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 مهمقدّ
 

برقراري نظام جمهوري اسالمی به تعبیر رساي بنیانگذار آن، حضرت امام 
، از نعمتهاي بـزر  الهـی بـر مـردم ايـن سـرزمین و تمـامی )ره(خمینی

مستضعفین جهان بوده است. مروري بر تـاري  پرافتخـار ايـن نهضـت و 
گیري نظام مقدّس جمهوري اسالمی به روشنی نقش و تـثيیر الـل شكل

و پـ  از آن  )ره(ي حضـرت امـامفقیه و رهبري حكیمانـهمترقّی واليت 
اي، رهبر معظّم انقالب اسـالمی، اهلل العظمی سیّدعلی خامنهحضرت آيت

را در هدايت انقالب در كوران حوادث گوناگون روزگـار نشـان میدهـد. 
ي حفظ و نشر آيار ي پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی كه وظیفهمؤسسه

برعهـده دارد، در اناـام همـین وظیفـه بـه انتشـار مقام معظّم رهبـري را 
لـه كتابهاي موضوعی به منظور نشر بیانات، ديدگاهها و رهنمودهاي معظّمٌ

 در مقاطع، مناسبتها و موضوعات مختلف میپردازد.
شناسـی كتاب حاضر حاوي بیانات مقام معظّم رهبري پیرامون دشـمن

تـدوين شـده و از دامیر پورفاضـلی است كه به كوشش جناب آقـاي سـیّ
 سوي انتشارات انقالب اسالمی عرضه میشود. 

شناسی از مفاهیمی است كه در آيات و روايات اسـالمی مـورد دشمن
شناسی او من و دشمنؤتوجه قرار گرفته است و بر هوشیاري همیشگی م

شناسـی اسـت در ي آن دشمنكید شـده و تبـرّي از دشـمن كـه الزمـهثت
. علمـاي شـیعه نیـز بـه پیـروي از معـار  و دي فروع دين قرار دارزمره

گیري احكام دينی توجه و اهتمام زيادي را لر  معرفی دشمن و موضع
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 شناس / دشمن و

 اند.در قبال آن در طول تاري  داشته
پ  از پیروزي انقالب اسالمی بخش معتنابهی از بیانات حضرت امام 
 خمینی)ره( و مقام معظّم رهبري به اين موضوع اختصاص داشته است.

افزايی كـه زايی وبصیرتهبر انقالب بارها بر كسب بصیرت، بصیرتر
كیـد ثانـد تبـه خصـوص در طوفـان حوادث شناسیاز ضروريات دشمن

هاي دشمن و معرفـی آنهـا  و . ايشان شناخت انواع و اقسام حیلهاندكرده
 اند. آگاه كردن ملت را بارها و بارها به مسئوالن و مردم گوشزد كرده

رو به منظور شناخت و روشهاي دشمن و راههاي مقابلـه  كتاب پیش
با آن در چهارده فصل تعاريف، ضرورت شناخت دشمن، علـل و داليـل 

ها، ابزارهـا و دشمنی، ماهیّت و ويژگیهاي دشمن، اهدا  دشـمن، شـیوه
ريزيهاي دشمن، شیوه ها وابزار مقابله با دشـمن، هاي دشمن، برنامهزمینه

، عوامل كمك به دشـمن، نقـش امـام راحـل در اقشار مورد هد  دشمن
ها و دشـمن، اسـتعمار مقابله با دشمن، ايستادگی در برابردشـمن، رسـانه

فرانو و لهیونیسم، بزرگترين دشمن ملّت ايران و كالم آخر تحت عنوان  
پايان رويارويی ما با دشمنان چه وقـت خواهـد بـودن تنظـیم شـده و در 

 اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
 

 و من اهلل التوفیق
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 111 ....................... امامت و نید محور از حکومت ساختن خارج دشمن، یحمله اساس

 116 .......................................... ياسيس اسالم از ياخالق اسالم یيجدا بر يمبن دشمن غيتبل
 111 ....................................................................................... هيفق تیوال هيعل دشمن غاتيتبل
 118 ........................................................................................ دشمن مقابله نقطه ؛یرهبر فوذن

 119 ....................................................................................................................تحجّر و جمود
 161 ....................................................................................... دشمن ابزار از يمذهب اختالفات

 161 ........................................... دشمن سرانگشت اسالمي تیّهو از مسلمانان كردن گانهيب
 160 ................................................................................................... يافکنتفرقه لیوسا وجود
 160 ................................................................. دادن قرار هم بلمقا در را يمال و يانسان منابع
 163 .......................................................... ياسالم امّت نيب اختالف از دشمن یاستفادهسوء
 164 ........................................................... يعيش حركت کی بعنوان ياسالم انقالب يمعرّف
 161 ........................................................................................................ ياسالم فرق انيم نزاع
 166 .................................................................................................. يمذهب یتهايّ حسّاس جادیا

 166 ........................................................................... يمذهب فاتاختال از دشمن استفادهسوء
 161 ....................................................... دشمنان استيس از يسنّ و عهيش نيب اختالف جادیا

 161 ......................................................... غيرشيعه از شيعه كردن جدا برای دشمنان سياست
 168 .................................................... مردم نيب در يدودستگ جادیا دشمن شگرد؛ نیمهمتر

 111 ............................................................................................. دشمن یشگردها از غاتيتبل
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 شفهرست مطالب /  

 111 ........................................................... ياسالم نظام حذف جهت دشمن يغاتيتبل تالش
 110 ...................................................... دشمن يغاتيتبل ابزار از خصمانه اتّهامات كردن وادار
 114 .................................................................................... يغاتيتبل یجنجالها نداشتن يتازگ
 116 ......................................................................................... دشمن لبخند از نخوردن فریب
 111 ...................................................... ملّت حقّ  كردن مالیپا در دشمن یوههايش با مقابله
 111 ............................................................................................ ما برابر در دشمن یيآراصف

 118 ............................................................................ هايتنبل و غفلت از دشمن یسوءاستفاده
 181 .............................................................................. نيدروغ شواهد با مردم كردن وسیمأ

 181 ................................................................................. أسی جادیا در دشمن یگذارهیسرما
 180 ................................................................................................... دلها در أسی كردن حاكم
 180 ........................................................ ديام بر دیترد یهاهیما كردن لیتبد بر دشمن يسع
 183 ............................................................................................ هاواسطه راه از مردم کیتحر
 184 .......................................................................................دشمن به نسبت ينيبخوش عدم
 181 ......................................................................................... بیفر و دروغ به دشمن توسّل
 186 ......................................................................................................... ميتسل عدم عالج، راه

 186 ......................................................................... دشمن یابزارها از ملّتها ساختن مرعوب
 186 ........................................................................................ مردم انيم در يانحراف یشعارها
 188 ............................................................................... اسالم برابر در دشمن يفرهنگ تهاجم
 189 .............................................. دشمن يفرهنگ تهاجم هدف مردم، تيّذهن كردن عوض
 189 .................................. كشور در تشنّج و یاقتصاد مشکالت جادیا: دشمن نقشه یاجزا

 191 .................................................. ياسالم نظام كردن فلج در دشمنان ديام قاطن از اقتصاد
 193 ............................................................................................. دشمن یهایزیربرنامه: هفتم فصل

 191 ............. 9اكرم رسول یچهره كردن خدشه و اسالمي سلّماتم به دشمن یحمله
 196 ............................................................................................. ياله یآرمانها كردن كمرنگ
 191 ............................................................................... اسالم هيعل دشمن مستمر ينيچتوطئه
 198 ..............................................................................اسالم دشمنان یاستهايس از یگرياباح

 199 ............... دشمنان ریزیبرنامه در اساسي ینکته دو روحانيّت و سياست منهای اسالم
 011 ...................................................... دشمن یتوطئه یسازيخنث در یرهبر نقش تيّاهمّ

 010 ................................................................................ مختلف جوامع در دشمن الگوسازی
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 شناسي/ دشمن ص

 013 ............................................................................ ملّتها یبرا دشمن یزیربرنامه و مطالعه
 014 .................................................................... ملّت یحركتها كردن يخنث در دشمن يسع

 011 ....................................................................................... فرهنگي ناتوی تشکيل و دشمن
 016 ............................................................................... غلط تفکّرات القای در دشمن رنگين

 011 ............................................................. دشمن یهابرنامه از مؤمن؛ یهامجموعه یانزوا
 018 ...............................................ياسالم جمهوری به حمله برای دشمنان استدالل داشتن

 019 .................... یاجبهه و وسيع تبليغات با اسالمي انقالب و ملّت عليه دشمن حمالت
 019 ............................................................................................... شمند یتوطئه ؛یزيانگفتنه

 011 ............................... يعرب یدولتها و دشمنان نيب ياسالم یجمهور هيعل اتّحاد تدارک
 011 ............................................................. ياسالم یجمهور بیتخر در هاينيچتوطئه انواع
 013 ........................................................................................ هراسيایران برای دشمن تالش
 014 ..................................... خود اصول خالف جهت در نظام دادن سوق در دشمن يسع

 011 .......................................................... انقالب هدفهای و شعارها زدودن بر دشمن سعي
 011 ........................................................................... انقالب ستيزیظلم شعار تخطئه قیتشو

 018 ........................................................................ یگريانقالب كردن ارزش ضدّ  یبرا تالش
 018 .................................................... دشمن یهابرنامه از يراسالميغ یارزشها كردن وادار
 019 .................................................................................. دشمن نفوذ یراهها از يپراكنعهیشا
 001 ........................................................................ ياسالم ظواهر یرو دشمن سوء غاتيتبل

 001 .................................................................. مرزها پشت از دشمنان ينيچتوطئه به يآگاه
 001 .................................................................................. اسالمي ریبيدا عليه دشمنان تالش
 003 .................................. (ياسالم رانیا) یداريب جوشان یهاسرچشمه با دشمن یمقابله
 004 ................................................................... مسلمانان دل كردن مشوّش بر دشمنان يسع
 001 .......................................................... خود به ياسيس افراد كردن وابسته بر دشمن يسع

 006 ................................................................. خواص ذهن كردن عوض در دشمن يطرّاح
 006 .............................................. دشمن یریزیهابرنامه از نيمسئول نيب قدرت جنگ جادیا

 001 .................................................................................. مردم ينادان از دشمن یاستفادهسوء
 009 ..............................................................كشور در يمعل حركت دنيكوب دنبال به دشمن
 031 ....................................................................................... ایراني استعداد با دشمن مخالفت

 031 ................................................................................................... رانیا ملّت استعداد ريتحق
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 ضفهرست مطالب /  

 031 .................................................. دشمن توسّط ياسالم یجمهور در یساالرمردم انکار
 030 ............................................... انتخابات به زدن ضربه در دشمن یگذارهیسرما و نهیهز

 033 .............................................................. يقانون نظام كردن دارخدشه یبرا دشمن تالش
 034 ............................................................................... انتخابات فيتضع در دشمن غاتيتبل

 034 ............................................................................... دشمن يكلّ راهبرد انتخابات؛ بیتخر
 031 ............................................................................. 88 یفتنه يطرّاح به دشمن بستن اميد

 036 .............. شوروی مانند اسالمي جمهوری نظام فروپاشي برای جانبههمه طرح تدارک
 039 ............................................................................. دشمن با مقابله ابزار و هاوهيش: هشتم فصل

 041 ........................................................................ دشمن از دنينهراس یالگو ؛7يعل امام
 041 .......................................................................... دشمن هيعل اميق یالگو ؛7نيحس امام

 043 ...................................................................................... دشمن با مقابله عاشورا، یدرسها
 043 ..................................................................................... دشمن هيعل حربه عاشورا یواقعه

 044 .............................................................. دشمن از رفتنینپذ ريتأث موجبات ؛ياله رحمت
 044 ....................................................................... دشمن با مصاف در يستادگیا یالگو ا؛يانب

 041 ............................................................................. دشمنان دفع در اسالم تيّاهمّ و بركت
 046 ........................................................ دشمن با مقابله در 9امبريپ استيس از یريالگوگ

 046 ............................................................ دشمن برابر در يگستادیا و مقابله یالگو غمبر؛يپ
 041 ..................................................................... اُحد جنگ در مسلمانان شکست يچگونگ
 048 ....................................................... بيروني و خارجي یجبهه دو در مجاهدت عاشورا؛

 049 ............................................................ دشمن برابر در تيّقاطع یالگو 7نيرالمؤمنيام
 049 ................................................................... دشمن برابر در يستادگیا یالگو ؛3نبیز
 011 ......................................... دشمن ظالمانه تبليغات مقابل ینقطه مهدویّت به اعتقاد کرف
 011 .................................................................... دشمن یورزطمع رفع یهیما خدا؛ به مانیا
 011 ........................................................................................... دشمن ضعف نقطه ،يمانیايب

 010 ............................................................................... ياله سنّت دشمن، دست شدن كوتاه
 013 .......................................................................... نید تيّحاكم با دشمن راه بودن مسدود

 011 ............................................................................................ دشمن برابر در جهاد لتيفض
 011 ............................................................... دشمن تالش كردن عقيم یعني اقتصادی، جهاد
 016 .......................................................................... دشمن با مقابله یبرا يعامل یفکر جهاد
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 شناسي/ دشمن ط

 011 ........................................................................... دشمن ديك و تعرّض برابر در يستادگیا
 018 .................................................................................. دشمن با جهاد در مؤمن شوق لزوم

 019 .................................................................................... دشمن عجز ینشاندهنده تهدیدها
 061 ...................................................................................دشمن داتیتهد به ملّت یياعتنايب

 061 ...................................................................................... ما راه يدرست بخاطر دشمن فشار
 061 .................................................................................... دشمن برابر در ينينشعقب مذمّت
 060 ............................................................................... ملّت اقتدار دشمن؛ ينينشعقب علّت
 063 .................................................. اسالم امّت عظمت و مجد برابر در دشمن نشينيعقب
 063 ........................................................................ ما تاریخ و فرهنگ قاموس در ميتسل عدم
 064 .............................................................. دشمن داتیتهد بر ياسالم نظام یغلبه یيتوانا
 066 ......................................................................... دشمن يخواهادهیز مقابل در ميتسل عدم

 061 ................................................................. دشمن آتش كردن زيت يعنی دادن نشان نرمش
 068 .................................................................................................دشمن برابر در انفعال عدم
 069 ........................................................................................ دشمن برابر در بودن سخت سر

 011 ................................................... مؤمنان یاراده و عزم مقابل در دشمن يحتم شکست
 011 ..................................................................... او یریپذبيآس ینشانه دشمن، یريسختگ
 011 ..................................................................................... دشمن حيرت عامل ملّت؛ قدرت

 010 ................................................................................ دشمن برابر در قدرت احساس زومل
 013 ......................................................... ياسالم یجمهور با مقابله در دشمن يناكام عامل

 014 ........................................................................ دشمن تيّحسّاس به نسبت بودن حسّاس
 014 ............................................................................................... دشمن یسالحها بودن كند

 014 ................................................................................. نظام يداخل ساخت كردن مستحکم
 011 ............................................................ دشمن خواست خالف انقالب يمبان به یبندیپا

 016 ................................................................... دشمن یطرحها با متناسب یزیربرنامه لزوم
 011 ..................................................................... دشمن ضربات ينيبشيپ جهت ابتکار لزوم
 018 .......................................................................................... دشمن یگرلهيح با مقابله لزوم
 018 ......................................................................... دشمن یبرا فرصت نیبزرگتر ،ما غفلت
 081 ............................................................. شدن توطئه رياس يعنی دشمن یطئهتو از غفلت
 081 ................................................................................... دشمن توطئه و ديك از نشدن غافل

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 ظفهرست مطالب /  

 080 .................................................................. دشمنان یاستفادهسوء باعث كشور جاناتيه
 083 ............................................................ دشمن برابر در یسازمصون لیوسا كردن فراهم

 084 ..................................................................... خطر نیبزرگتر يعنی دشمن كردن فراموش
 084 .......................................................................................................... دشمن به اعتماد عدم
 081 .............................................................................................. دشمن با مبارزه سازنده؛ كار

 081 ............................................................. دشمن ديتمج و فیتعر برابر در ما العملعکس
 086 ..................................................................................................... دشمن نشمردن كوچک
 086 ....................................................................................... دشمن جسارت باعث ما ضعف

 081 ............................................................................... دشمن خواست رغميعل ما پيشرفت
 081 ................................................................................... دينکن رونيب دل از را دشمن ینهيك
 088 ..................................... يشخص خطر عالمت کی يعنی دشمن برابر در نهيك شدن كم
 089 .................................................................................................... دشمن نفوذ از یريشگيپ

 091 ............................................................. دشمن غاتيتبل شکست جهت در غاتيتبل لزوم
 091 ................................................................................. دشمن یشرويپ برابر در نرمش عدم

 091 .............................................................................. يغيتبل حسّاس نقاط در دشمن تمركز
 090 ....................................................................... اسالمي امّت واحد برابر در دشمن لرزش

 093 .................................................................. دشمن گذاشتن ناكام عامل ایمان؛ و شجاعت
 093 ............................................................... شاخصها جزو دشمن، هيبت برابر در شجاعت

 094 ........................................................................................................... دشمن از هراس منع
 091 .................................................................. دشمن با مقابله عامل يملّ تيّقاطع و وحدت

 096 ............................................................................................................ قدرتها به ندادن باج
 096 ........................................................................................................ مناندش برابر در عزّت

 091 ................................................................ دشمن القاء مقابل ینقطه دلها الفت و وحدت
 091 ............................................................................................... دشمن با مقابله در هنر ريتأث

 098 ........................................................................... هنر در دشمن سالح یوربهره به توجّه
 098 .................................................................................... هنر یرو بر دشمن یگذارهیسرما

 099 ......................................................................................هنر ابزار كمک به دشمن یامهايپ
 311 .................................................................. دشمن غاتيتبل با مقابله در يفرهنگ كار لزوم
 311 ...................................................................... دشمن هجوم مورد یاقتصاد یرساختهایز
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 شناسي/ دشمن ع

 313 ......................................................... دشمن ينیآفرچالش مقابل در هايسخت تحمّل لزوم
 314 ....................................................... يطلبشهادت و شهادت برابر در دشمن بودن ناتوان
 311 .......................................................... ياسالم یارزشها كردن كمرنگ در دشمن يناكام

 316 ...................................... دشمن با مقابله راه تنها اصول و آرمانها به تمسّک و ایستادگي
 311 ..................................................................... دشمن تانحرافا ليتحم برابر در يستادگیا
 319 ................................................................. دشمن هاینقشه و طرّاحي برابر در يستادگیا

 319 .................................................................. متجاوز دشمن برابر در متّحد یريجهتگ لزوم
 311 ................................................................... دشمن نفوذ از یريجلوگ يعنی قانون تیرعا
 311 .................................................... دشمن یهاتوطئه مقابل در یهوشمند و يآگاه لزوم

 311 ................................................................ علم كسب یصحنه در دشمن از یریرناپذيأثت
 310 ............................................................................ شهیاند صاحبان برابر در دشمن يناتوان

 313 ............................................................................... نباشند ياسيس مردم خواهد،يم دشمن
 313 .................................................................... دشمن تمسخر برابر در دهيعق نشدن سست
 314 ............................................................ دشمن مقابل مواضع اتّخاذ در مانهيحک دید لزوم

 311 .............................................................................. دشمنان طمع سبب ،یديناام و ضعف
 316 ........................................................................................... دانهينوم نگاه نه دوارانهيام نگاه
 311 .............................................................................................. دشمن به ضربه نظام تیتقو
 318 .................................................................................. دشمن با مواجهه در آرامش تيّاهمّ

 319 ...................................................................................... دشمن أسی باعث نظام استحکام
 301 ......................................................................................... دشمن هدف مورد اقشار: نهم فصل
 303 ......................................................................................................................... خواص(  1

 303 .......................................... دشمن تهدیدات برابر در خواص يشناستيّموقع لزوم
 303 .............................................................................. دشمن برابر در خواص مرزبندی
 304 ........................................................................................................... خواص تکليف

 306 ................................................................................. خواص در تأثيرگذار خطرهای
 301 ..................................................................... كردن اقدام و زدن حرف در هوشياری

 308 ...................................................................................................................... روحانيّت(  0
 308 .................................................................................دشمن حمالت اجآم روحانيّت
 308 ........................................................................... ب انقال معنوی یپشتوانه تضعيف
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 غفهرست مطالب /  

 309 ............................................... دشمن یوحشيانه حمالت اصلي هدف روحانيّت؛
 331 ................................................................... دشمن توسّط روحانيّت لباس فتح عدم
 331 .................................................................................................... روحانيّت با يدشمن
 330 ............................................. دشمنان توطئه یسازيخنث در مرجعيّت پرشور نقش
 330 ........................................................................................................ مرجعيّت از انتقام

 334 ..........................................................................................جمعه یائمّه و جمعه نماز(  3
 334 ................ جمعه یائمّه  وظایف از ملّت در يذهن نفوذ از دشمن نمودن وسیمأ
 334 ............................................................جمعه نماز به نسبت دشمنان عيوس غاتيتبل

 336 ............................................ دشمن یهاتوطئه از يآگاه یراب یاحربه جمعه نماز
 336 ........................................................................................................ مدارس و دانشگاه(  4

 336 ...................................................................................دشمن یهجمه مورد دانشگاه
 331 ............................................................................ دانشگاهها در ناامني دشمن، سعي
 339 ....................................................................... دانشگاه در دشمن نفوذ از یريجلوگ
 339 ..................... انقالبي یروحيّه و ندی از دانشگاه كردن منحرف در دشمن تالش
 341 ................................................................................. دانشگاه از دشمن نبودن  غافل
 341 ..................................................................... تحقيق و علم تعطيلي در دشمن سعي

 340 ................................... دشمن یخصمانه غاتيتبل آماج ان،يدانشگاه و انیدانشجو
 343 .................................................. تباهي و فساد قصد به دانشجویان در دشمن نفوذ
 344 ............................................................. دشمن محاسبات از دانشجویان كردن وارد
 341 .................................................................... دشمن يفرهنگ و يغيتبل افزار با مقابله
 346 .................................................................... تربيت و تعليم ميدان در دشمن اخالل
 341 .....................................................معلّمان يخوشنام كردن خارج در دشمن تالش

 341 ........................................................................................................................ نيمسئول(  1
 341 ...................................... مسئوالن و مردم نيب یاندازفاصله جهت دشمن غاتيتبل

 348 ......................................................... مسئولين و مردم یاراده در كردن ایجاد رخنه
 349 .................................................................. دشمن تهاجم ینقطه گرا؛مردم مسئوالن

 311 ............................................................................. مسئوالن یكارآمد و قوی یاراده
 311 ................................................................ دشمن یشاد موجبات مسئوالن اختالف

 310 ............................................. دشمن برابر در مسئوالن وحدت و  يکپارچگی لزوم
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 313 ............................................................................... دشمن توسّط نيمسئول یتخطئه
 313 .................................... شمند یشاد یهیما مسئوالن، ماتيتصم كردن دارخدشه

 313 ........................................................................ يخارج دشمنان گاهیپا فاسد رانیمد
 314 ........................................................ دشمن يرسانبيآس برابر در مسئوالن وظایف
 316 ............................................................ مسئوالن فیوظا از مانیا یهاهیپا استحکام

 311 .......................................... دشمن غاتيتبل برابر در مسئوالن یاريهوش و رتيبص
 311 ............................................................ دشمن توطئه برابر در مسئوالن يآگاه لزوم
 318 .............................................. دشمن هایتوطئه برابر در  مسئوالن یاريهوش لزوم

 318 ............................................................................................................. مسلّح یروهاين(  6
 318 ......................................................... كشور استقالل حفظ در مسلّح یروهاين نقش
 361 ................................................... دشمن تهاجم با مقابله در مسلّح یروهاين گاهیجا

 361 ........................................................... دشمن برابر در مسلّح یروهاين يآمادگ لزوم
 360 .......................................................... دشمن برابر در مسلّح نيروهای رتيبص لزوم
 360 .................................................................................. دشمن با مقابله در ارتش نقش

 364 .................................................................. دشمن خصوصيّات از دشمن از مراقبت
 361 ....................................................... ياسالم انقالب پاسداران سپاه با  يدشمن علّت
 366 ............................................................... پاسداران سپاه مقابل در دشمن آرایيصف
 366 .......................................................................................... دشمن تهاجم مورد بسيج
 361 ........................................................... بسيجي ارزشهای گذاشتن كنار دشمن؛ تبليغ
 368 ........................................ دوستان كردن اميدوار و دشمن كردن بيمناک یعني بسج

 369 .......................................................................................................................... جوانان(  1
 369 ........................................................................... جوانان روی دشمن گذاریهسرمای
 311 .................................... جوان یرو قیحقا از حيصح دفاع عدم و غاتيتبل راتيتأث

 311 ...................................... وانج نسل كردن ضایع در دشمن یجانبههمه هایبرنامه
 310 ............................................................................. جوانان سنگرهای در دشمن نفوذ
 313 ............................................. جوانان هویّت بردن بين از دشمن؛ یبرنامه نیمهمتر
 313 ................................................................. جوانان احساس و تفکّر به دشمن هجوم

 314 ............................................................................ جوان نسل در دشمن فسادانگيزی
 314 ............................................................... وانج و مؤمن هایمجموعه كردن منزوی
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 335 .................................................................. تالش و توان د،یام از جوانان کردن یته
 333 .................................................................... جوانان یتقوا فیتضع دشمن؛ یشیوه
 333 ............... دشمن روانی یجنگها محور انقالب؛ هایایده از سوّم لنس شدن جدا

 333 ................................................. دشمن یتالشها از شهوات به جوان کردن سرگرم
 333 ............................................................... غربی ارداتیو تئوریهای با جوانان یمقابله

 333 ............................................................... کودك و جوان روی یغاتیتبل تهاجم لیس
 333 ................................................................... ما جوانان مقابل در دشمنان پاشیدن دانه

 333 ............................................................ جوانان یفهیوظ دشمن؛ از دوست شناخت
 333 ......................................................................................................... یاسیس یجناحها(  3

 333 ................................................. دشمن یترفندها از کشور در خصمانه یجناحبند
 333 ..................................................................... دشمن برابر در یاسیس اناتیجر اتّحاد
 333 ..................................................... یاسیس یجناحها در نفوذ راه از دشمن یحمله

 335 ...................................................................... سیاسی جناحهای انداختن هم جان به
 333 ............................................................................ دشمن نفوذ گسترش از جلوگیری

 333 ..................................................................... سیاسی جناح دو هر با دشمن عداوت
 333 ........................................... خودیها یبیهوده بگومگوهای از دشمن یسوءاستفاده

 333 ............................................................................. اصلی دشمنان روی شدن متمرکز
 333 ..........................................................................................................................نخبگان(  3

 333 ........................................................................... دشمنان دام در روشنفکران نیفتادن
 333 ........................................................... گفتارها از مراقبت در سیاسی نخبگان وظیفه

 333 ........................................................................... نرمند جنگ افسران فکری نخبگان
 333 ................................................................................................................... مطبوعات(  33

 333 ...................................... قلمها الیالبه در( ابیها بناهللعبد) انگشت اثر شدن دمیده
 333 .................................................... دشمن نفوذ از جلوگیری اطـاّلعات؛ سالم انتقال

 333 ............................................................................ مطبوعات از دشمن یسوءاستفاده
 335 ..........................هارسانه و مطبوعات توسّط دشمن بیفر و دروغ مطالب انتشار

 333 .......................................................................آزادی فضای از استفاده با دشمن امیپ
 333 ........................................................................... دشمن به کمک عوامل: دهم فصل

 333 .......................................................دشمن نفوذِ کنندگانلیتسه غافالن؛ و مغرضان
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 333 .............................................................................صفتانگانهیب توسّط دشمن عیتطم
 333 ................................................................................................. غافل و نادان دوستان

 333 ....................... است دشمن یکس چه و دوست یکس چه نفهمد انسان یعنی فتنه
 333 .......................................................................... کشور از خارج ینفوذیها یشناسای
 333 ....................................................................... دشمن یریسربازگ مختلف یروشها
 333 ................................................................. مردم بر یروزیپ در دشمن کمک عوامل

 333 .................................................................. دشمن با مقابله در راحل امام نقش: ازدهمی فصل
 333 ............................................................................................. یواقع ناسشدشمن کی امام
 333 ..................................................................................................... قیحقا انیب بر امام یسع

 333 ............................................................................. (ره)راحل امام با استکبار یدشمن علّت
 333 ............................................................................. دشمن برابر در امام یخردمندانه نشیب
 333 .................................................................... دشمن ارعاب و دیتهد برابر در امام ستادنیا
 333 ................................... دشمن از ییایدن مقابل در خود متشها و جرأت با امام ستادنیا

 333 ........................................................... دشمنان برابر در یستادگیا و استقامت امام، هدف
 333 .................................................................................... دشمن یهایکارزهیر با امام ییآشنا
 335 .............................................................................. دشمن دیتهد برابر در امام دیترد عدم
 333 .............................................. دشمن با مقابله یبرا( ره)راحل امام منظر از جهاد تیّاهمّ

 333 ....................................................................... دشمن برابر در مردم یستادگیا: دوازدهم فصل
 333 .................................. 7یعل حضرت کالم در دشمن با مقابله در مردم یتوده نقش

 333 ........................................................................... دشمن برابر در موعود منتظران یفهیوظ
 333 ............................................................................... ایران ملّت پیروزی راز از دشمن فهم

 333 ............................................. مذبوحانه حرکات برابر در یاسالم نظام نخوردن شکست
 333 ................................................................................... ضرار مسجد با ملّت شکست عدم
 333 ..................................................................... او اهداف و دشمن ییشناسا ملّت یفهیوظ
 333 ................................................................................................... دشمن پاتک کردن یخنث

 333 .................................................................................................. شرفتهایپ در ملّت تیّموفّق
 333 ................................................................................. نترسیدن دشمن از یعنی صالح عمل
 335 .................................................................. دشمن یروشها یدگیچیپ برابر در یاریهوش
 335 ............................................................. دشمن یتوطئه با مقابله راه ملّت تیّ جدّ  و عزم
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 333 ........................................................... ملّت مقاومت و مبارزه از دشمن یجیگ و رتیح
 333 ...................................... دشمنان دادن شکست و مؤمنین پیروزی تحقّق شرط بیداری،

 333 ............................................................................... دشمن مقابل در یملّ  یهمبستگ نقش
 333 ................................................................. دشمن یبرا رانیا ملّت یخودباور و مقاومت

 333 .......................................................... یاسالم یعال اهداف به دنیرس یالزمه استقامت؛
 333 .................................................................................... هایدشمن برابر در شجاعت و تدبیر

 333 ......................................................................................... دشمن یحیله از ملّت شناخت
 333 ................................................................. دشمن یزیانگفتنه به نسبت ملّت ندادن اجازه

 333 .................................................................. دشمنان اخم مقابل در ملّت منافع نکردن رها
 333 ............................................................................ ما ملّت راسخ عزم و دشمن یهاتوطئه
 333 .................................................................................... دشمن خواست ملّت شدن خسته

 333 ..................................................................................... دشمن نفوذ برابر در ملّت انسجام
 333 ............................................................................دشمن یلهایتحل از فراتر ملّت، حرکت
 335 ................................................................................... ملّت با دشمنان یدشمن ریکث حجم

 333 .................................................................................ملّت هیعل دشمن یگسترده غاتیتبل
 333 ............................................ دشمن با مقابله یبرا مردم توسّط گوناگون یروشها اتخاذ

 333 ........................................................................ دشمن برابر در ملّت ینشدنتمام یزهیانگ
 333 ............................................................ دشمن تیّ جدّ  برابر در ملّت خودجوش حرکت

 333 ................................................ مردم عیوس و جانبههمه حضور یواسطهبه دشمن أسی
 333 ............................................................... دشمن اتیّ ن تحقّق مانع ؛یممرد دفاع یهیّروح
 333 .......................................................................................................... ملّت یآمادگ شیافزا

 333 ............................................................... دشمنان به دخالت یاجازه عدم ملّت، استقالل
 333 .............................................................. رانیا ملّت یقدرتمند از نشان دشمن داتیتهد

 333 ........................................................................ دشمن یفشارها برابر در مقاوم و رومندین
 333 .......................................................... دشمن مقابل در نشدن هضم و یاسالم یگستادیا

 335 ..............................................................دشمن برابر در ملّت یستادگیا یهیما ت؛یّعقالن
 333 .................................................. دشمنان یبندجبهه برابر در رانیا ملّت یعلم ایستادگى

 333 ....................................................... استکبار سران برابر در ملّت العملعکس دادن نشان
 353 .................................................... دشمن برابر در انقالب یانیفدا حضور بودن ضروری
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 353 ................................................................. دشمن نشدن مسلّط برابر در کردن کار خوب
 353 ...................................................................... دشمنان خواست مقابل ینقطه ما یوظیفه
 353 ........................................................... مردم یمعنو تفکّرات ریتأث به دشمن ییآشنا عدم
 353 ......................................................................... کشور کی نجاتبخش یثارگریا یهیّروح

 355 ............................................................. مندش یسو به ملّت نکردن دراز یدوست دست
 353 .................................................................................................. دشمن و رسانه: زدهمیس فصل

 353 ............................ طرفدارانش به دشمن دادن رهنمود عامل ؛یارسانه ارتباطات سالح
 333 ....................................................................................... دشمن یهارسانه نداشتن ارزش

 333 ............................................................... دشمن یهاییجوبهانه برابر در هارسانه یفهیوظ
 333 ............................................................... دشمن یفناور یشرفتهایپ برابر در یآگاه لزوم

 333 .......................................................................دشمن یریجهتگ مقابل ینقطه جهتگیریها
 333 ................................................... دشمن غاتیتبل مقابل در یملّ یرسانه کردن سپر نهیس
 333 ........................... رانیا ملّت دشمن نیبزرگتر سم؛یونیصه و فرانو استعمار: چهاردهم فصل

 333 ...................................................................................... نو استعمار از باالتر فرانو استعمار
 333 ........................................................................................................... فرانو استعمار مفهوم
 333 ....................................................................................... نیفرانو استعمار دوران از تجربه
 333 .............................................. یاسالم یجمهور با ونیسمیصه یدشمن و مخالفت علّت

 333 ............................................................... ما با دشمنان یدشمن علل از صهیونیسم نابودی
 333 .................................................................................رانیا ملّت یاصل دشمن ونیسم،یصه

 333 ................................................. یاسالم حکومت نام هیعل سمیونیصه دشمن یهاتوطئه
 333 .............................. اسالم جهان دشمن نیرگتربز سم؛یونیصه مقابل در یستادگیا لزوم

 333 ....................................................................................................................................آخر کالم 
 333 ........................................................ بود؟ خواهد وقت چه دشمنان با ما رویارویی پایان

 333 ............................................................................................................................................. هینما
 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 نفهرست مطالب /  

 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اوّل فصل  

 تعاریف

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

 

 

 

 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

 
 
 
 
 
 
 

 قرآن منظر از مندش فهومم
 خود ارادگىبى ،ميکند ضعيف قدرتها مقابل در را هامل ت كه عاملى آن

 دستور و باشد کىمت  خدا به كند، حركت اراده با ىمل ت اگر. هاستمل ت
ٍّاف ٍّ» كند كم او سر از مويى تواندمين قدرتى هيچ نمايد، اطاعت را الهى
 آن بر و شما بر اف: »فرمود 7مابراهي 0«اهللٍّدونٍّمنٍّتعبدونٍّلماٍّوٍّلكم

 سير.« آوريدمى فرو سر آن مقابل در و کنيدمي عبادتش جاهالنه كه چيزى
 تا داد، انجام تندى حركت او ل كه بود ترتيب اين به 7ابراهيم حركت
 دلها كه هىتوج  آن از استفاده با آنگاه،. كند متوج ه را ذهنها و وجدانها

. نمود القاء آنها ذهنهاى و دلها به لهجم يک در را حق سخن كرد، پيدا
 تا رسيد دشمن به نوبت آمد، وجود به مردم در بيدارىآنکه  از بعد

ٍّو: »فرمود قرآن كه است همان كيست؟ دشمن. دهد نشان العملعکس
 شهوت مست كه كسانى 0«عظيماًٍّميالًٍّتميلواٍّانٍّهواتبعونٍّالشّيتّذينٍّالٍّّيريد
 غفلت حال در مردم ىهمه خواهندمي هك هستند پولند، آنها و قدرت و

 رهبر و مل ت. است اين مسأله! مستند آنها چون باشند؛ مست همه. باشند
 طى را راه همينـ کردمي حركت ءانبيا راه در كه مردى آنـ ايران الهى

 آمده وجود به بيدارى دنيا، در كه کنيدمي مالحظه شما امروز و نمودند
 حقيقت يک بلکه نيست؛ آلودمبالغه و ميزآاغراق سخنى سخن، اين. است

                                                           
  61ی ی انبياء، آيه. سوره 0
 01ی ی نساء، آيه. سوره 0
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 شناسي/ دشمن 4

 قدرتهاى كه بينيدمي! است؟ چگونه دشمن العملعکس كه بينيدمي. است
 تهديد به چگونه آمريکا استکبارى قدرت آنها رأس در و استکبارى

 خرج پول اسالمى نظام و ايران مل ت عليه تبليغات براى و پردازندمي
 ايران مل ت عظيم حركت از آنها اگر. آنهاست العملعکس اين! کنند؟مي

 0.دادندنمي نشان العملعکس بودند نخورده ضربه

 كيست؟ دشمن
 مخالف دينى مردمى مستقل نظام تحاكمي  با كه هركس كيست؟ دشمن

 زراندوزان، سودجويان، غارتگران، ورزان،طمع .است نـدشم است،
 فرهنگ تحاكمي   از كه كسانى و فساد به مايلين وابستگان، زورگويان،

 خارجى دشمنان اينها رأس در البت ه. دشمنند بينند،مي شخصى زيان دينى
 تشکيل از همه از بيش آمريکا. اندديده ضرر همه از بيش كه هستند

ـ اندهمه از جلوتر آنهاـ بيندمي هم هنوز و ديد خسارت اسالمى حکومت
 بارهاىبندوبى ،طورهمين جهانى بزرگ كمپانيهاى ،طورهمين صهيونيستها
 ىمل  ثروت براى هاىدوختهكيسه ،طورهمين مختلف بخشهاى در گوناگون

 .دشمنند اينها ىهمه. طورهمين
 كس هر گفتم؛ كه دشمنى ىجبهه همانـ دشمن براى عاملى چه
 جوانها و مردم اسالمى، ىجامعه داخل در كه است اين از بهترـ هست
 كه خارجى هاىدوختهكيسه اب بايد چرا كه برسند نتيجه اين به باالخره

 بفرمايند نخير،! باشند؟ مخالف كنند، غارت را ايران منابع خواهندمي
 را امور ىاداره كنند؛ تنظيم خودشان را حکومت بياورند؛ تشريف
 كنند لطف ببرند؛ خواهند،مي هرچه هم منابع از بگيرند؛ عهده به خودشان

 دوران در كه همچنان! انيمنم گرسنه و بخوريم تا بدهند ما به چيزى فقط
 كه نبود ديگر آخر قسمت اينآنجا  البت ه. بود اينگونه انقالب از قبل
 و ناتوانى و فقر و گرسنگى نخير، ؛«نمانند گرسنه تا بخورند بدهيم»

 ترويج مردم بين در را فکر اين اگر. کردمي بيداد مل ت عمومى خونىبى

                                                           
 10/10/0313. بيانات در صحن آستان قدس رضوی  0
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 5: تعاریف/  اوّل فصل

 از باالتر مل ت يک براى رىخط آيا درآورند، باور يک صورت به و كنند
 0هست؟ اين

*** 
 منتها هست؛ هم خودى كه است غافلى آدم آن از غير دشمن، ىجبهه
 و عقده اى،حادثه اثر بر ؛ميشود فريب و اشتباه و غفلت دچار بيچاره
 حق سخن مقابل در ايستد؛مى نظام مقابل در و کندمي پيدا اىكينه
 نيست؛ اصلى دشمن آن اين،. ايستدمى امام راه و امام مقابل در ايستد؛مى
 دشمن! است مترح  قابل آدم يک اين است؛ خوردهفريب آدم يک اين

 نشان را خودش اما گيرد،مي قرار اين سر پشت كه است كسى آن اصلى
 چرا؛ كشور خارج در دهد؛نمي نشان را خودش كشور، داخل در. دهدنمي
 وفادار عضو يک بعنوان ،الملليبين ىجبهه در جهانى، ىجبهه در

 ىچهره كامالً. چرا صهيونيستها موساد يا ،آمريکا سياى جاسوسى سازمان
 هم را هايىانگيزه گويد؛مي هم را حقايق زند،مي هم حرف است؛ آشکار او
 او ىدنباله آن اما کند؛مي بيان دارد، مسلمين و اسالم با مبارزه براى او كه
. دهدنمي قرار حکومت اقتدار چک دم را خود است، كشور داخل كه
 کىمت  كه است حکومتى است؛ مقتدرى حکومت حکومت، اين كه داندمي
 مردم ايمان به کىمت  است؛ مردم تمحب  به کىمت  است؛ مردم آراء به

 را حرفشان دهند؛مين جلو را خودشان و ترسندمي حکومت اين از. است
. زنندمي غافل آدمهاى زبان از واسطه، سه با واسطه، دو با واسطه، يک با

 و خوردهفريب و غافل اام   است، روحانى يک طرف بينيدمي وقت يک
 يک يا نينديشيده؛ و شده اتاسحسا اسير اام  دانشجوست، يک يا خبر؛بى
 نشناخته، را دشمن نشناخته، را زمان اام  است، انقالبى ىحت  معمولى فرد
 خارج فرد اين زبان از حرف. است شده اىكينه و عقده دچار احياناً يا
 دشمن! است دشمن حرف نيست؛ خودش حرف بيچاره اين اام  شود؛مي
ٍّصدورهمٍّتخفىٍّماٍّوٍّافواههمٍّمنٍّالبغضاءٍّبدتٍّقد: »كه است كسى آن ما

 دل فقط نه انقالب، اين براى كه است كسى آن ما دشمن. 0«اكبر

                                                           
 09/01/0319 بيانات در ديدار جمع كثيری از مردم قم . 0
  008ی عمران، آيهی آل. سوره 0
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 شناسي/ دشمن 6

 زمان از هايىبرهه در انقالب، اين مقابل در ىحت   بلکه است، نسوزانده
 پهلوى رژيم زمان در انقالب مقابل در بعضيشان. است ايستاده شايد

 خرابکارى آمد، كار سر بر اسالمى نظامآنکه  از بعد بعضيشان ايستادند؛
 كردند؛ مخفى را خود و رفتند كنار ترسيدند، را تىمد   بعضيشان كردند؛
! انددهخزي بيرون خود الک از آمده، پيش برايشان فرصتى حاال كه بعد

 هست. فرصتى كه ميکنند خيال
 گفت اين مار است او كي مرده است 

 رده استــــي افســـآلتـاز پـي بـي      
 آلتي افسرده بودند، بعد آفتابي به تنشان خورد، خيالاينها از پي بي

شوند. مي ن ميداني است كه بتوانند نيش بزنند، وارد ميدانکنند كه اآلمي
 0ونه!منتها باز هم مارگ

 دشمن دروني و دشمن بيروني 
 اختصار به امروز را دشمن دو اين من. داريم بزرگ دشمن دو ما
 دو اين مقابل در شما و من ببينيم تا كنم نمايىچهره و فىمعر   شما براى

 را دشمن ىنقشه بشناسد، را دشمن بايد مل ت يک. بکنيم بايد چه دشمن
 دشمن، يک: داريم دشمن دو ما. دكن زمجه   آن مقابل در را خود و بداند
 درونى دشمن. است بيرونى دشمن دشمن، يک است؛ درونى دشمن

 بدى خصلتهاى درونى دشمن چيست؟ درونى دشمن. است خطرناكتر
 كار نشاط تنبلى،. باشيم داشته خودمان در ما است ممکن كه است

 بينبد ديگران، به بودن بدبين افراطى، هاىيخودخواه نااميدى، نداشتن،
 مل ت به نه و خود شخص به نه ـخود به اعتماد نداشتن آينده، به بودن
 داشته وجود ما در درونىهای دشمن اين اگر. است بيمارى اينها ـخود
 سعى ايران مل ت بيرونى دشمنان هميشه. ميشود مشکل ما كار باشد،
 شما: »دهند رسوخ ايرانى ىجامعه درون در را ميکروبها اين اندكرده

 تيره افقتان» ،«است تاريک تانآينده» ،«نيستيد قادر شما» ،«توانيدمين
 ما مل ت كه است بوده اين سعى. «درآمد پدرتان» ،«شديد بيچاره» ،«است

                                                           
 06/9/0318تهران /  ىجمعه نماز هاىخطبه رد . بيانات 0
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 7: تعاریف/  اوّل فصل

 بار بيگانه دست به چشم و تنبل نفس، به اعتمادبى كسل، نااميد، را
 تحرك بروز از قبل سالهاى طول در. است درونى دشمنان اينها بياورند؛
 اين ىمل ت اگر. بود اينها ما مل ت ىعمده بالى ما، كشور در اسالمى
 ىمل ت اگر نيست؛ ممکن پيشرفتش مل ت اين باشد، داشته را هايبيمار

 با باشند، نداشته نفس به اعتماد باشند، نااميد باشند، تنبل مردمش
 نااميد آينده از باشند، بدبين همديگر به باشند، نداشته پيوند همديگر
 درون در كه اىموريانه مثل اينها رفت؛ نخواهد پيش ىمل ت چنين باشند،
 قرار ميوه داخل كه است كرمى مثل کند؛مي ويران را بنا بيفتد، بنا ىپايه

 بايد ما مل ت. كرد مبارزه صفات اين با بايد. کندمي فاسد را ميوه بگيرد،
 پيشرفت، به مندقهعال آينده، به بينشخو نفس، به اعتماد داراى اميدوار،

. کندمي كمک راه اين در را او كه باشد معنوياتى به مؤمن و معتقد و
 بايد دارد؛ اميدى چنين و نفس به اعتماد چنين ما مل ت امروز بحمداللَّه

 جان در خود، درون در راها دشمن اين بتوانيم ما اگر. كرد تکميل را اينها
 بيرونى دشمن بيندازيم، كار از خود ىجامعه عمومى فرهنگ در خود،
 .برساند اىلطمه و صدمه ما به تواندمين هم

 نظام از است عبارت ما هدف اين بيرونى  دشمن. بيرونى دشمن اام  و
. جهانى استکبار گوييممي او به كه چيزى همان يعنى المللى؛بين ىسلطه

 سيمتق پذيرانسلطه و گرانسلطه به را دنيا سلطه، نظام و جهانى استکبار
 كند، دفاع خود منافع از گرانسلطه مقابل در بخواهد ىمل ت اگر. کندمي

 سعى و آورندمي فشار او روى کنند؛مي دشمنى مل ت آن با گرانسلطه
 كه است ىمل ت يک دشمن  اين،. بشکنند درهم را او مقاومت کنندمي
 بار زير و بشود پيشرفته و آبرومند و عزتمند و مستقل خواهدمي

 دشمنى اين مظهر امروز. است بيرونى دشمن   اين نرود؛ گرانسلطه
 اياالت كنونى دولت و جهانى صهيونيسم ىشبکه از است عبارت

 کند،مي تغيير روشها نيست؛ امروز مال دشمنى اين البت ه. آمريکا ىحدهمت 
. است بوده امروز تا انقالب او ل از ايران مل ت با دشمنى سياست اام 

 نتوانستهها آن فشارهاى عبث؛ اام  اند،آورده وارد فشار اند،توانسته هرچه
 تحريم نه كند؛ وادار نشينىعقب به يا كند ضعيف را ايران مل ت است
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 شناسي/ دشمن 8

 جنگ نه شان،سياسى فشار نه شان،نظامى تهديد نه اقتصاديشان،
 و بيست از قبل، سال بيست از قبل، سال پانزده از ما امروز. شانرواني
 دشمن كه است اين ىنشاندهنده اين هستيم؛ تريقو بسيار قبل سال هفت
 اام   است؛ مانده ناكام اسالمى جمهورى نظام و ايران مل ت با دشمنى در
 0.هست دشمنى اين

 اسالم دشمن مفهوم
 تا ،آمريکا تا صهيونيسم از استکبار، ىجبهه كيست؟ اسالم دشمن
 ،ميکنند كار آنها براى هك روشنفکرانى و مزدانبه قلم تا نفتى، كمپانيهاى

 به اينقدر اسالم، مقابل ىجبهه وقت هيچ. زندمجه  جهان سرتاسر در
 و اسالم دشمن مقابل در اسالم، دنياى .است نبوده زمجه  ابزارها ىهمه

 و هميشه از بيش بودن زمجه   دارد قرار تخصوصي   دو اين با مسلمين،
 خواهد كار چه شمند اين. هميشه از بيش اسالم به نسبت تي حس اس
 0كرد؟ 

 منبا دش جهاد و مبارزه مفهوم
 مبارزه معناى گرىستيزه و جنگ فارسى، زبان در. مبارزه يعنى جهاد

 کنم،مي علمى ىمبارزه: کنممي مبارزه دارم من گويىمي. دهدمين را
 مسل حانه ىمبارزه کنم،مي سياسى ىمبارزه کنم،مي اجتماعى ىمبارزه

 در رنيروپُ تالش يعنى مبارزه. دارد معنا و است مبارزه ااينه ىهمه کنم؛مي
 نباشد، انسان مقابل در مانعى هيچ اگر. دشمن يک يا مانع يک مقابل
 بگذارد گاز روى را پايش انسان آسفالته، ىجاده در. ندارد وجود مبارزه

 آنجايى مبارزه. گويندمين مبارزه را اين كند؛ سفر بنزين از پر باک با و
 انسانى، هاىجبهه در مانع اين كه كند، برخورد مانعى با انسان هك است
 با انسان اگر. طبيعى موانع ميشود طبيعى، هاىجبهه در و دشمن؛ ميشود

                                                           
 0/0/0386 رضوى رمطه  حرم مجاوران و زائران بزرگ اجتماع در . بيانات0 
 كنفـرانس در كننـدهشـركت خـارجى ميهمانان و نظام كارگزاران و مسئوالن ديدار در . بيانات0 

 04/1/0314اسالمى وحدت المللىبين
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 9: تعاریف/  اوّل فصل

 ميشود اين بردارد، ميان از را آنها كند سعى و شود درگير موانع اين
 در جهاد. مبارزه يعنى معناست؛ همين به عيناً عربى زبان در جهاد. مبارزه
 مسل حانه جنگ معناى به جاهمه معناست؛ همين به هم حديث و قرآن
 جنگ با هم جا يک ،ميکند تطبيق مسل حانه جنگ با جا يک البت ه. نيست
 0.کندمي تطبيق مسل حانهغير

  دروني و دشمن خارجي دشمن
 خارجى دشمنان خطر يکى كه کندمي تهديد را اسالم عمده، خطر دو

 از كه كسى يعنى خارجى دشمن. است داخلى لاضمحال خطر ديگرى و
 و فکرش با را نظام يک تموجودي  سالحها، انواع با مرزها، بيرون
 دهد،مي قرار هدف چيزش همه و قوانينش و اشعقيدتى زيربنايى دستگاه

 ما» كه گفتند و ديديد چشم به را اين اسالمى، جمهورى مورد در شما كه
 از بودند دشمنانى. «ببريم بين از ار اسالمى جمهورى نظام خواهيممي

 چه؟ يعنى بيرون از. ببرند بين از را نظام اين كه گرفتند تصميم و بيرون،
 .كشور داخل در ولو نظام؛ بيرون از. كشور بيرون از نه

 درون در يعنى ؛است «درونى اضمحالل» آفت ،دو م آفت و دشمن
 ممکنها خودي. تخوديهاس مال اين نيست؛ هاغريبه مال اين كه نظام،
 اثر بر درست، راه فهم در اشتباه اثر بر خستگى، اثر بر نظام، يک در است

 و ىماد  هاىجلوه به كردن نگاه اثر بر و شدن نفسانى اتاسحسا مغلوب
 البت ه اين،. شوند زدگىآفت دچار درون، در ناگهان آنها، انگاشتن بزرگ

 و برونى آفتـ مندش نوع دو اين. است ىاو ل خطر از بيشتر خطرش
 اىپديده هر براى و تشکيالتى هر براى نظامى، هر براىـ درونى آفت
 جهاد و كرده نمعي  عالج، آفت، دو هر با مقابله براى اسالم. دارد وجود

ٍّالكفارٍّجاهد. »نيست خارجى دشمنان مخصوص جهاد،. است گذاشته را
 ىهمه با لذا. هددمي قرار نظام درون در را خودش منافق، 0«المنافقينٍّو

 روى از خواهدمي كه است دشمنى براى جهاد،. كرد جهاد بايد اينها
                                                           

 01/8/0383 دولت هيأت اعضای ديدار در . بيانات0 
 13ی ی توبه، آيه. سوره0 
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 شناسي/ دشمن 01

 مقابله براى همچنين،. بياورد هجوم آن به نظام، با دشمنى و اعتقادىبى
 بسيار اخالقى تعاليم درونى، پاشيدگى هم از و داخلى کتفک  آن با

 و شناساندمي انسان به حقيقى طوربه را دنيا كه دارد وجود باارزشى
ٍّوٍّزينٍّلعبٌٍّالدّنياٍّةالحيوٍّانّماٍّاعلموا»:  كه فهماندمي ٍّوٍّبينكمٍّتفاخرٌٍّوٍّةٌوٍّلهوٌ

 اين و هاجلوه اين زيورها، و زر اين يعنى ؛0«دالواالٍّوٍّاالموالٍّفىٍّتكاثر
 بهره آنها از ناچاريد شما اگرچه است؛ الزم شما براى اگرچه دنيا هاىلذ ت

 و نيست هم ىشک  اين در و آنهاست به ابستهو شما زندگى اگرچه ببريد؛
 و اينها كردن مطلق كه بدانيد اام  كنيد؛ فراهم خودتان براى را آنها بايد

 فراموشى به را هدفها و كردن حركت نيازها اين دنبال به بستهچشم
      0.است خطرناک بسيار سپردن،

 مفهوم جنگ نرم دشمن 
 نظام با استکبار ىمواجهه كه اندانستهد و اندفهميده امروز را اين همه

 در. نيست انقالب او ل ىدهه ىمواجهه نوع از ديگر اسالمى، جمهورى
 بود؛ سخت مواجهه. خوردند شکست كردند؛ ىيزورآزما مواجهه، آن

 شکست انداختند، راه كودتا انقالب او ل در. بود كودتا بود، جنگ ايجاد
 شکست و شدند سركوب ند،انداخت راه قومى شورشهاى خوردند؛
 طول به سال هشت كه انداختند راه به را تحميلى جنگ خوردند؛
 يعنى ؛رفت نخواهندها راه اين دنبال پس خوردند؛ شکست انجاميد،
 ىهمه به نسبت هشيارى هميشه بايد البت ه. است ضعيف احتمالش
 مىاسال نظام با ىمواجهه در استکبار توي اول اين، اام . باشد جوانب
 يعنى نرم؛ جنگ ميگويند آن به امروز كه است چيزى آن ت،وي اول. نيست
 دروغ، ىوسيلههب نفوذ، ىوسيلههب فرهنگى، ابزارهاى ىوسيلههب جنگ

 دارد، وجود امروز كه اىپيشرفته ابزارهاى با پراكنى؛شايعه ىوسيلههب
 قبل سال سى و قبل سال پانزده و قبل سال ده كه اىارتباطى ابزارهاى

 و دلها در ترديد ايجاد يعنى نرم جنگ. كرده پيدا گسترش امروز نبود،
                                                           

  01ی ی حديد، آيه. سوره 0
 6/00/0310 شعبان مسو  مناسبت به انتظامي، نيروی و پاسداران سپاه ديدار در . بيانات 0
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 00: تعاریف/  اوّل فصل

 .مردم ذهنهاى
 جامعه يک در را مردم كه است اين نرم جنگ در ابزارها از يکى
 يک كنند؛ ايجاد اختالف كنند، بددل كنند، بدبين يکديگر به نسبت
 همين مثل كنند؛ فاختال ايجاد مردم بين بهانه اين با كنند، پيدا اىبهانه

 بين كردند، درست اىبهانه يک ديديد كه امسال انتخابات از بعد قضاياى
 كارى اينجور. بابصيرتند ما مردم خوشبختانه. كردند اختالفى ايجاد مردم
 ديگر، جاهاى در كرد؛ عوض ىبکل  را كشور اوضاع ديگر كشورهاى در

 ىبهانه مثل اىانهبه يک يکديگر؛ به نسبت مردم دلهاى در ترديدافکنى
 يکديگر به نسبت را دلها كنند، ترديد ايجاد بکشند، پيش را انتخابات
 عناصر ميانه، در بعد بدهند؛ قرار هم مقابل در را مردم كنند، چركين
 مسئولين و كنند وادار خالف كارهاى به را معاند مغرض   آموز دست
 جزو اين. شد چه بود، چى بود، كى بدهند تشخيص نتوانند كشور

 0.ميکنند دنبال را كارى اينجور. است اساسى طرحهاى
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WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوّم  

 ضرورت شناخت دشمن

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 

 
 
 
 
 
 
 

 شناسيدشمن اهمّيّت
. است مبارزه ميدان زندگى،. است مبارزه نوع يک ما، كارهاى ىهمه

 بر را چالشى مجبوريد باشيد، نشسته كه هم خودتان ىخانه در شما
. دهيد حيات ىادامه و كنيد تنفس بتوانيد تا كنيد تحميل خودتان
 و شخصى ؛ميکند فرق بزرگش و كوچک ؛ميکند فرق هامبارزه
 ؛ميکند فرق اشانسانىضد   و انسانى جهتگيرى ؛ميکند فرق اشعمومى
 يک ،0«جهادٍّوٍّعقيدةٍّالحياةٍّانما» اندگفته کهاين. اندمبارزه حال در همه

 و چالش مشغول راه آن در و ميکند انتخاب را راهى انسان. است واقعيت
 مبارزه اين فلش كيست؟ عليه مبارزه اين. است اين زندگى. ميشود مبارزه

 در يعنى است؟ كدام مبارزه جهت و داد قرار بايد كسى چه سمت به را
 . است مهم كيست دشمن اينکه اخراى عبارت مبارزه، اين

 فشارهاى و نيرنگ و فريب با كه كشور ينا بر مسل ط دستگاههاى
 كارى بودند نتوانسته طاغوت رژيم ىظالمانه ىسلطه ىادامه با گوناگون،

 و نداشتند بيشتر راه يک بود، رفته در دستشان از چيز همه و دهند انجام
 ىزمينه تا فرستادند ايران به را يىآمريکا ژنرال. بود نظامى كودتاى آن،

 انجام نظامى كودتاى اين بود قرار اگر. كند بررسى را نظامى كودتاى
 خودفروخته سران ىوسيلهبه گرفت؟مي انجام كسانى چه ىوسيلهبه گيرد،

 چه واقع در پس. بودند گرفته جا روز آن حمسل   نيروهاى در كه خائنى و
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 شناسي/ دشمن 06

 عظيم حركت اين و انقالب و دين و مل ت اين دشمن توانستمي كسى
  باشد؟

 بايد بنابراين. كنيم كارى خواهيممي كرديم، تکليف اسحسا كه حال
 بهين كار، كدام بدانيم تا بشناسيم را امکانات و هازمينه و فضا و تموقعي 

 برابر در بهينه ىمبارزه اين. دهيم انجام را آن بايد ما و است برتر و
  كيست؟ ما دشمن كيست؟
 و يوهاراد. است غارتگران همان دست در دنيا هاىرسانه اكثر

 غالباً . آنهاست به قمتعل  خبررسانى سازمانهاى و مطبوعات و تلويزيونها
 جمهورى عليه را عظيمى سياسى و فرهنگى جنگ عالم، نقاط بيشتر در

 همراه سياسى جنگ فرهنگى، جنگ اين دنبال كه اند؛كرده شروع اسالمى
 اين كسى اگر. است گوناگون فشارهاى و اقتصادى موذيگريهاى با
 0!نيست؟ غافل نباشد، بدخواه چنانچه آيا نبيند، را وضوح اين با مندش

 دشمني روش و شناخت اهمّيّت
 دشمن، شناختن از مهمتر كه ام؛كرده عرض رمکر  ايران مل ت به بنده
 از دشمن بداند انسان اگر. اوست كردن دشمنى روش و دشمنى شناختن

 را دشمن همه،. دكر خواهد جمع را خود حواس ،ميشود وارد راهى چه
 دولت او، آزادى و استقالل دشمن و ايران مل ت دشمن امروز. شناسندمي

 موضوع، اين به نيست؛ ىشک  اين در. ستآمريکا رمتکب  و استکبارى
 ما گويندمي رياكارانه و چاپلوسانه گاهى البت ه. ميکنند اعتراف هم خودشان

 ايران مل ت با آنها اصلى فتمخال فاقاًات   اام  نيستيم؛ مخالف ايران مل ت با
 مل ت انداخت؛ راه به را عظيم قيام اين كه است ايران مل ت چون است؛
 ؛ميکند اسالم از را غيرتمندانه و صادقانه پشتيبانى اين كه است ايران
 مل ت اگر اوال  بورزد؛ طمع نتواند آمريکا شده موجب كه است ايران مل ت
 مقابل در توانستندمي نمسئوال مگر د،نبو نمسئوال و نظام پشتيبان ايران
 دشمنى روش اام   شناسيم؛مي را دشمن اين ما بايستند؟ خواهيهازياده اين
 كينه و نفرت و اختالف ايجاد دشمنى، روش امروز. شناخت بايد هم را

                                                           
 09/00/0319 هوايي نيروی پرسنل از كثيری گروه ديدار در . بيانات0 
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 07/  دوّم: ضرورت شناخت دشمن فصل

 است؛ اسالمى آرمانهاى به نسبت دلسردى ايجاد است؛ مردم آحاد ميان
 حركت با كه است شعارهايى طرح و مردم شعارهاى كردن منحرف
 0ندارد. همخوانى هيچ مردم عظيم

 دشمن از نخوردنفریب و شناسيدشمن لزوم
 كار يناو ل. است دشمن از نخوردنفريب و شناسىدشمن ،عنصر يک
 نظام چطور! ندارد وجود دشمنى هيچ ميکند تبليغ كه است اين دشمن
 ىرفته يغما به ىسفره اين از را جهانخواران! ندارد؟ دشمن اسالمى
 كه بينيممي دشمنند، كه است معلوم است؛ كرده محروم متمادى، سالهاى
 كه كارى هرـ اقتصادى ىمحاصره در تبليغات، درـ ميکنند دشمنى

 0!گويندمي هم صريح ؛ميکنند نظام، عليه دشمن تقويت در توانندمي

 مبارزه قدم يناوّل ؛شناسيدشمن
 ىچهره و تعز   داراى دنيا سطح در مىاسال جمهورى امروز بحمداهلل
 دولت و مل ت بتوانند اينکه براى ييهاآمريکا تالشهاى. است پيشرونده

 هرگز و است نرسيده جايى به بيندازند، انزوا در و كنند محاصره را ايران
 ايستاده نظام نمسئوال سر پشت ما مل ت. رسيد نخواهد جايى به هم

 را خود ميکند سعى دشمن. است مهمتر همه از دشمن شناختن. است
 شعار كمااينکه كند؛ عوض را هامل ت شعارهاى و دهد جلوه دوست
 يک به تبديل عرب، دولتمردان از بعضى ميان در را صهيونيسم با تي ضد 
 مل ت. شعارهاست كردن تبديل كارهايشان از يکى! كردند انحرافى شعار

 و فساد دچار يا نشناسد، درست را دشمن كه ميشود تسليم دولتى و
 جوانان به را توصيه اين من كهـ بود شناسىدشمن اگر اام   باشد؛ بدبختى

 آنچه و بود خواهد اىآگاهانه و روشن شعارهاى شعارها، وقتآنـ دارم
 دست به ايران مل ت ميان در را آن پروردگار فضل به خواهد،مي دشمن كه

 هدايت نور با. كند حفظ را جوانان شما متعال خداى اميدواريم. آوردنمى

                                                           
 0/9/0380 تهران یجمعه نماز های. خطبه0 
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 شناسي/ دشمن 08

 و بدارد استوار را ايران مل ت گامهاى و كند هدايت را دلها ىهمه خود
 هاتتوج  با جوانان شما شاءاهللان و فرمايد منکوب را ايران مل ت دشمنان

 و ببينيد كشور اين در را درخشان و روشن هاىآينده (ارواحنافداه)عصرولى
 0.بسازيد خودتان دست با

 ت دشمنشناخ
 دشمن به راجع و امآورده اسم دشمن از بارها خود صحبتهاى در من 

 دادند؛ نشان تي حس اس رويکرد، اين به نسبت بعضى. امكرده صحبت
 جواب در من. پردازيدمي دشمن به بمرت  چرا شما كه فهماندند يا گفتند
 رس بر دشمنى كنيم فرض اگر كه گويممي هم اكنون و امگفته هميشه آنها
 وجود و نبيند را دشمن انسان كه نيست خردمندانه دارد، وجود راهى هر
 اين نيست، ما كمين در دشمن كه كنيم فرض اگر. كند فرض عدم را او

 فرض دشمنى اگر. نباشد ما كمين در او كه نيست معنا اين به لزوماً
 ىمسأله ىزمينه در ما. بود برحذر او از و شناخت را او بايد ،ميشود

 كه نظامى سابقه،بى نظام نو، نظام پيدايش يعنىـ كشورمان بزرگ اسىسي
 روز ازـ اسالمى جمهورى نظام يعنى است؛ اىتازه سخن و پيام داراى
 اين بر را خودمان چشم ما اگر. ايمبوده مواجه دشمنانى با حال به تا او ل

 كنيم تلقين خودمان به ما اگر. روندمين بين از دشمنها اين ببنديم، دشمنها
 را دشمن بايد شد؛ نخواهد منصرف دشمنى از او نيست، ما دشمن او كه

 0.شناخت
*** 

. است گرفته را دنيا سرطان مثل و خطرناک اختاپوسى مثل سلطه، نظام
 ممکن. ناسالمند دنيا ىهمه گوييممين. دنياست سالم نقاط جزو ما كشور
 نظام از كه دولتى و وركش. باشند مانده سالم دنيا در معدودى نقاط است
 و هامل ت پود و تار در ىتننده خطرناک عنکبوت اين كمند و سلطه

                                                           
 آمريکا سىجاسو ىالنه تسخير سالروز مناسبتبه آموزاندانش و دانشجويان ديدار در . بيانات0 

 00/8/0318( جهانى استکبار با مبارزه ىمل  روز)
 1/1/0319 اردبيل استان جوانان از كثيری گروه ديدار در بيانات  .0 
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 09/  دوّم: ضرورت شناخت دشمن فصل

 طبيعى. است اسالمى جمهورى نظام است، مانده بركنار و سالم كشورها،
 شما. دهند انجام تالشى هر و كنند فکر باشند، بيدار شما عليه كه است
 هاىبچه. باشد بيدار بايد آموزدانش و طلبه دانشجو،. باشيد بيدار بايد هم

 ىهمه از امروز. باشند هوشيار و بيدار بايد پسرها و دخترها دبيرستانى،
 بايد دشمن. كشوريد اين ىبرگزيده نسل شما. هست انتظار اين شما

 0.است قدم يناو ل اين. شود شناخته

 دشوار نبودن شناسایي دشمن
 توانيممي آيا. يمدار دشمن دنيا در كلمه حقيقي معنای به امروز ما
 با توانيممي آيا. است سؤال يک اين كنيم؟ منصرف دشمني از را دشمن
 را سؤالها اين به پاسخ. است ديگری سؤال هم اين كنيم؟ مقابله دشمن
 پاسخ تواندمي عالم، سياسي مسائل از آگاهي صاحب   انسان  هر. داد بايد
 اين سر بر من بحث .كند پيدا دشوار چنداننه تأم لي با را سؤالها اين

 با و هانشانه با مشخص طوربه را دشمن بياييم حاال ما كه نيست
 ممسل  آنچه. نيست دشوار دشمن شناسايى. نه كنيم؛ فىمعر   اتخصوصي 
 در امروز كه دارد وجود جهانى ىسلطه نظام يک كه است اين است،
 رد است ممکن بودند، ديگرانى گذشته در. ستآمريکا رژيم آن، رأس
 دنيا در را خودش منافع آمريکا امروز. باشند ديگرى قدرتهاى هم آينده

 تحليلهاى در اند؛نوشته مقاالتشان درـ نيست هم پنهانىـ كرده تعريف
 از است عبارت آنها منافع. اندكرده تعريف را خودشان منافع سياسيشان،

 ولتىد عالم، كشورهاى ىمجموعه رأس در يعنى قطبى؛يک دنياى ايجاد
 بعضى هستند؛ دولتها اقسام و انواع بدنه، در و ستآمريکا دولت نام به

 با بايد اند؛نظامى توان داراى و علمى پيشرفتهاى و علمى قدرت داراى
 خود منافع بر را آنها منافع آنها، با ىمعارضه در و ساخت نحوى به آنها

 اقتدار از كه دهستن هم دولتهايىـ است يىآمريکا تحليل اينـ داد ترجيح
 گذاشته آنها براى اسمهايى نيستند؛ برخوردار اقتصادى اقتدار يا نظامى
 جهانـ قبلى اصطالح در ـكشورهاى توسعه، حال در كشورهاى: ميشود

                                                           
 01/8/0314 دانشجويان و آموزاندانش ديدار در بيانات  .0 
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 شناسي/ دشمن 21

 آمريکا اقتدار ىتوسعه براى توانمي كه اينها فرصتهاى ىهمه از. مسو 
 آنها، نفت ـداريم احتياج اآنه انرژى به اگر. كرد استفاده بايد كرد، استفاده

 اگر. كرد باز تىكيفي  هر به آنها گاز و نفت سمت به را راه بايدـ آنها گاز
 اين بايد است، ممکن كه تىكيفي  هر به داريم، احتياج آنها مصرف بازار به
 و سياسى حضور به اگر. كرد باز آنها مصرف بازار سوى به را راه

 دولتهاى اگر. گشود را راه اين بايد است، زنيا آنها ميان در اقتصادى
 اگر. زد كنار را دولتها آن بايد كارند، سر بر كشورها آن در مزاحمى
 از را هاانديشه آن بايد دارد، وجود كشورها آن در مزاحمى هاىانديشه
 كه هستند كشورها آن در تهايىشخصي  اگر. زدود جامعه ذهنى فضاى
 كه هستند كشورها آن در نيروهايى اگر. ريدخ بايد خريد، را آنها ميشود
 سياست اين با كه دولتهايى عليه فشار نيروى بعنوان آنها از ميشود

 استکبارى سياست اين. برد كار به و كرد خرج بايد كرد، استفاده مخالفند،
 آن داشت؛ انگليس روز يک. دارد را سياست اين آمريکا امروز. است
 شده تثبيت انگليس پادشاهى تحاكمي  دنيا غرب و شرق در كه روزى
 جاهاى در و كانادا در استراليا، در هند، ىقاره شبه در آسيا، در بود؛
 محدودى ىمنطقه همان به نسبت تزارى ىروسيه هم آن از قبل. ديگر
 امروز البت ه. کردمي اعمال را سياست اين داشت، فشار و نفوذ آن روى كه

 0.است شده ترتهپيشرف وسايل و مدرنتر ابزارها

 شناخت دشمن با فکر و انتخاب درست
 ساعت يک ؛0«ةًسنينٍّتّسٍّةعبادٍّمنٍّخيرٌٍّةساعٍّتفكّر: »كه هست اسالم در
 شما اگر اينکه بخاطر است؛ بيشتر سالها عبادت از ارزشش كردن، فکر
 پيدا معنا هم سازندگيتان تالش ؛ميکند پيدا معنا هم عبادتتان كرديد، فکر

 را دشمنتان شناسيد،مي را دوستتان ؛ميکند پيدا معنا هم تانهمبارز ؛ميکند
 شوند پيدا آدمهايى جنگى ىجبهه يک در كنيد فرض شما. شناسيدمي هم
 و حيرانـ ندهند تشخيص دشمن ىجبهه از را خودى ىجبهه كه

                                                           
 1/1/0319 اردبيل استان جوانان از كثيری گروه ديدار در . بيانات0 
 011، 0ج  الوسائل،. مستدرک0 
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 تيرآنجا  گاهى بزنند، تير اينجا گاهىـ بچرخند خودشان دور سرگردان
 كه فکر ببينيد! بزنند تير خودشان به گاهى بزنند، تير باال گاهى بزنند؛
 و فريادها وهوىهاى در خواهندمي اىعد ه. ميشود ىطوراين آدم نباشد،
 ىمجموعه دروغين، لعابهاى و رنگ و روغنها و رنگ و شعارها

 حركت و جنبش براى اين. بکشانند سمت اين به را دانشجويى
 درستى انتخاب انتخاب، فکر، با. كرد فکر بايد. است خطر دانشجويى

 باشد، فکر اهل انسان چنانچه بکند، هم اشتباه انتخاب در اگر. بود خواهد
 هرگونه نيست، فکر اهل كه آدمى آن. زد حرف ميشود ترراحت او با

 و زد حرف او با ميشودن باشد، آن در خطايى اندک اگر بکند، انتخابى
 خودش جهالتهاى و ستنهاندان و بهاتعص  تسليم كرد؛ صحبت منطقى
 باشد، افتاده فاقات  هم خطايى اگر بود، دق ت و فکر اهل وقتى اام  است؛
 اين دليل، اين به بگويد و بزند حرف او با تواندمي خيرخواه آدم نفر يک
 هر به گرمى، حرف هر به شعارى، هر به. بود سطحى نبايد. خطاست كار

 اساس. كرد فکر بايد كرد؛ اعتماد ميشودن نقلى، هر به و گرمى دهان
 هوشمند و فرزانه انسانهاى از عمده انتظار كه چيزى آن. است فکر قضايا
 0.است اين است،

 شناسيدشمن و ستيزیدشمن بر تمركز لزوم
 روى شدن متمركز و اصلى دشمن كردن صمشخ  ستيزى،دشمن
 يدبياب را اصلى دشمن بگرديد. است مهم مسائل ديگر از اصلى، دشمنان

 كه شنيدم بنده. شود تراشىدشمن ميشود سعى. كنيد فىمعر  مردم به و
 ما، اصلى دشمن امروز كه بودند گفته مختلف جناحهاى افراد از بعضى
 كه اىمجموعه در كه است جامعه در بزرگى خطاى! ماست مقابل جناح
 دشمن جناح، يک اند،اسالمى نظام و انقالب و اسالم به معتقد همه
 حرف اين اگر. است فبارتأس  خيلى اين. بداند مقابل جناح را دخو اصلى
! جهنم به گويدمي آدم باشد، نفر صد يا نفر ده يا نفر يک ذهن به قائم

 در و درآيد فرهنگ يک صورتبه اين اگر اام  كنند؛ خيال طورآن بگذار
                                                           

 0/9/0318 شريف صنعتي دانشگاه از ديدار در . بيانات0 
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. شد خواهد خطرناكى خيلى چيز بگيرد، جا مردم از اىمجموعه ذهن
 و كرد فىمعر   را او و شد متمركز اصلى دشمن روى ايستىب كه لذاست
 0نمود. تشويق او با ستيزه به را مردم

 دانستن و شناسایي ابعاد دشمنيها
 ما یوظيفه بشناسانيم؛ و بشناسيم بروشنى را هاتوطئه جوانب بايد ما
 ىبکل  يمينميگوـ نيست محتمل خيلى ما با نظامى جنگ امروز. است اين

 از دارد، وجود كه جنگى لکنـ نيست محتمل خيلى اام  ،است منتفى
 بيشترى احتياط اگر نيست؛ كمتر نباشد، بيشتر خطرش اگر نظامى جنگ

 سنگرهاى سراغ به دشمن نظامى جنگ در. نميخواهد كمتر نخواهد،
 در بتواند تا بکند منهدم ميکند سعى را ما مرزى مراكز آيد،مى ما مرزى
 گفته نرم جنگ او به امروز كه آنچه و روانى جنگ در كند؛ نفوذ مرز

 منهدم را آنها كه آيدمى معنوى سنگرهاى سراغ به دشمن دنيا، در ميشود
 و نظام يک اساسى اركان و هاپايه عزمها، معرفتها، ايمانها، سراغ به كند؛
 نقاط و بکند منهدم را اينها كه آيدمى اينها سراغ به دشمن كشور؛ يک
 نظام يک فرصتهاى كند؛ تبديل ضعف نقاط به خود ليغاتتب در را قو ت
 كار اين در ميکنند؛ دارند كه است ىيكارها اين. كند تبديل تهديد به را

 در هم فراوانى ابزار ميکنند، دارند زياد هم تالش دارند، هم تجربه
 بر بتوانيم تا بدانيم را دشمنى ابعاد و دشمن ابعاد بايد. هست اختيارشان

 اين شک؛ بدون داريم غيبى كمک داريم، الهى مدد ما البت ه. يميبيا فائق او
 در آگاهانه هوشيارانه، كه مادامى ما لکن ميکند؛ مشاهده دارد انسان را

 نخواهد ما سراغ به الهى كمک نبريم، كار به را الزم تدبير نباشيم، ميدان
 0.آمد

 مسلمانان در شناسایي دوست و دشمن  دقّتلزوم 
 هم با اگر هستيد، كه دنيا جاى هر در! عالم مسلمانان اى: مگوييمي ما

                                                           
 04/00/0380 سيما و صدا مديران ديدار در . بيانات0 
 0/1/0388 رهبری خبرگان مجلس اعضای ديدار در . بيانات0 
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 را دوستانتان و دشمنان و نکنيد جنگ و مبارزه هم عليه نکنيد، دشمنى
. كرد خواهد تفاوت است، امروز كه آنچه با شما زندگى وضع بشناسيد،
 ـاسالمى كشورهاى. هستيد ماندگىعقب و ضعف و تتشت  دچار امروز،
 را اسالم خواهندمي اسالم دشمنان. اسيرند و وابسته و فقيرـ وماًعم يا غالباً 
 مسلمان، مردم آحاد قلب. برانند بيرون زوره ب اسالمى كشورهاى ميان از
 بزرگ قدرتهاى و سياستها. مندندعالقه اسالم به آنها. خداست و اسالم با

 سالما از را مردم نشانده،دست دولتهاى ىوسيلهبه ميکنند سعى جهانى
 ـرا خود نيروى و نکنيد دعوا هم با و باشيد هم با شما اگر. نمايند دور
 آن از ميشود دنياتان، و دين كردن بهتر براى و است عظيمى عنصر كه

 قمحق   دشمن پليد اهداف نکنيد، مصرف يکديگر عليهـ كنيد استفاده
 0شد. نخواهد

  دشمن شناسایي و درک لزوم
 بسيجي برادران و فرزندان شما به و انمعزيز شما به خواهممي من
 و طوالنى تحليل يک ىسررشته را اين كنم عرض را نکته اين خودم،

 كار چه امروز دشمن، بفهميد و بشناسيد را دشمن تا دهيد قرار هميشگى
 مثل بزرگ كشور يک كه اىعد ه ينىمسئول نظام، يک در وقتى. ميکند
 و زنده نيروهاى اين به هستند؛ مردم دآحا به کىمت  ميکنند اداره را ايران

 هيچ به خودشان هدفهاى مقابل در را خطر كه جوانانى اين به پرنشاط؛
 واال؛ هدف به عشق و شوق و شور از سرشار دلهاى اين به انگارند؛مى

 ما اگر امروز كه همينهايى كردند؛ اداره را ساله هشت جنگ كه همينهايى
 به كه است اين بخاطر ايستيم،مى رتقد با جهانى استکبار مقابل در

 وقتى داريم؛ اطمينان و اعتماد كشور داخل در عظيم نيروى اين ايستادگى
 دستگاه با كشور، ينمسئول با كشور، تمركزي  با عظيم نيروى اين بين كه

 باشد، مستحکم ارتباط و پيوند دولت، با رهبر، با كشور، ىكنندهاداره
 و فشارها مقابل در كه ميکنند پيدا روحى قدرت چنان كنندگاناداره

                                                           
 عقيـدتى، دفـاتر معاونـان و روحانيون مردم، مختلف اقشار از كثيرى جمع با ديدار در . بيانات0 

 09/1/0368 پاكستان سرحد  استان شيعيان از جمعى و ارتش زمينى نيروى سياسى
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 تحميل را چيزى آنها بر نتواند استکبار تا ؛«نه» بگويند جهانى تحميالت
 بر غاصب، و ظالم قدرتهاى ىبقيه و ييهاآمريکا امروز كمااينکه. كند

 نيروى هم ،ميکنند پيدا قدرت آنها هم. ميکنند تحميل دولتها از خيلى
 گره مشتهاى مردم، هاىاراده. رودمي كاربه كشور مصالح راه در مردم
 و زيستن آزاد راه در و كشور شدن آباد و استقالل راه در مردم، ىكرده
 كه باالتر، اين از مل ت يک براى تعز  كدام و. افتدمى كاربه مل ت عزت
 خواستهاى به رسيدن براى وسيله و دست ابزار را آن نتواند قدرتى هيچ

 0است. باالتر تىعز  هر از ،مل ت يک براى اين،! دهد؟ قرار خودش
*** 

 در چنانکه كنيد؛ تکيه آن روى و چيست تانقو ت ىنقطه ببينيد شما
 يابيد،مي را طرف ضعف نقطه يعنى. کنيدمي را كار همين جنگ ميدان
 ضعف نقاط بر را حمله و کنيدمي پيدا مقابل طرف صفوف در را گاهرخنه
 به ببريد، بين از را طرف قو ت نقاط بتوانيد اگر و نماييد؛مي متمركز طرف
 تيزپروازى بسيار هواپيماهاى دشمن اگر بفرماييد فرض .پردازيدمي كار اين
 يا. کنيدمي تقويت را تانهوايى ضد  منطقه، در او زمينگيركردن براى دارد،
 او تا کنيدمي زمجه   را تانزرهى ضد  شما دارد، ىمسل ط بسيار زرهى اگر
 ىهمه و است ىكل  ىعدهقا اين نظامى، مبارزات در. شود گيرزمين

 نيز سياست دنياى در. ميکنند كارى چنين نبردها در جهان، ارتشهاى
 ايران مل ت كه است ديده و كرده نگاه ما كشور به استکبار. است طورهمين
 استفاده حداكثر ضمن خواهدمي بنابراين. دارد ضعفى نقاط و قو ت نقاط
 مانع و ببرد بين از را قو ت نقاط تواندمي كهآنجا  تا ضعف، نقاط از

 0.شود خود قو ت نقاط از مل ت اين ىاستفاده
*** 

آنجا  در. ايدكرده شركت تاكتيک، آموزش كالس در شما كنيد فرض
 را فرضى خودى یجبهه کنيد،مي صمشخ  را فرضى دشمن ىجبهه مثالً

                                                           
 از روز دو مـين در كشـور سراسر «بسيج مقاومت نيروى» فرماندهان بزرگ اجتماع در . بيانات0 

 31/8/0310 «بسيج ىهفته»
 04/0/0313« روز ارتش»بيانات در ديدار ارتشيان، به مناسبت . 0 
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 و شويدمي خودى ىجبهه لطغ تاكتيک متوج ه بعد. کنيدمي صمشخ  هم
 در ديگر شما. است كرده را اشتباه فالن خودى، ىنقشه احطر  كه بينيدمي

 يا. شويد اشتباه آن مرتکب نبايد كنيد، احىطر   تاكتيک خواهيدمي كه وقتى
 يا و قاصد يا توپچى يا بيسيمچى يا فرمانده اام  بوده؛ درست تاكتيک مثالً

 شما كه فهميدمي. اندكرده را اشتباه فالن خودى، ىجبهه در ساده، سرباز
 0است. اينگونه تاريخ،. كنيد تکرار را اشتباه آن نبايد

 دشمن  و صفوف روش شناخت لزوم
 كشور داخل در را دشمن صفوف ىادامه بشناسيد، را دشمن
 آن ىشده ترجمه و شده تبديل بشناسيد، را دشمنى روشهاى بشناسيد،
 داخل در دانشگاه، داخل در. بشناسيد مه را كشور داخل در روشها

 در و مطبوعات در كشور، تهاىالي فع  در جامعه، متن در دبيرستان،
 اين در خواهدمي استکبار. بشناسيد را استکبار حضور ىادامه تبليغات،
 باشد، شهوات به سرگرمى نباشد، عميق ايمان ،مل ت اين ميان در و كشور

. باشد رايج است، «منکر» اسالم نظر زا آنچه و نباشد اسالمى «معروف»
 و سازندگى باشد، بيکارگى و تنبلى كشور، داخل در خواهدمي استکبار
. نباشد مردم فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى امور اصالح و ابتکار

 نباشد، تحقيقات نباشد، كشور در دانش و علم پيشرفت خواهدمي استکبار
    0.نباشد درس كالس

*** 
 كارهاى دنبال آنها. دارند ايران مل ت براى خطرناكى بسيار مقاصد
 هم اقدامى هيچ ولو. بشناسيم را دشمن كار بايد ما اام  هستند؛ خودشان

 ما. ميکند كار چه دشمن بدانيم بايد بکنيم، نخواهيم دشمن مقابل در
 آن، نمسئوال و مل ت و ايران كشور به نسبت دشمن كه بدهيم اجازه نبايد
 سکوت طورهمين ما و بکند تبليغات ىزمينه در خواهد،يم كه كارى هر

                                                           
 01/3/0311( ص)الل  هرسول محم د 01 لشکر دهانفرمان جمع در بيانات  .0 
 9/8/0311 جهاني استکبار با مبارزه روز مناسبت به بيانات  .0 
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 0.شود شناخته دشمن مقاصد و اهداف است الزم. ميشودن اينکه! كنيم
*** 

 دشمن. بشناسيد لباسى هر در را دشمن. بشناسيد هوشيارانه را دشمن
 رحمانى نفس با دشمن، با و بشناسيد كلماتى هرگونه قالب زير در را

 و خدا نام كه كنيد مقابله خدا ياد و نام ىوسيلهبه ندشم با. شويد مواجه
 دچار دارند، شيطانى جهت كه را دشمنانى پروردگار، به کالات  و خدا ياد

 0.كرد خواهد هزيمت

 زمانه  اوضاع و احوال تشخيص حق از باطل با آگاهي از
 يعنى ميشناسد، را زمانه كه كسى ؛3«اللّوابسٍّعليهٍّتهجمٍّالٍّبزمانهٍّالعالم»
 را جهان محيط و اشپيرامونى محيط و خود محيط احوال و اوضاع وقتى
 اهدافشان كجايند، هايند،كى جهانى گوناگون جريانهاى ميفهمد و ميداند

 قضاياى در نميشود؛ اشتباه دچار ميشوند، مواجه هم با جور چه چيست،
 ى،يآشنا اين. نميشود اشتباه دچار و نميکند اشتباه قضاوت گوناگون،

 هم دانشگاهى براى است، الزم هم روحانى براى است؛ الزم همه راىب
 الزم هم دانشگاه معل م براى است، الزم هم حوزه معل م براى است؛ الزم

 را گوناگون جريانات انسان وقتى. است ىمهم  چيز يک اين است؛
 شد چه چيست، پديده اين كه كند، استنتاج را هاپديده ميتواند ميشناسد،

 .نميشود اشتباه و خطا دچار تحليل، در افتاد، فاقات  اين كه

 كه ىيهارسانه تعداد اين. ميکند بارانتحليل دارد بمرت  دشمن البت ه
. است آوردهشت اصالً دادند، ما به و آوردند اينجا پيش چندى را آمارش
 مرزبى دنياى يک ديگر كه اينترنتـ است اينترنتى هاىرسانه از غير اينها
 و راديوها و هاماهواره همين منظور، ـاست اىمحدوده از ارجخ و

 با مقابله هدف با باًمرت  هارسانه اين در كه ىيتحليلها. تلويزيونهاست
 آورسرسام ميشود، داده ايران مل ت و اسالمى نظام و اسالمى جمهورى

                                                           
 06/01/0316 تهران جمعه نماز هایخطبه در . بيانات0 
 01/0/0311 غدير سعيد عيد مناسبت به نظام كارگزاران و مسئوالن با ديدار در . بيانات 0
  01، ص 0ج ، . كافي 3
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 ىهمه به مردم كه هم ميدانند ميکنند، توليد انبوه كه ىيآنها حاال. است
. كرد تالش بايد ميشود، كه مقدارى هر ميگويند. نميدهند گوش اينها

 از معيوب و غلط تحليل يک آيندمى ميکنند، مخلوط دروغ با را راست
. «فيمزجانٍّضغثٌٍّهذاٍّمنٍّوٍّضغثٌٍّهذاٍّمنٍّيؤخذٍّلكنٍّو» آورند؛مىدر اين

 نشان را خودش شائبهبى و خالص طوربه حق اگر: ميفرمايد اميرالمؤمنين
 حق، با آميختگى بدون باطل اگر نميشود؛ اشتباه دچار كسى دهد،ب

ٍّمنٍّخلصٍّالباطلٍّانٍّّفلو» نميشود؛ باطل دچار كسى بدهد، نشان را خودش
ٍّالباطلٍّلبسٍّمنٍّخلصٍّالحقٍٍّّّانٍٍّّّلوٍّوٍّالمرتادينٍّعلىٍّيخفٍّلمٍّالحقٍّّمزاج

ٍّضغثٌٍٍّّهذاٍّمنٍّوٍّضغثٌٍٍّّهذاٍّمنٍّيؤخذٍّلكنٍّوٍّالمعاندينٍّالسنٍّعنهٍّانقطعت
 يک ميکنند، مخلوط را باطل از لقمه يک حق، از لقمه يک. 0«نفيمزجا
 كه كسى اختيار در است، مسموم نميدهد نشان ظاهرش كه ىيغذا
 اوقات گاهى. ميکند اثر ذهنها در تحليل اين ميگذارند؛ است، اطـ العبى

 از استادى و ىيدانشجو دانشگاهى، محافل از بعضى در كه ىيتحليلها
 كسى است؛ ىاطـ العبى اثر بر اين بيندمي آدم ود،ميش مسائل از بعضى
 قرار مسائل جريان در بايد اساتيد بنابراين. ندارد هم تقصيرى هيچ

 0بگيرند.

