








  ایستاده ایم بر بلندای قله های ایمان و اراده

ایستاده ایم و در انتظار ...

 اللهم عجل لولیک الفرج 

واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه



مقــد مـــه   : 
مقاومت و ایستادگی از اصلی ترین کلید واژه های مکتب فکری و گفتمان انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس است که با تمسک به آن عمیق ترین تغییرات و تحوالت سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و 
در نهایت راهبردی در ایران و کشورهای منطقه بوجود آمده است.معجزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس برجسته ترین جلوه درخشان آن است که نشأت گرفته از مکتب اسالم ناب و سیره ی  اهل 

بیت عصمت و طهارت علیهم السالم است.
ایستادن در برابر زور ، ایستادن در برابر فریب ، ایستادگی در شدائد و سختی ها ، مقاومت در مقابل 
تحمیل خواست ظالمان ، مقاومت در مقابل تغییر ارزشها و تحمیل الگوهای مادی، ایستادگی در برابر 

زیاده خواهی و ... .
با نگاهی به تمام عرصه ها و حوزه های گوناگون کار ،فعالیت،زندگی ، سیاست ، فرهنگ ،اقتصاد 
و ... کامال آشکار خواهد شد که این مفهوم در همه موضوعات بزرگ و کوچک زندگی فردی و 

اجتماعی نقشی تعیین کننده می تواند داشته باشد.
با نگاهی به بیانات رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسالمی امام خمینی)ره( و رهبر حکیم انقالب 
اسالمی از اولین سالهای انقالب تا کنون به اهمیت محوری این کلید واژه پی خواهیم برد چرا که این 
معنی در تمام این دوران و مواقع مختلف و موضوعات داخلی و خارجی ایران و جهان اسالم به انحاء 

گوناگون توسط ایشان بعنوان یگانه راه رهایی و رسیدن به موفقیت شناخته شده است.
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شما مالحظه کنید؛ تبلیغات، تالش سیاسی، تالش اقتصادی، تالش امنیتی از 

سوی آمریکا و اینها متوجه به جمهوری اسالمی است. البته جمهوری اسالمی 

به توفیق الهی محکم ایستاده است، اما آنها دارند رذالت خودشان را 

میکنند؛ آنها کوتاه نیامده اند. استحکام نظام جمهوری اسالمی موجب شده 

تیغ آنها ُکند شود، بر صخره فرود بیاید. و من میخواهم بگویم این حالت 

صخره گون را ملت و دولت عزیز ما حفظ کنند. نگذارید اختالف به وجود 

بیاید. نگذارید شکاف به وجود بیاید. نگذارید آنچه را که دشمن در تبلیغات 

و در خباثتهای سیاسی و تفتینهای سیاسی میخواهد در مورد کشور ما انجام 

بدهد، انجام دهد.
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خـداونــد متعــال کمـک کــرده ، مــا در مواضــع صحیــِح خودمــان 
محکــم   ایستاده ایم . تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، به 

