
 31/4/1367 – ۵۹۸ قطعنامه پذیرش از پس ای خامنه اهلل آیت خطبه نخستین

 

 اهللبیت ایرانی حجاج خونین کشتار سالگرد در نیز و امنیت، شورای ۵۹۸ قطعنامه پذیرش از پس هفته یک از کمتر

 مختلف زوایای جمعه، نماز هایخطبه در تهران، یجمعه امام و جمهوررئیس ای،خامنه اهللآیت حضرت الحرام،

 .کندمی مطرح را قطعنامه پذیرش

 

 اهلل رحمه و علیکم السالم

 :اول یخطبه

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 حبیبه علی نسلّم و نصلّی و علیه نتوکّل و به نؤمن و نستهدیه و نستغفره و نستعینه و نحمده. العالمین ربّ الحمدهلل

 الهداه المنتجبین األطهرین األطیبین آله علی و محمّد القاسمابی نبیّنا و سیّدنا خلقه، فی خیرته و نجیبه و

 .المؤمنین هداه و المستضعفین حماه و المسلمین ائمّه علی صلّ  و االرضین فی اهللبقیه سیّما. المهدیین

 مُحَلِّقِینَ  آمِنِینَ اللَّهُ شَاء إِن الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ لَتَدْخُلُنَّ بِالْحَقِّ الرُّؤْیَا رَسُولَهُ اللَّهُ صَدَقَ لَقَدْ ": کتابه فی الحکیم اهلل قال

 بِالْهُدَى رَسُولَهُ  أَرْسَلَ الَّذِی هُوَ . قَرِیبًا فَتْحًا ذَلِکَ دُونِ  مِن فَجَعَلَ تَعْلَمُوا لَمْ مَا فَعَلِمَ تَخَافُونَ  ال وَمُقَصِّرِینَ رُؤُوسَکُمْ

 شَهِیدًا بِاللَّهِ وَکَفَى کُلِّهِ  الدِّینِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ  الْحَقِّ وَدِینِ

 رضای تذکر و الهی، تقوای رعایت به کنممی توصیه و کنممی دعوت را نمازگزار عزیز خواهران و برادران یهمه

 دعا برای روحانی و معنوی فضای این از و پربرکت ساعات این از فرصت اغتنام و پروردگار سخط از پرهیز و حق،

 .پروردگار به توسل و توجه و

 جهان، سراسر در مسلمان هایملّت برای بلکه ما، یجامعه و ما ملت برای اساسی و مهم یمسأله دو روزها این در

 حج امسال، که ایویژه حالت و حج یمسأله یکی. است مطرح عالَم هایملّت یهمه از هوشمندان برای بلکه

 مکرمه یکعبه تاریخ در انگیزشگفت بسیار ینقطه این و آمد پیش حج در گذشته سال در آنچه و دارد مسلمانان

 در که فراوانی حوادث و ایران سوی از ۵۹۸ یقطعنامه قبول و جنگ به مربوط مسائل دیگری و خدا؛ یخانه و

 مطرح باید امروز یخطبه دو در مهم یمسأله دو این. داشت خواهد وجود یا دارد وجود مسأله دو این پیرامون

 .قطعنامه یمسأله دوم یخطبه در و حج یمسأله اول یخطبه در بشود؛



 رهبر تاریخی ماندگارِ استثناییِ زیبای بلندِ پیام باید بکنیم ادا بارهدراین را سخن حق که خواستیممی ما اگر البته

 و آیات از یکی پیام این حقیقتاً. زدیممی حرف آن پیرامون در و کردیممی مطرح جااین در را( ۲)عزیزمان امام و

 که است مؤثّری و دلپذیر ینغمه چنانآن کردید، احساس همه که طوریهمان و است؛ انقالب این بزرگ معجزات

 پیام، این. است کار آغاز تازه این و آورد در نوا به را آنان روح تارهای و کرد نفوذ ما انقالبی ملت جان اعماق تا

 خواهد ابد تا اسالمی، عظیم نظام این یکتیبه و پیشانی بر و انقالب این سَردَر بر که است نشدنیپاک زرینِ یلوحه

 سیراب را عاشقان جان و را مشتاقان کام که است رحمتی باران یقطره پیام این یجمله جمله و کلمه کلمه. ماند

 الهامات به ملهم -خدا پیامبر و خدا ولی راستین فرزند این- ما امام اینکه از است اینشانه حقیقتاً. کرد خواهد

 وقت که افسوس. است داده قرار انقالب این یذخیره متعال خدای که است ایالعادهفوق نیروی این. است الهی

 برادران. کرد صرف باید را عمری پیام این تفسیر در و گفت سخن باید هاساعت پیام، این ستایش در اال و است کم

 از باالتر اما است درست این. بشود قانون باید پیام این که گفتند مجلس آن بیرون و اسالمی شورای مجلس در ما

 هاقلم نوک بر نیست، مردم جان عمق و مردم دل در که قانونی بساای. بشود ما یجامعه فرهنگ باید پیام این آن،

 باید پیام این. پیمایدمی را راه آن جامعه که روشنی راه آن یعنی جامعه، یک فرهنگ اما است؛ هازبان یلقلقه و

 کتابی و جزوه باید قدرآن شود، داده توضیح و شرح و بشود گفته هاتریبون و منابر سر بر قدرآن بشود، تکرار قدرآن

 خوانده دیگران برای خانواده بزرگ جوانان و مادران و پدران یبوسیله هاخانه در شد، خواهد پیام این حاوی که

 ما انقالب ناستردنیِ  فرهنگ و ما ملت ثابت رنگ تا بگردد هاذهن و هادل و هازبان در پیام این باید قدرآن بشود،

 سیراب را خود جان ملت این آن، از باید که است کامل یمجموعه یک حج، یگذشته سال پیام و پیام این. بشود

 هم اشاره از بیش به هاخطبه این کوتاه وقت حقیقتاً و کنممی اشاره پیام این از هاییگوشه به امروز من. کند

 فهرست دیدم کردم، مطالعه دقت با را پیام وقتی بنده اما گفت را این مطالب از فهرستی توانمی البته. رسدنمی

 زیادی وقت هم مطالب رئوس بیان حتی که است طوالنی قدرآن اند،کرده بیان پیام این در امام که نکاتی و مباحث

 ترینمهم هااین که بکنم ادعا توانمنمی البته که کنممی عرض را پیام این مطالب از برخی فقط امروز بنده. طلبدمی

 .است پیام این مطالب

 که همچنان نشناختند را حج مسلمانان. است حج یفلسفه و حج یمسأله است، پیام اوّلی محور که اول مطلب

 هاقرن و هاسال لذا. نکردند لمس و ندیدند را حج روح اما بردند، گمان الفاظی و حرکات را حج مسلمانان. را قرآن

 را خود منافع آن در مسلمین که باشد عظیمی یصحنه محل بتواند عظیم مراسم این آنکه بدون گذشت، حج بر

 . «لهم منافع لیشهدوا»: کنند مشاهده

 خدا غیر عبودیت و دهدمی نشان اهلل محور گرد بر را مسلمانان ییکپارچه و متمرکز حرکت که خدا یخانه طواف

 یک که مروه و صفا سعی کند؛می خدا به متوجه را اسالمی امت افراد سکنات و حرکات یهمه و کندمی نفی را

 یاد به را زر و زور هایشیطان حضور که جمرات رَمی دهد؛می تعلیم و کندمی امالء مسلمانان به را دائمی تالش



 که منا و مشعر و عرفات در وقوف کند؛می یادآوری مسلمانان به را هاآن با یمبارزه وجوب و آوردمی مسلمانان

 متراکم انرژی و اسالمی امت عظیم قدرت و کندمی ترسیم هاچشم مقابل در را مسلمین محشر عظیم یصحنه

 قربانی وجوب که الحرام ذیحجه دهم روز در قربانی کشتن کند؛می مجسم هاچشم مقابل در صورتی به را هاآن

 یاد از کلّیبه حج، در دیگر معنای و فلسفه و روح هاده و آموزد؛می مسلمانان به را جان و مال از گذشتن و را دادن

 به را مسلمانان بود نتوانسته حج. تجارتی سیاحتی یا. بود شده سیاحتی زیارتی سفر یک حج. بود رفته مسلمانان