 شناسيت و فرصتموقعيّ
 فرصت، نشناختن و تموقعي  ندانستن از جوامع و كشورها غالباً 
 نكمي او كه نميدانيم ما و ميگيرد كمين دشمنى وقتى. ميخورند ضربه
 زود را عالج كرديم، پيدا اطـ الع چنانچه اگر يا نميشناسيم؛ است، گرفته

 3ميخوريم. ضربه وقت آن نميدهيم؛ ارائه بهنگام و

 اسالمي معيار تشخيص دشمن یو جامعه 9رسول اكرم ،خدا

 بدهند؛ قرار سالم فضاى را فضا كه دارند وظيفه مردم آحاد ىهمه
                                                           

  11 یخطبه ،البالغه. نهج 0
 0/6/0391 دانشگاهها اساتيد از جمعي ديدار در . بيانات 0
 00/1/0391 كرمانشاه استان ايثارگران و شهدا خانواده جمع در . بيانات 3
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 اسالم در اين،. باشد غالب و قئفا خصومت بر تمحب   آن، در كه فضايى
. است داشتن دشمن و داشتن دوست از تركيبى انسان،. است مهم بسيار
. هست وجودتان در عداوت، و بغض اسحسا هم و تمحب   اسحسا هم
 روح يک و داشتن دوست روح يک كه است انسان هر طبيعى اين،

 را اينها ليفتک اسالم،. دارد وجود او در ورزيدن، كينه و داشتن دشمن
 به مخصوص شما، دشمنى و خصومت روح است گفته و كرده نمعي 

 و خدا با كه كسانى آن ببينيد. است مردم و اسالمى نظام و خدا دشمنان
 هستند؛ كسانى چه دشمنند، مسلمان مل ت و اسالمى ىجامعه و رسولش
 نسبت تمحب  و دوستى شما، وجود مابقى تا كنيد آنها متوج ه را دشمنى

 0باشد. جامعه آحاد به

 دشمن هدف مورد نقاط شناسایي
 علماى به ىوابسته نظامى خود، طبيعت به اسالمى جمهورى نظام

 نظام اين آوردن پديد در كه حيث اين از هم دين، علماى و است؛ دين
 آنها به نظام ىدرباره مردم كه جهت اين از هم و اند؛داشته را افرو سهم

 در و مختلف جهات از خود كه جهت اين از هم و ؛ميکنند مراجعه
 هعلمي  هاىحوزه و دين علماى لذا ند؛مسئول نظام در مختلف، مشاغل
 باشند؛ لعمط  هست، كه آنچنان نظام، تموجودي   و توضعي  از بايد

 را آن است، الزم كمک كهآنجا  بدانند؛ را پيشرفتها و بشناسند را نقايص
 گرفته هدف و كرده پيدا هتوج  آن به دشمن كهآنجا  بدهند؛ تشخيص

 اين تداوم در را خود صحيح نقش بتوانند تا كنند، شناسايى را آن است،
 0.كنند ايفا نظام

 شناخت دشمن محصول شناختها
 مکم ل و ممتم  و شناختها آن یهمه محصول دشمن، شناخت

                                                           
 08/1/0368 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
 مـيالد سـالروز خجسـته در قـم، ىهعلمي  ىحوزه فضالى و مدر سان و علما جمع در . بيانات0 

 31/00/0311( عج)مهدى حضرت
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 از كه است حصاربي مخزني مسلمان، ذهن و دل آن، بدون. آنهاست
 0.نيست مصون غارتگر، و خائن و هزنرا دستبرد

  مختلفهای لباس وها چهره در دشمن شناسایي لزوم
 نيستند قادر همه، و اروپا ،آمريکا كه است اين ممسل  و قطعى ىنکته
 و بردارند قدمى كشور اين مورد در ايران، مسلمان مردم ىاراده برخالف
 كه شماييد يد؛هست قدرتمند شما هستيد؛ غالب شما. دهند صورت كارى
 و حفظ را اسالمى جمهورى و اسالم توانستيد دشمن، خواست رغمعلى
 از ترقوي پس بکوبيد؛ درهم را هاتوطئه توانستيد شما. كنيد دفاع آن از

 باقى قدرتتان بخواهيد اگر. است قطعى و ممسل  اىنکته اين،. هستيد آنها
 اين درد به هشيارى هم امروز تا كه همچنانى باشيد؛ هشيار بايد بماند،
 تعاليم و دين عليه كه را كسانى. است داده نجات را آنها و خورده مردم
 حرف ،ميکنند اقدام دين بزرگان و علما و دين راستين ينمعل م و دينى
 دارند، آنان ارزشهاى كردن ساقط در سعى و چينندمي توطئه زنند،مي

 شما مثل مسلمان، نجوانا. شناخت بايد لباسى هر در را دشمن. بشناسيد
 و اسالمى هيجان و شور مظهر بحمداهلل كه كشور نقاط ساير و قم جوانان
 از را خدا و داريد را شناخت اين هستيد، منطق و شعور با همراه شعار
. كنيد ترمستحکم و ترمحکم را فاقتانات  و ات حاد. شکرگزاريم بابت اين

 مل ت و اسالمى رىجمهو براى و است بزرگى دستاورد اسالمى انقالب
 ميان پيوند ين؛مسئول و مردم ميان پيوند. است ارزش بزرگترين ايران،
 و كشور خدمتگزاران به احترام دين؛ خدمتگزاران به احترام مردم؛ آحاد

 دشمن كه است عواملى اسالمى، معارف به بخشيدن عمق براى كوشش
 باز پيشرفت براى را راه كه ويژگيهاست و عوامل اين. ميکند مأيوس را

 بايد كه است اىهبالقو  امکانات از سرشار بحمداهلل ما كشور. ميکند
 از يا نابود، را امکانات اين كردند تالش ما دشمنان سالها. شود بالفعل
 را استعدادها كردند تالش سالها. كنند استفاده خودشان نفع به آنها

.شود احيا داًمجد  اينها ىهمه تا کشدمي طول هم سالهايى لذا،. بميرانند
0   

                                                           
 00/0/0311 الحراماهللبيت اجحج  به پيام  .0 
 09/01/0310 قم مردم مختلف قشرهای ديدار در . بيانات 0
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 اثر انگشت دشمن در فضای سياسي و فرهنگيشناخت 
 مسائلى از بسيارى در را دشمن انگشت اثر توانيدمي عزيز جوانان شما

 و كنيد مشاهده است، مطرح فرهنگى و سياسى فضاى در امروزه كه
 باورهاى تغيير بسوى را جريانات و مسائل اين هدفمندى هاىنشانه

 فعاليتهاى سوى و سمت بايد واقعيت اين. ببينيد قالبىان و اسالمى
 را ىيدانشجو اسالمى تشکلهاى ديگر و دانشجويان اسالمى ىجامعه
 0 .كند ترسيم

*** 
 يک ىچهره در نه اما دشمنند؛ سرانگشت كه هستند كسان بسيار
 شکستن با مردم، زندگى امن محيط برآشفتن با بلکه نظامى، برخورد
 عفت محکم حصار در نفوذكردن با و هاخانواده امن خلوت حريم

 هنر. ميکند عمل اينگونه كه است دشمن سرانگشت. مل ت اين عمومى
 بهآنکه  .نيستند يکسان همه. بشناسيد را اينها كه است اين شما بزرگ
 تفاوت دهد،مي انجام عملى كند، وارد اىضربه بخواهد آنکهبى و خطا
 ،مل ت اين دشمنان ىاراده دنبال به و نقشه روى از كه كسى با دارد

 بشناسد باز هم از را دو اين بايد انتظامى نيروى. دهدمي انجام را حركتى
 0.كند عمل خود ىوظيفه به و

 دشمن طبيعت شناسایي لزوم
 ما اگرچه كه داد تذك ر محافل و مجالس اين در بايستى را نکته اين
 ،استکبار يعنى ؛دشمن و يمتقو  موضع در سياسى، لحاظ از بحمداهلل امروز
 دشمن مکر و كيد شدن تمام معناى به اين اام   دارد؛ قرار انفعال موضع در

ٍّالّنصارىٍّاليهودٍّعنكٍّترضىٍّولن. »نيست  بر البت ه 3«همملّتٍّتتّبعٍّحتّىٍّوال
 تسليم دشمن خواست به حق جناح ،4«الهدىٍّهوٍّاهللهدىٍّانٍّّقل: »مبناى

 هيچ نبايد ما. شناخت بايد را دشمن تطبيع هرحال،به ولى ؛ميشودن
                                                           

 01/6/0381 مشهد در دانشجويان اسالمي یجامعه یكنگره به . پيام 0
 06/4/0310 «انتظامي علوم دانشگاه» آموختگي دانشجوياندانش مراسم در . بيانات0 
 001 ی، آيهبقره ی. سوره3 
 001 ی، آيهبقره ی. سوره4 
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 ما. گفت مردم به بايد را نکته اين. باشيم غافل دشمن كيد از ىالحظه
 0.است انفعال در جهانى، استکبار و دشمن و يمقو ت در امروز

 پذیرنانکارا تواقعيّ  ،دشمن
 و علما از اعمـ نخبگان و زبدگان ن،مسئوال اسالمى، جمهورى در اگر

 هواها اسير را خود كنند؛ خويشتندارى و هتوج  حقايق اين به ـايشان امر
 را آنها دنيا ىكنندهگمراه هاىجاذبه نسازند؛ دنيوى مطامع و هوسها و

 و نکند خارج ميدان از را آنها دشمنان، تهديد و ارعاب نکند؛ خود مفتون
 زمع توانست نخواهد قدرتى هيچ نياورد، وجود به تزلزلى آنها ىاراده در
 مخدوش اندكى دارد، وجود كشور اين در كه را ىمل  عظيم ىاراده و

 نباشد، دشمنى اينکه انتظار. است تواقعي  يک و دارد وجود دشمن. كند
 هم دشمنى و هست دشمن. است غلط نکند، دشمنى دشمن، اينکه يا

 هست، آن در ىماد  سود او براى كه مناطقى ىهمه به خواهدمي و ميکند
 مأيوس را دشمن آنچه. ميکند استفاده هم ابزارها ىهمه از دازد؛بين پنجه
 خود ارزشهاى و توان و تي اهم  و قدر اسالمى ام ت كه است اين ،ميکند

 و بفهمدـ باشد وحدت او ميان كهوقتىـ را خود عظمت و بشناسد را
 0.بداند قدر است، داده قرار او در متعال خداى كه را اىايستادگى قدرت

 هم و درک نسبت به وارد شدن دشمنف
 ىدرجه در است؟ بوده دشمن سال سى اين طول در مردم اين با كى

 جمهورى براى داريم سراغ ما تردشمن اينها از. صهيونيسم و آمريکا ،او ل
 صهيونيستهاى و صهيونيستى رژيم و آمريکا دولت ،او ل روز از اسالمى؟

 انصافاً  و اًحق   هم امروز. تادندايس اسالمى جمهورى نظام مقابل در دنيا
 از بعضى بينممي ميکنم، نگاه كه بنده. هستند اينها دشمنان، ينتردشمن

                                                           
 و علمـا تهـران، مبارز روحانيون مجمع و مبارز تروحاني  ىجامعه اعضاى با ديدار در . بيانات0 

 اسالمى، تبليغات سازمان هماهنگى شوراى اعضاى و تهران اظوع  ىجامعه و جماعت ىائم ه
 00/1/0368 محر م ماه ىآستانه در

 0/1/0380 مبعث سعيد عيد سالروز در نظام كارگزاران و مسئوالن ديدار در . بيانات 0
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 ک،محر  اام  ميزنند؛ ىيمعنابى ربط بى حرفهاى يک گاهى غربى دولتهاى
 حکومت بر كه هستند ىمسل ط ىطبقه همان عامل، صهيونيستهايند؛

 دارند كه اينهايند ند؛مسل ط هم يکاآمر انتخابات و آمريکا دولت و آمريکا
 مل ت دشمنان ينتردشمن شدند اينها پس خوب،. ميکنند گردانىصحنه
 .ايران

 اين بست، دل اينها به ايستد،مي مردم مقابل در كه كسى آن اگر حاال
 بينيممي وقتى! دشمن؟ به بستن دل. افتدمى فاقات  كه است دو م خطاى آن
 اگر بشناسيم؛ بفهميم، بايستى است، دهش ميدان وارد دشمن اين كه

 ،او ل روز از. كنيم برطرف را اشتباه بايد باشيم، كرده اشتباهى ى،يخطا
 زائد هاتوطئه اين خوب،. كردند توطئه اسالمى جمهورى عليه هاييآمريکا
 هاتوطئه اين اگر بود؛ اثربى كه است واضح بود؛ اثربى يميبگو كه است
 نباشد؛ باقى اسالمى جمهورى از نشانى اثرى، بايد حاال كه نبود اثربى
 است؛ او ل روز از تريقو برابرها ده امروز اسالمى جمهورى كه بينيدمي

 باز ميزنند، جديدى نقشهاى هى هم امروز. بود اثربى هاتوطئه اين پس
 فکر گذشته به! ميکنم بتعج   من. نميگيرند هم عبرت ميکنند؛ توطئه هم

 جمهورى عليه همه اين كرديم، توطئه همه اين خوب، كه نميکنند
 ديديم، را آن ديديم، را اين آنجا اينجا همه اين كرديم، خرج پول اسالمى

 جمهورى عليه را آن و اين بيرون در داديم، پرورش مزدور داخل در
 ميليون پنج و چهل نشينندمي دوباره باز. نکرد اثرى كرديم؛ بسيج اسالمى

 شکست را اسالمى جمهورى اينکه براى نند،ميک تصويب بودجه دالر
 از را ايران انقالب اينترنت، طريق از كه ميکنند تصويب بودجه! بدهند
 دشمن، اين چقدر ببينيد! كنند سرنگون را اسالمى جمهورى ببرند؛ بين

 را «دالر ميليون پنج و چهل» ده چند شما خوب،. است اىدرمانده دشمن
 جمهورى دادن شکست براى شما رچقد ايد؟كرده مصرف حاال تا

 اقسام و انواع كرديد، اقتصادى تحريم كرديد، ديپلماسى كار اسالمى
 چه كرديد؛ تربيت جاسوس فرستاديد، جاسوس كرديد، را هاتوطئه
 مل ت و شويد وارد طريق اين از ميخواهيد باز حاال كه كرديد اىفايده
. نميفهمد دشمن را اين كنيد؟ جدا انقالب از خودتان خيال به را ايران
 دشمن گوش و چشم به زدن همان اين، است؛ الهى تسن  همان اين،
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. است دشمن كردن غافل نفهمد؛ را قيحقا كه است متعال خداى از غافل
 برايشان هم بعد ميکنند، خرج را ؛ پول0«حسرةٍّعليهمٍّتكونٍّثمٍّّفسينفقونها»

 احىطر  نشستند چقدر نميدانم من. است فايدهبى چون ميشود؛ حسرت
 بيندازند؛ راه آشوب اىبهانه يک به تهران در بتوانند تا كردند كار كردند،
 چه خوب، كردند؛ احىطر   نشستند اينها قبل تمد   چه از كه ميداند خدا
 كسى اگر شدند؟ بيدارتر بودند، كه آنچه از مردم كه شد اين از غير شد؟
 جمهورى نظام از دان،مي توى بيايد ديگر نيست الزم كه ميکرد خيال

 هميشه بايد كه كردند اسحسا همه حوادث، اين با كند، دفاع اسالمى
 0باشند. حاضر اسالمى جمهورى از دفاع براى

 كار دشمن یشناخت هندسه
 اام   نميکنم؛ مت هم را كسى من. بود شده احىطر  پيش از هايينقشه
 نميتوانم ميدهم؛ تشخيص را آن بينم،مي ميشناسم، را دشمن كار ىهندسه

 نظير. بود صىمشخ  ىهندسه يک دشمن، كار ىهندسه. كنم انکار را آن
 المللىبين مستکبر قدرتهاى وقتى. كردند هم ديگر جاهاى در را كار اين
 و يافتند كه ىهايراه از يکى باشند، ناخشنود و ناراضى نظامى يک از

 آن در بعد ند،بشو انتخابات فرصت يک منتظر كه است اين كردند، عمل
 كار سر بر نيستند، آنها رضاى مورد كه كسانى اگر انتخابات، فرصت
 يک با وقت آن نيامدند، كار سر بر ميخواهند، آنها كه ىيآنها و آمدند،
 از گروهى ىيشعارها با برگردانند؛ را اوضاع مردمى، نمايشى  حركت
 را چيزى آن خيابانها، ىصحنه در فشار با بکشانند، صحنه توى را مردم
 يک اين. كنند دگرگون خشونت با است، آمده دست به قانون با كه

 از بعد كه حوادثى كه ميکنيد مالحظه اگر. است شده شناخته ىنقشه
 و صادق و مستقل تحليلگران ذهن در مردم، ذهن در آمد، پيش انتخابات
. است اين از ناشى ميشوند، بيرونى و خارجى عوامل به منتسب تيزبين،

 افراد كه ىاتاطـ الع باشد، نداشته پرده پشت از هم خبرى هيچ كسى اگر

                                                           
 .36ی ی انفال، آيه. سوره0

 6/00/0388 بهمن 6 یحماسه سالگرد در مازندران مردم . در ديدار 0
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 نباشد، دسترس در هم اطـ الع اين اگر آورند،مى دست به اطـ الع صاحب
 مل ت دشمنان كار كار، اين كه ميفهمد ميکند، نگاه كه را كار شکل انسان
 نىقانو حركت يک ميگيرد، انجام انتخاباتى. است بيگانگان كار است؛

 به  را نتيجه اين آورد؛مى دنبال به خود با هم اىنتيجه يک افتد،مى فاقات 
 صحنه؛ توى بک شند را اىعد ه يک. كنند عوض بخواهند خشونت زور
 بيندازند، راه هم سوزىآتش بکنند، هم خشونت شد، اقتضاء اگر احياناً
 را قانونى جينتا اينکه براى بزنند، آتش هم اتوبوس بزنند، آتش هم بانک

 خالف هم است، شرع خالف هم كه است حركتى اين خوب،. برگردانند
 طرف از اىشدههدايت حركت حركت، اين پيداست. است قانون

 .بياورند پيش كشور در ميخواستند را فاقىات  چنين يک. است بيگانگان
 ىمهم   آزمون بکنم، عرض شما به من. كشور براى بود ىمهم  آزمون

 اين در و داشت؛ زيادى درسهاى هم داشت، زيادى تهاىعبر هم بود؛
 يک به كنند تقسيم را مردم ميخواستند آنها. شد پيروز ايران مل ت آزمون،
 انتخابات ىبرنده كه گروهى يک ت؛اكثري  گروه يک به ت،اقلي  گروه
 پيدا دست خود مطلوب ىنتيجه به انتخابات در كه هم گروه يک است،
 عد ه يک كنند؛ دوپارچه را مل ت. بدهند قرار هم مقابل رد را اينها نکرده،

 داخل در را جنگ اغتشاش، ايجاد با و بشوند ميدان وارد هم اغتشاشگر
 مل ت اام . بود اين اميدشان بيندازند؛ راه داخلى جنگ كنند، مغلوبه كشور

 0.داد خرج به هوشيارى

 شناخت ترفندهای دشمن در زمان خود
 موجب است، كرده عمل گذشته در دشمن كه نچهآ از اطـ الع هميشه

 البت ه. بداند هم خودش زمان در را دشمن ترفندهای انسان كه شودمي
 مرب يان هم ورزشي مبارزات در كه بينيدمي شما. شودمي عوض روشها

 او روشهای تا کنندمي نگاه دق ت با را رقيب تيم فالن عملکرد و نشينندمي
 مهم یقضيه دو در اقالً اخير سال صد طول در ايران مل ت. بشناسند را

 قضيه، يک. است شده روروبه انگليس و آمريکا با اسالمي انقالب از قبل
                                                           

 0/0/0389 رضوی رمطه  حرم مجاوران و زائران اجتماع در . بيانات 0
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 صنعت شدن يمل  نهضت یقضيه قضيه، يک است؛ تمشروطي  یقضيه
 لذ ت از را ايران مل ت و زدند ترفندی آنها قضيه، دو هر در. است نفت
 را سياه و سخت ديکتاتوری يک و كردند محروم خود پيروزی از بردن
 0.آوردند وجود به كشور در مقطع دو اين از كدام هر در

 موقع دشمنشناسایي به
 از را كسانى نگرانى بخواهم كه نيست اين حرف اين از من مقصود

 از نگرانترم؛ شما ىهمه از من نخير، دهم؛ كاهش كشور فرهنگى مسائل
. امبوده فرهنگى مسائل نگران هميشه من هم امام مبارک حيات زمان

 ىمبارزه است؛ مبارزه نگرانى عالج اام  باشد؛ نگرانى است الزم بنابراين
 است ميدانى ميدان، اينـ كردن فکر ميدان، در ورود شايسته، و درخور

 كار كردن، مطالعهـ دارد تي اهم  آن در فکر ميدانها، ىهمه از بيش كه
 و شناختن كامالً  را دشمن شدن، ميدان وارد موقعهب دادن، انجام وارخبره

 0ن.سنجيد را او روشهاى
*** 

 و علم هايبعض. است زمانه وضع نشناختن ما، كار اشکاالت از يکى
 در بايد كه را سنگرى و جايگاه توانندمين حالدرعين اام  دارند، هم تقوا
 و خودى ىجبهه بين در كه كسى مثل بشناسند؛ كنند، كار و بايستند آن

 اشتباه را دشمن جهت و ميکند گم را خودش جايگاه و سنگر دشمن،
. ريزدمي دوستان سر روى را آتش گاهى اام   گيرد،مي هم آتش ؛ميکند

 تمركز ىنقطه همچنين و دنيا فکرى و سياسى جغرافياى فضاى نشناختن
 پرتاب او ىكينه و حقد كمان از كهـ دشمن تير دادامت و نگاه خط و

 كنيم؛ كار علمى ىزمينه در بايد. ميکند اشکال دچار خيلى را امـ ميشود
 پاكيزه را خود كنيم؛ درست آگاهى خودمان براى هم سياسى ىزمينه در

 3.باشيم تزكيه اهل هم شخصى لحاظ از و كنيم

                                                           
 01/8/0381 بيدگل و آران و كاشان شهرستان مردم بزرگ اجتماع در . بيانات 0
 01/00/0319 رهبری خبرگان مجلس اعضای ديدار در . بيانات 0
 00/0/0384 كرمان روحانيون و علما ديدار در بيانات  . 3
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 نبودن از حضور دشمن اطـّالعبي
 توطئه، گوييممي وقتى چيست؟ دشمن گويندمي دشمن، گوييممي وقتى

 را قضيه مسأله، صورت كردن پاک با ميشودن! هستيد بدبين شما ندگويمي
 اين من اينکه عل ت البت ه. كرد فکر بايد ؛ميشودن حل كه قضيه. كرد تمام
 براى كه است اين بخاطر گذارم،مي ميان در دانشگاهى قشر با را

 وجود ىهمه با كشور براى را دانشگاه ارزش من. قائلم احترام دانشگاهى
 كشور يک به تواندمي كه را خدماتى اوج ىنقطه دانشگاه. کنممي حس
 .است مهم بسيار كشور، براى دانشگاه. ميکند تأمين شود، ارائه

 تماس در اتواقعي  با کنممي سعى غيررسمى و رسمى طرق از من
 گزارشهاى هم. است عمتنو  بسيار ،ميشود داده من به كه گزارشهايى.باشم

 وزارت به مربوط اتاطـ الع چهـ است ىاتالعاطـ  مختلف دستگاههاى
 چه است، حمسل   نيروهاى اتاطـ الع به مربوط كه آنچه چه ،اتاطـ الع
 دولتى دستگاههاى خبررسانى دستگاههاى از بعضى به مربوط كه آنچه
 ارتباط دفتر مثل است؛ رسانىاطـ الع كارش ما دفتر از بخشى همـ است
 در مردم با باً مرت   تلفن و نامه طريق از هااين كه بازرسى، دفتر و مردمى
 فراوانى مالقاتهاى هم اجتماعى مختلف تيپهاى و اشخاص با. تماسند
 الىفع  گوش من، گوش هرحالبه. کنممي دريافت زياد هم نامه و دارم
 هم ممکن. دانممي را چيز همه كه نيستم عىمد  حالدرعين اام  است؛
 و بدانم را چيزهايى است ممکن ت هالب بدانم؛ را چيز همه كه نيست

 ـحکومتى دستگاه در مسئول يک براى كه معتقدم. ندانم هم را چيزهايى
ـ دارند نمسئوال ديگر كه تىي مسئول يا دارم بنده كه تىي مسئول از اعم

 يک كه معتقدم. است انحطاط عامل مردم، از دورى و اتواقعي   از انقطاع
 جامعه در كه خبرهايى از و جامعه اتواقعي  از كه دهد اجازه نبايد مسئول
 7اميرالمؤمنين تعبير در كه ـمردم از انقطاع البت ه. بماند دور است، جارى

 مواجه هيچ مردم با و داشتن حجاب يعنى است؛ مردم از احتجاب
ٍّقلة: »اندفرموده اشتر مالک به حضرت. است خطرناكى بسيار چيزـ نشدن
 كم چيز همه از انسان آگاهى مردم، از تجاباح بخاطر ؛«باالمورٍّعلم

 كه كارهايى از يکى. روممي هم اشخاص هاىخانه به من البت ه. ميشود
 گاهى البت هـ امداده انجام حالبه تا جمهورى رياست اوايل از من بحمداهلل
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 و آحاد از اشخاصى منازل به كه است اينـ كمتر گاهى است، بيشتر
 و زنممي حرف آنها با نشينم،مي فرششان روى روم،مي مردم هاىتوده

 از اطـ الع كنم، عرض شما به البت ه. کنممي لمس نزديک از را زندگيشان
. است دشمن از اطـ الع ديگرش بخش است؛ اطـ الع از بخش يک مردم،
 من ولى! نه؟ يا داريد ىاطـ الع هم دشمن از شما كه نپرسيد من از كسى
 خيليها. نيستم اطـ العبى هم دشمنان از بنده بله،: کنممي عرض خودم
 صحبت دشمن از و اندازيممى تاريکى به تير گاهى ما كه ميکنند خيال

 كه کنيممي حس و دانيممي نيست؛ انداختن تاريکى به تير نه؛. کنيممي
 آمريکا مطبوعات از بعضى قبل روز چند همين فاقاًات  . دارد حضور دشمن
 ما هاىروزنامه از بعضى در كه دادند سيا سازمان رئيس اظهارات از خبر
 را ايران جمله ازـ كشور تعداد فالن در ما بود گفته او. شد منعکس هم
 زبان كه ايمكرده الفع  را خودمان سازمان مأمورانـ بود آورده اسم هم

 و بود آورده را ايران اسم بخصوص بعد. كشورهاست آن زبان مادريشان،
 طمتوس  و است فارسى مادريشان زبان كه داريم مأمورانى ما بود گفته
 پيدا سؤال اين بعضى براى است ممکن. است سال سى هم شانسنى
 سرريز و زياد ىاتاطـ الع وقتى. گويندمي را حرفها اين چرا كه شود

 و گوشه از لذا ؛ميشود كم تشي اهم  اتاطـ الع آن صاحب براى ،ميشود
 0.نيست هنر دشمن نديدن بله،. دفهمي ميشود چيزها خيلى حرفها كنار

 لزوم شناخت چگونگي ورود دشمن
 با و بشناسيد را دشمن ورود چگونگى و وحدت بردن بين از راههاى

 و نظام از حمايت و انقالب هاىصحنه در حضور. كنيد مقابله آن
 حفظ دارند، ما مل ت ىهمه كه را بودن كشور و انقالب صاحب اسحسا

 الهى فضل به البت ه كهـ شد حفظ اينها اگر. ستا اين اصلى راز كنيد؛
 گرهاىحيله و گرهاتوطئه ىهمه و بزرگ قدرتهاى تمامـ شد خواهد
 و ناتوان آورند، وارد خدشه و ضربه شما به بتوانند اينکه از عالم،

 تهديد انقالب و داريم دشمن همواره كه كنيم فرض بايد ما .كوچکند

                                                           
 9/00/0319 راميركبي صنعتى دانشگاه اساتيد و دانشجويان جمع در پاسخ و پرسش و . بيانات 0
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 شکل افتاد؛ خواهد راه به ما عليه جنگى حتماً  بگويم ميخواهمن. ميشود
 آن به قلبم در توانممي كه آنچه اما نيست؛ نظرم مورد تهديد از خاصى
 انقالب كه اسالمى جمهورى نظام عليه تهديد كه است اين باشم، معتقد

 شق يک فقط. است هميشگى است، نشده جدا او از و دارد خود با را
 جمهورى كه است اين آن، و كرديم رد را شقه آن ما كه دارد وجود ديگر

 ميشود فرض صورت آن در نباشد؛ انقالب ديگر اام  باشد، برقرار اسالمى
 0!باشيم نداشته هم دشمنى ما كه

  دشمندر برابر ترفندهای  شناسزمان انسان
. خورد خواهد فريب نشناسد، را دنيا و نباشد شناسانسان زمان اگر
 را ترفندها و هاحيله تا بشناسد، را مندش تا باشد، شناسزمان بايد

 يتمسئول و وظيفه ىالزمه كه را آنچه ترفندها مقابل در بتواند تا بشناسد،
 در الزم، كارهاى و ساز اين. دهد انجام و ببيند تدارک را آن اوست،
 0.است مطلوب كه است چيزى آن اين. است شده بينىپيش اساسى قانون

 دیدن با چشم بازرا دشمن 
 شما اوست؛ دست در عمل ابتکار ،ميکند حمله دشمن كه هنگامى

 حفظ را خود آمادگى جنگ ىجبهه مثل و باشد جمع حواستان كامالً بايد
 است ممکن كرد؛ خواهد حمله كجا از دشمن كه دانيممين ما چون كنيد؛
 جا همه در بايد هرحال،به. كند حمله پايين و باال يا و ميانى ىجبهه از

 مراتب به معنوى لحاظ از يقيناً كه ىاجبهه طول در بايد. باشيم ربيدا
 خودشان به را ضربه فوراً و باشيد بيدار دائماً ماست، مرزهاى از تريطوالن

 عجيبى بسيار ىصحنه هستيد، آن درگير شما كه ىاصحنه برگردانيد
 همبارز ـميکند مبارزه اسالمى جمهورى كه سنگرهايى ميان در شايد .است
 هيچـ خوردنضربه و زدنضربه و شدنيقه به دست و آن خاص معناى به

 جا، همه در و هميشه چون نباشد؛ شما سنگر از تربافضيلت سنگرى

                                                           
 09/4/0368 اسالمي انقالب پاسداران سپاه مسئوالن و فرماندهان بيعت مراسم در . بيانات 0
 03/0/0319 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
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 هم جنگ ىقضيه در .است بيشتر دشمن ىاتاطـ الع نفوذ ىناحيه از خطر
 ىاتاطـ الع كار كه بود اين بخاطر خورديم،مي كمتر و زديممي بيشتر ما اگر

 رفت؛ جنگ به ميشودن كه بسته چشم با. داديممي انجام ممتازى و شايسته
 تا كرد، برآورد را اشضربه پرتاب محل و ديد را دشمن باز چشم با بايد

 0داد. او به ترىكوبنده پاسخ متقابالً

  شناختن و لباس را در هر چهره دشمن
 فشار و نندك پيدا را ضعف نقاط تا گردانندمي چشم ما دشمنهاى هنوز

 هر در نمسئوال و مختلف قشرهاى و مردم اگر. آورند وارد را خود
 شما. كرد نخواهد رحم دشمن دهند، نشان ضعف نقطه دشمن به ى،ارده
 نق افکنى،اختالف پراكنى،شايعه شاهد گرديد،ميبر خود شهرهاى به كه

 كه نيست طوراينخواهيد بود.  كارشکنى و بدكارى كارى،كم زدن،
. كنيم برخورد عمل تشد  با او با ما باشد، نداشته قبول را ما ركسىه

. كنيم برخورد تعصباني  بدون و تدبير و قدرت با كه است اين ما روش
ـ باشد انصاف با اگرـ را دشمن صحيح، ىاداره و درست روش با بايد ما
 شماتت و توطئه و ورزىغرض بعضيها البت ه. كنيم تبديل دوست به

 قوى برخورد اينها با اسالمى جمهورى نظام است طبيعى كه ،ميکنند
 او الً  كه است اينـ جوانان خصوصاً ـ مؤمن مردم ىوظيفه .كرد خواهد
 افراد ثانياً نگيرند؛ اشتباه خيرخواه آدم با را آنها و بشناسند را مغرضان

 و هروحي  كه جوانها شما. دهند نشان آنها به را راه و كنند آگاه را غافل
 خود دوش بر را بيشترى تي مسئول بايد داريد، بااليى توان و نشاط

 و چهره هر در را دشمن و بودن هوشيار مردم، كردن آگاه. كنيد اسحسا
 0.ماست تکليف اساسيترين شناختن، لباسى

                                                           
 اسـالمي جمهـوری ارتـش و اطــ العات وزارت النئومسـ از جمعي بيعت مراسم در . بيانات0

 08/4/0368 ايران
 سـمنان، مـردم مختلـف قشـرهاى و فقيـهولى  ىنماينده و جمعه امام بيعت سممرا در . بيانات0 

 4/4/0368 نيشابور بسيجيان از جمعى و كازرون قوچان، شيروان، كرج،
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 دشمن شناختی هالزم بصيرت
 و شما. است راجرپُ و پرهيجان سنگين، شما ىوظيفه شرايط اين در
 هدفهاى با را آن دهيد، نظم خود كار به دانشگاه، اسالمى لهاىشک ت ديگر
 بخشيد، جهت شده، گرفته انقالب محکمات و ناتبي  از كه روشن
 اشورزانهكينه روشهاى و دشمن شناخت براى را نافذ ديد و الزم بصيرت
 را گرهافتنه و گريهافتنه سازيد، فراهم دانشجويان عموم و خود براى

 اختالفات كنيد، خنثى و شناسايى دانشجويى محيط در بخصوص
 حال همه در را خدا برسانيد، حداقل به را سازمانىبرون و سازمانىدرون
 براى هدفى هيچ كه بدانيد و بدانيد، خود نيات و اعمال ناظر و حاضر
    0.نيست الهى رضاى از واالتر و ترشايسته انسان،

*** 
 دنيا در هم امروز همين. خورنديم فريب زود بصيرت،بى انسانهاى

 و اندنشناخته را دشمن اند؛خورده فريب كه هستند دلسوزى آدمهاى
 بركت به ما، الشأنعظيم امام ايران، در. اندنداده تشخيص را صف

 و كرد طى را راه اينـ بود همراه آنها مقاومت و صبر با كهـ مردم بصيرت
 مردم، در صبر و بصيرت اين ايجاد در او، خود. رسيد تقي موف  به

 گيرد،مي صورتای همبارز عالم انحاى در هرجا. بود مؤث ر بزرگترين
 حركت مردم هاىتوده نجات پى در دلسوزى انسان ،ميشود حركتى
 و صبر با نيز و بصيرت و هوشمندى با راه، اين كه بداند بايد ،ميکند

 و دشمنيها و بشناسيد را دشمن .الغير و است، شدنىطى مقاومت
 حرفى ،ميکند دشمن كه تبليغاتى. بدهيد تشخيص درست را او ترفندهاى

 هتوج . بيايد چشمتان به اندازد،مى دشمن كهای هشايع و زندمي دشمن كه
 را شايعه اين زند،مي را حرف اينای هانگيز چه با دشمن كه كنيد
 زبان بر را منافقانه اظهار اين و ميکند نقل را دروغ خبر اين پراكند،مي

 .است دشمن دشمن، هرحال،به. نمايدمي جارى
 ياد به مبارز و مسلمان هاىمل ت بايد كه ىمهم  بسيار و ديگر ىنکته
 گريهاىحيله و تبليغات و ترفندها فريب كه است اين باشند، داشته

                                                           
 8/1/0311 دانشجويان اسالمي جامعه یكنگره دو مين برگزاری مناسبت به . پيام0 
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 اظهاراتش در را دشمن و بشناسند را دشمن و دوست نخورند؛ را دشمن
 خواهد پيروزى به اسالمى حركتهاى اين باشد، طوراين اگر. كنند مت هم
 ارزشهاى ىغلبه دوران و اسالم دوران دوران، اين كه معتقديم ما. رسيد
 اين كردم، عرض گذشته سال كه ىطورهمان و است، معنوى و الهى

 را آينده اين ما جوان نسلهاى شاءاهللان و است خمينى امام دوران دوران،
 0.ديد خواهند

 دن عنصر خائن با افراد بصيردا تميز
 انسان براى همه از بيش چيزى چه تىوضعي  چنين يک در ببينيد شما

 بخاطر ميکنم، تکيه بصيرت روى بر بارها بنده. بصيرت است؟ مهم
 دارد كه را دستى آن ببينند افتد؛مى دارد فاقىات  چه بدانند مردم. همين
 مردم، هاىشلوغي خالل رد تا ميکند شلوغ را صحنه ميکند، گردانىصحنه
 را كارى بيايد آموزىدست و نشاندهدست عنصر يک خائنى، عنصر يک
 اين كرد؛ پيدا مردم توى را او نشود و بدهد انجام ميخواهند، آنها كه

 بصيرت به كه اقدامى هر. بدهد انجام ميخواهد دشمن كه است كارى
 و مردم آحاد از را بدخواه عنصر را، خائن عنصر بتواند بشود، منتهى
 كه اقدامى هر. است خوب اين كند، صمشخ  را او كند، جدا مردم ىتوده
 كند، دمرد  يکديگر به نسبت را انسانها كند، شمشو   كند، مغشوش را فضا

 فضا اين بشوند، مخلوط آن در غيرمجرم و مجرم باشد، آلودتهمت فضاى
 .است مخالف است، مضر

 مختلف جريانات ايران، مل ت مردم، آحاد كه است اين بر بنده اصرار
 مخالفند، انقالب اين اصل با كه معدودى افراد آن مقابل در همه سياسى،

 به كشور كردن تقديم دودستى هدفشان مخالفند، كشور استقالل اصل با
 اينگونه از دشمن. باشند يکى يکديگر با است، استکبار به و آمريکا
 هستند، كسانى اينجور هم ما مل ت داخل در دارد؛ هامل ت داخل در عناصر

 ىتوده اين مردم، آحاد ،مل ت متن. ميشوند پيدا قبيل اين از معدودى
 عناصر آن از بايد را اينها ـمردم ىعامه تا خواص ازـ مردمى عظيم

                                                           
 04/3/0311( ره)مينيخ امام حضرت ارتحال سالگرد دو مين مراسم در بيانات  .0 
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 در بينممي من. بيفتد فاقات   اشتباه نبايد كرد؛ جدا خودفروخته معدود
 كه ميشود مغشوش آنچنان فضا رفها،ح از بعضى در اظهارات، از بعضى
 نخبگانشان، به نسبت همديگر، به نسبت مردم ميشوند؛ سردرگم افراد
 0.نيست درست اين ميشوند؛ بدبين مسئوالنشان به نسبت

 بصير و خبيرهای ط انساندشمن توسّ  یشناسایي توطئه
 در هميشه مثل پروردگار، فضل به كشور، ينمسئول و بزرگان علما،
. نمودند اقدام است، توطئه كه ديدند تا و كردند عمل وشيارىه نهايت
 حرف است، زياد دنيا در نامهشب است، زياد دنيا در سخنرانى البت ه

 دروغى، و تهمت هر اام  نيست؛ كم دروغ، و افترا و تهمت نادرست،
 كه اىشايعه آن. نيست دشمن ىوسيلهبه اىشايعه هر نيست، توطئه
   0.ميشود شناخته بصير و خبير انسانهاى ىوسيلهبه ،است دشمن ىتوطئه

*** 

 كنيد؛ ايجاد خودتان در تحليل قدرت. كنيد ايجاد بصيرت خودتان در
 خودتان براى ذهنى جمعبندى يک جامعه تهاىواقعي  از بتوانيد كه قدرتى

. است مهم خيلى تحليل قدرت اين. بشناسيد را چيزى و آوريد وجودبه
 قدرت ضعف از خورديم، مسلمانان ما تاريخ طول در كه اىضربه هر

 كه بوده طورهمين خورديم، كه ضرباتى هم اسالم صدر در. بود تحليل
 هم ديگر گوناگون هاىدوره در. دارد زيادى تفسيرى بحثهاى اينها حاال
 استفاده ما ناآگاهى و بصيرتىبى از دشمن كه نگذاريد. است طورهمين
   3.دهد جلوه چشممان در گونهواژ را تىواقعي  و كند

 ت از دشمنبصيرعدم شناخت انسانهای بي
 دنيا در هم امروز همين. خورندمي فريب زود بصيرت،بي انسانهای

 صف و اندنشناخته را دشمن اند؛خوردهفريب كه هستند دلسوزی آدمهای
                                                           

 4/9/0388 كشور بسيجيان از كثيرى جمع ديدار در . بيانات0 
 1/9/0316 بسيج یهفته مناسبتبه بسيجيان جمع در . بيانات0 
 فجـر یمباركـه یدهـه از روز دو مـين در جوانـان بـا پاسـخ و پرسـش یجلسـه در . بيانات3 

03/00/0311 
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 بصيرت بركت به ما، الشأنعظيم امام ايران، در. اندنداده تشخيص را
 به و كرد طي را راه اين ـبود همراه آنها مقاومت و صبر با كهـ مردم
 بزرگترين مردم، در صبر و بصيرت اين ايجاد در او، خود. رسيد تقي  موف 
 شود،مي حركتي گيرد،مي صورتای همبارز عالم انحای در هرجا. بود مؤث ر
 هك بداند  بايد کند،مي حركت مردم هایتوده نجات پي در دلسوزی انسان
 است، شدنيطي مقاومت و صبر با نيز و بصيرت و هوشمندی با راه، اين
     0.الغير و

*** 
 ترفندهاى شناسايى در باشيد بصير. دشمن شناسايى در باشيد بصير
 جهان سطح در را اسالمى جمهورى خواهدمي چطور دشمن ببينيد. دشمن

. ميشودن كه قموف   البت ه! كند فىمعر  غلط شکلهاى با يا كند، فىمعر   بد
 قبول بايد را اين. است اىشدهحساب تبليغات انصافاً دشمن، تبليغات

 بتوانند اينکه براى ،ميکنند خرج دالر ميلياردها ؛ميکنند خرج پول. كنيم
 قرار راديوهايشان امواج بال بر حرف اين وقتى كه كنند جعل را حرفى
 او دل در رسيد، نايرا مل ت از فردى گوش به واسطه دو يکى با و گرفت

 براى صينىمتخص   اينها! كردند درست طورهمين دروغها چقدر. كند اثر
 ما كه است اين آنها هدف. فهميد بايد را هدفشان لذا. دارند كارها طوراين
 انقالب از را مل ت كنند؛ جدا ينمسئول از را مل ت كنند؛ جدا اسالم از را

 از را مل ت كنند؛ نااميد فاعشد و جهاد ىآينده از را مل ت كنند؛ دلسرد
 در هرگز كه بدانند بايد البت ه. بزنند عقب مبارزه ىصحنه مركز و ميدان
 0.شد نخواهند قموف  خواستنها، اين

  ما ضعف نقاط شناخت در دشمن دقّتِ
 ديده ما نفتى صنعتى و ىفن  دستگاههاى در را ما ضعف نقاط دشمن

 چه را، دستگاه اين چه شما و داد؛مي قرار فشار زير را آنها و بود
 بعضاً  كه را مختلفى دستگاههاى چه را، گاز تزريق به مربوط دستگاههاى

                                                           
 04/3/0311( ره)خميني امام حضرت ارتحال سالگرد دو مين مراسم در بيانات  . 0
 01/8/0310 كشور سراسر «بسيج» فرماندهان ديدار در . بيانات0 
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 جنگ، از بعد چه و ديدم، نزديک از و آمدم پيش سال چند هم خودم من
 راه را غيره و پتروشيمى به مربوط مختلف دستگاههاى و آبادان پااليشگاه
 حركت بحمداهلل كه است دستگاهى اين به مربوط اينها ىهمه. انداختيد
 0دارد. مفيدى

 دشمن از راههای مختلفی هرخن
 از آيد؛نمى راه يک از اسالم، و انقالب به زدنضربه براى دشمن،

 دشمن باشيد و متوج ه كنيد، باز را چشمتان بايد. آيدمى مختلف راههاى
 0ردند.ك صمشخ   درست ما براى را خطوط اين بزرگوار، امام. بشناسيد را

 های تالشگرملّت تالش دشمن در برابر
 آن. باشد نداشته دشمنى ما با كسهيچ دنيا در كه نيستيم ىمل ت ما
 دارد، راهى كه ىمل ت. ندارند وجودى ارزش كه ندارند دشمن ىيهامل ت

 البت ه. ميکند پيدا هم دشمنانى ميکند، تالشى دارد، كارى دارد، هدفى
 اام   دارد؛ دشمن خيلى دنيا در هم آمريکا دولت. دشمن تا داريم دشمن
 از مکد رند، رند،متنف  كه هايندمل ت. هامل ت كيست؟ آمريکا دولت دشمن
 ىسابقه آمريکا دولت اينکه بخاطر چرا؟. آيدمى بدشان آمريکا دولت
 تا اين از قبل سال شصت سال، پنجاه از كشورها به ضتعر   و تجاوز
 دولت گذشته، سال پنجاه طول در. ستا شده ثبت اشپرونده در امروز
 داده؛ قرار خودش نظامى تجاوز مورد را كشور شصت به نزديک آمريکا
 نظام دارد، دشمن هم او پس خوب، است؟ كم اين است؟ شوخى اين

 اسالمى جمهورى نظام دشمن. دارد دشمن هم اسالمى جمهورى
 شر،ب دشمنان صهيونيست، دارهاىسرمايه مستکبر، دولتهاى كيست؟

 دشمنان اين هست؛ دشمن بنابراين. اکسف  و ارغد  جاسوسى دستگاههاى
 3.ميکنند تالش ميکنند، تالي فع 

                                                           
 و مهندسـان و نفـت وزارت كارشناسـان و مسـئوالن از جمعـي و  وزير با ديدار در بيانات  .0 

 00/9/0311 كويت نفت چاههاى حريق اطفاى كارگران
 از جمعـى و پرسـتاران از گروهى بسيج، مقاومت نيروهاى زا كثيرى جمع با ديدار در . بيانات0 

 1/9/0369 ارتش دريايى نيروى پرسنل
 0/0/0389 رضوی رمطه  حرم مجاوران و زائران اجتماع در . بيانات3 
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 45/  دوّم: ضرورت شناخت دشمن فصل

 انقالب عليه دشمن یتوطئه ناپذیریپایان
. است نشده تمام انقالب به نسبت دشمن ىتوطئه كه بدانند بايد همه
 را خود بايد همه ما، جاهل و عالم ما، مرد و زن ما، كوچک و بزرگ
 هرجا ما هركدام. بياورند حساببه انقالب ارزشهاى از مدافع سرباز
 باشيم، جهاد اهل اگر. بدانيم سنگر راآنجا  بايد هستيم، خدمت مشغول
 0.است سنگر هستيم، هرجا
 
 

                                                           
 جانبـازان و شـهدا ممعظ ـ هـاىخانواده از گروهـى شـاهد، ممتـاز فرزندان با ديدار در . بيانات0

 و اســاتيد و محمودآبــاد، و نــور شــهرهاى مســئوالن و مــردم ،مازنــدران و تهــران اســتانهاى
 03/6/0311 مدر س تربيت دانشگاه دانشجويان
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 دشمنيها علّت
 1امام يا انقالب نمسئوالکنند مي اى خيالعد ه چيست؟ها دشمني
 باشيد داشته اىخانه شما اگر. نيست اين قضيه نه، اند؛كرده تراشىدشمن

 اسناد با شما بعد باشد، كرده غصب را آن سالها ظالمى و كلفتگردن كه
 پس را خانه تا كنيد ايستادگى و كنيد مراجعه قانونى مراكز به مدارک و

 ميشودن. شد خواهد دشمن شما با غاصب آن كه است ىطبيع بگيريد،
 را خود حق  ايدخواسته شما ايد؛كرده تراشىدشمن كه كرد متمال را شما

 و بود پهن بيگانگان مقابل در اىسفره. نيست تراشىدشمن اين بگيريد؛
 را سفره اين انقالب. کردندمي خواستند،مي كارى هر يغما خوان اين سر بر

 پيدا غيظ و گيرندمي دل بر كينه و شوندمي دشمن است علومم كرده؛ جمع
. كرد زنده را اميدها عرب دنياى و اسالم دنياى در انقالب اين. کنندمي

 در اسالم دنياى و عرب دنياى كل ى طوربه شد، پيروز ما انقالب وقتى
 كار صهيونيستها برد؛مي سربه نوميدى و سکوت و ركود حال يک

 کردمين گمان ىمل ت هيچ و بودند ترسانده را همه و هبرد پيش را خودشان
 و شد گشوده ف ر ج عظيم یدروازه ناگهان. باشد باز برايش اميدى در 
 و اندخورده را فلسطين کردندمي خيال صهيونيستها. كردند پيدا اميد هامل ت

 با و وجود یهمه با فلسطين مل ت امروز ببينيد شما. است شده تمام
 او روى هم زيادى فشار اينکه با و است آمده ميدان وسط توان یهمه
 اين نيست؛ اسرائيل شکست فقط اين. است ايستاده باز کنند،مي وارد

 كه است صهيونيستى قدرتهاى یهمه شکست  اين ست؛آمريکا شکست 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 51

 یهمه فلسطين، اراضى در محصور سالح بى مل ت يک. ندمسل ط دنيا بر
 لبنان مل ت كه بود اميدوارى روح اين. است ردهك بيچاره و عاجز را اينها
 هر صهيونيستها بود؛ غوغايى لبنان ما، انقالب اماي   همان. كرد بيدار را

 تجاوز کشتند،مي کردند،مي حمله: کردندمي لبنان با خواستند،مي كارى
 اينکه مثل رفتند؛مي و آمدندمى لبنان آسمان در هواپيماهايشان و کردندمي

 هم جان به لبنانى گروههاى عوض، در! است ودشانخ كشور آسمان
 دكتر مرحوم از ساعته دو نوار يک انقالب، پيروزى نزديک. بودند افتاده

 در خودش. کردممي گوش را آن مشهد در بنده بودند؛ آورده 0«چمران»
 كار ناآل. دادمي شرح آنجا در را لبنان مردم مصيبتهاى جزئيات و بود لبنان
 او ل از كه زنندمي اىضربه اسرائيل به كه است رسيده ايىج به لبنان مردم

 به اىضربه چنين عربى دولت هيچ منطقه، اين در صهيونيستها حضور
 چند كردند؛ نشينىعقب به وادار را آنها قبل، سال دو. است نزده آنها
 كردند آزاد را خود زندانى  صد چند صهيونيستها رغمعلى هم پيش هفته
 پيش چيزها اين نباشد، اميد ىمل ت دل در اگر. گرفتند جشن قدرتمندانه و

 دنياى یهمه در اميدآفرينى اين امروز. داديد شما را اميد اين آيد؛نمى
 به را هانمونه جزئيات نيست مجال كه خورد،مي چشم به عرب و اسالم
 معلوم. كرد زنده و اميدوار را اسالم دنياى ايران انقالب. كنم عرض شما
 از كه كسانى ،ميشود ميدان وارد اتخصوصي  اين با انقالب قتىو است
 يک شوند؛مي دشمن آن با بودند، مندبهره اسالم دنياى ضعف و ركود

 زنده وقتى مل ت يک. کنيممي دفاع خود از باشيم، ما كه هم زنده موجود
. دهدمي نشان العملعکس كه است طبيعى اند،كرده دشمنى او با و است

 دشمنى   سياسى، دشمنى   ـكننددشمنى ما با بنشينيم، بستهدست ما ميشودن
 ساكت كنيم، تراشىدشمن خواهيممين چون بگوييم هم ماـ اقتصادى
 دشمنيها یمسأله. نيست عقاليى منطق اينکه! نکنيم دفاع خود از و بمانيم
 0.است اين

                                                           
دهالويـه در  یم در منطقـه، سرپرسـت جنگهـای نـامنظ 0300د . شهيد مصطفي چمران متول ـ 0 

 به شهادت رسيد 0361خرداد  30تاريخ 

 04/00/0380 تهران یجمعه نماز هاى. خطبه0 
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 50: علل و دالیل دشمني / سوّم فصل

 نفي و اثبات جمهوری اسالمي  
 و آمريکا آنها رأس در و باراستک ناپذيرآشتى و عميق دشمنى عل ت

 گاهى كه ىحرفهاي اين اسالمى، جمهورى با دنيا صهيونيستى ىشبکه
 چه ميدهند، را شعارش آنها كه ىيچيزها چهـ ميشود گفته كنار و گوشه
 كه است اين لهأمس. نيستـ ميکنند داخل در بعضى كه راتىتصو 

 «.اثبات» يک دارد، خود با «نفى» يک اسالمى جمهورى
 قدرتهاى ىوسيلهبه مل ت تحقير نفى پذيرى،سلطه نفى استثمار، نفى
 مسل ط قدرتهاى دخالت و نفوذ نفى سياسى، وابستگى نفى دنيا، سياسى

 جمهورى را اينها اباحيگرى؛ اخالقى؛ سکوالريسم نفى كشور، در دنيا
 .ميکند نفى قاطع اسالمى
 ايرانى، تهوي   ،ىمل  تهوي   اثبات: ميکند اثبات هم را ىيچيزها يک
 پيدا دست براى تالش جهان، مظلومان از دفاع اسالمى، ارزشهاى اثبات
 فتح و دانش، ىلهأمس در روىدنباله فقط نه دانش؛ هاىهقل  بر كردن

 آنها بر اسالمى جمهورى كه است ىيچيزها جزو اينها دانش؛ هاىهقل 
 .ميکند پافشارى
 ىشبکه دشمنى و آمريکا ىدشمن دليل اينها اثبات؛ اين و نفى اين

 خواهد كم هايدشمن كنيم، قبول را آمريکا نفوذ اگر. دنياست صهيونيستى
 مختلف طرق به بيگانگان ىوسيلهبه ما مل ت كه شويم راضى اگر شد؛

 كنار را اسالمى ارزشهاى از دفاع يا ىمل  تهوي   از دفاع شود، تحقير
 ميگويند اينکه. شد خواهد كم نسبت همين به هايدشمن مطمئناً بگذاريم،
 گاهى ايدشنفته. اين يعنى كند، عوض را خود رفتار اسالمى جمهورى
 كه ايران ىدرباره ،آمريکا قبيل از مستکبر كشورهاى سياسى مسئولين
 برود، بين از اسالمى جمهورى يمينميگو ما: ميگويند ميکنند، صحبت
 عوض را رفتارش. كند عوض را رفتارش اسالمى جمهورى يميميگو
 را اين. بردارد دست اثبات اين از و نفى اين از يعنى اين؛ يعنى كند،

 .ميخواهند
 اسالمى جمهورى اثبات، آن در و نفى اين در ايستادگى همين با

 در و شود مواجه امکانات انواع به زمجه   ىگسترده ىجبهه با توانسته
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 شناسي/ دشمن 52

 كه بود سمقد   دفاع سال هشت در كه حالتى همان كند؛ مقاومت او مقابل
 دست همه، و عربى كشورهاى از بعضى و ناتو و اروپا و غرب و شرق
 باالخره اسالمى جمهورى و اسالمى جمهورى عليه دادند هم دست به

 در. نکرد نشينىعقب هيچ خود و كرد نشينىعقب به وادار را آنها ىهمه
 وجود معنا همين امروز تا جنگ از بعد سالهاى در و سياسى ىعرصه
 كه عظيمى ىجبهه اين مقابل در توانسته اسالمى جمهورى يعنى داشته؛

 بلکه نکند، نشينىعقب فقط نه بايستد؛ كرده، پيدا شکل برابرش در
 0.افتاده است فاقات  اين،. كند وارد ضربه دشمن به و كند پيشروى

 دشمنانی هانگيز ،طلبيطلبي و سلطهقدرت
 جواب هستيم، تيوضعي  چه در و يماايستاده كجا كنيم هتوج  اگر ما
 و انگيزه و افتدمي چرا فاقهاات  اين اينکه شود؛مي داده سؤالها اين یهمه
 سقف خودش انقالب  با ايران مل ت كه است اين مسأله چيست؟ هدف
. است انداخته در نويي طرح و شکافته دنيا در را سياست و فرهنگ فلک
 معارضه طورآن همديگر با قدرتابر دو و بود قطبي دو دنيا كه روزی
 معلوم پس. شدند همدست هم با نو طرح  اين با یمقابله در داشتند،

 ميدان به را آن اسالمي انقالب با كه ايران مل ت نوی طرح كه شودمي
 خود آماج و هدف را ابرقدرت دو مشترک جهت كه است چيزی آورد،
 چيست؟ کمشتر جهت آن. کردمي تهديد را آن و بود داده قرار

 سلطه نظام. شديم مواجه سلطه نظام با ما بله،. طلبيسلطه و طلبيقدرت
. طرفهايي از لمتشک  دارد، وجود قدرت امپراتوری يک دنيا در اينکه يعني
 دو اين بين یرابطه. دارد وجود هامل ت به قمتعل   ثروت منابع آنها، مقابل در

 کند؛مي گریسلطه او. پذيرسلطه و گرسلطه است؛ سلطه یرابطه قطب،
 تموقعي  يا منابعشان، يا نفتشان، يا آبشان، يا خاكشان، يا كه هم هاييمل ت

 و باشند پذيرسلطه بايد است، قدرت مركز آن نياز مورد شانالجيشيسوق
 اين اگر. كنند او تقديم شود،مي تأمين منافعش و دارد الزم او كه را آنچه

 از خيلي مثل فبها؛ كردند، ديمتق را خود ثروت و منابع كشورها
                                                           

 04/9/0381 صنعت و علم دانشگاه در دانشجويان و اساتيد ديدار در تبيانا . 0

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 53: علل و دالیل دشمني / سوّم فصل

. افتادهعقب كشورهای يعني رايج؛ اصطالح به م  سو  جهان كشورهای
 کردند؛مي تقديم دودستي را خود هایمل ت منافع و بودند كار سر دولتهايي

. بودند تسليم و مطيع اينها طاغوت؛ رژيم دوران در ما خود كشور مثل
 گوش را آنها حرف امور یهمه در كه نبود اين معنايش بودن تسليم

 آنها یخواسته اام  داشتند، هم نظراختالف امور از برخي در نه، کردند؛مي
 قبول اينها باشد، یطوراين نفت قرارداد گفتندمي آنها. کردندمي برآورده را
 به نسبت چشم؛ گفتندمي اينها بگيريد، تصميم یطورآن اپک در کردند؛مي

 به نسبت چشم؛ گفتندمي اينها كنيد، ملع اينگونه صهيونيسم و اسرائيل
 موضعگيريتان چشم؛ گفتندمي اينها كنيد، عمل اينگونه منطقه كشورهای

 وارد تدريجه ب بعد چشم؛ گفتندمي اينها باشد، یطوراين ملل سازمان در
 بگماريد، كاربه یطورآن دولت  گفتندمي و شدندمي كشورها داخلي امور
 بياوريد، وجودبه كشور در تغييراتي نينچ كنيد، اعمال را سياستها اين
 .چشم گفتندمي هم اينها
 مقابل در دولتي وقت يک كه است اين پذيریسلطه ديگر نوع 

 و شکانندمي را سرش زنندمي آنها اام   کند،مي بلند سر آنها منافع از منفعتي
 گرهاسلطه همين چونـ ندارد مردمي یپشتوانه كه هم او زنند؛مي كنارش

 سر را ديگر يکي نتيجه در رود؛مي ميان از راحتيه بـ اندداشته نگه را او
 ناآل من و ديديم كشورهايي در را هايشنمونه كه آورند،مي كار
. داريد هتوج  هم شماها خود شايد بياورم؛ را كشورها اين اسم خواهممين

 اند،برده را يکي نداشتيم؛ كم قبيل اين از همسايه، كشورهای ميان در
 سلطه نظام در كهكساني. دنيا در است سلطه نظام اين. اندآورده را ييک

 و ارزشها و تشخصي   و تهوي  و منافع هستند؛ هامل ت شوند،مي پامال
 است؛ شده تقويت سلطه نظام هم روزروزبه. شودمي نابود فرهنگشان

 پيشرفت و يکديگر با دنيا آسان ارتباطات اثر بر استعمار كه وقتي از يعني
 رفته، پيش استعمار هرچه. آمد پديد هم سلطه نظام آمد، وجودبه علم
 سريع ارتباطي وسايل و جديد امکانات با. است شده تقويت سلطه نظام
 و تبليغاتي و پولي و نظامي امکانات و دارد وجود كهای هالعادفوق و

 و هامل ت زندگي محل سرزمين بر را خود ميخهای هرچه سلطه نظام غيره،
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 و خوری سری تو به اندشده محکوم انسانها كرده، فرو بيشتر سانهاان
 0.شودمين گفت كرد؛ قطع را مدار اين آمد ما نظام. پذيریسلطه

 علل دشمني دنيای استکبار با نظام اسالمي 
 ديگرى دولتهاى با ،آمريکا با استکبار، دنياى با اسالمى جمهورى نظام

 چيست؟ سر بر اختالف. دارد فاتىاختال و معارضات استکبار، بلوک از
 تحليلگران وقتى امروز كه چيست سر دعوا. است ىمهم  ىنکته اين

 ميشود، وارد آمريکا كه دنيا گوناگون مسائل در ميگويند ميکنند، تحليل
 عل ت چرا؟ دارد؛ ايران مل ت و اسالمى جمهورى به چشمى ىگوشه

 بينيممي ميکنيم، نگاه خودمان داخلى مسائل به وقتى هم ما چيست؟
 تحميل ىناحيه از مختلف، طرق به ما كشور و مل ت مشکالت از بسيارى
 جستجو دقيق نگاه با را اين بايستى چيست؟ عل ت چرا؟ هاست؛ييآمريکا

 .كرد پيدا و
 همديگر با كشور دو خوب،. نيست سياسى ىلهأمس چند سر بر دعوا

 اين مذاكره با نشينندمي كه باشند داشته اختالف است ممکن مسائلى سر
 دولت و اسالمى جمهورى ىلهأمس. ميکنند تمام ميکنند؛ حل را اختالف
 لهأمس است؛ ديگرى ىلهأمس له،أمس. نيست قبيل اين از آمريکا مستکبر
 بعد از آمريکا ىمتحده اياالت رژيم كه است اين لهأمس. است تراىريشه

 روز آن البت ه. داشت را دنيا مطلق ابرقدرتى ىداعيه ،دو م جهانى جنگ از
 آن شوروى  و آمريکا بين رقابت ىلهأمس اين اام  بود، مقابلش در شوروى

 تمام روى بر ميخواست آمريکا. نبود ابرقدرت دو بين رقابت صرفاً روز
 به كه ىاسحس   و عظيم ىمنطقه هم عمالً. بگذارد دست عالم حياتى منابع
 درـ نفت ىمنطقهـ فارسخليج و يقاآفر شمال و ميگويند خاورميانه آن

 امروز دنياى کتحر  حياتبخش خون نفت،. بود آمريکا اقتدار ىپنجه
 نفت دنيا، اين توى و امروز اام   نميدانيم؛ بشود، چه فردا حاال. است
 حيات ىمايه واقع در و ىيروشنا و نور ىمايه گرما، ىمايه توليد، ىمايه
 توليدات نيست، هاكارخانه نباشد، نفت راگ. كشورهاست از خيلى براى
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 اعظم بخش حاال. زندگى يعنى خون؛ يعنى نفت. نيست تجارتها نيست،
. است خاورميانه اسمش كه اىمنطقه است؛ منطقه اين توى نفت اين
 .بود كرده پيدا طتسل  هم آمريکا كه است مهم اينجا بر طتسل 

 در. استکبار اصلى پايگاه داشت؛ قرار ايران خاورميانه، وسط در
 اختيار در نحوى به كدام هر كه بودند مختلفى كشورهاى ايران اطراف
 اام  بود، كرده ىيهااندازيدست خالل اين در البت ه شوروى. بودند آمريکا
 ورزىطمع البت ه. ميکرد پيدا ادامه بايد روال اين و داشتند غلبه هاييآمريکا

 ىآمريکا در هاييآمريکا. نبود هم نفت مخصوص و منطقه اين مخصوص
 جاى حاال كهـ مختلف جاهاى در و آسيا شرق در آفريقا، در التين،
 مشغولـ كرد خواهم عرضها جوان شما به وقتى يک نيست؛ آن تفسير
 را سلطه روزروزبه و ميرفتند هم پيش و بودند خودشان قدرت تحکيم
 .ميکشيدند عقب روزروزبه رقبايشان و ميکردند تقويت
 ينترحس اس در و استکبارى اقتدار روزافزونى  ىبحبوحه اين وسط در
 اين شعار مهمترين كه آمد وجود به ايران در اسالمى انقالب نقطه،

 انقالب. بود هامل ت حقوق از دفاع بود؛ استکبار و ظلم با مقابله انقالب
 بيرون آمريکا ىسيطره زير از را ايران يعنى اصلى ىنقطه اين اسالمى

 شما، تهران همين توى شما، كشور همين توى هاييآمريکا روز يک. يدكش
 در داشتند؛ آدم ،حس اس نقاط ىهمه در كشور، مختلف مناطق توى

 بخشهاى در ى،يدارا و ماليه به مربوط بخشهاى در ح،مسل  نيروهاى
 كارههمهها آن آدمهاى و عناصر ت،امني   بخشهاى در سياست، حس اس
 و بود كشور دستگاههاى ىهمه رئيس كه هم ملکتم شاه خود . بودند

 سفير و آمريکا سفير دهان به گوشش ميکرد، امور ىهمه در دخالت
 خواه ناگزير، او داشتند، اصرار و ميخواستند چيزىها آن اگر. بود انگليس

 اطاعت بود مجبور اام  نميخواست، هم گاهى. ميکرد اطاعت ناخواه، و
. شدند رانده بيرون هاييآمريکا اىنقطه چنين يک از. ميکرد اطاعت و كند

   0.نبود كوچکى زخم اين بود؛ ىمهم  ىحادثه خيلى اين خوب،
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 ها نشدني دشمني تمام
 و ثروت بچاپند، بگويند، زور هميشه خواهندمي استکبارى كشورهاى

 زحمت كنند، كار كه باشند هم هايىمل ت باشد؛ آنها اختيار در عالم قدرت
 آن با بايستد، آنها مقابل در كه حركتى هر. برود غارت بعشانمنا و بکشند
 با استکبار اينکه عل ت. ايستدمى آنها مقابل در اسالم و ؛ميشوند دشمن
 انقالب با آمريکا عميق دشمنى عل ت. است اين است، مخالف ايران

 اينجا، در. نيست شدنىتمام دشمنى، اين. است اين اسالم، با و اسالمى
 و كند سنگين طرف يک سود به را صحنه تواندمي كه كنندهتعيين عامل آن

 خواهند پيروز طرف دو از يکكدام كه نمايد نمعي  تواندمي و بدهد تغيير
 قدمهاى و مؤمن دلهاى ت،انساني  براى بودن مفيد حقيقت، از عبارت شد،

 0.ماست پيش و ما طرف در اينها و است، استوار
*** 

 تمام اسالمى جمهورى نفع به كه خداست تحج  اين معتقدم، من
 جمهورى با هست، منفورى و پليد و خبيث جناح هرجا. است كرده

 كه 9اكرم رسول زمان مثل درست است؛ دشمن و مخالف و بد اسالمى
 كه كسانى و محروم و مظلوم طبقات دشمنان و زورگوها و فاسد اشراف

 بود، مرض دلشان رد كه منافقان و کردندمي ظلم طبقات اين به خودشان
 برابر در جناحها همان عيناً امروز. كردند مخالفت پيامبر دعوت با

 طى را پيامبران راه اسالمى جمهورى چون اند؛ايستاده اسالمى جمهورى
 0.ميکند

 حجم دشمنيها
 احتمال. كردند پشتيبانىـ انداختند راه نگوييم اگرـ ايران عليه را جنگ

 داشته دست ييهاآمريکا هم، ايران عليه عراق نگج اندازىراه در كه دارد
 بگوييم؛ چيزى باشيم، نداشته يقين تا خواهيممين چون منتها. باشند
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. است قطعى و يقينى عراق، از آنها پشتيبانى اام  . دارد احتمال گوييممي
 كه كمکى نوع همه ود؟مير يادش از ايران مل ت. كردند پشتيبانى رقم همه
 صدام اين کند؟مي فراموش ايران مل ت. كردند آن به داشت الزم عراق
 مطبوعات در كويت، به حمله ىقضيه در كه بعثى رژيم و حسين
 كردند، ترسيم برايش را هاچهره آن ،آمريکا رسمى نظرات در و يىآمريکا

 با واحد آن در را ايران شهر چهل سى، در مردم هاىخانه كه دورانى در
 پسنديده و محبوب و خواستنى یچهره کي برايشان کوبيد،مي موشکها

 باز كردند؛ دشمنى ايران مل ت با ؟ميکند فراموش را اينها ايران مل ت! بود
 است ممکن حال. است معلوم هم دشمنى عل ت و ميکنند دشمنى هم

 اين عل ت كردند؟ چرا او ل از ؟ميکنند دشمنى اينقدر چرا: بپرسد كسى
 اين و مبارزه اين كه فرهنگى با و مىاسال ايمان با ايران، مل ت كه است

. ميشودن قدرتها طتسل  تسليم است، بخشيده آن به امام آن و انقالب
 رأس درـ دنيا استکبارى سردمداران. ندارند دوست را اين هم ييهاآمريکا
. دارندمي دوست را تسليم هاىمل ت و دولتها ـآمريکا همه، از بيش و همه
 گوش گويند،مي آنها چه هر و باشند آنها تسليم ادولته و هامل ت خواهندمي

 است؛ ايستاده ىمل ت وقتى! ببينيد دنيا در را اينها وضع و كنيد نگاه. كنند
 كشور؛ يک هم ما كشور، يک شما هستيد؟ كه شما گويدمي و ندارد قبول
 پول ثروتمنديد، كه هستيد دولتى شما دولت؛ يک هم ما دولت، يک شما

 درخشان استعداد كه هستيم ىمل ت هم ما داريد؛ علمى پيشرفتهاى داريد،
 شما داريم؛ ارضى ذخاير داريم، امکانات داريم، درخشان ىسابقه داريم،
 و توانايى اسحسا اين با و استقالل اين با ىمل ت وقتى. يکى هم ما يکى،
 ابرقدرت يک چشم به آنها، به دولتى و ميشود حاضر صحنه در قدرت
 سردمداران طبيعت اين،. ميشود تمام شانتحمل  گردي ،ميکندن نگاه

 از مل ت اين را فکرى چنين ببينند اينکه سراغ روندمي. است استکبارى
 اعماق از بود، داده مل ت اين به را فکر اين كسى اگر. است كرده پيدا كجا
 0.بودند دشمن وجودشان اعماق از امام، با اينکه مثل. ميشوند دشمن او با
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 مسلمانهای تتحميل فرهنگ غرب بر ملّمخالفت با 
 اسالمى جمهورى به نسبت را استکبارى دشمن كه مسائلى ديگر از

 هاىمل ت بر غرب فرهنگ تحميل با ما كه است اين ،ميکند خشمگين
 برخوردارى عين در كه است فرهنگى غرب، فرهنگ. مخالفيم مسلمان،

 ما. هستيم فرهنگها دلتبا به معتقد ما. دارد هم منفى نقاط مثبت، نقاط از
 ميان در بايد مسلمان، ملل ديگر يا ايران، مل ت مثل ىمل ت گوييممي

 است، دردبخوربه و مفيد برايشان كه را آنچه و كنند نگاه عالم فرهنگهاى
 الزم برايشان كه هم را آنچه فرهنگها، اين از. كنند استفاده آن از و جذب

 نظامهاى سردمداران غربى، تهاىدول اام . كنند طرد بايد نيست مفيد و
 طرق، اقسام و انواع با دارند اصرار ،آمريکا نظام بخصوص و استکبارى

 به است، غربى فرهنگ اتخصوصي  جزو كه را بندوبارىبى و فساد
 اين با ما. كنند تحميل و تزريق اسالمى كشورهاى و مسلمان هاىمل ت

 سابقه به مسبوق ر،معاص تاريخ در و نيست هم امروز مختص كه روشها،
 ىدرباره خودتان كه را روشى آن شما چرا گوييممي ما. مخالفيم است،
 مصالح و جوامع منافع و آنان زيان به صددرصد و كرديد انتخاب زنان
 به خواهيدمي است، درست منطق و سليم عقل خالف بر و تانساني  
 و بليغاتىت وسايل از منظور، اين براى شما! كنيد؟ تحميل ديگر هاىمل ت

 مواردى جمله از اين و. مخالفيم اين با ما. کنيدمي استفاده گوناگون طرق
 0.ميکند خشمگين را استکبارى سردمداران كه است

 استکبار  دشمني تعلّ ؛انقالب صدور
 حمايت او از ما كند، قيام اسالم تعز   براى دنيا جاى هر در هركس،

 ىماد  پشتيبانى شما» دبگوي خواهدمي دشمن. کنيممي سياسى و معنوى
 كه نهضتهايى با شما» بگويد خواهدمي دشمن. است دروغ اين،.« کنيدمي
 ارتباط را، سازمانى ارتباط ما.« داريد ارتباط است، اسالمى كشورهاى در

 تکذيب اًجد  دارد، نظر در دشمن كه را معنايى آن به ارتباط را، رسمى
 صدا اسالم نام به اسالم، دنياى در كه كسانى ىهمه امروز البت ه. کنيممي
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. نيست ترديدى اينکه در. هستند ما بزرگوار امام تأثيرتحت کنند،مي بلند
 دشمن جواب در ما کنيد؟مي صادر را انقالبتان چرا گويدمي ما به دشمن

 و گذشت و شد صادر ما انقالب. کنيممين صادر را انقالبمان گوييممي
 انقالب صدور. داريد قرار شده امانج عمل يک مقابل در شما! شد تمام
 ىوسيلهبه هم آن دائم، طوربه كه نيست كاال يک صدور معناى به

 به انديشه، يک و فکر يک صدور. باشد داشته ادامه بخواهد اشخاص
 اكناف در را انسانها دل و است صحيح انديشه، آن كه است آن معناى
 را آثارش روزروزبه و گرفت انجام كار اين. کندمي جذب خود به عالم،
 حمايت ما ولى. دهدمي نشان ما بزرگوار امام رحلت از بعد ىحت  دنيا در

 در يا الجزاير، در يا مصر، در كه را جوانانى ما. کنيممي سياسى و معنوى
 كه را مسلمانانى يا گويند،مي سخن اسالم نام به اسالمى، كشورهاى ساير
 را مسلمانانى يا کنند،مي حمايت قرآنى و اسالمى رتفک   از تاجيکستان در
 مسلمانان يا كنند، حفظ خواهندمي را خودشان اسالمى تهوي  هند، در كه

 گروه هر يا دارند، قرار بعثى رژيم فشار زير عراق در كه را مظلومى
 قبول کند،مي احيا را اسالمى رتفک   عالم ىنقطه هر در كه را مسلمانى

 در سياسى، عدبُ از و کنيممي دعا آنها براى قلباً. کنيممي حمايت و داريم
 0.است مسائل از يکى هم اين. نماييممي حمايت آنها از جهان سطح

 ای ایران اسالمي علل دشمني با پيشرفت هسته
 در ايران مل ت با جهانى هاىتوطئه و استکبار دشمنى  علل   از يکى
 در بينيدمي شما. است همين مشابه قضاياى و اىهسته انرژى ىقضيه
 رو  دنباله هم يهاياروپا از بعضى و نداولپيشقر يهايآمريکا كه حالى همان
 تالش و اىهسته انرژى به ايران مل ت دستيابى  با ت ي  ضد  در آمريکا
 با ميروند ميبرند، كار به درشت الفاظ و ميکنند تهديد و ميکنند

 رتماندهعقب مراتبهب صنعتى و علمى لحاظ از كه ديگرى كشورهاى
! ميبندند اىهسته انرژى قرارداد دارند، فاصله ايران مل ت با بسيار و هستند
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 اىهسته انرژى اگر كه است اين معنايش چيست؟ حرف اين معناى
 مل ت آن براى را آن شود، خودشان به مل ت يک بيشتر وابستگى موجب
 ارابتک با مل ت يک كه مخالفند اىهسته انرژى آن با آنها. ميدانند مجاز
 آورده دست به كامل استقالل با آنها، به نياز بدون خود، دست به خود،
 اين به كه اندكرده پيدا را يازامت اين ما، بزرگ مل ت ما، عزيز جوانان. است
 وابستگى رسيدند؛ خود نيروى به اتکاء با پيشرفته صنعتى و علمى ىرتبه
 براى اىهسته ىانرژ همين. است وابستگى ضد  اين بلکه نکردند، ايجاد
 است؛ وابستگى موجب ميدهند، آنها به مستکبر دولتهاى كه هامل ت ديگر

 نوآورى ميکند، ابتکار ميجوشد، درون از خود كه ايران مل ت براى اام 
. است وابستگى قطع  موجب ميکند، توليد و تخالقي  خودش ميکند،
 0.دشمنند اين با ايران، مل ت دشمنان و جهانى استکبار

 گيني دشمن از نظام اسالمي خشم
 و تهوي  اسحسا همين بركت به دنيا، ديگر كشورهاى از بسيارى در
 اسالمى تهاىجمعي  امروز آورد، وجودبه انقالب اين كه اسالمى بيدارى
 احتمال بگذارند، اگر. دارند آينده خودشان براى و اندقوى دارند، حضور
 را اسالم دشمنان و مخالفان تها،جمعي  اين. دهند تشکيل هم دولت دارد

 دشمن را اسالم دشمنان شمارند،مي دشمن را آمريکا کنند؛مي تهديد
 خشمگين را جهانى استکبار چيز همه از بيشتر موضوع، اين. شمارندمي
 صهيونيستى ىشبکه يا همدستانشان، يا ييها،آمريکا وقتى البت ه. کندمي

 ايران مل ت و انقالب عليه خواهندمي دنيا، نگارانروزنامه و خبرگزاريها
: گويندمي و کنندمي رديف را تهمتهايى بزنند، حرف يا كنند فرسايىقلم
 سالح خواهيدمي کنيد،مين رعايت را زن حقوق بشريد، حقوق ضد شما
 قضيه باطن. است بهانه است؛ ظاهرى اينها اام . غيره و كنيد درست اتمى
 اينها. كردم رضع كه است موضوعى همين قضيه باطن. نيست اين
 هست، مسلمانى هرجا دنيا در كه ايدشده موجب چرا شما گويندمي
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 و مطيع اىهبر  حالت از و شود طلبکار شود، بيدار كند، تهوي  اسحسا
  0آيد؟! بيرون زيركارد و رام

 تهدید و دشمني كردن  برای دشمن هایانگيزه
 به كردن، نىدشم و تهديد براى دشمن ىانگيزه كه دارد وجود داليلى

 آنها از يکى. شود تشديد گاهى يا كند پيدا ادامه و نرود بين ازها زودي اين
 به آيدنمى دلشان البت ه. اندكرده خرج دالر ميلياردها كه است اين

 اسالمى نظام به زدنضربه براى كه خرجهايى كه بباورانند خودشان
 روح اميدوارند كه است اين دليل يک. است بوده بيهوده همه اند،كرده
 از اىمنطقه در خبرنگارشان اگر. باشد شده زايل ما جوانان در دينى

 را حرفهايى آنها از توانست و كرد پيدا را جوان نفر چهار ايران شهرهاى
 به و کنندمي بزرگ را اين باشد، دين به اعتنايىبى معنايش كه كند ضبط
 به و کنندمي خوشدل را خودشان و دهندمي تعميم كشور جوانان ىهمه
 حفاظت به پايبندى روح و ايمان روح دينى، روح كه دهندمي اميد خود
 اگر امروز. کنندمي اشتباه البت ه! است شده ضعيف ايران در مذهبى ايمان از

 تعداد كند، خطر اسحسا ايران مل ت آن، در كه بپيوندد وقوع به اىحادثه
 و اسالمى نظام خدا، راىب حاضرند داوطلبانه و فداكارانه كه جوانانى
 جنگ دوران از بيشتر يقيناً بروند، جلو و كنند سپر سينه شانمل ت منافع

 همان و ايمان همان هيجان، و شور همان ما جوانان. است تحميلى
 هم امروز كرد، خيره تحميلى جنگ دوران در را دنيا چشم كه اىآمادگى
 0.دارند

  خطر برای دشمن اسالمي؛ مهمترین جمهوری
 مثل عظيمى رهبر با مقتدرى حکومت و است آمده وجودبه انقالبى

 را جلويش توانستندمي اگر. است داده نشان دنيا به را خود راحل، امام
 افتاده فاقات  كه حال. افتاد فاقات  اين و نتوانستند اام  بود؛ آن عالج بگيرند،
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 يکى توانستند اگر. ندارند بيشتر راه دو كنند؟ كارچه است، گذشته كار و
 سر از خطر برسند، مقصود دو اين از يکى به و بروند را راه دو اين از

 اين براى آنها تالش. هست خطر وگرنه است، شده برطرف استکبار
 كه است اين يکى. گيرند پيش در را راه دو اين از يکى كه است

. ببرند بين از و كنند مضمحل را مستحکم بناى اين اسالمى؛ جمهورى
 و شودمي تجربه عالم مسلمانان براى بکنند، كارى چنين بتوانند راگ
 اين بدهيم، كشته بکشيم، زحمت ما! دارد اىفايده چه خوب؛: »گويندمي

 ده سال، پنج از بعد هم آخرش و كنيم درست خود براى مشکل همه
 تمام رفت، بين از اسالمى جمهورى. شويم ايران مثل سال، پانزده سال،
 خودش، خيال به دشمن، سر از خطر. شودمي تجربه يک اين.« شد

 حرف هم خصوص اين در ما البت ه. آنهاست تحليل اين. گرددمي برطرف
 جمهورى بردن بين از يعنى تعبير؛بى رؤياى و نشدنى كار  اين اگر. داريم

 باقى الينحل استکبار مشکل باز گيرد، انجام روزىـ باهلل العياذـ اسالمى
 اين به. شد خواهد حل مشکلشان کنندمي خيال آنها رچنده ماند؛ خواهد
 جنگ اقتصادى، ىمحاصره با را نظام اين بتوانند بلکه کنندمي تالش دليل
 تصميم هم بار چندين تاكنون. ببرند بين از و كنند مضمحل تهديد، و

 اند؛كرده گير هرحالبه. ميشودن ديدند اام  بکنند؛ خطرناک كارهاى گرفتند
 0!كنند چه اسالمى جمهورى با كه ندامانده

 دشمنيها علّتگاهي اسالمي و بيداری؛ آ
. اندشده واقف اسالمى نظام تي اهم  به اسالمى جوامع بحمداهلل امروز

 فراوانى دلهاى و بزرگ گويندگان و نويسندگان متمادى، سالهاى طول در
 معجوا است؛ شده شروع اسالمى بيدارى. اندشده متوج ه سمت اين به

 اند؛شده واقف آنهاست، اختيار در كه اىذخيره اين تي اهم  به اسالمى
 بمرت  . است شده زياد اسالم دشمنان دشمنيهاى هم نسبت همين به البت ه

 تحريک با تا مسلمانند هاىمل ت بين اندازىاختالف و افکنىتفرقه مشغول
 اين. بکشند متىس به را گروهى هر بها،تعص  و عرقها و تهاي مل  و تهاقومي 
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 بيدارى و اسالمى آگاهى است فهميده دشمن كه است آن ىنشاندهنده
 هم حقيقت. کندمي را خود كار عالم، نشينمسلمان محيط در اسالمى
 نظام سمت به را اسالمى هاىمل ت ،اسحسا همين يقيناً. است همين

 يک اين كشاند؛ خواهد اسالمى ىواحده ام ت تشکيل سمت به و اسالمى
 از باالتر اسالم نيروى. ندارد اثرى هم دشمنيها اين. است حتمى ىآينده
 آن رتصو  كسهيچ كه اىنقطه اسالمى، ايران در اينکهكما حرفهاست؛ اين
 حدمت   را مردم توانست اسالمى عظيم نيروى كه بود همين کرد،نمي را

 حركت اين ىپشتوانه را اسالمى ايمان نمايد؛ نزديک هم به را دلها كند؛
 است امرى اين. آورد وجود به اينجا در را اسالمى نظام يک و دهد قرار
 0.است افتاده فاقات  كه

 اسالمي  جمهوری نابودی ؛دشمن قصد
 نظام نظامى، تهاجم با دارد قصد دشمن كه شد گفته آنها به وقتى
 به و كردند قبول مردم ببرد، بين از و كند منهدم را اسالمى جمهورى

 كشور تتمامي  و اسالمى جمهورى تموجودي  از و رفتند گجن ميدان
 همه. است بوده چه قضيه كه شد روشن زمان، گذشت با. كردند دفاع

 همين نظامى، تهاجم و حمله اين سازماندهى از دشمن قصد كه فهميدند
 مرزى ىمسأله يک مسأله،. ببرد بين از را اسالمى جمهورى نظام كه بود
 0.نبود همسايه دو اختالف و

 مخالفت دشمن با محور تربيت و تعليم قرآني 
 اين اسالم دشمنان و است؛ قرآن به عمل ىتشنه اسالم دنياى امروز

 دشمن ما نميگويند صريحاً اسالم دشمنان كه است بديهى. نميخواهند را
 هم خدا با ؛ آنها3«امنواٍّالّذينٍّوٍّاهللٍّيخادعون»ـ اسالم دشمن يا قرآنيم
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 طرفدار ما ميگويند آنهاـ ميکنند خدعه هم خدا بندگان با ميکنند، خدعه
 نقطه آن به ميخواهد، ما از اسالم كه اىنقطه همان به درست اام  اسالميم،
 .ميکنند حمله

 ىلهأمس طرح اسالمى، كشورهاى از بعضى در بينيدمي شما امروز
 در بشود، مطرح جهاد ىلهأمس نبايد درسى كتاب در است؛ جرم جهاد
 جهاد اسم مرتبطند، دولتى دستگاههاى با نحوى به كه كسانى تگوهاىگف
 حمله ما عمل به و چيزها اين به. بشود مطرح نبايد شهادت اسم و

 بدبين يکديگر به نسبت را دلها ميزنند، ضربه را اسالمى ات حاد. ميکنند
 شيعيان، بين گوناگون ف رق ىلهأمس شيعه، و ىسن   ىلهأمس ميکنند،

 دشمنان كارهاى موضوع اينها ن؛تسن  اهل بين گوناگون ف رق ىلهأمس
 و تربيت محور كه آنچه با اام   مخالفم، قرآن با من نميگويد. است اسالم
 وحدت مثال همين مثالش كه ميکند، مخالفت او با است، قرآنى تعليم
 اسالم دنياى در برادران بين كه ميکشند زحمت خيرخواهان چقدر. است
 ضد بمب ـ شد منفجر بمبى جا يک از بينيممي وقت يک كنند، دايجا ات حاد

 كه چيزهاست اين.نميکند فرقى طرف؛ آن از يا طرف آن از ياـ وحدت
 آنچه ما. همينجور هم ايران مردم ما. باشيم هشيار باشيم، بيدار ما بايستى

. است خودمان براى او ل ىدرجه در نيست؛ ديگران براى يم،يميگو كه
 ناآل كه آياتى همين ببينيد. بکنيم حفظ را وحدت بايد هم ما خود

ٍّفأصبحتمٍّقلوبكمٍّبينٍّفألّفٍّاعداءًٍّكنتمٍّاذٍّعليكمٍّاهللٍّنعمتٍّاذكرواٍّو: »خواندند
ٍّفانقذكمٍّالنّارٍّمنٍّحفرهٍٍّشفاٍّعلىٍّكنتمٍّوـ هم با شديد برادرـ اخوانًاٍّبنعمته
 اين هى ديد؟كر فراموش. داد نجات تفرقه آتش از را شما اسالم ؛0«منها
 را اصول بکنيم، اصل را فروع بگيرد؛ ايراد اين به آن بگيرد، ايراد آن به

ٍّاعتصمواٍّو: »ميگويد قرآن اينکه. بيفتد ما بين اختالف هى كنيم، فراموش
 اين خوب، بکنيد، الل  هحبل به اعتصام هم با همه يعنى ،0«جميعاٍّاهللٍّبحبل

 بعضى است، قويتر مانشاناي بعضى نيستند؛ كه واحدى سطح در «همه»
 عملشان بعضى است، بهتر عملشان بعضى است، ضعيفتر ايمانشان
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 ميگويد. ميکند خطاب همه به متعال خداى حال عين در است؛ ترطمتوس 
 جداگانه من ىيبگو تو. بکنيد هم با بکنيد، جميعاً را الل  هحبل به اعتصام
 من بگويد بازـ يگرىدـ او نه؛ ديگرى و كردم الل  هحبل به اعتصام
. نميشود اينکه نه؛ را طرف اين كردم، الل  هحبل به اعتصام جداگانه
 است اين اصل هست؛ ىيمحورها هست، اصولى. كنيد لتحم  را همديگر

 0.باشيم همدل اصول اين در كه

  اسالمي جمهوری از دشمن خشم علّت ؛مسلمان یملّتها از دفاع
 هاىمل ت از دفاع کند،مي خشمگين را دشمن كه مسائلى از ديگر يکى
 مل ت كه است سال يک از بيش! عزيز خواهران و برادران. است مسلمان

 آن در را حق سخن و کنندمي دفاع بوسنى مظلوم مردم از ايران، دولت و
 باز. كرديم اعالم ما گيرد، انجام بايد كه را آنچه. آورندمي زبان به مورد
 ويژهبه و اروپايى كشورهاى از ىبعض و غرب كه کنيممي اعالم هم

 و بمتعص  و افراطى گروههاى ىاندازه به بوسنى ىقضيه در ،آمريکا
. است اندازه يک به اينها ىهمه گناه. گناهکارند صرب، نژادپرست
 را راه كه است اين بوسنى ىمسأله حل راه كه ايمكرده اعالم ماههاست

 دسترسى دفاعى امکانات به نندبتوا بوسنى مسلمانان بگذاريد كنيد، باز
 ىهمه كه است حرفى اين،. كنند دفاع خودشان از و باشند داشته

 از بعضى مثل نخواستيم ما. پذيرندمي و فهمندمي را آن عالم منصفين
 مثل پوچ و محتوابى و فريبنده الفاظ قالب در را خودمان ديگر، دولتهاى
. كنيم زندانى و محصور لمل سازمان امنيت شوراى حاصلبى هاىقطعنامه

 مل ت از حمايت. هامل ت از حمايت: گفتيم صمشخ   و دقيق طوربه را راه ما
 ىوظيفه پيمودنش كه است راهى اين. فلسطين مل ت از حمايت. بوسنى
 را ما استکبارى دشمنان كه است موضوع همين درست و ماست

 0.کندمي خشمگين
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 اسالم تضعيف جهت دشمن تالش
 جهان سطح در جهادها و تالشها بزرگترين امروز: بداند ايران مل ت

 اين است، اسالم پيام و اسالم تحکيم جهت در متعال خداى نظر از كه
 اين در زندگى بايد. شود آشکار بركاتش و آباد اسالمى ايران كه است
. بگيرند درس آن از بخواهند تا شود، ديگر هاىمل ت رشک یمايه كشور
 وانمود خواهدمي دشمن. کندمي محکوم را دشمن كه است عاملى اين،
 زندگى فقر در بايد برد، پناه اسالم آغوش به ىمل ت و كشور اگر كه كند
 مل ت. كند اداره را خود نتواند و بماند محروم علمى پيشرفتهاى از كند،
 اين باـ امروز تا انقالب او ل ازـ سال شانزده اين طول در شما! ايران

 عزيز، بزرگ، مل ت شما. ايدكرده مبارزه و يدهجنگ دشمن خواست
 پرچم زير و آغوش در كه شما كشور كه كرديد كارى توانا، و هوشيار
 مل ت شما. باشد الگو ديگر كشورهاى براى بتواند کند،مي زندگى اسالم
 جنگ سال هشت. كشيديد زحمت خيلى كشور اين بازسازى براى ايران