حول و قوه ی الهی نخواهم گذاشت این حرکت عظیم ملت به سوی آرمانها 

ذره ای منحرف شود. تا مردم عزیزمان اینجور با شور، با شعور، با بصیرت، 

با عزم راسخ در میدان هستند، لطف الهی شامل است ؛ این را بدانید. تا ما 

توی میدان هستیم، سایه ی لطف الهی هست. ماها - من یک جور، شما 

یک جور، آن دیگری یک جور، چهارمی یک جور -  اگر سراغ مسائل 

شخصی خودمان برویم و اهداف را فراموش کنیم، البته کمک الهی هم کم 

خواهد شد.
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جمهوری اسالمی هویتی غیر از هویت مردم و ایمان مردم و عزم مردم که 
ندارد. امروز هم همین جور است. ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم؛ خدای 
متعال به وسیله ی  این مردم  و این دلهاست که این  نظام را حمایت مي کند ؛ 
» هو الّذی ایّدك بنصره و بالمؤمنین «. خداوند متعال به پیغمبرش مي فرماید 
که پروردگار، تو را به وسیله ی مؤمنین یاری کرد. جمهوری اسالمی امروز 
هم همین جور است، آن روز هم همین جور بود. ما وسیله ی دیگری نداریم؛ 
وسیله، همین ایمانهای مردم است که از هر سالحی کارآمدتر است، از هر 
وسیله ای مؤثرتر است. آن روز هم همین جور بود. مردم آمدند این توطئه ها را 
جارو کردند. البته یک توطئه که جارو شد، معنایش این نیست که توطئه تمام 
شد؛ خوب، دشمن بیدار است؛ یک بازی دیگری، یک توطئه ی دیگری، 
یک ماجرای دیگری. مردم که بیدار بودند، فرقی نمیکند؛ صد تا توطئه هم 
که بیاورند، مردم در مقابلش می ایستند و حرکتشان را هم ادامه 
میدهند. حرکت عظیم ملت ایران متوقف نمیشود؛ هم پیش میروند، هم در 
عین حال با معارضه ها، با دشمنی ها و با مزاحمت ها مقابله میکنند. این وضعی 

بوده است که در این سی سال وجود داشته است.
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ما یک حرف حقی داریم، پای آن حرف حق ایستاده ایم ؛ ما 

گناهی نکرده ایم. ما میخواهیم ملتی باشیم که قدرتمندان دنیا بر ما مسلط 

نباشند؛ خودمان اداره ی امور خودمان را به عهده بگیریم. ما میخواهیم ملتی 

باشیم پویا، حرکت کننده ی به جلو. ما میخواهیم ملتی باشیم که مسلمانی 

را در عمل - نه فقط در ادعا - ثابت کنیم؛ به احکام الهی عمل کنیم. ما 

میخواهیم جامعه ی ما جامعه ی مسلمان باشد، جامعه ی اسالمی باشد. ما 

نمیخواهیم بافته ها و پندارهای متفکرین مادی را، سیاستمداران غربی را در 

زندگی خودمان به عنوان دستورالعمل بپذیریم؛ ما میخواهیم حکم خدا را 

بپذیریم. این جرم است؟
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پای حرف حق ایستاده ایم



؟
حرف ما حق است. پای این حق هم ایستاده ایم . این را هم معتقدیم که آن 

وقتی که حق با باطل درگیر و روبه رو شود، اگر اصحاب حق راست بگویند 

پای حق بایستند، قطعاً باطل شکست خواهد خورد. تجربه هم کرده ایم همین 

جور است. ما در طول این سی سال تجربه کرده ایم، ایستادیم، 

پیش رفتیم. هر جا که می بینید یک عقب نشینی ای انجام گرفته است، یک 

ناکامی ای پیش آمده است، به خاطر این است که در استقامت ما سستی 

پیدا شده بود. هر جا استقامت کردیم، پیش رفتیم. بعد از این هم همین جور 

خواهد بود.
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ما افتخار میکنیم که در این دنیای مادی، پرچم حاکمیت قرآن و اسالم  

را  اول ما بلند کردیم. پای این داعیه ی بزرگ هم ایستاده ایم،  

زحماتش را هم تحمل کرده ایم و نشان داده ایم که اگر ملتی صبر کند، 

تحمل کند، استقامت کند، نه فقط دشمن را ناکام خواهد کرد، بلکه پیشرفت 

خواهد کرد؛ این اتفاقی است که در کشور ما افتاده است.
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در گذشته، هر جا یک حرکت اجتماعی در کشورهای اسالمی اتفاق 

می افتاد، جهت، جهت تفکر چپ و تفکرات مارکسیستی و سوسیالیستی 

بود؛ اما امروز هرجا حرکتی اتفاق می افتد، جهت، جهت اسالمی است.

