
از مقام معظم  بياناتي  مجيد و... آياتي از كالم اهم اكنون ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس به ذكر
:رهبري و امام راحل و شهيد آويني در اين باره مي پردازيم   

در آيات قرآني موارد و مصاديق بسياري به عنوان مسايل ريز مجموعه دفاع بيان شده كه از جمله آن ها مي توان به 
78هود، آيه (، دفاع از آبرو)26يوسف، آيه (دفاع از خويش ) ، دفاع از )246بقره، آيه (، دفاع از خانه و كاشانه

، )19و  15قصص، آيات (، دفاع از پيرو)40حج، آيه (اماكن مقدس، دفاع از )200همان و نيز آل عمران، آيه (سرزمين
، دفاع از )15و  14؛ كهف، آيات 64تا  62؛ انبياء، آيات 40حج، آيه (، دفاع از دين و عقيده)همان(دفاع از هم كيش

عراء، آيه ش(، دفاع از مظلوم و ستمديده)75نساء، آيه (، دفاع از مستضعف)231بقره، آيه (، دفاع از زنان)همان(حق
و مانند آن اشاره كرد) 10و  6و  2نساء، آيات (، دفاع از يتيم)78هود، آيه (، دفاع از مهمان)227 . 

البته آن چه از موارد و مصاديق دفاعي مطرح شده در اين جا گفته شده تنها جنبه هاي مثبت دفاعي است و گرنه 

خداوند گزارش مي كند كه برخي از افراد با . ل پرداخته اندقرآن به مواردي هم اشاره دارد كه در برخي به دفاع از باط

اين دفاع هم . تفكر و عقايدي كه دارند به جاي دفاع از حق به دفاع از افكار و آراء و رفتارهاي باطل خود مي پردازند

ناگون، فعل و مي تواند به شكل فيزيكي و فقهي و يا حقوقي و كالمي انجام گيرد؛ به اين معنا كه دفاع به اشكال گو

  قول و مانند آن

  سخنان مقام معظم رهبري

 ايم؛  اين را بارها گفته. ى جنگ تحميلى هشت ساله را بدانند آه چه بود هاى ما قصه من مشتاقم آه جوان

اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده . تر کرد ساله، ما را قوىجنگ هشت  *

  ١٣٨٩/١١/٢٧. کرد ى مردم مجال بروز و ظهور پيدا نمی کردند؛ این حرکت عظيِم مخلصانه شدند، در بين ملت بروز نمی نمی

 :» ره « حضرت امام راحل 

      .اهند کرد وان ، اقتدا خشهيدآیندگان هستند که به راه  واین ملت  ور شدنی نيست وک  ، شهادترسم  وخدا می داند که راه  

   

  :ینی وآ شهيدسّيد اهل قلم  

    .د برده است وزمان ، ما را با خ وست که شهدا مانده اند ما مانده ایم ، اما حقيقت این ا وِپندار ما این است که شهدا رفته اند  

 