 را مرزها كرديد؛ مبارزه دشمن دخالت با گذرانديد؛ سر از را تحميلى
 كشور اين آبادى در امروز، تا و كرديد تأمين را استقالل كرديد؛ حفظ
 كه است اين مل ت اين عمومى ىوظيفه بعد، به امروز از. ايدكرده سعى
 0.كند آبادتر و آبادتر تواندمي چه هر را كشور اين
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  انقالب پيروزی با همزمان دشمن توطئه شروع
 تاريخ البت ه. است شده شروع دشمن ىتوطئه بهمن، دوازدهم روز از
. بنويسند كسانى را انقالب تاريخ بايد. است ديگر بحث يک انقالب
 نهضت شروع تاريخ نيست؛ انقالب پيروزى تاريخ فقط هم انقالب تاريخ

 تا شروع روز از كه نهضتى اين طوالنى قضاياى از ما مردم حقيقتاً. ستا
 از. نيستند لعمط  تفصيل به كشيد، طول سال شانزده پانزده، پيروزى، روز

 مختصر افراد، بعضى ىوسيله به گاهى هم، پيروزى از بعد قضاياى
 شکلهاى با بخصوص ريز، و جامع و كامل طوربه اام   ؛ميشود گفته سخنى

 از من. است شده ثبت كم خيلى يا نشده، ثبت نافذ، و ماندگار و نرىه
 هنرى هاىزمينه در بخصوص را، كارها قبيل اين توانايى كه كسانى
 حاال من .كنند ثبت را انقالب تاريخ بايد. دارم انتظار واقعاً دارند،

 دشمنى در دشمن ،امروز دارم؛ كار امروز با. بگويم تاريخ ميخواهمن
 تشد   با اصلى، دشمنان آن هم ناآل! است نيامده كوتاه لحظه کي خود،
. است طوراين دشمن،. برنديم راه وسط بعضيها البت ه. ميکنند دشمنى تمام

 زودتر بعضى باالخره هستند؛ طيف يک بخش، هر در انسانها هميشه
 0.ميدهند نشان سختىجان بعضى و ميشوند تسليم

 دشمن بندیتقسيم
 ماً ئدا اام  هستند؛ دشمن ها،دشمن بعضى: داريم ندشم نوع چند ما

                                                           
 00/00/0311 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
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 در خواهندمي دايم نه، هايبعض. بزنند پنجه انقالب صورتبه خواهندمين
 نگاه وقتى. بزنند پنجه و فروكنند انگشت اسالمى نظام و انقالب چشم
 را هايخيل داغ، و تند بسيار كه هستند كسانى اينها از بعضى ميبينى ،ميکنى
 البت ه. ميشود بلند خاشاک و خس روى از كهای هشعل مثل ؛نداشتند قبول
 و خس از اام   ؛ميشود بلند لمفص  ىشعله گاهى هم محکم چوب از

. خوابدميفوراً  ولى ،ميشود بلند شعله ندارد، چيز هيچ كه هم خاشاک
 و مستودع نيست؛ مستقر اينها ايمان داريم؛ قبيل اين از كسانى ما گاهى
 كه طورهمان. است محکم استدالل يک به ىتکيه نبدو و پذيرزوال
 برود، بخواهد وقتى كه نيست طوراين شده زايل ايمان اين كرديم، عرض
 كافر ديگر من ساعت اين از و رفتم بگويد و كند خبر و بزند زنگ
 كه ميشودن فتملت و فهمدنمي انسان بتدريج خوانم؛مين نماز و ميشوم
 پناه خدا به و بود مراقب بايد خيلى. دش زايل او از ايمان اين چگونه

 0.برد

 دشمنان دروني و بيروني دولت اسالمي
 دارد؛ دشمن دسته دو اسالمى دولت. دارد هم دشمنانى اسالمى دولت

 ديکتاتورهاى و گرانسلطه ىهمه. هستند شدهشناخته دشمنان دسته يک
 اصل با اسالمى دولت چون اند؛اسالمى دولت دشمن واضح داليل به دنيا

 ورود به يا دين به كه هستند كسانى. است مخالف ديکتاتورى و سلطه
 هم اينهاـ سکوالرها اصطالح بهـ نيستند معتقد زندگى ىعرصه در دين
 سياست باشد، جدا دين از بايد اقتصاد گويندمي مخالفند؛ اسالمى دولت با
 و كاتتحر  باشد، جدا دين از اجتماعى زندگى باشد، جدا دين از

 طيف در همها مخالفت. باشد جدا دين از عمومى مردمى هاىنشاط
 هاىمعارضه تا كردن، مخالفت تا بودن، مخالف از گيرد؛مي انجام وسيعى

 و نفت كه جهانى عظيم ثروتمندان يعنىـ المللىبين مترفين. كردن ىجد 
 كار اين براى و خواهندمي خودشان اختيار در را جهانى ىعمده منابع
 دشمنان جزو هم اينهاـ ميکنند را عملى و علمى تالش حداكثر رنددا

                                                           
 01/8/0383 دولت هيئت اعضای ديدار در . بيانات 0
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 ؛ميکنندن دشمنى لزوماًها دشمن كرديم عرض. انداسالمى دولت بيرونى
 و مخالفت صورت به كردنشان دشمنى بعضى اند،دشمن آنها از بعضى

 بنابراين. ميشوند گالويز و ميشوند ميدان وارد بعضى است، اعتراض
 برخورد نحوى به كدام هر با بايد و دارد وجود دشمنى اقسام و انواع
 0.كرد

 دشمنان توطئهی هنحو
 گروههايى. است چگونه دشمن هاىتوطئه ببينيد كنيد مالحظه شما
 اسالم، به اعتقاد در است؛ يکى فکرشان مسائل، تريناساسي در كه هستند

 ن،دي ت در اسالمى، جمهورى نظام به اعتقاد در شريعت، به اعتقاد در
 ىحت  راهشان، شان،عقيده فکرشان، ات،مستحب   ىحت   رعايت در گاهى

 از نفرت و جدايى اسحسا اينها دشمن تلقين با اام   است؛ يکى عملشان
 بين در ؛ميکنند آرايىصف هم جلو نظام، به مربوط مراكز در ؛ميکنند هم

 هم جلو مختلف، بخشهاى در ؛ميکنند آرايىصف هم جلو مردم،
 ديگران به نسبت كه كدام هر ها،مجموعه اين ميان در! ميکنند يىآراصف

 آتش ترتيزكننده و ترتندكننده صريح، دشمنى اعالم با سختگيرتر،
 اين دشمنان خدمت در بيشتر نداند، چه و بداند چه اين باشد، اختالف

. است الزم شرايط از يکى هم وحدت و ات حاد. است نظام اين و مل ت
 بارهاين در حرف البت ه. است نظام اين ىآينده كردن تأمين و ساختن اين
 0.است زياد

 نبویی هپنج دشمن اصلي جامع
 د:کننمي تهديد را 9شده پيامبر متول د تازه یجامعه اصلي، دشمن پنج
 او از نبايد حالدرعين اما است؛ تي اهم كم و كوچک دشمن، يک .0
 او. آورد وجود به زرگب خطر يک است ممکن وقت يک. ماند غافل
 پانزده فرسخ، ده یفاصله به. مدينه اطراف وحشينيمه قبايل است؟ كدام

                                                           
 8/6/0384 دولت هيئت اعضاى ديدار در . بيانات 0
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 تمام كه دارند وجود ایوحشينيمه قبايل مدينه، از فرسخ بيست فرسخ،
 و افتادن هم جان به و غارت و خونريزی و جنگ از عبارت آنها زندگي

 اجتماعي نظام مدينه در بخواهد اگر پيغمبر. است قاپيدن همديگر از
 پيغمبر. بکند را اينها حساب بايد آورد، وجود به آرامي و مطمئن و سالم
 با بود، هدايت و صالح ینشانه اگر آنها از كدام هر در. كرد را اينها فکر
 و كافر نه، شويد؛ مسلمان بياييدحتمًا  كه نگفت هم او ل بست؛ پيمان آنها

 عهد بر پيغمبر. نکنند تعر ض تا بست مانپي اينها با اام  بودند؛ هم مشرک
 عرض هم را اين كه بود؛ پايدار و کردمي پافشاری بسيار خودش، پيمان  و

 عالج پيغمبر نبودند، اعتماد قابل و بودند شرير كه را آنهايي. كرد خواهم
 پنجاه پيغمبر ايدشنيده كه هاييسريه اين. رفت آنها سراغ خودش و كرد
 به مربوط قبيله، فالن سراغ را نفر بيست فرستاد، قبيله فالن سراغ را نفر

 و پذيرهدايت و پذيرآرام آنها طبيعت و خوی كه كساني اينهاست؛
 زندگي توانندمين قدرت از استفاده و خونريزی با جز و نيست پذيرصالح
 جای سر و كرد منکوب را آنها و رفت آنها سراغ پيغمبر لذا. كنند

 .نشاند خودشان
 در كه است درست. است مركزي ت يک كه است همک  ،دو م شمند .0 
 اشراف   گروه يک اام   نداشت؛ وجود خودش رايج معنای به حکومت  همک 

 اختالف هم با اينها. کردندمي حکومت همک  بر هم با متنف ذ قدرتمند   متکب ر  
 پيغمبر. بودند همدست يکديگر با جديد، مولود اين مقابل در اام   داشتند،

 ات فاق عمل در هم همينطور آنهاست؛ یناحيه از عمده خطر دانستمي
 آنها يقيناً بيايند، سراغش آنها تا بنشيند اگر كرد اسحسا پيغمبر. افتاد

 حركت همک  طرف به منتها رفت؛ آنها سراغ لذا يافت؛ خواهند فرصت
 تعر ض پيغمبر کرد؛مي عبور مدينه نزديکي از آنها كارواني راه. نکرد
 او ل در تعر ضها اين مهمترين  بدر، جنگ كه كرد، شروع آنها به را دشخو
 و پيگيری و تعص ب با هم آنها كرد؛ شروع را تعر ض پيغمبر. بود كار

 اينگونه وضع سال پنج چهار، تقريباً. آمدند حضرت آن جنگ به لجاجت
 اميدوار هم آنها کرد؛مين رها خودشان حال به را آنها پيغمبر يعني بود؛
 آن از كه راـ اسالمي نظام يعني ـجديد مولود اين بتوانند كه بودند
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 متعد د جنگهای و اُحد جنگ. كنند كنريشه کردند،مي خطر اسحسا
 .بود زمينه همين در افتاد، ات فاق كه ديگری

 آن از يکيـ خندق جنگ آمدند، پيغمبر سراغ آنها كه جنگي آخرين
 ديگران از و كردند جمع را يرويشانن یهمه. بودـ مهم بسيار جنگهای

 نفر، سيصد نفر، دويست و پيغمبر رويممي گفتند و گرفتند كمک هم
 غارت هم را مدينه کنيم؛مي عامقتل را او نزديک ياران از نفر پانصد

 از قبل. ماند نخواهد اينها از اثری هيچ ديگر گرديم؛ميبر آسوده و کنيممي
 خندق آن و شد مط لع قضايا از اكرم برپيغم برسند، مدينه به اينها آنکه

 خندقي آنجا در لذا بود؛ نفوذ قابل مدينه طرف يک. كند را معروف
 روايات، از بعضي طبق. بود رمضان ماه. كندند متر چهل عرض به تقريباً
 درآمدی مردم و بود نشده هم بارندگي سال آن بود؛ سرد بسيار هوا

 كار پيغمبر همه، از ترسخت. شتدا وجود فراواني مشکالت لذا نداشتند؛
 تواندمين و كرده گير و شده خسته كسي ديد هرجا خندق، كندن در. كرد
 كار به کردمي بنا و گرفتمي او از را كلنگ رفتمي پيغمبر برود، پيش
 تجمعي  وسط در خود تن  با نداشت؛ حضور دستور با فقط يعني كردن؛
 شکسته لذا توانند؛مين ديدند اام  آمدند، خندق مقابل كف ار،. داشت حضور

 تمام فرمود پيغمبر. برگردند شدند مجبور ناكام و مأيوس و مفتضح و
 نوبت ديگر حاال از. ماست به همک  قريش یحمله آخرين اين شد؛

 .رويممي آنها سراغ به و همک   طرف به ما ماست؛
. بياييم عمره زيارت به خواهيممي ما گفت پيغمبر آن، از بعد سال

 درـ پُرمعناست و پُرمغز بسيار ماجراهای از يکي كهـ 0حديبي ه رایماج
 آنها. كرد حركت همک  طرف به عمره قصد به پيغمبر. افتاد ات فاق زمان اين

 احترام حرام ماه به هم آنها و نيست جنگ ماه كه ـحرام ماه در ديدند
 بگذارند باز را راه كنند؟ كار چه. آيدمي همک   طرف به پيغمبرـ گذاشتندمي

 او مقابل در توانندمي چطور و كرد خواهند كار چه ت،موف قي  اين با بيايد؟
 كنند؟ جنگ چگونه كنند؟ جنگ او با بروند حرام ماه در آيا بايستند؟
 و بيايد؛ همک  به او گذاريممين و رويممي گفتند و گرفتند تصميم باالخره

                                                           
 301 ، ص0ج  ،بن ابراهيم قميعلي . تفسير 0
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 تدبير، ترينعالي با پيغمبر .کنيممي عامشانقتل كرديم، پيدا ایبهانه اگر
 سال اام  برگردد؛ تا كردند امضاء قرارداد او با و نشستند آنها كه كرد كاری
 پيغمبر تبليغات برای هم منطقه سرتاسر در و آورد بجا عمره و بيايد بعد
ٍّانّا: »فرمايدمي قرآن در متعال خدای اام  است؛ صلح اسمش. باشد باز فضا
ٍّمبيناًٍّلكٍّفتحنا  به كساني اگر. كرديم ايجاد مبيني فتح تو برای ما ؛0«فتحاً

 ماجرای كه ديد خواهند كنند، مراجعه تاريخ، محکم و صحيح م راجع
 رغمعلي و رفت عمره به پيغمبر بعد سال. است عجيب چقدر حديبي ه
 سال يعنيـ بعدش سال. شد زياد روزروزبه بزرگوار آن شوكت آنها،
 كرد، فتح را همک  و رفت پيغمبر بودند، كرده عهد نقض كف ار كهـ هشتم
 بنابراين. بود حضرت آن اقتدار و تسل ط از حاكي و عظيم فتحي كه

 بدون حوصله، و صبر با قدرتمندانه، مدب رانه، هم دشمن اين با پيغمبر
 و روزروزبه و كرد برخورد نشينيعقب قدم يک حت ي بدون و دستپاچگي

 .رفت شپي جلو طرف به لحظهبهلحظه
 كه نامطمئني بيگانگان  يعني بودند؛ يهوديها م،سو   دشمن. 3
 از دست اام   كنند؛ زندگي مدينه در پيغمبر با شدند حاضر العجالهعلي

 بخش كنيد، نگاه اگر. داشتندميبرن تخريب و اخاللگری و موذيگری
 به مربوط قرآن ديگر هایسوره از بعضي و بقره یسوره از يمهم 

 اينها گفتيم چون. است يهود با پيغمبر فرهنگي یبارزهم و برخورد
 اثر   االيمانضعيف مردم ذهنهای روی داشتند؛ آگاهيهايي بودند؛ فرهنگي

 هم جان به و کردندمي نااميد را مردم کردند؛مي توطئه گذاشتند؛مي زياد
 كه ييآنجا تا پيغمبر. بودند ایيافتهسازمان دشمن اينها. انداختندمي
 نيستند، مدارابردار اينها ديد كه بعد اام   كرد؛ مدارا اينها با ست،توانمي

 هر نرفت؛ اينها سراغ هم مقد مه بدون و بيخود پيغمبر،. كرد مجازاتشان
 را آنها عمل، آن طبق بر پيغمبر و دادند انجام عملي قبيله سه اين از كدام

 پيغمبر ردند؛ك خيانت پيغمبر به كه بودند قينقاعبني ،او ل. كرد مجازات
 آن از و داد كوچ را اينها برويد؛ آنجا از بايد فرمود و رفت سراغشان

 ،دو م یدسته. ماند مسلمانها برای امکاناتشان تمام و كرد بيرون منطقه
                                                           

 0ی ی فتح، آيه. سوره 0
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 مهم خيانتهايشان داستان كهـ كردند خيانت هم اينها. بودند نضيربني
 هم اينها برويد؛ و رداريدب را وسايلتان از مقداری فرمود پيغمبر لذاـ است
 و امان پيغمبر كه بودند قريظهبني مسو  یدسته. رفتند و شدند مجبور
 در تا بست پيمان اينها با نکرد؛ بيرون را اينها بمانند؛ تا داد شاناجازه
 اينها اام  شود؛ مدينه وارد اتشانمحل   طرف از دشمن نگذارند خندق جنگ

 پيغمبر به آنها كنار در تا بستند مانپي دشمن با و كردند ناجوانمردی
 آن در بلکه نماندند، پايدار پيغمبر با پيمانشان به فقط نه يعني! كنند حمله
 حفر خندقـ بود نفوذ قابل كهـ را مدينه قسمت يک پيغمبر كه حالي
 شدندمي اين از مانع بايد كه بود ديگری طرف در اينها اتمحل   و بود كرده
 تا كردند گفتگو و مذاكره دشمن با رفتند اينها يد،بيا آنجا از دشمن كه

 پيغمبر به پشت از و شوند مدينه وارد آنجا ازـ مشتركاًـ آنها و دشمن
 یمحاصره. فهميد را ماجرا اينها، یتوطئه اثنای در پيغمبر! بزنند خنجر
 اينها كه بود ماه يک اين اواسط در بود؛ كشيده طول ماه يک قريب مدينه،
. اندگرفته تصميمي چنين اينها كه شد مط لع پيغمبر. كردند را تخيان اين
 هم به قريش و اينها بين كه كرد كاری هوشيارانه، بسيار تدبير يک با

 و اينها اطمينان كه كرد كاریـ اندنوشته تاريخ در را ماجرايش كهـ خورد
 بسيار سياسي جنگي هایحيله آن از يکي. شد سلب همديگر از قريش

 تا كرد فمتوق   العجالهعلي را اينها يعني بود؛ جاهمين پيغمبر ایزيب
 از و خوردند شکست همپيمانانشان و قريش كه بعد. بزنند لطمه نتوانند
 همان. برگشت مدينه به پيغمبر رفتند، همک  طرف به و شدند جدا خندق
 جلو   را عصر نماز فرمود و خواند را ظهر نماز برگشت، كه روزی
 يک حت ي يعني برويم؛ آنجا به بيفتيم راه خوانيم؛مي قريظهبني هایقلعه
 بين روز وپنجبيست. كرد محاصره را آنها و رفت نکرد؛ لمعط  هم شب
 به را اينها جنگي مردان یهمه پيغمبر بعد بود؛ درگيری و محاصره اينها
 با پيغمبر. نبودند اصالح قابل و بود بزرگتر خيانتشان چون رساند؛ قتل
 قضيه در عمدتاً ـ را يهود دشمني يعني كرد؛ برخورد اينگونه ينهاا

ـ خيبر يهوديان قضيه در بعدش نضير،بني یقضيه در قبلش قريظه،بني
 از انساني واالی اخالق با همراه و پيگيری و قدرت و تدبير با اينگونه
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 عهد نقض پيغمبر قضايا، اين از هيچکدام در. كرد رفع مسلمانها سر
 قضايا اين در پيغمبر كه دارند قبول را اين هم اسالم دشمنان حت ي نکرد؛
 .كردند عهد نقض كه بودند آنها نکرد؛ عهدی نقض هيچ
 بودند؛ مردم داخل در منافقين. بودند منافقين چهارم، دشمن -4
 مردمان نداشتند؛ ايمان باطن در اام  بودند، آورده ايمان زبان به كه كساني
. نيافتهسازمان منتها دشمن، با همکاری یآماده و ظرنتنگ معاند، پست،
 و آماده كه ایيافتهسازمان دشمن با پيغمبر. بود اين يهود با اينها فرق
 به و کندمي رفتار يهود با برخورد مثل بزند، ضربه تا است حمله منتظر
 و لجاجتها و نيست يافتهسازمان كه را دشمني اام   دهد؛مين امان آنها

. کندمي تحم ل است، ايمانبي و دارد فردی خباثتهای و دشمنيها
 آخر سال تا تقريباً. بود پيغمبر دشمنان تريندشمن از يکي ابي،بنعبداهلل
. نکرد بدی رفتار او با پيغمبر اام  بود؛ زنده شخص اين پيغمبر، زندگي
 كرد؛ مماشات او با ولي است؛ منافق او دانستندمي همه كه حالدرعين
 تشامني  داد، المالبيت از را سهمش كرد؛ رفتار او با مسلمانها یقيهب مثل
 و بدجنسي همه اين آنها اينکه با. كرد رعايت را حرمتش كرد، حفظ را

 منافقين همين به مربوط فصلي بقره، یسوره در باز كه کردند؛مي خباثت
 غمبرپي كردند، يافتهسازمان كارهای منافقين اين از جمعي كه وقتي. است
 درست مركزی رفتند اينها ضرار، مسجد یقضيه در. رفت سراغشان به

 بود؛ روم یمنطقه در كه كسي با يعنيـ اسالمي نظام از خارج با كردند؛
 روم از تا كردند سازیمقد مه و كردند برقرار ارتباطـ راهب ابوعامر مثل
 مسجدی و ترف آنها سراغ به پيغمبر اينجا در. بکشند لشکر پيغمبر عليه
 مسجد مسجد، اين فرمود. سوزاند و كرد ويران بودند، ساخته كه را

 0.است مردم عليه و خدا نام عليه و مسجد عليه توطئه محل  اينجا نيست؛
 و كردند ظاهر را خودشان كفر منافقين، همين از دسته يک كه ييآنجا يا
 مبارزه نهااي با پيغمبر كردند؛ درست لشکری جايي در و رفتند مدينه از

 با جنگيم؛مي آنها با و رويممي سراغشان به بيايند، نزديک اگر فرمود و كرد
. نداشت كاری آنها با پيغمبر و بودند هم مدينه داخل در منافقين اينکه

                                                           
 063 ، ص00ج  ،. بحاراالنوار  0
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 چهارم، یدسته با اام  قاطع؛ يافتهسازمان برخورد م،سو   یدسته با بنابراين
 و نبودند يافتهسازمان هااين چون داشت؛ ماليمت با همراه برخورد

 شرمنده را اينها هم غالباً خود، رفتار با پيغمبر. بود فردی خطر خطرشان،
 .کردمي

 درون در كه دشمني از بود عبارت پنجم دشمن پنجم، دشمن اام   .1
 دشمنها همه از خطرناكتر. داشت وجود مؤمن و مسلمان افراد از يک هر
 نفساني، تمايالت: دارد وجود هم ما درون در دشمن اين. است همين هم

 را آن زمينه كه لغزشهايي و گمراهي به ميل انحراف، به ميل خودخواهيها،
 كرد؛ مبارزه سخت هم دشمن اين با پيغمبر. کندمي فراهم انسان خود
 و تربيت یوسيله به نيست؛ شمشير وسيله به دشمن، اين با مبارزه منتها
 زحمت همه آن با مردم كه وقتي لذا. است دادن هشدار و تعليم و تزكيه

 حاال برگشتيد، كوچکتر جهاد از شما فرمود پيغمبر برگشتند، جنگ از
 ما چيست؟ بزرگتر جهاد! اهللرسول يا! عجب. شويد بزرگتر جهاد مشغول

 از بزرگتر مگر داديم؛ انجام را زحمت اين با و عظمت اين با جهاد اين
 قرآن اگر.  0خودتان نفس با جهاد ،بله فرمود دارد؟ وجود جهادی هم اين
 از ایعد ه البت ه نيستند؛ منافقين اينها ،«مرضٍّقلوبهمٍّفيٍّالّذين: »فرمايدمي

ٍّفيٍّالّذين» كه كسي هر اام  اند،0«مرضٍّقلوبهمٍّفيٍّالّذين» جزو هم منافقين
 نيست؛ منافقين جزوـ دارد بيماری دل، در يعنيـ است «مرضٍّقلوبهم
 يعني چه؟ يعني مرض اين. هست مرض دلش در اام   است، مؤمن گاهي

 خودخواهيهای به ميل و هوسراني تي،شخصي  اخالقي، ضعفهای
 ايمان نکني، مبارزه آنها با خودت و نگيری را جلويش اگر كه گوناگون؛

 را ايمان وقتي. كرد خواهد پوک درون از را تو و گرفت خواهد تو از را
 چنين اسم وقت آن است؛ باايمان تو ظاهر و ايمانبي تو دل گرفت، تو از

 در شد، تهي ايمان از شما و من دل نکرده خدای اگر. است منافق كسي
 و اعتقادی دلبستگيهای و پابنديها است؛ ايماني ظاهر  ظاهرمان، كه حالي
 را ايماني حرفهای همان همچنان ما زبان اام   داديم، دست از را ايماني

                                                           
 466 ، ص. امالي شيخ صدوق 0
 10ی مائده، آيهی . سوره 0
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 قرآن. است خطرناک هم اين نفاق؛ ودشمي اين زد؛مي قبالً كه زندمي
 آن ؛0«اهللٍّباياتٍّكذّبواٍّنأٍّالسّوأيٍّاسائواٍّالّذينٍّةعاقبٍّكانٍّثمٍّّ: »فرمايدمي

 بدترين آن. شد خواهد نصيبشان بدترين كردند، بد كار كه كساني
 به كه كساني آن: فرمايدمي ديگر جای در. الهي آيات تکذيب چيست؟

ٍّفيٍّنفاقاًٍّفاعقبهم» نکردند، عملـ داخ راه در انفاقـ بزرگ وظيفه اين
 عدهو خلف خدا با چون ؛0«وعدوهٍّماٍّاهللٍّاخلفواٍّبماٍّيلقونهٍّيومٍّاليٍّقلوبهم
 اين اسالمي جامعه برای بزرگ خطر. آمد وجود به نفاق دلشان در كردند،
 شده، منحرف اسالمي یجامعه بينيدمي تاريخ در شما كه هم هرجا است؛

 سركوب بيايد، خارجي دشمن است ممکن. است شده منحرف اينجا از
 ايمان باالخره كند نابود تواندمين اام   كند؛ مار و تار و دهد شکست كند،
 لشکر  اين كه ييآنجا اام  . شودمي سبز و کندمي بلند سر جايي در و ماندمي

 نمود، خالي و تهي را انسان درون و كرد حمله انسان به دروني دشمن
. است اين منشأش دارد، وجود انحراف رجاه. شد خواهد منحرف راه

 3.كرد مبارزه هم دشمن اين با پيغمبر

  جهاني يما، دشمن دشمن
 خواهندمين. داريم جهانى دشمن و ايممواجه جهانى چالشهاى با ما

 اتخصوصي  اين باای هجامع اسالم، و تمعنوي  و دين پرچم زير بگذارند
 و دهدمي قرار هدف را ارىاستکب اهداف جامعه، اين. بيايد وجودبه
 ىعرصه در گوناگونى مسائل با ما. دارد وجود مخالفت لذا کوبد؛مي

 هميشه من. داخلى مسائل چه خارجى، مسائل چه هستيم؛ مواجه كشور
 گويممي گويند،مي چيزى و ميکنند سؤالى آيندمى كه دوستان از بعضى به

 طرف و کرديممي همبارز طاغوت رژيم با روز يک ما. است مبارزه ميدان
 داريم جهانى خونريز طلبقدرت نظام با امروز بود؛ شاه پليس ما مقابل
 و كنيم لتحم  بايد را مشکالت اين دارد؛ مشکالتى مبارزه. کنيممي مبارزه

                                                           
 01ی ی روم، آيه. سوره 0
 11ی ی توبه، آيه. سوره 0
 08/0/0381 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 3
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 هر در هستم؛ آماده مشکالت لتحم  براى خودم بنده. بخريم جان به
 كه طورهمان اند؛آماده كه اندداده نشان هم ما مل ت. باشم كه تىي مسئول
 مبارزه،. اندداده خوبى حانامت ما مل ت. گفت ناآل ما عزيز برادران از يکى

 و حساب با بايد چيز همه اام  دارد؛ پيشرفت و نشينىعقب دارد؛ سختى
 نشينىعقب. است تاكتيک گاهى هم نشينىعقب جنگ، در. باشد كتاب
 تاكتيکى نشينىعقب. شد نهزمم نبايد كرد؛ فرار نبايد است؛ فرار از غير
 يعنى فرار. است تاكتيکى پيشروى مثل است؛ جنگ فنون از يکى
 شکست به منجر هم نقشهبى پيشروى اينکهكما نقشه؛بى نشينىعقب

 جهت در منتها باشد؛ حساب با و ميزان با بايد چيزهمه. شد خواهد
 0.جلو به حركت

 زانهرایش دشمن به صورت طرحهای روآ
 ما دست به دنيا تىامني  و سياسى حس اس مراكز از كه ىخبرهاي

 هاىبودجه با اى،گسترده عظيمى، دستگاههاى كه ميدهد نشان ميرسد،
 با هستند؛ اسالمى جمهورى نظام به متوج ه دائم طوربه كالنى،
. شما و ما براى است معلوم و است شده گفته كه دارند، كه ىيهاانگيزه
 روز هر و آورندمى ميدان به را طرحى روز هر ميکنند؛ كار دارند
 هم ادامه اين و. آرايندىم اسالمى جمهورى مقابل در را جديدى ىعرصه
 جمهورى نظام كه وقتى آن بشوند؛ مأيوس كه وقتى تا كرد، خواهد پيدا

 هاىزمينه در سياسى، هاىزمينه در صىمشخ  نصابهاى به اسالمى
 اخالقى هاىزمينه در علمى، هاىزمينه در تى،امني  هاىزمينه در اقتصادى،

 ادامه اينها است، نرسيده نمعي  نصابهاى اين به اسالمى جمهورى تا. برسد
 و شد خواهد مأيوس طبعاً دشمن رسيديم، كه آنجا به كرد؛ خواهد پيدا
 ىتوطئه امروز حال هر به. پذيرفت خواهد كامل طوربه را تواقعي 

   0.است اىپيچيده ىتوطئه دشمن،
*** 
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 دشمن ىجبهه يک مجموع، در ولى است؛ مختلف دشمن، درجات
 قلعه اين كرده سعى انقالب او ل از بمرت   جبهه اين. است آمده وجودبه
 و ايمان به کىمت  دينى مردمى حکومت كه است اين هدف. بگيرد پس را

 حکومت يک بهـ دارد وجود ايران در امروز كهـ مردم ىاراده و عشق
 كند؛ مذاكره آن با بتواند راحت آمريکا كه شود تبديل انحصارى ىوابسته

 اين توانندمين امروز اام  . بگيرد يازامت آن از و بدهد شخصى يازامت آن به
 0.بکنند را كار

 انسان پذیریفهم دشمن از آسيب
 امعقتل يا فرهنگي شبيخون يا فرهنگي تهاجم یمسأله كه بينيدمي اگر
 بينيدمي اگر شود؛مي دنبال دشمن طرف از شد تبه كشور اين در فرهنگي

 از بيش اسالمي جمهوری روی دنيا جای همه در دشمن تبليغات كه
 ذهن کنندمي تالش دائم كه بينيدمي اگر و است متمركز ديگر جاهای
 اسالمي جمهوری داخل در راـ مؤمنين و جوانان بخصوص ـ مل ت

 اثر بر دشمن، نهادهای و دشمن. است سبب همين به كنند، تصر ف
 قابل انساني، هر: »گويندمي. است پذيرآسيب انسان، كه اندفهميده تجربه
 راست البت ه.« كرد فاسدش توانمي باشد، كس هر. است شدن فاسد

 اين آنها. كرد فاسد توانمين را مت قين. «المتّقينٍّالّا»: استثنا يک با گويند؛مي
 و كرد فاسد توانمي را انسانها بله؛. فهمندمين ديگر را تقوا ایمعن يعني را؛
 در رژه به آنها چشم جلو  در نامشروع طرق از را دنيا زيباييهای توانمي

 در و بريزند دور را ارزشها یهمه كهطوری بُرد؛ را دلهايشان و آورد
 تقوا. «ّتقينالمٍّالّا: »نباشد تقوا اگر اام  . كنند قرباني ماد ی هایجلوه مقابل
 کند،مي اثر هم سياست در کند،مي اثر هم دنيا در کند،مي اثر هم امتقي در
 شما، خود  را اين و. کندمي اثر هم جنگ در کند،مي اثر هم نظام حفظ در

 0.ديديد و كرديد لمس و درک

                                                           
 09/01/0319 قم مردم از كثيری جمع ديدار در . بيانات 0
 روز» مناسـبت بـه ،«اسـالمى انقـالب پاسـداران سپاه» اعضاى و فرماندهان ديدار در بيانات  . 0

 01/01/0313 «پاسدار
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 دشمن تعصبانيّ 
 مردم اين خود را حکومتي. رساندند پيروزی به را انقالب اين مردم،

 اين مصالح من گويد،مي كه است اين شاو ل حرف كه آوردند وجود به
 هركس را؛ ديگران دولتهای و كشورها مصالح نه شمارم؛مي محترم را مل ت
 اساسي حرف دنيا، با ارتباط و خارجي سياست باب در. باشد خواهدمي

 در. اندعصباني موضع، اين از. ديگر است اين اسالمي، جمهوری نظام
 گفتندمي بفروشيد، قيمت فالن به را نفت كه شدمي گفته اگر گذشته،
 كشورها فالن به. چشم گفتندمي بفروشيد، كشورها فالن به. چشم

. بينيممي اوپک در را هايشنمونه امروز اينکه كما. چشم گفتندمي نفروشيد،
 دارانسرمايه خاطر به ،آمريکا بخاطر كه هستند كشورها از بعضي امروز
 هم صفر از را خودشان نفت قيمت غربي، یمپانيهاك بخاطر المللي،بين
 چيزی گيرند،مي نفت بابت امروز كه پولي اين واقعاً يعني! دهندمي كمتر

 مهلت و مد ت و كنند مالحظه مقدار يک اگر! است صفر به نزديک
 دستور شود، تأمين آنها مصالح اينکه خاطر برای! شودمي صفر زير بدهند،

 ماد ه اين بايستي كه است اين بزرگ ایكمپانيه و خارجي شركتهای
 به متعل ق كه است نفتي همين به متوق ف بشری تمد ن امروز كهـ حياتي
 كار از عالم صنعت بزرگ چرخهای تمام نباشد، ما نفت اگر و ماست
 عرضه پايين قيمت با ـ شد خواهد خاموش شهرها تمام و افتاد خواهد
 خاورميانه و فارسخليج یمنطقه در اشعمده قسمت هم نفت. شود
 هستند، اوپک در كه آقاياني اين از بعضي بخواهند، آنها كه چه هر. است
 0.کنندمين را خودشان یمالحظه کنند؛مي عمل را همان

*** 
 است دشمن او نکند؛ دشمنى و توطئه دشمن كه داشت انتظار توانمين
 مشکالت ابلمق در بايد كه هستيم ما اين. كرد خواهد دشمنى و توطئه و
 و كنيم امتاستق و صبر گذارد،مي ما راه سر دشمن كه هايىتوطئه و

 بايد ديگر، طرف از. نشويم ملول و كسل و خسته راه، ىادامه به نسبت

                                                           
 08/01/0311 تهران یجمعه نماز هایخطبه در بيانات  . 0
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 درست را او راه و باشيم داشته رابطه او با و بجوييم استعانت خدا از
 0.باشيم اشتهند اعتقاد ديگرى نيروى به الهى، ىهقو  و حول جز و بدانيم

*** 
 آن بگويم غيب از توانممين هم من و است دشمن هرحالبه دشمن،

 خواهد يا ندارد، يا دارد جنگ قصد يا است، خواب يا بيدار دشمن
 و است دشمن دشمن، كه گويممي ولى جنگيد؛ نخواهد يا و جنگيد
 و تجاوز از پشيمانى و است نداده نشان انصاف خودش از كه مادامى
 چنين دشمن،. بود برحذر او از بايستى نيست، مشهود او در ضتعر 

 0.نيست دشمن بدهد نشان اينکه مگر است؛
*** 

 را اين شد؛ نخواهيم اشتباه دچار دشمن، شناختن در ما! من عزيزان
 ممعم  و لوحساده آدم نفر چند و آمدند اگر كه نکند خيال! بداند دشمن

 دشمن كه کنيممي خيال و کنيممي شتباها ما بزنند، حرفى كه كردند وادار را
. ميکند پنهان پرده پشت را خود دشمن،! نيستند كسى اينها! هستند اينها ما

 ميکند سعى دشمن. دهدمين نشان را خود و آيدنمى جلو كه دشمن
 آيد،مى جلو خود خيال به و ميکند سپر سينه كه كسى آن! نشود شناخته

 3!است عامل داندن هم خودش است ممکن است؛ عامل يک

 باک بودن دشمن در ارتکاب جنایتبي
 كه است باکبى جنايت به ارتکاب در و مالحظهبى دشمن، دستهاى

 عمداً  و كرده ريزىبرنامه كه شود محسوب اىحادثه حادثه، اين اگر
 يک عناصر بهترين از را كسانى آورد، وجود به را آن باشد خواسته
 به! كند انتخابـ دانشجويانى اينگونه هم آن دانشجو؛ و جوانـ كشور
 كه درآمد؛ آب از غلط محاسباتش منتها. شد زده ىطوراين جرقه او، خيال
 كه من. بود كجاها محاسبات در دشمن اشتباهات گفت خواهم من حاال

                                                           
 30/3/0368 مردم مختلف اقشار از كثيری جمع بيعت مراسم در . بيانات 0
 اتعملي ـ در سپاه و ارتش نظامى نيروهاى و فرماندهان به فتح نشان اعطاى مراسم در . بيانات 0

 01/00/0368  1و 1 كربالى
 1/9/0316 بسيج یهفته مناسبتبه بسيجيان جمع در . بيانات 3
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 اشتباه اين تواندمين كه دانممي گويم،مي محاسبه در را او اشتباه اين
 اشتباه كجا بگويم اينکه نه. ندارد اهىر يعنى كند؛ درست را هامحاسبه
 خودش نيست قادر دشمن. نه كند؛ تصحيح را اشتباهش برود كه كردى

 0.كند خارج اشتباه موقف و موقع اين از و تناقض اين از را
*** 

 نظام. دنياست در نو حرف يک و جديد ىتجربه يک اسالمى انقالب
 نيست چيزى اين .است عالم سياسى محيط در تازه حرف يک اسالمى

 آنها آن به عالم مسيطر و مستقر قدرتهاى كالن منافع كه نظامهايى كه
 و مقابله لذا. بگذرند سرش از آسانى به باشند حاضر است، وابسته
 ىتجربه اين بتوانند اينکه براى ؛ميکنند تهديد و كارشکنى و معارضه
 عالوه. است تحميلى مشکالت، بنابراين،. بکشانند شکست به را جديد

 بر زمان طول در كه ماندگيهايىعقب و فکريهابى و فتورها و ضعفها بر
 اين در. است زياد هم دشمن فشارهاى شد، تحميل ما كشور و مل ت
 توانشان ىهمه از دارند وظيفه نظام نمسئوال احزابى، جنگ حقيقتاً محيط
 دهند نجاما كارى و بروند جلو قدم يک بتوانند اينکه براى كنند؛ استفاده

 اخالص، با اين و بگشايند؛ راها گره و كنند حل را مشکالت از يکى و
 آن براساس انقالب اين كه اىمبانى آن حفظ با همکارى، با صفا، با
 دشمن شما، دشمن كه بدانيد شما! من عزيزان .است ممکن آمد، وجودبه
 خواهد راختيا در كه اىحربه ترينندهبر  نظام، اين دشمن انقالب، اين

 فکر بايد مسأله اين روى. است مردم اقتصادى گرفتارى و فقر داشت،
 كلمات در كه است اىبيکارى همين مردم، اقتصادى گرفتاريهاى. كرد
 مشکالت همين و كمبودها همين هست؛ هم درست و ميشود تکرار شما

 گوناگون، هاىسوءاستفاده گوناگون، فسادهاى البت ه. است فراوان
 كنارش در هم قضايى مشکالت و ادارى مشکالت گوناگون، تبعيضهاى

. كنيد حفظ را مردم اميد كه است اين شما براى او ل توي اول. هست
 و نشست ميشود. كنيد سير را مردم شکم كه است اين او ل توي اول

                                                           
 8/1/0318 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
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 اگر شد؛ نخواهد طورفالن نشود، طورفالن اگر: زد روشنفکرى حرفهاى
 0.چيست تواقعي  ديد بايد اام  شد؛ نخواهد چنان نشود، چنين

 دشمن  ینبودن توطئه توهّم
اينجور نيست كه شما خيال كنيد توطئه نسبت به اين كشور، يک 

ت است؛ از همه طرف دارد توطئه ميشود. است؛ نه، يک واقعي  توه م
ها در داخل كشور محور ممکن است آن كسى كه در جهت آن توطئه

فهميدن  اين هم ذكاوت  .الً نفهمدحركت قرار ميگيرد، خودش اص
اين ذكاوت را ندارند. ما آدمها را تجربه كرديم؛ ها يميخواهد. بعض

ت را عوض نميکند نميفهمند دارند به ساز كى ميرقصند. ولى، اين واقعي 
ها وجود دارد. در كه آنها بفهمند يا نفهمند؛ بدانند يا ندانند. اين توطئه

نه فقط سست نميشود، ضعيف نميشود؛  عين حال اين كشور، اين نظام
ـ كه همين شما جوانها باشيدـ اشى پيشرفتهاش، جامعهى علمىجامعه

امروزش از ده سال قبلش به صورت آشکارى جلوتر ميرود. اين معنايش 
ت است. اين معنايش اصالت است. اين اني  چيست؟ اين معنايش حق  

ٍّضر»دار بودن است. معنايش ريشه ٍّكيف ٍّتر ٍّالم ٍّاللّه ٍّةًٍّطيّبٍّةًكلمٍّمثالًٍّب
 3.اعتقاد ما اين است. ما با اعتقاد، با دل كار ميکنيم 0؛«ةًطيّبٍّةًكشجر

 دشمن هميشگيی هخدع و توطئه
 را او و ايدزده تودهنى دشمن به بارها گذشته، انقالب پيروزى از شما
 و توطئه به دست دشمن هم باز اام  ايد؛كرده بارخفت شکستى دچار
 بار دهها ايران مل ت كه دارد انتظار او البت ه. زد خواهد خباثت و خدعه
 دهان به را خود محکم مشت اش،خبيثانه هاىتوطئه با مقابله در هم ديگر

 مل ت بيدارى كار، اين براى. كوبيد خواهد شاءاهللان و بکوبد او ىسينه و

                                                           
 09/3/0319 اسالمي شورای مجلس ششم یدوره نمايندگان با ديدار در . بيانات 0
 04ی ی ابراهيم، آيه. سوره 0
 6/8/0388 كشور علمى نخبگان از جمعى ديدار در . بيانات 3
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 0.است الزم هميشه مردم شما ىكلمه وحدت و ايران
*** 

 عليه دانستند، الزم كهای هبره هر در را عظيمى يغاتىتبل جنگ
 از بعد اخير ىهفته دو يکى در و انداختند راه به اسالمى جمهورى

 برطرف آنها تحليل قدرت عدم و گيجىآنکه  از پس بهمن، ودوىبيست
 و كردند شروع اسالمى جمهورى عليه را تبليغات از عظيمى حجم شد،
 كه باشند داشته هتوج  بايد ايران مل ت. دادند امانج توانستند، كه كارى هر

 تا آفرينىدروغ و پراكنىشايعه از: زندمي كارى هر به دست دشمن
 از نوميدكننده و غبارآلود فضاى ايجاد و ضعفها كردن بزرگ و تحريک
 0.است آرامبخش دشمن براى كه چيزهايى همان درست آينده؛

*** 
 انسان كه است اين معنايش ن،دشمنا به حمله ميکنند خيال بعضى

 هم اين البت ه. كند بلند سياسى فرياد يا ببرد؛ جايى به تفنگ و توپحتماً 
 بعضى. بزند هم سياسى فرياد انسان است الزم بله؛. است الزم مواقعى در

 منظور کنيم،مي اشاره فرهنگ ىمسأله به ما وقتى كه نکنند خيال اينطور
 الزمى كار خودش جاى هم آن البت ه. نه است؛ دشمن سر بر كشيدن فرياد
 روى بر خود، روى بر انسان سازندگى كار. نيست آن فقط اام  است؛

. كارهاست بزرگترين اسالمى، ام ت روى بر و كسان و زيردستان فرزندان،
 نحوى به را عظيم سد اين بتواند اينکه براى زند،مي پنجه دائم دشمن
 عظمت با دشمن .ميکندن رها كه دشمن. كند نفوذپذير و نازک يا متزلزل
 و جاهلى منحط فرهنگ و غربى استکبار ىهمه خود، پوشالى و ظاهرى
 ىهمه بر است؛ آمده وجود به قرنها طول در دشمن اين. است طاغوتى
 چنگ و دستـ سياسى و انسانى فرهنگى، اقتصادى، منابعـ عالم منافذ

 اسالم نهـ است واقعى سالما كه ىمهم  مانع يک با حاال. است انداخته
 مسلمان اسمشان. هست يىاد عا اسالم البت ه. است شده روروبهـ يىاد عا

                                                           
 03/4/0368 تهران ینمازجمعه هایخطبه در . بيانات 0
 روز و( ع)حسـين امـام مـيالد سـالروز در پاسـداران، از كثيـرى جمـع بـا ديـدار در . بيانات 0

 01/00/0368پاسدار
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 !ليسندمي هم را انگشتان چرند؛مي هم نشينند؛مي هم آن، ىسفره سر. است
 0.ندارد ترسىآنکه  است طبيعى

 دشمنهای سياست
 كه است عىطبي. است داده انجام بزرگى كار چه بداند بايد ايران مل ت

 جمهورى نظام عليه را خود تهم ی ههم دشمنان شرايطى، چنين در
 از كارى نظامىی هحمل با بکنند؟ را كار اين چگونه. كنند متمركز اسالمى
 تجربه را براندازى روشهاى و كودتا. دانندمي هم خودشان ؛برنديمن پيش
 باقى تربيش آنها براى راه يک. برنديمن پيش از كارى ديدند و كردند

 هاىانگيزه و افکار كنند؛ نفوذ مل ت درون در كه است اين آن و ماندمين
 به نسبت نارواگويى و اهانت و تهمت با همراه را اسالم با مخالف
 به نسبت را مردم دلهاى بتدريج دهند؛ گسترش اسالمى انقالب
 و حركت به وادار سالها طول در را آنها كه فياضى و جوشانی هسرچشم

 اصلى ريزيهاىبرنامه و كارها جزو اين. كنند سرد است، كرده ومتمقا
 اندگفته و اندكرده تعبير «فروپاشى» به حركت اين از آنها خود. آنهاست

 را مل ت يعنى چه؟ يعنى فروپاشى! فروبپاشد اسالمى نظام خواهيممي ما
 مردم و كنند دودلى و تزلزل و ترديد دچار انقالب آرمانهاى به نسبت

 0.است دشمن سياست اين،. باشند نداشته نظام از را الزم شتيبانىپ
*** 

 هرچند. تفاوتندبى شما شعارهاى به نسبت دنيا هاىمل ت نکنيد خيال
 ليکن كنند؛ مالحظه نحوى به مجبورند و كارندمحافظه غالباً آنان دولتهاى

 آنها به و دنيوشنمي شنوند،مي فهمند،مي وجود اعماق تا را شعارها اين هامل ت
 مسلمان هاىمل ت امروز اساسى شعارهاى ما، مردم اعتقادات. ميشوند معتقد
 3.است بيمناک امر اين از تشد به دشمن. است

*** 
 بر طاغوت دوران از خبيثى سياست يک. نشيندمين آرام دشمن هرگز

                                                           
 04/9/0311 پاسدار روز مناسبت به اسالمي انقالب پاسداران ديدار در بيانات  . 0
 0/9/0380 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
 6/00/0380 بلوچستان و سيستان استان جوانان ديدار در بيانات  . 3
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 ردكُ گوناگون؛ اقوام دانستن بيگانه از بود عبارت آن و بود حاكم كشور
 بيگانه تركمن و عرب بود، بيگانه ترک بود، بيگانه بلوچ بود، بيگانه
 معنا اين هم آنها عملکرد در. ميکردند حساب بيگانه را اينها بودند،
 0.بود مشهود

 دشمنيهاپابرجا بودن 
 حضور انقالب بروز هنگام در كه نيستند كسانى فقط انقالب سربازان

 و آزادفکر و نوانديش و منمؤ جوانان. كنند سربازى توانستندمي و داشتند
 يک انقالب چون انقالبند؛ سربازان هم بعد نسلهاى و ما امروز دامنپاک

 و استقالل و آزادى و عدالت پرچم انقالب است؛ جاويد هميشه حقيقت
 ،ميشودن كهنه هرگز چيزى چنين. است اسالم پرچم انقالب است؛ تعز  

 داراى آگاه، نسانهاىا ميان در هميشه و دارد سرباز و طرفدار هميشه
 نسل بعنوان را ما امروز جوانان ميکنند سعى كه كسانى آن. است دلباخته

 انقالب و اسالم به كردهپشت تعبيرات، اين امثال و چهارم نسل و مسو 
 حال و دارند وامانده و درمانده و افسرده دلهاى خودشان كنند، وانمود

 اين قضيه حقيقت كهىحال در ،ميدهند تعميم ديگران به را خودشان
 در اسالم حقايق اام  كرد؛ ظهور پيش سال 0411 اسالم كههمچنان. نيست
 و فکرها و جسمها نمود، خود مجذوب را دلهايى تاريخ دورانهاى تمام

 ىهمه در را عظيمى تتحو ال و درآورد حركت به را نيروهايى
 تو التح همان از يکى انقالب. كرد ايجاد تبشري   زندگى هاىعرصه
 لذا است؛ انقالب اين اصلى عنصر اسالم روح و حقيقت و نام و است

 هم دشمن دليل همين به و است زنده انقالب البت ه. است زنده هميشه
 روروبه دشمنان مقاومت با آن والدت و انقالب پيروزى كههمچنان. دارد
 و دشمن با هم آن شدن اثربخش و ماندن برپا انقالب، تداوم شد،
 0.است مواجه يهادشمن

*** 

                                                           
 00/0/0388 سنندج آزادى ميدان در كردستان استان مردم جمع در . بيانات 0
 09/01/0380 قم مردم ديدار در . بيانات 0
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 امکاناتش ىهمه با كشور اين روز يک. است كرده باز را دهان دشمن
 ىبکل  را مسأله آمد، انقالب. بود آمريکا عوامل و آمريکا اختيار در

 را كشور منابع كرد، مستقل را كشور كرد، مستقل را مل ت كرد؛ دگرگون
 بتوانند بلکه تا اند،خوابانده سينه و اندگرفته كمين اينها. كرد مستقل
 كام در را مل ت اين و كشور حياتى موارد و كشور منافع و كشور داًمجد 

 0است. بيدار و باشد؛ بيدار بايد مل ت. بگيرند خودشان
*** 

 جاى خود دل در را دشمن از ترس و باشند آماده بايد جوانان و مل ت
 و ايشهافرمخرده رعب، اين ىسايه در خواهدمي چون دشمن ندهند؛

 يک ىهزينه اينکه بدون كند؛ سوار مل ت اين گردن بر را خود تحميلهاى
 مل ت به مربوط اين. شود لمتحم  را نظامى دخالت يک و بزرگ كار

 0.است

 اسالمي انقالب به خدشه در دشمن تالش
 اام   دشمنند؛ انقالب پيروزى دوران ياد با انقالب، و اسالم دشمنان

 ما دشمنان بشماريد هميشه بزرگ را انقالب ىاطرهخ آنها، ميل رغمعلى
 را امام رمنو  سيماى و كنند وارد خدشه انقالب اين به اندخواسته
 خنثى را دشمن تمايل فجر، ىدهه گراميداشت با شما. نمايند مخدوش
 3كنيد. 

*** 
 شد، شروع دشمنان طرف از انقالب او ل از كه چيزهايي از يکي
 انقالب بگويند كنند؛ انکار دنيا در را انقالب هسک رواج كه بود همين
 زنندمي را حرفهايي همان هم ناآل. ندارد قبول را آن كسي و است منزوی

                                                           
 06/00/0318 حج كارگزاران ديدار در . بيانات 0
 آبــان 03 ســالروز گراميداشــت مناســبت بــه آمــوزاندانــش و دانشــجويان ديــدار در . بيانــات0 

03/8/0380 
 جمعـى كـريم، رباط و الهيجان شهرهاى مردم و مسئوالن علما، از جمعى با ديدار در . بيانات3 

 كريم قرآن قاريان از گروهى مازندران، و كرمان و تهران استانهاى فرهنگيان و آموزاندانش از
4/00/0368 
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. است دروغ هم امروز بود، دروغ روز آن. گفتندمي پيش سال بيست كه
ـ معتقديم آن به ما كه را آنچه. است زنده دنيا در انقالب مفاهيم
 و ديني ارزشهای و حق دين مقابل در خضوع ديني، ساالریمردم

ی همه برای حق بودن قائل زورگو، قدرتهای با معارضه و نفرت اخالقي،
 دارند؛ قبول را آنها هامل ت یهمه كه است مفاهيميـ تانساني  و انسانها

: امگفته بارها من. است قوی دشمنان، تبليغات البت ه. پذيرندمي و پسندندمي
 به تزويرشان و است استکبار اختيار در هم با زويرت و زور و زر امروز
 0.است تبليغاتي بوقهای همين یوسيله

 ملّتها بيداری به نسبت العملعکس ؛دشمن شقاوت
 مختلف نقاط در اخير سالهاى اين در استکبارى قدرتهاى كه شقاوتى

. هاستمل ت شجاعت و بيدارى العملعکس دادند، نشان خودشان از عالم
 اسحسا و تکانندمي خود لباس از را تحقير غبار تحقيرشده، هاىتمل  وقتى
 تحقيركننده قدرتهاى ،ميشوند بلند سرپا و اندازندمى كنارى را تحقير

 و آمد خواهد وارد آنها بر ضربه. باشند داشته را خودشان هواى مجبورند
 به گرايش موج اسالمى، جوامع در. آيدمى هم اين از بيشتر و آمد وارد

 ،البت ه. بکنند توانندمين هم كارش هيچ است؛ زنده موج يک انقالبى، سالما
 تروريست اسم رويشان زنند،مي تهمت ،ميکنند سختگيرى و سركوب

 ولى باشند؛ نداشته اسالمى جمهورى با هم ارتباطى هيچ ولو گذارند،مي
 را كارها اين. ميکنند اد عا را ارتباط اين بکوبانند، را طرف دو اينکه براى

 موج اين بردن بين از بکند، تواندمين كه را كارى آن اام   ؛ميکند دشمن
 بکنند، توانندمين را كار اين. هاستمل ت ميان در انقالبى اسالم به گرايش

 0بدهند. انجام توانست نخواهند هم اين از بعد و نتوانستند
*** 

موضع ما در مقابل اين حركتهاى مردمى روشن است: هر جا حركت 

                                                           
 04/6/0380 اسالمي انقالب پاسداران سپاه اعضای از كثيری وهگر ديدار در . بيانات 0
 رودبـار، شـهرهاى جانبـازان و اسرا و مفقودان و شهدا ممعظ  هاىخانواده با ديدار در . بيانات 0

 اطـ العات وزارت شهداى ممعظ  هاىخانواده و فريدن و آمل محمودآباد اراک، ساوه، منجيل،
03/01/0368 
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ى است، ما با اين حركت يآمريکا سالمى است، مردمى است، ضد  ا
ها، با تحريک ييآمريکاى ببينيم با تحريک يا اگر در جاهمراهيم؛ ام  

صهيونيستها، يک حركتى به راه افتاده است، با آن حركت همراهى 
صهيونيستى همراهيم.  ى و ضد يآمريکا نميکنيم. ما با حركتهاى ضد  

و خود صهيونيستها وارد ميدان ميشوند تا يک  کاآمريى كه خود يآنجا
ى رژيمى را ساقط كنند، تا يک كشورى را اشغال كنند، آنجا ما نقطه

هاى اين مل تنميتواند به نفع  آمريکاها قرار ميگيريم. ييآمريکامقابل حركت 
منطقه فکرى بکند و كارى بکند؛ هر كارى ميکنند و هر كارى تا امروز 

 0ت.هاى اين منطقه بوده است. اين موضع ماسل تمكردند، بر عليه 

 عميق دشمنان نسبت به مسلمانان و جوامع اسالمي ی هكين
خورد، روش ميدر جهان اسالم آنچه امروز بروشنى به چشم 

بارى است كه از سوى مراكز قدرت گيرى  خشونتآميز و جبههخصومت
. ميشودالم ديده نسبت به مسلمانان ع آمريکااستکبارى و عمدتاً از سوى 

هاى سطحى بگويند ما با با روشها و شيوه ميکنندگاهى سعى  البت ه
اى ندارد؛ چون در عمل و ا اين روشها فايدهاى نداريم؛ ام مسلمانان مسأله

اند كه در دلشان گفتار، بخصوص در يکى دو سال اخير، بارها نشان داده
وجود دارد. امروز  عميقى نسبت به مسلمانان و جوامع اسالمى یكينه

اى را نشود پيدا كرد كه از شايد در سطح دنياى اسالم هيچ كشور اسالمى
و قدرت استکبارى محفوظ و  آمريکاتحريکات و آسيبهاى گوناگون 

مصون باشد. كشورهاى عربى، حت ى كشورهايى هم كه سوابق دوستى  
 .رد آزارنددارند، امروز به انحاء مختلف زير فشار و مو آمريکاسن تى با 

كه در گفتارها و ـ آيديى برمىآمريکان مسئوالكه از حرفهاى  طورآن
هدفشان ـ ميکندها و در گوشه و كنار، اين حرفها از آنها بروز مصاحبه

دنياى اسالم در آن قرار دارد و از لحاظ  فاقاً ات اى را كه اين است منطقه
ـ ظ منابع طبيعىالجيشى و موقعي ت جغرافيايى و همچنين از لحاسوق

نظير و درجه يک است، از وجود مزاحمى به نام بىـ بخصوص نفت

                                                           
 04/3/0391( ت و دو مين سالگرد امام خميني)رهبيانات در بيس . 0
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هاى اسالمى بکل ى خالص كنند و آن را اسالم و فکر اسالمى و انگيزه
 البت هصددرصد در مشت و قبضه خود بگيرند. اين مطالب، تحليل نيست. 

يم اينها گفتميکرديم و مييک روز ما همين مطالب را بعنوان تحليل مطرح 
ا امروز اين مطالب در واقع خبرهايى است از آنچه با اسالم مخالفند؛ ام  

واقعى اين دشمنى  عل ت .ميکنندافتد و به آن اقرار وجود دارد و ات فاق مى
با حرص روزافزونى درصدد  آمريکااين است كه امروز قدرت استکبارى 

 یطقهكه گفتيم من طورهمانقدرت و نفوذ خود است و  یتوسعه
عمده مناطق  تقريباًخاورميانه و  یمنطقهـ خاص طوربهـ فارسخليج

مناطق اسالمى جزو مناطقى است كه اگر  یاسالمى و به يک معنا همه
توانست آنها را تحت نفوذ خود درآورد، از  آمريکاقدرت استکبارى 
و ـ كه در واقع رگ حيات دنياى صنعتى  كنونى استـ لحاظ نفت و گاز

    0ت.لحاظ موقعي ت سياسى و جغرافيايى، ديگر دردسرى نخواهد داشاز 

  اسالم دنيای عليه دشمن تهدیدبودن  هميشگي
. است شده برطرف خطر و تهديد اسالم، دنياى از كه نکند فکر كسى
 ىصحنه در را مناطقى رفتيم، پيشها سال اين در ما كه است درست
 امام رهبريهاى ركتب به زيادى كارهاى كرديم، فتصر   سياسى

 به نسبت دنيا در امروز ما و شد انجام مل ت اين پايمردى و بزرگوارمان
 و قدرت عالم، هاىمل ت و آبرومندتريم و قدرتمندتر قويتر، قبل، سالهاى
 به را دشمن ما و اندكرده تأييد را آن و اندفهميده را مل ت اين عظمت
 0.است نشده تمام اتهديده اام   ايم؛كرده مأيوس زيادى ميزان

*** 
هاى يى لشکركشى خباثتها، همهها، همهيى دشمنرغم همهامروز على

ايران و نظام  مل تتى و اقتصادى و غيره كه عليه تبليغاتى و سياسى و امني 
ها با اسالم است يجمهورى اسالمى دارند انجام ميدهند و در واقع دشمن

ه توفيق الهى داريم پيش ميرويم؛ و ميخواهند از اسالم انتقام بگيرند، ما ب

                                                           
 0/9/0380 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
 كشـور بـه بازگشـت و آزادى سـالگرد او لين در آزادگان، از كثيرى گروه با ديدار در بيانات  . 0

08/1/0311 
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ع و متعارف. ما داريم خيلى خوب آن هم با سرعتى بيش از سرعت متوق 
به جلو حركت ميکنيم. اگر هيچ دليل ديگرى بر اين وجود نداشته باشد، 

 العملعکسد درصدد و مترص  متوج ههمين دليل كافى است كه دشمن  
يغات و غيرتبليغات و فشار بينيد در تبلميى كه يبربيايد؛ همين كارها

ى هاى گوناگون در دنيا مطرح ميکنند. وقتى جبههاقتصادى و بهانه
اينجور وارد ميدان ـ ى استى ماد پنجهكه يک دشمن  قوىـ استکبار

ميشود، خود اين دليل بر اين است كه شما داريد موفق ميشويد؛ وال ا اگر 
نده بوديد، پيشرفتى نداشتيد، مات بوديد، عقبخاصي  اثر بوديد، بىشما بى

بيند ميدشمن اصرارى نداشت كه اينجور با شما پنجه دربيندازد؛ دشمن 
 0.كه شما داريد جلو ميرويد

 دشمن در جنگيدن مادّیمنافع 
 از يکى دنيا در امروز نظامى، هاىهزينه و تسليحات داستان
 سازىاسلحه هاىكارخانه دنيا در امروز. است تبشري   انگيزغم داستانهاى

 دنيا در. برود فروش سالحها اين اينکه براى ميسازند، را سالحها انواع
 مقابل در را دولتها اندازند،مى هم جان به را انسانها ميکنند، ايجاد جنگ
 طمع و خائنانه فکر بتوانند تا ميکنند تهديد ايجاد ميدهند، قرار هم

 ابرقدرتها كه وقتى تا .ندكن ارضاء و اشباع و تأمين را خودشان آلودخباثت
 جنگ. نميشود تمام دنيا در جنگ هستند، جهانى مسائل جنبانسلسله
. نيست عدالت راه در جنگ جنگ، اين. است ىماد  منافع داراى آنها براى
 براى ميکنيم جنگ ما ميگويند كه ديگران و هاييآمريکا ميگويند دروغ
 و نظامى حضور جا ره. است اين عکس درست نه، بدهيم؛ تامني  اينکه

 سخت موجب و عدالتىبى موجب و ناامنى موجب دارند، نظامى حركت
 دنيا در مدرن ابزارهاى اين كه وقتى از. هستند انسانها براى زندگى كردن

ـ سال پنج و چهل طول در. فشارند دچار انسانها است، آمده وجود به
 اصطالح به كهـ مسيحى 0991 سال تا دو م جهانى جنگ از بعد از يعنى
 آمده المللىبين رسمى  گزارشهاى در ميشود، ناميده «سرد جنگ» دوران

                                                           
 08/1/0391 بيانات در ديدار مسئولين اجرايي . 0
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 اين تمام در! است نداشته وجود جنگ دنيا در هفته سه فقط كه است
 اين. است داشته وجود ىيجنگها دنيا كنار و گوشه در سال، پنج و چهل
 ليدتو را تسليحات كه كسانى همان آورد؟مى وجود به كى را جنگها
 آورترينسرسام از يکى امروز بزرگ، قدرتهاى نظامى هاىهزينه. ميکنند
 مسيحى، ىگذشته سال همين در خودشان، آمارهاى طبق. هاستهزينه
 كرده نظامى هاىهزينه صرف دالر ميليارد ششصد از بيش آمريکا دولت
 داريم خودمان همسايگى در امروز ما را نظامى هاىهزينه اين! است

 مل ت سركوب براى ميشود، افغانستان صرف هاهزينه اين. ميکنيم همشاهد
 مل ت داشتننگه قبضه در براى ميشود، عراق صرف افغانستان؛ مسلمان
 هبملت براى ميشود، صهيونيستى خبيث رژيم به كمک صرف عراق؛
. است اين فاسد قدرتهاى جهت امروز. خاورميانه هميشگى داشتننگه

 0.ميکند مخالفت اينها با ميکند، زهمبار اينها با اسالم

 از دشمنيهاای هعدّترس 
 شانزهره ميدهند؛ دست از را دلشان ها،يدشمن به ميکنند نگاه اىعد ه

 جمهورى عليه گشوده، خشم از دهانهاى بينندمي اينکه از ميشود آب
 عالم، نظامهاى ىهمه خوب،. ميزنند حرف ميکنند، ىيبدگو اسالمى

 اينجور هم امروز دوستانى؛ و دارند دشمنانى عالم تهاىحکوم ىهمه
 نميکنيد پيدا شما را حکومتى هيچ. بوده اينجور هم تاريخ طول در است،

 خوب او با حکومت آن خارج و حکومت آن داخل در مردم ىهمه كه
 اىعد ه يک دارند، موافق اىعد ه يک نه، باشند؛ بد او با همه يا باشند
 0.لفمخا

 وقاحت و پررویي دشمن 
 و بيکارند زور و پول به مسل ح دشمنان  كه بگويم خواهممين امروز

 آنقدر امروز. شنويدمي هم را حرفهايشان و زنندمي ضربه. زنندمين ضربه

                                                           
 09/4/0389 مبعث عيد روز در نظام سئوالنم ديدار در . بيانات 0
 01/6/0388 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
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 گفتيم و كشور فالن به رفتيم ما: گويندمي صريحاً كه اندشده حيابي هم
. كند چنان را اشمعامله كشور، فالن يا كند، قطع ايران با را اشرابطه كه

 هم تصريح كه هست آنقدرـ ييهاآمريکا همه از بيشـ ما دشمنان وقاحت
 كه هم الن سبمجعول الهويهمجهول وجود بي صهيونيستهای! کنندمي

 از دفاع برای تالششان یهمه و بکنند وجودی اظهار کردندمين جرأت
 در عرب رؤسای از ضيبع بدكرداری بخاطر اكنون بود، مصروف خود

 با گويندمي و روندمي آنجا و اينجا كه است رسيده جايي به كارشان منطقه،
 دادند،مين راه ده به را يکي: »گفت! كنيد رفتار آنگونه و اينگونه ايران
 است، زيادی منطقه در خودشان وجود.« گرفتمي را كدخدا یخانه سراغ
 0!فالن و فالن كه اندافتاده راه حاال

*** 
 اين نيست؛ مصلحت درگيرى اغتشاش، ،تشن ج جامعه، سطح در
. نباشد آرام جامعه ميخواهد دشمن. ميخواهد دشمن كه است چيزى
 ناامنى در مردم كه دارند دوست مردم ت امني   دشمنان. است مهم ت،امني 

 را اين ما بشوند؛ عصبانى بشوند، كالفه بشوند، ناراحت كنند، زندگى
 0.باشد آرامى زندگى شان،زندگى مردم خواهيممي ما. نميخواهيم

 ما كارِ صحّتی هنشاندهند ،دشمن العملعکس
 به آنها از هركدام كه است حوادثى از سرشار ما انقالب كوتاه تاريخ
 دو رويدادها، اين ىهمه در. ميکند وادار لتأم  و رتفک   به را ىمل ت تنهايى
 و مقاومت ،دو م و دشمن؛ خباثت ،او ل: ميشود مشاهده روشن ىنکته
 قبل كه امگفته بارها .ما بااخالص و مسلمان مل ت نظيركم و عميق ايمان

 نهضت مناديان كهای هكلم هر براى ارجب  دستگاه انقالب، پيروزى از
 متوج ه را زيادى فشارهاى آوردند،مى زبان بر كشور سرتاسر در اسالمى

ـ اسالمىشبه كارهاى اهرالظعلى خودشان كه حالى در کرد؛مي آنها

                                                           
 روز» مناسـبت بـه ،«اسـالمى انقـالب پاسـداران سپاه» اعضاى و فرماندهان ديدار در بيانات  . 0

 01/01/0313 «پاسدار
 00/9/0388 ونروحاني  و ابطل  از جمعي با ديدار در . بيانات 0
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 آنها! دادندمي انجامـ ...و خوانىروضه قرآن، تالوت مذهبى، سخنرانى
 آن در دشمن العملعکس. بودند حس اس تشد  هب مبارزان، كارهاى روى
 نشود، تهديد دشمن وقتى تا اصوالً. بود ما كار صح ت ىنشاندهنده زمان،

 اين ىنشاندهنده دشمن، لالعمعکس. شد نخواهد وادار العملعکس به
 0.است خطرناک او براى ما اقدام و پيام و حرف و كار كه است

 خواست دشمن، كنار آمدن جمهوری اسالمي با آنها
 وجود و روح و تشخصي   در را عظيمي تحو ل اسالمي انقالب
 و بياورد وجودبه هم بايد و است آورده وجودبه عالم یهمه در مسلمانان

 استکبار. اندعصباني شد تبه موضوع اين از آنها كه داريم برخ هم را اين
 راه دو اين از يکي توانست اگر. ندارد بيشتر راه دو پديده اين مقابل در
. دهدمي نجات اسالمي بيداری خطر  از را خود گيرد، پيش در را
 عظيمي رهبر با مقتدری حکومت و است آمده وجودبه انقالبي هرحال،به

 جلويش توانستندمي اگر. است داده نشان دنيا به را خود راحل، امام مثل
 ات فاق كه حال. افتاد ات فاق اين و نتوانستند اام  بود؛ آن عالج  بگيرند، را

 توانستند اگر. ندارند بيشتر راه دو كنند؟ كارچه است، گذشته كار و افتاده
 از خطر سند،بر مقصود دو اين از يکي به و بروند را راه دو اين از يکي
 اين برای آنها تالش. هست خطر وگرنه است، شده برطرف استکبار سر 

 كه است اين يکي. گيرند پيش در را راه دو اين از يکي كه است
. ببرند بين از و كنند مضمحل را تحکممس بنای اين اسالمي؛ جمهوری

 و شودمي تجربه عالم مسلمانان برای بکنند، كاری چنين بتوانند اگر
 اين بدهيم، كشته بکشيم، زحمت ما! دارد ایفايده چه ب؛خُ: »ويندگمي

 ده سال، پنج از بعد هم آخرش و كنيم درست خود برای مشکل همه
 تمام رفت، بين از اسالمي جمهوری. شويم ايران مثل سال، پانزده سال،
 برطرف خودش، خيالبه دشمن، سر از خطر. شودمي تجربه يک اين.« شد

                                                           
 شـوراى مجلـس نماينـدگان مسـئوالن، روحـانيون، جمعـه، ىائم ـه بيعـت مراسم در بيانات . 0

 و كهکيلويـه و يـزد اسـتانهاى شـهداى ممعظ ـ هـاىخـانواده و مردم مختلف اقشار اسالمى،
 00/4/0368 بويراحمد
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. داريم حرف هم خصوص اين در ما البت ه. آنهاست حليلت اين. گرددمي
 جمهوری بردن بين از يعني تعبير؛بي رؤيای و نشدني كار  اين اگر

 باقي الينحل استکبار مشکل باز گيرد، انجام روزیـ باهلل العياذـ اسالمي
 اين به. شد خواهد حل مشکلشان کنندمي خيال آنها هرچند ماند؛ خواهد
 و جنگ اقتصادی، محاصره با را نظام اين بتوانند بلکه نندکمي تالش دليل

 تصميم هم بار چندين تاكنون. ببرند بين از و كنند مضمحل تهديد،
 اند؛كرده گير هرحالبه. شودمين ديدند اام  بکنند؛ خطرناک كارهای گرفتند
 آسانتر آنها خيال به كه دو مراه ! كنند چه اسالمي جمهوری با كه اندمانده

 اسالمى جمهورى كنند كارى كه است اين دارد، را همان اثر اام   ست؛ا
 شعارهاى از دست و بيايد كنارـ ديروز دشمنـ استکبار با لکن بماند،
 استکبار سر از خطر باز گيرد، انجام هم كار اين اگر. بردارد خود مخالف
 با اسالمى جمهورى آمدن كنار و سازش چون چرا؟. است شده برطرف
 پيدا روحيه دنيا جاى همه در كهـ را مسلمانان ىروحيه ر،استکبا
 اىفايده: »گفت خواهند و كرد خواهد صدمه و ضربه دچارـ اندكرده
 رهبران مثل رهبران، بعد کشند،مي زحمت ،ميکنند جان هامل ت! ندارد

 سازش به تن نهايت در! كردند چه ببينيد. ميشوند ايران اسالمى جمهورى
 كه كارهايى تمام. شد خواهد برطرف استکبار سر از رخط باز!« دادند
 و تبليغاتى ىشبکه و آنان ايادى و مزدوران و صهيونيسم و آمريکا امروز
 دو اين از يکى جهت در ،ميکنند وابستگانشان ىبقيه و تىامني  و نظامى

 يا برود، بين از اسالمى جمهورى كه بزنيم ضربه يا گويندمي. است راه
 آشتى شما با ما بگويند بيايند اسالمى جمهورى نمسئوال كه مبياوري فشار
 هم رؤسايشان باالخره! دارند آرزوهايى هم آنها باالخره خوب؛! کنيممي

 جمهورى يا كه كنند آرزو بگذار! نيست عيب جوانان بر آرزو و جوانند
 را اسالمى جمهورى يا كنند، اضمحالل و شکست دچار را اسالمى
 بدى ساله چند اين ما بگويد و كند عذرخواهى ريکاآم از كه وادارند
 آرزوى آنها! ببخشيد شما گفتيم، آمريکا بر مرگ گفتيم، بد شما به كرديم؛

 خام، آرزوى اين آيا كه اينجاست اساسى ىنکته اام  دارند؛ را خودشان
 زمان در كه كسانى اى! ايران مل ت: کنممي عرض من نه؟ يا است شدنى
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 كه بدانيد! آورديد وجودبه را معاصر تاريخ ىماسهح بزرگترين حاضر
 كامالً  ديگر صورت در و نشدنى صورت يک در آمريکا آرزوهاى اين

 و آحاد كه صورتى در است؟ نشدنى صورتى چه در. است شدنى
 مال را انقالب داشتند، حضور صحنه در كه همچنان مردم، قشرهاى
 انقالب و كشور مسائل به و دانستند خودشان از را نمسئوال و خودشان
 انقالب باشند، داشته حضور صحنه در هم بعد به اكنون از بودند، حس اس

 0د.بدانن خودشان مال را

                                                           
 01/00/0314 جمعه نماز هاىخطبه در بيانات  . 0
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 دشمن ترفند و اهداف شناسایي لزوم
 كشور در ات،اسحسا تحريک با كه است اين دشمن هدفهاى از يکى
 بخاطر و اتاسحسا بخاطر كه کنممي توصيه قوياً من. كند ناامنى ايجاد

 هيچ به من. شود اقدامى قانون برخالف مبادا كس، فالن از طرفدارى
 كند، درگيرى و اغتشاش ايجاد بخواهد وقتى دشمن. دهممين اجازه وجه

 هاىبچه بين در را مزدور نفر چهار كه نيست مشکل چندان برايش
 طرفدارى بعنوان بفرستد؛ صادق هاىبچه و اللهىحزب هاىبچه مؤمن،

 كنيد؛ كمک بياييد شده، واقع مظلوم رهبرى اينکه بعنوان رهبرى، از
 شما فقط ميخواهم من. باشيد نفوذيها مراقب! كنند درست جنجال سپس
 ىزمينه در دشمن اينکه از نماند خبربى عمومى افکار ميخواهم بدانيد؛
 دشمن هدفهاى. چيست هدفهايش و ميکند چه كشور در فرهنگى مسائل

 نسل بين گسست ايجاد كردن، ايمانبى از است عبارت كارها اين از
 ىهمه. اخير سال بيست افتخارات كردن كوچک و گذشته نسل و كنونى
 خودشان ىگذشته افتخارات ميکنند سعى كشورها در فرهنگ با مردمان

 بزرگترين از س،مقد   دفاع اين و ساله هشت جنگ اين. كنند بزرگ را
 خود شرق، بلوک كشورهاى ناتو،ـ دنيا ىهمه. بود ايران مل ت افتخارات
 كمک عراق به شدند، همدست هم باـ منطقه مرتجع كشورهاى ،آمريکا
 اين خاک از وجب يک نتوانستند اام   آوردند؛ فشار ايران به و كردند
  0.كنند اشغال را كشور

                                                           
 0/0/0319 تهران بزرگ مصل ای در جوانان با ديدار در . بيانات 0
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 دشمن فهميدن افکار
 بفهمد بتواند كه است كسى آن خوب، ىفرمانده يک جبهه، در
 تفهيم خودش نيروهاى به را اين و كند حمله خواهدمي كجا از دشمن
 جنگ ميدان در روز آن كه جوانانى تحميلى، جنگ دوران در. نمايد
 شما كه اىنقطه هر در اگر. دانندمي خوب خيلى را نکته اين بودند،
 از زيادى مبالغ يقيناً چيست، فکر در دشمن دبفهمي بتوانيد هستيد،
 خواهيد تمصوني   را خودتان و كرد خواهيد پيشگيرى را دشمن ىحمله
 ما البت ه. داد خواهيد انجام دهيد، انجام بايد كه را كارهايى و بخشيد

 و المللىبين دشمنان ايران مل ت غالباً. كنيم معرفى دشمن حاال خواهيممين
 چيست؟ مرحله اين در دشمن هدفهاى اام  . شناسدمي را خودش جهانى

 هدفهاى بعنوان را هدف سه دو، توانممي من كنند، سؤال من از اگر
 البت ه. ببرم نام مانمل ت و كشور براى زمانى مقطع اين در دشمن اىمرحله

 ما آنچه كه کنيمنمي اد عا ما دشمنان، همان راديوهاى تبليغات برخالف
 در ما و نيست آن در اىخدشه هيچ و ستا حقيقت مر فهميم،مي

 كه است چيزى آن اين است؛ من فهم اين. نه هستيم؛ معصوم فهميدن،
 ىبنده اين حقارت ىهمه با متعال خداى كه خدمتگزارى بعنوان من

 يابمميدر و کنممي اسحسا گذاشته، دوشم بر را سنگينى تي  مسئول حقير،
. كنم روشن فهمم،مي كه طالبىم اين به نسبت را مردم ذهن بايستى كه
 طور و دارد مسائل از بهترى فهم و بيشتر اتاطـ الع كسى اگر البت ه

 من كه آنچه اام  است؛ معتبر برايش خودش فهم هم او فهمد،مي ديگرى
 0.اينهاست فهمم،مي

  های ایماني و تزلزل پایه اسالم با مبارزه دشمن، هدف
 ديگر و آمريکا آن رأس در و استکبار از اعمـ جهانى دشمنان هدف

 اين ما انقالب با مخالفت در عالم، ىنقطه هر درـ دشمن ريزهاىخرده
 را اسالم كه چون مخالفند؛ اسالم با اينها. كنند مبارزه «اسالم» با كه است
 اسالم چون. مخالفند اسالم با. دانندمي غارتگران دست شدنكوتاه باعث
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 013/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 خزائن جان به كه دانندمي لگردىو سگهاى پاى شدن بريده موجب را
 فىمعر  بشر حقوق ضد را آن و مخالفند اسالم با. بودند افتاده كشور اين

 حالى در اين. بيندازند چشمها از را اسالم كه است اين هدفشان. ميکنند
 آيا چه؟ يعنى بشر حقوق. است بشر حقوق پرچمدار اسالم كه است

 خبيث، صهيونيستهاى ىوسيله هب زمستان سرماى اين در كه فلسطينيهايى
 ندارند؟ حقوق اينها نيستند؟ بشر اند،شده آواره خود ىكاشانه و خانه از

 منشور ىهماد  ترينبرجسته مگر نيست؟ صادق اينها ىدرباره بشر حقوق
 هر كه نيست اينـ زنندمي دم آن از آقايان اين كهـ بشر حقوق عمومى
 پس دارد؟ را خود مسکن انتخاب حق و است آزاد خود ىخانه در كس
 ىخانه درون از را آن صاحبان و شدند وارد اينها ىخانه در چرا

 اين نيست؟ فلسطينيها ىخانه فلسطين، مگر! كردند؟ بيرون خودشان
 جرمشان كه مؤمن جوانان اين نيستند؟ بشر فلسطينيها است؟ بشر حقوق

 كشور در كه ىمسلمانان اين نيستند؟ بشر است، اسالم از طرفدارى
 استقاللشان از و ميهنشان از شان،خانه از جانشان، از هرزگوين، بوسنى
 حقوق اينها نيستند؟ بشر اند،گرفته قرار فشار زير طوراين و ميکنند دفاع

 را بشر حقوق عيانمد   آميزخباثت دروغ و ترفند امروز كه كيست ندارند؟
 0نکند؟ درک و ندهد تشخيص

 ایماني مردم تحکمهای مسایه؛ تزلزل پدشمن هدفِ
 عبارت راه، آن . است مانده باقى دشمن براى راه يک تنها امروز

 با خواهدمي دشمن كه است راهى تنها اين. تبليغاتى ىمحاصره از است
 و راديو صدها ناآل تا البت ه. كند آزمايش را آن خود، قواى و توان ىهمه

 و انقالب اين عليه ارتباط گونگونا وسايل و تلويزيون و مجله و روزنامه
 هم ايران داخل و اندانداخته راه دنيا ىهمه در انقالب اين مفاهيم

 برابر چند را همين خواهندمي اام ـ نيست شکى اين درـ اندداده گسترش
 كه است اين هدف چيست؟ هدف. مشغولند ناآل همين و ميکنند و كنند
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 شناسي/ دشمن 014

 هم مهم البت ه كنند؛ متزلزل انىايم مستحکم ىپايه اين به نسبت را مردم
 0هست.