البته این حرکتها دشمنان غدارِ بیرحِم سبُعی دارد. امروز استکبار جهانی، 

دشمن خونی و بجد ایستاده ِی حرکت هاِی اسالمی است. آمریکا در مقابل 

این حرکات، بجد ایستاده است؛ صهیونیسم در مقابل این حرکات، بجد 

ایستاده است و مقاومت میکنند. بالشک دشمن نمی نشیند که ملتهای مسلمان 

طبق برنامه ی اسالم و نقشه ی اسالم هر کار میخواهند، بکنند؛ مقاومت 

میکند. حرف این است که قرآن به ما آموخته است که اگر شما صبر کنید، 

ایستادگیکنید،  جای خودتان را تغییر ندهید، جهت خودتان را تغییر 
ندهید، شما پیروزید.
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ما به این نکته نه فقط در جنگ تحمیلی، که از روز نخست شروع مبارزه و 

از 15 خرداد تا بیست و دوم بهمن رسیده ایم و به خوبی دریافته ایم که برای 

هدف بزرگ و آرمانی اسالمی، الهی باید بهای سنگینی پرداخت نماییم و 

شهدای گرانقدری را تقدیم کنیم و جهانخواران ما را راحت و آرام نخواهند 

گذاشت و با استفاده از ایادی داخلی و خارجی شان به ما شبیخون زده و خون 

عزیزان ما را بر بستر کوچه ها و خیابانها و مرزهایمان جاری می کنند و همین 

گونه شد وقتی که فریاد اسالمخواهی مردم کشور ما در 15 خرداد به گوش 

امریکا رسید و وقتی که برای اولین بار غرور امریکا و اقتدار و ابرقدرتِی او در 

اعتراض به مصونیت کارگرانش در ایران شکسته شد و امریکا متوجه اقتدار 

و رهبری علما و روحانیت اسالم و عزم جزم و اراده پوالدین ملت ایران برای 

کسب آزادی و استقالل و رسیدن به نظام عدل اسالمی گردید.
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قضاوت در جنگ)تحمیلی( با خود مسلمانان است که تعقل و اندیشه کنند که ما در مسیر 
چه هدف و آرمانی مورد تهاجم قرار گرفته ایم و شهیدان گرانقدری را به پیشگاه مقدس 
حق تقدیم کرده ایم و صدام پلید چه نیاتی از تهاجم خود در سر پرورانده است؛ دنیا نیز 
به چه انگیزه ای به حمایت ضمنی و علنی از او برخاسته است و تا امروز هم متجاوزین در 
تنگنای تسلیحات و امکانات نظامی و اقتصادی و سیاسی نبوده اند و دنیا هر روز به بهانه ای 
آنان را به بهترین و مدرنترین سالحها مسلح نموده است ولی از دادن امکاناتی که حق مسلّم 
ملت ما است و حتی پول آنها را گرفته اند خودداری نموده است، ولی با تمام این احوال ما 
افتخار می کنیم که در این نبرد طوالنی و نابرابر فقط با تکیه بر سالح ایمان و توکل بر خدای 
بزرگ و دعای بقیة اهلل- عجل اهلل تعالی فرجه- و اعتماد به نفس و همت دالور مردان 
و شیرزنان صحنه کارزار به پیروزی رسیده ایم و خدا را سپاس می گزاریم که منت هیچ 
قدرت و کشوری و ابرقدرتی در جنگ، بر گردن ما نیست و مردم کارآزموده و متوکل 
ما با استعانت از ذات مقدس کبریا ي که و تنها و مظلومانه بر مشکالت بسیاری از طرح و 

