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 نخست ٬ رئيس جمهوری٬ مقامات عاليه جمهوری اسالمی ٬ بمناسبت سالروز تولد پيامبر اسالم١٣۶٣ آذرماه ٢١در 
 روسای قوه قضائيه ومجلس خبرگان و شواری نگهبان و مجمع ٬ هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی ٬وزير و وزيران
ت نظام و ديگر دولتمردان رژيم برای انجام سالم خاص در کاخ جماران بديدار ولی فقيه و رهبر جمهوری تشخيص مصلح
در جبهه های نبرد پاسداران انقالب با دشمن صدامی در » جنگ اسالم و کفر« در گرماگرم روزهايي که ٬اسالمی ميروند

 صدام حسين از در تسليم درآمده است ٬ز جانب ايرانيان و در شرايطی که پس از بازگرفتن آبادان و خرمشهر ا٬جريان است
منتها .  ميليارد دالر غرامت سنگين مورد مطالبه ايران را تقبل کرده اند٩٠و کشورهای عربی خليج فارس نيز پرداخت 

تازه بر  زيرا آنچه ضامن بقای آنها بر مسند قدرتی است که ٬ولی فقيه و همکاران دست اول او چنين صلحی را نميخواهند
 ٬ آيه قرآن۶٢٣۶و درست در اين شرايط ولی فقيه به ياد مياورد که در ميان .  ادامه جنگ است٬آن نشسته اند صلح نيست

 وليی نيازی به يادآوردن اين واقيعت قرآنی ٬رفته است» قاتلوهم حتی التکون فتنه«دو آيه وجود دارد که در آنها سخن از 
 در سوره های بقره و انفال در ارتباط با ٬» تال کنيد تا وقتيکه فتنه از ميان برداشته شودبا آنها ق«نمی بيند که اين حکم 

مشرکان قريش و پيمان شکنی احتمالی آنان پس از قرارداد متارکه با مسلمانان در حديبيه صادر شده است و به موارد 
  .ديگر مربوط نمی شود

  
ولين حکومت هللا در روی زمين در سالروز تولد پيامبراسالم ايراد در سخنان پيامبر گونه ای که وی به عنوان رهبر ا

 منتها به جمع ٬»هم آيات رحمت داره و هم آيات قتال«  يعنی  ٬ خود او ميپذيرد که قرآن مجموعه ای يکدست نيست٬ميکند
چرا در « ند که  خشمگينانه عتاب ميک٬شنوندگان خودش که هيچيک از آنان نيز چون او هوا خواه آيات رحمت نيستند

و نميپرسيد که بعکس چرا در قرآن آيات قتال را ميخوانيد و » قرآن آيات رحمت را ميخوانيد و آيات قتال را نميخوانيد؟ 
خمينی است که در اينجا عينا ...  متن کامل بيانات ٬آنچه بدنبال اين توضيح الزم خواهيد خواند... آيات رحمت را نميخوانيد؟

  :طالعات و کيهان چاپ همانروز نقل شده استاز روزنامه های ا
  
يعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در . يعنی همه بشر را دعوت ميکند به مقاتله. قاتلو هم حتی التکون فتنه: قرآن ميفرمايد« 

 آنچه قرآن.  يک چيز کوچکی است که از آن گرفته ايم٬اينکه ما امروز ميگويم جنگ جنگ تا پيروزی بر کفر صدامی. عالم
يعنی بايد کسانی که تبيعت از قرآن ميکنند آنقدر ادامه به . قران ميگويد جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. ميگويد اين نيست

اين جنگ يک رحمتی است برای عالم و يک رحمتی است برای هر . نبردشان بدهند تا اينکه فتنه از عالم برداشته شود
رحمت بوده است بر عالم و رحمت بوده است برای کفاری که با آنها جنگ جنگهای پيغمبر . ملتی در آن محيطی که هست

  .ميکرده است
  

اگر چنانچه يک کافری را سر خود .... رحمت بر عالم است برای اينکه اگر فتنه در عالم نباشد همه عالم در آسايش ميباشند
يکند بسيار باالتر از آن کسی که جلويش را بگذارند تا آخر عمر فساد بکند آن شدت عذابی که برای آن الزم است پيدا م