 دشمن اسالمي، هدف رتفکّ فکر و پردازش
 سوخت به احتياج ماندگار، عظيم اجتماعى حركت هر مانند انقالب

 روزروزبه. فکرى سوخت ؛ميشود فمتوق   سوخت بدون ماشين اين دارد؛
 مهاىابها وها سؤال جديد، حوادث به هتوج  با جهانى، تتحو ال به هتوج  با
 به نوبتآنکه  از قبل طرفى، از. است مطرح راه اين ىادامه درای هتاز

 آشنايان خاص اين، و راهنماست رتفک   پردازش و فکر نوبت برسد، عمل
 مثل هم را نقطه همين دشمنان، كه است بديهى و است؛ اسالم مبانى به

 ،حوزه ىبرجسته فضالى بنابراين،. گيرندمي هدف حس اس نقاط ىبقيه
 جديد، فکر كه بدانند بايد و باشد دشمن تالش بدهکار گوششان نبايد

. است حركت اين پيشرفت براى فکرى مدد نو، راههاى و جديد مفاهيم
 بركت به اسالمى، نظام مبانى ىدرباره انقالب اوايل به نسبت ما امروز
ـ حوزه در چه دانشگاه، در چهـ عالمان و شناساندين تالش
 اين كه داريم، اختيار در را ترىتازه مفاهيم و بيشتر ىهابينيروشن

! حاليا شماست؛ به دنيا چشم امروز. كند پيدا ادامه بايد فکرى پشتيبانى
 0ت.توس و من نگران جهانى چشم

 مهدویّت عقيده کشکيت ؛دشمن هدف
 دطلبىتجد  بعنوان و روشنفکرى اسم به كه كسانى ميکنند خطا چقدر

 اينکه بدون و اطـ الع بدون مطالعه، بدون را المىاس عقايد و آيندمى
 همان اينها! ميدهند قرار تشکيک و ترديد مورد ،ميکنند كارچه بدانند
 اينگونه اسالمى عقايد! ميدهند انجام راحت خواهد،مي دشمن كه را كارى
 اتخصوصي  اين كه هست مهدوي ت ىعقيده در تخصوصي  چند. است
. است جسم در روح حکم در و كالبد در خون ىمنزله به ى،مل ت هر براى
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 015/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 ضعيف هاىمل ت قدرتمند، و قلدر دستهاى اوقات گاهى. است اميد يکى،
 از را اميد وقتى. ميدهند دست از را اميدشان كه رسانندمي جايى به را

 كه ما دارد؟ اىفايده چه گويندمي ؛ميکنندن اقدام هيچ ديگر دادند، دست
 اقدامى چه بيفتيم؟ در كسى چه با است؛ شتهگذ كار از كارمان ديگر

 نااميدى روح توانيم. اين،مين ديگر كه ما كنيم؟ تالش چه براى بکنيم؟
 كه است مايل جهانى استکبار امروز. خواهدمي را اين استعمار. است
 و شوند نااميدى روح دچار ايران، عزيز مل ت جمله از و مسلمان هاىمل ت

 را اين خواهندمي! ندارد اىفايده ديگر كرد؛ كارى ميشودن ديگر: بگويند
 و تبليغاتى خبرهاى جريان در كه ما. كنند تزريق مردم در زور به

 تنظيم كه خبرهايى اغلب كه بينيممي عيان به داريم، قرار دشمنان زهرآگين
 فرهنگ از و اقتصاد از را مردم. است مردم كردن مأيوس براى ،ميکنند
 و طلبانآزادى كنند، مأيوس دين گسترش از ار متدي نين كنند، مأيوس
 كار يا سياسى، كار امکان از را سياسى و فرهنگى مسائل به مندانعالقه

 آينده به چشم كه افرادى نظر در را آينده و كنند مأيوس فرهنگى
 را اميد و جوشش اينکه براى چه؟ براى! دهند جلوه تار و تيره اند،دوخته

 يک به را آن و بگيرند ،ميکند كار اميد با كه انسانى ىمجموعه اين از
 مايلند كه كارى هر بتوانند تا كنند، تبديل مرده شبيه يا مرده، موجود
. دهند انجام بخواهند، كارى هر توانندمين كه زنده مل ت يک با! دهند انجام

 كس هر است، افتاده كنجى كه حس ىبى مدهوش   هوش بى جسم يک به
 بکنند؛ توانندمي كارى هر آن با كند؛ تزريق توانديم خواست، دلش هرچه

 هر توانندمين كه فع ال متحر ک  باهوش  ىزنده سرحال  موجود يک با اام 
 و مسلمان مل ت با. است طورهمين نيز مل ت يک !دهند انجام را كارى
 زندگى سالمىا جمهورى ىسايه در كه مردمى اينـ ايران انقالبى
 متوج ه زنده، بيدار، است ىمل ت. دهند انجام را كارى ره توانندمينـ ميکنند

 طورآن دنيا با داند،مي را خودش عز ت و قدرت داند،مي را خودش قدر كه
 ىمل ت اگر .بينيدمي هم را نتيجه ؛ميکند رفتار اوست، خود ىشايسته كه

 نبود، قائل خود براى اىآينده و ارزش و نداشت تحر كى خودش براى
 جاى به كنند، توصيه او به بکشند، نقشه برايش و بيايند ندنتوامي دشمنان
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 شناسي/ دشمن 016

 توانندمي را كارها اين مانعى هيچ بدون! كنند عمل و بگيرند تصميم او
 عدم از ناشى تحر ک، عدم. است تحر ک عدم از ناشى اين. دهند انجام
 هر امروز .بدانيد شما! كنند نااميد را مردم ميکنند سعى لذا. است اميد

 درآيد صدا به و بد مد مردم كردن نااميد براى كه اىحنجره هر و نف سى
! نداند خودش چه بداند، خودش چه است؛ دشمن اختيار در كه بدانيد
 كاغذ روى مردم كردن مأيوس و نااميد جهت در را اىكلمه كه قلمى هر

 نداند، چه بداند، قلم اين صاحب چه. است دشمن به متعل ق بياورد،
 وجود به و مهدوي ت به اعتقاد وقت آن .ميکند ستفادها او از دشمن
 وقتهيچ. ميکند زنده دلها در را اميد ارواحنافداه، موعود مهدى مقد س
 يک داندمي چون چرا؟. ميشودن نااميد است، اصل اين به معتقد كه انسانى
 خودش كه ميکند سعى. ندارد برگرد برو دارد؛ وجود حتمى روشن  پايان
 را عقيده اين نتوانستند وقتى البت ه. است اين عقيده پس، .اندبرس آن به را
 خراب. كنند خراب مردم ذهنهاى در را آن کوشندمي بگيرند، مردم از

 زمان امام بگويند كه است صورت اين به است؟ چگونه عقيده اين كردن
. است عقيده كردن خراب اين،! ميکند درست را كارها ىهمه و آيدمى
 تبديل است؛ چرخ الى چوب يک به محر كى موتور ردنك تبديل اين،
 0.است آورخواب و مخد ر داروى يک به مقو ى، داروى يک كردن

 ت آنهامردم و ذهنيّ اسالمي عقاید بردن بين از در ؛دشمن تالش
 و برادران. است گرفته قرار دشمن تهاجم مورد سازنده، عقايد یهمه
 امروز ما كه بفرماييد توج ه. است يمهم  بسيار ینکته اين! عزيز خواهران
 اسالم مقر رات و احکام مجموعه سراغ دشمنان! باشيم هوشيار بايد چقدر
 سرنوشت و زندگي در كه مقد س شرع از ایتوصيه هر عقيده، هرـ رفتند
 به وـ است داشته بارزی مثبت  تأثير اسالمي ام ت و جماعت و فرد آينده
 نتوانند، اگر ببرند؛ بين از را آن بتوانند، اگر تا رفتند، كلنجار آن با نحوی
 !كنند كار محتوايش روی

 چطور است؟ كارهچه دشمن مگر» كه بگوييد شما است خوب ممکن
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 017/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 خارج مردم ىاستفاده از كه كند كارى را اسالمى عقايد تواندمي دشمن
 در بلکه ت،مد  كوتاه در نه منتها تواند؛مي دشمن. خطاست اين نه؛ «شود؟
 اينکه براى کشند،مي زحمت سال دهها گاهى. متمادى سالهاى طول

 را تاريکى ىنقطه يا كنند، كمرنگ يا كور، را درخشان ىنقطه يک بتوانند
 يکى! ميکنند خرج پول و نشينندمي متمادى سالهاى! آورند وجود به

 كسان او از بعد يابد؛مين توفيق ولى ،ميکند تالش و کشدمي زحمت
 شده خيلى كارها اينگونه از اسالم، دنياى عقايد روى. يندآمى ديگرى
 معناىـ اسالمى اتاخالقي   و امتام ىعقيده توحيد، ىعقيده روى. است
 0اند!كرده كارـ قناعت معناى ل،توك  معناى صبر،

 گذاری دشمنمنحرف كردن ذهن مردم از سرمایه
 مردم ذهن كردن منصرفـ ميکند گذارىي كه دشمن دارد سرمايهخط 

 گوناگون هاىيينارسا در كه نيستيم منکر هرگز ما. است دشمن دشمنى  از
 تقصيرهاى آيد،مي پيش افراد و جامعه راه سر بر كه فراوانى مشکالت و

 هيچ اين در دارد؛ وجود درون از اجتماعى، تقصيرهاى و شخصى
ٍّوٍّاهللٍّفمنٍّحسنةٍّمنٍّأصابكٍّما. »نيست منکر را اين كسى نيست؛ ترديدى

 اگر هم دشمن است؛ معلوم اينکه ؛0«نفسكٍّفمنٍّسيئةٍّمنٍّأصابكٍّما
 در است؛ «نفسكٍّمن» هم اين شد، كارى ضربه اين و زد ما به اىضربه
 در زد، ضربه و كرد حمله دشمن كه هم احد جنگ در. نيست ىشک  اين

 منتها نيست؛ بحثى اينکه در خوردند؛ ضربه خودشان از مسلمانها حقيقت
 را دشمن نقش بايد نخورد، ضربه بخواهد انسان اگر كه است اين نکته
 دشمنى ديدن نخوردن، ضربه براى مالحظه و هتوج  لوازم از يکى. ببيند
 خط. كنند غافل نبايد را ما اين از بزند؛ ضربه ما به ميخواهد كه است
 ىيالقا خطوط از يکى دشمن، تأثير از نخبگان و خواص بخصوص اغفال 

 تا. دارند كار اين براى البت ه مختلفى طرق حاال. است مندش تبليغاتى و
! اندازيدمى دشمن گردن به اشهمه شما آقا: ميگويند دشمن، بگويد كسى
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 شناسي/ دشمن 018

 عظيمى شعف بينيمنمي چرا را؟ دشمن بينيممين چرا دشمن؛ هست خوب،
 حوادث از ما، اختالف از اينجا كه آنچه از ميکند پيدا دشمن كه

 كسانى كنند تشويق آيد؟مى وجود به انتخابات از بعد ىبلوا از گوناگون،
! آوردمى اسم آدمها از بزرگ كشور يک رئيس آنجا،. هستند عامل كه را

 و آوردمى اسم نظام معارضين از است؟ دشمنى ايجاد جز اين خوب،
. كرديم بتعج   ما)!( او شجاعت از آقا كه كس فالن از ميکند تمجيد
 ديد؛ بايد را اينها. آمده خوششان آنها كه فتهگ اىكلمه يک چون چرا؟
 .كرد غفلت دشمن دشمنى  از نبايستى و شد متوج ه بايد را اينها

. است انتظار خالف ما غفلت نيست، انتظار خالف او دشمنى البت ه
 با آنها ارتباط و آنها حضور ىساله دويست ىكارنامه كه انگليس دولت
 نداريم يکجا و نقطه يک واقعاًـ است سياه پا تا سر ىكارنامه ما، كشور

 كوچکى قدم يک ايران مل ت نفع به انگليس دولت كه داد نشان بشود كه
 اينهاـ بزرگ هاىصدمه بوده هرچه ضرر؛ بوده هرچه باشد؛ برداشته
 ما كه ميکند اعالم آمريکا دولت! ايرانيم مل ت طرفدار ما كه ميکنند اعالن
 را مردم اام  بديم، اسالمى جمهورى نظام با: عنىي! ايرانيم مردم طرفدار
 مردم از منفک كه نظام اين نظامند؛ اين جزو مردم خوب،! داريم دوست
 البت ه او. فهميد شناخت، بايد را اينها. است دشمن ترفندهاى اين. نيست
 و را او دشمنى نفهميم ما اينکه اام  است، طبيعى امر ميکند؛ را اشدشمنى

 در ما بينيدمي وقت يک. نيست قبول قابل اين كنيم، غفلت معنا اين از
 را اىمجموعه پازل، درـ ميگيريم قرار دشمن پازلهاى و جدول داخل
 را اجزاء اين از يکى تاـ دربيايد تويش از شکلى يک تا ميچينند، هم كنار
 كه كنيم سعى بايد ما است؛ بدى چيز خيلى اين خوب،. بکنيم تأمين ما

 وقتى كه متقاطع حروف جدول اين مثل. نباشيم او اجزاء ىنندهكتأمين
 يک دشمن. آيدمىدر تويش از اىكلمه يک ميشود، گذاشته هم كنار

 در تويش از حرفى يک اينکه براى كرده، درست اينجورى جدولى
 كرد؛ مراقبت بايد را اين! بگذاريم ما هم را حروف اين از تا چند بياورد؛
 را دشمن پازل نکنيم؛ كامل را دشمن جدول بايد است؛ اين سر بحث
 بکند؛ ميخواهد كار چه و ميکند دارد كار چه دشمن ببينيم نکنيم؛ كامل

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 019/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 .ببينيم را او واضح حضور و اهداف
 سالح مخالفين، و دشمنان عليه المللىبين سالح ترينمؤث ر امروز
 سالح رين يتقو اين امروز. است اىرسانه ارتباطات سالح است؛ تبليغات
 شما را دشمن سالح اين. است خطرناكتر و بدتر هم اتم بمب از و است
 به لحظه سالح، همين با دشمن نديديد؟ انتخابات از بعد بلواهاى در

 بودند، شيطنت اهل كه كسانى به و ميکرد دنبال را ما قضاياى لحظه،
ٍّاٍّو. »ميداد رهنمود  به دائم ؛0«ليجادلوكمٍّيائهماولٍّالىٍّليوحونٍّالشّياطيننّ

 ديگر؛ است دشمن حضور اين خوب،. ميکردند ايحاء خودشان ياءاول
 0كرد؟ فرض ميشود روشنتر و ترواضح اين از را دشمن حضور

*** 
 است مردم عشق و مردم عواطف مردم، دل مردم، ايمان مردم، ذهن

 البت ه. است فرهنگى طرق از اينها در نفوذ و دارد قرار دشمنان هدف كه
 اند؛كرده پيشرفت كه ميکنند گمان و انديافته موفقيت كه ميکنند رتصو 
 نمسئوال و است مستحکم نظام اركان. اندكرده اشتباه اند؛كرده خطا ليکن
 هم ارشاد وزير آقاىـ ناآل من. باشند مراقب هم بايد و مراقبند هم نظام
 ايدب شما مراقبت و كنيد مراقبت بايد گويم،مي بخصوصـ هستند اينجا
 ضد اينها اينکه به شدن مت هم از و جنجالها از. باشد مضاعف مراقبت يک

 اام  بدهيد، هم را آزادى انواع باالترين اگر حتى شما. نترسيد آزاديند،
! هستيد آزادى ضد شما كه گفت خواهند هم باز كنيد، حفظ را اصولتان

 اريخت ىهمه در كه هستند كشورهايى منطقه، اين در ناآل اينکهكما
 به مت هم را آنها اند؛نديده را انتخاباتى ىمل   مجلس يک روى خودشان،

 سال بيست طول در كه را ما كشور ولى ،ميکنندن ديکتاتورى نظام
 از! ميکنند مت هم داشته، مردمى انتخابات و آزاد انتخابات تا بيست عمرش،
 تواندمين انسان كه دشمن حرف خاطر براى. نيست انتظارى كه دشمن
 بنابراين،. دهد تغيير را خودش ىخردمندانه و منطقى و صحيح ممشاى
 3.نکنيد مالحظه هيچ

                                                           
 000ی ی انعام، آيه. سوره 0
 0/1/0388 رهبری خبرگان مجلس اعضای ديدار در . بيانات 0
 08/0/0318( ره)خميني امام هحسيني  در كتاب نمايشگاه از بازديد از پس . بيانات 3
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 شناسي/ دشمن 001

 در عزاداریها اعمال جاهالنه
 شهيدان ساالر به مردم تمحب   و اخالص چگونه كه بينممي اينجانب

 واقع جهانى قضاوتهاى در جفا مورد 7الحسين اباعبداهلل حضرت
 واالى مقام به اعتقاد در آنان ىبينانهروشن درک چگونه ،ميشود
 از كه ميشود امورى بر حمل جاهالنه، اعمال بعضى بخاطر ،:بيتاهل

 چگونه كه بينممي. است دور بسى بزرگوارشان ىائم ه و شيعه ساحت
 دشمنان سوء تبليغ مورد :اطهر زهراى گانهجگرگوش بر عزادارى
 بعض كه بينممي گيرد،مي قرار استعمار شيطان هاىچيتبليغات و بمتعص 
 مغرض دشمن دست به بهانه ندارد هم دينى ىريشه هيچ كه اعمالى

 خرافه آئين بعنوان العياذباهلل را عتشي  و اسالم هم وسيله بدان كه دهدمي
 سمقد  نظام به نسبت را خود عداوت و بغض هم و كنند فىمعر 

 0.سازند آشکار خود تبليغات در اسالمى جمهورى

 ی علم گيری دشمن روهدف
 يک اقتدار براى اصلى محور آن يعنى كشور، يک پيشرفت رمز
 هاىتوطئه از بسيارى آماج. است علم اقتدار، با همراه پيشرفت  كشور،
 دانشجويان و علم اهل و علم هست، اسالمى جمهورى عليه كه امروزى

 تير اين نگذاريد. باشيد داشته هتوج  را اين است؛ علمى محيط و علم
 كار. كند اصابت اند،گرفته آنها كه هدفى به دشمن، گيرىدفه آن طبق
 0.بشود فمتوق   نگذاريد را علمى

*** 
 و فتوق  اندک آنها، علمى حركت در كه شود موجب نبايد چيز هيچ

 اهدافش به او بگذاريد نبايد. خواهدمي را اين دشمن. آيد وجود به لىتعل 
 و شکوفا كشور در علمى حركت بايد دشمن، خواست رغمعلى. برسد

 3.باشد نگرآينده و اميدبخش
*** 

                                                           
 01/3/0313 جمرو  آقاى والمسلمين االسالمحجة اردبيل ىجمعه امام ىنامه به . پاسخ 0
 6/8/0388 كشور علمى نخبگان از جمعى ديدار در . بيانات 0
 03/3/0368 دانشگاهيان و ياندانشجو از كثيری جمع بيعت مراسم در . بيانات 3
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 000/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 و آمريکا و استکبار و استعمار تهاىي حس اس از يکى امروز،
 نگذارند اينکه از است عبارت عالم در فساد احطر  صهيونيستهاى

 اين. كنند پيشرفت علمى لحاظ از انقالبى، نظام از برخوردار كشورهاى
 آنها كه تىي  حس اس چون است؛ مضاعف ما كشور به نسبت ت،ي حس اس
 ديگرى انقالب هيچ به نسبت دارند، اسالمى انقالب و اسالم به نسبت
 انقالب آينده، در اگر البت ه. داشت نخواهند و ندارند و نداشته

 امروز،. داشت نخواهند را تي  حس اس اين كند، پيدا قتحق  ىاغيراسالمى
 اسحسا بايد بدهند، درش كشور اين در را دانش توانندمي كه كسانى
 پاى روى ما بگذارد خواهدمين دشمن چون كنند؛ مضاعف ىوظيفه

 كرد خواهد پيدا قتحق  وقتى آن ايستادن، خود پاى روى. بايستيم خودمان
 دشمنانمان سمت به گدايى دست ما و بجوشد ما خود درون از علم كه

 و شتيزهو آموزاندانش برجسته، و خوب استعدادهاى. نکنيم دراز
 اسحسا خيلى بايستى باشند، مفيد كشور ىآينده براى توانندمي كه كسانى
 رغمعلى كه باشند خوشحال بايد هم خيلى البت ه. كنند تي مسئول و وظيفه
 0.باشند مؤث ر و مفيد شانمل ت و كشور براى توانندمي دشمنان، ميل

*** 
 شما، ابتکار به شما، نيروى به شما، نشاط به كشور امروز! من عزيزان

 بايد جوانها امروز. است نيازمند تشد  به شما صفاى به و شما ايمان به
 را، خودشان ايمان را، خودشان دانش و معرفت را، خودشان خردمندى
 كنند؛ تقويت است، ممکن هرچه را خودشان يکپارچگى و همبستگى
 خواهدمي دشمن. نشود تقويت خواهدمي دشمن كه مناطقى همان درست
 كارهاى به خواندن، درس جاىبه ما دانشگاههاى نکند؛ پيشرفت ما دانش
 شود تبديل مؤمن جوان و نشود تقويت جوان نسل ايمان بپردازند؛ ديگر
 و نباشد ما نيروهاى بين وحدت خواهدمي دشمن. هوسران جوان به

 و تنوراني   و صفا ما خواهدمي دشمن. دشمنان به شوند تبديل برادران
 تبديل عاطفهبى و ىماد   عنصر يک به ما جوان و باشيم هنداشت تمعنوي 

                                                           
 09/9/0368 هعلمي  هایحوزه طل اب و دانشگاهيان از كثيری جمع با ديدار در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 002

 در دارند وظيفه همه امروز. خواهدمي دشمن كه است چيزى اين شود؛
 0.كنند حركت اين مقابل

 آرامش بردن بين از برای دشمن تالش
 در ما، مل ت با دشمنى ىعمده مراكز كه شدمي اسحسا پيش تىمد   از
 در. بود روشن معنا اين حرفهايشان در ؛هستند ايران در حوادثى انتظار
 براى كه گزارشى در آمريکا كشور جاسوسى سازمان رئيس گذشته، سال

 ايران در 0999 سال در: گفت طوراين داد، و بود كرده هتهي  خودشان
 او ل از يعنىـ گذشته سال بيست اين در كه داريم را حوادثى انتظار
 از كه دادمي نشان زبان، اين با اقعو در! است سابقهبىـ تاكنون انقالب

 دشمن با كه هم فراريهايى اين از بعضى. است لعمط  پرده پشت چيزهايى
. زدند را حرفها اين شبيه هستند، پناهنده آمريکا به و ميکنند همکارى

 بود گفتهـ بود آمده خبرها در كه طورآنـ فرارى وابستگان همين از يکى
 كه تعبيرىبى خوش خوابهاى اين! رفت اهيمخو ايران به آينده سال ما كه

 اصلى مراكز و ييهاآمريکا صهيونيستها، كه بود معلوم پس! بينندمي هميشه
 فاقات   حوادثى است قرار و هستند ايران در حوادثى فکر در قدرت،
     0.بيفتد

  دشمن هدف ،مرج و هرج ایجاد
 و مرج و هرج ايجاد دشمن هدفهاى مهمترين از يکى شکبى

 قتحق  از هوشيارى كمال با. است مل ت اقشار ميان درگيرى و آشفتگى
 3.كنيد جلوگيرى پليد، و ابله و زبون دشمنان ىخواسته اين

*** 
 باشد؛ ايمانىبى شود؛ مرج و هرج كشور در خواهدمي دشمن

 اغتشاش، و مرج و هرج اين ىسايه در و باشد حکومت به اعتمادىبى

                                                           
 1/1/0319 اردبيل استان جوانان از كثيری گروه ديدار در بيانات  . 0
 8/1/0318 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
 اصـفهان یجمعـه امـام طـاهری الـديندجاللسـي  اهلليـتآ ینامـه انتشـار مناسـبت بـه . پيام3 

01/4/0380 
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 003/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 چيزى همان بياورد؛ كار سر را رضاخان تورىديکتا مثل ديکتاتورى يک
 08 در هم بار يک و رضاخان ىدوره در قرن اين اوايل در بار يک كه

 ايادى از گروهى شد؛ طورهمين هم مرداد 08. شد تجربه ايران در مرداد
 به اغتشاشگران و انداختند راه هياهو و جنجال و تبليغات آنها داخلى
 آمدن و مردم نااميدى و تروحاني   زدن كنار آن، دنبال به. ريختند خيابانها
 امروز. شد آغاز درضامحم  دوران سياه و سخت ديکتاتورى و بود آمريکا

    0.بکنند را كارها آن خواهندمي

 های دشمننام آزادی از نقشه ریزی جنجالها
 امر يک كشور، ىنقطه هر در مردم شما همدلى امروز! من عزيزان
 مورد چيزهاى. است ضرورى امر يک نيست؛ ىتزئينات و تشريفاتى
 چيزهاى نکنند، تکيه فکرى اختالف نقاط به نکنند، مطرح را اختالف
 مردم، اين ىهمه. مسلمانند مردم، اين ىهمه. بگويند را فاقات   مورد

 امام دارند، دوست را انقالبشان مردم، اين تمام. قرآنند و اسالم طرفدار
 اينها روى دارند؛ دوست را حيثيت و شرف مدافع رزمندگان و بزرگوار

 كسى وقت يک مثالً. دهند قرار بهانه را چيزى نيايند كسانى. كنيد تکيه
 قضايى دستگاه يا! كنند جنجال براى بهانه را اين زده، حرفى كلمه يک
 در نفر يک يا! كنند جنجال براى بهانه را آن كرده، برخورد نفر يک با

 اين است، داده انجام حركتى سياسى، يا اقتصادى، يا تى،امني  دستگاه فالن
 چون چرا؟. است كشور ضرر به جنجالها اين! كنند جنجال براى بهانه را

! است آزادى نام زير هم اينها ىهمه. ميکند دور هم از را مردم دلهاى
 جزو و مردم به قمتعل   آزادى. است انقالب ىهديه و الهى ىهديه آزادى
 اينها ندارد؛ آزادى ىمسأله به ربطى كارها اين اام . است مردم فطرت
 كشورمان عزيز مردم براى امروز من. است دشمن ىنقشه از بخشى

 راه به کتمس  امام، نام به کتمس  اسالم، به کتمس  هوشمندى، هوشيارى،
 به کتمس  است، بزرگوار آن سال امسال كه بزرگوار امام تمعنوي  و

 واجبترين از را مهربانى و برادرى پرچم برافراشتن و كلمه وحدت
                                                           

0  .1/1/0380 
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 شناسي/ دشمن 004

 مورد دينى، و ىمل  بزرگ ىخواسته همين اميدوارم و دانممي واجبات
 بزرگوار آن و گيرد قرار (ارواحنافداه)االعظمهللاةبقي حضرت ىزاكيه ىادعيه
 گرم براى و پيشرفت سمت به راهها شدن باز براى و مشکالت رفع براى
 0کنيم.مي دعا آستان، اين در هم ما. كنند عاد مل ت اين دلهاى كردن

  انقالب با ترویج فساد پوساندن
 چه فسادى، نوع هرـ فساد فرهنگ ترويج با بتواند نبايد دشمن
 و انواع چه و مالى فسادهاى چه و جنسى شهوات به مربوط فسادهاى

. بپوساند درون از را انقالب اينـ ديگر عملى و اخالقى فسادهاى اقسام
 برابر در كه غيرتمندى و شجاع جوان آن مثل بايد مرد، و زن شما کيکاي
 دفاع آن از و ميکند سپر سينه خود موجودى و خانواده و حريم و خانه
 اسالميتان ايمان و دستاوردها و نمسئوال و اسالم و انقالب از ،ميکند
  0.بايستيد ورزند،مي هجوم آن به كه كسانى مقابل در و كنيد دفاع

 زنان كشاندن دفسا به
 غرب، فرهنگ. كند حاكم جا همه بر را خود فرهنگ خواهدمي غرب
 و فساد اين برهنگى، اين كه كنم عرض شما به البت ه. است برهنگى

 از بسيارى در زنان از بعضى كه آميزىفضاحت شکل اين و بندوبارىبى
 اين،. نيست گيرهمه نيز غرب خود در بحمداهلل دارند، غربى كشورهاى

 پيدا افزايش روزروزبه آنها، خود غلط تبليغات اثر بر كه است كارى
 به غربى، كشورهاى خود در پيش، سال پنجاه چهل، تا ىحت  اوال  . ميکند
 خودشان كه را بندوبارىبى و فساد همان خواهندمي آنها. نبود تشد   اين

 را اين ما ولى. كنند صادر هم اسالمى كشورهاى به اند،شده گرفتارش
 مضر هم آنها براى و است مضر اجتماعى زندگى براى اين،. خواهيممين

 زنان. است بهترين ما براى اسالمى روش. است مضر باشد، هرجا. است

                                                           
 )ره(الر ضـا)ع( در صـحن امـام خمينـيبـن موسـيبيانات در ديدار مردم مشهد و زائران علي. 0 

0/0/0318 
 08/1/0368 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
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 005/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 در كه اندداده نشان امروز، تا انقالب از بعد و انقالب حوادث طول در ما
 در آنهاست، برجستگى و ارزش و زندگى واقعى معيار كه چيزهايى آن

 راه در و خدا راه در را خود فرزندان كه مادرى. دارند قرار عالى حسطو
ـ است سمقد  هم خدا پيش و است سمقد   او براى كه هدفىـ هدف
 است داده انجام برجسته عمل يک آورد،نمى ابرو به خم و ميکند تقديم

 كنيد، گيرىاندازه ميزانى و معيار هر با را اين .نيست كوچکى امر اين و
 ده، تمد  به را خودش و همسرش حرمت كه جوانى زن. است متباعظ
 و تعف  باكمال بوده، اسير دشمن زندانهاى در همسرش كه سال يازده

 اينها! نيست؟ ارزش كارش آيا است، كرده حفظ پاكدامنى و سربلندى
      0.ارزشند

  ملّت برابر در دشمن فرهنگيی هجانبكارزار همه
 طرف يک كه بينممي راای هصحن کنم،مي گاهن نبرد ىصحنه به وقتى

 نظام دشمن و مستضعفان نجات و اسالم طرفدار كه ايران مل ت شما آن،
 يعنى شما، دشمنان آن، ديگر طرف و داريد قرار هستيد، دنيا استکبارى
 در كه اراذلى و روهايشاندنباله اسالم، ضد   و استکبار ىجبهه سردمداران

 و استکبار بوق دنبال نفسانى، هواهاى و شخصى منافع بخاطر بين، اين
 شوخى برپاست؛ كارزارى ن،اآل. دارند قرار اند،افتاده راه او دجال خر

ـ جهانى استکبار يعنىـ دشمن اگر تازه. شد تمام نظامى، جنگ. نيست
 برايش منتها بيندازد؛ راه را نظامى جنگ هم باز كه ندارد حرفى بتواند،
 .نيست آسان
 هركس. است جريان در سياسى و فرهنگى و فکرى كارزار يک ن،اآل
 بفهمد، را خبرها كند، پيدا طتسل  نبرد و كارزار ىصحنه اين بر بتواند
 ممسل  برايش بيندازد، صحنه به نگاه يک و باشد داشته ذهنى ىاحاطه
 وارد را خود فشار بيشترين فرهنگى، طرق از دشمن ناآل كه شد خواهد

 وجدان و دل و دين فرهنگيهاى و مزدهابهقلم نيستند مه كم. آوردمى
 خارج در اكثراً  و غالباً چهـ استکبار فساد بساط پاى ىنشسته و باخته

                                                           
 01/1/0313 ربيانات در ديدار گروهي از خواهران پرستا . 0
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 شناسي/ دشمن 006

 قلم استکبارى، مقاصد براى كهـ كشور داخل در وتوكىتک چه و كشور
     0.کنندمي دارند و بکنند هم كار بگويند، هم شعر بردارند، هم

 فرهنگي هایتسخير پایگاه
 عالمانه ىانديشه فروغ و ايمان نور با كه هنگامى جوان، آاليشبى دل
 فرداى و امروز آن، هاىفرآورده كه است الهى ىاگنجينه شود روشن
 تحصيل از پس ميبايد آنچه كنونى، ىمرحله در. ميسازد مندبهره را كشور
 دانشجويان فکرى ارتقاء گيرد، قرار ىيدانشجو تهاىالي فع  صدر در علم،
 كند انکار نميتواند هيچکس امروز. است سياست و فرهنگ ىزمينه در
 پايگاههاى تسخير اسالمى، جمهورى دشمنان هدف فوريترين كه

 و اسالمى باورهاى وسيله،بدين درصددند آنان. است كشور در فرهنگى
 ىسلطه نظام برابر در ايران مل ت ايستادگى عامل تريناصلي كه را انقالبى

 و پذيرىسلطه باورهاى و بزدايند دلها و ذهنها از است، استکبارى
 سوى از آشکار تالش. بنشانند آن جاى به را غرب برابر در فرودستى
 از بسيارى در زور، و زر امپراتوريهاى نشاندگاندست و هاواسطه
 امروز انقالب، و اسالم مبانى در ترديدافکنى براى فرهنگى هاىعرصه
 در هشدار ديروز كه كسانى و است، افکنده دغدغه به نيز را اورديرب افراد
 خود چشم به را آن امروز نميگرفتند، ىجد   را فرهنگى شبيخون برابر
 در آنانکه بويژه اند،جوانان شبيخون، اين آماج نخستين شکبي. بينيدمي

 سياسى و فرهنگى ىآينده و دارندميبر قدم فرزانگى و دانش ىجاده
 و تالش رغمبه دشمن كه است درست. است آنها دست در كشور
 يابد، دست خود نظر مورد محصول به است نتوانسته فراوان، ىهزينه
 و معرفت بدخواهان، ىكوبنده پاسخ مهمترين كه دانيممي بروشنى ولى
 كه است همان اينها و است، سياسى تحليل قدرت و بينانهروشن ايمان
        آن به پرداختن و گماشتن تهم  ىشايسته ىيدانشجو لهاىتشک 

.ميباشند
0   

                                                           
 از جمعـى و كشـور فرهنگـى امـور مسـئوالن و معل مـان از كثيـرى گروه با ديدار در . بيانات 0

 00/0/0369كارگر جهانى روز و معل م روز مناسبت به كارگران،
 01/6/0381 مشهد در دانشجويان اسالمي یجامعه كنگره به . پيام 0
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 007/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 فرهنگي ابزار با كشور به دشمنی هحمل
 نظامى و جامعه و كشور به فرهنگى ابزار با خواهدمي كه وقتى دشمن

 ما كشور در امروز من نظر به كه گيرد،مي هدف را چيزهايى كند، حمله
 مطبوعات لمعا در هم هست، كتاب عالم در هم. هست چيزهايى چنين
 غلط، فکر اين كه گوييممي ما وقتى البت ه. هست هنر عالم در هم هست،

 و تىامني  طرح يک چارچوب در نادرست، سخن اين يا غلط، طرح اين يا
 چه كه نداند مطلقاً انديشه، آن صاحب است ممکن دارد، قرار براندازى

 يا براندازى طرح آن در هم او خود كه نيست آن معناى به اين! ميکند كار
 دشمن اام  ندارد، سهمى هيچ او اصالً گاهى نه، است؛ شريک خرابکارى

 از ديد اينکه مجرد به خيرخواه، انسان يک اينجا. ميکند استفاده او از
 ىمجموعه يک از جزئى بعنوان او كار از و او حرف از او، سخن

 براندازى كار اين به او خود اگر ،ميشود استفاده كشور اين در خرابکارى
 اگر است؛ اين اشعدهقا. کشدمي عقبفوراً  نيست، مايل خرابکارى يا

 از دو م نوع اين،. است شريک و سهيم هم او پس نکشيد، عقب
 به نسبت كه ما كند، گمان كسى اگر خطاست .است غلط هاىانديشه
 خرجبه تي  حس اس جامعه در نشر و نوشتن و كتاب و مطبوعات یمسأله

 ما. نه مخالفيم؛ آزاد ىمباحثه با و آزاد فکر با آزاد، رتفک  با دهيم،مي
 ناآل تا الحمدهلل و ايمداده را مسائل اين شعارهاى يناو ل كه هستيم كسانى

 ميشودن. مخالفيم ويرانگرى آزادى و گناه آزادى با اام  ايم؛بوده دنبالش هم
 از را تابك آيدمي ما اعتماد به كه كشور يک جوان نسل كه داد اجازه
 طريق اين از هستند، كار رأس در و نينمتدي  اينها گويدمي و خردمي شما

   0.دهد انجام كارى بخواهد دشمن طريق اين از يا شود؛ فاسد يا گمراه
*** 

 ـ0افعلى شور روسيه، در جهانى جنگ قضاياى در كه امشنيده من
 دانممي درست نه ام،شنيده را آهنگش نه من البت ه كه است معروفى آهنگ

 جنگ، ميدان به شدن وارد براى مردم تهييج درـ دانندمي آقايان چيست؛

                                                           
 08/0/0318( ره)خميني امام هسيني ح در كتاب نمايشگاه از بازديد از پس . بيانات 0
 . موسيقي كه در زمان شوروی سابق خوانده ميشد. 0
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 شناسي/ دشمن 008

. گرفت قرار مردمى اهداف خدمت در يعنى داشت؛ را تأثير بيشترين
 چطور بنابراين دارد؛ وجود كشورى هر هنرمند از عتوق  اين طبيعى طوربه
 ابزار از دشمن كه حالى در بماند؛ تفاوتبى قضيه اين به نسبت تواندمي

    0.ميکند استفاده هنر
*** 

 پيداست كه رسد،مي عالم مختلف نقاط از دىمتعد  كتابهاى من براى
 و كدورت و كينه ايجاد براى كتابها اين كه بوده اين بر افرادى سعى اصالً
 بحمداهلل اسالمى جمهورى در كه حاال. بشود نوشته نگرانى و بغض
 و اسالمى شعارهاى شعارها، كه حاال و ،است بلند قرآن و اسالم پرچم

 مل ت اين كشور، اين ىكينه ديگرى طريق از ميکنند سعى است، پرجاذبه
 وارد عالم مختلف نقاط در مسلمان برادران دل در را حکومت اين و

 ننشسته اريکب كه دشمن نويسند؛مي كار اين مخصوص كتابهايى كنند؛
    0.است

  دشمن هایدسيسه از قالبان فرهنگ و هنر جریان تحقير
 اين چقدر فهمممي کنم،مي نگاه دشمن ابزارهاى عتنو  به وقتى من
 و ادب جريان كه بود اين كارها از يکى! داشت تي اهم  اينها براى قضيه
 اين. بکشانند انزوا به و كنند تحقير كشور در را انقالبى فرهنگ و هنر
 يکى كرده، انقالب كه ىمهم  كارهاى جمله از. بود كارهايشان از يکى
 اقتدار داراى و هنرمند و اديب و فرهنگى عنصر عد ه يک كه است اين

 وجود به زيادى شعراى. نيستند هم كم بحمداهلل و كرده تربيت فرهنگى
 دقيق زنقلم نويسندگان آمدند؛ وجود به زيادى نويسانداستان آمدند؛
 انقالب او ل از. ندهست بحمداهلل و آمدند وجود به محکمى نويسفارسى
 سال سيزده كدام ببينيد كنيد نگاه شما. است گذشته سال سيزده تاكنون،

 ىدرجه تهاىشخصي  است توانسته ما، تاريخى و فرهنگى عمر دوران در

                                                           
 0/1/0381 هنر و فرهنگ اصحاب ديدار در . بيانات 0
 عـالى شـوراى ىدوره نخسـتين گردهمـايى در كننـدهشـركت اعضـاى بـا ديـدار در . بيانات 0

 0/1/0311 ميةاالسال المذاهب بين التقريب مجمع المللىبين
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 009/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 هنوز بشوند، يک ىدرجه تشخصي   تا اينها البت ه آورد؟ وجود به يک
 اين در د،بشون يک ىدرجه تشخصي   كه كسانى اام   دارند؛ فاصله

 دوران در ما، ميهن مادر. زيادند آورده، پديد انقالب كه اىمجموعه
 حقيقتاً. بود شده عقيم و سترون پادشاهى، دوران اواخر استبدادهاى

 بعضى در بخصوص بزرگ، هنرمندان بزرگ، نويسندگان بزرگ، آدمهاى
 نميا در بينيممي امروز لکن. کردندمين پيدا پرورش هنرى، هاىرشته از

 كارگردانان خوب، نويساننمايشنامه خوب، سينماگران ما، جوان هاىبچه
 كه است انقالب. زيادند خوب، نويسانداستان و خوب شعراى خوب،

 0.كرد آزاد را نيروها اين

 سياست و فرهنگی هپرد پشت در دشمن حضور
. بگيريد ىجد  سياست و فرهنگ ىپرده پشت در را دشمن حضور

 در دشمن كه حقيقت اين گذرد،مي هرچه و است تواقعي  يک اين
 دارد، سياسى مسائل و فرهنگ ىمقوله به زيادى اميد خود، پليد مقاصد
 از بعضى لوحانهساده و غافالنه نبايد. ميشود آشکار و واضح بيشتر
 به و كرد ىتلق   اشاصلى عامل از ىبريده و عل ت از جداى را هاپديده
 كشور فرهنگى فضاى از خواهندمي دشمنان قتاًحقي. داد نسبت آن و اين
 به هم: کنممي تأكيد داًمجد  باز. كنند استفاده دولت و نظام انقالب، عليه
 واقعاً  اگر هم بگوييد؛ را پيشرفتها و دهيد خبر كنيد، رسانىاطـ الع مردم

 صرف. بگذاريد ميان در مردم با شفاف هم را آنها دارد، وجود موانعى
 آنها و ميکندن قانع را مردم هست، كار در موانعى ييمبگو ما اينکه

 جريانى و هستند كسانى و دارد وجود موانعى واقعاً اگر. پذيرندمين
 مردم به صريح و شفاف را اين كنيد، كار شما گذاردمين كه است موجود
 يک افراد اين يا شخص اين ميشود معلوم حقيقتاً كه است اين يا. بگوييد
 كنند، كار دولت يا نمسئوال گذارندمين و ميدهند جامان مجرمانه حركت

 آن كه است اين يا شود، رسيدگى جرم اين به بايد صورت اين در كه

                                                           
 كشــور سراســر پــرورش و آمــوزش منــاطق رؤســای و معــاونين وزيــر، ديــدار در . بيانــات0 

00/1/0310 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 021

 را شما او يا كرد متقاعد را او بايد يا باالخره. دارد منطقى هم طرف
 و روشن و صريح و بگذاريد عمومى افکار معرض در را اين. كند متقاعد

 پيشرفت به اين من نظر به. كنيد صحبت هازمينه ناي در مردم با افشف 
  0.ميکند كمک كار

 ایران ملّت بر سلطه برای دشمن گوناگون اهداف
 اقدامى بگيرند، پس مسلمانان از را اندلس خواستند وقتىها اروپايي

 مراكز و اسالم دشمنان اام   نبودند؛ صهيونيستها روز آن. كردند تبلندمد 
 در و پرداختند جوانان كردن فاسد به آنها. بودند الفع  اسالم عليه سياسى،

 از يکى. داشتند سياسى يا مذهبى مسيحى، مختلف هاىانگيزه راستا اين
 طوربه را آنها شراب تا كردند وقف را تاكستانهايى كه بود اين كارها
 دختران و زنان سمت به را جوانان! دهند قرار جوانان اختيار در مجانى
 راههاى زمان گذشت! كنند آلوده شهوات به را آنها تا ددادن سوق خود
 آنها هم امروز. ميکندن عوض را مل ت يک كردن آباد يا فاسد براى اصلى
 سياسى و فرهنگى اقتصادى، هدفهاى دشمن البت ه. ميکنند را كار همين
 بر اقتصادى طتسل  آنها براى است؛ معلوم اشاقتصادى هدفهاى. دارد هم

 جنگ يک اندازىراه حال در امروز. است حياتى ميانهخاور ىمنطقه
 كه دانندمي دنيا ىهمه. هستند عراق كشور در و ما همسايگى در بزرگ
 نفت اپک، بر طتسل . است اقتصادى هدف او ل ىدرجه در آنها هدف
. است اهداف اين ىجمله از خاورميانه نفت بر نهايى ىسلطه و عراق

 همه كه اىاالطاعهواجب خداى است؛ ىماد   دنياى امروز خداى اقتصاد،
. بکنند ثروت آوردن دستبه براى كارى هر و بزنند زانو او مقابل در بايد
 پر جهت در بلکه گيرد؛مين صورت بشر اقتصاد بهبود براى اقدامات اين

 تفرعوني   مظهر كه آنها امثال و تسليحاتى و نفتى كمپانيهاى جيب كردن
 0.پذيردمي رتصو هستند، تقاروني  و

*** 

                                                           
 4/6/0380 دولت یهفته مناسبت به دولت، هيأت اعضای ديدار در . بيانات 0
 6/00/0380 بلوچستان و سيستان استان جوانان ديدار در بيانات  . 0
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 020/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

. كند دشمن اسالمى جمهورى نظام با را دولتها خواستمي استکبار
 عمل استکبار خواست نگذاشتند و فهميدند هوشيارانه دولتها از بعضى
 در. غلتيدند استکبارى دام اين در هتوج  بدون دولتها، از بعضى اام  شود؛

 و ىسن  و شيعه اختالفات و اىفرقه اختالفات ىمسأله هم هامل ت سطوح
 گرفتن با كه واداشتند را زيادى افراد و كردند مطرح را عقيدتى اختالفات

 مل ت عقايد از برخى عليه يا عتشي  عليه يا اسالمى جمهورى عليه مزد،
 هم را اىعد ه. شد نوشته زيادى كتابهاى و بنويسند كتاب ايران، مسلمان
 دشنامها و اشکالها اين به و تابهاك اين به كه آنها، خود زبان با كردند وادار
 امروز! من عزيزان. افتادند دام اين در طرف دو هر فانهس أمت. دهند پاسخ
 0.است اين مسأله اسالم، دنياى در

 های انقالب اسالمي خارج كردن مردم از عرصه ؛تالش دشمن
 انقالب عظيم ىعرصه از را مردم كه بود اين دشمن تالش ىهمه
 كه سالهايى ىهمه در كه است بوده آنچنان مردم، شما خپاس. كند خارج

 آشکار آن در مردم حضور بايد كه ميدانهايى در گذرد،مي انقالب اين بر
 بوده قاطعتر و صريحتر و تركوبنده جهانى، استکبار به شما پاسخ شود،
 مبارک ماه آخر ىجمعه روز در شما عظيم اجتماع نمونه، يک. است

 اعالم از هجدهم سال كه است عجيب. بودـ قدس زروـ امسال رمضان
 هفدهم، سال. ميکنند شركت هفدهم سال از بيشتر مردم قدس، روز
 و تهم  چه و حركت چه اين،. ميکنند شركت شانزدهم سال از بيشتر
 ازها بينيپيش !است بزرگ مل ت اين به عالم پروردگار طرف از لطفى چه
 مختلف اقوام ايران، مل ت ىمجموعه در چون كه بود اين انقالب از قبل

 زياد اختالف ىزمينه پس، است، رايج مختلف زبانهاى و دارند حضور
 و حدمت   مل ت يک ما مل ت كه ديدند همه و شد ثابت خالفش اام  است؛

 ابراز جاى كه هايىصحنه در و گوناگون مراسم در ببينيد شما. است فقمت 
 كه «قدس روز» مراسم مثلـ است سياسى ىمسأله يک به نسبت عقيده

                                                           
 خــارجى تهاىشخصــي  و اســالمى نظــام ارانكــارگز قــو ه، ســه رؤســاى ديــدار در بيانــات  . 0
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 شناسي/ دشمن 022

 سراسر در غوغايى چه كه كرديد مالحظه شما و شد برگزار پريروز
 ما ىيکپارچه مل تـ بود مركز در چه و غرب و شرق در چه ايران،
 كه هرجا در مختلف، اقوام! گذارندمي نمايش به را خود وحدت چگونه
ـ تركمنشان و بلوچشان عربشان، كردشان، تركشان، فارسشان،ـ هستند
. زنندمي را حرف يک و ميدهند شعار يک ،ميکنند حركت يکسان همه
 كه هم انتخابات نوبت. است بزرگ و عجيب وحدتى نشانگر همه، اين
ـ رسدمي كه هم سمقد  دفاع نوبت. ميکنند شركت طورهمين مردم رسد،مي

 همه ؛ميکنند شركت جا همه از همينگونه مردمـ ما ىساله هشت جنگ
 يک حول همه و ميشوند ميدان وارد خدا براى همه ؛ميدهند يدشه
 در س،مقد   دفاع دوران در ىحت . ميکنند اقدام مشترک، ىوظيفه اسحسا

 ميهنانهمـ محفوظ خود جاى به كه وظيفه سربازـ ما داوطلبان بين
 ميدان به داوطلبانه كه بودند مسيحيانى. داشتند شركت هم غيرمسلمان

 ديديم، را اينها. كردند فدا راه اين در هم را انشانج و رفتند جنگ
 دارد؛ وجود ما مل ت ميان در عجيبى وحدت يعنى. شناسيممي و شناختيم

 بنابراين،. است كرده كار خيلى آن بردن بين از براى هم دشمن اينکه با
 بركت به و اسالم تحاكمي  بركت به اسالمى، ايران كشور داخل در

 وحدت و الهى ذكر محور دو هر آفرين،وحدت اساسى محورهاى وجود
. بود خواهد گذشته مثل شاءاهللان هم آينده در و است تأمين عمومى
 اسالمى، ام ت سطح در فانهمتأس  چون است؛ اسالمى ام ت بابت نگرانى،
 0.نيست اينگونه شرايط،

 انقالب و اسالمهای ارزش تضعيفهدف دشمن 
 ىجبهه به اسالم، و انقالب اىارزشه تضعيف با نگذاريد! عزيزان

 در قبيل، اين از زدگانىغفلت نگذاريد بخصوص و كنند؛ كمک دشمن
 انقالب شعارهاى. بگيرند جاـ ممقد  صفوف در يعنىـ شما هاىمجموعه

 كشور اين آبادانى و سربلندى و اعتالء راه در راهنما پرچمهاى كه را
 انگارىسهل و كنيد فاعد آن از وجود ىهمه با و بداريد گرامى است،

                                                           
 00/00/0311 «فطر سعيد عيد» مناسبت به نظام، كارگزاران ديدار در بيانات  . 0
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 زبان با و آينددرمى خودى لباس به احياناً كه بيگانگانى از را آن به نسبت
 0.نکنيد لتحم  گويند،مي سخن خودى

 ط بر دنياهدف دشمن تسلّ
 آن دولت  هيأت افراد از بعضي انقالب، شورای در كه است يادم من
 تخطئه را اندانشجوي كار جستند،مي شركت انقالب شورای در كه روز
 طرف آن دلشان اينها! رفتند؟ آمريکا سفارت به چرا گفتندمي و کردندمي
 به چيزى به اينها. هستند هم ناآل است، طرف آن دلشان كه كسانى .بود
. ندارند باور ىمل  تعز  و تشخصي  ى،مل   تهوي   ى،مل  استقالل نام

 كه مندبفه درست دهدمين اجازه آنها به كه است طورى تربيتهايشان
 ،مل ت يک براى چقدر كشور، يک در استکبارى قدرت يک حضور
 چندان آنها از بعضى براى هم اسالم دستورات. است سنگين و زيانبار
 هم امروز بودند؛ كوچک تاقلي  يک هميشه اينها. ندارد ارزشى و تي اهم 

 را اسالم دشمنان تبليغات ،ميکنند تبليغات ،ميکنند تالي  فع  البت ه. هستند
 دانشجويان،ـ جوانان بخصوص مردم، متن دل اام  ؛ميدهند ادامه
 ميکنند درک هستند، جا هرـ جوان مختلف قشرهاى ساير و آموزاندانش
 استکبارى قدرت تسليم كه است اين اهانت بزرگترين ،مل ت يک براى كه

 كه است روشن برايش معنا اين باشد، تحليل اهل كه هركس. باشد بيگانه
 يعنى ندارد؛ استکبارى ىنقشه جز اىنقشه هيچ ايران براى آمريکا امروز

 مقابل در ايران مل ت كه است معلوم! انقالب از قبل وضعيت به بازگشت
. است ايران مل ت استبدادى ضد    جهتگيرى آن اين،. ايستدمى نقشه اين
 زنند،مي حرف ،ميکنند تبليغات: هست دشمنان طرف از تالشهايى البت ه
 روز كهـ را آبان سيزده روز ميکنند سعى ىحت  بعضى ؛ميکنند سطهسف

 تبديل آمريکا مقابل در نرمش روز بهـ است استکبار مقابل در مقاومت
 منتها است؛ خيانت بگوييم ناچاريم است، لوحىساده نگوييم اگر! كنند
 لوحىساده روى از كارها اين البد خيانت، بگويد خواهدمين انسان چون

 اهداف بايد باشيد؛ بيدار و هوشيار خيلى بايد جوانان شما. است تغفل و
                                                           

 01/1/0311 دانشگاهها اسالمي انجمنهای مسئوالن گردهمايي مناسبت به . پيام 0
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 بر طتسل  هدفش آمريکا استکبارى قدرت امروز. بشناسيد را دشمن
 دولتهاى ىحت  . باشد پوشيده و پنهان كه نيست چيزى اين و دنياست
 پول ىجويانهمداخله نفوذ از و دخالت از و فرهنگى تهاجم از اروپايى
 البت ه. است اندازىدست و فتصر   ىمسأله مسأله،. ارندد گله آمريکا

 ايران مل ت اام   بايستند؛ و كنند مقاومت توانندمين كه هستند كشورهايى
 زبانىچرب ،ميکند تطميع ،ميکند تهديد هم مقابل طرف آن. است ايستاده
 تا ،ميکند دنبال را هدف يک هم اينها ىهمه از ؛ميکند تبليغات ،ميکند
 را بساطش دوباره و شود ايران كشور وارد داًمجد  و بگشايد راهى اينکه
 ايران مل ت براى را انقالب از قبل آورشرم وضع آن بتواند و كند پهن
 استکبارى، طمعهاى اين مقابل در ايران مل ت ترديد بدون اام  نمايد؛ تکرار

 0.ايستاد خواهد تمام قدرت با

 انقالب اسالمي دشمن عليه اهداف
 و انقالب سقوط ،او ل ىدرجه در ميکردند، دنبال 0آنها كه فهايىهد
 بعدى هدف. بود براندازى ،او ل هدف. بود اسالمى جمهورى نظام سقوط
 انقالب نکند، پيدا قتحق  اسالمى جمهورى نظام براندازى اگر كه بود اين
 انقالب، باطن اام  بماند، باقى انقالب صورت يعنى كنند؛ استحاله را

 تالش خيلى زمينه اين در. برود بين از انقالب روح انقالب، تسير
 88 ىفتنه همين آمد، صحنه روى كه آنها ىنمايشنامه آخرين كه كردند؛

 به حب بخاطر داخل، در اىعد ه يک. بود تالشى يک حقيقت، در. بود
 اين اسيرـ نفسانى خطرناک امراض قبيل اين ازـ مقام به حب نفس،
 در صحنه، مدير و كشنقشه و احطر  ام؛گفته بارها من. شدند توطئه
 بعضى كردند؛ همکارى آنها با داخل در. هست و بود مرزها اين از بيرون
 .دو م هدف هم اين. ندانسته بعضى دانسته،

 نظام اگر كه كنند كارى كه هست و بود اين باز هم مسو  هدف

                                                           
 آمريکا جاسوسى ىالنه تسخير سالروز مناسبتبه آموزاندانش و نشجوياندا ديدار در . بيانات 0
 00/8/0318( جهانى استکبار با مبارزه ىمل  روز)

 . منظور دشمنان است. 0 
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 كرد، نفوذ آنها در وانميت كه النفسىضعيف عناصر از ميماند، باقى اسالمى
 خودشان اصلى طرفهاى واقع در كشور، مسائل در را اينها و كنند استفاده
 قدرت كه كند پيدا ادامه و بيايد وجود به نظامى باالخره. بدهند قرار
 كه است اين عمدهـ باشد مطيع باشد، ضعيف باشد، نداشته كافى

. نکند علم قد د،نايست آمريکا مقابل درـ باشد مطيع باشد، سرسپرده
     0.اينهاست اهداف

 تاریخ و حقایق تحریف
 تاريخ و حقايق تحريف دشمن، مهم اهداف از يکى انقالب، اوايل از
 كه شدمي پيدا مزدورى قلم يا حنجره كشور داخل در وقت يک اگر. بود

 فريادهاى ديديدمي کرد،مي تحريف را اسالم و انقالب و جنگ حقايق
 اگر هم امروز. است طورهمين نيز امروز. ميشود بلند ادني اطراف از تشويق

 كردن راضى و استکبار دل كردن خوش بخاطر كسانى كشور داخل در
 در كه بنويسند و بگويند چيزى كشور اين و مل ت اين و اسالم دشمنان

 كه بينيدمي باشد، انقالب هاىچهره و انقالب تاريخ و اسالم تحريف آن
 او و کشندمي هورا او براى استکبار تبليغاتى هاىدستگاه طرف از دنيا در
 و بينش تابع انسانها. است ىمهم  بسيار موضوع تبيين،! ميکنند تشويق را

 تحريف مردم چشم در را حقايق بتواند كسى اگر. هستند خودشان ديد
 گمراهى سمت به را مردم ىاراده و بازو و عمل واقع در يعنى كند،

 اگر امروز. خواهدمي دشمن كه است يزىچ همان اين. است كشانده
 و كنند قلمفرسايى مل ت اين مجاهدتهاى و ساتمقد  و اسالم عليه كسانى
 يعنىـ كشور اين فرزندان بهترين عليه كسانى اگر بنويسند؛ چيزى
 اگر بجنبانند؛ ريشى و كنند اظهارنظرىـ خدا راه مجاهدان و ما شهيدان
 بنويسند؛ چيزى و بزنند رفىح شهادت و جهاد و بسيج عليه كسانى

 قرار خارجى نويسندگان و سياستمداران و راديوها تشويق مورد بينيدمي
 وسيع هاىحوزه در بياناتشان كه كسانى چهـ افراد ىهمه امروز. گيرندمي

 واقع مؤث ر سخنانشان كوچکتر هاىحوزه در كه كسانى چه دارد، كاربرد
                                                           

 01/00/0389ی تهران های نماز جمعه. بيانات در خطبه 0
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ـ غيره و كارگرى هاىمحيط و دانشگاه و كالس و مدرسه مثل ؛ميشود
 تحريف مورد انقالب و اسالم محکمات و حقايق ديدند اگر و ندمسئول
 نکته اين به امام. كنند سکوت نبايد كنند؛ تبيين دارند وظيفه گيرد،مي قرار
 و استحکام راز كه است چيزهايى از يکى اين و. کردمي هتوج  بسيار

 0.ستا مندرج آن در نظام پايدارى و ماندگارى

 تردیدافکني و سلب اعتماد مردم
 نفى و مشکالت بزرگنمايى اصولى، ارزشهاى در ترديدافکنى

 شرايط و عوامل اين به آمريکا. ستآمريکا قطعى نيازهاى از تها،موف قي 
 تضمين اسالمى جمهورى با تقابل در را خود تموف قي   بتواند تا دارد نياز
 سازىزمينه واقع در كند، كار ريکاآم نفع به هازمينه اين در كس هر. كند
 يا نظامى شيوه با ولو را، خودش مقاصد بتواند آمريکا اينکه براى کندمي

 انسان جاها بعضى در البت ه. دهد انجام ايران مل ت به نسبت نظامى،شبه
 بعنوان را آمريکا تا دهندمي بال و پر خيلى را تصوير و تصو ر اين بيندمي

 مقابل جبهه و كنند فىمعر   پيروزى و پيشرفت لحا در موف ق  قدرت يک
 است؛ غيرواقعى و نادرست صددرصد اين. دهند نشان انفعال حال در را
 طوراين وجههيچبه است؛ يىآمريکا هاىرسانه تبليغاتى كار محصول  اين

 آمريکا هدف شدن برآورده از غير صد ام، رژيم بر نظامى پيروزى. نيست
ی مسأله از عراق یمسأله البت ه. است افغانستان ىحت  و عراق یمسأله در

 مراتببه هم عراق در آمريکا مشکالت است؛ مهمتر خيلى افغانستان
 وانمود طوراين خواهندمي. بود خواهد افغانستان در مشکالتش از بيشتر
 است؛ رسيده خود هدفهاى یهمه به آمريکا و شده تمام مسأله كه كنند
 مشکالت و است نشده تمام مسأله نيست؛ طوراين وجههيچبه كهحالى در

    0.دارد قرار اينها راه سر بر فراوانى
*** 

 مردم اعتماد سلب هستند، آن دنبال شد تبه اينها كه مسائلى از يکى

                                                           
 04/3/0381( ره)خميني امام مطه ر مرقد زائران اجتماع در . بيانات 0
 00/0/0380 بهشتى شهيد دانشگاه دانشجويان با ديدار در انات. بي 0
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. نيست ات فاقى شنويد،مي كه حرفهايى از بعضى. است نظام كارايى از
 و كنند بحث اسالمى نظام یدرباره بيايند كسان بعضى كه نيست تصادفى
 و خواست و رأى با كه را نظامى. سازند مطرح را نظام تمشروعي  بحران

 اين با آمده، كار سر  عواطف و اتاسحسا همه اين با و مردم مجاهدت
 هامقابله و دشمنيها همه اين از و كرده نرم پنجه و دست مشکالت همه

 متعال زيرـ است بوده مردم كمک به هم همه وـ آمده بيرون سرافراز
 از بعضى. نيست تصادفى اينها! تمشروعي  بحران بگويند و بگذارند سؤال

 جهت در همه ،ميشود پخش تريبونها از بعضى در بينيدمي كه حرفهايى
 سلب براى و مردم ذهن در اسالمى نظام از منفى تصويرسازى   همين
 يانم پيوند گسستگى يعنى شود؛ حاصل مقصود آن تا آنهاست اعتماد
 0.نظام و مردم

 نظام حاكميّتی هدر بدن و اختالف ایجاد شکاف
 ىبدنه در بتواند كه برسد خودش هدفهاى به تواندمي وقتى دشمن

 ايجاد شکاف و اختالف مختلف، بخشهاى نمسئوال در و نظام تحاكمي 
 حکومت، باالى سطوح در درگيرى .است قضيه اين دنبال دشمن. كند

. ميکند تعقيب جدبه را آن و خواهدمي را آن مندش كه است چيزى همان
 اين دهند، نفوذ را كسى توانستند اگر: كردم عرض قبالً كه چيزى همان
 پيدا توفيقى چنين باال مراكز در تاكنون خوشبختانه كهـ ميکنند را كار

 راه اام ـ كرد نخواهند پيدا توفيق هم اين از بعد شاءاهللان و اندنکرده
 بعضى به را خودشان كه است اين آنهاست، دسترس در كه ديگرى
. كنند تشديد را دعوا بعضى نفع به و بعضى عليه و دهند نشان نزديک
 همين اخير سال چند در انقالبضد  روشن و واضح سياستهاى از يکى
 موضعگيرى اگر است؛ هدف اين با زنند،مي حرف اگر. است بوده نکته

 هدف همين با اندازند،مى راه به يوراد اگر است؛ هدف اين با ،ميکنند
 جاسوسى سرويسهاى عوامل و انقالبضد  هاىدنباله هم داخل در. است

 موضعگيرى طورهمان نيز اينهاـ نباشند كه نيست طوراينـ هستند خارجى
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 فقط. ميکنند تعقيب را هدف همان و زنندمي حرف طورهمان ،ميکنند
 ايجاد نيست؛ آنها هدف حکومتى، باالى دستگاههاى در شکاف ايجاد
 كه بود اين شانسعى. بود آنها ديگر هدف هم هعلمي  ىحوزه در شکاف

 اختالف ه،علمي   ىحوزه سطح در نامدار علماى و بزرگان و مراجع بين
     0.نتوانند جا هيچ در اميدواريم و نتوانستند خوشبختانه كه كنند، ايجاد

 دشمن افکار عمومي، هدف گرفتن در اختيار
 نگذاريد بايد شما. گيرد اختيار در را عمومى افکار خواهدميدشمن 

 كه هرجايى تاـ را ديگر هاىمل ت و خودتان مل ت عمومى افکار او كه
 ىحادثه مثل اىحادثه امروز شما. گيرد اختيار درـ رسدمي شما صداى
 ىمل ت. است معلوم باطل و حق ىجبههآنجا  در ديگر كه ببينيد را فلسطين

 زمين اين در اجدادش استخوانهاى كهـ اجداديش و آبا سرزمين از ار
 و خاک از وـ اوست مال اينجا كه گويدمي تاريخ ىهمه و شده دفن

 يک و كردند محروم خودش كشور در انتخاب حق از و خانه و زندگى
 جاهاى از و آمريکا و روسيه و شرقى اروپاى و اروپا از را بيگانه عد ه
 هيچ اگر خوب؛! كنيد اداره را اينجا شما اندگفته و انددهكر جمع ديگر
 و حق كه دهدمي نشان اندازه همين نبود، بين اين در هم ديگرى عامل
 با اشغالگر، فمتصر   ىبيگانه گروه آن اينکه به برسد چه كجاست؛ باطل
 صاحب كه را جمعى آن وار،سبع و بارخشونت روشهاى اقسام و انواع
 حق ديگر. کشديم و کوبديم زند،مي يعنى ؛ميکند نابود تند،هس سرزمين آن
 طرفدار جماعت را همين ببينيد شما! متمايزتر؟ و منحازتر اين از باطل و

 بعضى و صهيونيستها خود و آمريکاـ منطقه اين در اسرائيل حضور
 افکار يعنى! اندكرده عوض دنيا عمومى افکار در چگونهـ ديگر دولتهاى
 در تلخ حوادث اين مقابل در امروز كه اندداده تغيير رىطو را عمومى

 ـدنيا هاىمل ت نبود، تبليغات اين اگر اوال . نگيرد انجام ىمهم  حركت دنيا
 نفع به تظاهراتى كه نبود روزىـ نداشتند فلسطين با هم اىرابطه هيچ ولو
 قرار فشار زير را حکومتها نکنند، اعتراضى نيندازند، راه فلسطين مردم
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 اگر. نگذارند فشار تحت موضعگيرى براى را خودشان دولتهاى و ندهند
 افکار اينها. شديم عوض دنيا سياست ىصحنه اصالً نبود، تبليغات اين

ـ كردند هدايت و فتصر  خواستند،يم خودشان كه طورهمان را عمومى
 را بزرگ دروغ اين وـ اىرسانه كار منطقى ترتيب همان رعايت بخاطر

 انجام درست اىرسانه كار يک بتوانيم ما اگر. انداختند جا مردم ذهن در
 حق ىصحنه به حدودى تا الاقل را باطل ىصحنه اين توانيميم دهيم،
 واقعاً  كه ببريم پيش ىطور را كار دنيا عمومى افکار در يعنى كنيم؛ تبديل
 كه «ما. »هستيم ضعيف زمينه اين در ما بنابراين. شود بعکس قضيه

 يک به نسبت دنيا عمومى افکار مورد در اين. حق ىجبهه يعنى گويم،يم
 عيناً  هم كشور داخل عمومى افکار مورد در. است المللىبين ىقضيه
     0.دارد وجود مسأله همين

 خود فرهنگ به ایران تملّ  مادّیاعتبي
 كرده تبديل وابسته مل ت يک به متمادى سالهاى طول در را ما مل ت

 خود به اعتماد از خود، فرهنگ از پيوسته، تبليغات با را ما مل ت بوند؛
 ىمل ت. بودند كرده نااميد و اعتمادبى خود به را ما مل ت بودند؛ كرده تهى
 همه اين با جغرافيايى، حس اس تموقعي  اين در تاريخى، ىسابقه اين با

 به ودب شده تبديل سرزمين، اين در ىنهفته طبيعى و انسانى استعداد
 بعد انگليس، تىمد   بيگانه؛ قدرتهاى بردارىبهره و استفاده براى اىوسيله
 همان اين آورد؛ خود به را ما كرد؛ بيدار را ما انقالب اين اام  ؛آمريکا هم

. كرد عوض را ما راه و سرنوشت بزرگ، اقدام اين. بود عاشورايى حركت
 استعدادهاى از استفاده راه در استقالل، راه در ت،عز  راه در امروز ما

 تا هم دنيا و ايمرفته پيش و کنيميم حركت خودمان انسانى و طبيعى
ای هچار است؛ كرده قبول را آن و كرده اعتراف اين به زيادى حدود
 آسايىتن و تنبلى با ىمل ت هيچ. بدهيم ادامه را راه اين بايد ما اام  ندارد؛
 تعز  به رسيدن استقالل، به رسيدن. برسد تعز  به توانست نخواهد

 اين بايد كه دارد، هزينه مل ت يک براى انسانى، امتكر به رسيدن ى،مل 
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 و اميدوارانه كار، عاقبت به بايد كرد؛ تالش بايد و شد لمتحم  را هزينه
. بخشيد خواهد انسان به اميد بينانه،واقع نگاه يک كه كرد، نگاه بينانهواقع
     0.كند مأيوس را اشم خواهديم كه است دشمن اين

 ایران ارضي تتماميّ و یکپارچگي اضمحالل
 تتمامي   و يکپارچگى خواهديم دشمن. نباشد ايران خواهديم دشمن

 در مل ت اين سر باالى اسالم پرچم خواهديم دشمن. نباشد ايران ارضى
 رژيم مثل كسانى حکومت، اين رأس در خواهديم دشمن. نباشد اهتزاز
 كه البت ه. باشند كار سر برـ خودش هاىنشاندهدست و نوكرهاـ گذشته
 با نفس، به اتکا با را مستقل مل ت يک نيستند حاضر جهانخوار دشمنان
 ىمنطقه چنين در هم آن ببينند؛ اسالم دين به تکيه با خدا، به اعتماد
 و هست مل ت اين در كه عظمتى اسحسا اين با و عالم از ىحس اس

     0!دارند مسلمانان به نسبت كه اىهمدردى اسحسا
*** 

 تا اندكرده خم پشت اند؛گرفته كمين دشمنان كه تها،قومي  ىقضيه در
 هم كنار در تاريخ طول در كه ايرانى تهاىقومي  بين نحوى به بتوانند بلکه

 اينها. باشيد ترمواظب و هوشيارتر بايد كنند، ايجاد اختالف كردند، زندگى
 مقابل در بايد. كند استفاده ازشان خواهديم دشمن كه است هايىنقطه آن
      3.ايستاد اينها

 انشقاق و یکپارچگي بردن از بين
 شد؛ نخواهد و نشده دشمن تبليغاتى فشار تسليم ما، عزيز مل ت متن

 غلطى راه اينها. هستند ما بين در كردند، اشتباه خودشان كه كسانى اام 
 امام. كشاندند غلط راه به خودشان با هم را هامجموعه از بعضى و رفتند

 و باشند هاپابرهنه و ضعفا فکر در نمسئوال بايد كه دادند ياد ما مل ت به
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 خود، فرهنگى تهاجم در و تبليغات در آنها. كنند هتوج  مردم نيازهاى به
 آمريکا ببينند دادند؛ قرار مالک را استکبارى قدرتهاى خواست به هتوج 
 زورگويان و قلدران ببينند كنند؛ پرهيز آن از آيد،مى بدش چيزى چه از

 ىنقطه اين. كنند حركت آن طرف به دارند، تمايل چيزى چه به عالم
 ىتجل  ما بزرگوار امام گفتار در كه است اسالمى جمهورى تعاليم مقابل

 بکشيد؛ آمريکا سر بر داريد، فرياد هرچه كه دادند ياد ما به امام. کرديم
 ياد هم ديگران به كشيدند؛ خوديها سر بر را خود فريادهاى اىعد ه اام 

 تعليمات در و وصيتنامه در امام! بکشند فرياد همديگر سر بر كه ميدهند
 و نامحرمها و هاغريبه از كه کردندمي تکرار خود بابركت حيات دوران
 اين و انقالب اين با كه كسانى تا باشيد مراقب. باشيد برحذر نفوذيها
 اركان در ندارند، خوبى ىميانه هيچ مردم منافع با و اسالم اين و نظام

 را، نامحرمها و نااهلها و هاغريبه ىمسأله. نکنند نفوذ كشور گيرىتصميم
 روشن، خط آن و جهت آن مقابل در اينها. كردند مطرح امام او ل
 با را اينها. كنيد پرهيز و باشيد برحذر خوديها از و دوستان از گوينديم

 اين از كدام هر شما اگر. ميکنند مطرح راست و چپ و گوناگون نامهاى
 بار چند حداقل هايشان،برنامه از يک هر در كنيد، باز را بيگانه راديوهاى

 و ايران مل ت كه تعبيراتى ؛ميکنند مطرح را نوگرا و كارمحافظه جناح اسم
 و مل ت اين مىعمو مصالح به وفاداران و مؤمنان و انقالب به مندانعالقه
 ايران گفتنديم امام. ميکند تقسيم مختلفى هاىجبهه به را كشور اين

 و خواست طبق ميکنند سعى اىعد ه اام   همزبان؛ و حدمت   مل ت يکپارچه،
 و تهاقومي ـ را غيرعمومى جهات ،مل ت اين دشمنان صالحديد و ميل

 امثال و حزب قبيل از الفاظى با بازى و مردم كردن دستهدسته و مذاهب
 كه را وحدتى آن و مردم يکپارچگى و كنند رايج مردم ميان درـ را آن
 دچار شکلى هر به دهد، عبور توفانها البالى از را اسالمى ايران توانديم

    0.كنند پراكندگى و انشقاق
*** 

 را خودمان حركت داخل، در ما كه است اين است، مهم كه آنچه
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 سياستگذارى، گيرى،تصميم سطوح در دستگاه. مبدهي ادامه منطقى طوربه
 عملى دارد اصولى صورتبه دستگاه كه جايى هر درـ اجرا و قانونگذارى

 ما. گيرديم پى قدرت و قو ت با را اسالمى هدف همينـ دهديم انجام
 شاءاهللان داريم،يبرم كه گامى هر كه دانيميم خودمان ىوظيفه و تکليف
 شاءاهللان را وظيفه اين كنيم؛ نزديکتر اسالمى فاهدا به گام يک را خود
 دنياى تعصباني  و جنجال و تبليغات از دهيم؛يم انجام قدرت و قو ت با

 و ات حاد راه، اين در تقي  موف  شرط البت ه. نداريم بيمى مطلقاً هم استکبارى
 كه است اين دشمن مقاصد لذا است؛ مل ت ىكلمه وحدت و هماهنگى

 از و دولت از و نظام از را مل ت بتواند، اگر و كند انشقاق دچار را مل ت
 اين از بعد شاءاهللان و نتوانسته تاكنون بحمداهلل كه نمايد؛ جدا نمسئوال

       0.تواندينم هم

 ملّت كشيدن زنجير به
 اين از ترسهل و ترممکن چيزى هيچ ،مل ت يک كشيدن زنجير به براى
 طبق بر را كشور آن و مل ت آن باورهاى دبتوانن عالم قدرتمندان كه نيست

 به اتکاى به را مل ت يک كه باورى هر. دهند شکل خودشان نيازهاى
 آزادى و استقالل براى تالش و جلو به حركت نفس، به اعتماد خود،
 قدرت با خواهنديم كه هستند كسانى آن، خونى دشمن كند، وادار

 تبشري  ىهمه خودشان نفع به و بگيرند اختيار در را دنيا ىهمه متمركز،
 سعى مقابلش، ىنقطه در. ميکنند مبارزه فکر آن با لذا. كنند استثمار را

 در را جهتگيريهايى و باورها و افکار مختلف، هاىشيوه و راهها با ميکنند
 وقتى. خواهنديم آنها كه بينديشد اىگونهبه كه كنند ترويج مل ت آن ميان
 ابزار يک اين. كرد خواهد حركت و عمل مه آنگونه انديشيد، طورآن

 در انقالب او ل از را كار اين. استعمارى سازىتئورى است؛ رايج بسيار
 اند؛داده انجام هم دنيا ديگر جاهاى در. ميکنند هم امروز و اندكرده ايران

      0.نيست هم دوران اين مخصوص
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  ملّت كردن نااميد
 به نسبت را، ما قشرهاى را، ما انجوان را، ما مردم بتواند دشمن اگر
 خطر اين. است زده را خود ىضربه كند، نااميد حركتشان اين ىآينده
 و زبانها بيانها، روشها، اقسام و انواع با بينيديم شما لذا. است عمده
 اسالمى پرافتخار حركت اين تداوم به نسبت را دلها ميکنند سعى هاشيوه
       0.است خطر مهمترين اين. بگيرند آنها از را اميد و كنند مأيوس و دمرد 

*** 
 ايران مل ت خواهديم كه دشمن نباشند؟ اميدوار ايران مل ت چرا
 اين خود، سازيهاىدروغ و پراكنيهاشايعه و تبليغات در نباشند، اميدوار
 ىشايعه چقدر روزها، اين در كه داندمي خدا. ميکند منعکس را نوميدى
 در دائماً من،. كردند منتشر ما ىجامعه ميان در دشمن دست به دروغ
ـ را شايعاتى چه مخصوصاً كه دانممي و گيرممي قرار شايعات اين جريان

 عناصر معدود و راديوها همين ىوسيله بهـ شهرها از بعضى در ىحت 
    0.ميکند منتشر كرده، خلق و خدا به پشت خائن ىخودفروخته

*** 
 ميان در اختالف، و دودستگى ايجاد ريقط از كه است اميدوار دشمن

 آن روى كه است دقيقى و ظريف بسيار كار اين،. كند نفوذ ما
 خواهدمي دشمن بگوييم ما كه نيست طوراين. ميکند گذارىسرمايه
 گذاريمنمي و دهيممي شعار و کنيممي گره را مشتها هم ما كند، افکنىتفرقه
 بسيار کانيسمهاىم و روشها او خير، برسد؛ اهدافش به دشمن
       3.باشيم هوشيار بايد ما لذا دارد؛ كار اين براى را دقيقى و شدهحساب

 مردم از راسخ عزم گرفتن
 از را كشور يک و مل ت يک خواهدمي كه است عنصری همان دشمن،
 ما مل ت كنوني عز ت و اقتدار ابزارهای. كند تهيدست اقتدارش ابزارهای

                                                           
 04/3/0319( ره)خميني امام رمطه  صحن در عزاداران بزرگ اجتماع در . بيانات 0
 روز و( ع)حسـين امـام مـيالد سـالروز در پاسـداران، از كثيـرى جمـع بـا ديـدار در . بيانات 0

 01/00/0368پاسدار
 خبرگـان مجلـس رئـيس فـاقات  بـه كشـور سراسـر یجمعـه یائم ه بيعت مراسم در . بيانات 3

00/4/0368 
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 شناسي/ دشمن 034

 دين سربازی اسحسا خدا، برای كار لهي،ا راسخ عزم ايمان، چيست؟
 انسانهای كه اينهاست است؛ كرده عزيز را ما مل ت كه اينهاست. خدا

 دشمنان. كنند مقابله توانندمي و آوردمي و است آورده وجودبه پوالدين
 كشور واالی انسانهای و جوانمردان از را اتخصوصي  اين خواهندمي

 .بگيرند
 را مردم بخواهد دشمن كه است فهم قابل. است فهم قابل دشمن كار

 راسخشان عزم از شان،دينى غيرت ىروحيه از تقوايشان، از ايمانشان، از
 كه بعضيها منتها است؛ صدد اين در دشمن. كند تهيدست اميدشان از و

 كه ميکنند كارهايى غفلت با و نفهميده ندانسته، نيستند، هم دشمن شايد
 روحى تزلزل و ترديد و مردم نوميدى مردم، نىايمابى كارها، آن ىنتيجه
     0.است مردم در

 و اميد ؛ باورسازيملّ وحدت تخریب
 عبارت ،او ل. ميکند تعقيب را مقطعى و اىمرحله هدف سه دشمن

 و بشکنند را ايران مل ت يکپارچگى ى؛مل   وحدت تخريب از است
 يعنى مردم؛ لد در كارساز باورهاى و ايمان تخريب ،دو م. كنند تخريب

 مل ت يک از را مل ت اين كه اعتقاداتى و باورها و ايمانها تخريب به
 دنيا در ميداندار و شجاع و پيشرو مل ت يک به خور،توسرى ىافتادهعقب
 گرفت؛ انجام باورهايى و اعتقادات با حركت، اين. بپردازند كرد، تبديل
. رفتينم پيش تمل  اين و کردينم حركت انسان كه باورها اين بدون
 م،سو  . كند تخريب ما مل ت ذهن در را باورها اين خواهدمي دشمن
 مورد تخريب، سه پس،. مردم ذهن در آينده تخريب و اميد روح تخريب

 و كارساز باورهاى تخريب ى،مل  وحدت تخريب: است دشمن نظر
 «اصالح» هم را تخريبها اين اسم. اميد روح تخريب و بخش،مقاومت

 بر من بحث ندارم؛ غافل خوديهاى و دوستان اين به كارى من! گذارندمي
 مرزها اين از بيرون به حركت، اين جنبانسلسله كه است دشمن سر

                                                           
 ارتـش روز مناسـبت بـه ايـران اسـالمي جمهـوری ارتـش پرسنل از جمعي ديدار در . بيانات 0

01/0/0318 
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 035/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 آنهاست، دست كار اساس كهكسانى هم مرزها داخل در. است مربوط
 مورد در گذشته سال من كه قاسطين ىجبهه مثل دشمنانند؛ جزو

 وجود جبهه سه علوى، حکومت مقابل در. كردم عرض 7اميرالمؤمنين
 و داخلى ىجبهه ناكثين، و مارقين. ناكثين و مارقين و قاسطين: داشت
 به ياـ افتاده دام به و خوردهفريب خوديهاى منتها بودند؛ خودى ىجبهه
 و جهالتها دام به يا خودشان، هاىعقده و خواهىمقام و طلبىثروت دام

 بود؛ دشمن ىجبهه قاسطين، ىجبهه اام  ـخودشان بهاىتعص  و حماقتها
  7اميرالمؤمنين به آمدند. نبود بکنآشتى على با بود؛ ناپذيرآشتى ىجبهه
 چند سفيانابى بنیةمعاو جناب بگذاريد! اميرالمؤمنين يا: »كردند عرض
 حاكمم، من اگر نه؛: »فرمود حضرت اام   «بماند حکومت رأس در صباحى

 آنها.« برود كنار بايد باشد؛ حکومت اين استاندار تواندينم او
 از بعضى! است كرده سياستىبى گفتند و كردند تخطئه را 7اميرالمؤمنين
 اام ! كرد سياستىبى 7اميرالمؤمنين گويندمي هم امروز تا نويسندگان
 اينکه براى كرد؛ عمل پخته بسيار 7اميرالمؤمنين سياستند؛بى خودشان

 كه را يازىامت آن اگر كه نبود زبير و طلحه نابج سفيان،ابى بنیةمعاو
 ىجبهه جبهه، آن. نه نشست؛مي ساكت او دادند،مي او به خواست،مي

 هيچ در ساخت؛نمي علوى ىجبهه با كه بود اىجبهه بود؛ قاسطين
 آمدمى جلو قدم يک اين رفت،مي عقب او هرچه. ساختينم هم شرايطى

 اين 7اميرالمؤمنين. نداشتند هم اب تالقى ىنقطه جنگ، ميدان در جز و
 كار هيچ قاسطين ىجبهه بود، كار سر بر كه زمانى تا لذا و دانستمي را

 به 7اميرالمؤمنين وقتى اام  خوردند؛ شکست هميشه و بکنند نتوانستند
 خودى  شبه گروههاى آن دستبه هم على شهادت كهـ رسيد شهادت
 آنـ آنچنانى ىبيگانه نه بود، وردهخفريب فهم كج بدفهم  اى عقده ب متعص 
 دادند نشان سال، چند گذشت با و گرفتند را حکومتـ قاسطينـ هابيگانه

 در «يوسف بن حجاج» حکومت! چيست حکومت در آنها آلايده كه
 آمد؛ وجودبه «ثقفى عمر بن يوسف» حکومت آمد؛ وجودبه كوفه همين
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 شناسي/ دشمن 036

 اصالً  جريان، آن كه شد ممعلو! آمد وجودبه معاويه بن يزيد حکومت
   0.كند تالقى علوى جريان با نقطه يک در بتواند كه نيست جريانى

 ملّي وحدت در اخالل ایجاد
 شتاب با جاهابعضىـ اسالم دنياى جاى همه در مسلمان هاىمل ت اقبال
 روزروزبه دينى، و معنوى امور بهـ كمتر شتاب با جاها بعضى و بيشتر
 يک موضوع يکپارچگى، موضوع وحدت، موضوع اام . است شده زياد

 را ما قرآن كه ،0«جميعاٍّاهللٍّبحبلٍّواعتصموا» موضوع و اسالم دنياى جهتى
 دشمن كار اين و نيست باشد، بايد كه آنگونه فانه،متأس   ،ميکند امر آن به

 براى اىويژه تالش دشمن اام  . ندات حاد به مايل اسالمى هاىمل ت. است
 گذارىسرمايه مختلف طرق از يعنى دهد؛مي انجام مرا اين در اخالل
 اين از بخشى كه ميکند تفرقه ايجاد براى مخصوصى معنوى و ىماد 

 ناسيوناليستهاى تقويت مثل و است سابق به مربوط گذارى،سرمايه
       3.است انقالب از قبل از افراطى،

 مرزها در ناامني ایجاد
 جزو کنم،مي عرض شما به من كه مطالبى اين! جوانان! من عزيزان

 كه حرفهايى اين قبل، در. است كشور عمومى فضاى واضحات و ناتبي 
 همه چون نداشت؛ تازگى كشور اين در كسهيچ براى کنم،مي عرض ناآل
 را روز آن كه جوانى نسل امروز اام  کردند؛مي لمس را آن وجود تمام با
 ناامنى و تبليغاتى منىناا. است ميدان در نکرده، درک و لمس درستىبه

 و شود مانع خواهدمي كه است پرفشار قدرىبه دشمن طرف از سياسى
 جزو قبل سال پانزده قبل، سال ده كه را حقايقى اين امروز، جوان نسل

 نسل شما ذهن ميخواهم من. بدارد پوشيده و كند انکار بود، واضحات
 روشنى اين به قحقاي ىحت  كه كنم متوج ه حقيقت اين به را امروز جوان

 امروز و کردندمي صحبت مملکت اين در روز آن كه كسانى براى كهـ را
                                                           

 06/9/0318 تهران ىجمعه نماز هاىخطبه در . بيانات 0
 013ی عمران، آيهی آل. سوره 0
 00/00/0311 «فطر سعيد عيد» مناسبت به نظام، كارگزاران ديدار در بيانات  . 3
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 037/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

ـ نيست جديدى چيزهاى ،ميدهند تشکيل را مملکت مردم اكثر هم
 آن. بپوشاند خود سياسى و تبليغاتى سنگين ىحمله با خواهدمي دشمن
 كند، منناا را ما مرزهاى تا بود شده جنگ وارد ما با كه عراق نفع به روز
 وارد بکنند، كارى زمينه اين در توانستندمي دنيا در كه قدرتهايى ىهمه
 مل ت اين ياد از خواهندمي ـخائنانه يا و ناخردمندانه ياـ اىعد ه. شدند
 مل ت اين براى چقدر ايران، مل ت با آمريکا رژيم دشمنى كه ببرند

 خواهندمي ؛ميکند ايجاد خسارت هم هنوز و است كرده ايجاد خسارت
 تحليل صورت به ما روز آن كهـ آمريکا رژيم همين! كنند انکار را اين
 بهـ شد منتشر آن ريز اتاطـ الع و آمار و اخبار جنگ، از بعد و گفتيممي

 روشهاى در كمک تسليحاتى، كمک الکترونيکى، كمک كرد؛ كمک عراق
 ؛كرد كمک هم ناتو! غيرمستقيم و مستقيم كمک مالى، كمک جنگيدن،
 فشار با بتوانند اينکه براى كردند؛ كمک هم عربى كشورهاى از بسيارى
 تهم   هم باز. درآورند زانو به يا و بيندازند پا از را انقالبى نظام ناامنى،
 همين بسيج، همين كشور، اين باايمان و پاک دلهاى مملکت، اين جوانان
 پشت در كه نهادىپاک و مؤمن انسانهاى همين ارتش، همين سپاه،
 هاىتوطئه تمام بر توانست داشتند،مي نگه گرم را تهم  كانون هاجبهه
 و آمريکا ازـ پشتيبانانش ىهمه به و مهاجم رژيم به و آيد فائق دشمن
 قهرمان بعنوان را ايران مل ت و بزند تودهنىـ ديگران و روز آن شوروى

 بزرگترين نوانبع را تامني   و دهد قرار جهانيان چشم مقابل در برهه، اين
 كه شهرهايى براى و كند آرام را مرزها برگرداند؛ مملکت اين به نعمت
 اين جغرافياى از نيمى تقريباً جنگ، دوران در كهـ بودند بمباران زير

 براى مرد، و زن براى كند؛ تامني  ىاعادهـ بود بمباران زير در كشور
 براى ياستمدار،س براى كارگر، براى دانشجو، براى عالم، براى كاسب،
 تامني  دارند، نياز تامني  به كهكسانى ىهمه براى و مرؤوس براى رئيس،
. ميکنند انکار را امنيت اين ناشکرانه كه آنهايى براى ىحت  كند؛ ايجاد

 براى را تامني   جوانان، اين راسخ و ايمانى عزم و باايمان دلهاى بنابراين،
 0.آورد وجودبه مردم ىهمه

                                                           
 01/6/0318 مشهد در بسيجيان و سپاهيان از كثيری گروه ديدار مراسم در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 038

 دشمنان هدف ملّيو اقتدار  تقاللاس تضعيف
 و ىمل  اقتدار به و استقالل به را مل ت يک بتواند كه چيزى هر

 دنيا در است قدرتى مراكز مبغوض چيز آن برساند، زادرون و خودجوش
     0.است طوراين سلطه نظام خواهند؛مي خودشان براى را دنيا ىهمه كه

*** 
 را دشمن حرفهاى گاهى لفمخت هاىانگيزه با داخل در كه كسانى

 ىاطـ العبى روى از و ناخودآگاه و نادانسته شاءاهللان كهـ ميکنند تکرار
 و گيردمي هدف دشمن كه را اىنقطه هر. باشند مراقب خيلى بايدـ است

 يکى نقطه آن بدانيد شما ،ميدهند قرار آماج را آن صهيونيسم و استکبار
 درهم را اقتدار اين خواهندمي ت؛اس ايران مل ت اقتدار اصلى نقاط از

    0.بشکنند

 اجتماعي و مدني مورد هدف دشمنان  امنيّت
 اين اند؛داده قرار هدف را ما مدنى و اجتماعى تامني   دشمنان، امروز
 مشاهده و بينندمي همه چشم، جلو و واضح طوربه كه است چيزى
 راه بهترين مروزا مخالفند، اسالمى جمهورى اساس با كهدشمنانى. ميکنند
 خطر به را كشور امني ت كه اندكرده پيدا اين در را خود مخالفت اعمال

 دشمن است سال چند كه فرهنگى و اخالقى تامني  بر عالوه. بيندازند
 تهاجم ن،مسئوال به هشدار بعنوان رمکر  كهـ ميکند كار تشد  با آن روى

 دشمن كه سياسى تي  امن بر عالوه وـ ايمشده يادآور را دشمن فرهنگى
 امروز نمايد، ايجاد اختالالتى خواهدمي نظام كالن سياسى حركت در

    3.ببرد بين از را مردم مدنى و اجتماعى تامني  است درصدد

 دشمن خواست ،يملّ مقاومت شکستن هم در

 تهديدهاى و فشارها ىهمه مقابل در پروردگار فضل به ايران، مل ت
. باشکوه و باعظمت بسيار مقاومتى هم آن است؛ كرده مقاومت دشمنان

                                                           
 01/8/0383 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
 01/9/0380 فطر عيد نماز هایخطبه در بيانات  . 0
 1/4/0380 قضايي ه یقو ه كاركنان و اتقض  مسئوالن، ديدار در نات. بيا 3
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 039/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

. است داشته نگه اميدوار را ديگر هاىمل ت كه شماست مقاومت همين
 سردمداران بينيدمي اينکه. بشکند هم در را مقاومت اين خواهدمي دشمن
 داشته روابط ايران با مايليم ما» ميدهند شعار پيوسته جهانى، استکبار
 اين واقعى معناى. است حقيقت خالف و رياكارانه اظهاراتى ،«باشيم

 اسالمى جمهورى نظام و ايران مل ت به تمحب  شعارها، و اظهارات
 دتعه   معناى به. نيست شانگذشته اشتباهات كردن قبول معناى به. نيست
 اين. نيستـ نکنند زورگويى ايران مل ت به اين از بعد كهـ آينده به نسبت
 و «كنيم برقرار روابط ايمآماده ما» ندگويمي ظاهربه. است فريب نوع يک

 خود افراطى حرفهاى از ايران اينکه بر مشروط» ميکنند عنوان آن متعاقب
 نظام افراطى حرفهاى از يکى چيست؟ ما افراطى حرفهاى.« كند صرفنظر
 خواهيمنمي» گوييممي كه است همين ايران، مل ت و اسالمى جمهورى
! است؟ افراطى حرف، اين.« كنند تدخال ما كار در استکبارى دولتهاى

 چرا گويندمي !است نگفتنى حرفى استکبار، سردمداران نظر به حرف، اين
 خاورميانه ىمنطقه همين در! ؟«نکنيد دخالت ما كار در» كه کنيدمي عنوان

 با بخواهند اگر كه شناسيممي را دولتهايى خودمان، اسالمى ىمنطقه و
 آمريکا به! گيرندمي اجازه آمريکا از كنند، برقرار رابطه ديگر دولتى

 را اين باشيم؟ داشته رابطه دولت، فالن با ما دهيدمي اجازه شما: گويندمي
    0!کشندينم هم خجالت و ميکنندن حيا. گويندمي خودشان

  دشمن هدفی هنقط ؛اتّحاد
 كه ىيراهها از يکى ،مل ت اين به زدن ضربه براى ايران مل ت دشمنان

 در اينکه كما است؛ مسلمان مل ت آحاد ميان اختالف ايجاد اند،كرده پيدا
 از. اندكرده دنبال را سياست همين هم اسالمى ام ت در و اسالم دنياى
 ازـ را ما ىهمسايه مسلمان كشورهاى كردند سعى انقالب پيروزى او ل

 از و اسالمى جمهورى ازـ را فارسخليج در ىهمسايه كشورهاى جمله
 حالى در شدند؛ قموف  هم مواردى در فانهمتأس   بترسانند؛ المىاس انقالب

 و مسلمان هاىمل ت ىهمه سوى به برادرى دست اسالمى، جمهورى كه
                                                           

 0/0/0313 «رضوی قدس آستان» صحن در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 041

 جمهورى. ميکند دراز و است بوده كرده دراز مسلمان دولتهاى ىهمه
 معناى به اسالمى ات حاد است؛ اسالمى ات حاد به معتقد دندان بن از اسالمى
 همدلند؛ هم با بحمداهلل هامل ت. دولتهاست همکارى و هاتمل  همدلى

 ايجاد شکاف هامل ت ميان نميتواند مذهبى و اىفرقه و طائفى اختالفات
 سياست دست فانهمتأس  را دولتها اام . دشمن ىوسوسه به مگر كند،

: ميکنيم اعالم هم امروز ما. بکشاند طرف آن و طرف اين به ميتواند
 سوى به ما برادرى و دوستى دست هستند؛ ما برادران همسايه كشورهاى

 روى از برادرى، اين نداريم؛ نيازى هيچ آنها به. است دراز كشورها اين
 به اعتماد با و خدا به لتوك  با كه است كرده ثابت ايران مل ت. نيست نياز
 مصلحت خالف بر را اختالف ما اام  آيد،مي فائق مشکالت بر نفس
 دراز كشورها ىهمه سوى به دوستى دست لذا يدانيم؛م اسالم دنياى
 و اسالم دنياى دشمنان تالش رغمعلى امروز خوشبختانه. ايمكرده
 دائم كهـ صهيونيستى و آمريکا جاسوسى دستگاههاى تالش رغمعلى

 دولت روابط آنها، چشم كورى به وـ هستند انگيزىفتنه مشغول
 كشورهاى عربى، كشورهاىـ منطقه كشورهاى با اسالمى جمهورى
 تقويت روزروزبه بايد اين و است؛ برادرانه و خوب و سالمـ غيرعربى

    0.شود

 و اميد دشمن برای فلج كردن نظام اسالمي  هدف یاقتصادی؛ نقطه مسائل
 بلکه تا است اقتصادى حس اس ىنقطه به چشمش دشمن امروز
 توانندمي هرچه. كنند اللاخت دچار اقتصادى لحاظ از را كشور اين بتوانند
 كه كنند وانمود تبليغاتشان در توانند،نمي هم هرچه و كنند ايجاد اختالل
 قدرت با ما، دشمنان تبليغات در امروز كه است كارى اين! هست اختالل

 و مالى انضباط هم مقابله راه. گيردمي انجام مختلف شکلهاى به و
 را اين من. است ىياگرمصرف به ىپرهيزگرانه نگاه و ىيجوصرفه

 اسراف صورت به ىيگرامصرف: كنم تأكيد عزيزمان مردم به ميخواهم
 اين به خرده يک ما. است ىمل ت هر خطرناک بيماريهاى از يکى

                                                           
 09/0/0381 الر مردم با عمومي ديدار در . بيانات 0
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 040/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 مناسبت به را هايشهنمون از يکى. هستيم دچار افراطى ىيگرامصرف
 لمشک تاكنون شما استان جمله از كشور استان چند كهـ آبىكم مشکل

 را رحمتش باران و كند لتفض   متعال خداى اميدواريم كه اندداشته آبىكم
 آب در اسراف اسراف، موارد از يکى بکنم؛ عرضـ بکند نازل شما بر

 آبيارى نوع ،ميشود هاخانه در شرب مصرف كه آبى فقط نه است؛
 ىوظيفه. دهيممي هدر را آب و است مسرفانه نوع يک هم ما كشاورزى
 ويژه طوربه لهأمس اين به كه است بخش اين اندركاراندست و مسئولين

 مسائل در هم و آب ىلهأمس در همـ اسراف ىلهأمس به پس! كنند هتوج 
 0.كنند نگاه تي اهم  با بايدـ ديگر

 دشمن هدفی هنقط ؛كشور سازندگي
 اسالمى ايران كه است اين دوخته، چشم آن به دشمن كه اىنقطه
 اميد ىمايه هم اين. بدهد انجام را كشور سازندگى شايسته، ورطبه نتواند

 داخل در نتواند اسالمى جمهورى دولت كه مايلند آنها. است دشمنان
 بدهد، سروسامان را مردم زندگى وضع ببرد، پيش را سازندگى كشور
 و كند كم را كشور از خارج به کاىات  بدهد، افزايش را داخلى توليد

 اسالمى الزم زندگى سروسامان به را فقير و مستضعف و پابرهنه مردمان
 به را بزرگ وظايف اين توفيق اسالمى، دولت خواهندمي آنها. برساند
 چشم آرزو، اين به. بدهد انجام را كارها اين نتواند و نياورد دست
 مستحکمى پيوند با و مردم شما تهم  با اسالمى، كشور اگر. انددوخته

 بيايد، نايل درخشانى وضع به هست، دولت و شما بين بحمداهلل كه
 آنها دهان به چشم كه لوحىساده ىدلباخته دشمنان ،آمريکا استعمار،
 خواهند سالح خلع داخلى، جريانهاى و گروهکها از بعضى و انددوخته
     0.شد

                                                           
 00/0/0381 شيراز مردم با ديدار در . بيانات 0
 04/3/0369( ره)خميني امام حضرت ارتحال سالگرد او لين مراسم در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 042

 دشمن كارهای از افراد مرعوب كردن
 از غلط يلتحل افراد بعضى به ؛ميکند مرعوب را كسان بعضى دشمن،

 اينها كهـ ميکند خود به ىوابسته را افراد بعضى دهد؛مي كشور وضع
 بعضىـ بزنند را او حرف و بکنند را دشمن كار اينکه جز ندارند عالجى
 كيف و شهوات پى و بزنند خيالىبى طبل به كه ميکند تشويق را كسان
 لدنبا. آنهاست به بيشترى اميد كه جاهايى در بخصوص بروند؛ كردن
 از كردن، نظمىبى و بردن بين از دل در را اصالح ىاراده نرفتن، آرمانها
 0.است دشمن كارهاى

  دشمن شهدا؛ هدف یاد كردن فراموش
 حفظ ميدهد، ما به شهيد ياد و شهيد نام كه را افتخارى اسحسا آن ما
 به ميکنيم، افتخار اسالم صدر بزرگ مردان دالورى به كههمچناني. كنيم
 را اين دشمن. كنيم افتخار خودمان دوران بزرگ مردان اين رىدالو

 ميخواهد دشمن. شود فراموش شهيدان ياد ميخواهد دشمن. نميخواهد
. نماند مل ت اين ىحافظه در هايبزرگمرد و مجاهدتها اين ىخاطره
 برجسته را شهيدان ياد. كنند حركت بايد همه اين، مقابل ىنقطه درست
     0كنيد. حفظ را آنها ىخاطره كنيد، زنده كنيد،

 اسالمي نظام تمشروعيّدر  تزلزل
 مشاركت نداشت، وجود اعتماد وقتى كه ميدانند ايران مل ت دشمنان

 شد، ضعيف صحنه در حضور و مشاركت وقتى شد؛ خواهد ضعيف
 هدف ميخواهند؛ را اين آنها شد؛ خواهد تزلزل دچار نظام تمشروعي 
 تا بگيرند، را مشاركت تا بگيرند را اعتماد ميخواهند. است اين دشمن
 آتش از مراتبهب ضررش اين،. بگيرند اسالمى جمهورى از را تمشروعي 

 با كه است چيزى آن اين،. است بيشتر اتوبوس سوزاندن و بانک زدن
 چنين يک در بيايند مردم. نيست مقايسه قابل ديگرى خسارت هيچ

                                                           
 00/1/0380بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى استان زنجان .  0
 00/0/0388 كردستان ايثارگران و شهدا هاىخانواده ديدار در . بيانات 0
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 043/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 بشود گفته مردم به بعد كنند، يداپ حضور مشتاقانه اينجور عظيمى حركت
 دشمن. نبود اعتماد قابل نظام كرديد؛ اعتماد نظام به كرديد اشتباه شما كه
 0.ميخواهد را اين

 هدف دشمن اساسي قانون
 را نقطه چند تواندمي ،ميکند مسائل به انسان كه واضحى نگاه در

 از يکى اين،. است اسالمى حکومت ىنظريه نقطه، يک. كند پيدا بروشنى
 و اساسى قانون به يا اسالم، مبانى به يا. است دشمن حمالت آماج موارد

 ىشاخصه و متعال كه اسالمى نظام ىبرجسته بخشهاى از برخى به يا
 عملى تهاجم از تهاجم اين. ميشود نظرى و فکرى تهاجم است، نظام
 نظام ىتکيهـ كردند اشاره آقايان كه طورهمانـ چون. نيست ترتي اهم كم

 اگر آنهاست؛ ايمان با هم مردم قدرت. است مردم قدرت به اسالمى
 اين شد، سست ايمان ىپايه اگر اام  كرد؛ خواهند دفاع باشند، مؤمن

 كه چيزى بنابراين. رفت خواهد بين از مرور به دفاع اين و پشتيبانى
. گرفت كمدست نبايد است، گرفته هدف را مردم راسخ اعتقاد و ايمان
 الزم زمينه اين در علمى حركت يک. است نظرى پيکار كار، اين جعال

     0است.