 خود پول و بیایند مسلمانان که بودند کرده طلب را همین فقط حج از حج دارانپرده. کند آشنا عزتشان و عظمت

 تجدید و اسالمی انقالب و اسالم. برگردند و بشنوند را هاآن زهرآگین و ناحق سخن احیاناً و بریزند هاآن دامن به را

 یک چگونه که داد نشان دنیا مسلمانان به کرد؛ آشکار را حج حقیقت برگرداند؛ حج به را حج روح اسالمی، حیات

 در و جهان یمأذنه بلندترین بر را خود رسای فریاد تواندمی خود ییکپارچه مجاهدت با[ و] خود فداکاری با ملت

 اوّلی ینکته این. برساند هاآن گوش به را حقایق[ و] کند غالب طاغوت اَبَوی صدای بر عالم مسلمین عام محشر

 جایهمه از سال هر و گرفته قرار تأکید مورد همه این که واجبی این حج، که بدانند باید مسلمانان. است امام پیام

 اعمال سلسله یک برای فقط بروند، آن به و بیاندازند تَعَب به را خود کنند، خرج پول باید کسانی اسالم، جهان

 با برای است، گرفتن درس برای است، معارفی فهمیدن برای است، حقایقی برای[ بلکه] نیست روحبی و خشک

 بزرگ امت ایجاد برای است تمرینی[ و] است ایتجربه یک[ و] است عزت کردن پیدا برای است، شدن آشنا هم

 .تفاوت و تمایز هیچ بدون اسالم

 بیداری در ایرانی عاشق مسلمانان حج تأثیر شود،می مشاهده امام عظیم پیام در حج باب در که دیگری ینکته

 از بعد حج نُه که انقالبی ملت شما که اندکرده تکیه نکته این روی بر امام. است جهان نقاط دیگر هایمسلمان

 خود اهداف به و بردید سود خود کار این در -اسالمی کامل حج از خصوصیاتی با- آوردید بجا انقالب پیروزی

 فریاد. برآشفتید را رفتهخواببه مسلمانانِ مرگ خواب شما. کردید بیدارتر را بیدار هایجان شما. شدید نزدیک

 یمیوه که بودید شما. بترساند را مسلمانان و اسالم دشمن و کند بیدار را مسلمانان توانست شما، اکبراهلل رعدآسای

 و بودنخنثی که بودید شما. افکندید فلسطین مسلمان ملت دامن بر اکبرتاناهلل با را امید و نور زیتون و استقامت

 که بودید شما. کردید ثابت هافلسطینی حیات یصحنه در را سیاست یپوسیده یکهنه هایدرخت بودنعقیم

. آوردید در تأللؤ و تشعشع به خودتان انقالب اسالمی یغربیه ال و شرقیه ال یشجره از را فلسطین دُرّی کوکب

 هم به جهاد با را حجتان که گذشته سال حج در بخصوص و کردید سال چند این در که هاییحج این در شما

 تکان را اسالم دنیای وجدان توانستید کردید، رنگین را اسالمی تاریخی سرزمین خودتان مطهر خون با و آمیختید،

[. کردمی] گذشته هایسال در شما قوی حضور که کندمی را کاری همان شما خالی جای هم امسال و بدهید؛

 ایرانی حاجی هزار دویست خالی جای خدا، یخانه در مسلمانان میان در روشن هایچشم و بیدار هایدل امروز

 برائت طنین امسال. است خالی شما یعاشقانه اکبراهلل فریاد از خدا یخانه امسال. کرد خواهد لمس خوبی به را



 مسلمان مردم امسال. شودنمی شنیده اسالمی یادگارهای سرزمین آن در و مدینه و مکه هایخیابان در مشرکین از

 روی بر را الرسولمدینه هایدروازه. شنوندنمی را شما کمیل دعای یعاشقانه آلودحزن یزمزمه بقیع، کنار در عالم

 شما، خالی جایاین شما، مظلومیت این اما بستند؛ خدا صالح بندگان روی به را خدا یخانه. بستند پیغمبر امت

 پیام از دوم ینکته هم این[. داد انجام] قبل هایسال در شما رعدآسای فریاد که کرد خواهد را کاری همان امسال

 .امام

 اسالمی؛ ایران داخل به گردانندبرمی را نگاهشان حج، از امام،. است ایران ملت عظیم مقاومت به اشاره دیگر، ینکته

 ثبت تاریخ در و آورندمی ملت یاد به گرفت، قرار تاریخ و جهان استقامت یقله بر که را بزرگ ملت این عظمت و

 با برافراشته، گردن با شما و ،[ است] شده وارد شما بر فشار چقدر انقالب اول از که کردید فکر هیچ. کنندمی

 !کردید؟ ایستادگی فشار همه این مقابل در خودتان مقاومت رسای فریاد با کرده،گره مشت با سپرکرده، یسینه

 سمت به طرف همه از ها،دروغزنی ها،حمله ها،خباثت ها،ضربه ها،محاصره ها،توطئه انقالب پیروزی اول ساعت از

 نسل این که باشند داشته یاد به آینده هاینسل بداند؛ تاریخ. کرد مقاومت بزرگ ملت این و شد سرازیر ملت این

 نشان را خودش صداقت عظیم، و استثنایی رهبر این سرِ دنبال به زمان، از یبرهه این در بزرگ امت این مبارک،

 !امام این امت، این بر باد مبارک و امت؛ این امام، این بر باد مبارک. داد نشان را خودش فداکاری داد،

 را بزرگ یوظیفه این جهان سراسر مسلمانان به خطاب وقت آن کند،می یاد عظمتی یک با امام هم مسأله این از

 خالص را خودشان شده، تحمیل هاآن بر که سکونی و سکوت مرداب از باید عالم هایمسلمان که[ کندمی فریاد]

 که ظلمی و فشار بر باید عالم مسلمانان که مسأله این نترسند، مرگ از باید عالم مسلمانان که مسأله این. کنند

 عزتی جوهر و عظمت یادآوری. نیایند در زانو به و نکنند خم کمر اند،کرده تحمیل هاآن بر غرب و شرق هایقدرت

 هایمسلمان و کندمی فریاد امام که است دیگری ینکته هم این اسالم، بخاطر هست عالم هایمسلمان در که

 به اخالص جایگاه و آگاهی و معرفت معدن دلی از چون پیام این که بدانید و دهند؛می فریاد این به گوش جهان

 بذری. مبارک ریخت خواهد بذری مسلمان هایانسان دل مستعد هایسرزمین در برخاسته، پروردگار وحدانیّت

 .چشید خواهد و چید خواهد اسالم دنیای را آن یمیوه و آورد برخواهد سر بالنده نهالی آن از که

 نیاید، وجود به مسلمین نفع به جهان در قوا تعادل که وقتی تا گویندمی -ما عزیز امام- عالم مسلمانان به خطاب

 مستضعف یکفه در مسلمان هایملّت متأسّفانه که- مستضعف و مستکبر به عالم غیرعادالنه تقسیم این وقتی تا

 هاآن منافع بر هاآن دشمنان و بیگانگان منافع که باشند شاهد باید همواره هامسلمان نرود، بین از -اندگرفته قرار

 دارد، وجود اسالم دل در و داده هاآن به خدا که قدرتی و قوت با خودشان، باید هامسلمان. کرد خواهد پیدا ترجیح

 تا بدانند باید عالم هایمسلمان. بدهند تغییر خودشان نفع به را قوا تعادل و بزنند بهم را موجود تعادلیبی این

 هرگز قوا تعادل این کنند،می حکومت هاآن جوامع بر نوکرصفت و وابسته و مزدور و فاسد سردمداران که وقتی



 فصل یک پیام این در. کرد خواهند ترضعیف دنیا در روزروزبه را هامسلمان و مسلمین؛ سود به کرد نخواهد تغییر

 یجامعه و خودمان کشور داخلی مسائل به است مربوط دیگری مهم فصل[ و] است اسالم جهان به مربوط مهمی

 .خودمان

 است اجتماعی عدالت یمسأله کنندمی تکیه آن روی بر امام که ایمسأله تریناصلی و ترینمهم داخلی، مسائل در