عملیات و بسیج و آموزش نیروها تا نیاز تسلیحاتی کشورمان فائق آمده است.
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از جنگ کردن در راه خدا خسته نمی شویم. و این ملت بزرگ ایران است که با قامتی 
استوار بر بام بلند شهادت و ایثار ایستاده است و هر روز نشاط و تحرك و فریاد 
او برای ادامه راه بیشتر می شود. البته ممکن است غربزده ها و بزدالن و همانهایی که نه 
در روزهای آغازین در میدان دفاع بوده اند و نه تا به امروز به حمایت از حماسه آفرینان 
و وطن بانان خدمتی کرده اند و نه در آینده لیاقت حضور در جنود و سربازان خدا را 
خواهند یافت، برای خوش خدمتی به اربابان و دلگرم نمودن آنان از خستگی و بن بست 
در جنگ تحمیلی، داد سخن دهند و به خیال خام خود افکار را از جنگ منحرف نمایند 
و احیاناً آنها که در خارج از مرزها نشسته اند باورشان بیاید که مردم و مسئولین و ارتش 
و سپاه و بسیج از جنگ و ادامه آن خسته شده اند و یا در میان آنان بر سر جنگ اختالف 
افتاده است. و حال آنکه به لطف خدا در حاکمیت جمهوری اسالمِی ما اختالفی بر سر 
مواضع  اصولی ،  سیاسی و اعتقادی  وجود  ندارد  و  همه مصمم اند تا توحید ناب را در 
بین الملل اسالمی پیاده نموده و سر خصم را به سنگ بکوبانند، تا در آینده ای نه چندان 

دور به پیروزی اسالم در جهان برسند.
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به همه مسلمانان اطمینان بدهید که جمهوری اسالمی ایران پشتیبان شما و 

حامی مبارزات و برنامه های اسالمی شما است و در هر سنگری علیه متجاوزان 

در کنار شما ایستاده  است  و  از حقوق گذشته  و امروز  و آینده شما

 ان شاء اهلل دفاع خواهد کرد و به آنان بگویید که اقتدار و اعتبار جمهوری 

اسالمی ایران متعلق به همه ملتهای اسالمی است و دفاع از ملت قهرمان و 

دالور ایران در حقیقت دفاع از همه ملتهای تحت ستم است و ما با خواست 

خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسالمی می شکنیم 

و با صدور انقالبمان که در حقیقت صدور اسالم راستین و بیان احکام 

محمدی- صلی اهلل علیه و آله- است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران 

خاتمه می دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح و کل و امامت 

مطلق حق امام زمان- ارواحنا فداه- هموار می کنیم.
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خداوندا !  اگر هیچ کس نداند تو خود می دانی که ما برای برپایی 

پرچم دیِن تو قیام کرده ایم و برای برپایی عدل و داد در پیروی 

از رسول تو در مقابل شرق و غرب ایستاده  ایم  و در 

پیمودن این راه لحظه ای درنگ نمی کنیم. خداوندا ! تو می دانی که 

فرزندان این سرزمین در کنار پدران و مادران خود برای عزت دین 

تو به شهادت می رسند و با لبی خندان و دلی پر از شوق و امید به 

جوار رحمت بی انتهای تو بال و پر می کشند.
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 امروز مهمترین مسئله در باب انقالب ما، عبارت است از ثبات و استقامت. یعنی 

ما سر حرف خودمان ایستاده ایم . ایستادن بر سر اصول، 

برای یک ملت، برای یک مجموعه، افتخار است. اصول، چیزهائی است که 

باید بر سر آن ایستاد. ارزشها را بایستی نگاهبانی کرد، پاسداری کرد. مهمترین 

ارزشی هم که برای ملت ما وجود داشت و امروز هم وجود دارد و تا آخر 

هم همین خواهد بود، عبارت است از اسالم. استقالل در اسالم است، آزادی 

در اسالم است، پیشرفت مادی در اسالم است، وحدت ملی در اسالم است، 

شکوفائی استعدادها در اسالم است؛ همه ی اینها در اسالم مندمج و مندرج 

است.
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جوان های عزیز! آینده مال شماست؛ آینده متعلق به ملت ایران است. آینده ی 