  بيگانه قدرتهای به اسالمي نظام وابستگيایجادِ 
 اسالم ىپايه بر استوارى به و اسالمى رتفک  به نظام اين تمشروعي 

 يک امام. است اساس همين بر هم رهبرى و مجلس تمشروعي  است؛
 كنار مرا مردم برگردانم، روى اسالم از هم من اگر: »فرمود وقت

 بخاطر شناختند؛ اسالم به را امام مردم. گفتمي هم راست.« گذارندمي
 بنده ما، ىهمه كه افتادند، راه دنبالش اسالم راه در او عظمت و فداكارى

 شويم، منحرف و منصرف راه اين از ما اگر. هستيم طورهمين هم شما و
 شدنىفمتوق  و افتاده راه جريان و حركت ينا اام  کنيم؛مي ضرر خودمان

                                                           
 09/3/0388 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
 01/6/0381 خبرگان مجلس اعضای ديدار در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 044

 امام. نيست وابسته شما و من امثال و ما به اسالمى نظام حقيقتاً. نيست
 بتعج  واقعاً ما!« نيست وابسته من به اسالمى نظام: »فرمودمي وقت يک
 نظام اين ىپديدآورنده واقع در و انقالب اين خالق امام چون کرديم،مي
 اام  بود؛ مشکل ما براى هم نظام بقاى و امام بقاى بين يکتفک واقعاً و بود
 حاال. نيست وابسته من به اسالمى نظام نخير، گفتمي محکم و قرص امام
 نبودن با و نباشد نظام وجود با مالزم وجودش عظمت، آن با امام وقتى
 جاى چه من امثال ديگر كنند، حفظ را اسالم و انقالب مردم اين او

 صدها نه؛! است وابسته من به نظام و اسالم بگوييم كه ددارن زدن حرف
 بدهيم را آبرويمان مالمان، جانمان، شويم؛ اسالم قربان بايد ما قبيل از نفر
 هدف دشمن كه را آنچه. شود استوار آن هاىپايه و بماند اسالمى نظام تا

 و سياسى دشمن،. داشت هتوج  موضوع اين به بايد است؛ اين گرفته،
 بايد كارچه كه ميکند فکر دارد، سياسى احطر  مغز است؛ مدارسياست
 و آرامآرام نزنند؛ او ل را آخر حرف كه است اين احيهاطر  از يکى. بکند

. كنند نشينىعقب به وادار را مقابل طرف و نمايند ايجاد طلبکارى بتدريج
. شد خواهد شروع ديگرى طلبکارى كرديد، نشينىعقب كه مجردىبه

 درست بدهيمش! بگيريم چيزى بدهيم، چيزى گويندمي بعضيها حاال
 را شعارهايى. داد نخواهند چيز هيچ نيست؛ درست بگيريمش است،
 بکنيم را كارها فالن. اندگذاشته شرارت محور در را ايران ؛ميکنند درست

 گذاشتند كردند غلط! حرف؟ شد اين! بردارند شرارت محور از را ما تا
 محور در را ما شد، الزم وقت هر و دوباره. بردارند بخواهند حاال كه

 كه كند پيدا را توان و امکان اين قدرتى است قرار اگر. گذارندمي شرارت
 و برممي و زنممي و هستم قوى من بگويد و بکشد هم در را اخمهايش

 يقف حد خوردن، جا اين بخورد، جا انسان باشد، جمع حواستان بندم؛مي
 قبول را الحاقيه فالن كنيد فرض نشينيد،مي عقب را رسنگ اين شما ندارد؛

 غيرقانونى دولت فالن: ميکنند مطرح را ديگرى ىمطالبه يک بعد کنيد،مي
 كه مجردىبه. تهديدها همان و فشارها همان باز! بشناسيد ترسمي  به را

 ديگر درخواست يک باز شناختيد، ترسمي  به را غيرقانونى دولت فالن
 هذر هذر  بايد شما! برداريد اساسيتان قانون از را اسالم اسم: ميشود مطرح
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 045/  اهداف دشمنم: پنجفصل 

 از بعضى به بارها را موضوع اين من. ندارد يقفى حد اين بنشينيد؛ عقب
 يقف حد كه امگفته بودند، هايىواهمه و وسوسه دچار كه نىمسئوال
 ديگر رسيديم،آنجا  به اگر كه كنيد، مشخص را آن كجاست؛ آمريکا فشار
 يقف حد كنم عرض من. بود نخواهد ما عليه فشارى هيچ آن از بعد

ـ من نه داريد، شما نه را ىحق  چنين كهـ شما كه است آنجايى كجاست؟
 حکومت و اسالمى جمهورى اسالم، ما كه كنيد اعالم ايران مل ت طرف از

 اين در بيايد دانيد،مي مصلحت شما كه كسى هر خواهيم؛نمي را مردمى
 مگر. مملکت اسارت او ل است؛ يقف حد اين! كند حکومت مملکت

 مگر بدهيم؟ دشمن دست به را مملکت توانيممي مگر شما و من توانيم؟مي
   0.نياورد كار سر اين براى را ما مل ت اين داريم؟ ىحق  چنين ما

                                                           
 1/3/0380 اسالمى شوراى مجلس نمايندگان ديدار در بيانات . 0
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 فصل ششم 

های دشمنها، ابزارها و زمینهشیوه
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 تآماج حمال
 ىمجموعه به بتدريج كشور سال، سى اين حوادث مجموع در
 جمهورى نظام يعنى شده؛ تبديل بمب ضد  ضربه، ضد  دار،تمصوني 
 اين تبليغاتى و جاسوسى و تىامني  قدرت شما. نيست شوخى. اسالمى

 اين همه. نگيريد كمدست را دنيا تبليغاتى و تىامني  گوناگون سرويسهاى
 گوناگون هاىمقوله توى كمتر كه كسانى شايد حاالـ ميکنند اسحسا را

 قدرت . نگيريد كمدست شما را هاليوودـ ببينند كمتر داشتند، تبح ر
 در تبليغات حروف دقيق بسيار چينش و غرب در هنرى اثرگذارى

 ىاضافه به عظيم، نيروى اين ىهمه. نگيريد كمدست را غرب دنياى
 افتادند تبليغاتى، و سياسى عظيم اههاىدستگ ىاضافه به پايان،بى ثروت

 پيدا دنيا در ديگرى كشور هيچ امروز. اسالمى جمهورى جان به
 دارد اسالمى جمهورى و. باشد حمالت آماج اينجور كه نميکنيد
 مستحکم  جوش  هفت موجود  اين است؟ شوخى اين. ميکند مقاومت
 ىتوطئه .نيست چيزى كم اين،. ميکند مقاومت دارد يافتهتمصوني 
     0.بدانند ما، عزيز جوانهاى اين جوانها، را اين نيست؛ توه م

 اسالم توهين و تضعيف در دشمن ابزارهای
 آميزتوطئه اقدامات به نسبت بايد جهان، جاى همه در مسلمانان

 باشند؛ هوشيار و حس اس كامالً اسالم، توهين و تضعيف براى دشمنان
                                                           

 6/8/0388 كشور علمى نخبگان از جمعى ديدار در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 051

 ساختن و كتابها نوشتن قبيل از نگى،فره هاىتوطئه به نسبت مخصوصاً
 اصلى، سنگرداران صحنه، اين در. اسالمىضد  هاىنمايشنامه و فيلمها

 و حقد از و تپدمي اسالم براى دلشان كه هستند هنرمندانى و نويسندگان
 ىهتهي  . باخبرند مسلمين و اسالم با استکبارى دستگاههاى ىكينه

 دشمن هاىتوطئه افشاى و اسالم تبيين در هنرى آثار و كتب و مقاالت
     0.آنهاست بزرگ و عمومى ىوظيفه جهان، مسلمانان حقوق از دفاع و

  دین عنصر نابودی در دشمن سعي
 را مقابل طرف ىكنندهدفاع نيروى تا است درصدد هميشه دشمن،

 اين ىكنندهدفاع و برندهپيش نيروى چون. ببرد بين از و كند نابود
 ميکند سعى دشمن لذا است، بوده دينى رهبرى و دين عنصر انقالب،

 عليه چقدر انقالب، پيروزى از بعد ببينيد شما. ببرد بين از را اين
 بعد مخصوص حرفها اين! زدند حرف انقالب در دينى رهبرى حضور

 دينى رهبرى با كه كسانى نکند خيال كسى. نيست هم امام زمان از
 او ل از! ابداً .اندشده پيدا 1امام رحلت زمان از بعد ،ميکنند مخالفت
 با بودند، داغدار انقالب اين دست از كه كسانى ىهمه انقالب، پيروزى
 اينکه براى چرا؟. كردند مخالفت انقالب اين دينى هدايت و رهبرى
 گيرىنشانه دشمن كه است هدفى آن اين،. درآورند پا از را انقالب
     0.ميکند هم باز و است كرده

*** 
 و دستگاهها در نفوذ براى كه است اين عميق و اصيل دين تخاصي 

 كسى ىاجازه منتظر انسانى، هاىمحيط در و مختلف جاهاى در
 نفوذ هم علم در و روشنفکرى محيط در و دانشگاه در دين،. ماندنمي
 دگرگون بايستى بنا اين. بود غلطى بناى بنا، ليکن رفت؛ جاهمه و كرد
    3.ماندنمي کاريب دشمن البت ه بشود؛ آنگونه بارهدو نگذاريم و بشود

                                                           
 04/4/0368 الحرام اهللبيت اجحج  به . پيام 0
 09/01/0310 قم مردم مختلف قشرهای ديدار در . بيانات 0
 سـالگرد هفتمـين مناسـبت بـه گـى،فرهن انقالب عالى شوراى اعضاى با ديدار در بيانات  . 3

 01/9/0311 شورا اين تشکيل
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 050/  های دشمنها، ابزارها و زمینهفصل ششم: شیوه
 

 آماج دشمنان  یدین و وفاداری مردم نقطه
ت به اين اند در طول اين مد  دشمنان اين انقالب وقتى خواسته

اى وارد كنند، آماج حمالت آنها چه بوده انقالب و اين نظام صدمه
ين، يکى ى اساسى است: يکى داست؟ آماج حمالت دشمنان، دو نقطه

مردم و وفادارى آنها. ميدانند كه اگر اين انقالب، يک انقالب دينى 
نبود، قدرت مقاومت نداشت؛ چون دين است كه پيروان خود را از 

ى با ظالم تشويق ميکند؛ تسليم شدن در مقابل ظلم منع ميکند، به مقابله
ت و پيشرفت را به زندگى انسانها پيشنهاد عدالت و آزادى و معنوي 

ت دين است. پس آن نظامى كه بر مبناى دين ميکند. اين، خصوصي 
باشد، معنى ندارد كه تسليم فشار و زور دشمنان و زورگويان و 

طلبان بشود. اگر عنصر دين در اين انقالب نبود، ممکن بود زياده
يازى در مقابل امتمسئولين انقالب و سركردگان انقالب با گرفتن يک 

ا ى دشمن باز كنند؛ ام ى دوبارهراه را براى سلطهدشمن كوتاه بيايند و 
چون دين ستون فقرات اين انقالب است، چنين چيزى تاكنون پيش 

 0د.نيامده است و بعد از اين هم پيش نخواهد آم

  مردمي باورهای تخریب تبليغي وهای دشمن، روش هدف
 ىراديوها در چهـ تبليغاتشان در دشمن ايادى كه بينيدمي امروز شما
 هاىرسانه از بعضى در و داخل در راديوها آن ىادامه در چه بيگانه،
 اسحسا طوراين كه ميکنند كارهايى و زنندمي حرفهايى بمرت ـ داخلى
 اين تواقعي  كه حالى در دارد؛ وجود اىسياسى عظيم تشن ج كه شود

 ىهمه البت ه! كنيد نگاه داخلى هاىرسانه اين از بعضى به شما. نيست
 را اينها البت ه! دشمنانند آن مال بعضى چرا؛ بعضى اام  نيستند؛ بيگانه نهااي

 حاال. هست اختناق كه زنندمي فرياد هم اشهمه شناسيد؛مي هم
 رسوا بيشتر را آنها اين هست، اختناق زنندمي كه فريادى همين فهمندنمي

 آفرينشانتشن ج و خالف و دروغ حرفهاى روز هر اينکه بخاطر ؛ميکند
 را صىمشخ  جرم يک كه مادامى. بينندمي هم دستگاهها ؛ميشود منتشر

                                                           
 01/1/0389 بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم . 0
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 شناسي/ دشمن 052

 و زنندمي را حرفهايشان ندارد؛ كارى آنها به كسى باشند، نشده مرتکب
 ميکنند سعى و هستند اام  ؛ميکنند تکذيب و تخطئه را خودشان واقع در
 چنين كه حالى در. دهند جلوه ناآرام و تشن جم مغشوش، آشفته، را فضا
 بيندمي ،ميکند نگاه خود دانشگاه محيط در دانشجو. نيست زىچي

 سر بر حاناتامت است، مشغول آزمايشگاه است، داير درس كالسهاى
 كارگر ،ميکند نگاه خودش كسب محيط در كاسب. هست خود جاى
 نگاه خودش ىحوزه در روحانى ،ميکند نگاه خودش ىكارخانه در

 تيتر به كه وقتى هست؛ خودش جاى سر چيز همه كه بيندمي و ميکند
 آن! هست ىتشن ج اينجا ناآل كه گويى ،ميکنند نگاه روزنامه فالن

 طمع به و ميکنند نگاه تيترها همين به هابيچاره هم خارجى كارشناسان
. است خبر چه ببينند تا نيستند نزديک كه آنها! ميکنند باور و افتندمى
 همين طريق از كه است دشمنان امروز اهداف از يکى اين پس،

 راديو گفت بايد كه آمريکا راديوـ مزدور راديوهاى و تبليغى روشهاى
 طريق از وـ صهيونيستها راديوى و انگليس راديو صهيونيستها،

 دشمنان، هدف دو مين. ميشود دنبال داخل در ارزششانكم هاىدنباله
 اىمرحله هر در انسانها ىهمه! من عزيزان ببينيد. باورهاست تخريب

 اين و ذهنى حركت و جسمانى حركت اين هستند، تىالي فع  مشغول كه
 جنگ ميدان در كه سربازى آن. است باورهايى از ناشى آنها، تهم 

 كار اين به را او اعتقاداتى و باورها است، دشمن با جنگيدن مشغول
 مثل زمان آن تا كه او بگيرند، او از را اعتقادات اين اگر. ميکند وادار
 تبديل سرد موجود يک به نشست،مي دشمن ىسينه به سوزانى ىلهگلو

. ندطوراين باورها و اعتقادات. افتدمى كنارى و گوشه به و ميشود
 در ايران مل ت تاني حق   به اعتقاد الهى، پاداش به اعتقاد اسالمى، باورهاى
 را مل ت اين كه بود باورهايى ،آمريکا مقابل در و متجاوز دشمنان مقابل

 راه سر از را پهلوى فاسد بسيار دژخيم رژيم واداشت؛ حركت به
 دشمنان دست و آورد كار سر بر را اسالمى نظام كرد؛ نابود و برداشت

 مقابل در مل ت اين است سال بيست كه بوده باورها همين. كرد كوتاه را
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 چيست؟ دشمن هدف. كند مقاومت توانسته دشمن هاىتوطئه ىهمه
 كار چند هر بگيرد؛ مردم از را باورها اين كه تاس اين دشمن هدف
 0.نيست هم آسانى

  ایمان و اسالم تأثيرات به دشمن آگاهي
 عبارت جهاني، استکبار قلدری با ايران مل ت یمبارزه در ما، یعقبه

 اسالمي، اخالق از بود عبارت ما یعقبه یمنطقه. ما «فرهنگ» از بود
 كه مادری آن یعالقه يعني. اسالم هب عالقه و ايمان خدا، به توك ل
 و دادم، اسالم راه در را اينها من گويدمي و اندشده شهيد پسرش چهار

 به يعنيـ امديده نزديک از را هاييخانواده بنده. است راضي اين به
 نيست؛ روايت. امكرده صحبت مادران و پدران با و امرفته آنها یخانه
 شهيد دو هر داشتند، پسر دو كه ایانوادهخـ .امديده نزديک از خودم
 مگر اين. شدند شهيد سه هر و داشتند پسر سه كه ایخانواده. شدند
 مادر و پدر اين! است؟ تحم ل قابل مگر مصيبت، اين! است؟ شوخي

 هم جوشانتری عواطف كه مادر، وقت، آن. شوند ديوانه غص ه از بايد
 حرفي و داديم، اسالم راه در را اينها ما: »گويدمي قدرت كمال با دارد،
 !عجب.« نداريم

 را اين! است اين خدا به ايمان تأثير! است اين اسالم پس تأثير
 شانزده هنوز تو» گويندمي خود جوان به مادرى و پدر. فهميد دشمن
 را بازيت برو بخوان؛ را درست برو است؛ سالت هفده است، سالت
 من! نه: »گويدمي جوان ؛.«شد شهيد و رفت برادرت. ببر را تلذ ت بکن؛
 در ما كه است عبارتى اين،.« كنم ادا اسالم براى بايد را خودم سهم
 هاخانواده و شهدا مادران و پدران از و ايمديده شهدا هاىتنامهوصي 
 .است اين اسالم، اثر. ايمشنيده

.« جوانهاست شما كمک محتاج اسالم امروز: »فرمود امام روز يک
 روزهاى مثل ديدم. داشتم كارى و آمدم خيابانها به ندهب بعدازظهرش

 اين و ماجرا اين. حركتند در پاوه طرف به مردم و شده انقالب او ل
                                                           

 06/9/0318 تهران ىجمعه نماز هاىخطبه در . بيانات 0
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 شناسي/ دشمن 054

 فرمان و اسالم اسم كه وقت هر. شد تکرار جنگ آخر تا بارها صحنه،
 براى مردم و بود اسالم فرمان امام، فرمانـ رسيدمي مردم گوش به امام
 به ،مل ت اين ديديدمي ناگهانـ بودند قائل تي اهم  اسالم بخاطر امام

 را، بازار را، دانشگاه را، ده را، شهر جوانان. آيددرمى خروش و جوش
 براى. روندمي و ميکنند رها را همه را، فوتبال ميدان را، كسب و كار
 شوخى اين! بگذارند مرگ خطر معرض در را جانشان اينکه براى چه؟
 تحليل را اينها دشمن ديد، را اينها دشمن. نبود كور كه دشمن! نيست
 مل ت اين هست، عقبه آن تا فهميد. دارد اىعقبه مل ت اين فهميد و كرد
 ميشودن چه، و چه يا و نظامى ىمحاصره با و اقتصادى ىمحاصره با را
 اخالق را، او فرهنگ كرد؛ بمباران بايد را عقبه آن پس،. درآورد زانو به
 را، او رهبرى به اعتقاد را، او دين به اعتقاد را، او ايثار را، او ايمان را، او

 شروع و برد بين از بايد را اينها را؛ او شهادت و جهاد و قرآن به اعتقاد
    0.كرد

 دشمنان هجوم مورد اسالم، مقرّرات احکام و
 عقيده، هرـ رفتند اسالم مقر رات و احکام ىمجموعه سراغ دشمنان

 و فرد ىآينده سرنوشت و زندگى در كه سمقد  شرع از اىتوصيه هر
 با نحوى به وـ است داشته بارزى مثبت تأثير اسالمى ام ت و جماعت

 روى نتوانند، اگر ببرند؛ بين از را آن بتوانند، اگر تا رفتند، كلنجار آن
 معتقدند، آن به هم مسلمانان ىهمه كه عقيده اين !كنند كار محتوايش
 فرق، بعضى اتش،جزئي   و اتخصوصي  در البت ه. تنيس شيعه مخصوص
 و آمد خواهد پيش دورانى چنين اينکه اصل اام  دارند؛ ديگرى حرفهاى

 داد خواهد انجام را الهى عظيم حركت چنين پيامبر خاندان از نفر يک
 مسلمانان بين 0«ظلماًٍّوٍّجوراًٍّملئتٍّكماٍّعدالًٍّوٍّقسطاًٍّاالرضٍّبهٍّاهلل مألي» و

 عقايد آن از عقيده اين خوب؛. دارند قبول را اين همه،. است متواتر

                                                           
 كشـور سراسـر پـرورش و آمـوزش منـاطق رؤسـای و معـاونين وزيـر، ديـدار در . بيانات 0

00/1/0310 
 89 ، صاالثریة. كفا 0
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 به. كرد خواهم عرض آن به راجع مختصرى من كه كارگشاست بسيار
 نادان دوستان البت ه و طرف يک از دشمنان كارگشاست، كه همين دليل
 و نادانى روى از نادان، دوستان گاهى. تازندمي آن بر ديگر طرف از هم
 خوبى آن به دانايى دشمن هيچ كه ميکنند كارى توجهى،بى اثر بر
     0!بزند ضربه تواندنمي

*** 
 عمل خواهد،مي كس هر گفتيم؛ ما: »بگوييم كه نيست اين ما تکليف

 مسلمين دست به حکومت كه نيست دوره اين به مربوط اين. «بکند
 اىدوره بخصوص ماست؛ دوش بر جامعه ىاداره بار كهای هدور است؛

. بزدايد ذهنها از را اسالمى مفاهيم تا ،ميکند تالش همه اين دشمن كه
 نشد، شد؛ شد، گفتيم؛ را مطلبى حاال كه نيست اين فقط ما تکليف
 حرف بايستى ما. نيست اينگونه بزنيم؛ را حرفمان بايستى فقط ما نشد؛
 در را چيزى اينکه. 0«البالغٍّالّاٍّالرّسولعلىٍّماٍّو» برسانيم؛ دلها به را خود
 رسيد، جايى به نگرفت؛ نگرفت، گرفت؛ گرفت، كسى كنيم، تابپر هوا

 مشکل يک بعنوان را اين من. نيست قبول اين نرسيد؛ نرسيد، رسيد؛
     3.کنممي مشاهده

 امتام و دین محور از حکومت ساختن خارج دشمن،ی هحمل اساس
 شد، وارد اسالم بر كه اىضربه مهمترين و بزرگترين اسالم صدر در
 حکومت. شد تبديل سلطنت به امتام از اسالمى حکومت كه بود اين
! شد تبديل شام سلطنت به :طالبابىبنعلى حکومت و حسن امام
 كهـ بزرگتر مصلحت يک بخاطر روز آن 7مجتبى حسن امام البت ه
. بپذيرد جان به را تحميل اين شد مجبورـ بود اسالم اصل حفظ

 خودش دينى مركز از ومتحک وقتى. گرفتند حسن امام از را حکومت
 است بديهى شد، گذاشته دنياداران و دنياطلبان اختيار در و شد خارج

 اىحادثه كربال ىحادثه وقت آن. آيدمى پيش كربال ىحادثه هم بعد كه
                                                           

 01/9/0316( عج)مهدی حضرت ميالد مناسبت به مردم مختلف اقشار ديدار در بيانات . 0
  99ی ی مائده، آيه. سوره 0
 01/6/0311 كشور سراسر یجمعه یائم ه گردهمايي هفتمين آغاز در بيانات  . 3
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 شناسي/ دشمن 056

 سال بيست. ميشود ناپذير اجتناب گرفت؛ را جلوش بشود كه نيست
 امتام هكـ آن اصلى محور دست از اسالمى حکومتآنکه  از بعد
 به فجيع وضع آن با كربال در پيامبر فرزند حسين امام شد، گرفتهـ است
 كه است اين دشمن ىنقشه و حمله اساس. شد كشيده خون و خاک

 بعد. كند خارجـ دين محور ،امتام محورـ اصلى محور از را حکومت
     0!كرد خواهد كار همه كه است جمع خاطرش

 سياسي از اسالم اخالقي اسالم جدایي بر مبني دشمن تبليغ
 در. است معنوى اسالم همان سياسى، اسالم كه داد نشان عمالً امام
 اسالمى، هاىمل ت بيدارى دشمنان و اسالم دشمنان استعمار، دوران طول
 سياسى اسالم از اخالقى اسالم و معنوى اسالم كه کردندمي تبليغ

 دستگاههاى هم امروز. ميکنند تبليغ را همين هم امروز. جداست
 وسايل اقسام و انواع با اسالمى نظام دشمن ىجبهه و دشمن تبليغاتى
 اسالم و عدالتخواه اسالم و سياسى اسالم ميکند سعى تبليغاتى
 به را مردم و كند معرفى دنيا در خشن اىچهره بعنوان را اجتماعى
 ظالم و متجاوز مقابل در كه اسالمى و طلبانهتسليم اسالم منزوى، اسالم

 اين امام. دهد سوق دهد،نمي نشان خود از ىالعملعکس هيچ زورگو و
 ناب اسالم و كرد باطل را اسالم از دروغين ىانگاره اين و شکست را
 تحج رم اسالم ضد   يعنى كرد، مطرح امام كه نابى اسالم. نمود مطرح را
 و بيگانه مکاتب مقابل در باختهرنگ اسالم ضد  همچنين و خرافى و
 نظام تشکيل براى مبارزه سالهاى طول در هم روز، آن هم. لتقاطىا

 دشمن ىجبهه كه است نقاطى از يکى اين امروز، تا هم و اسالمى،
 اگر يعنى كردن؛ جدا تمعنوي  از را سياست: ميکند تأكيد آن روى اسالم
 و بنشيند اىگوشه و بگيرد خود سر بايد باشد، مسلمان خواهدمي كسى
 كارى ،ميکند چه اشغالگر ،ميکند چه متجاوز ،ميکند چه مندش اينکه به

 در را اين مقابل ىنقطه امام. ميکنند تبليغ را اين هم امروز. باشد نداشته
 در را عظيم موج اين اسالم دنياى امروز و كرد مطرح اسالم دنياى

                                                           
 0/0/0319 تهران بزرگ مصل ای در جوانان با ديدار در . بيانات 0
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 057/  های دشمنها، ابزارها و زمینهفصل ششم: شیوه
 

 برويد، اسالمى كشورهاى از كشورى هر به شما. دارد خود درون
 دانشمندان، دانشگاهيان، جوانان، نخبگان، نظر در ده،زن اسالم بينيدمي

 مقابل در را خود مل ت بتواند كه است اسالمى آنجا، آزادگان و علما
 حمايت و حفظ عالم متجاوزان و طلبانقدرت و قلدران و زورگويان

 ىسيطره و طتسل  و دخالت ىاجازه و ببخشد تمصوني   آن به و كند
 ناب اسالم و خواهندمي را اسالم اين هاآن. ندهد مردم بر را دشمن
    0.همين يعنى دىمحم 

  فقيه والیت عليه دشمن تبليغات
 است، دشمن ىخصمانه هتوج  مركز كه اسالمى ايران داخل در
 ايران مل ت ما لذا. ميکند را استفاده حداكثر خود هاىتجربه از دشمن
 دانست و هميدف تجربه برحسب را نکته چند دشمن. باشيم هشيار بايد
 مقابله اينها با بايد و است اسالمى انقالب پيشرفت اصلى نقاط اينها كه
 دشمن. بود القدرعظيم و استثنايى عجيب، رهبر آن امام، نکته، يک. كند

 اين چگونه و ميکند چه اسالمى ايران در رهبرى نفوذ كه شد متوج ه
 و گشاگره ختلفم ميدانهاى در ،مل ت و رهبر ميان آميزمحبت ىرابطه

 در را مردم چگونه ،1امام نفوذ كه ديد دشمن. راههاست یبازكننده
 دشمن كه بود اىنکته اين،. ميکند بسيج دشمن مقابل ميدانها، ىهمه
 شخص بايد كه بود اين كرد پيدا دشمن كه اىتجربه. كرد تکيه آن روى
 معارف در كه چيزى همان يعنىـ اسالمى رهبرى مطلق و 1ام ت امام

 راـ است شده شناخته «فقيه واليت» عنوان با اسالمى معارف و انقالب
 به منتها. بود امام عليه دشمن، تبليغات بيشترين لذا. ببرد سؤال زير

 در دشمن، ايادى هم امروز! فايدهبى البت ه و دقيق شده، هدايت شکلى
 امام نام به منتها. ميکنند بليغتام ام عليه ايران، داخل و عالم اطراف
 آن به و شد نزديک ميشودن امام نام به كه داننديم چون ندارند؛ كارى

 ىگذشته و ميکنند حمله امام عملکرد و راه به لذا. كرد جسارت

                                                           
 امـام حضـرت ايـران اسـالمى جمهـورى بنيانگـذار رحلت سالگرد نچهاردهمي در . بيانات 0

 04/3/0380( ره)خمينى
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 شناسي/ دشمن 058

 ازـ غافل يا و مزدور و مأجور قلمهاى اين. برندمي سؤال زير را انقالب
 زير ىبکل  را انقالب او ل سالهاى مقاله، يک در كهـ نيست خارج دو اين

! امام؟ با! طرفند؟ كسى چه با اينها! چيست؟ مقصودشان ،برندمي سؤال
 بتواند تا كرد كمک مل ت اين به سال ده كه نبود امام رهبرى مگر

 را اىشدهويران كشور توانستمي كسى چه بپيمايد؟ را راهها دشوارترين
 ودندب نشانده سياه خاک به را آن پهلوى فاسد رژيم و دشمن ايادى كه
 كند حفظ بود، آمده پيش ويرانگرى و براندازخانمان جنگ آن، دل در و
 امام رهبرى اين، بکند؟ را كار اين بود ممکن كسى چه ببرد؟ پيش به و

 اصل ؛برندمي سؤال زير را اسالمى رهبرى و امام رهبرى حال و. بود
 0.برندمي سؤال زير را شناساندين تحاكمي  و فقيه رهبرى مفهوم

 دشمنمقابله  نقطه رهبری؛وذ نف
 زمانى هر در دينى، رهبرى نفوذ و امام شخصيت و نفوذ از دشمن

 دشمن كه نقاطى از يکى. است داغدار و خورده صدمه شدت به
    0.است آن نفوذ و رهبرى كند، مقابله آن با خواهدمي

*** 
 پيروزى، از بعد اام  . بود تمشروطي  انقالب ما، خود كشور در
 به تمشروطي  و شد منحرف مسير از زدند، كنار را علما كه هنگامى
 آرمانهاى ىهمه ضد   كه فردى قلدر، رضاخان كه رسيد جايى

 هم ما اسالمى انقالب اگر. رسيد حکومت به بود، خواهىمشروطه
. کردمي پيدا تمشروطي   انقالب چون سرنوشتى نبود، دينى رهبرى تحت
 و نهضت اين شروع او الً كه ندميک هتوج  وقتى هوشمندى، انسان هر

 ثالثاً و آن نشدن مضمحل و اسالمى جمهورى بقاى ثانياً آن، پيروزى
 بركت به آن، نشدن انحراف و اسالمى جمهورى كردن حركت مستقيم
 هم را ديگر ىنکته يک آن، سر پشت است، دينى رهبرى و دين

                                                           
 ینيمـه روز در مـردم مختلـف قشـرهای و فجـر یدهه خارجي مهمانان ديدار در . بيانات 0

 08/00/0310 شعبان
 . همان 0
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 خارج رد چه اسالمى، انقالب دشمنان كه است اين نکته آن و فهمديم
 انقالب اين از را دينى رهبرى و دين ميکنند سعى داخل، در چه و

 جوانى حصار، يا قلعه يک از اگر. است قهرى امر يک اين،. بگيرند
 اين در را راه حصار، آن و قلعه آن دشمن كند، دفاع جانانه كارآمد،

  0.ببرد بين از را او و بکند گودالى و حفره جوان، آن پاى زير كه بينديم
*** 

 و عاطفى ىعلقه آن در كه ندارم سراغ را كشورى هيچ دنيا در من
 را ولينمسئ ،مل ت. باشد ايران مانند ين،مسئول و مل ت ميان قلبى ىرابطه

 و دارنديم دوست وجود ىهمه با را مل ت هم ينمسئول دارد؛يم دوست
. اتشاسحسا اين و است مل ت اين. داننديم او خدمتگزار را خود
 بابركت زندگى آخر سالهاى در. بگويد خواهديم هرچه دشمن، غاتتبلي
 متروكى راه مردم نظر از امام، راه گويا كه کرديم تبليغ دشمن امام،
 از ترباشکوه كردند، بزرگمرد اين جسد از مردم كه اىبدرقه اام  ! است

. كردند تهران به فاتحانه ورود هنگام در ايشان خود از كه بود استقبالى
 اين نظام، اين امام، اين. دولت و مل ت ميان ارتباط و علقه است ناي

 از همه و ىئاستثنا همه. مل ت هم اين و برنامه اين سياسى، دستگاه
    0.فردمنحصربه دنيا در مختلف، جهات

  تحجّر و جمود
 را پيشرفت و تغيير و تحو ل و ميکنند هتوج   ارزشها به كه آنهايى

 آنهايى. باشند مراقب بايد ؛ميکند تهديدشان حج رت خطر گيرند،يم نديده
 قرار او ل ىدرجه در را ارزشها و ميکنند هتوج  تغيير و تحو ل به كه
. باشند مراقب بايد هم اينها دارد؛ وجود برايشان انحراف خطر ،ميدهندن

 تحج ر و جمود دچار او ل گروه مبادا. باشند مواظب بايد طرف دو هر
 و دشمن براى سازىزمينه و انحراف دچار و مد گروه مبادا. شود

 باشند، داشته را هتوج  اين گروه دو اگر. شود ارزشها اساس مخالفان

                                                           
 09/01/0310 قم مردم مختلف قشرهای ديدار در . بيانات 0
 04/3/0313(« ره)امام حضرت ارتحال سالگرد ينپنجم» مراسم در بيانات  . 0
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 نظر مورد كه وحدتى همان با كه باشد اىجامعه توانديم جامعه وقتآن
 اسالم كه اىتعالى و تکامل سمت به را خودش زندگى است، الزم و

      0.دببر پيش گرفته، نظر در او براى

 از ابزار دشمن مذهبي اختالفات
 هاييآمريکاـ است اطـ الع نيست، تحليل اينهاـ داريم اطـ الع ما

 ردكُ  قوم از دفاع هدفشان دارند؛ كردستان براى خطرناكى طرحهاى
 از ما را اين است؛ كرد قوم بر يافتن سلطه و انداختنپنجه هدف نيست؛
 ما ردكُ دوستان. است اطـ الع نيست، تحليل اينها ميدانيم؛ اطـ الع روى
 افسران ميدهند اطـ الع و دادند اطـ الع ما به غربى مرزهاى سوى آن در

 جوانان خون قيمت به ،«قنديل» هاىيبلند باالى ميبرند پول ىيآمريکا
 شأن اين. مزدورسازى براى ميدهند پول ميگيرند؛ اتاطـ الع آنها از ردكُ

 براى اندازند،مى دست ميزنند، دست توانندب هرجا به. نيست ردكُ جوان
 فرو ردكُ مردم پيکر در را خود خونين و ننگين ىپنجه بتوانند اينکه
 هم را اين من و است هشيار بحمداهلل ايرانى، ردكُ و ما مل ت. ببرند
 را خودشان غالباً هم ايران غير در ىحت  ردكُ قوم و ردكُ جماعت: بگويم
 از كسانى اگر. ميکنند افتخار خودشان بودن رانىاي به ميدانند؛ ايرانى

 كه بدانند ميگيرند، قرار آمريکا هدفهاى خدمت در ايران بيرون ردهاىكُ
 نفرين تبلندمد   در اام   بيايد، گيرشان چيزى تمد كوتاه در است ممکن

. كرد نخواهد رهايشان و كرد خواهد تعقيب را آنها ردكُ  قوم لعنت و
 در. نيست زمينه اين در فقط هشيارى. كنيد حفظ ايدب را هايهوشيار اين

 در من. باشند هوشيار بايد همه هم، ما خود درونى اختالفات ىزمينه
 تکرار باز هم اينجا گفتم،ـ گذشته ىشنبهسهـ او ل روز در هم سنندج
 جهت در برادروار هم، دست در دست بايد اسالمى مذاهب: ميکنم
 اميد دشمن. كنند حركت هم كمک به المىاس بلند آرمانهاى و اهداف
. بدهد قرار هم مقابل را گوناگون مذاهب پيروان بتواند كه است بسته

. بشود دشمن آميزخباثت و خائنانه ىنقشه اين تسليم نبايد هيچکس
                                                           

 03/0/0319 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 0
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 هم از دلها شيعه، مقابل در ىسن  ى،سن  مقابل در شيعه ميخواهند آنها
 كه است همين براى. ميخواهند را ينا آنها بدبين؛ هم به نسبت چركين،

 از و اسالمى نظام نظر از قرمز خط: ميکنم تأكيد هم باز كردم، اعالم من
 كه كسانى آن. يکديگر ساتمقد   به اهانت از است عبارت ما، نظر

 چه جا،بي و كور بهاىتعص  روى از گاهى غفلت، روى از نادانسته،
 چه نميفهمند ميکنند، نتوهي يکديگر ساتمقد  به شيعه، چه و ىسن 

 دست در ابزار بهترين هستند؛ همينها دشمن براى وسيله بهترين. ميکنند
   0.است قرمز خط اين هستند؛ همينها دشمن

*** 
 را، خودشان آداب را، خودشان مذهبى مراسم كدام هر شيعه و ىسن 
 بايد و ميدهند انجام را خودشان دينى فيوظا را، خودشان عادات
 به اهانت بخاطر اينها بين مطلقاً نبايد كه است اين قرمز خط اام   بدهند؛
 غفلت روى از شيعه افراد از بعضى سوى از كه آنچه چهـ ساتمقد  

 مثل ىسن  افراد از بعضى از غفلت روى از كه آنچه چه ميشود، صادر
 بيان چيزىـ ميکنند نفى را يکديگر كه ميشود صادر اينها امثال و هايسلف
 بايد هم اينجا. ميخواهد دشمن كه است چيزى همان اين. شود

    0.باشد هوشيارى

 ت اسالمي سرانگشت دشمن بيگانه كردن مسلمانان از هویّ
 تهوي  از را مسلمانان كه نظامي و حکومتي يا شخص، يا پديده، هر

 كسب به يا بکشاند، پراكندگي و تفر ق به يا كند، بيگانه اسالميشان
 دشمنانه كاری سازد، مأيوس آن از يا اعتنا،بي اسالمي عظمت و تعز  
 !است دشمن سرانگشت نيست، دشمن خود، اگر و کند؛مي

 و فسادآفرين و شرآفرين نيروهای از تعبيری قرآن، در شيطان
ٍّجعلناٍّوكذلك» گيرد؛مي قرار انبيا مقابل صف در كه است آفرينانحطاط

                                                           
 09/0/0388 سقز مردم ديدار در . بيانات 0
 09/0/0388 سقز مردم ديدار در . بيانات 0
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 نشان و ياد قرآن، سراسر در و 1.«والجنإلنس ا نياطيش عدوًّا نبيٍّ لکلّ
 برده نام آن از وحي، نزول تمدّ طول تمام در و شده تکرار شيطان
 مورد نبايد هرگز دشمن، نشان و ياد که معناست بدان اين. است شده
   2.گيرد قرار مسلمان جوامع غفلت

 افکنی یل تفرقهوجود وسا
 افکنىتفرقه براى وسايل جاهمه! کنيد نگاه اسالمى کشورهاى به
 يعنى. روديم کاله سرشان بين، اين در حقيقتاً هم، عدّه يك. هست
 امروز. ميشوند دشمن دست یبازيچه و خورنديم بازى خورند،يم فريب
 که هست زيادى اجتماع و اتّحاد نقاط. باشد حدمتّ بايد اسالمى، امّت
      3.باشيم داشته نظر در را آنها بايد هميشه

 منابع انسانی و مالی را در مقابل هم قرار دادن 
 نيروى است، زياد فکر است، زياد پول اسالم، دنياى در امروز
 نويسندگان، شعرا، علما، از کثيرى جمع دارد، وجود قابلى انسانى
 بخش و هستند ماسال دنياى در قابل سياسى تهاىشخصيّ و هنرمندان
 خداداد معادنـ زيرزمينى منابع و مالى عظيم منابع از اىعمده

 همسو هم با اينها اگر. است اسالمى کشورهاى اختيار درـ زيرزمينى
 خواهد فاقىاتّ چه دنيا در ببينيد نکنند، کار هم عليه الاقل يا باشند،
 و انسانى ابعمن اين ىهمه اسالم، دنياى در که ميکند کارى دشمن! افتاد
 هشت کردند؛ تحريك را عراق رژيم گيرد، قرار هم مقابل در مالى،
 هم بعد آوردند، وجود به منطقه اين در براندازخانمان جنگ يك سال

 بن و بيخ از ىبکلّ را نورسته نهال اين بتواند اگر که کردند کمکش
     4.نتوانستند البتّه که برکند،

                                                           
 112ی م، آيهی انعا. سوره 1
 12/1/1311 الحراماهللبيت اجحجّ به پيام  . 2
 22/2/1314 «خم غدير عيد» مناسبت به کارگزاران، ديدار در بيانات  . 3
 کنفـران  در کننـدهشرکت خارجى ميهمانان و نظام کارگزاران و مسئوالن ديدار در . بيانات 4

 24/5/1314 اسالمى وحدت المللىبين
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 اسالمى، قلمرو قلب در نيستىصهيو حکومت مانند دشمنى حضور
 مرموز دستهاى ولى سازد، نزديکتر يکديگر به را ما توانستيم شايد

 که کرد کارى ما با. برداشت خود برابر از هم را خطر اين استکبار،
 و دروغها و هاوسوسه! دشمن از تا ترسيميم بيشتر يکديگر از اينك
 يکديگر از ابجان و غلطبه را اسالمى کشورهاى موذيانه، تبليغات
  1.است ترسانده

 اسالمی امّت بین اختالف از دشمنی هاستفادسوء
 اين شيعه که است اين کنيم، هتوجّ آن به بايد امروز ما که آنچه
 حفظ متمادى قرنهاى طول در عزيزى جان مثل خود براى را عقيده
 و کم را هايدشمن اين کهـ است شده که هايىيدشمن وجود با است؛ کرده
 اختناق چقدر آوردند، فشار چقدر کردند، ظلم چقدر دانند؛مي همه بيش
 گسترش را عتشيّ معارف کرد؛ حفظ را عقيده اين شيعهـ کردند ايجاد
 نتمدّ شيعه، گوناگون علوم شيعه، ىفلسفه شيعه، کالم شيعه، فقه داد؛
 تاريخ در شيعه برجستگان و شيعه بزرگان شيعيان، راقى فکر شيعى،
 حفظ را آن شيعه که است اىعقيده اين بنابراين،. است درخشان اسالم
 ىمايه اعتقاد اين که بکنيد هتوجّ  اامّ کرد؛ خواهد حفظ و است کرده
 را اين سالهاست ما که است حرفى آن اين،. بشود نبايد نزاع و دعوا
 چه دشمن که بينيممي و. کنيممي تکرار هم باز کرديم، تکرار و گفتيم
 امّت آحاد بين اختالف ايجاد از دارد خبيثى قصد چه ،دارد تىنيّ

 يعنى دشمن. ىسنّ و شيعه عنوان با جمله از مختلف، عناوين به اسالمى
 دشمن نه توحيد؛ دشمن مشترکات، دشمن قرآن، دشمن اسالم، دشمن
 اسالمى، اّمت بين که است اين اشسعى دشمن. اسالم از بخشى يك

 مضر او براى چقدر اسالم دنياى اّتحاد که فهمدمي کند؛ برقرار دشمنى
 عظمت شد، پيروز ايران در اسالمى انقالب وقتى که ديد دشمن. است
 در و اسالم دنياى در چطور انقالب، اين تشعشع و انقالب اين

 شيعه که دلهايى کند؛ جذب خود به را دلها توانست اسالمى کشورهاى
                                                           

 12/9/1311 اسالمي کشورهای سران اجالس هشتمين گشايش راسمم در . بيانات 1

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 261

 در عربى، کشورهاى رد تسنّ اهل برادران از نفرها ميليون. نبودند
 از و شدند انقالب مجذوب آسيايى کشورهاى در آفريقايى، کشورهاى

 جمهورى بهها دل هتوجّ از دلها، اتّحاد از خورد؛ ضربه دشمن ناحيه، اين
 هتوجّ اين خواهدمي .خورد ضربه دشمنـ هامسلمان آحاد دلهاىـ اسالمى
    1.ىسنّ و هشيع بين دشمنى ايجاد با جور؟ چه ببرد؛ بين از را

 انقالب اسالمی بعنوان یک حرکت شیعی معرّفی
 در آن فکر گسترش و ايران در اسالمى انقالب پيروزى از پ 
 موج اين با مقابله در استکبار ترفندهاى از يکى اسالمى، آفاق سراسر
 را ايران اسالمى انقالب سويى از که است بوده اين اسالمى گيرهمه
ـ عام معناى به اسالمى نه وـ آنای هفرق معناى به شيعى حرکت يك
 ىسنّ و شيعه ميان نقار و نفاق ايجاد در ديگر، سوى از و کرده، فىمعرّ
 اصرار همواره شيطانى، مکر اين به هتوجّ با آغاز از ما. کنند بليغ سعى
 کنيم خنثى را گرىفتنه اين ايمکوشيده و داشته مسلمين فرق وحدت بر
 از يکى که ايم،داشته نيز فراوان توفيقات الهى لتفضّ با بحمداهلل و

 و است اسالمى مذاهب تقريب جهانى مجمع تشکيل آنها، آخرين
 و شعرا و روشنفکران و علما اسالم، جهان سراسر در اکنونهم

 با و دوشادوش اسالمى، مذاهب ىهمه از مردم ىعامه و نويسندگان
 ايران اسالمى هورىجم و اسالمى انقالب از نف ، يك و زبان يك
 زمجهّ فراوان خباثت و تبليغ و طرح و پول با دشمن ليکن ؛ميکنند دفاع
 با بتواند که يابدمي را کسانى جهان از نقاطى در فانهمتأسّ  و است
 در گاهبهگاه لذا. يابد طتسلّ آنان زبان و ذهن بر اغفال، و تطميع
 يا نماالمع يك از ديگرى کشور در و سياستمدار، يك از کشورى
 ملّت به يا شيعيان به ناسزا و تشنيع به که ميشود شنيده نماانقالبى
ای هگون به و آورده وجود به را معاصر انقالب بزرگترين کهـ ايران
 کشور در يا. رانديم قلم و گشايديم زبانـ اندکرده دفاع آن از انگيزبهت

                                                           
 در ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلف مردم به مناسـبت عيـد سـعيد غـدير خـم اناتيب.  1

21/9/1321 
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 و ما براى هاتملّ عزيزترين شمار در آن، ملّت کهـ پاکستان مسلمان
ـ هست و بوده ايران اسالمى جمهورى و اسالم از دفاع خط در هميشه
 داير جلسات مسلمين، وحدت و اسالم دشمنان دالرهاى با کسانى
 را 9پيامبر بيتاهل عتشيّ و شيعه تا نويسند،يم مقاله و کتاب و ميکنند
     1.کنند اهانت ساتمقدّ  به و بگيرند حمله باد به

 اسالمی فرق نمیا نزاع
 از بعد بخصوص باشد؛ نزاع اسالمى هاىفرقه ميان خواهديم دشمن
 و انقالبى ايران بين است خواسته دشمن اسالمى انقالب پيروزى
 دنياى در که خواهنديم خدا از. بيندازد جدايى تهاملّ ىبقيه و اسالمى
 و است شيعى انقالب انقالبشان و هستند شيعه اينها: »شود گفته اسالم
 ما بله، است گفته انقالب لاوّ از ايران تملّ! «ندارد ربطى هايسنّ ما به
 اسالمى انقالب يك انقالب، اين اامّ پيامبريم؛ بيتاهل مواليان و شيعه
 بر ناب، و خالص اسالم اساس بر توحيد، اساس بر قرآن، اساس بر

 تملّ لاوّ از را اين. است مسلمين ىهمه بين برادرى و وحدت اساس
 2.کرد بيان و کشيد فرياد را اين نيز ما امام و گفتند ما

*** 
 پيشوا، دهنده،نجات پيامبر، مقابل در بزرگ، تامّ  اين ىوظيفه امروز
 يعنى ت؛امّ  ميان در چهره محبوبترين و خود ميان در الهى امانت ،معلّم
 را اسالمى تامّ شوکت و تعزّ  که است اين 9اکرمنبى سمقدّ وجود
 از تامّ . است تامّ امروز ىوظيفه اين. بدارد پاس وحدت حفظ با

 است فموظّ  پيامبر مقابل در ت،امّ  اامّ خواهد؛يم عيدى خود پيامبر
 حفظ که است اين تامّ عيدى. دهد انجام هم را خود عيدى ىوظيفه
 تالش ىهمه امروز. بدارد محفوظ را پيغمبر آبروى و کند وحدت
 يکديگر جان به را تامّ  اين که است اين ىاسالم تامّ و اسالم دشمنان
 امروز مخصوص تالش، اين. کنند دشمن همديگر با را آنها و بيندازند

                                                           
 21/3/1311الحرام اهللاج بيتپيام به حجّ  . 1
 5/1/1311 تهران یجمعه نماز هایخطبه در . بيانات 2
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 تمأموريّ اين امروز، اامّ . است بوده طورهمين نيز گذشته از و نيست
 و تدبير و سازماندهى با دشمنان، طرف از آلودرذالت و آميزخباثت
 روحيه ميکنند اسحسا که است اين مه تعلّ. گيرديم انجام جانبههمه
 را دلها اسالم، و است فزونى به رو مسلمانان ميان در اسالمى، شوق و
        1.است کرده زنده

  مذهبیهای یّتحسّاس ایجاد
 که بفهميم بايد ما. باشد جمع حواسمان بايد هستيم، مسلمان که ما
 هاىملّت نميا در غرب، و آمريکا نوکرى به که کشورى فالن نفت پول

 اگر دارد، وابستگى استکبار به و است روسياه و شده شناخته مسلمان
 به ىعالقه و خدا رضاى محض شد، عتشيّ رد در کتابى انتشار صرف
 صادق هم قضيه عک . ميکند دنبال را خبيثى غرض و نيست نتسنّ
 و تحريك مشغول شيعى، ىجامعه در عواملى ديديم اگر. است

 آنها ساتمقدّ  يا تسنّ اهل برادران به نسبت تيّ حسّاس برانگيختن
 قطعاً که بدانيم بايد نکنيم، فهمىبد و سليقگىکج بر حمل اگر هستند،
 را استفاده بيشترين نيز سليقه کجى از دشمن،. است دشمن دست
 با مسلمان برادران دل صفاى و مسلمين اّتحاد امروز، لذا. ميکند
     2.است اسالم ىکلمه اعالى اصلى شرط يکديگر،

 استفاده دشمن از اختالفات مذهبیسوء
 و حدندمتّ  هم با افکنيها،نفاق بذر و هاتوطئه رغمعلى ما، مّلت آحاد
 در قرآن؛ جهت در اسالم؛ جهت در: ميکنند حرکت جهت يك در

 مختلف تهاىقوميّ و ىسنّ و شيعه بين فرقى بدون دين؛ تحاکميّ جهت
 ملّت يك ؛(اينها غير و ردکُ و بلوچ و نترکم و ترك و عرب و فارس)

 بين. است نمونه يك اسالم، برکت به ايران، مّلت واقعاً. يکپارچه
 ايران، مّلت شما از خداوند. است قموفّ الگوى يك مسلمان، هاىملّت

                                                           
 11/12/1313 فطر سعيد عيد نماز هایبهخط در بيانات  . 1
ت اب اهـل سـنّدر ديدار با جمعى از بسيجيان و روحانيون تهـران، مدرّسـان و طلّـ اناتيب.  2

 5/1/1312الل ّه لبنان استان خراسان و گروهى از اعضاى حزب
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 بزرگوارتان امام نداى و دين دعوت به گفتنتان پاسخ صادقانه بخاطر
 برکت به که باارزشى وحدت همين. کنيد حفظ بايد را اين. باشد راضى
 در دشمنهايى بياوريد، دست به را پيروزى همه اين ايدتوانسته شما آن،
 در. آيد وجود به اختالفات نگذاريد و باشيد هوشيار بايد. دارد کمين
 مستمسکىآنجا  توانديم دشمن و هست اختالف ىبهانه که آنجايى
 و مذهب ىمسأله در .باشيد مواظب بيشتر کند، درست اختالف براى

 کردند، سوءاستفاده آن از دشمنان متمادى قرنهاى که مذهبى، اختالفات
    1.ىسنّ هم باشد، مواظب بايد شيعه هم. باشند مواظب بايد بيشتر

*** 
 اين وراى در را دشمن تدبير و دشمن ىتوطئه دشمن، دست
 از اّمت عقالى. کرد عالج بايد را اين ديد؛ وضوحه ب ميشود اختالفات
 ىوسيلهبه کهـ مسلمانها ميان در فتنه امواج نگذارند بايد هافرقه ىهمه

 و الفت و آرامش روزافزون طوربهـ ميشود تحريك اسالم دشمنان
    2.بيندازد خطر به را تمحبّ

 ی از سیاست دشمنانایجاد اختالف بین شیعه و سنّ
 اين،. است ىسنّ و شيعه بين اختالف ايجاد اسالم دشمنان سياست

 در کند، کمك شديد اختالفات اين به کسى هر. است راههايش از يکى
 گروههاى ىهمه که دارد جا. است کرده کمك اهداف آن به واقع
 خوشبختانه. بجويند تبرى آن از و کنند محکوم را حرکات اين عراقى،
 که کردند توصيه شيعيان به کردند؛ عمل خوب و عاقالنه شيعه بزرگان
 3.بود ىمهمّ کار اين که ندهند، نشان العملعک 

 سیاست دشمنان برای جدا کردن شیعه از غیرشیعه 
سياست استکبار امروز، جدا کردن شيعه از غيرشيعه است، جدا 

                                                           
اکرم)ص( و امام  سالروز والدت رسول مناسبتبيانات در ديدار کارگزاران نظام، به.  1

 24/1/1311( جعفرصادق)ع
 1/2/1324بيانات در ديدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمي .  2
 29/1/1324ى تهران هاى نماز جمعهبيانات در خطبه.  3
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های مسلمان از يکديگر و به جان هم انداختن گروههای کردن گروه
يم مسلمان است. ما بايد کمك نکنيم به اين هدف؛ ما بايستى نگذار

دشمن به اين هدف برسد؛ هم ما موظّفيم، هم غيرشيعه؛ آن کسانى که 
شيعه نيستند؛ جمعيّتها و مذاهب غيرشيعه در اسالم. همه اين را بدانند: 
امروز شيعه است که در ايران اسالمى، اين پرچم اقتدار اسالمى و عّزت 

 اسحساسالمى را بلند کرده است و بر روى دست گرفته و استکبار ا
جز ميکند؛ اين يك واقعّيت است؛ اين يك واقعيّت است. اين ع

هايى که در اين سى سال عليه نظام جمهورى اسالمى از سوى توطئه
ـ ين آنها انگلي ترو خبيث آمريکادر رأس آنها  البتّهـ دشمنان گوناگون

انجام دادند، بخاطر اين است که اينها مرعوبند؛ از حرکت اسالمى، از 
مى، از به خود آمدن دنياى اسالم ميترسند؛ ميدانند که اگر بيدارى اسال

 اسحساستقالل کند، ا اسحسدنياى اسالم به خود بيايد، توجّه کند، ا
دنيا که در اختيار  حسّاسى عّزت بکند، اين منطقه اسحسهويّت کند، ا

ى ين مناطق دنيا، همين منطقهترحسّاسکه ـ مسلمانان است
ى استکبار بيرون خواهد رفت؛ از حت سيطرهاز تـ نشين استمسلمان

اين ميترسند. چون ميترسند، توطئه ميکنند؛ ابزارهاى گوناگون را به کار 
و صهيونيستها  آمريکاـ ميگيرند. امروز سردمداران سياستهاى استکبارى

اند، بلکه ى توان خودشان را به کار گرفتههمهـ ى مستکبرينو بقيّه
اثر ا، نظام جمهورى اسالمى را منزوى کنند، بىايران ر مّلتبتوانند 

ى الهى اند و به توفيق الهى، به فضل الهى، به حول و قوّهکنند؛ نتوانسته
 1.باز هم نخواهند توانست

 مردم در بین دودستگی ایجاد دشمن شگرد؛ مهمترین
 تدبير عقل، با بايستى. است خطير خيلى شما و من توليّ مسئ امروز

 يناوّل. کرد طى را راه جبن، با نه شجاعت، و خدا به لتوکّ با همراه و
 به بگومگوها و مباحثات اين بگذاريد نبايد. است داخلى استحکام کار،

                                                           
 15/9/1322بيانات در ديدار مردم به مناسبت عيد غدير .  1
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 به من ىتوصيه تنها اين شود؛ تبديل تخاصم و مواجهه و مقابله
 افرادى. ندارد اشکالى هيچ کردن، اعتراض و شنودن و گفتن. شماست

 مردمى ىپشتوانه يا رندمتکبّ  يا که آيدمى نبدشا کردن اعتراض از
 خداى کهـ نباشد رتکبّ  اهل کسى اگر. لرزدمي دلشان ترسند؛مي ندارند؛
 به کىمتّ وـ نداده قرار ما در را آلودگى اين که کنيممي شکر را متعال
 ناراحت شنيدنها و گفتنها اين از وجههيچبه باشد، مردم حمايت

 چيز همان دشمن شنودها، و گفت اين از که دباشي مراقب اامّ  ؛ميشودن
 مهمترين از يکى امروز. نياورد دست به کند، وانمود خواهدمي که را

 اسالمى جمهورى نظام داخل در بگويد که است اين دشمن شگردهاى
 صدايى چند و صدايى دو. بدند هم با دسته دو اين و است دودستگى

 نيست؛ صدايى چند بحث. يدگونمي معتقدم، هم بنده و گوييدمي شما که
 فرض يعنى دشمنى؛ و مخاصمه گويدمي .هست جاهمه صدايى چند
 تصوير اينگونه! کند نابود خواهدمي را ديگر گروه گروه، يك ميکند
 را اين کند؛ پيدا قتحقّ دشمن مطلوب تصويرسازى اين نگذاريد. ميکند
. دهيد جامان طلبگى را گفتگو و مباحثه و مجادله و بحث. باشيد مراقب
 هاىمحيط در که است همين هم تواقعيّ. فرمودمي ما به رمکرّ هم امام

 اامّ ،ميشوند عصبانى ؛ميکنند جنجال و دعوا طلبه دو گاهى طلبگى،
 يکن لم» و خورندمي چايى و ناهار يکديگر با ،ميشود تمام مباحثه وقتى
 ايجاد کافش و دشمنى بينشان اامّ  زنند،مي را حرفهايشان« !مذكورا شيئا
 چهارچوب هم چهارچوب باشد، استدالل و منطق بحث، در. ميشودن

 اين. است اساسى قانون ،اوّل ىدرجه در هم قانون. است قانون
 که گفتم دانشجو جوانان به هم روز آن بنده. کنيد رعايت را چهارچوب
 هر در کلفت صداى با کسى بگيرد؛ را کلفت صداى جاى تا آمده قانون
 استبداد که نکنيد هم خيال! بشود بايد طوراين بگويد هست، که موضعى

 که است کسانى مخصوص طلبى،افزون و کلفت صداى و ديکتاتورى و
 و دارد وجود چيزهايى چنين هم نظام ىبدنه در نخير، نظامند؛ رأس در
 بد جا همه در استبداد خوى پادشاهى، خوى. است بد هم جايش همه
 قانون. است بد باشد، که شکلى هر به است؛ زشت جا هر در است؛
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 بايد آن چهارچوب در و قانون طبق بر. بگيرد را مسائل اين جلو آمده
 قانون ىوسيلهبه هم فصل و حل و شود رفتار و عمل و زده حرف
 کنار را ديگر هاىانگيزه است؛ وحدت معيار بهترين اين. گيرد صورت
 استحکام حفظ ىظيفهو اين از اگر که نيست روزى امروز. بگذارند
 و مردم و متعال خداى بيندازيم، سر پشت را آن و کنيم عدول داخلى
 نديده را وظيفه اين بشود که نيست روزى امروز ببخشايند؛ ما بر تاريخ
 هم نبايد و کرد مبالغه دشمن نيروى در نبايد. بود هوشيار بايد گرفت؛
: فرمود اميرالمؤمنين .بود مراقب بايد گرفت؛ ناديده را او کيد و دشمنى
 که عربها بين است معروف. 1«دماللّ طول على تنام بعكالضّ  اكون ال واهلل»

 خوانندمي آهنگى و ميکنند پايکوبى کنند، صيد خواهندمي وقتى را کفتار
 وقتى و خوابانندمي اشالنه در آهنگى با را کفتار. است آورخواب که

 ال واهلل: »فرمايدمي ؤمنيناميرالم حضرت. روندمي سراغش به خوابيد،
 خوانىآوازه پايکوبى با مرا که نيستم کفتارى آن من «كالضبع اكون

    2.بکنند خواهند،مي کار هر و بخوابانند

 دشمن شگردهای از تبلیغات
 جمهورى که کنند تبليغ. است تبليغات دشمن، شگردهاى از يکى
 مردم که کنند ليغتب. نيست کافى اسالم که کنند تبليغ. نتوانست اسالمى
 از ايران، مّلت که کنند تبليغ. کردند نشينىعقب و ترسيدند ايران
 و است ضعيف دولت که کنند تبليغ. اندگرفته فاصله اسالم از و انقالب
 افراد در را صنفى و قشرى اتاسحسا که کنند سعى. کند کار تواندنمي
 کشور انکارگزار و نمسئوال و دولت چرخ الى چوب تا کنند، زنده

 دست از ديگرى کار بکند؛ تواندمي را کارها اين فقط دشمن. بگذارند
 .نيست ساخته دشمن
. ميکند حمله جنگ ىجبهه از فقط دشمن که نکنيد خيال شما
 و گرفت قرار اسالمى جمهورى نظام مثل نظامى مقابل در وقتى دشمن

                                                           
 1ی البالغه، خطبهنهج.  1
 1/3/1322بيانات در ديدار نمايندگان مجل  شوراى اسالمى .  2
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 بشود، وزپير ملّت اين بر و انقالب اين بر جبهه، از تواندنمي که ديد
 مشکل را کار درون، از و کند رخنه مّلت داخل در که ميکند سعى
 .نمايد
 در بزرگوار، آن. بود اين امام هنر و است، اين انقالب هنر بله،
 غيرمستقيم و مستقيم طوربه سال شصت پنجاه، دشمن کهای هجامع
 و کرد کار بکشاند، فساد لجنزار به را آن تا بود، کرده کار آن روى
: فرمود بزرگوار آن خود. کرد تربيت پاکيزه و پاك گل، مثل را وانانشج
 مؤمن، جوانان ساختن امام، الفتوحفتح بله،. است الفتوحفتح اين،

 سمت به متوّجه دلهايشان و شهوات به اعتناىبى صادق، سالم، مخلص،
 اسالمى، ممالك ساير در يا و مملکت اين در تاريخ، طول در. بود خدا
   1داشتيم؟ انقالب دوران مثل صالح، و خوب جوان اينقدر موقع چه ما

  اسالمی نظام حذف جهت دشمن تبلیغاتی تالش
 نام از را شما تبليغاتى، هاىحيله و جوسازى با کوشدمي دشمن
 از برخى شايد و دارد، برحذر اسالمى نظام و اسالمى حکومت
 دولتهاى و آمريکا نشدن حسّاس براى که بيفتند فکر اين به دالنساده
 اجتناب اسالمى حکومت نام از علنى، اظهارات در که است بهتر غربى،
 خالف انديشىمصلحت اين از ىجدّ اجتناب اينجانب، ىتوصيه. شود

 اسالم و قرآن تحاکميّ و اسالمى نظام تشکيل هدف. است مصلحت
 کنيد بيان شرايط ىهمه در و تکرار به و صراحت به انفعالى هيچبى را،
 را هدف و نيندازيد طمع به را دشمن اسالم، سمقدّ  نام از عدول با و

    2.نسازيد غبارآلود و مبهم
*** 

 ما انقالبى ىکلّ منش و اقتصادى و سياسى زندگى الگوى امروز
 و منش همان و ايمشنيده و ايمدانسته امام از که است چيزى همان
 ىهمه با بود، هم حق بر طبقمن بود، هم درست کهـ امام رفتار و افکار

                                                           
 5/9/1319ی روز بسيج در پادگان امام حسن مجتبي)ع( در مراسم ويژه اناتيب.  1
 21/3/1311الحرام اهللاج بيتپيام به حجّ  . 2

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 211

 هم آن از بعد و بودند راه آن دنبال نمسئوال و ايران ملّت هم دل و جان
 تواقعيّ. شد جدا حق راه از نبايد لحظه يك و است حق راه ـهستند
 براى ميکند سعى او )دشمن(. نيست برداردست دشمن منتها است؛ اين
 و افکار نمتضمّ م،عال عمومى افکار اين کهـ دنيا عمومى افکار
 که م،سوّ جهان هاىملّت و مسلمان هاىملّت استفهامات و اتاسحسا

 خودش ايران که کند اثباتـ هست نيز بودند، اسالمى انقالب مخاطب
 !کنيد؟ تقليد خواهيدمي کشورى چه از شما ؛ميکند تخطئه را دوران آن
 کند ثابت غيراسالمى ىحتّ يا و اسالمى کشور فالن مردم براى خواهدمي
 کشورهاى که ديديم ما. است کرده عدول خود قبلى مواضع از ايران که

 شعار بعنوان را ايران راه خودشان، عظيم حرکات در غيراسالمى،
 ايران که است راهى همان ما راه گفتند و زدند تابلو کردند، صمشخّ
 خونخوار غول و يىآمريکا استکبار با ىمقابله راه يعنى است؛ رفته
 آن دنبال شما که بگويد دنيا مردم به خواهدمي .جهانى ىسلطه تقدر
 اميد شما به و درآورد حرکت به را شما آن ىجاذبه و رفتيد راه

 تخطئه را آن راه، آن رهروان و کارکنان و يانمتولّ خود حاال اامّ بخشيد؛
     1.بيندازد جا دنيا در را اين خواهدمي !گوييد؟مي چه شما ؛ميکنند

  دشمن تبلیغاتی ابزار خصمانه از اتّهامات کردن روادا
 ىحربه کارآمدترين شكبى جهانى، پوشش داراى و مدرن تبليغات
 و تصويرى و صوتى هاىرسانه تعداد امروز. است استکبار
 اند،کرده اسالم با دشمنى وقف را خود تالش بيشترين که اىمطبوعاتى
 فقط مزدور، کارشناسانى .است افزايش به رو همچنان و زياد بسيار
 کردن گمراه براى تحليل، و خبر و مطلب پرداختن و ساختن سرگرم
 نهضت از زشت ترسيم و نادرست فىمعرّ و خود مستمعان ذهن
 در اسالمى جمهورى و اند،اسالمى بزرگ تهاىشخصيّ و اسالمى
 چنين با روزافزون و وقفهبى امروز تا انقالب پيروزى از پ  سالهاى

                                                           
بيانات در ديدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سـفرا و کـارداران جمهـورى اسـالمى   . 1
 12/4/1311يران ا
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 در نيز ترفند اين که گفت بايد. است بوده مواجهای هخصمان اتتبليغ
 توفيق نياز، و فطرت از گرفته نشأت و اصيل اسالمى حرکت مقابل
 دعوت موج گسترش. است برنياورده را دشمن مقصود و نداشته زيادى
 و فکر حضور و اسالم دنياى سراسر در الشأنعظيم راحل امام انقالبى
 با عالم، غرب و شرق در بزرگوار آن نشان و عک  و رهنمود و نام

 کردن مخدوش تنيّ به که ناحق سخن و دروغ تبليغ همه آن وجود
 روشنترين است، شده پخش و گفته پيامبران، وارث آن ملکوتى سيماى
 حفظ در مهم عامل که کرد اذعان بايد همه اين با. است عامدّ  اين دليل
 روشنفکران و علما روشنگريهاى مسلمان، هاىملّت فکر سداد و متسال
 بخصوص همه و. است آگاه و الفعّ  جوانان و هنرمندان و نويسندگان و
 دشمن. دارند عهده بر بزرگای هوظيف مورد اين در دين متعّهد علما
 ازای هسياه امروز تا همواره ايران، در اسالمى انقالب پيروزى از پ 

 تهمتها همان که بينيممي .تاس کرده اسالمى ايران متوجّه را اتّهامات
 زده نيز باشند که دنيا جاى هر در اسالمى نهضتهاى ىهمه به امروزه
 «بنيادگرايى» عنوان با آن، از که فکرى جمود و بتعصّ تهمت. ميشود
 تهمت بشر، حقوق به اعتنايىبى تهمت تروريسم، تهمت ،برنديم نام
 تيّضدّ تهمت نان،ز حقوق به اعتنايىبى تهمت دموکراسى، با تيّضدّ
 بودن دروغ به را کسى هر انصاف، اندکى. جنگ از طرفدارى و صلح با
 در اسالمى ايران. سازدمي آگاه واردکنندگانش شرمىبى و تهمتها اين
 از پ  روز پنجاه از که ميشود دموکراسى با مخالفت به متّهم حالى
 رسىپهمه دو آن، از پ  ماه 14 تا اسالمى کبير انقالب پيروزى
 بعنوان را اسالمى جمهورى ايران، مردم آنها از يکى در که عمومى،
 دادند، رأى اساسى قانون به ديگرى در و برگزيدند، کشور سياسى نظام
 براى خبرگان مجل  اعضاى: ترتيب به آنها در که انتخابات سه و

 شوراى مجل  در نمايندگان و جمهور،رئي  اساسى، قانون نوشتن
 انتخابات همواره امروز تا و شده، برگزار آن در شدند، نمعيّ اسالمى
 نمايندگان و جمهوررئي  تعيين براى مردم پرشور شرکت با آزاد،
 را، تروريسم به تهمت. است گرفته انجام خود قانونى موعد در مجل ،
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 تروريست دولت از خود که زنند،مي اسالمى ايران به کسانى
 تروريست گروههاى و ردهک را پشتيبانى بيشترين صهيونيستى

 و ميدهند قرار خود حمايت چتر زير در را ايرانى انقالبضدّ
 و کرده گذارىبمب اسالمى ايران داخل در بار صدها آنان بگيرانحقوق
 بيگناه کودك و زن و مرد و انقالبى عناصر و عادى مردم از نفر هزاران
 اسالمى هورىجم به کسانى را صلح با تيّضدّ. اندرسانده قتل به را

 به و عراق بعثى رژيم تشويق با را ساله هشت جنگى که ميدهند نسبت
 را کمکها انواع ت،مدّ  آن ىهمه در و کردند تحميل ايران بر او دست
 به آنان محبوب رژيم اسالمى، ايران به حمله بخاطر که رژيم آن به

 سوى از تهمت زنان، حقوق تضييع. اندداشته مبذول رفتمي شمار
 حد و حجاب حفظ با که را ايرانى زن واالى شأن که است انىکس

 ابتذال و پسندندنمي ورزد،مي شرکت کشور تهاىاليّفعّ برترين در شرعى،
 جوامع در زن از ناجوانمردانه کشىبهره و مرد و زن روابط بر حاکم
 تهمت. شمرندمي زن اجتماعى حيات در مطلوب ىنسخه را، غربى
 قلمهاى خود که سازندمي ايران متوجّه هايىرژيم را بشر حقوق نقض
 يا شده مرتکب را انسانها حقوق کردن پايمال انگيزحيرت و بزرگ
   1.اندکرده سازىزمينه

 ی تبلیغاتی جنجالهاتازگی نداشتن 
 مال و ندارد تازگى اسالمى، جمهورى عليه تبليغاتى جنجالهاى اين
 اوّل اوّل البّته. بود ثهابح اين انقالب اّول از. نيست ديروز و امروز
 سرگيجه بود؛ گيج دشمن انقالب، اوّل اوّل چون گويم؛نمي را انقالب
. کند درك را تموقعيّ نداشت قدرت است؛ شده چه فهميدنمي داشت؛
 چند هنوز اامّ. نبود قبيل اين از تبليغاتى انقالب، اوّل ماه چند آن لذا،
 ايران اسالمى ورىجمه عليه آمريکا سناى که بود نگذشته ماهى
 جمهورى نظام و اسالم با را خودش دشمنى و گذراند اىبهمصوّ
 روز آن از اقدامها، اين. کرد واضح و روشن ما بزرگوار امام و اسالمى

                                                           
 22/2/1312اهلل الحرام اج بيتپيام به حجّ . 1 
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 دشمن هميشه. ندارد تازگى اينها پ . است داشته ادامه امروز، تا
 سته يادتان .دهد نشان بزرگ را خود هاىحمله و هاضربه خواهدمي
 و گرفتندمي را سرزمينهايى ما جوانان وقتى تحميلى، جنگ دوران در

 پاتك مقابل، در هم دشمن و کردندمي وارد دشمن به را سختى ضربات
 چنين. کرديم عمليات ما» که انداختمي راه جنجال کرد،مي کوچکى
 دهد،مي انجام آميزضتعرّ حرکتى اگر دشمن ؟«کرديم چنان کرديم،
 تضعيف را مقابل طرف ىروحيه تا دهد نمايش بزرگ را آن خواهدمي
 در و شمارندمي بزرگ را حمالتشان ،ميکنند حمله که خودشان. کند

 اين از آن و ميکند نقل آن از اين اندازند؛مى راه جنجال راديوهايشان،
 اسالمى جمهورى با بدند؛ اسالم با اينها. ندارد تازگى اينها! ميکند نقل
 در بخواهد که ىملّت با و دشمنند تشدّ به ملّت يك استقالل با بدند؛
. ورزندمي کينه قلب اعماق از کند، حفظ را خودش استقالل آنها مقابل
     1.ندارد تازگى اينها پ ،

*** 
 دشمن، از. ميکند زيادى پراکنىلجن و زهرپراکنى تبليغات، دشمن،

 کند، دىاقتصا ىمحاصره بايد يا دشمن. نيست انتظارى دشمنى از غير
 دشمن دشمن،. کند توطئه و تىامنيّ تهاجم يا کند، دروغ تبليغات يا

 خداى با. است کىمتّ و معتقد بزرگ خداى به ايران، مّلت اامّ. است
 برکت به که است برخوردار عالم پروردگار قدرت از. دارد رابطه بزرگ
     2.است بخشيده را قدرت آن ملّت يك به مسلمين، و اسالم

*** 
 قيام، در مردم یاراده بودن ممصمّ]ها اين! عزيز خواهران و ادرانبر
 عليه پيروزی در] ما اتتجربيّ...[ و وحدت حفظ خدا، به اعتماد
 سر از و شما مسلمان برادر بعنوان من است،[ مزدوران وها ابرقدرت
 مانند دشمن تبليغاتي بوقهای. گذاشتم ميان در شما با را آن ديني، دتعهّ

 ميخواهد کند، دخالت ميخواهد ايران که کرد خواهند ريادف هميشه

                                                           
 12/2/1312بيانات در اجتماع مردم نوشهر .  1
 14/3/1314ر بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني)ره( در مرقد مطهّ  . 2
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 و کند صادر مصر به را فقيه واليت ميخواهد کند، شيعه را مصر
 هایملّت تا ميگويند است سال سي را دروغها اين... ميخواهد و ميخواهد

 آنها مزدوران و کنند محروم يکديگر کمك از و جدا يکديگر از را ما
 ولو غرورًا القول زخرف بعض إلى ضهمبع وحيي. »دميکنن تکرار را آن هم
 را وظايفي هرگز ها،ترفند اين با. 1«يفترون وما فذرهم فعلوه ما ربّك شاء
  2است، رها نخواهيم کرد. گذاشته ما دوش بر اسالم که

 دشمن لبخند نخوردن از فریب
 هتوجّ آن به بايد همه و بدهيم انجام بايد که اصلى کارهاى از يکى

 دروغ هاىعدهو و دشمن لبخند فريب که است اين باشيم، شتهدا
. ايمکرده پيدا هم تجربه سال، سى اين در. نخوريم را دشمن ىجبهه
. ميکرديم باور ما از بعضى گاهى لياوا. زدند لبخند ما روى به گاهى
 را، دشمن لبخند فريب. چيست صحنه پشت فهميديم يواشيواش
 که اىىمادّ قدرت ىجبهه. نخوريم را دشمن دروغ هاىعدهو فريب
 اىدغدغه هيچ بدون. ميشکند عهد راحت است، مسلّط دنيا بر امروز

 خدا از نه ميزنند، حرفشان زير ميزنند، قولشان زير ميکنند، عهدشکنى
 مذاکره طرف از نه ميکشند، خجالت خلق از نه ميکشند، خجالت
 کهـ دارم زنده هاىنمونه من! ميگويند دروغ راحت ميکشند؛ خجالت
 عرض باشد، الزم که وقتى آن شايد نيست؛ بحثش جاى اينجا در حاال
 کرد؛ آمريکا جمهوررئي  کردند، هاييآمريکا که اظهاراتى همينـ بکنم
 اقدامى و العملعک  بعد داديم؛ ما که جوابى نوشت، ما به که اىنامه
 افکار اختيار در ىروز يك اينها. کردند هانامه آن مضمون با آنها که

 ديد خواهند گرفت؛ خواهد قرارـ باشد الزم که وقتى آنـ دنيا عمومى
 شانعدهو دارد، ارزش و تيّاهمّ چقدر حرفشان اند،جورى چه اينها که

 که است اين ما اساسى کارهاى از يکى بنابراين. دارد ارزش چقدر

                                                           
 112ی ی انعام، آيه. سوره 1
 15/11/1329 تهران یهای نماز جمعهخطبه . 2
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    1.نخوريم را اينها دروغ ىعدهو و لبخند فريب
*** 

 و است ترهشداردهنده و ترپيچيده هميشه از دشمن هاىيوهش
 براى و بگيرند يترجدّ هميشه از را مسأله بايد جهان سراسر در مسلمين
    2.بکنند کارى و فکرى آن

  تملّ های دشمن در پایمال کردن حقّمقابله با شیوه
 صدای باز روزها اين. بکند کاری تهديد با تواندنمي دشمن
 از بعضي جور، يك صهيونيستها و آمريکا: است شده بلند تهديدشان
 مّلت مگر! آمريکا رودنباله ناخردمندانه، و جاهالنه هم يياروپا دولتهای
 ما نيازموديد؟ را مقاوم و عظيم مّلت اين مگر نکرديد؟ تجربه را ايران
 عالم، مستکبران گذاريمنمي و داد خواهيم ادامه قدرت با را خودمان راه
 اين حق و ما یوظيفه ما، تکليف اين. کنند پايمال را مّلت ناي حق
 ادا را حق اين تمان،مسئوليّ مقتضای به بايد ما که است عظيم ملّت
 با مختلف، روشهای با گوناگون، هایشيوه با دشمن نگذاريم بايد کنيم؛
 پامال را ملّت اين حق ترفندها و هاحيله اقسام و انواع با و رواني جنگ
    3.گذاشت نخواهيم پروردگار فضل به و کند

 آرایی دشمن در برابر ماصف
 است درست. نباشيد غافل دشمن کيد از که کنممي تأکيد داًمجدّ من
 هاىجبهه در اامّ  نداريم؛ جنگ نظامى ىجبهه در الظاهرعلى ما که

 پنهان ىجبهه در همچنين و فرهنگى تبليغاتى، سياسى، اقتصادى،
 بايد کشور نمسئوال. است کرده آرايىصف ما مقابل در دشمن نظامى،
 و کنند خنثى را دشمن کيد قدرت، با و جمع حواس و راحت خيال با
 آرام نمسئوال ذهن که کنند کمك بايد مردم. بپردازند آن با مقابله به

                                                           
 14/11/1391 تهران یهای نماز جمعهبهخط . 1
 21/3/1311 الحراماهللبيت اجحجّ به پيام  . 2
 15/2/1321 ممسني نورآباد شهرستان عشاير و مردم با ديدار در . بيانات 3
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 و بدهند ادامه را خود کار قدرت، و جرأت با شاءاهللان بتوانند تا باشد
    1.کرد خواهد لطف ما به هم عالمت خداى مطمئناً

*** 
 نيست مخفى بصيرت، اهل براى و است آشکار دشمن، آن دشمنى

 هايىشيوه است، آشکار دشمنيش اينکه وجود با هم، آشکار دشمن و
 اشتباه که دولتهايى و خوردند فريب که هايىملّت غالب. دارد فريب براى
. نشناختند درست را ندشم روشهاى که کردند اشتباه اينجا از کردند،
 ما خواهدمي که دشمنى با مبارزه و نشناختيم را دشمن روشهاى ما اگر
 خواهيم را راهى که است بديهى سپرديم، فراموشى به کند، نابود را
    2فساد. راه ويرانى، راه نابودى، راه يعنى پسندد؛مي دشمن که رفت

*** 
: فرمود را نکته نهمي خود پيامبر به متعال خداى هم اسالم صدر در
. 3«بينهم الّف اهلل ولکنّ قلوبهم بين الّفت ما جميعاً االرض فى ما قتانف ول»
 و تصميميّ و تمحبّ اسحسا او .کرد نزديك هم به را شما دلهاى خدا

 اعطا نعمت شکر. داد شما به را انقالب از دفاع براى صفوف فشردگى
 زبان و عمل و دل در را الفت و تمحبّ  اين ما که است آن شده

 و شر ايجاد مشغول دائماً او نشيند؛مين کاربي دشمن. کنيم حفظ خودمان
    4.است فساد

 هایتنبل و غفلت از دشمنی هسوءاستفاد
 ايم،کرده حرکت همه اين ما که نميفهمند ميکنند، غفلت اىعدّه يك
 داريم؛ پيش در اىطوالنى راه هنوز ما که نميفهمند ايم؛آمده پيش
 از ما، غفلت از ما، تنبلى از دشمن داريم، دشمن ما که همندنميف

 شخصيتهاى حرف اين بيشتر مخاطب. ميکند سوءاستفاده ما، اختالف
 حرف مراقب بايد که هستندـ غيره و فرهنگى و سياسىـ جامعه مطرح

                                                           
 21/1/1312 رفسنجان مردم و روحانيون از گروهي با ديدار در . بيانات 1
 9/2/1315 جهاني اراستکب با مبارزه روز مناسبت به بيانات  . 2
 13ی ی انفال، آيه. سوره 3
 31/3/1312 آذربايجان مردم مختلف اقشار و مسئوالن روحانيون، بيعت مراسم در . بيانات 4
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 موضعگيريهاى مراقب خودشان، نوشتنهاى مراقب خودشان، زدنهاى
 پيروزيهاست، و پيشرفتها ىهمه رمز که فاقىاتّ و اّتحاد. باشند خودشان
 هم کشور مسئولين. است الزم کشور اين براى همه از بيشتر امروز
 دولت،. ميکشند زحمت دارند حقيقتاً ميکشند، زحمت دارند واقعاً

 و ايراد کسى اگر. ميکنند تالش مختلف، بخشهاى مديران مسئولين،
 در که مديرى اين که کند حمطر جورى را آن نبايد دارد، هم انتقادى
. کند تضعيف را او دهد، انجام بهتر را کار اينکه براى هست تالش

 عمل اين بگويد کسى اگر. برميخيزد نفسانى هوسهاى از غالباً  اختالفات
 باور را اين خداست، براى بود، انگيزتفرقه بود، انگيزاختالف که من
 انجام ىيخدا هدف براى نيست، ىيخدا کار مؤمنين بين ىتفرقه. نکنيد
 بين کينه و بغضاء ايجاد. است شيطانى کار است؛ شيطانى کار نميگيرد؛
 کار است، شيطان کار اين آوردن، وجود به را اختالف فضاى مؤمنين،
 دارد، کارى يك نفر يك. است همدلى ىيخدا کار. نيست ىايخد
 خوب را کار تا کنند کمك بايد ديگران گرفته، عهده بر را تىمسئوليّ
 تضعيف او نگذارند اامّ دهند؛ رتذکّ او به داشت، ضعفى اگر. دهد انجام
 بايد همه کرده، بلند کشيده، دوش بر را علم اين که کسى اين. شود
 ديدند اگر. ميزند بادش يکى ميکند، پاك را عرقش يکى کنند؛ کمکش
 يك که نيست اين راهش ميکند، اشتباه دارد علم داشتن نگه در که
 اين راهش. کنند سرنگون را علم و او خود بزنند، پشتش به هم تىمش
 همه بايد را نکته اين شود؛ برطرف اشکال اين کنند کمکش که است
 ىعرصه در و سياست ىعرصه در که کسانى بخصوص کنند، هتوجّ

 و نقش گوناگون هاىعرصه در و رسانه ىعرصه در و فرهنگ
    1.دارند حضورى

*** 
 توان و توش ىهمه با دشمن البتّه. شويم هشيارتر روزروزبه بايد
 و الهى فضل به هم اين از بعد نبرد، پيش از کارى آمد، ميدان به خود
 اين اامّ بکند؛ توانست نخواهد و کرد نخواهد کارى دشمن الهى، اذن به

                                                           
 4/4/1321( السّالمعليهم) بيتاهل ستايشگران و احانمدّ از جمعى ديدار در . بيانات 1
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 غفلت دچار اگر. باشيم بيدار ما باشيم؛ هوشيار ما که است صورتى در
 ىروزمره مسائل کنار در اگر شديم، کوچك مسائل رمسرگ اگر شديم،
 نظام اين کيان حفظ و ملّت اين کيان حفظ که اصلى ىلهأمس از خود
 اميرالمؤمنين. بزند ضربه است ممکن دشمن شديم، غافل است، سمقدّ 
 خوابت سنگر در شما اگر ؛1«عنه ينم لم نام من و: »فرمود البالغهنهج در
 ممکن. برده خوابش سنگر در هم تو دشمن که نيست اين معناش ببرد،
    2.کند استفاده تو غفلت و خواب از و باشد بيدار او است

 کردن مردم با شواهد دروغین  مأیوس
 ملّت کنندمي سعيـ گذشته از بيشتر امروز وـ دنيا تبليغاتچيهای

 وضع آقا،: »گويندمي. کنند مأيوس برسد، قلّه به تا رودمي که را، ايران
 مردم آقا،! گذاردمين آمريکا آقا،! گذاردمين دنيا آقا،! است خراب قتصادا

 با هم آن خوانند؛مي را چيزها اين مردم گوش در دائم!« ناراحتند
. دهممي گوش را اينها حرفهای بنده. زيرکانه بسيار تبليغاتي روشهای
 هم اوقات بسياری و دهممي گوش مستقيماً  گاهي را حرفهايشان

. گويندمي چه اينها بينممي من. آورندمي برايم و کنندمي ضبط اي نويسندمي
 را حرف اين مردم که اندکرده انتخاب را کلماتي و اندنشسته که بينممي
 بعضي متأسّفانه! کنند باور مردم خواهندمي را مسلّم دروغ يك! کنند باور
 يا. است مردم کردن مأيوس برای زنندمي حرف چه هر داخل، در

 که است اين برای زدند، هم حرف کلمه يك اگر يا کنند،مي سکوت
 !کنند مأيوس را مردم
 شجاع، و قدرتمند ملّت اين به چرا! کنيد؟مي مأيوس را مردم چرا
 تاکنون هم را راه بخش دشوارترين و برود را دشوار راههاى تواندمي که
 عادالنه نظام و جامعه و حکومت به توانيدمين: »گوييدمي است رفته
 شما بتواند بلکه رفت، دشمن را راهها ىهمه! چرا؟! ؟«برسيد سالمىا

 جنگ راه: رفتند را راهها ىهمه. نتوانست و دهد؛ شکست را ملّت
 تهمت راه اشى،فحّ  راه تبليغات، راه اقتصادى، ىمحاصره راه نظامى،

                                                           
 12 ینامه ،البالغه. نهج 1
 24/2/1322 کردستان عشاير معتمدان و رانس ديدار در . بيانات 2
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 زد خواهند البتّه هم، اين از بعد زدند تهمتها چقدر. ينمسئول به زدن
 اّدعا را مطلبى و دروغين، شواهد با زنندمي حرفهايى. نکرد رباو کسى
     1.کنند مأيوس را مردم تا ميکنند

   یأس ایجاد در دشمن گذاریسرمایه
 روى دشمن. سازيم مأيوس را دشمن که بگيريم تصميم ما ىهمه
 نحوى به ميکند سعى و ميکند تبليغاتى گذارىسرمايه تشدّهب نکته اين
. کند آشفته و شمشوّـ اندآرميده صفا از بهشتى در کهـ را مردم دلهاى
 ىنقطه سه آن نگذارند و کنند تالش بايد مسئول دستگاههاى ىهمه
 محترم نمايندگان شما. بگذارد را خودش سوء تأثير دشمن، اميد
 شوراى مجل  در آنها اهداف کردن خنثى درای هعمد نقش توانيدمي