 و آمده بوجود جامعهاین در دشمنان تحمیل اثر بر که وحشتناکی شکل به غنا و فقر تمایزات رفتن بین از و

 و خیرات یعنی نباشد؛ فقیر جامعه در یعنی اجتماعی عدالت. دارد ادامه هنوز مهمی بخش در همچنان متأسّفانه

 .نشود مصرف مردم قاطع اکثریت زیان به و مردم از یدسته یک سود به تنها جامعه برکات

 مردم عظیم قشرهای هست، جامعهاین در که برکاتی یهمه از اسالمی یجامعه در اینکه یعنی اجتماعی عدالت

 .بشود شکوفا هاآن استعدادهای و ببرند بهره و کنند استفاده بتوانند

 کسانی هااین انقالبند؛ حقیقی و اصلی لشکریان هااین اند؛ امت امام یویژه توجه مورد پابرهنگان و محرومان

 مخالفان و دشمنان که هستند کسانی هاآن اند؛ایستاده هاهمین پیغمبرها، سر پشت تاریخ، طول در که هستند

 هایخودی را هاآن الهی الشّأنعظیم پیغمبران اما کردند،می معرفی پست طبقات یعنی «ارذلون» را هاآن پیغمبران

 یآیه در که چیزی آن یعنی اجتماعی عدالت. بود آن برای همّتشان و دانستندمی خودشان الهی حرکت و نهضت

 . «بالقسط النّاسُ لِیَقومَ»: است شده معرفی انبیاء بعثت و رُسُل ارسال از هدف عنوانبه قرآن

 است این برای پیغمبران آمدن. «بالقسط النّاسُ لِیَقومَ المیزانَ  و الکتابَ مَعَهُمُ  أَنزَلنا و بِالبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرسَلنا لقد»

 خورهایمفت جامعه، هایکلفتگردن تا اندآمده پیغمبران. باشد اجتماعی عدالت[ و] باشد قسط جامعه در که

 جای سر را جامعه مرفّه غمانبی و دردانبی جامعه، زراندوزان جامعه، استثمارگران جامعه، زالوصفتان جامعه،

 باشد، انقالب اصلی هدف بایستی این. برسانند حقوقشان به را پابرهنگان محرومان، مستضعفان، و بنشانند خودشان

 باید هاتبلیغ در ها،گفتن در جامعه، سطح در گذاریارزش در مردم، با مأمورین برخورد در اجرائیات، در قوانین، در

 وجههیچبه انسانی تکامل یعنی دین اعالی هدف نباشد، ایجامعه در اجتماعی عدالت اگر. بگیرد قرار امور رأس در

 یجامعه مقابل در اسالمی یجامعه بزرگ ینشانه و بزرگ خاصیت و جامعه؛ عموم سطح در آمد نخواهد بدست

 .است همین طاغوتی

 اینشانه هیچ هانابرابری و ظلم و تبعیض از آن در کنند،می نگاه وقتی که است ایجامعه آن اسالمی یجامعه

 در مزدورانش و ایادی و جهانی استکبار. کنیم همت باید ما. نباشد خبری محرومیت از[ و] فقر از آن در نباشد؛

 در باید ما. انداختند عقب کار این از را ما فراوان هایمشغولیت و مسائل آوردن پیش با انقالب از بعد هایسال این

 آنچه بشود، قانون باید آنچه. است مهمی بسیار پیام یک این. رفتیممی پیش این از بیش زمینه این در سال ده این



 روش در و اجرائیاتشان در و عملشان در و گفتارشان در کشور مسئولین باید آنچه کند، پیدا تجلّی قوانین در باید

 .است این بدهند، نشان را آن -زندگیشان روش در بخصوص- زندگیشان،

 عمومی دردهای از که هاییآن. کنندمی تکرار دیگر بار یک جامعه، دردبی مرفهین به را خودشان تند یحمله امام

 این در ملت، این در ساز سرنوشت جنگ جنگ، سال هشت که هاییآن هستند؛ اعتنابی هاآن به و خبربی جامعه

 که هاییآن کردند؛ سوءاستفاده مردم هایگرفتاری از که هاییآن نیاورد؛ خود به را هاآن ملت این برای و مملکت

 هاییآن زدند؛ خنجر او به پشت از داخلی یجبهه در است، جنگ مشغول خارجی دشمنان مقابل در ما ملت وقتی

 پیدا تبلور و تجسم ما قضایی و ما اجرایی کارهای یهمه در بایستی هااین دادند؛ قرار تنگنا و فشار در را مردم که

 .امت امام دردآلود ندای این کند،

 به که نیست کسانی آن مخصوص طلبیرفاه خطر. است طلبیرفاه خطر کنند،می تکیه امام که دیگری ینکته

 باید هم هاآن دارند، انقالب گرو در دل کهکسانی آن شدند؛ شناخته هاغمبی و دردهابی و جامعه مرفهین عنوان

- بسیار شیطان، این است؛ گروسوسه شیطان، این. کنند حفظ طلبیراحت و طلبیرفاه شیطان شر از را خودشان

 که کسانی آن. بیاورند رو دنیاطلبی به نباید بیفتند، طلبیرفاه دام به نباید. است پرجاذبه -ضعیف نفوس برای

 مسئولین ما به توجّهش بیشتر این و اند،شده شناخته انقالب پیشروان یا انقالب راهروان و انقالب سربازان بعنوان

 کشور، مجریان یکایک را پیام این. نیفتیم طلبیرفاه دام به اینکه از باشیم خودمان مواظب خیلی باید ما. است

 در که روحانیّونی و علما یکایک اسالمی، شورای مجلس نمایندگان یکایک مسئوالن، یکایک سردمداران، یکایک

 .بدهند قرار توجه مورد باید دارند قرار امور مصادر

 مطرح را آن آمیزلطف بسیار و پدرانه شکلی به و فرمودند توجه آن به امام داخلی، مسائل در که دیگری ینکته

 به را دیگری یکی که است انقالب سربازان از گروه دو میان ساختهدشمن و تصنّعی و دروغین جنگ خطر کردند،

 امریکایی اسالم به گرایش و ارتجاع تهمت به را مقابل طرف دیگری آن و بکند متهم چپ به گرایش و التقاط تهمت

 .باشید مواظب است، ساختهدشمن و پلید دروغین خطرناک جنگ یک این. بکند متهم

 هاجوان به و کنیم، توجه بدهیم، اهمیت خودمان وظائف به که کردند توصیه روحانیون ما به پیام این در امام

 نکنیم، عمده را هاآن فهم ابهام ینقطه و هاآن ذهن یشبهه احیاناً. نکنیم طرد خودمان از را هاجوان. بپردازیم

 تذکر هم هاجوان به. نیاوریم حساب به هاآن طرد بهانه را آن ندانیم، هاآن از روگردانی یوسیله را آن نکنیم، بزرگ

 که کسانی آن. دارد بستگی هسته این از حراست به اسالم بقاء که است ایهسته آن روحانیت بدانند که دادند

 یا -هاآن- هستند خائن هاآن بیاندازند، جا هاذهن در را روحانیت منهای اسالم که کردند سعی متمادی هایسال

 و دلسوز علمای و مبارز و مؤمن و متعهد روحانیت. را روحانیت منهای اسالم نه خواهند،نمی را اسالم. فهمندنمی

 دارم هااین از کردم، دفاع من روحانیت، از جا هر فرمودند و- هستند پیام این در امام توجه مورد که شناساسالم



 رو و کنند توجه هاآن به باید[ هاجوان و] هستند هاجوان یاسوه و قدوه هااین -هااین غیر از نه و کنممی دفاع

 !کامل و جامع پیام یک. کنند

 زندگی، یحوزه علمی مسائل به رسیدگی[ یعنی] علمی حرکت. کردند تحریص عملی و علمی حرکت به را هاجوان

 جوانان بال و دست در هم آن هم، با یآمیخته عمل و علم. شهادت و جهاد به پرداختن یعنی عملی حرکت و

 .هاهدف سمت به عظیم حرکت این یادامه برای شد خواهد ایاعجوبه یک کشور،

 را پیام این قدر بخواهیم ما اگر حقیقتاً . است بخش این در امام پیام مطالب رئوس از ایگوشه یک فقط هااین