ملت ایران، رسیدن به قله های واالی علم، اقتدار، رفاه و شرف است. این 

آینده ی حتمی شماست. و این وعده ی الهی است. قرآن به ما وعده داده 

است، اسالم به ما وعده داده است که اگر ملتها حرکت کنند، ایمان نشان 

بدهند، غیرت نشان بدهند، خسته نشوند، صبر پیشه کنند، استقامت کنند، 

حتماً به هدفهای خودشان خواهند رسید. ما تا  حاال  امتحان کرده ایم ، 

ایستاده ایم ، به هدفهای میان مدت رسیده ایم. یک جاهائی هم نابسامانی 

داریم، چون نایستادیم؛ تقصیر خود ماست. ... اگر بی عدالتی است، اگر فقر 

است  برای خاطر این است که ما مسئولین و آحاد مردم، درست برای پیشبرد 

این هدفها نایستادیم. اگر می ایستادیم، اینجاها هم درست میشد. تقصیر خود 

ماست. باید  بایستیم .
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باید راه را باور داشته باشیم: » آمن الّرسول بما انزل الیه من ربّه و المؤمنون 

کّل آمن باهلل «  یعنی آحاد مؤمنیِن به این راه، دست به دست هم بدهند و 

ایستادگیکنند ؛ ایستادگی نشان بدهند. این راه پیشرفت و پیروزی 

است. اگر این کار را بکنند، پیروزی قطعی است. ما این را تجربه کرده ایم. 

در میدانهای گوناگون، آنجایی که حرف خودمان را باور داشته ایم و پای 

آن حرف ایستاده ایم ، آنجا پیش رفته ایم. در دفاع مقدس همین 

پیش آمد.
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ما ملت ایران سی سال است که در مقابل خباثت و فشار استکبار - فشار تحریم، 

فشار تهدید؛ تهدید نظامی، تهدید سیاسی، تهدید امنیتی  ایستاده ایم  

و به توفیق الهی بر دشمنان خودمان فائق آمده ایم. آنها نمي خواستند ملت 

ایران را عزیز و مقتدر و پیشرونده و امیدوار ببینند؛ اما علی رغم آنها، امروز 

ملت ایران عزیز و پیشرونده و مقتدر و دارای اتکاء به نفس و دارای چشم انداز 

و امید فراوان نسبت به آینده است.
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یکی از علل اصلی دشمنی استکبار با جمهوری اسالمی ایران، موضوع 
فلسطین است و اگر ایران در قضیه فلسطین کوتاه می آمد، بسیاری از 
این دشمنی ها کم می شد ولی ما در این قضیه ایستاده ایم  و 

کوتاه  نخواهیم آمد.
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ما امروز در مقابل تحریکات امریکایی   ایستاده ایم  و در واقع تضمین کننده ی 

ثبات این منطقه هستیم؛ این دفاع از هویت ماست؛ دفاع از شخصیت ملی 

ماست؛ دفاع از دین ماست؛ دفاع از آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی 

است؛ دفاع از منطقه است؛ و به این معنا دفاع از دنیاست.
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اگر توجه کنیم کجا   ایستاده ایم و در چه وضعیتی هستیم، جواب 

همه ی این سؤالها داده می شود؛ این که این اتفاقها چرا می افتد و انگیزه و هدف 

چیست؟ مسأله این است که ملت ایران با انقالِب خودش سقف فلک فرهنگ 

و سیاست را در دنیا شکافته و طرح نویی در انداخته است. روزی که دنیا دو 

قطبی بود و دو ابرقدرت با همدیگر آن طور معارضه داشتند، در مقابله ی با این 

طرِح نو با هم همدست شدند. پس معلوم می شود که طرح نوی ملت ایران که 

با انقالب اسالمی آن را به میدان آورد، چیزی است که جهت مشترك دو 

ابرقدرت را هدف و آماج خود قرار داده بود و آن را تهدید می کرد. آن جهت 

مشترك چیست؟ قدرت طلبی و سلطه طلبی. بله، ما با نظام سلطه مواجه شدیم. 