 برای اينکه اگر زنده بماند فساد ٬اگر يکنفر فاسد را بگيرند و بکشند به صالح خودش است. بگيرند و همين حاال بکشندش
پيغمبر رحه .  نه اين است که يک چيزی باشد که خالف رحمت باشد٬اين يک جراحی است برای اصالح. زيادتر ميکند

  .ن است و اينکه ميفرمايد قاتلو هم حتی التکون فتنه بزرگترين رحمت است بر بشرللعالمي
  

آنهايي که خيال ميکنند بودن در دنيا و خوردن و خوابيدن حيوانی رحمت است ميگويند که اسالم پدر رحمت است نبايد 
يبرند برای کاری که کرده است  در صورتيکه حد برای اين آدمی که دستش را م٬ نبايد قصاص داشته باشد٬آدمکشی بکند

. اينطور نيست که اگر جنگهای پيغمبر مخالفت با رحمه للعا لمين داشته باشد موکد  رحمه للعا لمين باشد. يک رحمتی است
آن . تمام کارهايي که انبيا ميکردند و جنگهاشان برای اين است که معرفت ال را توسعه بدهند. الجنه تحت ظالل السيوف

گمانم اين است که اگر حضرت . نگ در آن نيست مذهب ناقضی است اگر اصوال چنين مذهبی وجود داشته باشدمذهبی که ج
عيسی سالم اله عليه هم مهلت ميدادند بهمين ترتيبی که حضرت موسی سال اله عليه عمل کرد و همين ترتيبی که حضرت 

ن اشخاصی که گمان ميکنند که حضرت عيسی اصال سر  اي .نوح سال اله عليه عمل کرد او هم به کفار آنطور عمل ميکرد
اگر اينطور باشد معلوم . اين کارها را نداشته است و فقط يک ناصح بوده است به نبوت حضرت عيسی لطمه وارد ميکنند

جنگ   ٬ شمشير دارد٬نبی همه چيز دارد. واعظ غير نبی است. ميشود که او فقط ناصح بوده است و يک نبی نبوده است
 برای ٬ تعزير ميکند. برای اينکه مردم را از شر خودشان نجات بدهد٬جنگ ميکند.  برای اينکه مردم را نجات بدهد٬ددار

  .اينکه تربيت بشود اين آدم
  



اين فقط يک .  اينطور نيست که يک امری بر خالف قرآن ميگويند٬اگر امروز جوانهای ما ميگويند جنگ جنگ تا پيروزی
. ولی اگر ما امروز در جنگ با صدام پيروز هم بشويم باز کمی از فتنه را کم کرده ايم. رآن ميگويدذره ای است از آنچه ق

اگر همه دنيا را هم فرض کنيم که جنگ . اگر در جای ديگری هم بعد از آن پيروز بشويم باز کمی پيروزی حاصل شده است
ميگويد   ٬ در صورتيکه قرآن اين را نميگويد٬ ايمکنيم و پيروز بشويم باز در دنيای عصر خودمان پيروزی درست کرده

بنابراين درک غلطی است از قرآن که کسی خيال کند قرآن نگفته است جنگ . بايد رفع از عالم بشود. جنگ تا رفع فتنه
گفته است يعنی . اسالم هم گفته است و باالتر از اين را هم گفته است.  باالتر از اين را هم گفته است٬قرآن گفته است. جنگ

خدای تبارک و تعالی که مردم را .  بلکه يک رحمتی است بر تمام بشر٬که نه اين است که جنگ يک نعمتی بر مردم است
 اين را از ٬ ميخواهد رحمت درست کند٬دعوت به مقاتله کرده است نه اين است که بخواهد زحمتی برای آنها ايجاد کند

که با ما مخالف هستند از قرآن سو استفاده کنند و بگويند اين مخالف قرآن  نبايد آنهايي .غايت توسعه رحمت ميخواهد
.  اگر کسی بگويد فتنه را با جنگ رفع بکنيد مخالف قرآن است٬ يا آخوند های درباری بگويند اين مخالف قران است٬است

 «)١(  
  
  
تکون فتنه اين است که بايد نيروی جهاد معنی ال« : تذکر تکميلی فتوای عالمه برقعی در احکام القرآن در همين باره) ١(

 يعنی تا وقتيکه يکنفر غير مسلمان ٬ و اين قانون مطلق و شامل عموم مسلمين است تا زور قيامت٬مسلمين تعطيل نشود
  »در روی زمين وجود دارد ميبايد جهاد ادامه يابد

         
  
  
  
  

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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