 بگیریم یاد بدهیم، تعلیم بیاندیشیم، بگوییم، کنیم، تکرار کنیم، تکرار را هااین باید بکنیم، قدردانی آن از و بدانیم

 !صادقانه برخورد. پیام این با بکنیم البته هم صادقانه برخورد و بیاید در جامعه در فرهنگ یک صورت به تا

 شهدای. نکنم تکرار دیگر بار یک را گذشته سال مظلوم شهدای یاد که آیدنمی دلم خطبه این پایان در من خب؛

 در ایرانی حجاج و ایرانی زوّار. شدند کشته مظلومانه حقیقتاً زن ایخورده و دویست این. بودند مظلوم حقیقتاً حج

 دشمنان و امریکایی مزدوران گذشته سال آنچه. خوردند کتک مظلومانه اهللبیت حجاج چشم مقابل در و خدا یخانه

 الهی امن حرم. ندارد سابقه دیگر تاریخ در دادند، انجام عاشق و مخلص و مؤمن مسلمانان این با اسالم، با ایِریشه

 داندمی خدا-[ اند]بوده حج مشتاق که را هاییدل کردند؛ دور خدا یخانه از را خدا یخانه زوّار کردند؛ ناامن را

 این -کنند خدا یخانه حج و بروند خدا یخانه به که بودند این منتظر سال چند رسیدند شهادت به که هاییاین

 یفاجعه. رفتند الهی رحمت جوار به هاآن چه اگر کردند؛ محروم حج از حج اعمال آستانه در را عاشق هایدل

[ خبر] که وقتی از امسال، تا گذشته سال از دانیمی تو خدایا. است نشدنیفراموش حادثه این. بود بزرگی بسیار

 عمیق حزن یک را قلبم آوردم، یاد به و کردم یاد حادثه این از من وقتی هر ساعت، این تا شد شنیده حادثه این

 کنم نگاه کامل طوربه تلویزیون یصفحه به نیاوردم طاقت مدت این در من هرگز داندمی خدا. گرفته نشدنیتمام و

 و اندوه بنده در حادثه، این قدر به انقالب دوران طول در شاید ایحادثه هیچ. دادمی نشان را حادثه این که وقتی

 هر! کند لعنتشان خدا کردند عزا را ایران ملت جشن. عزیز شهیدان این مظلومیت بخاطر نکرده ایجاد حزن و غم

 خبرهای دائماً بود، ما ملت برای عظیمی شادی یک خدا، یخانه سمت به افتادندمی راه ما حجاج که وقتی از سال،

 کمیل دعای مدینه در امشب شد، راهپیمایی مدینه در امروز گرفتند،می خبر هاآن از کردند،می دنبال را هااین

 و بقیع یائمه قبور کنار در که حاجیانی آن یاد به و شنیدندمی رادیو از را کمیل دعای این مردم- شد، خوانده

 پیام امروز شد، راهپیمایی مکه در امروز -ریختندمی اشک مردم خوانند،می دعا و اندنشسته اهللرسول مزار کنار

 مکه از حجاج که وقتی تا. بود پیروزی و شادی یمژده یک مثل ما مردم برای دانه دانه قضایا، این شد، خوانده امام

 هشتاد و صد هزار، شصت و صد هزار، پنجاه و صد این- ما هایحاجی که بود روزی آن ما شادی اوج. گشتندمی بر

 .کردمی پُر غرورآمیزی شادی و جشن و سرور موج یک را کشور سرتاسر و گشتندمی بر مکه از -حاجی هزار



 این معتقدم بنده. کردند اندوه و غم به تبدیل را شادی این کردند، عزا را جشن این گذشته سال خدا دشمنان اما

 منهای. بماند باقی جامعه اعماق در عاطفی پیوند و رشته یک با باید بزرگ شهادت این. بماند باید تاریخ در حادثه

 باید قضیه این عاطفی یجنبه هست، مفید و الزم خود بجای که سیاسی هایروشنگری و سیاسی هایحرف

 .نشود فراموش

 هر. داد خواهم ادامه را خوانیروضه این شاءاهللان و بیاندازم راه خوانیروضه عزیزان این یاد به گرفتم تصمیم بنده

 دیگران کنممی توصیه. بشویم جمع هم دور عزیزان این یاد به شب چهار نهم، شب تا ذیحجه ششم شب از سال

 هم با جهاد و حج این یاد هم، با مظلومیت و شجاعت یاد این بگذارید. منازل در مساجد، در را، کار این بکنند هم

 که آینده هاینسل بدانند و بماند ما تاریخ در شد، ریخته خدا یخانه کنار و مکه سرزمین بر که خونی این یاد[ و]

 قرار برکتی هاخون این در متعال خدای که امیدوارم و داد خرج به شجاعت چگونه و کرد مبارزه چگونه ملت این

 پشیمان را مسلمین و اسالم دشمنان که بدهد قرار مسلمانان برای عظمتی و عزت چنانآن هاشهادت این در بدهد،

 .شاءاهللان کند

 مطهر اولیای ارواح با را گذشته سال حج عزیز شهیدان روح دهیممی قسم را تو محمد آل و محمد به پروردگارا

 !بگردان محشور خودت

 !کن عنایت صبر و اجر هاآن هایخانواده به پروردگارا

 !کن عنایت استقامت و صبر و اجر ما ملت به پروردگارا

 تواصوا و بالحق تواصوا و الصّالحات عملوا و امنوا الّذین اال. خسر لفی االنسان ان. والعصر. الرّحیمالرّحمناهللبسم

 بالصبر

  

 :دوم یخطبه

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 علی و امیرالمؤمنین علی علی و محمد القاسمابی نبینا و سیدنا علی السالم و الصاّله و العالمین رب الحمدهلل

 و الحسینبنعلی علی و الجنه اهل شباب سیّدی الحسین و الحسن علی و نساءالعالمینسیده الطّاهره الصّدیقه

 و علیبنالحسن و محمّدبنعلی و علیمحمّدبن و موسیبنعلی و جعفربنموسی و محمّدجعفربن و علیمحمّدبن

 المستضعفین حماه و المسلمین ائمه علی صل و بالدک فی امنائک و عبادک علی حججک المهدی القائم الخلف

 .المؤمنین هداه و



 امنیت شورای ۵۹۸ یقطعنامه پذیرش به مربوط مسائل کرد خواهم مطرح خطبه این در امروز که اصلی یمسأله

 امروز شهید که عمل و علم و مقاومت یاسوه - باقرالعلوم - باقر امام یاد به دانممی الزم آن از قبل لیکن است؛

 یساله ده زندگی همین مثل باقر امام زندگی که کنم عرض خواهران و برادران شما به و کنم احترام ادای هست،

 عظمیش ثمرات امروز و دیدندمی را مجاهدتش مردم روز آن. بود موفقیت و پیشرفت و مبارزه و جهاد پا تا سر شما،

 آن برای خوبی شیعیان ما امیدواریم و است پراکنده و گسترده ثمرات این اسالم تاریخ سراسر در که بینیممی را

 .بدهیم ادامه همچنان را راه آن و باشیم حضرت

 اشاره هاآن اهم به فشرده صورت به وقت، کفافِ قدرِ  به من که هست مهمی و متعدّد مسائل قطعنامه این مورد در

 انقالب تاریخ مهم بسیار هایپدیده از یکی - قطعنامه قبول یمسأله - مسأله این که دانست باید اوال. کرد خواهم

 و گریبهانه و دشمن خباثت با چه و بشود منتهی جنگ یخاتمه و بسآتش به قطعنامه قبول چه ماست؛

 حرکات ترینمهم و حوادث ترینمهم از یکی حرکت این هرحال،به. نشود منتهی جنگ یخاتمه به او افروزیجنگ

. کرد آشکار ما انقالب از را زیبا حقایق خیلی و را چیزها خیلی بود؛ ما انقالب تاریخ در هاآزمایش ترینمهم و

 آن را، انقالب و کشور رهبری شجاعت. شد نخواهد دیده روشنی این به نیاید پیش هاتجربه این اگر که چیزهایی