نظام سلطه یعنی این که در دنیا یک امپراتورِی قدرت وجود دارد، متشکل از 

طرفهایی. در مقابل آنها، منابع ثروت متعلق به ملتها وجود دارد. رابطه ی بین این 

دو قطب، رابطه ی سلطه است؛ سلطه گر و سلطه پذیر.
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ا  ،       ــ  تنهـــا راه مقـابـــله بـــا مـزاحمـت هـــا و اذیّـت هــا و کــارشکنــي ه

استقامت       و ایستادگی است. ملت ایران بحمداهلل  ایستاده است. بخصوص جوانان 

با اراده و مؤمن ما ایستاده است؛ ما هم به فضل الهی ایستاده ایم. 

این امواج جهانی و این تبلیغات گمراه کننده نخواهد توانست ما را تسلیم 

خواسته های آنها کند. آنها می خواهند این نظام هم مثل نظامهای دست نشانده 

آنها تسلیم خواست آنها شود و برای اِعمال سلطه دیکتاتوری بین المللی امریکا و 

اشباه امریکا راه را باز کند.
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علت شالق هایی هم که بر پیکر تأثرناپذیر جمهوری اسالمی پی درپی وارد 

می کنند، همین است؛ چون ما ایستاده ایم؛ ایستادن امیدوارانه؛ نه ایستادن 

نومیدانه. بعضی ها ایستاده اند و می گویند ما تا آخرین قطره ی خونمان را هم 

خواهیم داد. البته ما اگر پایش بیفتد، تا آخرین قطره ی خون را می دهیم؛ اما 

می دانیم به آخرین قطره ی خون نمی رسد...

ما پیش برد ه ا یم  و  توا نسته ایم.
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ما ملت ایران سی سال است که در مقابل خباثت و فشار استکبار  فشار تحریم، 

فشار تهدید؛ تهدید نظامی، تهدید سیاسی، تهدید امنیتی  ایستاده ایم  

و به توفیق الهی بر دشمنان خودمان فائق آمده ایم. آنها نمي خواستند ملت ایران 

را عزیز و مقتدر و پیشرونده و امیدوار ببینند؛ اما علی رغم آنها، امروز ملت ایران 

عزیز و پیشرونده و مقتدر و دارای اتکاء به نفس و دارای چشم انداز و امید فراوان 

نسبت به آینده است.





...هرجازوربگویندایستادهایمومیایستیم...
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1-  بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس - 1390/02/03
2-  03/ 02/ 1390بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس

3-  06/ 11/ 1388 دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن
4-  06/ 11/ 1388 دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن

5-  دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن - 06/ 11/ 1388
6-  04/ 04/ 1391 بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم

7-  بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم - 04/04/ 1391
8-  صحیفه نور

9-  صحیفه نور 
10-  صحیفه نور 

11-  همان
12-  همان

13-  19/ 11/ 1389  بیانات دردیدار فرماندهان وخلبانان نیروی هوائی ارتش
14-  08/ 08/ 1387 بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه ی سالروز سیزده آبان

15-  18/ 07/ 1385 بیانات  در دیدار کارگزاران نظام
16-  بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی  - 1390/06/09

17- دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس و هیأت همراه با رهبر انقالب - 1388/09/24
18-  بیانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نیروی مقاومت بسیج  - 1384/06/02

19-  06/ 08/ 1383 دیدار مسئوالن نظام با رهبر معظم انقالب اسالمی
20-  06/ 08/ 1383  بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

21-  30/ 06/ 1381 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
22-  بیانات در دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل های دانشجویی  - 1384/07/24

23-  21/ 04/ 1378 دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقالب در پی حادثه ی کوی دانشگاه تهران