    2.باشيد داشته اسالمى
*** 

 را ذهنهـا نحـوى به که است اين دشمن تبليغاتى ترفندهاى از يکى
 کـهـ دلساده افراد از بعضى فانه،متأسّ. بکند ترديد دچار آينده به نسبت
 بـه کشـور بيننـدمي وقتـىـ باشند قضايا دنبال هم مغرضى آدمهاى شايد
 و همکـارى و کمـك جـاىه بـ رود،ميـ پيش آبادى و سازندگى سمت
 ابهـام ازای ههال چيز همه بر مردم، ديد افق کردن روشن و امور تسهيل
 تـالش. کننـد ترديـد دچـار را مردم اينکه گمان به گسترانند؛مي شك و

 يـك پيشـرفتهاى در مـا چرا. باشد همراه پيشرفتها با بايد قوى تمديريّ
 مواظـب ،ميکنند اظهارنظرى و زنندمي حرفى کهکسانى کنيم؟ شك ملّت
 دشـمن،. بزننـد حـرف اسـتکبار و دشـمن خواست قطب بر مبادا باشند
 ســازندگى و تــالش در مــردم کــه اســت مايــل و خواهــدمي را همــين
 3.بشوند ترديد و شك دچار خودشان،

                                                           
 1/11/1312(« ع)علي حضرت ميالد روز» مناسبت به عمومي ديدار در . بيانات 1
 24/3/1312 اسالمي شورای مجل  نمايندگان و رئي  بيعت مراسم در . بيانات 2
 اىشـهره مـردم مختلـف اقشـار و مسـئوالن روحـانيون، جمعه، ىائمّه با ديدار در . بيانات 3

 آمـوزاندانـش و فرهنگيـان و مرنـد و سـبزوار طوالش، هشتپر همدان، بهار و کبودرآهنگ
 1/9/1312 گلپايگان
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 حاکم کردن یأس در دلها 
 حاکم دلها بر را يأس که است اين بکند، خواهدمي دشمن که کارى
 آموزدانش طور،يك دانشجو باشد؛ مأيوس اىگونه به ک هر و کند
 ادارى طور،يك کاسب طور،يك روحانى طور،يك کارگر طور،يك
 هرکدام. طوريك بلندپايه مسئول طور،يك دولتى مسئول طور،يك

 از برخى ىحتّ که دارند روشهايى. بينيممي نزديك از ما دارند؛ روشهايى
 از را نىمسئوال ما. کنند مأيوس کشور يك در هم را بلندپايه نمسئوال
 از پر دلشان ،ميکنند صحبت ما با گاهى که بينيممي ديگر شورهاىک

 يأس کرديم سعى ما بکند؟ تواندمي کارچه مأيوس آدم واقعاً. است يأس
 بحمداهلل. کنيم تزريق اميد جايش به و بکشيم بيرون آنها دلهاى از را
    1.کنيد تزريق را اميد مردم در. است بانشاطى و اميدوار ملّت ما، ملّت

 های تردید بر امید  سعی دشمن بر تبدیل کردن مایه
 چند اسالمى، جمهورى نظام دشمنان انقالب، دشمنان ما؛ دشمنان

 انجام که کارى در و تبليغاتشان در اين که ميکنند دنبال دارند را خط
 بايد نيست؛ پنهانى و پوشيده چيزهاى اينها هست؛ هم واضح ميدهند،
 :کنيم معبندىج را اينها خودمان ذهن در

 خدشه مورد کنند؛ مخدوش را اميد هاىنشانه که است اين يکى
 پنج و هشتاد حضور. بود انتخابات همين جمله از که بدهند، قرار

 است؛ ىمهمّ  چيز يك است، اميدبخشى چيز يك مردم، درصدى
 کشور مردم انقالب، يك از بعد سال سى کرديم، عرض که طورهمان
 تقديم را وسيعى آراء چنين يك انقالب اين ىهبرآمد نظام به بيايند
 معناى نظام، اين به بستن دل و نظام اين به اعتماد جز اين بکنند،
 باال رأى اين با را جمهورىرئي  يا. افتاد فاقاتّ اين و ندارد؛ ديگرى
 در کار اين افتاد؛ فاقاتّ اين. است سابقهبى چيز يك اين بکنند، انتخاب
 ىنقطه اين شد سعى. است ىمهمّ قوّت ىنقطه يلىخ اين. شد کشور
 به کنند تبديل را اميد ىمايه اين ضعف؛ ىنقطه به کنند تبديل را قوّت

                                                           
 3/11/1311 رمضان مبارك ماه یآستانه در روحانيون و علما با ديدار در . بيانات 1
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 کشور، در. است اىخصمانه کار اين. يأس ىمايه ترديد، ىمايه
 زيرساختهاى امروز کشور، زيرساختهاى است؛ فراوان اميد هاىمايه
 گرفته انجام سالها اين طول در ىمهمّ کارهاى است؛ مستحکمى بسيار
 .جلوست به وارجهش حرکت يك ىآماده کشور امروز و

 اشهمه که اىبرجسته هاىهقلّ اين مثبت، نقاط اين ىهمه يعنى
 متقابالً. کنند کمرنگ چشمها در ميکنند سعى را اينها هست، اميدافزا
 ضعف نقاط يا کنند رگبز دارد، وجودحتمًا  که کوچکى ضعف نقاط
 کنند؛ ىيبزرگنماـ دارد وجود ضعفى نقاط کوچك، هم يمينميگوـ را
 ىينماسياه بدهند؛ نشان را ضعف نقاط اين هست، که آنچه برابرِ چند
 ديگر؛ بينيديم. بدهند گسترش را نظام به نسبت ىبدبينانه هاىيتلقّ کنند؛
 وارد يأس وقتى. کنند القاء جامعه به را يأس اين ميخواهند زوربه

 افراد نخبه، افراد مبتکر، افراد افتاد؛ خواهد ىيپويا از جامعه شد، جامعه
 به دلشان و دست ميکنند، گيرىکناره ميشوند، منزوى پُرنشاط و جوان
 اين. ميرود دست از جامعه ىيپويا ميشود، کم مشارکتها نميرود، کار
 اگر شما. کردن بستبن القاى باًمرتّ است؛ دشمن کارى خطوط از يکى
 يك. نيست ديگر راديوها امروز حاالـ را راديوها تبليغات اين ببينيد
 هست، راديو هزارهاست؛ ىلهأمس امروز راديو،ها ده ميگفتيم وقتى

 مراکز از دائم طوربهـ هست اينترنتى وسائل اين هست، تلويزيون
 توضعيّ بودن سياه القاى بحران، القاى بست،بن القاى باًمرتّ مشخصى،
 پيدا شنونده و مستمع که مقدارى هر بگيرد، که مقدارى هر ميشود؛
 اين. ميکنند کار زمينه اين در دارند آنها؛ براى باشد باورپذير و بکند
    1.است دشمن کارى خطوط از يکى

 هاتحریک مردم از راه واسطه
 نفر يك واسطه، ده با دشمن گاهى که فرمودمي رمکرّ بزرگوار، امام
 شما اگر! دهد انجام را کارى يا بگويد، حرفى که ميکند تحريك را

 دشمن. برويد و کنيد طى را واسطه ده بايد بشناسيد، را دشمن بخواهيد
                                                           

 2/1/1322بيانات در ديدار اعضای مجل  خبرگان رهبری .  1
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 واسطه ده توانندمي راحتـ جهانى استکبار ايادى يعنىـ ايران در انقالب
 به را او و برسانند اىبيچاره به قم، ىحوزه در را خودشان و کنند پيدا

! کنند وادار ناشيانه و غلط موضعگيرى يك به و اىگفته به حرفى،
 انقالب، از هاىخوردهضربت سياسى، ورشکستگان کشور، در آنقدر
 دادگاههاى از هاىخوردهضربت بسيج، همين از هاىخوردهتودهنى
 نظام که بود اين به اميدشان که کسانى و قديم ساواکيهاى انقالب،
 ماندند، محروم و کنند استفاده آن از آنها و بماند ظالم ىگذشته مزدور
 و غلط خبر و کنند درست را واسطه ده آن تا بشوند واسطه که هستند
 که کند خيال او و بدهند مفلوك و بيچاره آدم فالن به را دروغى حرف
 و خودش زد؛ حرفى حاال بايد که است صورتى به احوال و اوضاع
    1!بيندازد بال به را خود ىچهب و زن و ديگران

  دشمن به نسبت بینیخوشعدم 
 اقدامشان، حرفشان، کهکسانىـ گذارندمي اثر مردم روى که کسانى
 بزرگ خطر چندـ گذاردمي اثر مردم روى شان،نوشته منششان، عملشان،
 شدنخسته خطر يکى. باشند مراقب بسيار بايد که ميکند تهديدشان آنها
 است، سازش به ميل خطر يکى است، طلبىراحت خطر يکى است،
 که کسانى سر بر که باليى همان است؛ نقد منافع به چسبيدن خطر يکى
 ىهمه سر بر که خطرى همان آمد؛ کردند، منحرف را فلسطين انقالب
 شروع که راهى و درست مسير از را خودشان هاىملّت که آمد رهبرانى
 روى بر سنگين بارهاى. تندبازداش و کردند منحرف بودند، کرده

 پارسايى و ايمان بايد. است مردم ذهنهاى روى اثرگذار نيروهاى
 خدا فضل و لطف به را خودشان اتکاى بايد کنند؛ تقويت را خودشان
 درصدد دشمن نباشند؛ خوشبين اىلحظه دشمن به بايد کنند؛ زياد
 نشان،زبا با که نيروهايى يعنىـ کشور يك خواص اگر. است زدنضربه
 اثر مّلت يك مسير روى بر امضايشان، با رفتارشان، با قلمشان، با
 خوشگذرانى و همرفّ زندگى و طلبىراحت و سازش به ميلـ گذارندمي

                                                           
 5/9/1311بسيج  یمناسبت هفتهبيانات در جمع بسيجيان به.  1
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 خطر وقت آن شوند، خسته خطر ميدانهاى در حضور از و کنند پيدا
 خالفت دوران در 9اميرالمؤمنين بينيدمي شما که لذاست. ميکند تهديد
 و اشتوصيه بيشترين ش،متمال بيشترى خطابش، بيشترين د،خو کوتاه
 تا بود داده تيّمسئول آنها به که است کسانى به رش،تذکّ بيشترين
 بود، حضرت آن اختيار در که بزرگى کشور آن در را مختلفى بخشهاى
 به ما، به کشور، نمسئوال به بارها و بارها ما بزرگوار امام. کنند اداره

 آن مضمون. دادمي رتذکّ خودش، دستپروردگان به خودش، شاگردان
 را خودشان راحت، زندگى شيرين و چرب به مبادا که بود اين رتذکّ 
 1بمانند. باز خدا راه در مجاهدت از و بدهند عادت

 فریب و دروغ به دشمن توسّل
 را خود بارجنايت و آميزخيانت مقاصد و اهداف نيست مايل دشمن
 بشر، حقوق دوستى،انسان شعارهاى دور از لذا. کند تشريح هامّلت براى

 فريب و دروغگويى اين اامّ . ميکند دست سر بر را غيره و دمکراسى
 عمل در عالم، مستکبران و طلبانقدرت. بماند باقى زياد تواندمين

 ييهاآمريکا. ببينيد عراق ىقضيه در حاال همين. ميکنند افشا را خودشان
 را يىآمريکا حاکم يك و بياييم عراق به يمخواهمي ما گويندمي صريحاً
 الضميرمافى افشاى اين،. بگذاريم کار سر بر سال دو تمدّ  به حداقل
 اين از کمتر به و خواهندمي را همين دلشان ته در آنها. ييهاستآمريکا
 بر هم را عراقى ىنشاندهدست حاکم يك بخواهند اگر. نيستند راضى
 يك ،ملّت يك خواهندمي آنها. ميکندن اشباع را آنها باز بگذارند، کار سر
 يکپارچه و يکجا را ىمادّ و مالى و انسانى منابع مجموعه يك و کشور
 جهانى قدرت مراکز و صهيونيستى طلبافزون شرکتهاى حلقوم در

     2.است اين آنها خواست. نيستند راضى اين از کمتر به و بريزند

                                                           
 14/3/1319ر امام خميني)ره( بيانات در اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهّ.  1
 22/11/1321بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقي .  2

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 086

 عدم تسليم ،راه عالج
 عد ه يک چيست؟ متجاوز و ماجراجو ىآمريکا مقابل در كار عالج

 شما البت ه. نيست كارساز نسخه اين ؛ميکنند تجويز را تسليم ىنسخه
 باشد، برخوردار مستقل انسانى تهوي  از كه هم هركس دانيد،مي جوانان

 وجههيچبه دشمن، مقابل در تسليم هاىنشانه دادن نشان كه داندمي
 را دشمن شدن، مرعوب و انقياد و تسليم هاىنشانه. نيست كارساز
 راه بتواند تا ميکند كمک او هب و دهدمي روحيه او به ؛ميکند نيرومند
.شد تسليم نبايد وجههيچبه بنابراين. دهد ادامه تجاوز در را خود

0   

 ا از ابزارهای دشمنهملّت ساختن مرعوب
 شرايطى چنين در كشور يک براى خطر و زيان و خطا بزرگترين

. كند مرعوب را او است توانسته كه كند اسحسا دشمن كه است اين
 هيبت اوقات گاهى. است كردن مرعوب ابرقدرتها ابزار از يکى اصالً

 از كسان بعضى. است بيشتر سالح از تأثيرش ضعفا مقابل در ابرقدرتى
 ابرقدرت آن كه آورندمى خودشان سر را باليى همان ابرقدرت ترس
 در كسان بعضى! نشويد مرعوب. دربياورد آنها سر است ممکن

 زنند،مي حرف طورى دارد، ودوج روزها اين كه گوناگونى گفتگوهاى
 كشور شرايط، اين در كه را الزمى انضباط آن كه ميکنند عمل اىگونهبه
 سليقگىكج روى از برخى ما نظر به. زنندمي هم بر دارد، احتياج آن به

 0ت.اس شدن مرعوب همين ىنتيجه نيز برخى و است

 شعارهای انحرافي در ميان مردم
 اسالمى، نظام. دارد اىنهى و امر و اتواضح و ناتبي  اسالمى، نظام

 نظام اسالمى، نظام. است محکوم اىعدالتىبى هر است؛ عدالت نظام
 ىمل  استقالل نظام اسالمى، نظام. است محکوم تبعيضى هر است، قسط
 و خوتاُ نظام اسالمى، نظام. است محکوم اىوابستگى نوع هر است؛

                                                           
 00/0/0380بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى .  0
 01/00/0381بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي   . 0
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 محکوم افکنىتفرقه نوع هر است؛ مل ت آحاد قلبى پيوندهاى و برادرى
 براى و مردم خدمتگزار ن،مسئوال كه است نظامى اسالمى، نظام. است

 طوراين. است محکوم مردم و نمسئوال بين جدايى نوع هر مردمند؛
 اين دشمنان ميل طبق بر كه بيايند كسانى نظام اين در بشود كه نيست
 در مردم تحرك و مردم اين و نظام اين ىكل  جهت برخالف و مل ت
 تفاوتبى و ساكت و کاريب هم اسالمى نظام و كنند تالش اسالم، جهت
 و فکر اهل كه آحادى ىهمه! است؟ ممکن چيزى چنين مگر. بماند
. كنند متمركز را خود فکر مسأله اين برروى بايد مسائلند، در لتأم  اهل

 ينا با جوان، تجمعي  اين با وسيع، امکانات اين با كشور اين امروز
 مختلف هاىزمينه در بحمداهلل كه پيشرفتهايى اين با آينده، روشن آفاق
 كه هم مضاعفى هاىزمينه با است، آمده وجود به سال بيست اين در

 و حکيمانه كه است اين در حتشلمص دارد، وجود پيشرفت براى
 تأمين را او آخرت و دنيا كهـ را اسالم راه شجاعانه، و خردمندانه

 را خود اغواگر تبليغات و فريب دشمن،. كند دنبال و گيردبپىـ ميکند
 كه كسانى آن. شد دشمن اغواگر تبليغات تسليم نبايد ؛ميکندن قطع هم

 از را مردم ذهن مردم، ميان در انحرافى شعارهاى با ميکنند سعى
 كار دشمن نفع به كنند، جدا آنها ايمانى و اسالمى عمومى حركت
     0.ندانند چه بدانند، چه نفهمند؛ چه ،بفهمند چه ؛ميدهند انجام

*** 
 ىهمه تقريباً  امروز. دارد الىفع  بسيار تبليغاتى روشهاى دشمن

 قدرتمندى زرساالر دستگاههاى انحصار در دنيا مهم تبليغاتى هاىرسانه
 آنها از بسيارى. دارند طتسل  حکومتها از بسيارى بر كه است

 و حساببى اينها. ونيستهايندصهي همپيمانهاى از يا و صهيونيست
 را كسى يا ميدهندن قرار تهاجم مورد را كسى ،ميکنندن تبليغ هدفبى
 0.بود مراقب بايد بنابراين دارند؛ هدفى يا دارند، طمع يا. کشندمين باال

                                                           
 01/6/0318پاهيان و بسيجيان در مشهد بيانات در مراسم ديدار گروه كثيری از س.  0
 06/00/0319تهران  یهای نماز جمعهبيانات در خطبه.  0
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 اسالم برابر در دشمن فرهنگي تهاجم
 كهوقتى اام  بود؛ اسالم عليه فرهنگى تهاجم هم قبل سال صد از
 نوع يک نظاميش آرايش روست،روبه آلودهخواب دشمن يک با انانس

 ديگر نوع نظامى آرايش روست،روبه بيدار دشمن يک با وقتى است؛
 بود؛ مست و تخديرشده بلکه آلوده،خواب اسالم، عالم روز آن. ميشود
 کردمي فرو رگش در سوزن يک زد،ميای هضرب او به دشمن گاهى اصالً

 است؛ بيدار اسالم االن اام   رفت؛مي شدمي تمام د؛کرمي تزريق چيزى و
 است؛ ميدان در قهرمانى مثل است؛ بيدار امروز غرب، دنياى دشمن
 اين دارد؛ خودش با را امام مثل تىشخصي  از نشدنىتمام ىخاطره يک
 شوخى اينها دارد؛ خوب جوان همه اين دارد؛ انقالبى ىذخيره همه

 آرايش و ژست آن ما، كنونى ضعو مقابل در دشمن امروز. نيست
 آرايش بايد ما. گيردمين خود به را پيش سال پنجاه يا سال صد نظامى
 ايم؛رفته بين از خوابيديم، و نشناختيم اگر بشناسيم؛ را دشمن جديد
ٍّينمٍّلمٍّنامٍّمنٍّوٍّاالرقٍّالحربٍّاخاٍّان. »است «عنهٍّينمٍّلمٍّنامٍّمن» همان
 اين اشالزمه خوابيدى، تو گرا و باشد؛ بيدار بايد جنگ مرد ؛0«عنه

 است ممکن او باشد؛ خوابيده مقابل سنگر در تو دشمنحتماً  كه نيست
 تروحاني  تبليغات، از هدف بود؟ چه تبليغات اين از هدف .باشد بيدار
 دين تبليغات، اين از هدفـ نداشت تىخصوصي  كه تروحاني ـ نبود
 و فقاهت علمى ىرتبه و فقاهت و تروحاني  تحيثي  بياييم ما اگر. بود
 ببريم، سؤال زير يا بشويم، منکر كشور يک ىكل  حركت در را آن تأثير
 و كارآمد ىطبقه دينى گرايش به درحقيقت بکنيم، خدشه دچار يا

 آبى و خواهند،مي آنها كه است كارى همان اين و ايم؛زده لطمه عظيمى
 نکته اين به ه،دانشگا محيط در بايد لذا ريختن؛ دشمن آسياب به است
    0.شود هتوج  خيلى

                                                           
 60 ینامه ،البالغه. نهج 0
 31/9/0311ت سازمان ملل متحد شوراى امني  198 یديدار با اعضای ستاد پيگيری قطعنامه. 0
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 مردم، هدف تهاجم فرهنگي دشمن يّتعوض كردن ذهن
 كند؛ عوض را مردم ذهن كه است اين دشمن فرهنگى تهاجم هدف

 كه آقايى آن. سازد نااميد مبارزه از و نمايد منصرف اسالم راه از
 داردميبر است، ةاالخرٍّوٍّالدنياٍّخسر بينيممي ما كه آنچه حسب به خودش

 چاپ و نويسند،مي! «اندشده ةاالخرٍّوٍّالدنياٍّخسر ايران مل ت» كه نويسدمي
ٍّوٍّالدنياٍّخسر ايران، مل ت جمله از و عالم مسلمانهاى» كه ميکنند هم

 اين،! است اين مقصودش جنگيدند؛ آمريکا با چون چرا؟.« شدند ةاالخر
 تذل  از را خود توانست كه ايران مل ت! است؟ بودن ةاالخرٍّوٍّالدنياٍّخسر

 صالات  و ارتباط ننگ و تذل  از را خود توانست دهد؛ نجات وابستگى
 نجات آمريکا با ارتباط و پهلوى فاسد ىنشاندهدست منحوس رژيم با

 نمايش به خود از دنيا در سربلندى و امتشه و شجاعت طوراين و دهد
 اين! است؟ٍّةاالخرٍّوٍّالدنياٍّخسر نهد، گام آزادگى ىجاده در و بگذارد
 و دين ىدلباخته مرد و زن اين ما، مؤمن هاىخانواده اين ما، جوانان
! انداالخرهٍّوٍّالدنياٍّخسر خودشان! اند؟االخرهٍّوٍّالدنياٍّخسر خدا، راه عاشق
 دارند، دنيا نه. استٍّةاالخرٍّوٍّالدنياٍّخسر حقيقتاً  گويد،مي را اين كه كسى
 عذاب و قهر شک،بال هم آخرتشان نکبت؛ دنياى دنياشان،. آخرت نه

. ميکنند هم پخش و زنندمي را حرفها اين مردم به نسبت. است الهى
 اينکه براى كنند؛ متزلزل را مردم اينکه براى ؟ميکنند پخش چه براى
 كه دشمنى همان كار كيست؟ كار اين،. كنند عوض را مردم ايمان

 اوست؛ ضرر به سياسى استقالل اوست، ضرر به اقتصادى استقالل
     0.اوست ضرر به فرهنگى اللاستق

 كشور در تشنّج و اقتصادی مشکالت ایجاد :دشمن نقشه اجزای
 ـبتوانند كهآنجا  تا او الً است؟ چيزهايى چه دشمن ىنقشه اجزاى
 درست كشور براى اقتصادى مشکالتـ ببرد تيغشان و برسد زورشان

ـ بپردازند شركتها مجازات به و كنند اقتصادى تحريم بتراشند؛ و كنند
                                                           

م»و « كـارگر روز»بيانات در ديدار كـارگران و فرهنگيـان كشـور، بـه مناسـبت .  0 « روز معلـ 
01/0/0310 
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 از خواهدمي كشور فالن كه را اىلوله خط جلوـ شنويدمي كه همينهايى
 دو مثل كنند؛ ايجاد اخالل كشور، تجارت امر در! بگيرند بکشد، اينجا
 در! سرطانزاست ايران ىپسته كردند شايع دروغ به دنيا در كه قبل سال
 با كنند، شباعا را بازارها توانند،مي كه طور هر هم غيرنفتى صنايع باب

 براى اقتصادى مشکالت خالصه، طوربه و بسازند كمپانيها با و دولتها
 مسائل به نسبت خودشان، تبليغات در اين، كنار در. كنند درست كشور

 هست؛ اقتصادى مشکالت البت ه. بکنند هم بزرگنمايى كشور، اقتصادى
. ميکند ىتجار كار و ديپلماسى كار نيست، کاربي كه هم ما دولت اام 

 وزارت و راه وزارت صنايع، وزارت بازرگانى، وزارت خارجه، وزارت
 اين در. ميکنند كار دائم مشغولند، دائم طرف، يک از كدام هر نفت،
 پايمان و دست كه هم ما. ميکند تالش دشمن باالخره بزرگ، دنياى
 از بسيارى درـ دشمنان اقدام بر ما اقدام و کنيممي اقدام! نيست چالق
 تهاىالي فع  از بخش اين بيگانگان، تبليغات در اام  آيد؛مى هم فائقـ موارد
 فقط تبليغات، در بمرت  آنها! ميشود گذاشته مسکوت كشور، نمسئوال

 است، چنين ايران: گويندمي دروغ به و ميکنند مشکالت بزرگنمايى
 كارى...! و است ورشکسته دولت است، چنان متور  است، چنان ايران
 كه كنند اسحسا مردم و نمايند تضعيف را مردم ىروحيه كه نندميک
 و دولت بدانند مردم اگر كه حالى در! بيفتد خواهدمي فاقىات  چه داد، اى

 اينکه. ميشوند دلگرم و گرم پشتشان ،ميکنند تالشهايى چه ينشانمسئول
 تأكيد بارها هم ما و گفتندمي ينمسئول به ايشان بارها 1امام زمان در هم

 بدانند مردم تاـ بگوييد مردم به دهيد،مي انجام كه را كارهايى ايمكرده
 مورد در بزرگنمايى پس. است همين براىـ کنيدمي كار چقدر شما

 هاىبهانه به طرفى از! است توطئه از ديگرى بخش اقتصادى، مشکالت
 وجودبه جنجال و تشن ج كشور، سياسى فضاى در ميکنند سعى مختلف،
 انتظام عدم اسحسا و ناامنى اسحسا مردم، در هم اين خود تا آورند،
 به تى،امني  مسائل مناسبت به اى،بهانه هر به آنها! آورد وجودبه را كارها

 كهـ نفر سه ،دو شدن كشته مناسبت به نفر، يک ىمحاكمه مناسبت
 تشن جم را فضا ميکنند شروعـ ميکند دنبال را آن پيگيرى كمال با دولت
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ـ گذرانديم ما كه هفتادوهفتى سال اين. آفرينندمى نجالج و كردن
 اين دشمنان و ما دشمنان تالش بيشترينـ سال آخر تا او ل از تقريباً
 جنجال و تشن ج كشور، سياسى فضاى در كه شدمي همين صرف ،مل ت
 يک طرفدار مردم، از دسته يک ،ميشود جنجال وقتى طبعاً! كنند ايجاد
 قهراً  و ميشوند ديگر حرفى طرفدار هم ديگر ىدسته ،ميشوند حرف
     0!خواهندمي را همين هم دشمنان. آيدمى وجود به بگومگو مردم، بين

 اقتصاد از نقاط اميد دشمنان در فلج كردن نظام اسالمي  
 و اقتصادى مسائل به كه است اين كار ترينفوري امروز من اعتقاد به
 پرداخته تي جد  با اشتغال، ىمسأله همه رأس در و معيشت ىمسأله
 دستهاى كه نيستند كورىهای گره و معضالت اينها از هيچکدام. شود
 كارهاى اينها ىهمه. كنند حل را آنها نتوانند كارآمد، فکرهاى و توانا

 است الزم پشتکار و ابتکار ت،ي جد  تالش، منتها هستند؛ روانى و ممکن
 دير شود، كوتاهى و سستى دكىان اگر امروز. گيرد انجام كارها اين تا

. گذردمي برق مثل دولتها فرصتهاى است؛ كوتاه فرصت. شد خواهد
 خواهد سرعتبه هم سال چهار اين گذشت، سرعتبه سال چهار

 و آگاهى با و كرد جستجو نيازها در را توي اول بايد بنابراين. گذشت
 امر اين وزامر. ساخت برآورده را نيازها آن مقتضى، تدبير و الزم شتاب
 تهاىمركزي  از گمانبى كهـ جهانى تبليغات به اگر شما. است الزمى
 يکى بينيدمي كنيد، نگاهـ ميشود هدايت تىامني  و سياسى ىشدهحساب

 ىمسأله همين اسالمى، نظام كردن فلج براى ما دشمنان اميد نقاط از
 هاىزمينه و فراوان كار نيروى و درآمد و ثروت منابع ما. است اقتصاد
 را كارها از بسيارى توانيممي ما. داريم اقتصادى شکوفايى براى دىمتعد 
.بزداييم كشور از را فقر زشت ىچهره توانيممي ما. دهيم انجام

0 
*** 

                                                           
الر ضا)ع( در صـحن امـام خمينـي)ره( بن موسيبيانات در ديدار مردم مشهد و زائران علي.  0

0/0/0318 
 00/1/0381د خاتمي دمحم  بيانات پس از مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری آقای سي  . .  0
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 در پروردگار فضل به هم مردم. كارآمدند و دلسوز دولتى، ينمسئول
 تومان ن،همي براى. باشد متور  كشور اين در خواهدمي دشمن. اندصحنه
 و روشها همان با را كشور اين پول بتوانند تا ميکنند جعل را ايرانى

   0.كنند ارزشبى دارد، وجود كه اقتصادى فرمولهاى
*** 

 اين كنند، نگاه هم را كشور كنونى وضع باانصاف، چشمان اگر
 كشورى اين و دولت اين و مل ت اين امروز. ميکنند تصديق را موضوع

 را هايشكارخانه كردند؛ مسل ط و تحميل آن بر را جنگ سال هشت كه
 كردند؛ اشاقتصادى ىمحاصره كردند؛ نابود را راههايش كردند؛ خراب

 از و نکرد او به كمکى هيچ دولتى هيچ گرفتند؛ باز او از را امکانات
 آن بر را فشارها انواع هم تبليغاتى و سياسى كارهاى وسيلهبه داخل
 را زيربنايى كارهاى بخصوص و بازسازى هاىبرنامه آوردند، وارد
 آيندمى كه كسانى. پردازندمي تحسين به هم ناظران كه ميکند دنبال چنان

 فشار اگر. ميکنند تحسين را برنامه مجريان هم و برنامه هم بينند،مي و
 اگر نبود؛ دشمن ىشدهتحريک و خائن دستهاى اگر نبود؛ دشمن
 نبود، ما مرزهاى پشت در دشمن اسىسي و اقتصادى و تبليغاتى حضور
 از امروز كه مشکالتى از بسيارى و بود اين از بهتر مراتببه ما وضع
     0.نداشت وجود هست، كشور در اقتصادى لحاظ

 

                                                           
ــردم در . 0  ــف م ــار مختل ــدار اقش ــات در دي ــام خمي»بيان ــحن ام ــىص ــرت « ن ــرم حض ح

 3/0/0314الرضا)ع( موسىبنعلى
 04/3/0313« پنجمين سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(»بيانات در مراسم   . 0
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 9اكرم رسول یدشمن به مسلّمات اسالمي و خدشه كردن چهره یحمله
اند؛ يعنى ميل گرفته« استبداد»را به معناى « مطلقه واليت»دشمنان، 

فقيه عادل به صورت دلبخواه. اين معنا در دل  خودش يک تناقض دارد: 
اساس دلخواه اگر عادل است، نميتواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر 

فت نميشوند و اين معنا ملتميکند، پس عادل نيست. دشمنان، اين را  عمل
كه فقيه هر كار دلش « واليت مطلقه»ی را نميفهمند. اين نيست مسأله

خواست، بکند؛ يک وقت يک چيزى به نظرش رسيد كه بايد اين كار 
يه اين است كه يک قض .ه اين نيستانجام دهد؛ قضيفوراً  انجام بگيرد،

حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه ميتواند در 
 .آنجايى كه الزم است، مسير را تصحيح و اصالح كند، بنا را ترميم كند

ـ كه بايد از اين خطر برحذر بودـ در اينجا هم خطرى كه وجود دارد البت ه
تأثير فشارهاى حتاين است كه ما تصو ر كنيم اين انعطاف بايستى ت

ى هاف به قالبهاى غربى باشد. سر قضيبيرونى و تغيير  در جهت انعط
ى ديه به ما هآورند، سر قضيميکنند و فشار مى قصاص به ما اعتراض

آورند، سر قضاياى گوناگون در مسائل مختلف به ما فشار فشار مى
 ، اين انحرافآورند؛ لذا ما تسليم شويم؛ انعطاف به اين معنا باشد. نهمى

ٍّانٍّ»ى ى شريفهاست؛ اين انعطاف نيست. بايد توج ه كنيم، همان آيه و
ٍّاالرض ٍّفى ٍّمن ٍّاكثر اينجا هم جارى است. نبايد بخاطر اينکه « تطع

ى دشمن و كمربسته خصمانه و اتاقهاى فکر و تبليغات راديوهاى بيگانه
، راجع به فالن حکم، راجع به فالن مبنا اعتراض عليه نظام اسالمى
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 شناسي/ دشمن 096

يم حاال تجديدنظر كنيم براى اينکه ييم بگويميکنند، فرياد ميکشند، ما بيا
با دنيا هماهنگ شويم؛ نه، اين خطاست، اين انحراف است؛ به اين 

  0.انحراف نبايد دچار شد
*** 

 ،مسيحي ت و زمين مغرب دنياى در كه وسطى قرون دوران از بعد
 گرفت انجام 9اكرم رسولشخصي ت  به نسبت وسيعى تبليغاتى تهاجم

 با مبارزه راههاى از يکى كه فهميدند اسالم ىسوگندخورده دشمنان و
 و بکنند مخدوش را 9اسالم مکر م نبى  ىچهره هك است اين اسالم

 نحو به دشمن كه امروز تا گرفت، انجام زمينه اين در هم زيادى كارهاى
 ذهنهاى از پيامبرشخصي ت  امحاى روى مختلف، هاىشيوه با و مستمر
 پيامبر اگر كه هستند دنيا در بسيارى مردم است، كرده كار عالم آزادگان
 آن از كمتر حت ى ياميشناسند  مسلمانها كه اىاندازه همان به را اسالم

 آنان دلهاى برمنو ر  ىچهره آن از شبحى فقط حقيقتاً يعنىـ بشناسند
 اسالمى معنوي ت و اسالم به نسبت آنها گرايش و عقيدهـ بشود آشکار
   0.كنيم كار مسأله اين روى ايدب ما. شد خواهد تضمين

 كمرنگ كردن آرمانهای الهي 
 توانسته ايمان از ناشى شجاعت با و ايمان نيروى با كهي مل ت اين اگر

 كار چه دشمن اين باشد، داشته دشمن يک دهد، انجام را بزرگى كار
 راه چيست؟ي مل ت چنين بر دشمن ىغلبه راه. كنيد فکر خودتانميکند؟ 

 اين. بگيرد مل ت اين از را معنوى عامل اين كه است اين دشمن ىغلبه
 اخالص آنـ ايمانى روحي ه همان مردم، اين در وقتى تا كهميداند  دشمن
 قابل مل ت اين باشد،ـ هدفها به دلبستگى آن ايمانى، شجاعت آن ايمانى،

 آنها در را ايمان تا كند تالش بايد بکند؟ بايد كار چه. نيست دسترسى

                                                           
 01/6/0391بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى. 0 
ى جمعـه در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحدت اسالمى، روحانيون و مسئوالن و ائم ـه اناتيب. 0 

ع استانهاى كردستان و كرمانشاه و جمعى از اقشار مختلـف مـردم  ن و تشي دران اهل تسن و برا
04/1/0368 
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 آن و آنها ميان كند؛ كمرنگ آنها ذهن در را الهى آرمانهاى كند؛ ضعيف
 و مدرن ابزار با و شمشير با هم كار اين. بيندازد فاصله بزرگ آرزوهاى

 در بلکه ،جنگ از بعد ازميشود.  تبليغات با كار ايننميشود؛  مدرنفوق
 0.دارد ادامه امروز تا و است شده شروع دشمن تبليغات اين جنگ، اثناى

 اسالم عليه دشمن مستمر چينيتوطئه
 خير، اند؛شده فارغ اسالم با دشمنى از اسالم دشمنان كه نکنيد خيال
 لحظه هر كنند، پيدا پايى جاى راگ و هستند توطئه مشغول روزروزبه
 بگويند آنها به اگر البت ه. نداد فرصت آنها به بايد ميگذارند؛ جلوتر قدميک
 انکار داريد، را گرىسلطه اين و جنايت اين و خيانت اين قصد شما كه
 جلوتر سنگر يک و خاكريز يک كردند، پيدا فرصت اگرام ا  ميکنند؛ هم

 0.است ورطاين دشمن. آيندمى بيايند،
*** 

 و نيابد تعميم و نشود تعميق و نکند پيدا ادامه شد، واقع آنچه اگر
 نکرده خداى و نگيرد فرا را بعدى نسلهاى و است وجود به رو كه نسلى
 واقعام ا  باشد، اسالم مناديان حاكمي ت و اسالمى جمهورى و اسالم اسم،
 نبودهموف ق  قطعاً  انقالب اين باشد، ديگرى چيز مردم دگىزن متن وقضيه 

 پناه خدا به بيايد، پيش چيزى چنيناينکه  از صورت، آن در. نيست و
 كار نقطه اين روى دشمن. دهد رخ چيزى چنين بگذاريم نبايدميبريم. 
 ،روحانيون و اعالم علماى بخصوص افراد، تمام و دستگاهها تمامميکند. 
 آنها، در اخالقى و قلبى انقالب تحق ق و مردم نفوس تربيت روى بايستى

   3.كنند تالش جوانان در مخصوصاً
*** 
 

                                                           
المقـد س بـه مناسـبت بيانات در ديدار جمع كثيرى از فرماندهان و رزمنـدگان عمليـات بيت. 0 

 3/3/0318سالروز آزادى خر مشهر 
زان و آزادگـان بـه همـراه كاركنـان و هاى شـهدا، جانبـااز خانواده يدر ديدار با جمع اناتيب. 0 

 01/1/0311مسؤالن بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى 
 0/00/0369بيانات در ديدار با اعضای مجلس خبرگان . 3 
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 نظام با دشمنى از اسالم دشمنان كه نکنند گمان فکركوته آدمهاى
 شکلهاى در را دشمنى اين آنها. اندبرداشته دست مسلمان مل ت و اسالمى
 نظام عليه تبليغات از را دنيا امروز كهـ سوء تبليغات شکل در مختلف،
 بحمداهلل البت هميدهند.  نشانـ اندكرده پر اسالم و مسلمين و اسالمى

 اثرى ولو ميکنند؛ ار خودشان كار آنها. است اثركم يا اثربى تبليغاتشان
 و مل ت و انقالب به كه خائنى عناصر دادن رشد ىوسيله به آنها. نبخشد
 ما با شدند، دشمن مزدور و ساختند دشمنان با و كردند پشت كشور

 كه اندازه همان به هم، جنگ دوران از بعد را كارها اين. ميکنند خصومت
 دشمنان تالشميدهند.  انجامـ بيشتر بلکه وـ دادند انجام جنگ دوران در

 تعص بهاى و ايمان كردن رها ،جوانان و افکار كردن منحرف براى
 نگهدار بحرانى، مواقع ىهمه در هميشه كه مذهبى، و اسالمى پرجوش

 دينىب تعص  يخواهندم آنها. دارد ادامه است، بوده جامعه يک و مل ت يک
 از برخاسته هم آن كهـ مل ى فرهنگتعص ب  وـ است اصل كهـ اسالمى و

 0نباشد. ـاست اسالم

 اسالم دشمنان سياستهای از اباحيگری
ميکند،  تبليغ كشور درجد ى  طوربه دشمن كه مسائلى از يکى
 و پايبنديها يعنى عملى، و اعتقادى اباحيگرى. است اباحيگرى ىمسأله

 هدف سمت به خود حركت در را انسان يک كه گاههايىتکيه و تقي دات
 لنگ و سرگردان را او و گرفتن او ازميکند،  مصم م و عازم مشخ صى

 اين اسالم دشمنان سياستهاى از يکى. بگيريدجد ى  بايد را اين. كردن
 چند. كنند سلب را انقالب به آنها اعتقاد و بگيرند را مردم ايمان كه است
 اوايلى همان از بنده. اندكرده شروع تبليغاتشان در را اين كه است سالى
ـ بود شده عملياتى و اجرايى كشور، دشمنان رفتارهاى در تبليغات اين كه

 به بخصوص همه، به و شدم نکته اين متوج هـ پيش سال يازده ده، دحدو
 انقالب اعتبار اصلميخواهند  اينها گفتم و دادم هشدار فرهنگى نمسئوال

 زمان در بشرى تاريخ افتخارات از يکى كه انقالبى ببرند؛ سؤال زير را
                                                           

 09/1/0310له بيانات در مراسم ديدار قشرهای مختلف مردم با معظ مٌ. 0 
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 در هم آن ايمان، بركت به و خالى دست با مل ت يک كه انقالبى ماست؛
 پا بر را آن منطقه اين در استکبار تسخيرناپذير الظ اهرعلى دژ يک قابلم

 اسالمى؛ ارزشهاى راه در انقالبى خدا؛ نام به انقالبى شد؛موف ق  و كرد
 اسالميشان تهوي  به و اميدوار اسالمشان به را مسلمانهاى مل ت كه انقالبى
 بخشيد خودباورى راها مل ت جهان نقاط ىهمه رد كه انقالبى كرد؛ دلگرم

 نشان خود از اىاراده و عزم كه وقتىـ مل ت يک كه كردند اسحسا آنها و
 دشمنان. آيد فائق و شود پيروز موانع بزرگترين برميتواند ـ دهد

 را اىانسانى امتكر و فضيلت و ارزش ،معنوي ت ،آزادى پيامميخواستند 
 صورت به كه بود كارى اين. بگيرند نديده بود، انقالب اين در كه

. كردند دنبال را آن تبليغاتى، طرق اقسام و انواع با و شده ريزىبرنامه
 را همانها هم داخل در پادو صورت به غافل، عد ه يکـ متأس فانهـ البت ه
ـ فکرى ىپشتوانه كه است آن براى اين. ميکنند هم هنوز و كردند تبليغ
 و شود گرفته آنها ازـ است مردم راسخ عزم و اراده گاهتکيه واقع در كه

 و اعتقاد و ايمان بدون مگر. است خالى پشتشان كنند اسحسا مردم
 ادامه را راه آنميشود  گذاشته، قدم آن در انسان كه راهى به باور بدون
 همان تهاجم، اين مظهر. بگيرندجد ى  را فرهنگى مسائل بايد همه داد؟

 خالف جريانهاى تشويق اعتقادات، در خدشه راه از كه است اباحيگرى
ميشود.  ايجاد فسادها اقسام و انواع ترويج و تشويق و جامعه در اخالق
توج ه  بسيار آن به بايد كشور نمسئوال ىهمه كه است چيزهايى اينها
 0.نيست فرهنگى نمسئوال مخصوص فقط و كنند

ریزی برنامهدر ی اساسي دو نکته و روحانيّت منهای سياست اسالم
 دشمنان 

دارند دنبال ميکنند؛ چون  ى اساسى را در باب ديندشمنان دو نکته
اند كه اين دو نقطه در زندگى مردم چقدر تأثيرگذار است: يکى هديد

اند كه روحاني ت در است؛ چون ديده منهاى روحاني ت ی اسالممسأله
ى ايرانى چه تأثير شگرفى را به وجود آورد و بر حركت مردم جامعه

                                                           
 00/1/0381د خاتمي دمحم ای سي بيانات پس از مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری آق. 0 
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ها را ميکردند. حضور هم اين زمزمه از قبل از انقالب البت هگذاشت. 
تاً اين معنا را از روحانيون در انقالب و پيشروى آنها در انقالب، موق 

 ؛ ام ا باز شروع كردند. يکى هم اسالم منهاى سياستصحنه خارج كرد
ى چيزهايى است كه است، جدايى دين از سياست است. اينها از جمله

ل يجات، در وسا، در نوشتهدارند با اصرار فراوان در مطبوعاتامروز 
ي ت دارد. اين را توج ه داشته اينترنتى ترويج ميکنند. مسأله براى آنها اهم 

ى راه دشمن باشيم؛ هر آنچه را كه دشمن بر روى آن تکيه ميکند و نقشه
واند براى ما هم يک و طرح كل ى دشمن بر روى آنها متمركز است، او ميت

ى راهى را در اختيار بگذارد. همان چيزى را كه آنها طرح كل ى و نقشه
آماج حمله قرار ميدهند، ما بايد توج ه داشته باشيم و بدانيم كه آنها را 
بايستى حفظ كنيم، بايد بر روى آنها تکيه كنيم: حضور مردمى و معارف 

.دينى و اسالمى
0    

*** 
ـ تقريباًـ سال صد اسالمى ام ت دشمنان و اسالم ندشمنا كه حالى در
 كه حالى در و كردند تالش و كردند تبليغ روحاني ت عليه و اسالم عليه
 در را ايران مل ت منافع كشور اين در اىوابسته رژيم يک سال پنجاه
 به ىوابسته كامل طوربه را كشور و كرد قربانى بيگانگان و دشمنان مقابل
 پرچم با اسالم، پرچم با بزرگوار امامـ پهلوى رژيمـ  داد قرار اجانب
 را زرگب كار اين و كرد قيام كشور اين گرايى درسلطه و سلطه بات ي ضد 
 نه است؛ متفاوت ديگر انقالبهاى ىهمه با اسالمى انقالب. رساند ثمر به

 اقتصادى صرفاً انقالب يک نه است، فرهنگى و معنوى صرفاً انقالب يک
. است جانبههمه انقالب يک است؛ سياسى صرفاً انقالب يک نه است،
 دارد، اخالقى و معنوى ابعاد اسالم كه ىطورهمان. است اسالم خود  مثل
 اقتصادى، عدبُ است؛ مردم زندگى به ناظر حال عين در دارد، الهى ابعاد

 هم اسالمى انقالب دارد؛ وجود اسالم در اجتماعى عدبُ سياسى، عدبُ
 روزروزبه و اسالمى انقالب ماندگارى راز و بود مختلف ابعاد داراى
 گوناگون ابعاد همين جهان، و منطقه سطح در انقالب اين شدن ترزنده
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 0.است همراه و متوازن بشر نيازهاى با كه است آن
 بزرگوار امام به اهانت در را دشمن ىتوطئه عمق كه 16 سال مقطع

 به اندخواسته كه نيست اين صرفاً چيست؛مسأله  فهميدند كردند؛ درک
 گسترده مردمى  تظاهرات يناو ل ،قم شهر در. بکنند اهانتى اربزرگو امام
 خيابانها، اين در قمى جوانان خون. آمد وجود به خائنانه حركت آن عليه
 شد؛ ريخته زمين روى بر چهارمردان خيابان در ،ارم خيابان همين در
 در. كردند اثبات را خودشان سخن صدق خودشان خون با دادند؛ انج

 مردم اين مقاطع، ىهمه در باز ،انقالب پيروزى از بعد سال  سى اين طول
 وارد زدنىمثال بصيرت   با و صفا و صدق با ،اخالص با كه هستند مردمى
 قم مردم اگر داشت؛ طرح داشت، برنامه مق براى دشمن. شدند ميدان
 طرحهاى قم، ىدرباره دشمنان طرحهاى نبودند، بابصيرت نبودند، بيدار

 موجب شهر اين دره علمي  ىحوزه حضور و مردم بيدارى. بود خطرناكى
  0.باشد بصيرت پايگاه شهر اين كه است شده

 دشمن یتوطئهسازی خنثي در رهبری نقش اهمّيّت
 مشکلىـ ايران در دولتى هرـ دولت هرجا كه اىنقطه آن يعنى ،رهبرى

ميشود. توج ه  حل رهبرى دست به العالجش مشکالت باشد، داشته
 بدبين دولتها به را مردم تا كند كارى دشمن تبليغات كه جا هر كنيد؛
 و روشن، مردم، براى را حقيقت كه است رهبرى نقشاينجا  سازد،
 دولتها، ىدرباره كه نديديد ساله چند اينميکند.  برمال را دشمن ىتوطئه

 تبليغات كه مينمودند سعى چگونه وميکردند  چه نمسئوال و دولتمردان
 !نمايند مأيوس را مردم تا كنند رايج را گوناگونى ترفندهاى و دروغ

 مردم به اميد كه است رهبرى كنند، مأيوس را مردمميخواهند  كه آنجايى
 مل ت براى المللىبين سياسى ىتوطئه يکميخواهند  كه آنجايى. ميدهد
 تمامي ت و ميگذارد جلو قدم كه است رهبرى آورند، وجودبه ايران

 كه اروپا اخيرى هقضي همين مثلـ ميدهد قرار توطئه مقابل در را انقالب
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 كه آنجايىميکند.  نشينىعقب به وادار را دشمن وـ كرديد مالحظه
 رهبرى كنند، ايجاد اختالف مردم، گوناگون جناحهاى بين درميخواهند 

  0ميشود. تفرقه از مانع و الفت ىمايه آيدمى كه است

 الگوسازی دشمن در جوامع مختلف 
هاى گوناگون براى جوامع مختلف الگو امروز سعى ميشود در زمينه

ى اين را دنبال ميکنند. وقتى شما ميبينيد يسياستها حقيقتاًتراشيده بشود. 
العاده فوق ه يک هنرفرضاً يک موجود منحرف دوجنسى بدون اينک

يى و بعد آمريکاهاى در تمام رسانه او لاى داشته باشد، يکهو برجسته
معتبر و پرتيراژ غربى عکسهاى  اتغربى، اسم و رسم پيدا ميکند و مجل 

ى او را، سنين مختلف او را، شکلهاى گوناگون زنانه و او را، زندگينامه
منعکس ميکنند، اين را نميشود حمل بر يک امر تصادفى  ى او رامردانه
هايى است براى منحرف كردن ي؛ اين، فکرشده است. اينها الگوسازكرد

ى اين چيزها، نيست. با مشاهده نسلهاى بشرى. آماج حمله هم فقط ايران
روتکلهاى در ذهن انسان تأييد ميشود آن چيزى كه سالها قبل بعنوان پ

صهيونيستى در دنيا منتشر شد و به زبانهاى مختلف ترجمه شد؛ كه يکى 
ها و روشهاى هبود كه بايد نسلهاى بشرى از روي از مواد آن پروتکلها اين

بشوند. حاال هدف  انسانى  متعارف دور بشوند؛ دچار انحرافات اخالقى
كنندگان از اصول كارهاى فراهمچيست، جاى بحث فراوانى دارد. يکى 

اين تفک ر انحرافى و خطرناک صهيونيستى، همين بوده. انسان روزهاى 
شايد باور نميکرد، ام ا بتدريج انسان باور ميکند. ميخواهند الگوسازى  او ل

 .كنند؛ حاال اين نوع  بدترش است، ام ا شکلهاى گوناگون ديگرى هم دارد
خودمان، براى نسل نونهال خودمان، الگوهايى  ما نياز داريم براى جوان

دارد،  ى به علمرا از بخشهاى مختلف مشخ ص كنيم؛ آن كس كه عالقه
ات دارد، آن ى به ادبي ى به هنر دارد، آن كس كه عالقهآن كس كه عالقه
ى به كارهاى عملى ى به تاريخ دارد، آن كس كه عالقهكس كه عالقه

دارد، هر  يا صنعت يا فناورى ى به كشاورزىآن كس كه عالقه دارد،
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ى خودشان را پيدا كنند. اين يکى از كدام بتوانند الگوهاى شايسته
  0.كارهاى الزم ماست، كه تشکيل اين جلسات به ما كمک ميکند

 ا هملّتبرای  دشمن ریزیو برنامه مطالعه
 واروپايى  كشور چند عمدتاً كه دو م و او ل المللبين جنگ فاتحان

 سياست يک خاورميانهمهم   ىمنطقه اين براى اينها بودند، آمريکا
 الجيشىسوقموقعي ت  لحاظ از هم منطقه، اين چون داشتند؛ اىشدهتثبيت
 از يکى هم آفريقاست، و اروپا و آسيا ات صال ىمنطقه ست،امهم 

 ىهمه حياتى شريان نفت، كهـ است عالم نفت انبارهاى بزرگترين
 داراى اينجا ها،مل ت لحاظ از همـ ندمسل ط دنيا بر كه است صنعتى قدرتهاى

 يک منطقه اين براى لذا است؛ اريخىت سوابق با و دارريشه كهن،هاى مل ت
 منطقه اين در اينکه از بود عبارت سياست آن. كردند ات خاذ را سياستى

 اين كه باشند داشته وجود اىسياسى واحدهاى كشورهايى، بايد
 دشمن يکديگر با ثانياً باشند؛ ضعيف او الً: باشند داشته خصوصي ات را

 ديديد لذاـ بکنند ات حاد نتوانند ،نيايند كنار باهم باشند، مخالف باشند،
 ايرانى ناسيوناليسم تركى، ناسيوناليسم عربى، ناسيوناليسم تقويت سياست

 سياسى، لحاظ از حک امشان ثالثاًـ شد دنبال متمادى سالهاى طول در
 بروند، غربى قدرتهاى بار زير باشند، مطيع باشند، نشاندهدست
 يعنى باشند؛ كنندهمصرف اقتصادى لحاظ از رابعاً باشند؛ كنگوشحرف
 باز را نفت همان پول ميکنند، خارج اينها چنگ از مفت تقريباً كه را نفتى
 بگيرد؛ رونق غربى هاىكارخانه تا كنند مصرف خرج كنند، واردات خرج
 آنها به علمى پيشرفت ىاجازه باشند، افتادهعقب علمى لحاظ از خامساً
 اينها از كدام هر. است سرفصل ميکنم، عرض من اينهايى كه. نشود داده

 بعضى در ما، ايران در چطور. دارد تفصيل و شرح كتاب يک حقيقتاً
هاى ل تم. ميکردند جلوگيرى علم تعميق ،علم ىتوسعه از ديگر، كشورهاى

 لحاظ از باشند؛ها ياروپاي محض مقل د  فرهنگى، لحاظ از منطقه، اين
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 باشند، فاسد ،اخالقى لحاظ از باشند؛ ضعيف و پذيرآسيب و ذليل نظامى،
 كامالً  هم مذهبى لحاظ از باشند؛ اخالقى گوناگون انحطاطهاى دچار

 اين. باشند تشريفاتى مذهب احياناً و فردى هبمذ به قانع و سطحى
 بودند، كرده درست خودشان براى منطقه اين از آنها كه بود تصويرى

 ساعت هزارها غربى استراتژيستهاى شايد كردند؛ سياستگذارى اين براى
 ريزىبرنامه كردند، فکر كردند، مطالعه مسائل اين ىدرباره نشستند
 به و كردندمعي ن  منطقه اين كشورهاى در اينجا را آدمهايشان كردند،
 را رضاخان رفتار ميشود تحليل اين با. دادند انجام را كارها آنها ىوسيله
 و تركيه كمال مصطفى رفتار فهميد، را درضامحم   رفتار فهميد، درست
 0.شدند بود، موف ق هم اينها ىبرنامه اين،. فهميد را ديگران و ديگران

 ی ملّتسعي دشمن در خنثي كردن حركتها
 است سال دو و سى. داريم زيادى تجربي ات سال دو و سى اين در ما
 فائقدشمنيها  بر و ايمكرده ايستادگى ايم،كرده معارضهدشمنيها  با ما كه

 عليه بتوانند آمريکا و غرب كه است نبوده اىتوطئه هيچ. ايمآمده
 نکردند، كارى هر. باشند نداده انجام و بدهند انجام اسالمى جمهورى

 توى مراحل ىهمه در و كردند توانستند، كارى هر. نميتوانستند چون
 همينجور هم اين از بعد. اندخورده شکست و است خورده دهنشان
 اسالمى جمهورى عليه هاتوطئه ىهمه در هم اين زا بعد. بود خواهد
 .نداريم شک ما و ما، به است الهى ىعدهو اين خورد؛ خواهند شکست

 سوءظن متعال خداى به ما. نميکنيم ترديد الهى ىعدهو صدق در ما
ٍّو» دارند؛ سوءظن او به كه را كسانى ميکند متمال متعال خداى. نداريم
ٍّالسّوءٍّظنٍّّبالّلهٍّالظّانّينٍّالمشركاتٍّوٍّالمشركينٍّوٍّالمنافقاتٍّوٍّافقينالمنٍّيعذّب
ٍّسائتٍّوٍّجهنّمٍّلهمٍّاعدٍّّوٍّلعنهمٍّوٍّعليهمٍّاللّهغضبٍّوٍّالسّوءٍّدائرةٍّعليهم
 ميدانيم، وارد چون ما. است صادق ىعدهو، متعال خداى ىعدهو. «مصيرا
 وارد را خود امکانات ىهمه ايران مل تـ هستيم مبارزه ىعرصه داخل
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 ىهمه در. است قطعى الهى نصرت بنابراينـ است كرده عرصه
 ما ىهمه. باشيم هوشيار بايد منتها. است همينجور هم ديگر كشورهاى

 دشمن. باشيم دشمنان مکائد متوج ه بايستى ما ىهمه. باشيم هوشيار بايد
 0.كند ايجاد اختالف كند، خنثى را تهاحرك ميکند سعى

*** 
 ىجبهه با مقابله براى كه را راهى داشت توق عنميشود  دشمن از
 شود، مأيوس كه وقت آن مگر كند؛ رها است، گرفته پيش در خود مقابل
 چهـ مسائل ىهمه در. ندارد اىفايده بفهمد و بخورد سنگ به تيرش
 ىمسأله چه ،فلسطين ىمسأله چه اعتقادى، مسائل چه سياسى، ئلمسا

 اساسى ىنقشهميکند.  افکنىشبهه دشمنـ علمى مسائل چه و اهللحزب
 بر سلطه و دستيابى براى اسالمى جمهورى با مقابله چيست؟ دشمن
 اردوگاه براى ايران كرديم عرض وميدانيم  كه اتىخصوصي  همان با ،ايران

   0.دارد ي تىاهم  چه آمريکا و استکبار

 دشمن و تشکيل ناتوی فرهنگي 
 حفظ را بنيانها اينکه جاى به ،جامعه اساسى  بنيانىت تحو ال در ما
 براى نداريم، كه را آنچه و كنيم پافشارى داريم، نياز چهآن بر و كنيم

 كه! كنيم فراموش را خودمانمل ى  مستقل  هوي ت كنيم، فراهم خودمان
 و داستان اسالمى كشورهاى از خيلى و ما كشور درمسأله  اين متأس فانه

 .بکنم اىاشاره است ممکن بعد حاال كه دارد، غمبارى بسيار سرگذشت
 در منفىت تحو ال همين ىسررشته كه است اين خطرناكتر، اين از
ت تحو ال اين ىوسيله به آنها كه باشد كسانى دست در المللى،بين سطح

 براى و كنند تأمينـ زور يا است زر يا كهـ را خودشان اهدافميخواهند 
 صد در اين متأس فانه كه ندارد؛ ارزش اصالً هامل ت هوي ت نام به چيزى آنها
ت تحو ال يعنى است؛ افتادهات فاق  دنيا در اخير، سال پنجاه و صد سال،

 باندهاى طراحى دام در التين ىآمريکا و آفريقايى و آسيايى كشورهاى
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 دارانسرمايه و صهيونيست اينها طر اح و است افتاده المللىبين قدرت
 است سياسى قدرت كسب بوده،مهم  آنچه اينها براى. اندبوده المللىبين
 قدرت و كنند نفوذ غيره و اروپايى دولتهاى و كشورها در بتوانند كه

 هاىسرمايه كمپانيها، اين و كنند كسب پول و بگيرند دست در را سياسى
 آن است؛ بوده اين هدف. آورند وجود به را تراستها و كارتلها عظيم،

 كنند، خراب راها مل ت جنسى اخالق كه است ميکرده اقتضاء اگر توق
 اين راحتىهب كنند، ترويج آنها بين در را گرايىمصرف ميکردند؛ راحت
 در را فرهنگى مبانى   ومل ى  هوي تهاى به اعتنايىبى ميدادند؛ انجام را كار
 است بوده آنها كالن دافاه اينها،. ميکردند را كار اين كنند، ترويج آنها
 و فرهنگى امکانات از هم لشکرى هميشه وقت آن. ميکردند تصوير كه

 اينها مشت در تبليغات گوناگون مسائل و فراوان هاىروزنامه و اىرسانه
 در زپريرو من وميشود  پخش دارد يواشيواش امروز اينها كه است، بوده

ـ بودم ديده را اشمقاله من اين، از قبل ماه چهار سه، البت هـ روزنامه
 ناتو پيمان مقابل در يعنى. خواندم را «فرهنگى ناتوى» تشکيل  از گزارشى

 ىمجموعه يک سابق شوروى با ىمقابله بعنوان اروپا در ييهاآمريکا كه
 با معارض صداى هر سركوب براىام ا  آوردند؛ وجود به نظامى مقتدر

 ميکردند، استفاده آن از غيره و آسيا و خاورميانه یمنطقه در خودشان
 خطرناكى چيز بسيار اين،. اندآورده وجود به هم فرهنگى ناتوى يک حاال
. است افتادهات فاق  اين كه سالهاست نيست؛ هم حاال البت ه. است

 حاال كه ـگوناگون هاىرسانه ىپيوسته هم به ىزنجيره ىمجموعه
 درـ راديوها و تلويزيونها و هاماهواره و است شده داخلش هم اينترنت
 دهعه به را جوامعت تحو ال ىسررشته تاميکنند  حركت مشخ صى جهت
  0.بگيرند

  غلط تفکّرات القای در دشمن نيرنگ
 يافتن خاتمه»تفک ر  كهميکنيم  اعالم جهانهاى مل ت ىهمه به صريحاً  ما
 خدعه دارد، آن القاى در سعى زبان صد با دشمن كه «خمينى امام دوران
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 امام همکارانش، و آمريکا رغمعلى و نيست بيش استکبارى نيرنگى و
 امام دوران و است حاضر خود ىجامعه و خود مل ت ميان در خمينى
 و ما، هدف او هدف ما، راه او راه. داشت خواهد و دارد ادامه خمينى
 0.ماست ىفروزنده مشعل او رهنمود

 دشمنهای برنامه از مؤمن؛های مجموعه انزوای
 را مؤمن هاىجموعهم اين كه است اين دشمن، كارهاى از يکى
 دستگاه يک در ببينداينکه  مجر د به. است تجربهبى ،جوان. كند منزوى
 اخم او به نفر دوـ كشور فرهنگى مركز يک در مثالًـ كشور رسمى
 اثر حركتش در كردند؛ تحقير را او كردند، اعتنايىبى او به كردند،
 اصطالحبه تمجال در كه ببيند ىوقت مثالً ياميکند.  كند را او و ميگذارد

 بزرگ را، خط و روش اين با مخالف هاىچهره كشور، هنرى و ادبى
 وميشود  آب دلش جوان اين ميکنند، تعريف ميکنند، برجسته ميکنند،
 مراكزى به را اثرش فيلمساز، يک وقتى. ميدهد دست از را اشروحي ه

 ادامه را كارش بتواند كه كنند كارى و كنند استفاده او ازميتوانند  كه بردمي
. نداريم قبول را اين ما آقا؛ نه: »ميگويند او به اعتنايىبى باام ا  دهد؛
 اقسام و انواع ببيند حال همان در بعد و ،«نداريم قبول را شطوراين

 ىمايه چونام ا  است كمتر او كار از هنرى هاىمايه لحاظ از كه كارهايى
 و منزوى خود، خودى به جوان اين آنهاست؛ قبول مورد ندارد اسالمى
 و مؤمن جوانان اين براى قلبم جان، اعماق از بارها من. شد خواهد نااميد

 به بايد چرا كه امخورده تأس ف بارها. است گداخته و سوخته انقالبى،
 كسانى آن از چيزشان هيچ اينها ؟!شود اعتنايىبى خوبى، اين به جوانان

 از بسيارى در. نيست كمتر اند،شده معروف هنرمند بعنوان جاهايى در كه
 انسان كهوقتىميشود.  اعتنايىبى اينها به. ام ا بهترند هم خيلى آنها از امور،
 ىاراده به ميرسد رشته سر ميبيندميکند،  كاوش درستىبه را مطلب
 فرهنگى، ينمسئول. نيستند متوج ه هم ينمسئول! اىنقطه در آميزىخباثت
 سطوح در كه كارهايى از باال، سطوح درام ا  هستند؛ خوبى مردمان
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 و جوانان ىمجموعه اين جوان، اين لذا،. بيخبرند ميگيرد، انجام متوس ط
  0.ميکنند نااميد را، جريانها اين

 شتن استدالل دشمنان برای حمله به جمهوری اسالميدا
 نظر به .دارند استدالل اسالمى جمهورى به ىحمله براى )دشمنان( آنها

 بسيار ىنقطه يک در. است تامى استدالل آنها ديدگاه از استداللشان من
 ،خاورميانه ىنقطه اين يعنى جغرافيايى، لحاظ از جهان حس اس
 ىحوزه اينـ مديترانه از بخشى ،آفريقا شمال سرخ، درياى ،فارسخليج

 ببينيد شما نآلا. شده واقع اسالمى ام ت ىمجموعهـ ديگر است عظيمى
 دارد، وجود دنيا در كه حياتى حس اس آبى  گذرگاه تا شش تا، پنج اين از
 است، سوئز كانال است، هرمز ىتنگه: است منطقه اين توى تايش سه
 جهانى تجارت هك است مهم ى هاىهگذرگا اينها. است المندبباب

 نگاه رويتان جلوى برداريد را جهان ىنقشه شما. اينهاست به متوق ف
 و تجارى ارتباط براى چقدر مركز تا چند اين كه ديد خواهيد كنيد،
 ىحس اس ىمنطقه منطقه، اين بنابراين،. است مهم دنيا اقتصادى ارتباط
 و ميکشد قد دارد قدرتى يک ،حس اس بسيار ىمنطقه اين در حاال. است
 هاىخواسته ىهمه با قدرت اين .ميدهد نشان بيشتر را خودش روزروزبه

 مفسد اقتصادى  عظيم هاىشبکه و كمپانيها دستگاههاى و استکبارى
 گرىسلطه با است، مخالف سلطه نظام با است؛ مخالف االرضفى

 دستگاه براى خيلى اين خب، است؛ مخالف ظلم با است، مخالف
 يا نيست، آمريکا ىحدهمت   اياالت فقط استکبار دستگاه. استمهم  استکبار
 نيست؛اروپايى  وركش فالن يا آمريکا دولت فالن وجمهور رئيس فالن

 ىشبکه اينهاست؛ شامل كه است رىمتعظي ىشبکه يک استکبار دستگاه
 پولى   مراكز هست، المللىبين اساسى  تج ار ىشبکه هست، صهيونيستى

 طر احى دارند را دنيا سياسى مسائل كه هستند اينها هست؛ دنيا عظيم
 تويش كه مجموعه اين. ميبرند اينها آورند،يم اينها را دولتها ميکنند؛
 اين از خيلى هستند،اروپايى  دولتهاى هست، حدهمت   اياالت دولت
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 به رو قدرت  چنين يک با هستند، خودمان ىمنطقه ثروتمند نفتخوارهاى
 هرچه بنابراين مخالفند؛ شد تهب قدكشى حال در اعتالى به رو رشد 

 نماندند، بيکار هم سال سى اين توى. ميکنند كار او ىمقابله در توانند،ب
 كنيد؛ هم ت شماها كه وقتى آن مگر نميمانند؛ بيکار باز هم بگذرد هرچه
امني تى  لحاظ از اقتصادى، لحاظ از علمى، لحاظ از را كشور جوانها شما
 آن باشد؛ صفر به نزديک اشپذيرىآسيب امکان كه برسانيد اىنقطه به

  0.شد خواهد تمام هاتوطئه و ميکشند كنار وقت

 ایوسيع و جبهه اسالمي با تبليغات و انقالب ملّتحمالت دشمن عليه 
 رف،ط چون ميکنند؛ شروع هم با همهميکنند،  وقتي شروع دشمنان

ـ و استکباری صهيونيستي خبرگزاريهای همين جمله، از. است جبهه يک
 تحليلها خبرها، دنيا، آنتنهای همه كهـ معروف خبرگزاری پنج چهار، همين

 سالهاست كه راديويي چند همين و ميگيرند؛ آنها از را گزارشها و
 گوش به را صدايشان مثالً بتوانند اينکه برایميکنند،  خرج دالر ميليونها

 استخدام هاگوينده و مترجمها مينويسند؛. برسانند ايران در نفری چند
ميکنند؛  نويسيمطلب خرجميکنند؛  تبليغاتي خرج و فن ي خرجميکنند؛ 

 شايد برسانند؛ ايران به را صدا اين تاميدهند  پولها وميکنند  سياستگذاری
 حرفها آن تأثيرتحت و كنند گوش كنار، و هگوش در باالخره نفری چند
.گيرند قرار

0  

  دشمن یانگيزی؛ توطئهفتنه
 وارد كسانى كه ايمديده سياسى فکرى، مذهبى، بزرگ اختالفات در ما
 اين آن، زبان از ميکوبند؛ را آن اين، زبان از و ميشوند انگيزىفتنه ميدان

 پيدا را اينها! آن به نه دارند، عالقه اين به نه كه حالى در ميکوبند؛ را
 در دشمن دست مطمئناً  كه شوند،مشخ ص  بايستى اصلى مقص ران كنيد؛
 كشور، اين قشرهاى عزيزترين متأس فانه اظهارات، بعضى. است كار
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 دستهاى بلکه نيست، اينجور! برد سؤال زير را بسيجى، و مؤمن جوانان
 اين) .فساد ايجاد براى و انگيزىفتنه براى است كار رد كه است دشمن
 و سالها. است عدالت ىتشنه و عدالت به بنديپا مل ت و مؤمن مل ت، مل ت

 دوران در. است شده سركوب كشور اين در عدالت متمادى قرنهاى
 ،اداستبد كنار در كه وقتى آن بخصوص پادشاهان، جب ار حکومتهاى

 با خارجى دخالت و شد وارد هم خارجى نفوذ و خارجى نيروى
 اين شدن توأم از كشيدند هاچه مردم اين شد، توأم استبداد و ديکتاتورى

 ىتشنه عدالتند، ىتشنه مردم. ما كشور در شيطانى و شر نيروى دو
 مردم ارهاىشع و آرا وميخواهند  را اينها مردم فسادند؛ دشمن حقيقتند،

. كنيم كار هازمينه اين در داريم وظيفه ما. ميدهد نشان را همين هم
 و بفهمند هست، مل ت اين نياز مورد كه را آنچه بايد كشور نمسئوال
  0.بدهند انجام را آن و كنند درک

 عليه جمهوری اسالمي بين دشمنان و دولتهای عربي اتّحادتدارک 
 و آمريکا از متشک ل ىات حاد يک كه هستند اين دنبالها ييآمريکا
 درست ايران اسالمى جمهورى عليه عربى دولتهاى بعضى و انگليس

 جمع خيلى حواسشان بايد باشند؛ بيدار خيلى بايد عربى دولتهاى. كنند
 يک عليه مسلمين مصالح با دشمن و نجس س نح دولت دو ات حاد. باشد
 است، كرده مجاهدت همه اين اسالم راه در كهي مل ت يک مسلمان؛ مل ت
 نگه راه در جواناينقدر  است، گذاشته مايه اسالم عز ت براى همه اين

 نجس رجس  دو با كسى است؛ كرده قربانى سربلند پرچم اين داشتن
 يک. كرد نخواهد هم اىفايده البت ه كه! ى؟مل ت چنين يک عليه بشود متح د
 و شوروى و انگليس و آمريکا كردند؛ هم را ات حاد اين از باالتر روزى
 عليه تحميلى جنگ در عربى كشورهاى همين از بسيارى و اروپا ىهمه

 از قسمتى كه بود اين هم هدف شدند؛ مت حد هم با اسالمى جمهورى
 و كنند تصر ف بدعاقبت روسياه  بدبخت  اين ىوسيله به را ايران خاک
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 را خودش خاک نتوانست بگويند و كنند آبروبى را اسالمى جمهورى
 گرفتند، كار به را نيرويشان ىهمه و زدند زور هم سال هشت كند؛ حفظ
 ىتوطئه. است طورهمان هم حاال. بکنند دنتوانستن غلطى هيچ هم آخر
 و باشند بيدار بايد ولى. رسيد نخواهد جايى به اسالمى نظام عليه آنها

 لحاظ از اسالمى جمهورى هرچه. نيفتند دشمنان دام در باشند مراقب
 قدرت اين كند، پيدا قدرت اجتماعى لحاظ از و فناورى لحاظ از علمى،
 اسالم دنياى ىكفه در سنگينى ىوزنه يک است؛ اسالم دنياى بهمتعل ق 
 0.است

 اسالمي جمهوری در تخریب هايچينتوطئه انواع
 گروهکها و شمناند كه وقتى ،61 سال اواسط در نميکنم فراموش من

 اين در را عظيم فجايع و جنايات آن ،استکبار وب انقالضد   هاىتفاله و
 و وزيرنخست شهادت تن، 10 شهادتـ بودند آورده وجود به كشور
 ،تهران در هجمع نماز هاىخطبه. بودم بيمارستان در بندهـ جمهوررئيس

. داشت دوش بر را انقالب بار حمل بيشترين روز، آن در من، اعتقاد به
 منتشر نور كشور، سراسر به جمعه، نماز كانون اين از شد،مي كه جمعه هر
 اين در كه فهميدندمي مردم و شدمي تشريح مردم براى حقايق. شدمي

. است اينگونه آزاد، تريبونهاىميکند.  كار چه دشمن و گذردمي چه كشور
 ابهامى مردم براى كه آنجا در. باشد داشته بايد شأنى چنين مجلس،
 و کاردمي ترديدى بذر کند؛مي مطرح را سؤاالتى دشمن كهآنجا  هست،

 و بيخ از را ترديد بذر اين كه شماست ىوظيفهآنجا  پاشد،مي جامعه در
 ؟!است بيکار دشمن کنيدمي خيال. كنيد روشن را حقايق و بياوريد در بن
ميکند.  عمل بتواند، طورهر وقت، هر. نيست بيکار دشمن لحظه، يک

 كارـ آن امثال و مشهد قضاياىـ كرد پيشامد اخيراً كه قضايايى همين
اينکه  براى انداخته، كار به را خودش فکرى جهاز ندشم. است دشمن
 كه طورهمين! جنگ ميدان مثل درست. زد ضربهميشود  وقت چه ببيند

 شما.« عنهٍّينمٍّلمٍّنامٍّمنٍّوٍّاالرقٍّالحربٍّاخاٍّانٍّو: »فرمود 7اميرالمؤمنين
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 روىبهرو گرنشينسن كه نيست اين بر دليل ببرد، خوابت سنگر داخل اگر
 باشى داشته انتظار بايد شدى، غافل اگر شما. است برده خوابش هم شما
 ميليونها. است نشسته هوشيار دشمن،! بخورى بالفاصله را، ضربه كه

 بتوانند تا ميکنند، صرف دالر ميلياردها نباشد مبالغه اگر بلکه دالر،
 بکن آشتى انقالب اين با كه اينها. بزنند انقالب اين به را كارى ىضربه
  0.اندضربه آوردن وارد درصدد اىگونهبه وقتى هر. نيستند

*** 
 به خودشان مخالف صداى رساندن براى دشمن، بيگانگان هم، امروز

 اين در دالر ميلياردها بگوييم اگر و ميکنند، خرج پولها، مل ت آحاد گوش
 تحليل راه از ولوميخواهند  آنها. نيست مبالغه الًاص ميکنند، هزينه راه

 كرده نفى را آنها انقالب كه كنند بيان را مسائلى ،انقالب خود دروغين
  0.است

*** 
 عليه آيدمى قلمشان به هرچه و باشد دشمن دست در قلم كه وقتى تا
 كرد گلهنميشود  بگويند، آيدمى دهانشان به هرچه و بنويسند ايران مل ت
 وضع از چرا است، اروپايى يا آفريقايى عربى، كشور اهل كه انسان فالن
 هارسانه و خودمان تبليغات ىتوسعه قدربه ما البت ه ندارد؟ خبر ايران
 صدها ،راديو دهها و است بيشتر دشمن تبليغات ولشمام ا  ميکنيم؛ تبليغ

  3.نويسندمي اسالمى جمهورى عليه مطبوعات و روزنامه
*** 

 ىحادثه چه اسالمى جمهورى در ببيند كه است نشسته منتظر دشمن
 بدى چيز سريشم، من صد با بشود تا بيفتد،ات فاق  است ممکن كوچکى

 دنيا در را ايران مل ت ىچهره و كرد تلخ ما مردم براى و چسباند آن به را
 4.نمود مشو ه

*** 

                                                           
 01/3/10چهارم مجلس شورای اسالمي  یبيانات در ديدار نمايندگان دوره. 0 
 04/00/0313 هاى نماز جمعهبيانات در خطبه. 0 
الرضا)ع( در صـحن حضـرت بن موسىبيانات در ديدار با مردم مشهد و زائران حضرت على. 3 
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 1/3/0316ورای اسالمي بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس ش. 4 
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 دشمن،! نه شد؛ دشمن تمام ىتوطئه كه نکند گمان كسى! من عزيزان
 گرفته او از منطقه، در را استکبار نامشروع عمناف كه نظامى با مقابله از

 ولى ميکنند، اظهار چيزهايى زبان، به البت ه. كرد نخواهد آشتى است،
  0!است ديگرى چيز باطن،

 هراسي تالش دشمن برای ایران
 ـما ىمنطقه همين در استکبار سياستمهم  بخشهاى از يکى ناآل
 از بعضى سران اين كه است اينـ ميکنند كه ديگرى دشمنيهاى بر عالوه

 ايران مل ت مقابل در را آنها و كنند همراه خودشان با را عربى كشورهاى
 یمسأله غير و اىهسته یمسأله در گوناگون؛ مسائل در بدهند؛ قرار
 ميکنند، معامله نشينند،مي گذارند،مي جلسه. مختلف مسائل از اى،هسته
 كهميکند  مطالبه اسالمى كشورهاى از بعضى از آمريکا. ميکنند توطئه
 ايجاد شانسعي. ايران با ىمقابله در كنيد ايفا حاضريد سهمى چه شما

 هاىگيريتصميم و محافل درميتواند  دشمن كه كارى. است دشمنى
 به وادار اسالمى جمهورى با را دولتها سران كه است اين بکند، سياسى
 مردم دلـ مردم دل دشمن. بکند نميتواند كارى اين از بيش كند؛ مقابله

 دل ،فلسطين مردم دل اسالمى، كشورهاى مردم دل عربى، كشورهاى
 كه را دلها برگرداند؛ اسالمى جمهورى ازنميتواند  راـ عراق مردم

 مقابل در رادولتها  بتوانند كه است اين بکنند كه كارى حد اكثر نميتواند؛
 كدام هر همدولتها  آن البت ه. بدهند قرار اسالمى جمهورى
 باشند آماده كه نيست مه اينجور و دارند را خودشان كاريهاىمالحظه
 قرار هقضي اين در استکبار و صهيونيستها اختيار در را خودشان يکجا
 ميکند؟ اثر چه مردم دل در. بکنند نميتوانند اثرى مردم دل درام ا  بدهند؛

 مل ت از و اسالمى جمهورى از را اسالم دنياى دلهاىميتواند  چيزى چه
ميتواند  اينها. است مذهبى بهاىتعص  وها اختالف همين كند؟ جدا ايران
 همه. ترسيد بايد اين از ترسيد؛ بايد اين از. كند جدا هم از را دلها

 ،سن ت اهل برادران عليه تشي ع دنياى در اينکه. كنند مراقبت كه مسئولند
                                                           

 1/9/0316بسيج  یمناسبت هفتهبيانات در جمع بسيجيان به. 0 
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 بدگويى بزنند، تهمت بنويسند، كتاب شيعه برادران عليه تسن ن دنياى در
 شيعه را اىسن ى هيچ نه ،كرد خواهد سن ى را اىشيعه هيچ نه اين كنند،

 محب ت به اسالم دنياى مردم ىهمه مايلند كه كسانى آن. كرد خواهد
 اهانت با و انداختن راه دعوا با بدانند بگروند، تبياهل واليت و تبياهل
 واليت به و كرد شيعه نميتوان را هيچکس كردن دشمنى با و كردن
 دشمنى جدايى و و ب غضاء جز كردن ايجاد دعوا. كرد متوج ه تبياهل
 است چيزى جدايى همان و دشمنى و بغضاء اين و ندارد ديگرى اثر هيچ
 تالش آن براى دارند و ميخواهند صهيونيستها ميخواهد، آمريکا امروز كه

 با بنيادين و تاريخى دشمن اسالمى رغي اروپايى كشور يک در. ميکنند
سن ى  و شيعه ىمناظره تلويزيونشان، توىميبينيد  شما المى،اس كشورهاى

 دعوتسن ى  از را يکى ميکنند، دعوت شيعه از را يکى. اندازندمى راه
 مقصودشان. كنيد مناظره هم با تلويزيون اين تو بياييد شما كه ميکنند،
 سياه، ىسابقه با استعمارگر كشور يک ،مسيحى كشور يک چيست؟
 حقيقتميخواهد  ندازد؟امي راه مقصود چه بهسن ى  و شيعه ىمناظره
 مخاطبانش و مستمعين مناظره، و مباحثه بين درميخواهد  بشود؟ معلوم
 اين خالل در آنچه از و گفتگوها اين ازميخواهد  يا بفهمند؟ را حق

 كند؟ تشديد را اختالف آتش اين بزند، سر كسى از است ممکن گفتگوها
 به را ما بايد اينها. كند بيدار را ما بايد اينها بريزد؟ آتش اين روى نفت
  0.بشويم هشيار بايد بياورد؛ خود

 سعي دشمن در سوق دادن نظام در جهت خالف اصول خود
ميکند،  تهديد را اجتماعات گردانندگان و رهبران و نمسئوال آفتي كه

 موضع در و و كنند خودباختگي و انفعال دچار را آنها كه است اين
 مقابل در بزرگوار، امام. دهند قرار ديگران یاراده از ناخواسته تأثيرپذيری

 و گيرد قرارتوج ه  مورد بايد كه چيزی آن. ايستاد كوه مثل هم آفت اين
 نمسئوال همچنين وـ جوانان بخصوصـ ما عزيز مردم كه دارم اصرار من

                                                           
 در ديدار هزاران نفر از قشرهاى مختلـف مـردم بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير خـم اناتيب. 0 
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 اين كنند،توج ه  آن به اسالمي جمهوریمقد س  نظام مختلف بخشهای
 مبارزه ميدان در نميتوانند وقتي اسالمي، جمهوری نظام  دشمنان كه است

 ضربه آن بهنميتوانند  يعني دهند؛ انجام نظام اين با یمؤث ر كار روياروی،
 هایضربهنميتوانند  كنند؛ درست داخلي انفجارنميتوانند  بزنند؛ مينظا

ـ درآورند زانو به را آن اقتصادی، یمحاصره بانميتوانند  بزنند؛ امني تي
 آن، و ميماند باقي برايشان راه يکـ ميشوند مأيوس اينها یهمه از وقتي
 خود اصول  برخالف عيمواض به را انقالبي و اسالمي نظام كه است اين

 از كه كنند وادار را آن روشنتر، و ترساده عبارت به يا دهند، سوق
 را خود مواضع و حرف برگردد؛ انقالب مسائل یزمينه در خود هایگفته

 انجام راهي چه از را اين! نمايد تناقض دچار را خودش و كند تخطئه
. فرهنگي فشارهای سياسي، فشارهای تبليغاتي، رهایفشا راه از ميدهند؟

 مقابل در الن فس،ضعيف انسانهای كهميکنند  انباشته فشار از آنچنان را جو
  0.كنند مقاومتنميتوانند  فشار اين

  سعي دشمن بر زدودن شعارها و هدفهای انقالب
 الهى انقالب يک انقالب اين كه ميکنند تأكيد نشاوصي تنامه در امام
. است مردم بهمتعل ق  انقالب اين يعنى مردمند؛ آن اصلى ىپايه و است
 هيچ فردى، هيچ قشرى، هيچـ هيچکس كه است اين حرف اين معناى
 را خود بکند؛ را انقالب اين مالکي ت ىاد عا نبايد و نميتواندـ اىطبقه
 خود كسى بود قرار اگر. بداند انقالب اين مستأجر را ديگران داند،ب مالک

 و مناسبتر همه از بداند، صاحب و مالک انقالب اين به نسبت را
 اوشخصي ت  و اراده و عزم محور بر انقالب كه بود امام خود  تر،شايسته

 اين. ميداند كارههمه را خدا و هيچکاره را خود امام ولى آمد؛ وجود به
 شده تصريح و تأكيد آن به وصي تنامه در و ميزند موج امام بيانات در

 همگان دوش بر اىوظيفه. مردمند انقالب اين صاحب پس. است
 بايد مردم. است الهى بزرگ امانت اين حفظ آن و ميکند سنگينى
 به معنايش هوي تش، انقالب. بدانند انقالب اين حافظ را خودشان

                                                           
 04/3/0316ر حضرت امام خميني)ره( بيانات در اجتماع باشکوه زائران مرقد مطه . 0 
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 مبانى و ارزشها به است؛ انقالب هتگيريهاىج به است؛ انقالب شعارهاى
 بود خواهند هم آينده در هستند، هم امروز اند،بوده هميشه. است انقالب
 است، شده عوض جهان اوضاع اينکه ىبهانه به بخواهند كه كسانى

 انقالب از راـ دينى بُعدـ دينى شعار يا بدهند تغيير را انقالب شعارهاى
 بُعد يا كنند جدا انقالب از را اجتماعى عدالت بُعد يا كنند جدا
 استبداد ضد  بُعد يا كنند جدا انقالب از را ستيزىبيگانه و ستيزىسلطه
 مختلف هاىبهانه به مختلف، هاىانگيزه. كنند جدا انقالب از را بودن

 و انقالب شعارهاى اينکه براى شوند، ميدان وارد است ممکن هميشه
 اين. بدانند باشند؛ هوشيار بايد مردم. دهند تغيير را انقالب هدفهاى
 اين در شعارهايى كه تريناصلي. است زنده خود شعارهاى با انقالب
 بودن اسالمى شعار است، شده نوشته انقالب پرچم روى رب انقالب
 است؛ دينى قواعد و اصول و دين مبانى به بودن پايبند است؛
 است، عالم مظلومان از دفاع است؛ استکبار با ىستيزه است؛ ستيزىسلطه
 .مظلومان ىهمه از ىصادقانه و صريح دفاع هم آن

 عموم به انقالب اينتعل ق  ،انقالب اين شعارهاى رترينب ىجمله از
 ديگران بر انقالب به نسبت در اى،طبقه هيچ قشرى، هيچ است؛ مردم

 مقد س دفاع دوران جوانهاى مثل هم امروز جوانهاى. ندارد ترجيحى
 آوردند وجود به را انقالب كه كسانى آن گفت نميشود. انقالبند صاحبان

 با بيشتر آنها بودند، سهيم آن آوردن وجود به در انقالب زمان در يا
 انقالب پيدايش اصل در كه بودند كسانى نه، دارند؛ نسبت انقالب

 و گرفتند دست كف را خود جانمقد س  دفاع درام ا  نداشتند، حضورى
 طول در. نددار نسبت انقالب با اندازه همان به هم آنها آمدند؛ ميدان به
 به جوانانى مقد س، دفاع پايان از بعد ىساله بيست متمادى  سالهاى اين

 با خود، ىالعادهفوق شور با خود، شعور با كه اندآمده صحنه
 با خود، علمى تالش با خود، الهى هاىانگيزه با خود، منديهاىعالقه
 را انقالب اين نشاط و انقالب اين بقای خود، سياسى و اجتماعى تالش
 نسبت انقالبند؛ مالکان هم آنها انقالبند؛ فرزندان هم آنها اند؛كرده تضمين

 حضور انقالب صدر در كه است كسانى نسبت مثل انقالب، با آنها
 نسلهاى ،جوان ىطبقه. بود خواهد همينجور هم آينده در اند؛داشته
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 و انقالبند در سهيم همه دارند؛ انقالب با واحدى نسبتـ همهـ درپىپى
  0.انقالبند اين امانت حفظ تکليف در سهيم همه

  ستيزی انقالبتخطئه شعار ظلمتشویق 
 البانق كه حاال آقا ميگفتند ،انقالب اوايل همان از بودند خيليها

 اين! كنيم تمام را مسائل هاييآمريکا با برويم است؛ بس ديگر شد، پيروز
 تشويق را اين. شود تخطئه انقالب ستيزىظلم شعار كه بود اين معنايش
 با برويم يعنى بودند؛ اين دنبال كه كسانى بودند زمان، طول در. ميکردند
 او؛ بال زير برويم ماست، اصلى دشمن كه ىكس آن شويم؛ همراه آمريکا

. است فلسطينى هقضي فروختن حرف، اين معناى. ببريم پناه او دامن به
 افغانستان و عراق در آمريکا جنايات از كردن اغماض حرف، اين معناى

 ظلمى همه اين روى بر بستن چشم حرف، اين معناى. اينهاست امثال و
 حرف، اين معناى. ميدهد انجام داردها مل ت بر جهان در آمريکا كه است
 اين معنايش روابط كردن عادى خب،. نکنيم اعتراض مسائل اين به يعنى
 و دكنن اعتراض صريح نتوانند ايران ينمسئول و ايران مل ت ديگر كه است

 حرف بشوند مجبور تدريجاً طرفتر، آن مرحله يک و بزنند؛ را حرفشان
 بابركتام ا  بود؛ رزحمتپُ ،امتاستق و ثبات اين خب،. كنند قبول را آنها
. كرد جلب هم راها مل تتوج ه  ،كرد جلب هم را الهى رحمت بود،

 شعارهاى روى بر سال دو و سى اين ظرف ايران مل ت شما ايستادگى
 به اسالم دنياى امروز كه است داشته را بزرگ بركت اين انقالب، اصلى
 كشورهاى به شما كشور ينمسئول وقتى. ميکند نگاه عظمت چشم

 حسابگرها وقتى. ميشود آنها از استقبالى آنجور ميکنند، سفر مختلف
 كشور ينمسئول كنند، محاسبه را سياسىتهاى ي شخص محبوبي ت ميخواهند

 داريد امروز شد؛ الگو كارش ايران مل ت. ميگيرند قرار او ل رديف در شما
 ازخصوصي ت  اين و بزرگ بركت اين. ميکنيد مشاهده را اين هاىنشانه

  0.نميشد معلوم زمان گذشت با جز كه استخصوصي اتى 

                                                           
 04/3/0381ر مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى )ره( د اناتيب. 0 
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 گریيارزش كردن انقالب تالش برای ضدّ
 كنند،ضد  ارزش  را انقالبيگری و انقالبميکنند  تالش كه كساني آن
 در ترديد. اندخورده انقالب از را ضربه بيشترين كه هستند كساني همان
 و ستمگر قدرتهای با یمبارزه در ترديد. استضد  ارزش  انقالبي، مفاهيم
 از آنها استقالل در ها،مل ت نجات راه. استضد  ارزش  ظالم، و گرسلطه

 به كه بوده اين ستمگر قدرتهای سعي هميشه. است ستمگر قدرتهای
 اين نجاتشان راهميکنند.  اشتباه و ميخورند تکان بيخود كنند ثابتها مل ت

 ماد ی امور در جعرو پلکان از ديگری پلکان و بيايند ما بال زير كه است
 ونميکنيم  باور ماميکنند.  تفهيم را اين! بشوند نابحق یسلطه و

  0.كنند باور هم ديگرهای مل ت بگذاريمنميخواهيم 
*** 

 ىجامعه در شکاف ايجاد براى كه مختلفى راههاى ىهمه با دشمن،
 وحدت مركز كه قهساب بدون اىپديده با امروز است، آزموده ىاسالم
. است «اسالمى جمهورى» آن و روستروبه است، شده مسلمين ىهمه
 و اساسى قانون كه است نوظهور اىپديده رسا، صداى و بلند پرچم اين

 در مسلمانان دلهاى يعىطب طوربه و است اسالم مطابق آن، عمل و شعار
 ت،ي  جد  و قاطعي ت اين با ديگرى جاى امروز،. تپدمي آن براى عالم، اقطار
 مسلمان،هاى مل ت كه چرا نيستند؛ها مل ت منظور،. نيست اسالمى احکام دنبال
 و سياستها منظور،. اسالمند به عمل براى آماده و اسالم عاشق جا همه

 امواج با وقتى كردند، شروع هم اسالم نام به اگر كه دولتهاست و نظامها
 0.نشستند عقب شدند، مواجه جهانى تهاجمهاى شديد

  دشمنهای برنامه از غيراسالميهای ارزش كردن وادار
 كه است بوده اين ،اسالمى جوامع در استعمارگران كارهاى از يکى
ت ي  اهم  از اىرتبه و طبقه هر در لمان،مس مردم كه كنند كارى اندخواسته

                                                           
ايـران  اسـالمي در ديدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و كارداران جمهوری اناتيب. 0 

0/1/0369 
ت اسـتان اب اهل سن مدر سان و طل  در ديدار با جمعى از بسيجيان و روحانيون تهران، اناتيب. 0 

 1/1/0368الل  ه لبنان خراسان و گروهى از اعضاى حزب
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 غيراسالمى ارزشهاى به را خودشان ،جامعه و زندگى در ي تمسئول و
 آنها، رفتار مثل رفتارشان آنها، لباس مثل لباسشان يعنى. كنند نزديکتر
 واقع، در. باشد آنها اعمال مثل هم اعمالشان و آنها بينش مثل شانبينش

 بهضد  ارزش  را آنها ارزشهاى ضد  بشمارند، ارزش را هاآن ارزشهاى
. بکنند را كار اين كردند سعى. نيايد يادشان اسالم از و آورند حساب

 ورود و استعمار سالهاى طول در اسالمى، مناطق اكثر در آنها متأس فانه،
 را لباسها. شدند همموف ق  ،مىاسال كشورهاى به استعمارى فرهنگ
 كردند، عوض را زندگى آداب كردند، عوض را رفتارها كردند، عوض
 اسالم ضد  آنچه به و دور، اسالم از را مسلمانان و كردند عوض را بينشها

 و دارد اصرار ايران مل ت كه هم امروز. نمودند نزديک است، غيراسالم و
 فرهنگ و اسالمى ارزش اسالمى، مواضعاينکه  برميکند  پافشارى
 برخورد در خود، لباس در خود، حركات در خود، رفتار در را اسالمى
 بيشترين كند، رعايت خود دشمن و دوست گزينش در و خود جهانى
 0.ميکنند همين براى را هاحمله

 پراكني از راههای نفوذ دشمن شایعه

ي كه دشمن امروز سعى ميکند در ميان مردم ما نفوذ پيدا از راههاي
تا امروز، هرجا  پراكنى است. از زمان پيروزى انقالبكند، شايعه

پراكنى كردند. هدفشان اين است كه دل مردم را بلرزانند توانستند، شايعه
واند به پيش برود. يک با اميد ميت مل تآنها را از بين ببرند. يک  و اميد

، فقط با اميد ميتواند بجنگد. اگر اميد را از او ى جنگسرباز در جبهه
اند. اگر كسى به اين تبليغاتى كه دشمنان گرفتند، همه چيز را از او گرفته

 از راههاى مختلف القا ميکنند، گوش كند، به نظرش ميرسد كه در ايران
ى اميدها را ر سراشيب سقوط است! انگارى ميخواهند همههمه چيز د

 مل تيافته وانمود و قلمداد كنند. اف بر اين دشمنان خبيث! اين پايان
را  مل تكه انقالب، اين ـ و شاداب جوان مل تپرجوش و پرشور، اين 

ي كه در طول دوازده مل تاين و باايمان،  بافرهنگ مل تاين ـ جوان كرد
                                                           

 8/3/0313« عيد غدير»بيانات در ديدار كارگزاران نظام، در روز   .0 
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دارد؟ اميد از  سال بر اين همه مشکالت فائق آمد، آيا جايى براى نااميدى
است. بايد آحاد مردم  يأس از شيطانـ 0«الٍّتيأسواٍّمنٍّروحٍّالّله»ـ خداست

راتب از سالهاى گذشته ماست، به مل تاين  اى كه در انتظاربدانند، آينده
 مل تى پايمردى بهتر و شيرينتر خواهد بود. به فضل پروردگار، در سايه

و تالش و توان شما مردم، هيچ چيزى نشدنى نيست. آنها ميخواهند اين 
 0ف نمايند.كنند، تا كارها را متوق  را نااميد مل ت

  اسالمي ظواهر روی دشمن سوء تبليغات
. است مهم خيلى جامعه اسالمى نماى و ظواهر و شعائر و رآثا حفظ
 گوش ليکن كنند؛ تبليغاتى بمباران را حرفها اين كهميکنند  سعى دشمنان

 بايد جامعه اسالمى ظواهر. است دشمن دشمن،. ندهيد دشمن حرف به
 مواظب بايد زنان. است نمونه ىاسالم ىجامعه جامعه، اين. بشود حفظ
 بايد بيشتر دارند، تمأموري  كه كسانى. باشند مواظب بايد مردان. باشند

 ديگر و روحانيون مثلـ انقالبند لباس در كه كسانى. باشند مواظب
 بايد ديگران از بيشترـ دارند را انقالب به وابسته لباسهاى كه كسانى
 را جامعه صورت كه كنند سعى بايد هجامع آحاد ىهمه. باشند مواظب

 3بدهند. قرار اسالمى صورت يک

 مرزها از پشت دشمنان چينيتوطئه به آگاهي
 پشت در اسالمى جمهورى نظام دشمنان داريم العاطـ  ما امروز
 هم مرز سوى آن در ردهاكُ ميدانيم ما. اندتوطئه حال در ما مرزهاى
 سوى آن در ما ردكُ برادران بين در ميدانيم ما. ميدانند نىايرا را خودشان

 بشود شايد نيستند؛ كم اسالمى انقالب و اسالمى نظام دوستان هم، مرز
 و توان از تحميلى جنگ دوران در ما مؤمن جوانان. تندي اكثر گفت

                                                           
 .81ی ، آيهی يوسف. سوره0 
 31/1/0311آباد مبيانات در اجتماع بزرگ مردم خر   .0 
م شهدا و جانبازان شهرهاى مختلف، جمعى از مهـاجران هاى معظ هدر ديدار با خانواد اناتيب. 3 

 0/3/0369ى واگذارى زمين نفرهجنگ تحميلى، كشاورزان و مسئوالن هيأتهاى هفت
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 امروز. بردند فراوان هاىبهره مرز سوى آن در ما ردكُ  برادران شيارىهو
 ازـ ميکنند گفتگو هميشه و ميکنند مسافرتـ ايران به آيندمى آنها كه هم

 را اين. ميکنند ياد داشتند، هميشه آنها كه اعتمادى و ايرانى قيام عظمت
 از ،توطئه از نفوذ، از دشمن كه نيست اين سخن اين معناىام ا  ميدانيم؛ ما

 ايجاد با توطئه، با تالشند؛ مشغول كارند، مشغول آنجا. باشد غافل رخنه
 هر كه است اين سعيشان نامردانه، هاىشيوه گرفتن كار به با ،اختالف
 و هوشيارى اين. ميطلبد هوشيارى اين. بزنند ضربه توانستند، وقت
 آمادگى نيست؛ نظامى آمادگى صرفاً ميکنم، مطرح شما با من كه ىآمادگ
 هم اميدى كند، كار نتواند هم نظامى لحاظ از است ممکن دشمن. روحى
 از امني تى، لحاظ از سياسى، لحاظ از فرهنگى، لحاظ ازام ا  باشد، نداشته

 مؤمن زنان و مردان راسخ ايمان و اعتقادات در رخنه از پرورى،جاسوس
 شوم اهداف به رسيدن براى اىوسيله بخواهد است ممکن بوم و مرز اين

 هر در و كشور درت . امني ميکند تهديد را مات امني  اين،. كند پيدا خودش
 و ناستا اين در كار فرصتهاى از برخى. است پيشرفت اساس منطقه،

 بخاطرـ كشور غرب شمال و غرب مناطق درـ همجوار استانهاى
 اين بر او ل سالهاى طول در دشمن مزدور ايادى و عوامل كه اىناامنى
 جانانه ردكُ مردم كه است درست. رفت دست از كردند، حاكم منطقه
 شد، منطقه اين در نظامى دفاع صرف نيرويى كه اين ليکن كردند، دفاع

 جلوتر امروز منطقه ميبود، اين اگر. شود عمرانى تالش صرف يتوانستم
 0.هست كه بود اين از

 تالش دشمنان عليه بيداری اسالمي 
و گرايش اسالمى و اين  ى يک اين بيدارىدشمن شماره

 با هم معلوم است؛ چون اسالم عل تاند. خواهى، قدرتهاى استکبارىيآزاد
مخالف است؛ با  ها به قدرتهاى بيگانهمل ت مخالف است؛ با وابستگى سلطه
ساليان متمادى  كه بر كشورهاى اسالمىـ ماندگى علمى و عملىعقب

ها و كوركورانه به مل تمخالف است؛ با تقليد محض ـ تحميل كردند
                                                           

 04/0/0388بيانات در ديدار سران و معتمدان عشاير كردستان . 0 
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ى مقابل ران نگاه كردن مخالف است. اينها همه درست نقطهديگ
سياستهاى استعمارى و استکبارى است كه در طول دويست سال يا 

اعمال شده؛ امروز هم  اسالم ها بر دنياىيبيشتر، از طرف مستکبران و غرب
اند. بيدارى اسالم، دهبراى اين منطقه، پيش خودشان منافعى تعريف كر

ى وجود با آن هاى آنهاست؛ لذا با همهى مقابل خواستهدرست نقطه
ى شگردهاى امروز همه مخالفند و مخالفت سياسى و تبليغاتى ميکنند.