 و اسالم مصلحت بخاطر را موضعی یک لحظه، یک در که اخالقی و روحی شجاعت و معنوی صالبت و قدرت

 شجاعت از شجاعت این. ماندمی متحیر گیریموضع این مقابل در دنیا که کندمی اعالم و کندمی اتّخاذ مسلمین

 است توانسته قدراین عالم بزرگان از کسی کمتر که است روحی و اخالقی شجاعت آن این، است؛ باالتر جنگ در

 .بدهد نشان خود رفتار و اعمال در را آن

 اسالم مصلحت که وقتی آن که اسالمی؛ مصالح به[ و] مسلمین و اسالم به او، رویدنباله امتِ و رهبر دلبستگی

 ناگهان است، میان در اسالم مصلحت پای وقتی ، - کرد خواهم عرض بعدا مختصری باره،دراین که - کندمی ایجاب

 این اسالم چون دارد؛ جهت اختالف درجه 1۸۰ او گذشته موضع با الظّاهرعلی که گیردمی پیش در را موضعی یک

 در شدن فانی یعنی کند؛می ایجاد را این ملت مصلحت و کشور مصلحت و انقالب مصلحت چون خواهد؛می را

 .مسلمین و اسالم مصالح

 که شد معلوم اینکه مجرد به. بود امام و مردم بین مستحکم پیوند و اتحاد شد آشکار که زیبایی نکات از یکی

 جنگ فریاد و بودند کرده گره را هامشت که ملتی همین ناگهان است، قضیه این پای امام تصمیم و امام رضایت

 هم آن. است انقیاد و اطاعت این. "هستیم تو پیام تسلیم ما و شنیدیم را پیامت! اماما": که گفتند دادند،می سر

 وقت، یک نیستند؛ ایبسته گوش و چشم مردم ما مردم. هستند سیاسی آن کوچک و بزرگ که ملتی بیدار، امّتی

 یعنی جنگ چه؛ یعنی دولت گذرد؛می چه کشورشان در گذرد؛می چه دنیا در دانندنمی اصال که هستند ملتی یک

 هر به - خودشان پیشوایان و ترهابزرگ حرکت به که ندارد اشکالی ملتی، چنین یک! خوب چه؛ یعنی صلح چه،



 باشد ملتی هیچ دنیا در کنمنمی گمان من امروز. نیست ملتی جورآن ما ملت. کنند حرکت - رفتند هاآن که طرف

 بزرگ، روستاها، در شهرها، در. باشد ما ملت بقدر اشسیاسی تحلیل قدرت و سیاسی درک و سیاسی شعور که

 جهانی، مسائل کشور، مسوولین دولت، مسائل کشور، مسائل به نسبت همه مختلف، قشرهای مرد، زن، کوچک،

 مسائل این به نسبت امنیت، شورای ملل، سازمان ها،بندیجبهه ها،دوستی ها،دشمنی شوروی، اسرائیل، امریکا،

 .هستند آشنا امروز ما مردم یهمه سیاسی

 نظر است ممکن جاها خیلی که - اراده صاحب نظر،صاحب کننده، اعتراض گیرنده، تصمیم روشن، آگاه، ملت یک

 را اراده با آگاهِ  سیاسیِ هوشیارِ بیدارِ  ملت چنین یک - بکند اعالم هم را آن باشد، نداشته قبول هم را مسوولین

 یدهندهنشان این که کنندمی برخورد قبول با انقیاد، با اعتقاد، با چنانآن رهبرشان مقابل در که کنیممی مشاهده

 اعتراضی کسی هیچ. است ما انقالب این عظیم هایزیبایی آن از یکی این. است امت و امام بین کامل اتحاد

 را من هم شما شناسم؛می را شماها من فرمودند خودشان هم امام. شناسندمی را رهبرشان چون چرا؟ کند؛نمی

 بزرگ، روح آن: اندشناخته را شما ملت، این یکایک عزیز، امام سال، چند این در! است درست شناسیدمی خوب

 منطبق که آنچه از اغماض عدم و حقایق به نسبت بودن رودربایستیبی آن اسالم، مصالح مقابل در بودن فدایی آن

 و بزرگ و بلند روح آن هست، شما در که شهادت و فداکاری برای آمادگی آن است، مسلمین و اسالم مصلحت بر

 امام. کردند تجربه و کردند آزمایش امام در مردم را، هااین یاب؛جهت و یابمصلحت و دوراندیش و حکیمانه فکر

 شناخته خوب و فهمیده خوب را، هوشمندیشان را، فداکاریشان را، اخالصشان را، ایمانشان را، خودش ملت هم

 یبرهه این مهم بسیار نکات آن از یکی همدیگر به نسبت دو این معرفت و امتش و امام بین پیوند حقیقتا. است

 .شد روشن و شد آشکار وضوح این به جوراین که بود زمان از

 اقامت آن با ارتش و خودش یحماسه و شور آن با سپاه. بودند ما مسلح نیروهای - من نظر از - باالتر همه از حتی

 هاآن بدهند، ادامه را جنگ اینکه به مندندعالقه معموال مسلح نیروهای که - نبرد هایمیدان در خودش طوالنی

 را دشمن بینی و بدهند نشان دشمن به را خودشان قوت و عظمت که مایلند هاآن کنند، نماییقدرت که مایلند

 فرمان چون. کردند انقیاد اظهار امام مقابل در - ما ارتش و سپاه - ما مسلح نیروهای همین اما - بمالند خاک به

 ستاد رئیس و اسالمی انقالب پاسداران سپاه یفرمانده. است باشکوهی و باعظمت چیز خیلی این،. است امام

. کنیممی قبول بگویید شما هرچه ما! اماما که دادند پیام و نوشتند امام به پاسخ در اسالمی جمهوری ارتش مشترک

 و جنگ به میل که است ایروحیه یک مسلح، نیروهای یروحیه و مسلح نیروهای طبیعت دانیممی ما کهدرحالی

 بدهد نشان را خودش و جنگ میدان در برود که خواهدمی نظامیگری یروحیه آن انقالبی، شور آن. دارد تعرض به

 تشخیص مصلحت طبق و دانسته مفید را این امام چون کرده؛ اراده امام چون اما بنشاند؛ خاک به را دشمنش و

 ما گویندمی هم هاآن لذا گرفته، تصمیم و کرده اقدام کار این به و فرموده تأیید را کشور مسوولین نظر و داده

 .شد آشکار و شد داده نشان زمان از یبرهه این در که بود جالبی بسیار نکات آن از یکی این، که هستیم تسلیم



 تحلیل دنیا در هابعضی. برانگیخت را زیادی هایتحلیل دنیا در حادثه این که است این دیگر ینکته یک! خب

 هابعضی کردند، نظامی تحلیل هابعضی. رساند موضع این به را ایران اقتصادی هایضرورت گفتند کردند، اقتصادی

 در هرگز، ما دشمنان حاال تا انقالب اول از که است این حقیقت و زد حرفی یک کسی هر کردند؛ سیاسی تحلیل

. بدهند ارائه و بیاورند بدست ایبینانهواقع و درست تحلیل یک اندنتوانسته حادثه این در جمله از ایحادثه هیچ

. است دروغ و غلط سرتاپا یا ناقص هاییتحلیل افتاد اتفاق که آنچه به نسبت دنیا هایتحلیل کنممی عرض بنده

 .نیست این مسأله نیست، این واقعی تحلیل

 تبیین شما برای را جمله آن و کنممی عرض جمله یک در من گفت، شودمی که مجملی حد آن در را مسأله

 این بر بزرگوار و عزیز امام و دادند تشخیص نظام مسئولین: کنممی عرض من که است این جمله آن. کنممی

 است؟ صالح به چطور حاال. است کشور و انقالب و اسالم صالح به قطعنامه قبول امروز که گذاشتند صحّه تشخیص

 اندتشنه مردم یهمه است؟ انقالب نفع به امروز قطعنامه قبول که دارد وجود حوادثی چه و دارد وجود عواملی چه

 حوادث و عوامل این بنده. بدانند را هااین کردند، اشاره پیامشان در امام که حوادثی و عوامل این که مشتاقند[ و]

 و عوامل این در گفت، نشود مردم به که ایجمله هیچ و کنم بیان شما برای توانممی و دانممی خوب خیلی را

 کردند، اشاره امام که را حوادثی و عوامل این اگر ما. کنممی عرض شما به محکم و قرص را این من. نیست حوادث

 باید که را کاری آن مرحله این در تا آمد خواهد بکار بیشتر شما عظیم نیروی مطمئنّا بگوییم، عزیز ملت شما به

 گوشه باالخره که هستند بیگانه مزدور و خائنند که معدودی افراد مگر - ایران ملت تمام و دهد؛ انجام بدهد انجام

 حوادث و عوامل این هاآن به که هستند محرم - ایران ملت تمام هاآن از غیر شوندمی پیدا قبیل این از کنار و

 متأسفانه هم نامحرم هایگوش شنوید،می من دهان از را مطالب این هامحرم شما کهدرحالی البته. بشود گفته

 ملت و شودمی گفته شما به که را آنچه که بیاوریم بوجود یا کنیم، پیدا را فضایی توانستیممی ما اگر. شنید خواهد

 فضایی چنین یک اگر نکند، پیدا اطالع او از دشمن و بشنود را آن ایران ملت فقط هست، او دانستن محرم ایران

 را حوادث و عوامل این یکی یکی آمدیممی نظام مسئولین دیگر و بنده باشید نداشته شک کردیم،می پیدا ما را

 هم شما دشمن بشود، گفته شما به که هرچه کنیم؟ چه اما. کردمی جلب را همه موافق نظر مطمئنّا و گفتیممی

 نیستیم مایل را کشورمان اسرار و انقالبمان رموز ما. بشنود نباید دشمن خائن و نامحرم گوش. شنید خواهد را آن

 نخیر! نبودیم محرم ما شاید که کند خلجان ذهنشان در است ممکن ایعده یک. گوییمنمی لذا بشنود، ما دشمن

 تصمیم که هم ما شماست؛ خود به مربوط شماست؛ خود یقضیه قضیه،. هستید خودی شما محرمید، شما

 که طورآن - شما نفع به را شما یمسأله داریم ما کردید، اطمینان ما به شما چون هستیم؛ شما کارگزار گیریممی

 محرم شما چطور. دهیممی حرکت و بریممی راه - مانشرعی وظیفه و شرعی حجّت طبق و دهیممی تشخیص

 شما کار اسرار و رموز از او بشنود، نباید که نامحرمی گوش آن. نیست محرم شما دشمن. محرمید شما نیستید؟

. رسید خواهد روزی یک شاءاهللان فرمودند، امام که طورهمان. گفت نباید و نیست وقتش حاال لذا شد؛ خواهد آگاه



 شاءاهللان بتوانیم ما که شد خواهد وقتی شاءاهللان ها،این از زودتر خیلی. نیست دیگر سال چند مال هم روز آن

 تشریح را هاآن فرمودند اشاره پیامشان در امام که عللی و حوادث و عوامل آن و دالیل و بدهیم شرح مردم برای

 .شد خواهد روشن و کرد خواهند درک و فهمید خواهند مردم و هاستاین علل بگوییم[ و] کنیم

 اصولی شعارهای از برگشت این شد، گرفته تصمیم که چیزی آن که است این فهمید باید امروز که ی[مطلب] آن

! کال و حاشا. برگشتیم خودمان اصول از ما که کند متهم را ما جااین در تواندنمی دشمن. نیست وجههیچبه ما،

 لحظه با و خودشان وجود یذره ذرّه با نظام، این و انقالب این مسئولین و آن الشّأنعظیم رهبری و اسالمی انقالب

 عالم مستکبران و هاابرقدرت با انقالب این ناپذیریآشتی روح از و اسالمی انقالب اصول از خودشان عمر یلحظه

 .کرد خواهند دفاع و حراست

 این از قبل سال 14۰۲ یعنی هجرت، ششم سال در پیغمبر زمان در. افتاد اتفاق دیگر بار یک هم ما تاریخ در

 قول از مردم به پیغمبر و بود گفته پیغمبر به متعال خدای. مکه به ورود قصد به افتادند راه ایعده با خدا رسول

 محلی در. شد خواهند مکه وارد اینکه امید با آمدند هامسلمان. شد خواهیم مکه وارد ما که بود داده وعده خداوند

 عامقتل را هاآن کنند، حمله خواستندمی شد، هاآن حرکت از مانع کرد، سد را هاآن راه دشمن حدیبیّه، نام به

 به شد منتهی قضیه و کرد حفظ - را خودش بندگان و مسلمین - را هاآن متعال خدای ببرند؛ بین از[ و] کنند

 .است معروف حدیبیّه صلح به که نامهصلح یک نوشتن

 اهللرسول یکلمه آن از بعد نوشت، امیرالمؤمنین فرمود که را خودش نام پیغمبر نوشتند،می را نامهصلح که وقتی

 کلمه این خوب، بسیار گفت پیغمبر نداریم، اعتقادی تو بودن اهللرسول به ما گفتند کردند اعتراض هاآن نوشت، را

 بده فرمود پیغمبر کنم؛ پاک را اهللرسول یکلمه آیدنمی دلم من! اهللرسول یا کرد عرض امیرالمؤمنین. کن پاک را

 خودش مبارک دست با بود، نوشته اهللرسول که جاییآن و گرفت امیرالمؤمنین از را کاغذ. کنم پاک خودم من به

 .کرد پاک را آن

 قبول ما گفتند هاآن است؛ اسالمی شعار که کرد شروع "الرّحیمالرّحمناهللبسم" یکلمه با را نامهصلح این پیغمبر

 و مشرکین که شعاری همان - "اللهم بسمک" بنویسید شناسیم،نمی گوییمی تو که را رحمن، این ما نداریم،

 وضعیتی چنانآن. "اللهم بسمک" بنویسید ننویسید، "اهلل بسم" خوب؛ بسیار فرمود پیغمبر ، - داشتند قریش کفّار

 شد بلند فریادشان تند و داغ هایمسلمان از ایعده یک شدند، تعجب دچار هامسلمان یهمه اوال که آمد پیش

 شما که است روشی چه این نیستند؟ باطل هااین مگر نیستیم؟ حق ما مگر کنی؟می داری کارچه! اهللرسول یا که

 .کردم شک پیغمبر پیغمبری در روز آن حتی من گفت هامسلمان سرشناسان از هم نفری یک گرفتید؟ پیش در

 یسوره اول آیات و معروف یآیه این است؟ کرده یاد تعبیری چه به قرآن در حادثه این از متعال خدای دانیدمی

 قرآن در که مبینی فتح این. است صلح همین به راجع "مبینا فتحا لک فتحنا انا" فرمایدمی که "فتحنا انا"



 فتحا لک فتحنا انا". است حدیبیّه صلح نیست، احزاب و احد و حُنین و بدر جنگ مبین فتح این شده، یادآوری

 یخطبه اول در که ایآیه همین. فهمیدندنمی هامسلمان وقت آن. دیدیم تدارک تو برای را آشکاری فتح ما "مبینا

 پیغمبر. دانستیدنمی شما که دانستمی را چیزی خدا "تعلموا لم ما فعلم". کندمی بیان را مطلب این خواندم اول

 حدیبیّه صلح بر که برکاتی نویسندمی اسالم تاریخ در. شد خواهد معلوم نتیجه کنید، تحمل کنید، صبر فرمود

 قریش کفّار با تاریخ آن تا سال شش پیغمبر و بود نشده مترتب پیغمبر هایجنگ از جنگی هیچ بر شد، مترتب

 جایک حدیبیّه، صلح از قبل هایجنگ در. نبود احد و بدر جنگ نفی معنای به حدیبیّه صلح این و بود جنگیده

 مورد پیغمبر جایک احد؛ مثل بود خورده شکست پیغمبر جایک بدر؛ مثل بود، شده فاتح مطلق بطور پیغمبر

 هاجنگ این. دیگر هایجنگ از بعضی مثل بود شده منتهی متارکه به جا یک احزاب؛ مثل بود گرفته قرار محاصره

 با جنگ شعار پیغمبر. کردنمی تخطئه را احد و بدر جنگ شعار وجههیچبه حدیبیّه صلح. بود خودش جای سر