تبليغاتى را دارند عليه اسالم اعمال ميکنند. شما نگاه كنيد ببينيد كارى كه 
و چه  آمريکاچه در ـ مسلمانان و عليه اسالم ميکنندعليه  دولتهاى غربى

چقدر پيچيده و گسترده است. تمام ابزارهاى هنرى  در اختيار ـ در اروپا
ى ممکن، درجه آنها، در خدمت اين هدف پليد است. دشمنى را در اعلى

سى و نظامى، عليه اسالم تهاى فرهنگى و امني تى و سياى از فع الي ابا آميخته
مظهر اين  م است.به كار بردند؛ اين هم يک واقعي ت روشن و مسل 

 را در دنياى ى تروريسمكسانى نيستند كه امروز چهره بيدارى اسالمى
کنند؛ مياين جنايتها را  دهند. كسانى كه در عراقياسالم دارند نشان م
نند؛ يکاسالم، به نام اسالم عليه مسلمانها فع الي ت م كسانى كه در دنياى

تحت ـ بين مسلمانها ى خود را ايجاد اختالفكسانى كه مهمترين وظيفه
توانند ينها نمدهند؛ اييقرار مـ ى، تحت عنوان قومگرايىو سن  عنوان شيعه

وجه نمايشگر و نماد بيدارى اسالمى باشند؛ اين را خود مستکبران هيچبه
ى گروههاى دانند. همان كسانى كه سعى ميکنند اسالم را در چهرهيهم م

ت ي دانند كه واقعميفى كنند، معر  غرب افکن به دنياىو دهشت تحج رم
اسالم دارد  ر از اين است. اسالمى كه امروز بيدارى  آن را دنياىغي
ق و حرف نو است؛ اسالم  و انديشه و تعم  کند، اسالم فکريم اسحسا

ت است؛ نه حلهاى زندگى براى گشودن گرههاى زندگى بشري  ى راهارائه
م دور از هرگونه آزادفکرى؛ بسته و نه اسال، نه اسالم چشمتحج راسالم م

 0د.فهمنياين را مستکبران م

                                                           
م اسـالم ى پيـامبر مکـر مناسبت مبعث فرخنده بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام به. 0 

00/6/0384 
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 های جوشان بيداری )ایران اسالمي(دشمن با سرچشمه یمقابله
 گفته آمريکا دولت به خود هاىتوصيه در يىآمريکا استراتژيست يک

 عجله دموكراسى ايجاد براى نبايد وجههيچبه اسالمى كشورهاى در: بود
 اسالمى كشورهاى از يک هر در آزاد انتخابات امروز اگر زيرا ؛كرد

 و آيندمى كار سر اسالمى جريانات و اسالمى حکومتهاى شود، برگزار
 ىمهم  بسيار حرف و عجيب بسيار اعتراف  اين. ميخواهند را اينها مردم
 اين. است زودرس اسالمى، كشورهاى در دموكراسى گويدمي. است
 بازگشت و اسالمى بيدارىتفک ر  كه است آن ینشاندهنده اد عا و حرف

ـ بوده مردم شما ميان و اسالمى جمهورى در آن كانون كهـ اسالم به
. نيست كمى ارزش و اعتبار اين. است رسيده دنيا یهمه به و شده منتشر
 استکبار كانونهاى و قدرت مراكز اگر. است شده پاشيده اكنون بذر اين

 است اين راه ترينطبيعي چيست؟ راهش نرويد، بذر اين بخواهند جهانى
  0.كنند مقابله بذر اين یكنندهآبيارى جوشان  هاىسرچشمه با كه

*** 
 حضور بزرگ؛ دنياى اين در اسالمى جمهورى حضور! من عزيزان

 سربلند و شجاع مل ت اين مستقل، و مقتدر نظام اين قدرتمند، دولت اين
 خود توفيق كه انقالبى اين بزرگ، كشور اين مؤمن، و كارآمد وفع ال  و
 ،انقالب پيروزى در همـ است كرده اثبات زامرو تا هاعرصه اغلب در را
 ىعرصه در هم تحميلى، جنگ در بيگانه دشمن تهاجم بر پيروزى در هم

 كند، حفظ كاملى صورت را بهمل ى  وحدت است توانسته وـ سازندگى
 چون ميترسند؛ آنها. است برده فرو فکر به شد تهب را اسالم دشمنان
 وقتى هست، مسلمانى دنيا در هرجا. دارد جاذبه انقالب اين كه ميبينند

 درآمده زاهتزا به و برافراشته پرچم اين به چشمش وميکند  بلند سر
 شماميشود.  زنده او در اسالمى اتاسحسا و آيدمى هيجان به افتد،مى

 و اتاسحسا و هيجانات اسالمى، انقالب پيروزى از بعد از ببينيد
 اسالمى، ىمنطقه در مسلمان گروههاى موف قي تهاى و اسالمى حركات
 اينجا به تا بگيريد، الجزاير و آفريقا شمال از! است شده زياد چقدر

                                                           
 00/0/0380بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى . 0 
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 بلند و رفيع پرچم مينه بركت به اين،. برويد شرق طرف به و برسيد
 درشخصي ت  اسحسا و اسالمى هوي ت اسحسا ،استقالل اسحسا. است
. گرديد خائف مسلمين، و اسالم دشمن و شد زنده اسالمى جوامع
 و دلمرده و ضعيف را مسلمانان تا بودند كرده تالش سال دهها كه كسانى

 هايشانبافته ىهمه كه ديدند ناگهان بياورند، بار هوي تبى و ي تشخصبى
 دولت اين قيام. شد آب بر نقش هايشاننقشه ىهمه و گرديد پنبه

 از كه برآمدند درصدد دشمنان. داد اعتزاز اسحسا مسلمانان به ،اسالمى
 مجامع و جوامع بين و ايران در اسالمى دولت بين ىرابطه مختلف، طرق

 طرق آنها، از يکى. ميکنند را كار اين. كنند قطع را عالم اقطار در مسلمان
 و كردن عمده شيعه، وسن ى  دعواى ،شيعه و سن ى جنگ است؛ مذهبى
 در ندارند؛ كارى شما به و اندشيعه آنها كه مذهبى، تفاوت كردن درشت
 پيامبر مبارک نام و قرآن و اسالم حکومت پرچماينجا  در ما كه حالى
 ىهمه كه است چيزى اين. ايمكرده بلند را مصطفى محم د حضرت اكرم

 از يکى. است اين راهها از يکى. هستند آن عاشق و مشتاق مسلمانان،
 و اسالمى جمهورى آن، امثال و تروريسم تهمت با كه است اين راهها
 از دنيا در را ارزشى و اخالقى و معنوى دولت اين و بزرگ مل ت اين

  0.بيندازند چشمها

 سعي دشمنان بر مشوّش كردن دل مسلمانان 
 مضطرب و و شمش را مسلمانان دل اندخواسته اسالم دشمنان هميشه

 اسالم از قبل است، آمده پيش زيادى موارد اسالم تاريخ طول در. كنند
 مؤمنينى مکر م، نبى  از قبل پيامبران جهادى عظيم حركتهاى مورد در هم
 پيدا روحى آرامش دارند، نگه استوار را خودشان ايمان توانستند كه

 قرار ايمانى جهت اختيار در را آنها حركات روحى آرامش اين. كردند
 حال در چون نکردند؛ گم را راه نشدند، مضطرب نشدند، مشو ش داد؛

 از كه انسانى. ميشود دشوار درست راه كردن پيدا اضطراب، و تشويش

                                                           
ى پيـامبر بيانات در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحـدت اسـالمى در سـالروز مـيالد خجسـته. 0 
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 تصميم درست ميکند، فکر درست است، برخوردار روحى آرامش
 0.است لهىا رحمت هاىنشانه اينها. ميکند حركت درست ميگيرد،

 كردن افراد سياسي به خود سعي دشمن بر وابسته
 را رضاخان آورد؟ كار سر كسى چه را پهلوى حکومت ببينيد شما

 تاريخ مبهم نقاط جزو ديگراينکه  ؟كرد حاكم كشور اين در كسى چه
 كار سر كشور اين درا هانگليسي را رضاخان كه ميدانند همه امروز. نيست
 دردشان به ديگر رضاخان كردند اسحسا وقتى همچنانکه آوردند؛

 جزو اين. آوردند كار سر را محم درضا و كردند بركنار را او خورد،مين
 آوردند، كار سر را آنها كهكسانى. ماست معاصر تاريخ واضح بخشهاى
 به ىوابسته را آنها گوناگون، ىسياستها انواع با ميکردند سعى همانها

 يک كهـ آمد پيش كشور اين در قمصد  نهضت وقتى. دارند نگه خودشان
 دستگاه كرد، را خطر اسحسا بيشترين كهجايىـ بودمل ى  نهضت

 بعد. كردند را خطر اسحسا بيشترينانگليسيها  نبود؛ سلطنت و حکومت
 كار وارد را هاييآمريکا آيند،برنمى كار ىعهده از ديدندانگليسيها  كه هم

 و ربودندانگليسيها  دست از را صحنه آمدند معنا يک به آنها. كردند
 با و آمداينجا  به دالر چمدان يک با و شد بلند نفر يک. شدند حاكم
 رژيم و كرد سرنگون رامل ى  حکومت مصنوعى، بحران يک ايجاد

 چيز اين اينهاست؛ سياست  اين. شد مسل ط كشور بر پهلوى محم درضا
 دسترس در امروز آن، هاىدستنوشته و اسناد و مدارک و است واضحى

 .دارد قرار همه
 مراجعه چيزها اين بهميکنيد  فرصت كمتر جوانها شما متأس فانه البت ه
 در را رضاخان كهكسى اسم امروز. بدانيد بايد و داريد الزمام ا  كنيد؛
 كار سر را محم درضا كهكسى اسم است؛مشخ ص  آورد، كار سر ايران
مشخ ص  آورد، پول و آمد ايران به كه كسى اسم است؛مشخ ص  آورد،
 شاتيعمل اتاق اروپا در و شد طر احى آمريکا در كه اىنقشه است؛
 است مشخ صى و واضح هاىنقشه اينها است؛مشخ ص  گرديد، تشکيل

                                                           
 09/3/0388ی تهران های نماز جمعهدر خطبه اناتيب. 0 
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 امروز و اندكرده منتشر را اينها آنها خود ىامورخارجه هاىوزارتخانه كه
 .ماست ىهمه اختيار در

 و خواهزياده سياستهاى ،ايران مل ت خودباورى و استقالل از
 است عبارت بزرگ سم ، مل ت يک براى. ميبردند ضرر جهانى دخالتجوى

 استقالل خودآگاهى، از است عبارت سم، اين پادزهر و ؛وابستگى از
 و كردن اداره را خود ايستادن، خود پاى روى علمى، استقالل فکرى،
 از را زهرپاد اين بايد اينها بنابراين،. نديدن ديگران محتاج را خود

 0.است طبيعى اين دارند؛ نگه دور مل ت اين دسترس

 احي دشمن در عوض كردن ذهن خواصطرّ
 ميکند؛ را ي تفع ال اقسام و انواع ميکند؛ را كار اقسام و انواع دشمن

 خواص دشمن، هاىتوطئه آماج و هدف من، گمان به امروز هم عمده
 ذهن تا ميکنند طر احى مينشينند. است خواص دشمن، آماج است؛

 خواص چون بکشانند؛ را مردم بتوانند اينکه براى كنند؛ عوض را خواص
 از يکى من نظر به. دارند كلمه نفوذ مردم عموم در و ميگذارند تأثير

 در را خودمان بصيرت ما: است همين شما، و ما امروز اصلى وظايف
 و مخاطبان بصيرتـ شاءاهللانـ بتوانيم و كنيم ويتتق گوناگون مسائل

  0.بکنيم زياد هم را خودمان مستمعان

 دشمنهای ریزیبرنامه از مسئولين بين قدرت جنگ ایجاد
 به اينها. است حس اس ما كشور وقايع اتجزئي  روى شد تهب دشمن
 آشکار اسالمى جمهورى در امام وجود خأل كه بودند بسته اميد روزهايى

 جنگ را آن آنها كه چيزى آن و نمسئوال ميان اختالفات شروع به! شود
 اسالمى، جمهورى كه بودند دلخوش! بودند بسته اميد مينامند،)!(  قدرت
 ىمسأله اگرحت ى ـ نمسئوال و شود شديدى سياسى آشفتگى دچار

 و كنند وجورجمع را كشور اوضاع نتوانندـ باشند كرده حل هم را رهبرى

                                                           
 31/0/0384از مخترعان و نوآوران جوان كشور  يدر ديدار گروه از بيانات یاگزيده. 0 
 0/1/0388بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری . 0 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 227/ ریزیهای دشمن فصل هفتم: برنامه

 نکنند پيدا حضور صحنه در مردم كه بودند بسته اميد! دهند ادامه را كار
 امروز! شود تلق ى انقالب ىشعله شدن خاموش معناى به امام فقدان و

 در ما كشور در كه باشکوهىواقعي ات  از را آنها تعج ب و حيرت شما
 عمق و مردم سياسى رشد واقعه، يک با روز هر. ميبينيد است،ات فاق  حال
 موجب كهـ اندركاراندست و نمسئوال سياسى رشد و آنها انقالبى ايمان

 0ميشود. تأييدـ است دشمنان حيرت و نااميدى
*** 

 يکى: است متمركز چيز چند روى جهانى تبليغات امروزبينيد مي شما
 ىمجموعه ،اسالمى جمهورى نظام داخل در كه است اين آنها از

 تقسيم دسته دو به را كشور كارگزاران و نظام خدمتگزاران ومتصد يان 
 در لوحانهساده هم عد ه يک البت ه ميگذارند؛ اسم دسته هر براى وميکنند 
 واقع در كهميکنند  تکرارميزنند،  آنها كه را حرفى همان كشور داخل
متصد يان  وقتى خارجى دشمن همان. آنهاست حرف نيست، اينها حرف
 آن با و موافق دسته اين با ماميکند  اعالم ،كرد تقسيم دسته دو به را نظام
 اسمشان دسته يک است، طلباصالح اسمشان تهدس يک مخالفيم؛ دسته

 دام در باشند متوج ه بايد همه است؛ دشمنان دام اينها. است ركامحافظه
 ؛0«بينكمٍّذاتٍّصالح: »ميفرمايند ما به 7اميرالمؤمنين. نگيرند قرار دشمن
 معناى به را هاسليقه الفاخت. كنيد نزديک هم به و صاف هم با را دلها

 عقايد اختالفحت ى  سليقه، اختالف و نظر اختالف. نکنيد تلق ى دشمنى
 ندارد، ارتباطى نظام عملى مبانى به كه آنجايى تا غيره، و دينى و سياسى
 3.نشود يکديگر با خصومت و جدايى و دشمنى موجبميتواند 

 ممرد ناداني از دشمن یاستفادهسوء
 خواهد حفظ را مل ت اين صالبت آنچه! عزيز خواهران و برادران

 چيزى اين ؛انقالب و ايمان محور حول وحدت از است عبارت ،كرد
 نظام استحکام براى ماميکنند  خيال آنهاميکند.  نااميد را دشمن كه است

                                                           
 04/3/0368در مراسم بيعت رئيس و نمايندگان مجلس شورای اسالمي  اناتيب. 0 
 41ی البالغه، نامهنهج.  0
 0/9/0380ی تهران های نماز جمعهبهبيانات در خط. 3 
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 اشتباه. هستيم چيزها اين و اتم دنبال و كشتارجمعى سالح دنبال خود
 آنميدانيم  ما. است نادرستى اتاطـ الع و غلط تحليل هم اين ميکنند؛
 مل ت يک از است عبارت نميشود، كارگر آن در هم اتم بمب كه چيزى
 آن بر نميتواند كسى كه است اين ه؛يکپارچ و مت حد مؤمن، عازم، مصم م،
 دشمنى ما با حالبه تا انقالب او ل از مگر اوال  كند، پيدا غلبه و شود فائق
 آنچه ايم؟داشته اتم بمب ناآل تا انقالب او ل از ما مگر است؟ بوده كم

 را امام نام و سربلند را اسالمى نظام كرد؛ حفظ را مل ت اين كيان و عز ت
 و وحدت و ايستادگى و مردم اين راسخ عزم و ايمان كرد، جاودانه

 كاريهانسنجيده و لوحيهاساده از برخى بعضيها نکند. بود آنها يکپارچگى
 بعضى و بگويند را نسنجيده حرفهاى بعضى و شوند مرتکب را

 در ضعفى! سازند نااميد را مردم و كنند ات خاذ را نسنجيده موضعگيريهاى
 چرا كه ببرند سؤال زير را اسالمى نظامفورًا  دارد، وجود دستگاه فالن
 هاىمجموعه و دولتها دستگاهها،. هست دستگاه اين در ضعف اين

 اصالح بايد كه دارند هم بد كار و خطا و اشتباه دارند؛ خوب كار كارى،
 عضىب كه دارد اسالمى نظام ىهندسه و تركيب به ربطى چه اين شود؛

 هم غرض گوييها،نسنجيده اين در اوقات خيلى ميکنند؟ گويىنسنجيده
ميکند.  استفاده آن از دشمن كه است نادانيهايى است؛ نادانى بلکه نيست؛

. همين يعنى دارد، وجود ما اشعار و ادبي ات در كه« دوست نادان» اين
 سالمىا نظام كهميزنند  حرفى. نادانندام ا  باشند، هم دوست است ممکن

 نااميد خود ىآينده به نسبت را مردم كهميزنند  حرفى ميبرد؛ سؤال زير را
 هاگردنه همه اين كه پرتوان و پراميد ،بانشاط مردم اين! آخر؟ چرا كنند؛
! ميکنيد؟ نااميد را اينها چرا برسند؛ قل ه بهميتوانند  اند،سرگذاشته پشت را
 پايت ميشکند، كمرت بگويند راه وسط در هم كوهنوردها قويترين به اگر

 در ميلغزى، و نميتوانى ميشود، كور چشمت ميشکند، سرت ميشکند،
 0.ميکنند دشمرد  حقيقت

                                                           
 06/4/0380بيانات در ديدار جمعي از مديران و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش . 0

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 229/ ریزیهای دشمن فصل هفتم: برنامه

  دشمن به دنبال كوبيدن حركت علمي در كشور
 ى،محم دعلى شهيد افتد؛مىات فاق  ترور كشور دريد يفرض بفرما

 كار يک اين. ميکنند ترور را دنژارضايى شهيد ،شهريارى شهيد
 تروريستى   عمل يک چشم بهمسأله  اين به وقت يک. است تروريستى

 مورد ما دانشمند تا چند ميخورد؛ هم غص ه انسان ميکنيم؛ نگاهامني تى  ضد 
 وقت يک. گرفتند قرارـ تروريست تا چند يکـ دشمن جنايت ابتاص
 ىمجموعه در حركت يک اين: ميکنيد نگاه اىجبهه چشم  همان با نه،

 جنگ ىجبهه در مثالً. است اسالمى نظام عليه ىخصمانه حركتهاى
 چنانچه اگر جايکـ تيمداش جنگ سال هشت كهـ عراق با مرزى

 اينجاى با دشمن كه نيست اين معنايش كند، كار دشمن ىتوپخانه
 كه است حركتى يک اين كه است اين معنايش اين دارد؛ كار بالخصوص

 اينجا به حواستان شما اينکه براى احتماالً  ميدهد، انجام اينجا دارد دشمن
 خودشان قول بهـ كند حمله ديگر جاى يک به او شود، منعطف

 كه است اين براى ياـ است حيله واقع در اين كه پشتيبانى، حركتهاى
 سراسرى ىحمله يک بتواند مثالً تا كند تضعيف اينجا در را ما ىرزمنده
 به دشمن كه ميشود معلوم ميکنيد، نگاه چشم اين با وقتى. دهد انجام
 ىهاحلقه از يکى يعنى است؛ كشور در علمى حركت كوبيدن دنبال
 مثالً  دارد؛ وجود پيوستههمبه ىحلقه تا چند. است اين دشمن ىتوطئه
 كارهاى ،مخد ر مواد ترويج ،ابتذال ترويج اقتصادى، تحريم هاىحلقه
 چه ،ماسال به اعتقاد چه اعتقادى؛ مسائل و مبانى در تزلزل ايجاد امني تى،
 اين از يکى است؛ پيوستههمبه گوناگون  هاىحلقه اينها. انقالب به اعتقاد
 در علمى حركت كوبيدنـ است زنجيره اين مکم ل كهـ هم هاحلقه
 به چشم اين با. ماست دانشمند حذف با ما، دانشمند ترساندن با كشور،
 ىجبهه يک چشم به دشمن ىمجموعه به چنانچه اگر .كنيم نگاهقضيه 

 اسحسا وقت آن كنيم، نگاه كردند، تقسيم را وظايف كه مستمرى
 0.ميگيرد خودش به اىتازه شکل اىهقضي هر در ما ي تمسئول

                                                           
 09/1/0391 بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان. 0
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 مخالفت دشمن با استعداد ایراني 
 شده؛ ظلممل ى  هوي ت اين و مل ت اين به و گذشته متمادى سالهاى

 زمان، طول در. باشيم داشته چشم برابر در دائماً ما ىهمه بايد ار اين
 در امروز كه استعدادى و توانايى. است شده ظلم ما مل ت به حقيقتاً
 ما كشور زنان و مردان و جوان نسل در هادوره ىهمه در هست، شماها
 روح تزريق و شناخت تشويق، به احتياج انسانى استعدادام ا  داشته؛ وجود
 در سياست اين عکس درست. شود شکوفا بتواند تا دارد اميد و اعتماد
 و حکومتها زمينه، اين در هم اصلى مقص ر. شده عمل مختلف هاىدوره

 ميفهميدند بعضى. كرد ترديد نبايد اصالً موضوع اين در بودند؛ سياستها
 و دانسته كه پهلوى، دوران در نمسئوال اغلب مثل ميکنند؛ كار چه دارند

. ميکردند جلوگيرى استعدادها بروز از يعنى رفتند؛ را راه اين شناخته
 وابسته بايد ايرانى كه بود اين آنها راسخ ىعقيده است؛ معلوم هم عل ت
 نه. نبود طبيعى دشمنى  يک ايرانى، بااستعداد نسل با آنها دشمنى. بماند
 و قاهر سياستهاى نه، كنند؛ دشمنى اشخاص با واقعاً بخواهنداينکه 
 0.بود خواسته را اين آنها از جهانى مسل ط

 تحقير استعداد ملّت ایران
 كند؛ تحقير داريم، را آنچه كه است اين دشمن كارهاى از يکى
 بخواهند، را جنسى اگر كه داللهاكهنه و شرخرها از بعضى مثل درست
 جنس آن ىدارنده تا ميکنند تي اهم بى را آن و زنندمي جنس سر توى

 و ارزشمند مهم، بسيار شما اسالمى نظام! بدهد دست از را آن راحت
 دائم دشمن اام  است؛ درخشان بسيار هم ايران مل ت استعداد است؛ بزرگ
: فرمود خود صحابى به 7صادق امام .زندمي ما ارزشمند جنس سر توى

 بشناسى، را آن قدر كه باشى داشته دست در درخشانى گوهر تو اگر»
 ؛ميکنىن باور است، ريگ اين بگويند و شوند جمع كه هم دنيا ىهمه
 كه بدهند شهادت دنيا ىهمه و بگيرى دستت در هم ريگ يک اگر

                                                           
 31/0/0384از مخترعان و نوآوران جوان كشور  يدر ديدار گروه از بيانات یاگزيده. 0 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 230/ ریزیهای دشمن فصل هفتم: برنامه

 دست در چه دانىب كه است اين مهم! ميکنىن باور هم باز است، الماس
 در عظيمى ىسرمايه چه بداند ايران مل ت كه است اين من تالش.« دارى
       0.دارد اسالم دنياى در باارزشى امتداد چه بداند و دارد اختيار

 دشمن توسّط اسالمي جمهوری ساالری درمردم انکار
 داده مل ت ناي به اسالمى انقالب كه اىهديه بزرگترين! من عزيزان

 ساليان و ساليان كه را وابسته و فاسد حکومتهاى شر  كه است اين است،
 اين سراسر از بودند، شده مسل ط الهى مواهب اين و مل ت و كشور اين بر

 كنندگاناداره پروردگار، فضل به امروز. است كرده كم كشور اين و مل ت
 بهترين، مل ت اين هوشيارى و هم ت به امروز. مردمند اين خود از كشور،
 البت ه. است كشور اين در مردم آرای دخالت و مردمى حکومت شکل
 دشمن از. بشود هم بايد وميشود  منکر را اين خود، تبليغات در دشمن

 كه خودشان اعتقاد مورد معيارهاى با مردم! اينجا، است؟ انتظارى چه
 كشور اجرايى امور ىاداره براى را انسانى است، اسالمى معيارهاى همان

 آن ميکنند؛ انتخاب مجريان هدايت و قانونگذارى براى را انسانهايى و
. است استثنايى ىنکته همان اين. ايمان به تکيه با و آزادى كمال با هم
 دارند، دموكراسى ىاد عا كه عالم امروز معروف كشورهاى در اگر

 سياسى، گوناگون كشمکشهاى و حزبى تعص بات و احزاب دعواهاى
 و سربلند كشور اين در و اسالمى ايران در است، دادن رأى یانگيزه

 و الهى ارزشهاى تشخيص و ايمان فقط دادن رأى یانگيزه سرافراز،
 0.هست امروز اين و. داردي ت اهم  اين. دارد ارزش اين. است اسالمى

*** 
 در. نيست دموكراسى ،ايران در كند وانمود كه است اين دشمن تالش

 ايران در امروز كه اىدموكراسى اين. ميداند هم دشمن خود كه حالى
 در وقت هيچ. است نداشته وجود ايران تاريخ در وقت هيچ است،

. است نبوده هست، امروز كه اىآزادى چنين ايران، ىگذشته دورانهاى
                                                           

 00/1/0380 زنجان استان دانشگاههاى دانشجويان و اساتيد ديدار در . بيانات 0
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ميکنند  سعى دشمنان. است صحنه در مردم حضور و انتخابات اشنمونه
 كهميبينيد  اگر. كنند معر فى كنندهنااميد و كدر مردم، چشم در را آينده
 حرفهاى كشور، ىيندهآ و اقتصادى اوضاع به راجع بعضى گاهى

  0.است استکبار آن از اصلش حرفها اين بدانيدميزنند،  نااميدكننده

  زدن به انتخابات گذاری دشمن در ضربههزینه و سرمایه
 بوقهاى و راديوها به اعتنايىبى اثر بر خوشبختانه ما، عزيز مل ت
 كه كسانى و ما ولى. ندارد دشمن تبليغات با كارى و سر انچند ،بيگانه
 شايداينکه  براى دشمن كه ميديديم روشن طوربه هستند، اندركاردست
 از عظيمى قشر شركت با عمومى انتخابات از را اسالمى انقالب بتواند
 شايد يا انتخابات، از پيش ماه دو ازميکند.  درانىيقه كند، محروم مردم،
 و غيرمستقيم و مستقيم تبليغات اقسام و انواع به كردند شروع بيشتر، هم

 و گذشته رژيم هاىتفاله و فراريها از جملهمن ناكس و هركس از استفاده
 هشد كه طريقى هر از بتوانند شايد تا حيثي تبى و آبروبىب انقالضد 

 در كه ديدند اينها انتخابات، روز در. كنند وارد ضربه انتخابات به است،
 فصل و مدارس حاناتامت فصلاينکه  وجود با. است خبر چه ايران

 جمع رأى صندوقهاى پاى مردم كه ديدند حال،درعين است، كشاورزى
 او ل از كه كردند شركت اتانتخاب در نفر ميليون هفده به قريب و شدند
 رياست انتخابات هيچ در ميدهد نشان آمار كه طورآن حالبه تا انقالب

 دشمن كه است بديهى. بودند نکرده شركت تعداد اين به مردم جمهورى،
   0.شد آشفته و پريشانشد ت هب ضربه، اين از

*** 
 رياست انتخابات كهميکند  اصرار و هزينه اينقدر دشمن چرا

 نبايد دشمن، ىمذبوحانه تالش اين از آيا كند؟ خلوت را جمهورى
 به محکمى مشت انتخابات، و رأى صندوقهاى سر در حضور كه فهميد
 كه فهميد نبايد شکست، به محکوم ترفند اين از آيا آنهاست؟ دهان

                                                           
 1/0/0310تهران  یهای نماز جمعهبيانات در خطبه. 0 
 06/3/0310« محر م»ماه  یبيانات در جمع علما، طل اب و روحانيان، در آستانه. 0 
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 بسيار راه خود، اين است؟ ناراضى صحنه در مردم حضور از دشمن
  0.است اىكنندهيينتع و روشن

 دار كردن نظام قانونيتالش دشمن برای خدشه
بزرگوار فقط بيان شخصي ت يک انسان نيست؛ بلکه  ى امامسيره

و مسلمانان جهان است؛ راهنماى عمل  ايران مل تى همه راهنماى عمل
، براى خود زندگى ى اسالميهى كسانى است كه ميخواهند در ساهمه

بيش از ديگران مخاطب  ايران مل ت البت هى انسانى فراهم كنند. شايسته
يعنى حفظ ـ اين سخنان است؛ زيرا بار امانتى كه بر دوش ماست

ايران است. با  مل تيک ويژگى براى ـ دستاورد عظيم اين انقالب
عد ى عظيم، بايد شکر اين نعمت را بگزاريم. اين بُت از اين ذخيرهحفاظ

از شخصي ت امام عبارت است از اينکه امام در ساخت و مهندسى نظام 
توانست اين نظام را يى عناصر و اجزايى را كه م، همهجمهورى اسالمى

مهارت تمام اين عناصر استوار و ماندگار كند، مورد مالحظه قرار داد و با 
اصلى را در درون اين بناى شامخ و مستحکم كار گذاشت. اين عناصر 

ستيزى. امام اصلى عبارت است از اسالم، مردم، قانونگرايى و دشمن
ى سلطنتى در بزرگوار در بناى نظام شامخى كه به جاى رژيم پوسيده

م كار گذاشت؛ در تما دق تايران بر سر كار آورد، اين عناصر و اجزا را با 
ماند و در پيام و بيان و تعاليم خود بر  متعه دعمل خود به آنها پايبند و 

ى كسانى ودو سال گذشته، همه. امروز هم مثل بيستآنها پافشارى كرد
بينند و يرا با منافع نامشروع خودشان ناسازگار م كه وجود نظام اسالمى

نى ميکنند، بيش از همه با همين چهار عنصر مقابله ميکنند. با آن دشم
ت را از نظام بگيرند؛ يا ى تالش آنها اين است كه يا عنصر اسالمي عمده

با همان معناى وسيع و بديعى كه امام به آن توج ه ـ تکيه بر مردم را
از نظام سلب كنند؛ يا در بناى قانونى نظام خدشه كنند؛ يا ـ داشت

دائمى در مقابل دشمن را از نظام بگيرند و بيدارى را  بيدارى هشيارى و
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تبديل كنند. لذا براى ما اين چهار عنصر  آلودگى و غفلتبه خواب
 0ي ت پيدا ميکند.اهم 

  انتخابات تضعيف در دشمن تبليغات
 اين با را حقايق كه است آن از توانترنا و كوچکتر دشمن تبليغات

 هاىسوءاستفاده امکان بايد ما، مل ت لکن. دارد نگه پوشيده بتواند عظمت
 انتخابات در ماميخواهند  دشمنان. ندهد دشمنان دست به را تبليغاتى
 نباشد؛ چشمگير انتخاباتمان ما كهميخواهند  دشمنان نکنيم؛ شركت
 به و انتخابات به رغبتى، مل ت كه كنند وانمود چنينهند ميخوا دشمنان
 را اين بايد شما. ندارد نظام اساسى مسائل و مجلس به مربوط كارهاى
 0.كنيد شركت بايد و كنيد تخطئه

 ؛ راهبرد كلّي دشمنانتخابات تخریب
 دشمن كه كسانى يعنىـ جىخار سياسى محافل تالش و هم ت ىهمه

ـ الع دستگاههاى وـ هستند ما  اين به متوج ه امروز تبليغاتيشان و ىاتاط
 و كنند تخريب را انتخابات كه است اين آنهاكل ى  راهبرد. است مسأله

 و ناراحت شد تهب انتخابات از آنها. شود برگزار انتخاباتى نگذارند
 آنها خباثتهاى جلوگير و هاتوطئه مانع انتخابات ميدانند و اندناراضى
 اين. نشود برگزار انتخاباتميخواهند  لذا است؛ كشور اين به نسبت
  3ت.آنهاسكل ى  راهبرد

*** 
 ناراحت انتخابات روز در آرا اجتماع از كه اىاندازه همان به دشمن

 ىوسيله به تجربه ناي اگر كه است درصدد هم اندازه همان به است،
 تلخ مردم دهان به را انتخابات شيرينى شد، انجام موف قي ت با ايران مل ت
. ميکنند ريزىبرنامه هقضي اين براى و اندنشسته پيش مد تى از. كند

                                                           
 04/3/0381بيانات در اجتماع زائران مرقد مطه ر امام خميني)ره( . 0 
 01/0/0310المللي كتاب تهران مصاحبه در پايان بازديد از پنجمين نمايشگاه بين. 0 
 01/00/0380بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم . 3 
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 و لطيفه كردند، مطرح را آن بودن صورى و انتخابات در تقل ب ىشايعه
 ناآگاهانه البت ه هم بعضى انداختند؛ مردم دهان در و كردند تدرس متل
 انتخابات دراينکه  ىشايعه كنم، عرض بايد من. ميکنند تکرار را آنها

 حرفهاى ،بيگانه راديوهاى. است دشمن طرف از شد، خواهدتقل ب 
 تهناشايس و نامناسب چيزهاى بر حمل را محترمجمهور رئيس ىدلسوزانه
 برداشتند غفلت روى از هم خوديها و تحليلگران از بعضى. حت ى كردند

! بيفتدات فاق  است قرار چيزى چه آيا كه كردند اين بر حمل را مسأله آن
  0چيست؟ حرفها اين

 88 یاحي فتنهبستن دشمن به طرّ اميد

 بتواند شايد كه بود بسته اميد بود، كرده برپا دشمن هايى كهفتنه اين
 اىفتنه هر. شد تمام هافتنه اين بحمداهلل. بگيرد ماهى آلودگل آب اين از
 غبار و گرد رفت؛ خواهد بين از هوشيار مل ت مقابل در حق، مقابل در

 .است همينجور هميشه. نشست فروخواهد

 از غافل، عد ه يک شمن،د عد ه يک ىوسيله به شده ايجاد حواشى 
 يک در كه است اينقضيه  متن. ميماند باقىقضيه  متن ميروند، بين

. اندكرده شركت ايران مل ت از نفر ميليون چهل تقريباً پرشکوه، انتخابات
 از بعد ميليون، چهل. استقضيه  حقيقت اين، است؛قضيه  متن اين،

 به را خود اميدوارى نظام، به را خود اعتماد ،انقالب از لسا سى گذشت
 كه است اينقضيه  متن. ميماند اين،. دادند نشان حضورشان اين با آينده
 شده انتخاب مردم رأى ميليون چهار و بيست از بيش با جمهورىرئيس
 و كارها ها،پيرايه غبارها، و گرد ،حواشى. استه قضي متن اينها است؛

فأمّاٍّ. »ميماند حقيقت اينام ا  شد؛ خواهد تمام شادكندشمن حرفهاى
  0.3«الزّبدٍّفيذهبٍّجفاءًٍّوٍّأمّاٍّماٍّينفعٍّالنّاسٍّفيمكثٍّفيٍّاألرض

*** 
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 با من، اعتقاد به. نيست خبر است؛ تحليل ميکنم، عرض كه اينى
 حوش و حول روزهاى از يا انتخابات از بعد ازمسأله  اين من، تحليل

 شده، طر احى قبل از اين شده، شروع قبل از اين نشده؛ شروع انتخابات
 كه بودند، ندركاراتدس كه را افرادى نميکنم مت هم من. شده يزىرهبرنام
 اد عا من را اينـ يندآمريکا يا انگليسند يا هايندبيگانه ىنشاندهدست اينها

 نيست، ثابت كه چيزى نيست؛ ثابتقضيه  اين من براى چون نميکنم،
 چه جريان، اين كه است اين بگويم، ميتوانم كه آنىام ا ـ بگويم نميتوانم
 طر احى بود جريانى يک باشند، ندانسته چه باشند، دانسته نشاوالپيشقر
 جريان اين كه ميدهد نشان هانشانه ىهمه. نبود تصادفى شده؛

 بودند، كرده طر احى آنهايى كه البت ه. بود شدهحساب بود، شدهطراحى
 .گرفت خواهد كه نداشتند يقين

 اوبتج يک شد، شروع بعضيها طرف از تحر كاتى كه انتخابات از بعد
 اميدوار آنها گرفت، صورت تهران مردم از جمعى سوى از هم نسبى
 اميدوار و گرفت و شد انجام ميکردند،تصو ر  كه آنچه كردند فکر شدند؛
 و صوتى و ىارسانه وسايل و دستگاهها اين كه ديديد لذا. شدند

 تشديد چطور را هصحن در حضورشان غيره و ایماهواره و الکترونيکى
 بگيرد؛ كار اين كه نبودند اميدوار قبالً . شدند ميدان وارد صريح كردند؛
 مثل خوشبختانه منتها شدند؛ ميدان وارد سريع لذا گرفت؛ نه، ديدند بعد

 اين نميشناسند، را ايران مل ت و ميفهمند بد را ايران مسائل كه هميشه
 هنوز ولى خوردند، سيلى خوردند، تودهنى اينها. نشناختند هم دفعه
 نااميد اينها! عزيز دانشجوهاى كنم عرض شما به من. نيستند نااميد

. نميگذارند زمين هم زودى اين به ميکنند؛ دنبال را قضايا دارند نيستند؛
  0.كرد خواهند پيدا دانهايى همگرصحنه گردانهايى دارند،صحنه اينها

جانبه برای فروپاشي نظام جمهوری اسالمي مانند تدارک طرح همه
 شوروی 
 گوناگون مسائل در امروز تا انقالب اين او ل از كه كسي بعنوان بنده

                                                           
 4/6/0388بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي . 0 
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 گوناگون جريانهای و جوانب با نظام، اين مختلف  هایعرصه در و
 با هم وميشناسم  را حرفها هم ميشناسم، را آدمها هم ام؛بوده مواجه

 طوربه كه امرسيده جمعبندی يک به هستم؛ آشنا دنيا ایرسانه تبليغات
 نظام فروپاشي برای ييآمريکا یجانبههمه طرح يک: است اين خالصه

. شد سنجيده جهت همه از آن جوانب و شد طر احي اسالمي جمهوری
 ات حاد فروپاشي در آنچه از است ایشده بازسازی طرح طرح، اين

 در را طرح همانميخواهند  خودشان نظربه. افتاد ات فاق شوروی جماهير
 شواهد و قرائن بخواهم اگر منميخواهد.  را اين دشمن. كنند اجرا ايران
 دنبال بخواهماينکه  نه هست؛ ذهنم در ناآل بگويم، را معنا اين

 در. دارد وجود خودشان اظهارات در آشکاری شواهد بگردم؛ هايشنشانه
 حساب احياناً و قدرتمندانه و مغرورانه اظهارات از سال، چند اين طول
 كرديم، ما كه ایمصاحبه فالنميگويند  هم خودشان كهـ آنها نشده

 خيال به آنها كهميشود  شکارآ كامالً اد عا اين صح تـ بود عجوالنه
 بازسازی ايران شرايط با منطبق را سابق شوروی فروپاشي طرح خودشان
 اشتباه دچار هم مورد چند در البت ه. كنند پياده ايران درميخواهند  و كردند
 .است الهي الطاف از هم اين كه شدند

. ميشوند اشتباه دچار خود محاسبات در حس اس مواقع در ما دشمنان
 اصالحش بتوانند آنها كردم، ذكر من اگر كه نيست اشتباهاتي اينها لبت ها

 ريزیبرنامه اشتباه اين براساس. دارندواقعي تها  شناخت   در اشتباه نه، كنند؛
 برای آنها. نميشوندموف ق  لذا آيد؛درمي آب از غلط ريزیبرنامه وميکنند 
 ايستادند؛ هم قدرت یهمه با و كردند ريزیبرنامه پهلوی رژيم از دفاع
 و روحاني ت شناخت  در مردم، شناخت  در ،ايران مسائل شناخت  در منتها
 هم. اينجا خوردند شکست لذا بودند؛ كرده اشتباه دين شناخت  در

   0.خورد خواهند شکست و نيست اين جز سرنوشتشان
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 دشمن از نهراسيدن ؛ الگوی7عليامام 
 ،شجاعت روح اين با. ترسدنمي ايران مل ت و ترسيد، نبايد آمريکا از

 ـما مل ت اقشار در هك شورى و حماسه اين با خدا، به توك ل اين با
 اهداف به شد؛ خواهد پيروز مل ت اين هست،ـ ما جوانان در بخصوص

 دشمنى هيچ. آورد درخواهد زانو به را دشمنان و رسيد خواهد خود
 گذاشته او مقابل در اسالم كه راهى اين پيمودن از را ايران مل ت نميتواند
 بنعلي مثل كه داشت ياد به بايستى را نکته اين فقط. بازدارد ،است
  0.داشت هراس نبايد دشمن كثرت از طالب،ابى

 دشمن عليه قيام الگوی ؛7حسين امام
 ىطبقه يک بود، كرده قمع و قلع را اشرافي ت ،اسالم آنکه از بعد
 با اسالم، نام با عناصرى. آمد وجود به اسالم دنياى در جديد اشراف
 پسر ،پيغمبر يار فالن پسر صحابى، فالن پسر ـاسالمى عناوين و سمتها
 كه شدند، وارد نامناسب و ناشايست كارهاى درـ پيغمبر خويشاوند فالن

 كه شدند پيدا كسانى. ستا ثبت تاريخ در اسمهايشان اينها، از بعضى
 هشتاد و چهارصد ىمهرالس نه آن جاىهب دخترانشان، ىهمهري   براى

 اسالم صدر مسلمانان و 7اميرالمؤمنين و 9اكرم پيغمبر كه درهمى
 قرار صخال طالى مثقال ميليون يک دينار؛ ميليون يکميکردند،  مطرح

                                                           
در ديدار بـا اقشـار مختلـف مـردم، در سـالروز مـيالد باسـعادت حضـرت علـى)ع(  اناتيب. 0 
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 شناسي/ دشمن 242

 اين از و يرزب بنمصعب مثالً بزرگ، صحابيهاى پسران كسانى؟ چه! دادند
 افرادى يعنى. اين يعنى درون، از دستگاه شدن فاسد ميگوييم وقتى. قبيل
 و ىدنيازدگـ خود مسرى اخالقى بيمارى بتدريج كه شوند پيدا جامعه در

 منتقل جامعه به طورهمين هست، هم مهلک متأس فانه كه راـ زدگىشهوت
ميکرد  پيدا حوصله يا جرأت و دل كسى مگر وضعي تى، چنين در. كنند
 چيزى چنين مگر! برود؟ معاويه يزيدبن دستگاه با مخالفت سراغ به كه

 آن فساد و ظلم دستگاه با كه بود اين فکر به كسى چه افتاد؟مىات فاق 
 وجودبه حسينى عظيم قيام اى،زمينه چنين در كند؟ مبارزه يزيدى روز
 فسادپذير طلبىراحتى روحي ه با هم و كرد مبارزه دشمن با هم كه آمد،

 يعنى. استمهم  اين. معمولى و عادى مسلمانان ميان تباهى رو به
ميبينيد  شما لذا. شد بيدار مردم وجدان كه كرد كارى ،7على بنحسين
 به ديگرى از پس يکى اسالمى قيامهاى ،7حسين امام شهادت از بعد

 طرف از حركتى كه نيست اينام ا مهم  شد؛ سركوب البت ه. آمد وجود
 يک كه است اين آن، زا تلخترام ا  است؛ تلخ البت ه. شود سركوب دشمن
 دادن نشان العملعکس حال دشمن، مقابل در كه برسد جايى به جامعه
 امام قيام شروع از قبل تا پس، .است بزرگ خطر اين،. نکند پيدا

 امام قيام از بعد. ام ا بردارند قدمى نبودند حاضر هم خواص ،7حسين
 در كه است بزرگى درس آن اين،. شد زنده هروحي  اين ،7حسين
 ماجرا اين عظمت. بدانيم بايد ديگر درسهاى كنار در ،عاشورا ماجراى

 از قبل ازاينکه  ؛0«والدتهٍّوٍّاستهاللهٍّقبلٍّبشهادتهٍّالموعود». اينکه است اين
 بنحسين ؛«عليهاٍّمنٍّوٍّواالرضٍّفيهاٍّمنٍّوٍّالسماءٍّبكته» بزرگوار آن والدت
 را او عزاى و دادند قرارتوج ه  مورد بزرگ عزاى اين در را 7على

 اين به كردند، گريه او بر زيارت، يا دعا اين تعبير به و داشتند گرامى
 ىشده زنده را اسالم ميکنيد، نگاه وقتى امروز شما لذا. است خاطر
 0.ميدانيد اسالم پاسدار را او. ميدانيد 7على بنحسين

                                                           
 341، ص 98بحاراالنوار، ج .  0
 6/00/0310م شعبان نيروی انتظامي، به مناسبت سو  بيانات در ديدار سپاه پاسداران و. 0 
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  دشمن با مقابله ،عاشوراهای درس
 حفظ براى كه ميدهد درس عاشورا. دارد درسهايى و پيامها عاشورا

 بايد چيز همه از ،قرآن راه در كه ميدهد درس. كرد فداكارى بايد ،دين
 بزرگ، و كوچک ،باطل و حق نبرد ميدان در كه ميدهد درس. گذشت

 يک در هم با رعي ت، و امام و وضيع و شريف ،جوان و پير ،مرد و زن
 تواناييهاى ىهمه با دشمن ىجبهه كه ميدهد درس. ميگيرند قرار صف

 یوسيله به ه،امي بنى ىجبهه همچنانکه. )است پذيرآسيب بسيار ظاهرى،
 مدينه در ديد، آسيب شام در ديد، آسيب كوفه در عاشورا، اسيران كاروان
.( شد منتهى ىسفيان ىجبهه فناى به ماجرا، اين هم باألخره و ديد، آسيب
 انسان، براى بيشتر، چيز همه از دين، از دفاع اىماجر در كه ميدهد درس

 یجبهه در بصيرتهابى. ميخورند فريب بصيرتهابى. است الزم بصيرت
 ىجبهه در همچنانکه. بدانند خوداينکه  بدون ميگيرند؛ قرار باطل
 بصيرتهابى از ولى بودند،ن فج ار و فس اق از كه بودند كسانى د،زياابن

  0.بودند

  دشمن عليه حربه عاشورا یواقعه
 يک بعنوان را عاشورا ماجراىميخواهند  كه هستند كسانى امروز
 ،مبل غين روحانيون، ،علما زبان از واقعه، شرح يک و خاطره درس،

اينجا  در ؟كرد خواهيم چه زمينه اين در ما. بشنوند اينها امثال و بل غاتم
 فضالى ،جوان ابطل  اين روزى اگر. ميرسيم تبليغمهم  خيلىى هقضي به

 اندتوانسته خوانان،روضه و مد احان ،وع اظ مبل غين، علمي ه، هاىحوزه
 فضاى بر حاكم متراكم ظلمات عليه اىحربه مثل را عاشورا ماجراى
 ظلمات یپرده الهى ىندهبر  تيغ اين با و گيرند كار به بشر ىهمه زندگى

 و واضح ،اسالم حاكمي ت شکل به را حقيقت خورشيد و بشکافند را
 متوق ع نبايد چراـ است تادهافات فاق  ما زمان در حقيقت اينـ كنند آشکار
 دوره آن در دشمن تبليغات كه هم چه هرـ زمانى و عصر هر در كه بود

                                                           
هاى عاشوراى نيروهاى مقاومـت بسـيج دسته بيانات در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و. 0 
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 و گويندگان مبل غين،ـ باشد «تراكماٍّاشد» ظلمات و گيرهمه سخت،
 و علوى ذوالفقار و حق  شمشير باطلى، هر عليه بتوانند ،دين علماى
  0 !كنند؟ استفاده آن از و گيرند دست در را ولوى

 از دشمن تأثير نپذیرفتن موجبات الهي؛ رحمت
 رحمت ميکنيم، نگاه مردممان دل به ميکنيم، نگاه خودمان دل به ما
ميبينيم  وقتى است، راسخ عزممانميبينيم  وقتى. ميکنيم مشاهده را الهى

 او ىهعدو نميترساند، را ما او اخم نميکند، متحر ک را ما دشمن تحريک
 است؛ الهى رحمت ميفهميم نميکند، خوشبين و دلخوش او به را ما

 دست است؛ ماد ى و ظاهرى عوامل اين ىهمه سر پشت متعال خداى
 دارد ميبرد؛ پيش به را او دارد و است نظام اين پشت الهى قدرتمند
ٍّ. »ميکند هدايت ٍّبفضل ٍّالمكتفون ٍّيكتفي ٍّإنّما  دعاى در.0«كتقوّاللّهمّ
 ىصحيفه با كه را شما ىهمه ميکنم توصيه منـ هسج ادي ىصحيفه
 كه كسانى ىهمه: آمدهـ 7سج اد امام دعاهاى كنيد؛ پيدا انس هسج ادي

 هستند؛ تو قدرت خوارريزه ،دارند اىذاتى اكتفای دارند، قدرتى دنيا در
ٍّيعطىٍّماانٍٍّّّوٍّاكفناٍّوٍّالهٍّوٍّمحمّدٍّعلىٍّفصلّ. »هستند تو قدرت مشت در

ٍّيهتدىٍّماانٍّّوٍّاعطناٍّوٍّالهٍّوٍّمحمّدٍّعلىٍّفصلٍٍّّّجدتكٍّفضلٍّمنٍّالمعطون
 خدا، به اعتماد. 3«اهدناٍّوٍّالهٍّوٍّمحمّدٍّعلىٍّفصلٍّّوجهكٍّبنورٍّالمهتدون
 ميگذارد مگر خدا، هدايت و رحمت به پشتگرمى ،الهى كفايت به اكتفای
 4.شود نااميد انسان

  دشمن با مصاف در ایستادگي الگوی انبيا؛
 آنها، از يکى شکست و درنرفتند ميدان از انبيا كه است اين اصلى راز
 تعداد مگرـ انبيا ىهمه .نرود باطل مصاف به ديگرى كه نشد باعث

                                                           
 3/3/0314م ماه محر  یاظ، در آستانهبيانات در ديدار روحانيون و وع  .0 
 ی سج اديه، دعای پنجم. صحيفه0 
 . همان3 
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. خوردند ضربه دشمنانشان طرف از خود، حيات زمان درـ ىكم
 يا شدند سوزانده يا كشته يا كه اىمجموعه اين كار ىنتيجه حالدرعين
 شکنجه قدرتمندان از همه آن و شدند ار ه زندهزنده يا رفتند زندان

 هر و است :انبيا معارف پرچم زير دنيا امروز كه است اين كشيدند؛
 ىهمه و است مطرح انبيا معارف كهميبينيد  برويد، اشم كه دنيا جاى

 بخاطر... و صلح و عدالت مثل زيبا، نامهاى همه اين و خوب اخالقي ات
 نرفتن در ميدان از و نشدن خسته اينها، ىهمه راز. انبياست تعليمات

 اينقدر كه اسالم تاريخ از بخش آن و 7حسين امام دوران در. است
 هم با آنهااينکه  بخاطر نداشت؛ وجود اصل اين است؛ شده آفرينىفاجعه
 خسته زود وميکردند  شکست اسحسا زود و نداشتند ارتباط و پيوند

 0.آمدمى جلو هم دشمن نتيجه در ميکردند؛ خالى را ميدان و ميشدند

 دشمنان دفع در اسالم اهمّيّت و بركت
 از سرشار است؛ غنى منابع از سرشار است؛ ىحس اس جاى ايران
مهم  بسيارموقعي ت  و است فرهنگى ثروت از سرشار است؛ ثروت
 دست آن از كه آيدنمى دلشان آسانى اين به لذا دارد؛ الجيشىسوق
 منافع همان و كنند پيدا سلطه داًمجد  و برگردند كهميکنند  تالش. بکشند

 را تبليغاتى عامل و نظامى عامل و پول. ببرند كشور اين از را نامشروع
 است، ايستاده هم بسيج است، ايستاده هم مل ت. اندانداخته كار به

 هم نمسئوال است، ايستاده هم دولت اند،ايستاده هم مؤمن نيروهاى
 نظر خالف برميکند  جرأت كسى امروز مگر. اندستادهاي همه اند؛ايستاده

 حركتىـ دشمنند اسالم دشمن با وميخواهند  را اسالم كهـ مردم اين
 روحانيون ما، دانشجويان ما، پيران ما، جوانان ىهمه امروز دهد؟ انجام
 ندرى و شذ نم مگرـ ما مختلف قشرهاى و ما كوچکان ما، بزرگان ما،
 اندفهميدهـ باشند بسته غرب دروغين لعابى و رنگ زندگيهاى به دل كه
 و روشنبينى با و بصيرت با را اسالم كه است اين در سعادتشان كه

                                                           
بيانات در جمع فرماندهان، مسـئوالن و پرسـنل سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى و نيـروى . 0 
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 بکاهند، دشمنيها از بتوانند تا گيرند كاربه را آن و بفهمند خردمندى
. اين يعنى بسيج حقيقت است؛ بسيج نهما اين. كنند دفع را دشمنيها
  0.اين يعنى فرمودند، امام كه ميليونى بيست ارتش

 با دشمن در مقابله 9پيامبر از سياست الگوگيری
 صد چند با مک ه سمت به مدينه از 9اكرم پيامبر حركت ماجراى در 
ـ هجرت از ششم سال درـ عمره قصد به خود حاباص و ياران از نفر

 مؤمنان دلهاى شدن طوفانى موجب جهت چند از كه آمد پيش حوادثى
 بودند؛ كرده محاصره را آنها زىمجه   نيروى با دشمنان طرف، يک از. بود
 دشمن نيروهاىـ است مک ه نزديک حديبي هـ بودند دور مدينه از اينها
 زياد جمعي ت داشتند، سالح داشتند، نيرو بودند، مک ه ىعقبه بهکى مت 

 موجب ميشد، اضطراب موجب كه بوده قضي طرف يک اين داشتند؛
 بر اكرم پيغمبر ديگر، طرف از ميشد؛ مؤمنين از بسيارى براى تشويش

 درـ دش آشکار همه براى بعد كهـ الهى مکتوم عظيم سياست آن طبق
 گفتند آمد؛ كوتاه مواردى در او، مقابل در بودند آمده كه كف ارى مقابل
 پيغمبر كنيد، حذف نوشته اين از را ،«اهللبسم» را، «رحيمٍّوٍّرحمان» اسم
 مشو ش دلهايى را هم اين. آمد پيش قبيل اين ازمسأله  چند و ؛كرد قبول
 0.انداخت ترديد به كرد، مضطرب كرد،

 پيغمبر؛ الگوی مقابله و ایستادگي در برابر دشمن 
 است كردن دعا مشغول ديد رفت نيست؛ پيامبر ديد شب يک سلمهام 

اللّهّمٍّالٍّتكلنيٍّإلىٍّنفسيٍّ: »ميکند عرض وميکند  استغفار و ميريزد اشک و
ٍّأبدًٍّةطرف  و برگشت او ىگريه از پيامبر. گرفت اشگريه سلمهام  3«عينٍ

 متعال خداى كه تو! اهللرسول يا: كرد عرض ميکنى؟ چه: اينجا گفت

                                                           
بيانات در ديدار گروه كثيرى از پاسداران و بسيجيان به مناسبت ميالد امام حسـين)ع( و روز . 0 

 0/9/0311دار پاس
 09/3/0388ی تهران های نماز جمعهدر خطبه اناتيب. 0 
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 247/ مقابله با دشمن ها و ابزار فصل هشتم: شیوه

مٍّليغفرٍّلكٍّاللّهٍّماٍّتقدّ»ـ است آمرزيده را گناهانت و ميدارد عزيزت اينقدر
 خودمان به را ما خدايا ميگويى و ميکنى گريه چرا 0«منٍّذنبكٍّوٍّماٍّتأخّر

 را من چيزى چه بشوم، غافل خدا از اگر ؛«يؤمننىٍّماٍّو: »فرمود وانگذار؟
 ذل ت، روز در عز ت، روز در. است درس ما براى اين داشت؟ خواهد نگه
 محاصره را انسان دشمن كه روزى در راحتى، روز در سختى، روز در

 و چشم بر را خودش عظمت، ىهمه با دشمن كه روزى در است، كرده
 داشتن، ياد به را خدا حاالت ىهمه در وميکند،  تحميل انسان وجود
 آن اين، خواستن؛ خدا از كردن، تکيه خدا به نکردن، فراموش را خدا
 0 .ماست به پيامبر بزرگ درس

 حداُ جنگ در مسلمانان چگونگي شکست
 عدم معنوى، ىجنبه اين بر عالوه انسان، زندگى در گناهان 

 بشرى تحر ک ميدانهاى زا بسيارى. آورندمى بار به نيز را موف قي تهايى
 ناكام آنها در است، سرزده او از كه گناهانى بخاطر انسان كه دارد وجود

 يا تعب د صرف دارد؛ هم روانى و فلسفى و علمى توجيه البت ه اينهاميشود. 
 در مثالً ميکند؟  زمينگير را انسان گناه، كهميشود  چطور. نيست الفاظ بيان

 ي هاو ل پيروزى مسلمين، از جمعى تقصير و كوتاهى بخاطر حد،اُ جنگ
 بعد ولى شدند، پيروز او ل مسلمين، يعنى. شد شکست به تبديل

 نفوذناپذير را جبهه پشت و مينشستند كوه شکاف در بايد كه كماندارانى
 ميدان طرف به و كردند رها را خودشان سنگر غنيمت، طمع بهميکردند، 

 اىحمله شبيخون، يک با و زد دور را هاآن پشت، از هم دشمن و آمدند
 بهاينجا  از حد،اُ شکست. نمود مار و تار را مسلمانان و كرد غافلگيرانه

 به راجع بيشتر، يا آيه دوازده ده، شايد ان،عمرآل ىسوره در .آمد وجود
 شد تهب روحى نظر از مسلمانان چون. است شکستى هقضي همين
 شده تمام سنگين خيلى برايشان شکست اين و بودند ناآرام و متالطم
 آنها به هم وميکرد  هدايتشان هم ميداد، شانآرامش هم قرآن آيات بود،

                                                           
 0ی ی فتح، آيه. سوره0 
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 حادثه اين و شديد متحم ل را شکست اين شما شد چه كه مينمود تفهيم
ٍّالّذينٍّتوّلواٍّ: »رمايدفمي كه ميرسد شريفه ىآيه اين به بعد. آمد كجا از إنّ

اينکه  يعنى 0«منكمٍّيومٍّالتقىٍّالجمعانٍّإنّماٍّاستزلّهمٍّالشّيطانٍّببعضٍّماٍّكسبوا
 به تن و كردند دشمن به پشت حد،اُ جنگ در شما از اىعد ه ديديد

 اشکال اينها. بود شده سازىزمينه قبل از اينها ىمسأله دادند، شکست
 به بودند، كرده قبالً كه كارهايى كمک به را اينها شيطان. داشتند درونى
 در ميکند؛ ظاهر جبهه در را اثرش قبلى، گناهان يعنى. كرد وادار لغزش
 ،سازندگى كار در دشمن، با مقابله در سياسى، ىجبهه در نظامى، ىجبهه
 و فهم كه آنجايى است، الزم امتاستق كه آنجايى ،تربيت و تعليم كار در

 پيش و ببرد بتواند فوالد مثل بايد انسان كه آنجايى است، الزم دقيق درک
 استغفار و نصوح ىتوبه كه گناهانى البت ه. نگيرد را او جلو موانع و برود

  0.باشد نشده حاصل آنها از حقيقى

 ی خارجي و بيرونيدو جبهه ؛ مجاهدت درعاشورا
 سخن كه هنگامى و است دشمن با نبرد ميدان شير ،7اميرالمؤمنين

 و جنگ و جهاد به راجع او سخنان بيشتر نصف دارد انتظار آدم گويدمي
 او هالبالغنهج یبهخط و روايات در وقتىام ا  باشد؛ قهرمانى و پهلوانى

 زهد به راجع حضرت آن هاىتوصيه و سخنان اغلبميبينيم  کنيم،مي نگاه
 و معنوى ارزشهاى شمردن گرامى و دنيا تحقير و نفى و اخالق و تقوا و

. است بخش دو اين تلفيق ،7حسين امام ماجراى. است بشرى واالى
 ىمرتبه اعلى در ،نفس با جهاد هم و دشمن با جهاد هم كه آنجايى يعنى
 اين كهميداند  متعال خداى يعنى. بود عاشورا ماجراى ،كرد پيدا تجل ى آن

 اعلى، ىنمونه آن و شود ارائه بايد اعاليى ىنمونه و آيدمى پيش حادثه
 مطرح رشته يک در كشورها، در كه قهرمانهايى مثل. گيرد ارقر الگو

ميشود.  ورزش از رشته آن در ديگران مشو ق قهرمان، فرد و ،ميشوند
 عاشورا ماجراى. است ذهن به تقريب براى كوچک مثال يک اين ،البت ه

                                                           
 011ی آيه عمران،ی آل. سوره0 
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 در هم. جبهه دو هر در آميزمجاهدت عظيم حركت يک از است عبارت
 فاسد خالفت دستگاه همان كه برونى؛ و خارجى دشمن با مبارزه ىجبهه

 پيغمبر كه را قدرتى و بودند قدرت دستگاه اين به چسبيده دنياطلبان و
 مسير عکس در حركت براى آنها بود، كرده استخدام انسانها نجات براى
 آن كه درونى، ىجبهه در هم و ميخواستند، 9اسالم مکر م نبى و اسالم
  0.بود كرده حركت درونى فساد همان سمت به عموم طوربه جامعه روز

 دشمن برابر در قاطعيّت الگوی 7اميرالمؤمنين
 سخت آنچنان ى،ورزغرض موارد با دشمن، با خدا راه در كه انسانى

 ضعيف، انسانهاى مظلوم، انسانهاى مقابل در ام ا کند؛مي برخورد قاطع و
 اين نميکند باور كسى كه است بردبارآنچنان  است، خاكسار آنچنان

 و بودند شده كوفه وارد 7اميرالمؤمنين كه اوايلى. است 7اميرالمؤمنين
 حضرت، آن لباس ،حضرت آن رفتار شناختند،نمي را حضرت آن مردم
 حضرت كه بازار و كوچه تو هيچکس كه بود جورى حضرت، آن مشى
 شخصى همين عظمت، آن به 7اميرالمؤمنين كه فهميدنمي رفت،مي راه

 ضعيف، مردم مقابل در. ميرود راه عادى و معمولى طوربه دارد كه است
 كسى همان است؛ خاكسار و دباربر و متواضع چنين اين معمولى، مردم
 كوه مثل قاطع آنچنان كلفت،گردن دشمنان غدر، دشمنان مقابل در كه
  0.الگوست اينها ايستد؛مى

  دشمن برابر در ایستادگي ؛ الگوی3زینب
 خود زمان انسانهاى ترينرويسيه به خطاب ،3كبرى زينب ما، بانوى

 و ايران مل ت امروز 3«ذكرناٍّالتمحواٍّفواهللٍّكسعيٍّواسعٍّكيدك،ٍّكد: »فرمود
 گوىياوه و زورگو دشمنان به را سخن همان كشور، اين نمسئوال

                                                           
 6/00/0310م شعبان مناسبت سو نيروی انتظامي، به انات در ديدار سپاه پاسداران وبي. 0 
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 يا آمريکا كشور نمسئوال موضع در كه آنهايى. ميگويند اسالمى جمهورى
 زشتيهاى و ميگويند ياوه سخنان نايرا مل ت عليه دنيا، ديگر ىگوشه هر

 و تروريست خودشان ميدهند، نسبت ايران دولت و مل ت به را خودشان
 ينتريابتداي كردن حل از آنان. نژادپرستند و بدكاره آنان. زورگويند
. عاجزند سفيد، و سياه و نژاد ىمسأله يعنى خود، اجتماعى مشکالت

: ميگويد آنها به خطاب ايران نظام و مل ت را سخنان همين روزام
ٍّكدكيدك» ٍّسعيكٍّواسع.  كمترين ميتوانيد شما مگر.« ذكرناٍّالتمحواٍّفواهلل.

 خواهيد شما. مرد خواهيد شما! برسانيد؟ اسالمى جمهورى به آسيبى
 ماسال پرچم و شد خواهيد زايل ديگر، امپراتورى آن مانند شما. رفت
 به متمس ک كه هركس و ايران مل ت. شد خواهد تربرافراشته روز،روزبه
  0.شد خواهد ترزنده روزروزبه است، اسالم

 ظالمانه دشمن مقابل تبليغات ینقطه مهدویّتفکر اعتقاد به 
 وابسته روشنفکران  و دنيا استکباری مراكز تبليغاتي دستگاههای امروز

 نظم مقابل در حركتي هيچ كهميکنند  تبليغ طوراين عالم سطح در آنها، به
ميکنند  مبارزه آرمانگرايي و انقالب فکر با. نيست ممکن كنوني یظالمانه

 یالمانهظ كنوني وضعي ت همين به كه كنند متقاعد راها مل تميخواهند  و
 به اعتقاد فکر. ندهند نشان العمليعکس هيچ آن مقابل در و بسازند دنيا

 و جوانان. است ظالمانه و غلط تبليغات اين مقابل ینقطه ،مهدی
 راسخ اعتقاد اين 7مهدی ظهور به اعتقاد با ما مل ت عموم و روشنفکران

 و است زوال قابل جهاني، ظالمانه نظم كهميدهند  پرورش خود دل در را
  0.كرد ايستادگي آن مقابل در و مبارزه آن باميشود  نيست؛ ابدی

 دشمن ورزیطمع رفع یمایه خدا؛ به ایمان
 روز كه را قوى حق  حرف همان و نکشيديم دست خود اصول از ما
 و رگها در خونى ىقطره تا پروردگار فضل به و زديم رآخ تا زديم، او ل

                                                           
 06/9/0314« نيروی هوايي»بيانات در مراسم صبحگاه   .0 
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 152/ ها و ابزار مقابله با دشمن شیوه فصل هشتم:

 اين اقتدار و ايستادگى راز. گفت خواهيم را آن داريم، كالبد در نفسى
 واليتى پيوند و اعتقادى و قلبى ىرابطه خدا با آن آحاد كه است اين نظام
 ورزد؛ طمع آنها به نميتواند دشمن كه كردند ثابت ايران مردم. دارند
 1 .اوست رضاى براى كار و خدا به ايمان همين شعلّت

*** 
 و انقالب به نسبت همواره وقت، چند اين طول در جهانى استكبار

 و مستقيم و غيرصريح و صريح تهديدهايى ،اسالمى جمهورى نظام
 مطلقا   دشمن، تهديدهاى مقابل دري ملّت. است داشته غيرمستقيم

 به ىوابسته را خودش و دارد ارتباط خدا با كه نميگيرد قرار تأثيرتحت
 نظام جمعى، و سياسى صورت به آن مصداق امروز،. دميدان خدا

 تهديد از ما بنابراين،. است ايران مسلمان ملّت و اسالمى جمهورى
 از و نميترسيم دشمنى هيچ از و نميشويم رعب دچار وجههيچبه دشمن
 2.نداريم هراس دنيا در قدرتى هيچ

*** 
 سالح نيست، آن با ىمقابله به قادر دّى،ما دشمن هيچ كه سالحى آن
 را كار انسان،اينكه  يعنى اخالص. است مخلصانه عمل و مخلصانه ايمان
 ،نفس هواى براى انسان. دهد انجام وظيفه، انجام عشق به و خدا براى
 براى تاريخ، قضاوت نيك، امن مقام، به ثروت، به مال، به رسيدن براى
 حرص، طمع، حسد، پليد صفت اشباع براى نفسانى، هاىانگيزه
  3نكند! كار طلبىافزون و طلبىزياده

  دشمن ضعف ایمانی، نقطهبی
 به ايمانىبى بخاطر دشمن كه بدانند را نكته اين ما عزيز برادران

 اش،يظاهر تجهيزات عليرغم حق، از بودن تهيدست بخاطر و حقيقت

                                                           
 5/4/1331در مراسم بيعت هزاران نفر از نمايندگان كارگران سراسر كشور  اناتيب. 1 
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 11/5/1331ى ماه محرّم در آستانه

 5/9/1333بسيج  يمناسبت هفتهبيانات در جمع بسيجيان به. 3 
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 در و تحميلى جنگ طول در را اين ما. است ضعيف و پذيرآسيب كامالً
 و آشکار طوربه ما امروز. ايمكرده تجربه ارهاب و بارها درياها، همين
 كه هست تهديدهايىام ا  نداريم؛ سراغ خودمان عليه جنگى شده، اعالم

 را مانور اين ميتوانيد، هرچهميکند.  ايجاب را ما آمادگى و هوشيارى
 0.برود باال كاراييها تا بدهيد، انجام هماهنگتر و قويتر

*** 
 مالحظه هيچ كنيد، عمل شرعى تکليف طبق بايد كه آنجايى در شما
 است ایمالحظه چه اين كن، عمل تند برو گفت، خواهد كسى كه نکنيد
 بايد كه آنجايى طرفيد، دشمن با وقتى هم جنگ ميدان در. ابداً. ميکنى كه

 هك نکنيد مالحظه و كنيد عمل خود شرعى تکليف به بکنيد، خشونت
  0.بشناسيد را حد بايد بکند؛ متمال تندى بر را شما كسى

 الهي تسنّ  ،دشمن دست شدن كوتاه
 اىعد ه كه زمانى هر در. نيست هم ما زمان مال. خداستسن ت  اين،

 اين،. داد خواهد توفيق آنها به خدا ببندند، كمر دين ىاقامه به مؤمنين از
 ىاقامه به اىعد ه امروز. است الهى اليتغيرسن ت  و قرآن صريح ىعدهو

 اند؛بسته كمر آن قوانين و احکام تحکيم و دين پرچم برافراشتن دين، اين
 را خواست اين كه است گرفته قرار اين بر اشاراده هم متعال خداى
 ندارد نگرانى. كرد خواهد هم كوتاه و كند كوتاه را دشمن دست و منجز
 در كشور بحمداهلل،. باشد مسائل اين نگران كنار، و گوشه در كسى كه

 پيش در الهى، اهداف سمت به و بيشتر اعتزاز جهت در كامل، عز ت حال
 تالش مجموعه، اين در. است خود وظايف انجام مشغول كس هر. است

 3است. مشغول بحمداهلل، هم، مجلس. است آميزمجاهدت ومقد س 
*** 

 كسانى وميزنند  سياست و دين جدايى از دم دائماً كه سياستمدارانى
                                                           

ى يکم نيروى دريايى ارتش جمهورى اسـالمى ايـران در ميدان صبحگاه ناوگان منطقه اناتيب. 0 
04/9/0369 

 01/01/0369های انقالب اسالمي با فرماندهان و جمعي از پاسداران كميته بيانات در ديدار. 0 
 8/3/0314« چهارم مجلس شورای اسالمي ینمايندگان دوره»بيانات در ديدار   .3 
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 تکرار را سخن همين و شتافته آنان كمک به كه ديندارى مد عيان از
 شريعت احکام و اسالم تاريخ و قرآن آيات در هرگز آيا ميکنند،
 چرا پس است، سياست از جدا دين اگر كه اندكرده فکر آيا اند؟انديشيده

 بنديهاىصف را، قانون را، حکومت يعنى را، سياسى امور ىهمه قرآن
 ظاهرم ديگر و را دشمن و دوست تعيين را، صلح و جنگ را، زندگى
 مرتبط خدا ياىاول و خدا دين و خدا به را همه و همه را، سياست
 و مسئول قرآن، و دين و انقالب و اسالم مقابل در ما ىهمهميکند؟ 
 در بحمداهلل امروز. كنيم ادا را بدهکارى اين بايد كه بدهکاريم، و مديون
 و مستحکم نظام يک بعنوان اسالمى جمهورى نظام عالم، سطح
 كرده حيرت دچار را دشمن و شده معرفى جاافتاده كامالً و شدهتثبيت
 عموم وفادارى مخصوصاً و مردم قوى ايمان بركت به اين،. است

  0.است انقالب و امام به نسبت مل ت قشرهاى

 دین حاكميّتمسدود بودن راه دشمن با 
 جريان، يک گرفتند؛ قرار هم مقابل در جريان دو ،انقالب لاو  در
 و دينى مبانى و اسالمى و قرآنى حاكمي ت و دين و انقالب جريان

ـ ميکردند دنبال را راه اين مل ت ىقاطبه و 1امام كهـ بود دينى ارزشهاى
 راضى كشور اين در خدا دين ي تحاكم به كه بود جريانى هم جريان يک
 اصل باي ت ضد  شانانگيزه كه بودند مردمانى اينها از بعضى البت ه. نبود
 و آمريکا حضور از حمايت شانانگيزه هم ديگر بعضى. بود دين

 عضيشانب. نداشتند كارى دين با خود خودى بهام ا  بود؛ بيگانه قدرتهاى
 دولتى و نظام وقتى كه ميدانستند ولى بودند، هم متدي ن الظ اهرعلى

 و مستکبر قدرتهاى دخالت باشد، كار سر بر دينى مبانى و دين براساس
 اين دراينکه  جاىبه لذا. ميفهميدند خوب را اين نيست؛ پذيرامکان بيگانه
 مورد راه ضيق اصل كنند، مجادله و مباحثه نظام با مسأله آن و مسأله
 بايد چرا كند؟ دخالت جامعه مسائل در دين بايد چرا: ميدادند قرار سؤال
 داشته جامعه كار به كارى اصالًـ دين علماى يعنىـ دينى امور يانمتول 

                                                           
 04/4/0368اهلل الحرام اج بيتپيام به حج . 0 
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ـ آخرت و دنيا از اعم ـ مردم زندگى امور كه اسالم فقه بايد چرا باشند؟
 انتخاب و قانون جعل و قانون درمعي ن ميکند،  الهى حکم براساس را

 دين اصل با كردند بنا بنابراين، باشد؟ داشته دخالت اينها امثال و مسئول
 طرف هيچ از هست، دينى حاكمي ت و دين تا كه ميدانستند. كردن مقابله
 و متفک ران كه مميکن خواهش من البت ه .ندارد وجود دشمن براى راهى

 دين وقتى چرا كه بشکافند درست را حرف اين جامعه، صاحبنظران
 آيات خود و دينى احکام خود بخاطر يکى بيايد؟ نميتواند دشمن هست،
 به دخالت ىاجازه اصالً كه است اسالمى نظام ىقواره خود و قرآنى

 است اين ديگر جهت نميدهد؛ را غارتگر و گرتوطئه و ظالم و مستکبر
 چه با داد، ورود ىاجازه بيگانگان به نبايد است معتقد كه دولتى حاال كه

 هاىاراده و مردم ابزار با جز كند؛ محق ق را خود هدفميخواهد  ابزارى
 با عشق، با همراه مردم، ىاراده كه است دينى حاكمي ت در فقط مردم؟
 دشمن با ىمقابله در را آنها وجود ىهمه ،خالصا با و ارادت با شور،
 ىنکته اين. نيست ممکن چيزى چنين دينى، نظام غير درميکند.  بسيج
 اين كنند، جدا نظام يک از را مردم پشتيبانىاينکه  راه. مهم ى است خيلى
 اراده و ورحض بين ندهند؛ دخالت دفاعشان در را آنها اعتقادات كه است

 ميدانيد كه كنند؛ ايجاد انفکاکـ دينى اعتقادات هم آن ـآنها اعتقادات و
 دينى، اعتقاد كه است اين سياسى و حزبى اعتقاد با دينى اعتقاد فرق
 دين اصل با اينها هرحال،به. هست شور و عشق آن، در و است ايمان
 0.ميکردند مقابله

*** 
 ،متعه د مؤمن، گروه يک ما كشور در كه كند مالحظه دشمن اگر
 او ىانگيزه وميشود  نااميد هستند، كار سر بر كارآمد و همدل منسجم،

 تشويق را نمسئوال بين ىتفرقه كه كسانى. شد خواهد كم دشمنى براى
 است اين كشور ناندشم سياست امروز. ميکنند كار چه بفهمند ميکنند،

 در سرشان يک كه گروهکهايى از ما. بيندازند اختالف نمسئوال بين كه
 ىعمده ىبرنامه. داريم ويژه خبرهاى خارج، در سرشان يک است، داخل

                                                           
 1/4/0318م تير های معظ م شهدای هفتقضايي ه و خانواده یهبيانات در ديدار مسئوالن قو . 0
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 عناوين و راست چپ، عنوانهاى با كشور، نمسئوال بين كه است اين اينها
 هرجا مردم. ميخواهند را نمسئوال وحدت مردم. بيندازند اختالف ديگر،
 تخريب را يکديگر و همزبانند و همدل و هستند هم با نمسئوال ببينند

 0ميشود. نااميد بعکس، دشمنام ا  ميشوند؛ اميدوار و خوشحال نميکنند،

 دشمن برابر در جهاد فضيلت
 بارزش، مصداقهاى كه مى،اسال فرهنگ در برجسته نکات از يکى
 فرهنگ» ميشود، ديده زمان طول در كمتر و اسالم صدر تاريخ در بيشتر

 جنگ ميدان در حضور معناى به فقط هم جهاد. است «جهاد و رزمندگى
. شود تلق ى ادجهميتواند  دشمن، با مقابله در تالش گونه هر زيرا نيست؛
 آن، از و بکشند هم زحمت و دهند انجام كارى است ممکن بعضى البت ه
 جهاد، شرط يک چون. نيست درست تعبير، اين. ام ا كنند جهاد به تعبير
 ميدان در وقت يک مقابله، اين. باشد دشمن با مقابله در كه است اين

 يدانم در وقت يک دارد؛ نام «رزمى جهاد» كه است مسل حانه جنگ
 ميدان در هم وقت يک ميشود؛ ناميده «سياسى جهاد» كه است سياست
 در وقت يک وميشود  تعبير «فرهنگى جهاد» به كه است فرهنگى مسائل
 البت ه. ميگردد اطالق «سازندگى جهاد» آن به كه است سازندگى ميدان
 او ل شرط پس،. هست هم يگرد ميدانهاى در و ديگر عنوانهاى با جهاد،
 اينکه، شدو م شرط و باشد كوشش و تالش آن، در كه است اين جهاد
  0.گيرد صورت دشمن مقابل در

 

 یعني عقيم كردن تالش دشمن  ،اقتصادی جهاد
ى تحريمها و تنو ع تحريمها در سالهاى اخير بيشتر بوده، ليکن توسعه

تهاى سازنده در كشور، كوچک و ناچيز و تنو ع فع الي  در مقابل توسعه
سى سال پيش كه تحريمها را عليه ما شروع كردند، آن تحريمها  است.