 کههمچنان بود، آن روز آن مصلحت اما بود، نکرده تغییر پیغمبر موضع. بود نگرفته پس که را مشرکین و کفّار

 این تاریخی یریشه این. بود آن احزاب جنگ مصلحت بود، آن احد جنگ مصلحت بود، آن بدر جنگ مصلحت

. است شده گذاشته خود جای در روشن و منطقی نظام یک با منطبق اسالم تاریخ در چیز همه که بینیدمی. کار

 .است این مسأله

 یقطعنامه. هستید آشنا آن به نسبت شما اینکه با کنم، تشریح مختصری را قطعنامه ماجرای اصل من حاال! خب

 حدود در - دارد ماده چند که بود کرده صادر پیش سال یک حدود در امنیت شورای که است ایقطعنامه ،۵۹۸

 جمله از. است دیگر کارهای سری یک بس آتش از بعد. است بس آتش آن اول یماده که - شاید ماده ده

 جمله از جنگ، یکننده شروع و متجاوز تعیین جمله از مرزها، در آرامش تضمین جمله از مرزها، تا نشینیعقب

 عللی به قبال ما که است ۵۹۸ یقطعنامه این که ها؛حرف این از و منطقه در آرامش یک استقرار جمله از بازسازی،

 پذیرفتیم ما را این شد اشاره که مصالحی همان جهت حاال و پذیرفتیمنمی را آن گذشته در دادیم، توضیح قبال که

 که اوست و بشود متعهّد باید ملل سازمان دبیرکل هم را بس آتش. است بس آتش آن اول قدم و کردیم قبول و

 .داد خواهد انجام را کار این

 بس آتش قبول، مجرد به که نیست این معنای به قطعنامه قبول البته. داریم قبول ما را قطعنامه این گفتیم ما

 این دنبال و باشد داشته توانایی و همت و انگیزه چقدر که است دبیرکل تالش به بسته این نه،. شد خواهد مستقر

 بینیپیش قطعنامه آن در که دیگری کارهای هم بسآتش از بعد و بشود برقرار بس آتش اینکه تا بگیرد را قضیه

 .امنیت شورای با و ملل سازمان با قطعنامه این سروکار و قطعنامه یمسأله این. است شده

 عراق ساعت، این تا که است این مسأله یک. بکنم عرض قطعنامه این پیرامون در باید جااین من را، نکته تا چند

 جوییبهانه. کنیممی اعالم را این داریم ما بفهمد، باید دنیا را این. است نکرده برخورد صادقانه قضیه این به نسبت



 موجب یا بیندازد تأخیر به را کار است ممکن چه اگر عراق، گیریبهانه و جوییبهانه این. است کرده گیریبهانه و

 وجود بزرگ یفایده یک حالدرعین اما کند؛ پیدا ادامه جنگ روند و نیاید پیش بسآتش یمسأله اصال که بشود

 خواهد دنیا را این. است حسین صدام رژیم خبیثِ متجاوزِ طلبِجنگ افروزِجنگ یچهره شدن افشا آن و دارد

 زدیممی مدت این طول در ما که حرفی و فهمید خواهند بیشتر کند، پیدا ادامه هاگیریبهانه این اگر و فهمید

 .شد خواهد ثابت

 جنگ و افروزآتش طبیعت هستند، کار سر بر که عفلقی هایبعثی این و عراق رژیم طبیعتِ که گفتیممی اول از ما

 آتش ما گفته که است این هابهانه از یکی کردند، مطرح هااین را بهانه تا چند روزه، چند همین در االن. است طلب

 به تلفنی دیشب او که گفته قذافی معمر آقای به هم کردند، اعالم هم را این. خواهیممی صلح ما خواهیم،نمی بس

 .خواهیممی صلح ما خواهیم،نمی بس آتش ما گویدمی حسین صدام که داد اطالع من

 معنی که بسآتش بدون صلح. شد خواهد شروع بسآتش با بگیرد انجام بخواهد اگر صلحی هر که گفتم او به بنده

 غیر و غلط و منطقی غیر حرف یک حرف این بیندازد عقب را بسآتش و بکند جوییبهانه خواهدنمی او اگر. ندارد

 این نیستیم، بس آتش یتشنه که ما بس، آتش فقط نه خواهیممی را قطعنامه بندهای تمام ما. است قبولی قابل

 دیشب. گفتیم را این ما که است ملل سازمان دبیرکل هم آن اجرای راه. بگیرد انجام باید بندهایش همه با قطعنامه

 شود اجرا باید خودش معمول و قانونی و منطقی یطریقه همان[ به] گفتیم کردیم، تکرار را این قذافی آقای با هم

 تحرکات و کندمی کار شود،می مشغول ملل سازمان دبیرکل. بکنیم قبول نیستیم آماده ما را دیگری چیز هیچ و

 گیرِ بهانه دشمن این که بگیرد انجام باید کار این بیشتر، چه هر سرعت با البته[. دهدمی انجام] را خودش سیاسی

 .نکند پیدا بیشتر هایگیریبهانه فرصت افروز،آتش

. است صلح یمقدمه بس آتش خب. خواهیمنمی بس آتش و خواهیممی صلح ما که هاستبهانه از یکی این

 حرکت این. نیست تاکتیکی حرکت حرکت، این نه، فرمودند امام کند،می تاکتیکی حرکت دارد ایران که گفتندمی

 حرف این ما برد،می بکار ایران که است تاکتیک یک بشود گفته اینکه فرمودند پیامشان در. است صادقانه و واقعی

 قاطعی و صادق قول هیچ بزرگ، دنیای این در امت امام قول از ترقاطع و ترصادق. کنیممی تخطئه کنیم،می رد را

 .کردند اعالم صراحت این به امام و ندارد وجود

 انجام مستقیم مذاکرات ایران با خواهیممی ما که است این کنندمی تکرار و کردند مطرح باز که دیگری بهانه

. دارد وجود طرفین عهده بر مرحله این در که است وظایفی از کردن فرار است؛ بهانه یک ما نظر به هم این. بدهیم

 مستقیم مذاکره به کار که وقتی آن - خودش جای در مستقیم یمذاکره اال و کنند؛ فرار وظایف این از خواهندمی

 ما بگوید بیاید نفر یک که نیست ایاضافه شرط یک این. بگیرد انجام هم مستقیم یمذاکره است ممکن - برسد

 دنبال و بدهد انجام را اقداماتش باید و است واسطه دبیرکل کنونی شرایط در. بکنیم مستقیم یمذاکره خواهیممی



 نشینندمی کشور؛ دو از رفت خواهند کسانی. بشود منتهی هم مستقیم یمذاکره به کار، خالل در است ممکن. بکند

 برای این. است گیریبهانه یک این است، جوییبهانه یک این. بزنند همدیگر با است ممکن را هایشانحرف[ و]

 .بیفتد عقب کار که است این

 خودمان دشمن در را تجاوزطلبی و افروزیجنگ و گیریبهانه و صداقتیبی هاینشانه لحظه، این تا ما بنابراین

 مشاهده را هااین دارد دنیا امروز و کردیم تجربه و کردیم تکرار و دیدیم بارها را این هم قبال ما البته که دیدیم

 .نکته یک این. کند درک را هاآن حقیقت و کند تکیه هابهانه این روی دنیا که داریم اصرار ما و کندمی

 این با بخواهد عراق که دارد وجود احتمال این: بگوییم مؤکّدا خواهیممی مردممان به ما که دومی ینکته

 مردم ما اما. شد خواهد افشا اشچهره صورت این در البته که. بدهد ادامه طورهمین را افروزیآتش هاجوییبهانه

 آماده کامال باید نیروهایتان. باشد جمع کامال باید مردم شما حواس. باشیم داشته را خودمان کار هوای باید ایران

 از بودن برحذر با کامل، هوشیاری و مراقبت با کامل، آمادگی با باید هستند نبرد جبهه در که نیروهایی باشد،

. طورهمین هم ملت عموم و دارند نگه را خودشان خطوط و کنند حفظ را مرزها دشمن، یحیله و دشمن یتوطئه

 ما قدرتمند و نفستازه و سرزنده نیروهای و باشد داشته ادامه قدرت و قوت همان با باید هاجبهه به حرکت روند

 و بدهند] او پاسخ الزم سرعت با و مناسب زمان در بتوانند افتاد گریحیله فکر به دشمن اگر که باشند آماده باید

 .برگردانند خودش به را[ او یحیله

 در است ممکن خبیث و دورو و منافق هایآدم ایعده یک: است این بگویم حتما باید من که دیگری نکته یک

. بشکنند را ما ملی غرور بخواهند که بزند دامن و بکند کمک هاآن به هم خارجی تبلیغات و بشوند پیدا کشور داخل

 با و خودشان حرف با بخواهند و شده دارجریحه ما ملی غرور قطعنامه قبول با که ما ملت به کنند تفهیم جوراین

 .بکنند دارجریحه را بزرگ و مقاوم ملت این غرور خودشان کار

: گفتیم قدرت و قاطعیت با را این روزه چند این در هم خارجی هایکننده مذاکره به ما کنم،می عرض شما به من

 تمام، سال هشت که است ملتی آن ما ملت. است تردرخشان و ترعظیم و ترباصالبت همیشه از امروز ما ملت غرور

 خودش، خدای و خودش شخصیت از غیر گاهیتکیه هیچ بر تکیه بدون و قدرتی و دولت هیچ از گرفتن کمک بدون

 و کند ایستادگی کردند، تزریق کمک او به و کردند کمک را او غرب و شرق که رژیمی یک مقابل در توانسته

 و خودش ملت و خودش کشور از و کند سد را دشمن آن یویرانگرانه حمالت جلوی توانسته و کند مقاومت

 .این از باالتر غروری چه کند، دفاع خودش انقالب و خودش مرزهای

 مگر. است ناپذیر پایان و نشدنی تمام ملی غرور یک گذارپایه دادید، انجام سال هشت این در بزرگ ملت شما آنچه

 این اگر! مقدس دفاع سال هشت! مقاومت سال هشت! جنگی چنیناین[ هم آن] است شوخی جنگ سال هشت

 و شرق دانیدمی نبود، ما هایجوان و ما ملت یفداکارانه یمبارزه این اگر! شد؟می چه دانیدمی نبود شما دفاع



 راه در سال، هشت این طول در که عزیزی شهدای این اگر! بودند؟ دیده انقالب و کشور این برای خوابی چه غرب

 نشان خودشان از را فداکاری این اگر غلطیدند، خون و خاک به اسالمی جمهوری نظام و انقالب از حراست

 !بود؟ مانده باقی چه انقالب از امروز دانیدمی دادند،نمی

 جورآن ما عزیز شهدای اگر کردند،نمی را استقامت آن شهدا هایخانواده اگر کردید،نمی شما را فداکاری این اگر

 نبود باقی اثری هیچ ما انقالب از امروز دادند،نمی خدا راه در را خودشان خون و کردندنمی پیدا حضور هاجبهه در

 را، ملت این شرف را، ملت این حیات توانستید شما. بود شده مسلط ملت این ناموس و مال و جان بر دشمن و

 ماست؛ عزیز رزمندگان کار کار، این. کنید حفظ خودتان مقاومت با را ملت این جهانی حیثیت را، ملت این استقالل

 ظاهربین هایچشم این با را شهادت یفلسفه و معنوی مقامات فرمودند امام که ماست بزرگوار شهدای کار این

 صدر از بعد تاریخِ طول در اسالمی دستاورد ترینبزرگ توانستند ما شهدای. است همین هم حقیقت. دید شودنمی

 کنار و گوشه نادان، و ابله یا صفتدشمن گوییاوه عده یک وقتآن. کنند حفظ خودشان خون با را امروز تا اسالم

 !رفت هدر شهدا خون بله که بگویند و بشوند پیدا

 عظمتی این. کنند حراست را انقالب و کنند حفظ را اسالم توانستند خودشان فداکاری با و خودشان خون با شهدا

 شهداست؛ همین خون بخاطر است، دوخته ملت این سمت به دنیا هایچشم و دارد دنیا در ملت این امروز که

 بسیج ما، ارتش ما، سپاه. ماست رزمندگان این رزم بخاطر ماست؛ شهیدان عزیز هایخانواده همین استقامت بخاطر

. پوشید رزم لباس خودش و کرد پشتیبانی را مسلح نیروهای ملت این و کنند حفظ را ملت این عظمت توانستند ما

 .ماست ملی غرور یمایه ترینبزرگ این

 با وقت هیچ که بددل و طلبفرصت عناصر این از بعضی: است این کنم اضافه باید من که دیگری ینکته یک

 هستند کسانی هااین. پاشیسم برای کنندمی استفاده خیلی هافرصت این از هاآن نکردند، آشتی اسالم با و انقالب

 خطاب مورد را عاشق صادقِ باختگانِپاک و رزمندگان و اهللحزب مؤمنینِ  حاال بودند؛ مخالف جنگ با اول از که

 که است این مثل این. است ابلهانه بسیار این! ما حرف آن به رسیدید حاال شما دیدید گویندمی و دهندمی قرار

 بیایند هااین نکردند، شرکت جنگ میدان در پیغمبر با احزاب جنگ در و کردند خیانت احد جنگ در که کسانی

 که کسانی آن. است قضیه آن از غیر قضیه این. بود ما با حق نیامدیم، جاآن ما که دیدید بگویند حدیبیّه صلح در

 .اندسرشکسته ابد تا اندنکرده شرکت ملت این تاریخ یحماسه ترینبزرگ در ساله چند این در

 همیشه برای هم را ایعده یک کرد، سرشکسته ابد تا و همیشه برای را ایعده یک ملت، این عظیم یتجربه این

 خودشان عافیت کنج از و دیدند را ملت این یتجربه ترینخونین سال، هشت که کسانی آن. کرد سربلند ابد تا و

 ابتالئات این از و دیدند را ملت این بزرگ ابتالئات که کسانی آن. هستند سرشکسته ابد تا هااین نیامدند، بیرون

 حاال که نکنند خیال هااین. هستند سرشکسته ابد تا هااین کردند، استفاده خودشان هایکیسه کردن پر برای



 آن. ابد تا هاستآن پیشانی بر ننگی ینشانه معنای به هاآن حرف نه، کرد، ثبت را هاآن حرف قطعنامه پذیرش

 نشدند حاضر و شوندمی پَرپَر هاجبهه توی روندمی ملت این خالص و پاک هایجوان که کردند نگاه که کسانی

 هااین. هستند سرشکسته ابد تا و رفت دستشان از هم فرصت دیگر هااین بردارند، راه این در قدم یک

 .هایندسرشکسته

 پاسخ انقالب ندای به که هاییآن دادند، پاسخ امام ندای به که مردمی آن. هستند سربلند ابد تا هم ایعده یک اما

 نگذاشتند که هاییآن کردند، حاضر سنگر در را خودشان داشت، نیاز هاآن به جبهه وقت هر که هاییآن دادند،

 دادند، را مالشان که هاییآن دادند، را سالمتیشان که هاییآن دادند، شهید که هاییآن بماند، غریب انقالب و اسالم

 تاریخ طول در هاآن دادند، انجام زمان از ایبرهه هر در را مناسب تالش که هاییآن دادند، را وقتشان که هاییآن

 .سرافرازند و سربلند ابد تا و ما

 گوناگونی نکات و بگذارم میان در شما با خواهدمی دلم را فراوانی مطالب من. شد طوالنی خیلی خواهم،می معذرت

 را عربی یخطبه و شده دیر که دیدم[ و] ساعت[ به] افتاد چشمم االن لکن بگویم؛ جااین که کردم یادداشت را

 :کنم شروع را عربی یخطبه آنکه از قبل کنممی دعا یک. بخوانم باید هم

 !بدار مستحکم همواره را امت و امام بین مقدس پیوند محمد آل و محمد حرمت به پروردگارا

 !کن حفظ ما برای را عزیز و بزرگوار رهبر و امام این ما، ملت برای را الهی بزرگ یذخیره این پروردگارا

 !بچشان ملت این به ملت این برای را گوناگون هایمیدان در پیروزی شیرین طعم محمد، آل و محمد به پروردگارا