                                                           
 8/8/0381بيانات در اجتماع بزرگ مردم اصفهان . 0 
 01/3/0311الل  ه)ص( محم د رسول 01بيانات در جمع فرماندهان لشکر   . 0 
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ممکن بود عليه ما كارگرتر واقع بشود تا تحريمهايى كه امروز عليه ما 
هم ميدهند كه  عدههى و طوردارند تصويب و اجرا ميکنند و همين

. اين معنايش اين است كه ما در مقابل تحريمها بيشترش خواهيم كرد
ضربه پيدا كرديم؛ ميتوانيم به شکلهاى مختلف با تدريجاً يک حالت ضد 

كه شگرد خوب و جالب و ـ تحريمها مقابله كنيم: يا با دور زدن تحريمها
ـ اين شگرد را به كار ببرند مل تظريفى است و خوب است كه دولت و 

اى كه كار بنيادى و زيربنايى تهاى درونىوردن به ظرفي  يا از جهت رو آ
بايد انجام بگيرد و تا حاال هم انجام گرفته. پس هدف حتماً  است و

 است؛ يعنى زمين زدن ايران دشمن، زمين زدن جمهورى اسالمى
انى خود، با ي كه با حضور خود، با پشتيبمل تاسالمى؛ يعنى زمين زدن 

حمايت خود، اين نظام را تا امروز پيش برده و رشد داده و رونق داده. 
ى مقابل را بايد شناخت، ز بود. جبههبايستى در مقابلش مجه   ،بنابراين

آن سالح را بايد آماده كرد؛ اين  ابزار و سالح او را بايد شناخت و ضد 
ه؟ هر تحر كى اسمش جهاد اقتصادى ميخواهد. جهاد يعنى چ جهاد
تحر كى با خصوصي اتى اسمش جهاد است. يکى از خصوصي ات  .نيست

ک كه اسمش جهاد است، اين است كه انسان بداند اين در مقابل اين تحر  
آلودى دشمن است؛ يعنى بداند در مقابل يک حركت  خصمانه و غرض
تگيرى است كه دارد انجام ميگيرد. حركتى كه در مقابل يک چنين جه

ى كه دو مجهت  .ط اصلى جهاد استيخصمانه وجود دارد، يکى از شرا
جانبگى بايستى مالحظه بشود، استمرار و همهحتماً  در مفهوم جهاد

است، هوشمندانه بودن است، مخلصانه بودن است. اينجور تحر كى 
جهاد اقتصادى يعنى حركت مستمر   ،اسمش جهاد است. بنابراين

كردن و عقيم كردن تالش ت خنثىبا ني   ايران مل ت ى هدفدار جانبههمه
  0.آلود دشمنآلود و غرضخصم

 دشمن با مقابله برای مليعا فکری جهاد
 را ما است ممکن دشمن چون. است «فکرى جهاد» جهادها، از يکى

                                                           
 06/1/0391 االن و برگزيدگان بخشهاى اقتصادىبيانات در ديدار فع  .0 
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 هر گرداند؛ اشتباهمان و خطا دچار و سازد منحرف را ما فکر كند، غافل
 جلوگيرى انحرافى از بکند، تالشى مردم، فکر روشنگرى راه در كه كس
 است، دشمن با مقابله در كهآنجا  از شود، سوءفهمى مانع و نمايد

مهم  امروز، شايد كه جهادى هم آنميشود.  ناميده «جهاد» تالشش
 جهت اين از و است جهاد كانون امروز ما كشور پس،ميشود.  محسوب

  0نداريم. هم اىنگرانى هيچ
*** 

 وارد راديوهايش با شود؛ ما كشور وارد خبرى امواج با دشمن اگر
 طوراين مل ت ذهن در و كند ما كشور وارد را حرفهايش و شود ما كشور
 د؛ندار اىفايده اسالم از دفاع نيست؛ خوب مبارزه» كه كند وارد

 مبارزه و بکشيد زحمت چه هر ندارد؛ ثمرى دشمن مقابل در ايستادگى
 دشمنان عليه اىمبارزه ،ايران مملکت در هم باز آيا «ايدكرده ضرر كنيد،
 دنيا در مسلمانان از خيلى! نه كه است معلوم! بود؟ خواهد باقى اسالم
 هستندها مل ت خيلى. نميکنند مبارزه سالما دشمنان و آمريکا با كه هستند

 دشمن باام ا  ميکنند، هم عبادت ميخوانند، هم نماز ميخوانند، هم قرآن كه
 دشمن اگر! ميکنند هم دوستى آنها با هيچ، كه نميکنند مبارزه اسالم
 پيروزى به دىامي ندارد، مبارزه به اعتقادى كهي مل ت به را ما مل ت بتواند
 كند، تبديل ندارد، ماد ى و شهوانى هاىجلوه به نسبت زهدى ندارد،
 از واجبتر اىمبارزه فرهنگى، ىمبارزه كه اينجاست. است شده پيروز
  0ميشود. واجب

  دشمن كيد و ضتعرّ  برابر در ایستادگي
 و تعر ض و كيد مقابل در ،ايران مل ت كه است اين مبارزه از مقصود

 كه كارهايى اقسام و انواع و دشمن سياسى تالشهاى و اندازىدست
 با نمايد، تبديل خود اقمار از يکى به را ايران كشور دوباره تاميکند 

                                                           
 01/3/0311الل  ه)ص( محم د رسول 01بيانات در جمع فرماندهان لشکر . 0 
« روز معل ــم»و « روز كــارگر»بيانــات در ديــدار كــارگران و فرهنگيــان كشــور، بــه مناســبت . 0 
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. اين يعنى ارزه،مب. كرد خواهد مقاومت و ايستاد خواهد قدرت وشد ت 
 نسبت برسد، دستمان جهان، سطح در كه جا هر يعنى ،استکبار با مبارزه

 استکبار ظلم از مظلومى، كه جايى هر. كرد خواهيم افشاگرى استکبار، به
 را مظلوم آن طرف بتوانيم، طور هر ما آمده، جان به و است آسيب دچار

 0گرفت. خواهيم

 دشمن با جهاد در مؤمن شوق لزوم
 نداشتند قبول را مبارزات آنگونه كه بعضى ،مبارزه و اختناق دوران در

 كه نميفهميدند و بود كم شانسياسي معرفت كه افرادىـ نميفهميدند يا
 كاش اى: »ميگفتند بودند، مؤمنى آدمهاىام ا ـ كرد جهاد و مبارزه بايد چرا

 شمشير هست، خدا دشمن كه جايى در برويم ما تا شود، فراهم اىوسيله
.« شويم برخوردار جهاد لتيفض از و بجنگيم سنگرها و هاجبهه در. بزنيم
 قرار هركس اختيار در ميکرد. جهاد پرواز حالتى چنان سوى به دلشان

 رارق كس هر اختيار در خطر، ميدان در و دشمن با جهاد! نميگيرد
 0!نميگيرد

*** 
 شما قدر دولت كهميکنيم  شکر را خدا! نورانى عزيزان! عزيز جوانان

 ميدانند؛ را شما قدر كشور نمسئوال ميداند؛ را شما قدر مل ت ميداند؛ را
 شکر را خدا. ميداند را شما قدر مجلس ميداند؛ را شما قدرجمهور رئيس

 اين در جوانان شما دست با كه ايثارى و جهاد و عز ت پرچم كهميکنيم 
 مؤمن، جوانان است؛ جوانان دست در هم امروز درآمد، اهتزاز به كشور
 مقاومت و جهادى روحي ه اگر. مختلف ميدانهاى در نورانى و پاک جوانان

 در پادگان، درـ هست جا هر جوان اين باشد، دشمن دشمنيهاى مقابل در
 هاىمحيط در كارخانه، در ،بازار در ه،علمي  ىحوزه در ،دانشگاه
 است دين پاسدار و ارزشها پاسدار است؛ «اهللسبيلفى مجاهد»ـ گوناگون

 3بدانيد. قدر را اين. دارد وجود بحمداهلل امروز اين و
                                                           

 9/8/0311بيانات به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهاني   .0 
 09/6/0313« سپاه پاسداران»های مختلف بيانات در ديدار فرماندهان رده  .0 
 06/1/0311دالشهداء)ع( شکر سي بيانات در مراسم صبحگاه ل. 3 
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 ی عجز دشمن ها نشاندهندهتهدید
 است اين تهديد فوايد از يکي. نيست اقدام معنای به هميشه ،تهديد

 به وادار و خارج ميدان از و مرعوب را مقابل طرف بتوانند بلکه كه
 و نمسئوال صف در يا ن،مسئوال يکپارچه صف در بتوانند يا كنند تسليم
 0.كنند ترديد ايجاد ردمم دل در يا مردم،

*** 
ها روى ميز ى گزينهميکنند؛ تهديد به اين زبان: همه باً تهديدمرت  

. اين، تهديد به جنگ است با اين زبان. ى جنگاست! يعنى حت ى گزينه
ست؛ خود جنگ، ده برابر به آمريکاخب، اين تهديد به جنگ، به ضرر 

ست؟ بخاطر اينکه آمريکاست. چرا اين تهديدها به ضرر آمريکاضرر 
ى ى منطقى و مقابلهاز مقابله آمريکاى عجز خود اين تهديدها نشاندهنده

ندارند؛  جمهورى اسالمى گفتمانى است؛ يک گفتمانى در مقابل گفتمان
اى ايجاد ى فکرى و منطقى، براى خودشان غلبهنميتوانند در ميدان مقابله
ث به زور بکنند. اين معنايش به زور و تشب  توس لكنند؛ مجبور ميشوند 

جز زور، هيچ منطقى ندارد؛ جز خونريزى، هيچ  آمريکااين است كه 
از آنچه تاكنون را بيش  آمريکاراهى براى پيشبرد خود ندارد. اين، اعتبار 

خودش خواهد شکست؛  مل تها و در چشم مل تشکسته است، در چشم 
اين همان چيزى است كه سرنوشت رژيمها را معي ن ميکند. آن رژيمى، 
آن نظامى كه اعتبارش در چشم مردم خودش بشکند، سرنوشتش معلوم 

غربى همين  بعضى از صاحبنظران فاقاًات سابق.  است؛ مثل رژيم شوروى
شبيه وضع شوروى  و غرب آمريکاچند روز قبل گفتند كه امروز وضع 

ميالدى است كه منجر به سقوط شد.  81ى سابق در سالهاى اواخر دهه
يعنى وقتى يک رژيمى، يک نظامى از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق، در 

م نيست. چشم مردم خودش ساقط بشود، ديگر اميدى به بقاى اين رژي
ـ آنها و ديگران بدانند البت هلذا هرچه تهديد كنند، به ضررشان است. 

نفتى،  كه ما هم در برابر تهديد به جنگ و تهديد به تحريمـ ميدانند هم

                                                           
 00/00/0381بيانات در پايان درس خارج فقه . 0 
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شاءالل ه تهديدهايى داريم كه در وقت خودش، آن وقتى كه الزم باشد، ان
  0اعمال خواهد شد.

 تهدیدات دشمن  به ملّتاعتنایي بي
 بخواهدي مل ت هر. است طبيعى و قهرى چيز يک دشمن، تهديد
 و اخم با نباشد، المللىبين قدرتهاى ىسيطره تحت و كند زندگى مستقل
 اين به ما مل ت. شد خواهد روروبه آنها تيز و خشن زبان و تهديد

 و وارانجهانخ كه است سال وششبيست. است كرده عادت تهديدها
 با تهديد زبان با آمريکا دولت آنها رأس در و المللىبين جهانگشايان

 شنيدن به ايران مل ت گوش. ميشوند روروبه وميکنند  صحبت ايران مل ت
 دشمن، تهديد به اعتنايىبى با ايران مل ت. است كرده عادت تهديدها اين
 دولت و اسالمى جمهورى نظام امروز. است داده ادامه را خود راه

 ،كرد آغاز را راه اين كه روزى آن با تواناييهايش ،انقالب از ىبرخاسته
 او تواناييهاى و است قويتر ايران مل ت امروز. كرده تفاوت آسمان تا زمين
. است باالتر مراتبهب غيره و تسليحاتى اقتصادى، لمى،ع هاىزمينه در
  0.دارد وجود هم تهديدها اين

 فشار دشمن بخاطر درستي راه ما
 از دشمن وقتى كه ميفرمودند 1بزرگوار امام جريانى، در وقت يک
 وقتىميکند.  شک خودش در انسان نکند، دشمنى و كند تعريف انسان

 پيدا اطمينان وميشود  خوشحال انسان آورد،مى رفشا وميکند  بدگويى
 كمال با هم ناآل و آوردمى فشار دشمن. اينکه است درست راه كهميکند 
 راهش كهـ حکومت اين. است راه درستى بخاطر آورد،مى فشارشد ت 
 حق حکومتـ آنهاست خدمت در و مردم مصلحت براى و است درست
  3.ميشود معلوماينجا  در ،اطلب و حق  مالک. است

                                                           
 04/00/0391 تهران یهای نماز جمعهخطبه. 0 
 0/0/0384بيانات در صحن جامع رضوی . 0 
كننده بيانات در ديدار با جمعى از مسئوالن و كاركنان نهادها و سازمانهاى خدماتى و حمايت. 3 

 00/1/0368حرومان از مستضعفان و م
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  دشمن برابر در نشينيعقب مذمّت
 است، كرده بيشترى تالش مل ت اين ميان در كه گروهى هر و هركس

 شرف و عز ت ازي مل ت اگر. دارد بيشترى سهم پيروزيها و افتخارات در
 عالم ىكلفتهاگردن از و بکشد دست خود هدفهاى از و نکند دفاع خود
 دشمن با مواجهه ميدان در و بگيرد پس را خود حرف و بترسد
 براى كه نتايجى و بود خواهد ديگرى چيز سرنوشتش كند، نشينىعقب
 ايران مل ت براى امروز كه ميباشد چيزى آن از غير ميشود، حاصل او

  0.است آمده پديد
*** 

 قاطع وجد ى  صورت به نيستند درقا كه دادند نشان عمالً ما، دشمنان
 ميتوانستند، كه كارى هر سال، ده اين دراينکه  بخاطر بزنند؛ ضربه ما به

 خود، بين در و پابرجاتر و قويتر هميشه از بحمداهلل امروز ما و كردند
 دشمن از ما. است روشنتر هميشه از ما براى آينده امروز،. اميدوارتريم
 اينها ىهمهام ا  نيست؛ ما به زدن ضربه به قادر هم شمند و نميترسيم
 طوراين. است صحنه در مردم آحاد حضور و هوشيارى حفظ به مشروط
 هر و شد تمام كارها بحمداهلل ديگر حاال كه كنند اسحسا مردم كه نباشد
 نبايد، مل ت. كرد خالى نبايد را صحنه نه،. برود خود كار سراغ كسى
 لحظه يک را، كشور مديران و مجريان و نمسئوال و نظام از تحماي

 وظايف مل ت اين قبال در هم، مديران و نمسئوال ،البت ه. كند فراموش
 0.است مسل م و دارد را خود جاى ذكرش، و بيان كه دارند زيادى

*** 
راه موف قي ت اين است كه در مقابل دشمن، انسان يک قدم هم 

نشينى در مقابل دشمن، موجب ا يک قدم عقبنشينى نکند؛ وال  عقب
تشجيع دشمن در چنگ انداختن و دست انداختن ميشود. جمهورى 

اين افتخار را دارد كه در طول اين سى و دو سال، يک قدم در  اسالمى
نشينى نکرد. با اينکه فشار زياد بود؛ فشار نظامى بود، مقابل دشمن عقب

                                                           
 01/4/0368در مراسم بيعت روحانيون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم استان اصفهان  اناتيب. 0 
ت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهـران، علمـا و ى روحاني در ديدار با اعضاى جامعه اناتيب. 0 

بليغات اسالمى، اظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تى وع ى جماعت و جامعهائم ه
 00/1/0368ى ماه محر م در آستانه
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بود، فشارهاى سياسى بود، فشارهاى  ى بود، فشار تحريمفشار امني ت
نشينى نکرديم. و من به شما عرض بکنم؛ تبليغاتى بود، ولى ما عقب

اين منطقه! بدانيد  آگاه و روشنفکر عزيزان من! برادران! خواهران! جوانان
خواهى و فشار كشور بعد از اين هم در مقابل باج ينمسئول و ايران مل ت

  0.درنشينى نخواهند كدشمنان، يک قدم عقب
*** 

 در. كرد ايستادگى هم مل ت شد، متمركز نقطه يک روى دشمن وقتى
 مل ت اگر است، كرده پيدا تمركز او روى دشمن كه اىنقطه اين

 و قطعى حق اين از و كنند نشينىعقب ينمسئول اگر كند، نشينىعقب
مل ى  حقوق به اندازىدست براى راه ترديد بدون كنند، صرفنظر روشن
 0.شد خواهد باز دشمن براى

  ملّت دشمن؛ اقتدار نشينيعقب علّت
 در است، كرده مرعوب ايران مل ت مقابل در را درتهاابرق كه چيزى آن
 باشد، كلمه وحدتي مل ت ميان در وقتى. بود كلمه وحدت او ل ىدرجه
 را مقتدرى مل ت خود مقابل در دشمن اگرميشود.  برابر چند آنها قدرت
 نشينيهاىعقب عل ت. شد خواهد نشينىعقب به مجبور ،كرد مشاهده
  3.بود همين هم انقالب پيروزى از بعد و مبارزه طول در دشمن مکر ر

*** 
 آن. كرد خواهد ترح م دشمن باشيم، ضعيف ما اگر كه نکنيم گمان
 نيست، مطرح برايشان ارزشها و معنوي ات كه را ماد ى مردم كه چيزى

 زورگوى و مقتدر و كلفتگردن دولتهاى براى. است قدرت ميترساند،
 آن از كه چيزى آن. نيست مطرح اخالقى و انسانى ارزش هيچ عالم،
  4.ميکنند احتياط هم دنيا ماد ى بزرگ قدرتهاى. است قدرت دارند، واهمه

                                                           
 01/1/0391 بيانات در ديدار مردم پاوه.0 
 04/9/0381 در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت اناتيب. 0 
در مراسم بيعت روحانيون، مسئوالن و مردم استان زنجان و شهرهاى نهاوند، كاشـمر،  اناتيب. 3 

 01/4/0368بجنورد، اسفراين، طرقبه و چناران، اقليد، بم، مالير و دهبيد فارس 
 همان. 4 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=8751
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=8751
http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 263/ مقابله با دشمن ها و ابزار فصل هشتم: شیوه

  اسالم امّتد و عظمت نشيني دشمن در برابر مجعقب
كم نگيريم. از بزرگترين آفتهايى كه هاى خودمان را دستييما توانا

، دو تصو ر غلط و انحرافى وارد كرد غربى بر كشورهاى اسالمى فرهنگ
اوراندند كه از شما هاى مسلمان؛ بمل تبود: يکى تلقين و تزريق ناتوانى 

، نه در ميدان ، نه در ميدان اقتصادآيد؛ نه در ميدان سياستكارى برنمى
؛ گفتند شما ضعيف هستيد. ما كشورهاى اسالمى دهها سال  طوالنى علم

ه ى كدو مو باور  دو مدر اين باور غلط باقى مانديم و عقب مانديم. تلقين 
نهايت بودن و غيرقابل شکست بودن قدرت به ما تزريق كردند، بى

را كه نميشود شکست  آمريکادشمنان ماست. اينجور تفهيم كردند كه 
نشينى وادار كرد؛ مجبوريم در مقابل را كه نميشود به عقب داد، غرب

نى شده است كه اين هر هاى مسلمان عيمل تامروز براى  اينها تحم ل كنيم.
هاى مسلمان ميتوانند پيش بروند؛ مل تدو باور، غلط اندر غلط است. 

ى هميتوانند مجد و عظمت اسالمى را كه يک روز در اوج افتخار و در قل 
قرار داشتند، تجديد كنند و  درخشندگى علمى و سياسى و اجتماعى

  0نشينى كند.دى عقبمتعد دشمن مجبور است در ميدانهاى 

 و تاریخ ما  عدم تسليم در قاموس فرهنگ
 همه را اين نميکنيم؛ استقبال جنگي هيچ از ما چيست؟ ما موضع

 اجتناب است؛ نظام نمسئوال یهمه يکپارچه و مت حد موضع اين. بدانند
 منطقه ،آمريکا كنوني رويکرد معتقديم. ميدانيم خودمان وظيفه را جنگ از
 برآورد در آمريکا كه معتقديم حالدرعين. ميکشد ثباتيبي به را دنيا و

 آنها آنچه برای الزم عناصر یهمه. است مبالغه دچار خودش تواناييهای
 ديگر چيزهای خيلي نيست؛ اتم و موشک بياورند، دست بهميخواهند 

 یمنطقه بزرگ، مل ت تواناييهای مورد در. ندارند آنها كه است الزم
 انساني تواناييهای ما. غفلتند دچار هم ما هوشيار نمسئوال و حس اس
 يحس اس بسيار یمنطقه ما، یمنطقه. داريم جغرافيايي تواناييهای داريم،
 بسيار حقايق اينها. ميکند ثباتبي را دنيا ،منطقه اين در ثباتيبي. است

                                                           
 01/00/0391« جوانان و بيدارى اسالمى» كنندگان در اجالس جهانىبيانات در ديدار شركت. 0 
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 هم ايران اسالمي جمهوری. باشيم داشتهتوج ه  آن به بايد هك استمهم ي 
 كه وقتي لذا بود، وصل بيگانه كشور يک به نافش بند كه نيست «طالبان»

 اسالمي جمهوری. رفت بين از خود خودی به كردند، قطع را ناف بند
 نشاط و سرزندگي با فراوان، امکاناتي با بزرگ، مردمي با بزرگ، كشوری
 بازدارندگي قدرت با و اسالم دنيای یهمه در طوالني یعقبه با فراوان،
 . نيست ديگر جاهای با مقايسه قابل اسالمي جمهوری. باالست بسيار
 مل ت نه. هستيم سربلند هستيم، عزيز هستيم، قوی نيستيم، ضعيف ما
 هيچ مقابل در تسليم یاجازه ما فرهنگ نه و ما يختار نه ما، دولت نه ما،

 ما موضع. شد نخواهد تسليم وجههيچبه مل ت اين و نميدهد را دشمني
 راه تنها و است تدبير و حزم و عقل گرفتن كار به و حق بر فشردن پای
 و كنيم حفظ را خودمان برحقِّ مواضع بايد. ميدانيم همين را كشور حفظ
 دوره اين در. بنديم كار به مراحل یهمه در را حزم و تدبير و عقل بايد

 :استمهم ي  آزمايش یدوره دوره، اين و دارند سنگيني وظايف نخبگان
     نديد عشق ره مرد كس و شد روزگاری

 وستت و من نگران جهاني چشم حاليا                        
 و گردانانصحنه شما امروز. توست و من نگران تاريخي، چشم 

 بايد هستيد؛ كشور تاريخمهم  مقاطع از يکي اصلي كارگردانان  و قهرمانان
  0.كنيد جمع خوب را حواستان

  نظام اسالمي بر تهدیدات دشمن یتوانایي غلبه
ست نظام اين است كه نظام ثابت كرده ا قو تى ى مثبت و نقطهنقطه

ى بر تهديدها را دارد؛ اين خيلى چيز مهم ى است. ما در كه توانايى غلبه
سياسى،  تهديدـ طول اين سى و دو سال تهديدهاى فراوانى داشتيم

ى اين تهديدها اين الزمهـ تهديد امني تى، تهديد نظامى، تهديد اقتصادى
ـ واستند نظام را ساقط كنندآنها ميخ البت هبوده است كه نظام ضربه بخورد. 
الاقل نظام را عقب نگه دارند، كشور را ـ حاال اين، دور از دسترسشان بود
ى اين تهديدها غلبه پيدا كرده است؛ يک عقب نگه دارند. نظام بر همه

                                                           
 01/00/0381بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي  .0 
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ها بود، يک ييآمريکااش حركات تحميلى بود، يک نمونه اش جنگنمونه
ن بود. بعضى از اينها مستقيمًا از طرف اش تحريمهاى گوناگونمونه

بيگانگان بود؛ مثل تحريمها. تحريمها سالهاى متمادى وجود داشته است، 
كننده. چه به فلج ام ا سالهاى اخير شد ت پيدا كرده؛ خودشان گفتند تحريم

و چه مستقالً، اين ـ كه در اختيار خودشان بودـ كمک سازمان ملل
تحميل كردند. اينها مربوط به بيگانگان بود، كه مستقيماً آنها تحريمها را 

هاى داخلى داشت؛ اگرچه دخالت داشتند. تهديدهايى هم بود كه زمينه
در كشور.  تهای قومي دشمن هم ميتوانست از آنها استفاده كند؛ مثل مسأله

تهاى گوناگون كشور ما، همه مي . امروز قوى اينها غلبه كردنظام بر همه
صال به نظام و ات   اسحسبرادروار در كنار هم دارند زندگى ميکنند؛ ا

ى آنها محسوس و مشهود است. به نظر من اين دلبستگى به نظام در همه
نظام بايد  قو تى نقاط هاست. ما در محاسبهقو تيکى از مهمترين نقطه 

المللى، با دشمنى  ون پشتيبان بيناين را در نظر بگيريم. نظامى تنها، بد
قدرتمندترين قدرتمندان ماد ى جهانى، در طول سى و دو سال با 

ى اين تهديدها فائق درپى مواجه بوده، ام ا بر همهتهديدهاى متوالى و پى
 او لى درجه قو تى ى مهم ى است. به نظر من نقطهآمده؛ اين خيلى نقطه

 0نظام اين است.
*** 

 و وحدت و اسالم ىسايه در كه را عظمتى و قدرت دباي ما مل ت
 گرايش كمترين. بيفزايد آن بر و كند حفظ آورده، دست به مجاهدت

 به فداكاريها بيشترين با كه را سرمايه اين غد ار، دشمن به آميزتسليم
 خواهد پيش از جريتر را مستکبر دشمن و داد خواهد باد بر آمده، دست
 0.كرد

*** 
 دشمنان مقابل در ولي است، قرآن نام به و اسالم نام به كه نظامي آن
 اسالمي جمهوری نيست؛ اسالمي جمهوری ديگر ميشود، تسليم خدا

                                                           
 06/1/0391 بيانات در ديدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ايران. 0 
 03/8/0369ي مبارزه با استکبار جهاني پيام به مناسبت روز مل . 0 
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 راهش، در كه چيزی آن. نيست انبيا راه و قرآن مکتب است، ييآمريکا
 خونها گرديد، خارجها تن از طاهر و طي ب جانهای رفت، بين از هاجواني
 یچهره. بود نخواهد آن ديگر اين شد، كشيده زحمتها برايش شد، ريخته

 وها مل ت حريم به متعر ضان و خدا دشمنان به نسبت اسالميجمهوری
 ما. است متسلي عدم و متعر ض یچهره ها،مل ت استقالل و انساني ت شرف
 سياست. بود خواهيم و هستيم و بوديم معارض و مخالف و اعتمادبي

 0.است پايه اين بر ما، ديپلماسي و اسالمي جمهوری

  دشمن خواهيزیاده مقابل عدم تسليم در
 و دارند نظر در كامالً را مل ي عز ت كشور ينمسئول خوشبختانه

 و شدن تسليم نجات راه دشمنان، خواهيزياده مقابل در كه ميدانند
 بايد کند،مي زورگيری و زورگويي دشمن اگر نيست؛ كردن نشينيعقب
 اقتدار كسب در ايران مل ت عالج. كرد پيشرفت و ايستاد دشمن مقابل در

 علمي، اقتدار بايد نيست؛ نظامي اقتدار معنای به فقط اقتدار اين است؛
 از باالتر و اجتماعي و اخالقي قدرت آوردن دست به اقتصادی، اقتدار
 برای متعال خداوند به ات کال از كه ـروحي و معنوی اقتدار اينها یهمه
 0.كنيم كسب هم شودـمي حاصل مل ت يک

*** 
 بردن كار به و زدن تشر با كه است اين بداند، بايد دشمن آنچه
. كند تسليم به وادار را ايران مل ت نميتواند قلدرمآبانه و زورمدارانه ادبي ات

 گونه هر كه است اين است، مسل م و روشن ما مل ت براى كه چيزى آن
 ذل ت و تهديد را او دنياى و دين سعادت كشور، اين در خارجى ىسلطه

 با بلکه ما، با فقط نه آمريکا امروز. كرد خواهد تحميل او بر را تحقير و
 ىسلطه و نفوذ گسترش براى و ميزند حرف قلدرمآبانه ادبي ات با دنيا
 اين مرعوب هك دولتى و مل ت هرميکند.  جنگ از صحبت دنيا، در خود

                                                           
ايـران اسـالميدر ديدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و كارداران جمهـوری اناتيب. 0 

0/1/0369 
 0/0/0381 0381پيام نوروزى به مناسبت حلول سال . 0 
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 را خود گور قطعاً گردد، تسليم و شود برخورد ىنحوه اين و ادبي ات
 0.است كرده اقدام خود ضرر به و كنده

 دشمن  نشان دادن یعني تيز كردن آتشنرمش 
 ميتوانيم آيا. داريم دشمن دنيا در كلمه حقيقى معناى به امروز ما
 با ميتوانيم آيا. است سؤال يک ناي كنيم؟ منصرف دشمنى از را دشمن
 را سؤالها اين به پاسخ. است ديگرى سؤال هم اين كنيم؟ مقابله دشمن
 پاسخميتواند  عالم، سياسى مسائل از آگاهى صاحب انسان هر. داد بايد
 .كند پيدا دشوار چندان نه لىتأم   با را سؤالها اين

 اين نه؟ يا هست دشمنى اين رفع امکان آيا: ميشود مطرح دو م سؤال
 و بدخواه هم هرچهـ را دشمن يک بتواند انسان اگر. مهم ى است سؤال
 اين رفع امکان آيا. است پيروزى يک اين كند، منصرف دشمنى ازـ بددل

 سياى كارشناسان دل ميل طبق بردارند بعضىاينکه  نه؟ يا هست دشمنى
 كنند، عاديسازى را فضا و بزنند ارتباط و رهمذاك و نزديکى از دم ،آمريکا
 از سخن است قرار اگر. است مردم اين به خيانت و توهين بزرگترين اين
 كه باشد روزى آن بايد آورد، زبان بر خورده سوگند دشمنان دشمنى رفع
 باشد؛ كرده مستحکم را خودش هاىپايه اقتصادى لحاظ از كشور اين

 باشد؛ برده بين از را بيکارى نسبت اين د؛باش كرده رفع را محرومي تها
 التحصيلفارغ و تحصيلکرده جوان باشد؛ كرده روشن را جوانها ىآينده

 فرهنگى مسائل لحاظ از باشد؛ نداشته كار ىدغدغه و معاش ىدغدغه
 ى،مل  مصالح و منافع طبق بر كه كند تربيت هنرمندانى بتواند كشور اين

 را كشور مطبوعات كنند؛ اداره را كشور هنر كنند؛ اداره را كشور سينماى
 رفع براى كه رسيد خواهد اين نوبت وقت آن شد، طوراين اگر. كنند اداره

 به شدن نزديک هرگونه صورت، آن غير در اوال  كنيم؛ فکر دشمنى
 آتش كردن تيز دشمن، مقابل در دادن نشان نرمش هرگونه دشمن،
 .است دشمن ستمگرى و دشمنى

 مواجهيم، سطح اين در دشمنانى چنين با ما كه اكنون آيا سو م؛ سؤال
                                                           

 04/3/0380م خميني)ره( ران حرم امائبيانات در اجتماع بزرگ زا. 0 
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 را دشمن ىضربه از جلوگيرى يا دشمن، به ضربه يا خود، از دفاع امکان
 آرى، كه است اين من پاسخ. مهم ى است سؤال هم اين نه؟ يا داريم
 در من كه كشورهايى ميان در امروز. بدهم شعار بخواهماينکه  نه. داريم
 ،فارسخليج كشورهاى ،خاورميانه كشورهاىـ ميشناسم منطقه اين

 هيچـ يافتهاستقالل تازه و ميانه آسياى كشورهاى ،آسيا شرق كشورهاى
 هستند هم بزرگى كشورهاى البت ه. ندارد را توان اين راناي جز كشورى

 ىويژه ما داليلام ا  دارند؛ را توانايى اين ديگرى داليل به هم آنها كه
 0.داريم را امکان اين كامالً ما ماست؛ خود

 عدم انفعال در برابر دشمن
 دشمن از مطلق، تادگىايس ،امتاستق يعنى خدا؛ دشمنان مقابل در

. نشدن دچار انفعال به دشمن مقابل در نبردن، حساب دشمن از نترسيدن،
 تمام. نشود انفعال دچار دشمن، مقابل در انسان كه استمهم  خيلى اين

 زمام كه استکبارى دولتهاى همين يعنىـ مستکبر ماد ى دنياى امروز سعى
 خيلى فرهنگ بسيارى، موارد درحت ى  و عالم تسليحات و اقتصاد مسائل

 هست، مقاومتى جا هر كه است اينـ دارند دست در هم را كشورها از
 ترينغلط دشمن، مقابل در انفعال. كنند ردخُ كردن منفعل طريق از را آن
 حساب به بايد دشمنى، لحاظ از را دشمن. است اشتباه بزرگترين و كار

 دفاع و بود آماده برابرش در و نشمرد حقير را او او، مقابل در يعنى آورد؛
 نبايد و گرفت قرار تأثيرتحت نبايد برد، حساب نبايد دشمن ازام ا  ؛كرد
 بزرگترين .كند منفعل را جوامعميخواهد  دشمن. شد منفعل مقابلش در

 همين شود، مشاهده كه دنيا جاى هر در بشر حقوق نقض ىپشتوانه
 بشر حقوق دارداعيه اينها وقتآن. هستندـ آمريکا امثالـ مستکبر دولتهاى
 دربيفتند، آنها باميخواهند  كه دولتهايى وها مل ت براى را آن و ميشوند
 بشر قوقح باب در طورى بيايند كسانى طرف اين از اگر! ميکنند چماقى
 غلطى سياست خيلى اين كنند، راضى را اواينکه  براى بزنند، حرف
 0.دشمن مقابل در انفعال يعنى اين،. است

                                                           
 1/1/0319بيانات در ديدار گروه كثيری از جوانان استان اردبيل  .0 
 01/0/0316های سرداران شهيد استان تهران بيانات در ديدار با خانواده. 0 
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 سر سخت بودن در برابر دشمن
 تکرار هم بارها است؛ قرآنى تعليم يک ،0«جميعاًٍّاهللٍّبحبلٍّاعتصمواٍّو»
 الهى، الهام عنوان به شريفه ىآيه اين كه وقتى. ميخوانيم هم هى ايم،كرده
 آيه اين شکل به دل بگيرد، كند، هضم كند، جذب دلـ شد نازل ما دل بر

 آنـ بگيرد قرار آيه اين قالب در ما جان و ما دل كند، پيدا صيرورت
 براى و شد خواهد اساسى یمسأله يک ما براى وحدت یمسأله وقت
 نميزنيم؛ هم به رامل ى  عظيم وحدتهاى شخصى، مقاصد و اغراض خاطر
 انسان دل بر آنچنان قرآن آيات اگر. ميشود ظاهر اينجا اثرش اين ببينيد،
 آن دربيايد، آيه آن شکل به و كند فهم و كند جذب دل كه بشود نازل
ٍّعلىٍّالكفّارٍّرحماءٍّ: »هك ميگويند ما به كه وقتى وقت ٍّأشدّاء ٍّالّذينٍّمعه و
 سخت، سختگير، كف ار با. ميشود راحت برايمان آن پذيرش ،0«بينهم

 كه نيست اين معنايش است؛ سختى معناى بهشد ت  و شديد اشد اء؛
 يک نه، كند؛ سركوب و كند پايمال بکل ى آدم را دشمن بايستىحتماً 
 درام ا  ندارد؛ سركوبى اقتضاى هم وقت يک دارد، سركوبى اقتضاى وقت
 مقابل در بايد خاكريزتان. بود سرسخت دشمن مقابل در بايد حال همه

 در اين بگذارد؛ تأثير نتواند كند؛ نفوذ نتواند دشمن نباشد؛ نرم دشمن
 باشيم، مهربان همديگر با ؛«بينهمٍّرحماء: »مقابل ىنقطه. دشمن مقابل
. ديگر است قرآن دستور اين ببينيد. هم مقابل در باشيم نرم باشيم، رحيم
 اگر. است همين كار اشکال كجاست؟ كار اشکال نميکنيم؟ عمل چرا

 قرار قرآن هدايت باران و قرآن رحمت باران ىپذيرنده ظرف  را دلهايمان
 مقاصد. ميشود راحت برايمان بسپريم، قرآن به را دل اگر بدهيم،

 طلبى،پول طلبى،قدرت ماد ى، منافع شخصى، اغراض خصى،ش
 و قرآنى ىتوصيه اين انسان كه شد نخواهد موجب اينها بازى،رفيق

 3.بيندازد سر پشت بدهد؛ دست از كند؛ فراموش را قرآنى هدايت
 

                                                           
 013ی عمران، آيهی آل. سوره 0
  09ی ی فتح، آيه. سوره0 
 30/1/0388 ه رمضانبيانات در جمع قاريان قرآن در روز او ل ما. 3 
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 مؤمنان یهاراد و عزم مقابل در دشمن حتمي شکست

 بدانسن ت  و قرآن كه مشتركى مبانى بر تکيه و همکارى با مسلمانان
 چندچهره اهريمن اين برابر در كه يافت خواهند قدرت است ناطق

 پيروى با اسالمى ايران. سازند خود ايمان و اراده مغلوب را آن و بايستند
 آنان. استموف ق  مقاومت   اين بارز ىنمونه كبير، خمينى امام درسهاى از
 از دشمنى و توطئه و ترفند سالسى. اندخورده شکست اسالمى ايران در

 از و اموال، ىمصادره و تحريم تا ساله، هشت تحميلى جنگ و كودتا
 از جلوگيرى براى تالش اى تارسانه بندىصف و تبليغاتى و روانى جنگ
 و اى،هسته دانش جمله از و نوين دانشهاى به دستيابى و علمى رشد
 انتخابات پرمعناى و پرشکوه ماجراى در آشکار دخالت و تحريکحت ى 
 دشمن گردانىسر و انفعال و شکست هايى ازصحنه به همه و همه اخير،
 بار ايرانيان چشم برابر در 0«إنٍّّكيدٍّالشّيطانٍّكانٍّضعيفاً» ىآيه و شد تبديل
 عزم از برخاسته مقاومت   كه نيز ديگر ىنقطه هر در. گشت مجس م ديگر

 نصيب پيروزى كشانيد، پرمد عا مستکبران مصاف به را مردم ايمان، و
 نمايان فتح. دش ستمگران حتمى رسوايى سرنوشت و شکست و مؤمنان

 شاهد اخير، سال سه در غزه پيروز و سرافراز جهاد و لبنان در روزه 33
 0است. حقيقت اين ىزنده

 او پذیریآسيب ینشانه دشمن، سختگيری
 درستميکند،  سختگيرى دشمن ميکنيد اسحسا شما كه آنجايى
 ىوسيلهبه روزها اين كه فشارىميبيند.  آسيب دشمن كه است همانجايى

 است آن معناى به ميشود، وارد فلسطينى مظلوم مسلمانان بر صهيونيستها
 تهديدجد ى  طوربه مقد س، فلسطين اشغالى سرزمينهاى در استکبار كه

 دولت روزها اين. نميشد زياد فشار اينقدر نبود،جد ى  تهديد اگرميشود. 
 حمله مردم به اشغالى سرزمين در روزمره طوربه ،صهيونيست غاصب
 و مضروب را آنها از تعدادى كرده، حمله زنها به شنيدمحت ى  وميکند 

                                                           
 16ی ی نساء، آيه. سوره0 
 1/9/0388 ،0431عظيم حج سال  یای به كنگرهاهلل خامنهپيام حضرت آيت. 0 
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 و نظامى مزدوران ىوسيلهبه را مردم از كثيرى تعداد و نموده مجروح
 زندانهاى در و ميگيرند را افراد از چقدر. است كرده مجروح خود پليس
ام ا  ميدارند؛ نگه فشار نهايت در وميکنند  شکنجه و بازداشت خود
 0ميشود. رعلتمشت اشغالى سرزمينهاى در روزروزبه مقد س، ىشعله

 ؛ عامل حيرت دشمن ملّتقدرت 
 ما در دشمن دهيم، نشان اىقوى دينى اعتقاد و پايبندى ما كه جايى
 نميشناسد، درست را او چون كه كرد خواهد اسحسا را تقدر از چيزى
 ابه ت اقتدارى و اعتقاد چنين. گرفت خواهد جاى دلش در آن ابه ت
 و علم و ثروت و پول چونـ ظاهرى و معمولى اقتدارهاى اين اوال  است؛

 آن از ام از بيشتر هم خيليها و است تشخيص و فهم قابلـ ...و تسليحات
 0.برخوردارند

*** 

 از وجه يک «للمؤمنينٍّوٍّلرسولهٍّوٍّالعزهٍّوهلل: »ميفرمايد اسالم اينکه
 اسحسا هم شرايط ينترسخت در مؤمن. است همين مؤمنين عز ت
 دشمن، به نسبت را خودش وکند ينم تذل   اسحسا و است عزيزميکند 
 حفظ را خودش درونى و معنوى اقتدار چون نميکند؛ اسحسا خوار
 3.است نداده دست از و كرده

*** 
 مؤمنين حال شامل الهى لطف او الً زيرا اميدوارم؛ بسيار آينده به من
 مردم آگاهى ثالثاً و ميشوند؛ مجرب تر روزروزبه نظام نمسئوال ثانياً است؛

 كند، كمک شما حضور و عواطف و تااسحسا بايد. است بااليى حد  در
 آن درست ىاداره و كشور ساختن راه در تالشها بهترين شاءاهللان تا

 توطئه وميشود  بيشتر اسالم قدرت ميرويم، جلوتر هرچه ما. گيرد انجام

                                                           
 09/9/0368ه های علمي در ديدار با جمع كثيری از دانشگاهيان و طل اب حوزه اناتيب. 0 
خارجـه و سـفرا و رؤسـاى بيانات در ديدار با وزير، معاونـان و مـديران كـل وزارت امـور . 0 

 30/1/0368نمايندگيهاى سياسى خارج از كشور
هاى معظ م اسرا و مفقودان شهرهاى تهـران، كـرج، در ديدار با جمع كثيرى از خانواده اناتيب. 3 

 03/1/0368ورامين، قم، كاشان، زنجان و اهواز 
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 از ديگر كند اسحسا دشمن كه روز آن. ميگردد ضعيفتر دشمن مکر و
 كشيد، خواهند راحتى نفس مردم آيد،برنمى نظام اين عليه كارى دستش

 روح از و بخواهيم كمک متعال خداى از بايد. نيست دور روز آن و
 محکمتر عالم، پروردگار با ما ىرابطه تا كنيم، استمداد عزيز اماممقد س 

 0شود. عميقتر و
*** 

 ،استکبار قدرت. نيست تمندقدر قدرت، به تظاهر رغمعلي دشمن
 انسانى و معنوى قدرت با مقابله توان ماد ى قدرت و است، ماد ى قدرت

 و باشند يکى هم با مل ت يک زبانهاى و دستها و دلها كه. آنجا ندارد را
 نند،ك ي تمسئول اسحسا انقالب و اسالم واالى هدفهاى راه در همه

 از را آنها و كنند وارد ضربه نميتوانند قدرتها ديگر و جهانى استکبار
 ايران مل ت به نسبت استکبار كه است سال ده. سازند خارج ميدان

 ما كارى قدرت و شده بيشتر روزروزبه ما ثباتام ا  ميکند؛ سختگيرى
 0.است رفته باالتر

 دشمن برابر در قدرت اسحسا لزوم
 مقابل در ايستادگى اين و شجاعت اين ،استقالل اين بحمداهلل امروز
 و است كشور اين و مل ت اين مخصوص ،جهانى استکبار زورگويى

 و حقد دچار، مل ت اين و كشور اين به نسبت را استکبار كه است همين
 الهى ىعدهو از ناشى هم اين كنم؛ عرض را اين من. ام ا است كرده بغض
ٍّانتم» بکند؛ توانست نخواهد كارى هيچ استکبار، بغض و حقد كه است

ٍّوٍّالٍّ: »ميفرمايد جا دو در كريم قرآن «مؤمنينٍّكنتمٍّانٍّاألعلون وٍّالٍّتهنوا
ٍّ» ،3«تحزنوا ٍّوٍّتدعوا  پايين خودتان مواضع از هرگز. 4«إلىٍّالسّلمفالٍّتهنوا
 بر را كار بناى كه او. نکنيد ضعف اسحسا دشمن مقابل در و نياييد

                                                           
ى مختلـف مـردم سـمنان، فقيـه و قشـرهاى ولى نماينده در مراسم بيعت امام جمعه و اناتيب. 0 

 4/4/0368كرج، شيروان، قوچان، كازرون و جمعى از بسيجيان نيشابور 
 31/3/0368در مراسم بيعت روحانيون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم آذربايجان  اناتيب. 0 
 039ی عمران، آيهی آل. سوره3 
 31ی د، آيهی محم . سوره4 
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 خدا به كه شماام ا  است؛ ضعيف گذاشته، زورگويى و فريب و دروغ
 0.هستيد قوى هستيد،کى مت 

  اسالمي جمهوری با مقابله در دشمن ناكامي عامل
 زندگى و سعادت هدفش، باشد، شده بنا بعثت براساس كه نظامي

 اگر. نميشود تأمين هدف، دو آن با جز اين، و است بشر براى راحت
 آن شد چه كه متحي رند بسيارى. نميکند اثر هم دشمنيها ديگر شد، طوراين

ند، ميکرد اقدام ما عليه ابرقدرت دو هر و بودند ابرقدرت دو كه روزى
 ابرقدرت يک كه هم امروز! برسانند آسيبى اسالمى جمهورى به نتوانستند

 و پيشرفته دولتهاى چهـ همدستانش و او است، مانده يکى و شده نابود
 را آمريکا همدستى ذل ت، و حقارت روى از كه ضعيفى دولتهاى چه

 ىضربه اسالمى، جمهورى به نميتوانندـ نندميک تالش هم با و اندپذيرفته
 ،دين به مردم پايبندى وتوج ه  ،ايمان همين سر ش،. كنند وارد كارى
 به جامعه نظام كه است اسحسا اين و مردم زندگى در معنوي ت حضور
 هم بسيار و ميکشد عربده خيلى دشمن لبت هاميکند.  حركت عدالت سمت
 بين است فرق. نيست ىمؤث ر اقدام او، اقدام منتهاميکند.  اقدام و تهديد
 با نيست، معنوي ت بهکى مت  كهي مل ت و است بريده خود مردم از كه نظامى

 آنها بين و است يکپارچه خود حکومت و نظام با كه معنوىي مل ت
 خود از راجمهور رئيس و دولت مردم،. دارد وجود مستحکمى ارتباطات
. ميدارند دوست بيشتر هم خودشان فرزندان از را آنها گاهى. ميدانند
 خودشان از را آنان. مندندعالقه قوا، رؤساى و مجلس نمايندگان به مردم

 را دولت و مل ت اين. دبرخوردارن هم معنوي ت و ايمان از و ميدانند
 آن لذا،. كرد مقايسه خود مردم از منقطع ىبريده نظام آن با نميتوان
 0.نميکند اثر تهديدها

                                                           
 31/00/0311در سالروز ميالد حضرت مهدی)عج(  در اجتماع بزرگ مردم قم، اناتيب .0 
 09/9/0314« عيد مبعث»بيانات در ديدار كارگزاران، در روز  .0 
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 دشمن يّتحسّاسبودن نسبت به  حسّاس
 هم شماميدهد،  نشان ي تحس اس آن روى دشمن ديديد كه چيزى هر
. كند رخنهيخواهد اينجا م از دشمن كه بفهميد و بشويد حس اس آن روى
 مردم پايبندى و انقالب و مل ت به نسبت خبيث، دشمنانميبينيد  كه وقتى
 و انقالب به مردم پايبندى از دشمن كه بدانيد ميکنند، تبليغات انقالب به
 هاىصحنه در شما حضور. ميترسد انقالب هاىصحنه در آنها حضور از

 0.كرد خواهد مأيوس را دشمن آمادگيتان، و يارىهوش و انقالب

 كند بودن سالحهای دشمن
 جمهورى قرآنى و الهى نظام مقابل در دشمن، سالحهاى ىهمه
. ميدهد دردسر و زحمت را خودش بيخود دشمن،. است كند ،اسالمى

 را آن و است كرده انتخاب را راهى هك مردمى نظامى با بکنند، كارى هر
 0.بکنند نميتوانند كارى هيچميکند،  طى هم ت با و بااراده و آگاهانه

 نظام يكردن ساخت داخل تحکممس
 داخلى ساخت كردن مستحکم ،آمريکا تجاوز مقابل در صحيح عالج

 دفاع آن از مردم و است مردم بهى کمت  حقيقتاً  كه نظامى. است نظام
 يک به كه گوناگونى هاىرخنه. است مستحکم خودش درون در ميکنند،
 از را نظام اين تواندمين قدرتى هيچ و است شده بسته ميزند، صدمه نظام
 امروز كه طورهمان كنيم؛ مستحکم را داخلى ساخت ميتوانيم ما. ببرد بين
 انسان كامل طوربه ميدانند؛ را اين هاييآمريکا. است مستحکم بحمداهلل هم

، مل ت اين وحدت كه ميدانند آنها. بفهمد حرفهايشان در را اين ميتواند
 دينى مبانى بهتوج ه  با مردم و نظام بين پيوند استحکام ،اسالم با ارتباطش

 اينهاواهند ميخ است؛ كيفي تى چه به رابطه، اين در دينى ارزشهاى نقش و
 اين يکىيکى بيايند اينها كه كنيم تماشا و بنشينيم ما. ببرند بين از را

                                                           
در ديدار با جمع كثيرى از نيروهاى مقاومت بسيج، گروهى از پرسـتاران و جمعـى از  اناتيب. 0 

 1/9/0369 پرسنل نيروى دريايى ارتش
ان جمهـوری اسـالمي بـه مناسـبت عيـد سـعيد غـدير بيانات در ديدار مسئوالن و كـارگزار. 0 

6/0/0316 
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 و ايران مل ت سنگرهاى واقع در يعنى ببُرند؟ را مستحکم پيوندهاى
 حمله راحت بعد و بردارند راه سر از يکىيکى را اسالمى نظام سنگرهاى

 استحکام توانند،مي كه آنجايى تا دارند وظيفه ايران مل ت کيکاي. كنند
 با مل ت همبستگى دلها، همبستگى، مل ت همبستگى به كه را نظام درونى
 حفظ است، وابسته نظام اركان مجموعه در كلمه وحدت و نظام نمسئوال
 0.كنند

 دشمن خواست خالف انقالب مباني به پایبندی
 دردسر و جنجال از پرهيز نام با اعتدال، نام با عقالني ت، نام با بعضيها 
 اين! بگذارند كم انقالب اصول و انقالب مبانى از ميخواهند المللى،بين

. است شدن خسته ىنشانه و صبرىبى ىنشانه اين. نميشود اين نميشود؛
 نسبت مردم بهـ اندشده خسته خودشان كهـ را شدن خسته اين گاهى
 كنند ساحسا كه وقتى آن مردم. نخير نه،! اندشده خسته مردم: ميدهند
 اعالم را خودشان عبودي ت و مسلمانى سربلندى با كشور ينمسئول

. مسلمانند مردم، اين. ميشوند خوشحال ميشوند؛ خوشوقت ميکنند،
 كه نيستند مردمى همان مگر مردم اين. بود همين بخاطر هم مردم حركت
 مردمى همان مگر مردم اين بود؟ چه انقالب شعارهاى كردند؟ انقالب
 مردم همين كردند؟ اداره را مظلومانه جنگ اين سال هشت كه نيستند
 اين توى كه مردمى آن از غير هستند؟ ديگرى مردم مگر. كردند اداره
 كردند؟ را كارها اين مردم كدام دادند، انجام را بزرگ كارهاى اين كشور

 نقل طالقانى اهللتآي مرحوم به راجع را امام فرمايش تلويزيون پريشب
 اش،كلمهكلمه آخر، تا او ل امام، بيانات پاى تا سر واقعاً ديدم كه ميکرد،
 در ايشانـ باد او بر خدا رضوان و رحمتـ است حکمت و نکته

 مردم ببينيد كنيد نگاه كه ميفرمود مضمون اين به مطلبى مردم به سخنرانى
 ما، پيغمبر بينا اى گفتند گفتند؟ چه طالقانى آقاى ىجنازه تشييع در

 نيابت یمسأله. است پيغمبر بينا براى آنها عزادارى. خالى تو جاى
 استفاده مردم حرف از امام را نکته اين. دين عالم است؛ مطرح پيغمبر

                                                           
 00/0/0380بيانات در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى . 0 
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 در. اسالمند پايبند مردم،. است درست اين. ميدهد تحويل ما به و ميکند
 براى سوزاندن، دل مردم براى بودن، مردمى كنار در مردمدارى، كنار
 عواطف و اتساحسا به گذاشتن،ي ت اهم  مردم ایآر به كردن، كار مردم
 كه شما ببينند مردم وقتى. بودن مردمى است اين دادن؛ي ت اهم  مردم

 به ميکنيد اعتزاز ميکنيد، افتخار هستيد، اسالمى جمهورى مسئول
 استبدادى ضد   به خودتان، بودن استکبارى ضد  به خودتان، مسلمانى

 با مردم؛ خدمتگزارى به ميکنيد اعتزاز و افتخار طرفى از و تانخود بودن
 مردم از ميکنيد، محب ت مردم به ميکنيد، پيدا انس مردم با هستيد، مردم
 مردم ميشوند؛ خرسند مردم خب، گوناگون، مسائل در ميخواهيد كمک
. است ناي مانوظيفه ما. آيدمى خوششان ميدارند؛ دوست را مسئول اين
 كنيم؛ نشينىعقب اسالم شعارهاى و انقالب شعارهاى از نداريم حق ما

 قبول را اين نبايد كه است اىصبرىبى اين. است صبرىبى يک اين،
 دشمن، نظر خالف بر دشمن، خواست برخالف شعارها به پايبندى. كرد
 منافاتى هيچ كلمه، حقيقى معناى به پيشرفت سوى به كشور حركت با
 اسالمى اگر كه كنند القاء اينجور ميکردند سعى هميشه كه ندارد هم

 و ماد ى رفاه باالى مراحل به يافتن دست و پيشرفت ديگر پس هستيد،
 بعکس درست است؛ بعکس درست نخير، نيست؛ ممکن علمى پيشرفت

 0.بوده زياد پيشرفتهايمان ما. است

 دشمنهای طرح با متناسب ریزیمهبرنا لزوم
 فرهنگيمان و اساسى دشمنان خصومت و دشمنى با طرف، همه از ما
 و عمومى فرهنگ ىزمينه در چه نگذارند كه هستيم مواجه عالم در

 تربيت و مدر سى كار ىزمينه در چه و مردم فرهنگى عمل و ذهني تها
 و دشمنى با متناسب بايد ما. برسيم خودمان مقاصد به نسانى،ا نيروى

 كه همين عمومى، فرهنگ ىمسأله در. كنيم ريزىبرنامه دشمن، خصومت
 دستگاههاى و ادارات خم و پيچ در مثالًـ ما ىجامعه درميکنيم  مشاهده
ـ ميشود آنها از زيادى شکايت كه ارگانها از بعضى در بخصوص و دولتى

                                                           
 09/6/0381ه و مسئوالن نظام سه قو  یساؤدر ديدار ر اناتيب. 0 
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 و دردمندانه وميشود  فردا و امروز و نميگيرد انجام روان دممر كارهاى
 بيمارى و نقص يک بخاطر نميگردد، برخورد مردم كار با دلسوزانه
 در ما فکرى كارآمد افراد كهميکنيم  مشاهده اگر يا. است فرهنگى

 يک براى هك نوآوريهايى به ،تحقيق مراكز و كارگاهها و دانشگاهها
 تن كمتر دارد، زيادى زحمتام ا  ندارد، شهرتى و آب و نان محق ق،
 فرهنگى بيمارى يک ميشوند، تسليم سهلتر و آسانتر كارهاى به وميدهند 
 0.است

 دشمن ضربات بينيپيش جهت ابتکار لزوم
 ؛كرد نخواهد متوق ف را خودش ىتوطئه و نيست برداردست دشمن

 و آماده بعدى ىضربه براى را خودش باز ولى يخورد،م را ضربه
 بهتوج ه  با دشمن، بعدى ىضربه شک بدون و ميکند؛ وجورجمع

 و چگونه شما ببيندميکند  دق ت يعنى. است او ل ىضربه در او نقصهاى
 محکم را روزنه آن قطعاً بزنيد، تودهنى او به توانستيد راهى چه از

 ىنقطه دقيق ارزيابى در را خود تالش بيشترين دشمن. گرفت خواهد
فورًا  دارد، كه اىقوى و منسجم و آماده دستگاههاى با وميکند  ضعفش
 هم شما. ميپردازد آنها جبران به وميکند  پيدا را خود كار ضعف نقاط

 0.بزنيد ديگرى ابتکارآميز ىضربه بعد نوبت در بايستى
*** 

 دشمن، كه نداريم هم ق عتو باشيم؛ نداشته دشمن نداريم توق ع ما
 و اميد با بتوانيم بايد ما. است خودمان از داريم، انتظار آنچه. نکند دشمنى
 ىهمه الهى فضل به خدا، به توك ل و وحدت و اراده و عزم و شجاعت
 دشمنى از را دشمن و برداريم مل ت ينا راه سر از را دشمنيها و دشمنها
 خواهيم و ميتوانيم ما الهى فضل به و خدا اميد به. كنيم پشيمان كردن
 و عزم و ايمان به ما اميد. داد خواهد نشان را اين آينده شاءاهللان و كرد

                                                           
 00/9/0368بيانات در ديدار با اعضای شورای عالي انقالب فرهنگي . 0 
 ياسـالم یالن وزارت اطــ العات و ارتـش جمهـورئواز مسـ ييعت جمعدر مراسم ب اناتيب. 0 

 08/4/0368 رانيا

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 278

 دورانهاى در ايران مل ت كه است نظيرىكم بزرگوارى به و مردم غيرت
 هوشيارى و ايستادگى و حضور و تالش با و است داده نشان مختلف
 نيز آينده در شاءاهللان. كند خنثى را دشمن هاىتوطئه توانسته خود
 نشدنىتمام و عظيم ىذخيره به تکيه با نمسئوال و بود خواهد طورهمين

 به توانست خواهند ما، كشور در بزرگ انسانهاى پربركت اقيانوس
 0.كنند عمل خود وظايف به وجهى بهترين

 دشمن گریحيله با مقابله لزوم
 با بايد. اندازدمى پنجه اين بر دائم. نيست غافل مانع، اين از دشمن

 تالش و حركت. كنيم مقابله دشمن گرىحيله و كشىناخن و افکنىپنجه
 امام مثل است؛ همه بر مقد م اينـ دسازىخو ىجبهه در هم است؛ الزم

 امر آن كهـ سياسى ىجبهه در همـ شماست موالى و آقا كه 7حسين
 است، الزم كه جايى در و است سياسى حضور و حركت و معروف به

 ىجبهه در همـ کباراست دنياى مقابل در سياسى تبيين و مواضع بيان
 و فکر ىاشاعه و فکرى خودسازى خودسازى، آدمسازى، يعنىـ فرهنگى
 الگو را 7حسين امام كه است كسانى ىهمه یوظيفه اينهاـ فرهنگ
 و عندخاض 7على بنحسين به نسبت همه ما مل ت خوشبختانه. ميدانند

 .انداينگونه غيرمسلمانها از خيلى. حت ى ميشمارند بزرگ را بزرگوار آن
 و مبل غ و مرو ج و شمشيرزن و زور و پول ،7حسين امام دشمن
 دنيا آخر تا كربال. است اين شما وضع ناآل! من عزيزان. داشت چاکسينه

 محدود مترى صد چند انميد آن مرزهاى به كه كربال. است گسترده
 با امروز، ظلم و استکبار دنياى ىهمه. است روز همان ناآل. نميشد

  0.است مواجه اسالمى جمهورى

 بزرگترین فرصت برای دشمن، ما غفلت
 را شما ،غفلت شماست، كمين در دشمن كه كرديد فراموش اگر

                                                           
 00/01/0381كشاورزی  یبيانات در ديدار با كشاورزان، به مناسبت هفته. 0 
 04/9/0311بيانات در ديدار پاسداران انقالب اسالمي به مناسبت روز پاسدار   .0 
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 يعنىـ برد خواهد بين از و كرد خواهد كند را حركت گرفت، فراخواهد
 سالهاى اين طول در ببينيد شما لذاـ است دشمن براى فرصت بزرگترين
 ىتوطئه و دشمنان دشمنى از هرجا، و كسى هر وقت، هر متمادى،
 سعادت و آزادى مخالفان ىبقيه و اسرائيل و آمريکا دشمنى و مستکبران

 قرار تخطئه مورد جهانى تبليغاتچيهاى سوى از است، گفته سخن بشر،
 در. دارد دشمنى كه كند فراموش ايران مل تميخواهند  آنها! است گرفته
 كوچکتر، مسائلى به ار مردمميتوانند  كه است فراموشى اين ىسايه

 وقتى جمعي ت، يک و مل ت يک. بيندازند اختالف ميانشان و كنند سرگرم
 و روزمره مسائل به كوچک، مسائل به اوست، كمين در دشمن كه بداند
 را آن دارد، هم اختالفى اگر. شد نخواهد مشغول ،دو م ىدرجه
 كوچک مسائل شد، غافل دشمن از وقتىام ا  گذارد؛مي كنار العجالهعلى

 هم جان به افراد وميشود  بزرگ ،اختالفات ميشود؛ عمده داخلى،
 .است دشمن از غفلت اثر بر اين. ميگردد تشکيل جناحها و افتندمى

 را ما و شما كه است همين دشمنمهم  كارهاى از يکى! من عزيزان
 و كنيم جستجو خود ميان رد را دشمن ما تا كند، غافل خود وجود از

 كه دارد بزرگى دشمن كسى وقتى! بگرديم خوديها ميان در دشمن دنبال
 به كوچک، دشمنان به هرگز است، فرصت منتظر او مرزهاى بيرون در

 بزرگى دشمنان ما. نميکندتوج ه  جناحى دشمنان به و خيالى دشمنان
 دارد دشمنى، مل ت اين» بگويد كه را كسى هرميکند  سعى دشمن .داريم

 كه كنند وانمود طور! ميخواهند اينكند تخطئه ،«اوست كمين در دشمنى و
 اين و مل ت شما كه است اين حرفشان دشمن؟ كدام دشمنى؟ چه آقا، نه

 را شما دشمنى كه شويد خاطرآسوده غيور، مؤمن ىپاكباخته جوانان
 هيچ بيرون، در كه كردند ساحسا طوراين جماعتى وقتى! نميکند تهديد
 و خيالى و كوچک دشمنان دنبال خودشان درون در ندارند، دشمنى
 رشد و آيدمى وجودبه اختالفات وقت آن ميگردند؛ جناحى و فرضى
 اين و مل ت اين كمين در سهمگينى دشمنان. نيست اينگونه! آقا نهميکند. 
 قدرت ىهمه با هم سهمگين دشمنان همين اگرچه. انقالبند اين و كشور

 بعد بکنند؛ نتوانستند غلطى هيچ امروز تا پروردگار، فضل به و ظاهريشان
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 اينام ا  بکنند؛ غلطى هيچ توانست نخواهند پروردگار فضل به هم اين از
 0.بمانيم غافل دشمن، وجود از ما كهنميشود  موجب

 یعني اسير توطئه شدن دشمنی هغفلت از توطئ
 را «آمريکا بر مرگ» سال وششبيست از بعد ما تمل  بينيدمي اينکه
 جهانى استکبار ىتوطئه از غفلت كه است اين بخاطر ،ميکندن فراموش
 ما مردم كه يى«آمريکا بر مرگ» واقع در. همان شدن توطئه اسير و همان،

 هر لاو  كه است «جيمالرٍّّالشّيطانٍّمنٍّباهللٍّاعوذ» همان مثل گويند،مي
 خدا به ىاستعاذه. ميشود گفته «الرّحيمالّرحمناهللبسم» از قبل قرآن ىسوره

 لحظه يک مؤمن انسان كه است اين براى چيست؟ براى رجيم شيطان از
 ىآماده شيطان كه نبرد ياد از لحظه يک نکند؛ فراموش را شيطان حضور
 هم «آمريکا بر مرگ. »اوست نى ايما و معنوى حصار انهدام و او به حمله
 سرشارى منافع جهانى گرانسلطه نکند فراموش تمل  كه است اين براى
 آنها. اندنبرده ياد از شده، كوتاه آنها دست و اندداشته كشور اين در كه

 براى كشور اين داخل در باز را منافع همان كه هستند اين دنبال هميشه
 اين ىآينده و جوانان استعداد بودىنا قيمت به و كنند تأمين خودشان
 دير ايران تمل  پس. بيفزايند خود فناورى و علم و ثروت بر كشور،
 .كرد شروع اسالمى انقالب از كرد؛ شروع

 توضعي  به بود، آمده پيش تمل  براى كه تىوضعي  تبديل براى
 نيست؛ كافى سال ده و سال دو و سال يک دادم، شرح لاو  كه مطلوبى

. بيايد وجودبه نسل چند طول در بايد اجتماعى عميق  عظيم  يرات تغي اين
 شما سنين در كه كسانى. ايمرفته پيش را راه اين از زيادى مبالغ امروز ما
 جانانه و داشتند حضور اسالمى انقالب در بيشتر، شما سنين از اندكى يا

 آنها از بعد نسل دادند؛ انجام خوب روز آن را خود ىوظيفه كردند، كار
    0.كردند خوبى تالشهاى گذشته سال وششبيست طول در هم

                                                           
 00/3/0311ل بيانات در ديدار جمع كثيری از مردم آم 0 
 04/00/0383 آموزاندانش اسالمى انجمنهاى ىهات حادي  اعضاى ديدار در . بيانات 0 
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 غافل نشدن از كيد و توطئه دشمن 
 طرق و دشمن ىتوطئه و كيد از لحظه يک نبايد كنونى وضع در

 شد، حل رهبرى ىمسأله چون كه نکنيم فکر. باشيم غافل آن گوناگون
 قوى ورحض مردم و كرد پيدا را خودش مطلوب شکل اساسى قانون

 بنابراين و شد، تمام قضايا ىهمه پس دادند، نشان صحنه در را خودشان
 غافل نکرده خداى بکنيم، بايد كه مراقبتهايى و آميزوسواس تدق  از

 گوناگون نمسئوال خودم، تي مسئول در من نه، بمانيم؛ منصرف و بشويم
 ممحتر آقايان شما بخصوص و خودشان، كار در مردم ىعامه و كشورى

 مهم بسيار و شده گذاشته دوشتان بر كه خطيرى ىوظيفه و تي مسئول در
 ممکن مختلف طرق از دشمن كه شويم، غافل نبايد است، كنندهتعيين و

   0.بزند ضربه و شود وارد است
*** 

 اين به حقيقتاً. ايمكرده كسب زيادى هاىتجربه سالها، اين طول در ما
 غفلت اگر. 0«عنهٍّينمٍّلمٍّنامٍّمنٍّو» :هك امرسيده 7اميرالمؤمنين كالم

 ضربه از دشمن. خورد خواهيم را ضربه غفلت، ىلحظه همان در كرديم،
 اسالمى، و دينى بساط اين عليه كردن توطئه و كردن هجمه و زدن
 را كار ىقاعده ما كه وقتى آن منتها شد؛ نخواهد منصرف وقتهيچ

 هم يأس حال در رچهاگ. شد خواهد مأيوس دشمن باشيم، كرده محکم
 و تالش طبعاً شد، گرفته او از دشمن اميد وقتى منتها زند،مي ضربه بتواند،
    3.شد خواهد كم هم او کتحر 

 به شروع ما ساتمقد  عليه دشمن كنيم، غفلت اندكى اگر كه بدانيد
 قبيل اين از هاىنمونه و است نمونه يک اين،. كرد خواهد اقدام و حمله
 4.است زياد ما تکليف. است فراوان هم

*** 
                                                           

 خبرگـان مجلـس رئـيس فـاقات  بـه كشـور سراسـر یجمعـه یائم ه بيعت مراسم در . بيانات 0
00/4/0368 

 60 ینامه ،البالغه. نهج 0
 خبرگـان مجلـس رئـيس فـاقات  بـه كشـور سراسـر یجمعـه یائم ه بيعت مراسم در . بيانات 3

00/4/0368 
 رمضـان مبـارک مـاه یآسـتانه در مبل غـين، و روحـانيون و جماعات یائم ه ديدار در . بيانات 4

01/00/0310 
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 يديميگو شما چرا كه دشمن، ىكلمه روى اسندحس   هايبعض حاال
 باز و ميکنيم هم تکرار خوب،. دشمن ميکنيد تکرار هى چرا دشمن؛
 چه آنها با دارد دشمن كه نميفهمند ميشوند، غفلت دچار اينجورى بعضى
 شما! ميشد چه م،نميگفتي اگر! نميشود و يميميگو هم همه اين ميکند؛ كار

 صفتهاشيطان و شيطان اسم چقدر متعال خداى قرآن، آخر تا لاو   از ببينيد
 پيغمبر دشمنان و قارون و نمرود و فرعون اسم چقدر آورده؛ را ابليس و
 و ابليس داستان. شده تکرار قرآن در اينها چقدر و آمده بعثت زمان در

 براى بگويد، متعال خداى بار يک ميشد. شده تکرار قرآن در شيطان
 دشمن كيد از نبايد وقت هيچ كه است اين براى اين. بود كافى اطالع
 سنگر توى شما اگر ؛«عنهٍّينملمٍّنامٍّمنٍّو: »فرمود اميرالمؤمنين. بود غافل

 نشسته، روروبه كه هم شما دشمن كه نيست اين اشالزمه برد، خوابتان
 خوابت شما است ممکن نه، باشد؛ برده خوابش سنگرش توى هم او

. كرد غفلت نبايد. است درآمده پدرتان وقت آن باشد؛ بيدار او باشد، برده
   0.ميشود غفلت كه بينيدمي و

 ی دشمنان استفادههيجانات كشور باعث سوء
 خواهد استفادهفوراً  دشمن بگذارند، وسط پا كور، هيجانات وقتى

 مملکت جوان كه معتقدم من کنم؛مي تکرار هم باز ام،گفته بارها. كرد
. انضباط با منتها باشد؛ داشته آمادگى و حضور ميدانها ىهمه در بايستى
 از ناشى كنند، حمله دانشگاه به كسانى شد مالحظه كه حركاتى اينگونه

 نام با اگر. است محکوم و غلط گيرد، انجام نامى هر با است؛ انضباطىبى
 هم واليت از دفاع نام با اگر است؛ غلط گيرد، انجام هم دين از دفاع
 كه كسانى اجتماعات در امنگفته بارها من مگر. است غلط گيرد، انجام

 دشمن اين، چون باشد؛ داشته آميزخشونت رفتار نبايد هيچکس مخالفند،
! نکردند؟ گوش چرا فتيم،گ را حرف اين ما بارهاميکند.  خوشحال را

 جوش به را شما خون كه حرفى يک اگر! حت ى نميکنند؟ گوش چرا
 هم بازـ كردند رهبرى به اهانت كنيد فرض مثالًـ آورند زبان به آوردمى

                                                           
 03/00/0388 تهران دانشگاه استادان و علوم وزير ديدار در . بيانات 0
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 كردند، پاره يا زدند آتش هم مرا عکس اگر. كنيد سکوت و صبر بايد
 نيازمند آن به كشور كه روزى آن براى را ننيرويتا. كنيد سکوت بايد

 در بايد الل هىحزب و مؤمن و جوان نيروى كه روزى آن براى است،
 يا جوان، يک كنيم فرض حاال اوال   كنيد، حفظ بايستد، دشمن با ىمقابله
 اشکالى چه كرد؛ كارى و زد حرفى هم اىخوردهفريب دانشجوى يک

 0.ميکنم صرفنظر او از من دارد؟

 سازی در برابر دشمن مصون راهم كردن وسایلف
 ذهنها كنيد، مصون را جوانان. كنيد فراهم را سازىمصون وسايل بايد

 دشمن روزى شما، رغمعلي اگر كه كنيد مصون را دلها كنيد، مصون را
 اين راهش. باشيد كرده ايجاد مصوني ت قبالً شما كند، نفوذ توانست
ى روحي ه اين با ما. كرد برخورد دشمن هجوم با بايد اينگونه است؛

 استکبار مثل قدرتى ايمتوانسته ايستادگى،ى روحي ه اين با و مقاومت
 هم باز و داريم نگه در پشت سال بيست را، آمريکا مثل و جهانى

. است ايمانى امتاستق ،امتاستق اين و است قوى ايران مل ت! وانيمميت
 كه جا هر وميگيرد  سرچشمه ايمان از و اسالم از ،دين از ،امتاستق اين

 تقويت و حفظ بايد ما را اين. شد خواهد دشمن ناكامى موجب باشد،
 اجتناب كنيم؛ تقويت را جوانان ايمان كنيم؛ تقويت را دين بايد ما. كنيم
 صحيحى راه راه، اين است؛ درستى كار كار، اين. كنيم تقويت را فساد از

 شما البت ه. داريد ي تمسئول چيزها اين قبال در عزيز، ناشران شما و است
 و ايدشده جمعاينجا  كه هستيد كشور ناشران از معدودى جمع

 هم شما ىهمه يا شما، بيشتر. كرديم زيارت را شما امروز ما خوشبختانه
 ممکن حاال. داريد قبول را حرفها اين ،عدهالقاعلى كه هستيد كسانى
 0.است نظرى هم اين باالخره باشند؛ نداشته قبول هم بعضى است

*** 

 جمهورى با ندمعا و مخر ب و تبليغاتى دستگاههاى اين متأس فانه
 مال كه دارند كشورمان داخل در هايى همدنباله ،ايران مل ت با و اسالمى

                                                           
 00/4/0318ف مردم بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان به همراه اقشار مختل . 0 
 08/0/0318ه امام خميني)ره( بيانات پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسيني . 0 
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 هم آنها. چيزهايى بود چنين هم مقد س دفاع دوران از نيست، هم امروز
 دردشان به درنده گرگهاى اين پشتيبانى كه بدانند و بيايند هوش به

 از. هستند خودشان منافع فکر به هستند، خودشان فکر به اينها. نميخورد
 از كه همچنانى ميکنند؛ استفاده بشود، تأمين آنها منافع آنجايى كه تا آدمها

 يک مثل نبود، الزم كه هم وقتى آن. كردند استفاده امصد  و محم درضا
 كه همچنانى كنار؛ ميکنند پرتابشان و ميکنند مچاله اىشدهكثيف ستمالد
 دوران در امصد   از نکردند، حمايت نکبتش دوران در شاه محم درضا از

  0.نبندد دل آنها به كسى. نکردند حمايت نکبتش رسوايى و

  خطر بزرگترین دشمن یعني كردن فراموش
 و مجاهدتها اين ىيافتهنجات تاريخ، اين و انقالب اين كشور، اين 
 بخصوص كشور، اين و مل ت اين و انقالب اين كه بدانيم. خونهاست اين

 كمين در بيرحمى و خونخوار دشمنان چه بزرگ، نهضت اين فع االن
 مل ت اين دست از را بهشتى شهيد كه همانهايى. دارند هم هنوز و داشتند
 هنوزميکردند،  كمک را آنها كه همانهايى. هستند دنيا در هنوز ند،گرفت
 ما كه شود موجبها فکريكج احياناً ياها دليساده بعضى مبادا. ميکنند هم

 توليد را بزرگى خطر اين كه شدند؛ تمام دشمنها و دشمنيها كنيمتصو ر 
 باالتر خطرى هيچ است، دشمن اب مواجهه در كه كسى براى. كرد خواهد

 0.نيست دشمن كردن فراموش از

 دشمن عدم اعتماد به
 ببيند انسان كه است بدحالتى اين. نکنيد اعتماد او ايادى و دشمن به
ام ا  كنند؛ رفتار خصمانه خودشان مقابل خط با سياسى، خطوط داخل در

 نميپسندم؛ را اين من! بگذارند باز دشمن روى به را خودشان مرزهاى
 هم خدا را اين كه بگويم توانممي جرأت به پسندد؛نمي مل ت را اين
 3.پسنددنمي

                                                           
 01/4/0388بيانات در سالروز والدت حضرت اميرالمومنين )ع( . 0 
 1/4/0311های شهدای هفتم تير بيانات در ديدار مسئوالن دستگاه قضايي كشور و خانواده. 0 
 8/1/0318ی تهران های نماز جمعهدر خطبه اناتيب. 3 
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 با دشمن  كار سازنده؛ مبارزه
 ىاداره براى و علم براى كسى اگر. است دشمن با مبارزه سازنده، كار
 افزايش براى كسى اگر. است كرده همبارز دشمن با كند، تالش كشور
 است؛ كرده مبارزه كشور اين و مل ت اين دشمن با كند، تالش مل ى ثروت
 به مردم امور و شود اداره بخوبى كشور ايننميخواهد  دشمن چون

 ىاداره با بايد. كند درست مشکلميخواهد  دشمن. بچرخد سهولت
 0.كرد مقابله دشمن با منطقى، و صحيح و سازنده كار و صحيح

 دشمن و تمجيد العمل ما در برابر تعریفعکس
 درست ميگوييد، هم هميشه شماها خود كهـ است نظامى نظام، اين

 وجود به فراوان فداكاريهاى و بيشمار تالشهاى ىپايه بر كهـ ميگوييد هم
 راديوهاى همينا ام   ميکند؛ تازىيکه دارد دنيا در هم امروز و آمده
 بگويند،ميخواهند  هرچه كردند، اشاره پورمحم دى آقاى كه اىبيگانه
 و دانشمند آدم دور هرزه ىبچه نفر ده مثالً اگر است؛ معلوم بله،. بگويند

 تو بگويد يکى كند، اهانت او به يکى بگيرند؛ را اىبرجستهشخصي ت 
ام ا  كند؛ پيدا خودش در هم انکسارى او است ممکن طبعاً ،...و بيسوادى

 و انقالب به نسبت بله،. آيدنمى باورتان ميشناسيد، را او كه شما
 ميگفتند امام. ميکرديم بتعج  نميزدند، ميزنند؛ حرف اسالمى جمهورى

 هچ كهميشود  پيدا چيزى دلش در آدم ميکنند، تعريف ماها از وقت هر
 واقعاً  ميکند؛ تعريف من از دارد دشمن كه آمده وجودبه من در اشکالى
 كنند؛ بيان را آن عمومى حرفهاى در فقطاينکه  نه بود؛ اين امام ىعقيده
 هدفهايى و اصول و ارزشها بنابراين،. ميگفتند را آن هم ماها بهحت ى 
 گيرد؛ انجام سمت ينهم در بايد شما ارجمند تالش اين دارد؛ وجود
 0.است اين مقصود
 

                                                           
 0/0/0311 0311پيام نوروزی به مناسبت آغاز سال   .0 
 09/00/0311صدای جمهوری اسالمي ايران « گروه اجتماعي»بيانات در ديدار با اعضای   .0 
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 دشمن نشمردن كوچک
 آن انسان چون ؛كرد گمان هست كه آنى از كوچکتر نبايد را دشمن

 هستآنکه  از بزرگتر را دشمن هم نبايد. ام ا خورد خواهد ضربه وقت
 و صهيونيستها تبليغاتى دستگاه امروز كه كارى همان يعنى. داد جلوه

 درست غولى قدرتها از و آمريکا از: ميدهند انجام خودشان ،مستکبرين
 ىاشاره يک بهميکند  خيال باشد، نداشته تجربه كسى اگر كه كردند،
! رفت خواهد بين از و شد خواهد پودر شد، خواهد دود جا همه اينها،
 اسالمى نهضت روزروزبه داشتند، قدرت اگر اينها! چيست؟ حرفها اين
 دخالت كه جا هر در اينها! نميشد ترپرشکوه و دارترريشه دنيا در

 و خودشان براى عواملشان يا خودشان يا كردند قدرتمندانه و زورمندانه
 فرو آن در خرخره تا كه كردند درست باتالقى و سوزان جهنم عواملشان

 ببينيد! كردند تحميل مردم بر را كسانى اينها كه آنجاها به كنيد نگاه. رفتند
 زندگى گرفتاريهايى چه در و ميبرند سر به زشتى وضعي ت چه در

 0!ميکنند

 ضعف ما باعث جسارت دشمن
 بخاطري مل ت هيچ. داد نخواهد چيزى التماس با دشمن ى،مل ت هيچ به
 هر. نميرسد چيزى به دشمن، مقابل در كردن كج گردن و بودن ضعيف

 و ايستادگى و اراده و عزم طربخا است، رسيده جايى به دنيا در كهي مل ت
 اينها مل ت از بعضى. است رسيده داشتننگه باال را سر و كردن سپر سينه
 قرآن به كهي مل ت آن است، معتقد اسالم به كهي مل ت آنام ا  ندارند؛ را توان
 عتقدم كهي مل ت آن است، معتقد خدا ىعدهو به كهي مل ت آن است، معتقد
 با خدا كند، يارى را خدا دين و خدا كه هر ينصرهٍّمنٍّاهللٍّلينصرن است
  0.دارد را توانايى اين ،كرد خواهد يارى را او تأكيد

                                                           
سراسـر كشـور در دو مـين روز از « نيروى مقاومت بسيج»بيانات در اجتماع بزرگ فرماندهان .0 

 31/8/0310« جى بسيهفته»
كننــده در اردوی فرهنگــى، رزمــى  يــاران امــام علــي)ع( در جمــع بســيجيان شــركت انــاتيب 0 

09/1/0319 
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 م خواست دشمنغرما علي پيشرفت

 ما ،ميکنند تبليغ امروز و ميخواستند ما دشمنان آنچه رغمعلي
 خود هدفهاى به ما كه نيست اين پيشرفتها اين معناى. ايمكرده پيشرفت
 یطلبه يک بعنوان بنده: ميگويم هم ناآل ام،گفته بارها من. ايمرسيده
 از بسيارى در كه است اين اعتقادم ،انقالب و اسالم به معتقد انقالبى 
 كنى  بنيان و اجتماعى عدالت ما. هستيم راه ینيمه در هنوز دخو اهداف 

 مقاصد آن به هنوزام ا  ميخواستيم؛ را كشور یجانبههمه آبادسازى و فقر
 جلو و ايمكرده حركت حال عين در هستيم؛ راه وسط در و ايمنرسيده
 نظام و انقالب را كارها اين. ايمرفته پيش را راه از مهم ى بخش و ايمآمده

  0.كرد اسالمى

 دشمن را از دل بيرون نکنيد یكينه
 خود دل از را صفتانشيطان و شيطانها ىكينه وقتهيچ نبايد مردم
 ديگر كه دارد لزومى چه و شد تمام و گذشت حاال نگوييد. كنند بيرون

ٍّالدّ: »است اين ما دين نه،. آوريم يادمان هب ٍّهل ٍّالحإلّين ٍّا ٍّالبغضبّ . 0«و
 و خوبان به محب ت طرف، يک از: است كينه و محب ت از عبارت دين،

 از و اندگرفته قرار شيطانها جفاى مورد كه انسانهايى و مظلومان و خوبيها
 و پليديها و پليد موجودات و شيطانها به نسبت هكين و بغض ديگر طرف
 هم اين. است مفت حرف خدا، و انساني ت و انسان آنها، براى كه كسانى
 ،علما از بعضى قول به و دين فروع جزو ،تبر ى و تول ى. است دين جزو
 فراموش را خلق و خدا دشمنان تىصورزشت. است دين اصول جزو
 عوض را خودش ىچهره دشمن، همان كرديد، فراموش اگر. نکنيد
 زدن ضربه براى شد، نزديک كه دشمنميشود.  نزديک و كرد خواهد
ميبينيد  شما اينکه .نميشود نزديک نوازش براى كه دشمنميشود.  نزديک
 و عالم مستکبران مثل شده،شناخته دشمنان چهـ ما دشمنان گاهى

ـ است بيشتر خطرشان كه نشدهشناخته دشمنان چه و روزگار قلدرهاى

                                                           
 04/00/0380تهران  یجمعه هاى نمازبيانات در خطبه. 0 
 63، ص61. بحاراالنوار، ج 0 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 288

 صورت به خال و خطخوش مار مثل وميدهند  نشان خوب ىچهره
 با بياييد ميگويند وميکنند  محب ت اظهار آيند،مى انسان طرف به فريبنده

 حواستان .است خصمانه تهاجم و حمله يک اين بدانيد بدهيم، دست هم
 دشمن كه وقتى. شود خارج دلتان از دشمن ىكينه نبايد. باشد جمع

 دشمنى دنيا صنار شاهى يک براى كه نيست دشمنى ما منظور ميگوييم،
 اختالف و سليقه اختالف براى دشمنى نه وـ نيست دشمنى اينها كهـ كند
 كهـ ماد ى و دنيوى ورام براى دشمنى نه وـ است خياالت اينها كهـ نظر

 با كه صفتىشيطان و شيطان آن يعنى دشمن،ـ است مطرود و ممنوع
 مخالف آفرين،صالح خداى و صالح و صالح بندگان و فضيلتها و خوبيها

 از دشمن اين ىكينه نبايد. است اصلى دشمن آن اين،. است دشمن و
 دلتان در دشمن، اين به نسبت كه كرديد ساحسا اگر. بشود خارج دلتان
 بايد شماست؛ براى شخصى خطر متعال يک اين شد، كم كينه و بغض
 مثل عيناً. است تنز ل حال در ايمان ىدرجهاينکه  مثل كنيد ساحسا
. بشود دارترريشه و قويتر دل در روزروزبه بايد كه خدا بندگان محب ت
 خدا طرف به شما راه و آيدمى او نورزيد، دشمنى و كينه شيطان به اگر
 بنابراين،. نيست جبران قابل ديگر كه است چيزى اين. كرد خواهد سد را

 راه را حادثه اين كه روهايىسيه آن و حادثه تحليل و اصل به نسبت
 و باشند داشته كينه و بغض بزرگ، و كوچک از مردم آحاد بايد انداختند،

 0كنند. توصيه نيز يکديگر به را آن

 خطر شخصي متكم شدن كينه در برابر دشمن یعني یک عال
 خود دل از را صفتانشيطان و شيطانها ىكينه وقتهيچ نبايد مردم
 ديگر كه دارد لزومى چه و شد تمام و گذشت حاال نگوييد. كنند بيرون

 دين،. «البغضٍّوٍّالحبٍّاالٍّالدينٍّهل: »است اين ما دين نه،. آوريم يادمان به
 و خوبيها و خوبان به محب ت طرف، يک از: است كينه و محب ت از عبارت
 طرف از و اندگرفته قرار شيطانها جفاى مورد كه انسانهايى و مظلومان

                                                           
اهران در ديدار با اقشار مختلف مردم استان چهارمحـال و بختيـارى و جمعـى از خـو اناتيب. 0 

 8/6/0368اب پاكستانى بسيجى شهرهاى اصفهان، يزد، فومن و گروهى از طل 
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 كسانى و پليديها و پليد موجودات و شيطانها به نسبت كينه و بغض ديگر
 جزو هم اين. است مفت حرف خدا، و تانساني   و انسان آنها، راىب كه
 جزو ،علما از بعضى قول به و دين فروع جزو ،تبر ى و تول ى. است دين

. نکنيد فراموش را خلق و خدا دشمنان صورتىزشت. است دين اصول
 كرد خواهد عوض را خودش ىچهره دشمن، همان كرديد، فراموش اگر
ميشود.  نزديک زدن ضربه براى شد، نزديک كه دشمنميشود.  نزديک و

 دشمنان گاهىميبينيد  اينکه شما .نميشود نزديک نوازش براى كه دشمن
 و روزگار قلدرهاى و عالم مستکبران مثل شده،شناخته دشمنان چهـ ما
 نشان خوب ىچهرهـ است بيشتر خطرشان كه شدهنشناخته دشمنان چه

 انسان طرف به فريبنده صورت به خال و خطخوش مار مثل وميدهند 
 بدانيد بدهيم، دست هم با بياييد ميگويند وميکنند  محب ت اظهار آيند،مى
 ىكينه نبايد. باشد جمع حواستان. است خصمانه تهاجم و حمله يک اين

. بشود خارج دلتان از دشمن اين ىكينه نبايد .شود خارج دلتان از دشمن
 كم كينه و بغض دلتان در دشمن، اين به نسبت كه كرديد ساحسا اگر
 كنيد ساحسا بايد شماست؛ براى شخصى خطر متعال يک اين شد،
 خدا بندگان محب ت مثل عيناً. است تنز ل حال در ايمان ىدرجهاينکه  مثل
 و كينه شيطان به اگر. بشود دارترريشه و قويتر دل در روزروزبه بايد كه

. كرد خواهد سد را خدا طرف به شما راه و آيدمى او نورزيد، دشمنى
 و اصل به نسبت بنابراين،. نيست جبران قابل ديگر كه است چيزى اين

 آحاد بايد تند،انداخ راه را حادثه اين كه روهايىسيه آن و حادثه تحليل
 يکديگر به را آن و باشند داشته كينه و بغض بزرگ، و كوچک از مردم
 0.كنند توصيه نيز

 دشمن نفوذ از پيشگيری
 كشور نمسئوال كه است اين دارد،ي ت اهم  مل ت اين براى امروز آنچه

 در كشور امور اصالح براى را اصلى شاخصهاى توان، و قدرت ىهمه با

                                                           
در ديدار با اقشار مختلف مردم استان چهارمحـال و بختيـارى و جمعـى از خـواهران  اناتيب. 0 

 8/6/0368اب پاكستانى بسيجى شهرهاى اصفهان، يزد، فومن و گروهى از طل 
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 ،فقر با ىمبارزه: شد گفته كه اىعمده شاخص سه همان بگيرند؛ نظر
 و فقر اگر. استه قضي اساس اين. تبعيض با ىمبارزه ،فساد با ىمبارزه
 الهى، رضاى نشود؛ تحم ل كشور نمسئوال ىوسيله به تبعيض و فساد
 اهدخو باز گرهها شد؛ خواهد همه حال شامل الهى، هدايت الهى، توفيق
 دل قرآن به مل ت اين باوفاست؛ مل ت اين است؛ ميدان در مل ت اين. شد
 جلو كه است اين راهش گيرد، انجام كارها اين بخواهيم اگر. است داده
 پيش اىعدهقا ما، بزرگوار امام. شود بسته قدرت كمال با دشمن نفوذ

 كه هرجا ميگفتند. آوردندمى زبان بر را آن هم بارها و داشتند خودشان
 وآنجا توج ه  كشور، اين و مل ت اين ىسوگندخورده دشمنان ديديد
 پيدا سوءظن آنها كار به ميکنند، دفاعآنجا  از وميدهند  نشان مندىعالقه
. ميکنند جانبدارى او از كنند، خراب را تىشخصي اينکه  براى گاهى. كنيد
 حمايت او از كنند، بزرگ را خود ىهنشانددست يکاينکه  براى گاهى

 سياسى ما مل ت خوشبختانه. اندازندمى راه به روانى جنگ وميکنند 
  0.خورد نخواهد را چيزها اين فريب و است بيدار و هشيار ما مل ت است؛

  دشمن تبليغات شکست جهت در تبليغات لزوم
 در هنرمندان، و نويسندگان و گويندگان و يرانا مل ت آگاهى اگر
 در دشمن نگيرد، قرار دارد، وجود كشور اين در كه حقيقتى خدمت
 و عظيم بسيار ميدان تبليغات، ميدان. شد خواهد غالب تبليغات ميدان

 بركت به ما، مردم آحاد و مل ت قاطع اكثري ت ،البت ه. است خطرناكى
 مصوني ت و هستند بيمه دشمن تبليغات مقابل در ،انقالب از ناشى آگاهى
 چشم مقابل در كه را چيزهايى و گفت دروغ دشمن بس از. اندكرده پيدا
 ام مردم اطمينان ،كرد منعکس و داد نشان واژگون و عکس به بود، مردم
 سلب بکل ى جهانى، تبليغات گوييهاىياوه و هابافته و هاگفته به نسبت
 0.است شده

                                                           
 04/1/0319بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم . 0 
هـاى ى خراسـان و جمعـى از خانوادهدر ديدار با اقشار مختلف مردم نـايين و ابـرده اناتيب. 0 

ت هـالل احمـر و خـواهران دانشـجوى شهداى تهران، گرگان و چهاردونگه، اعضاى جمعي ـ
 09/6/0368دانشگاه اصفهان 
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 عدم نرمش در برابر پيشروی دشمن 
 را دلها و سست را هااراده نبايد آنان هياهوى و دشمنان دشمنى
 ابرقدرتها نندما دشمنى برميتواند  كه داده نشان ايران مل ت. كند مرعوب

 مجاهدت، و ايمان و امتاستق با و شود پيروز مختلف هاىعرصه در
 كه كند گمان كسى اگر است بزرگى خطاى. كند دور راه سر از را دشمن

 دشمن. بازداشت پيشروى از را دشمن توانمي نشينىعقب و نرمش با
 چيزى به صهيونيزم، و آمريکا ويژه طوربه و جهانى استکبار همان يعنى
 و سياسى كامل ىسلطه يعنى انقالب از پيش وضع بازگرداندن از كمتر

 همچون اىنشاندهدست آوردن كار سر بر و ايران كردن قبضه و اقتصادى
 و امتاستق با بايد ايران مل ت. شد نخواهد راضى وىپهل محم درضا
 0.كرد خواهد و كند مأيوس هميشه براى را آنها خود قاطعي ت

 تبليغي حسّاستمركز دشمن در نقاط 
 همين ميکنند، ما به ما دشمنان كه خدمتهايى از يکى! من عزيزان

. شويم متمركز بايد نقاطى چه روى تبليغ درميدهند  نشان ما به كه است
 دشمن تبليغى دستگاههاى ىهمه كهميبينيد  كنيد، نگاه شما اگر امروز
 متمركز نقطه چند روى بر را خود تبليغات و اندداده هم دست به دست
 كه صهيونيستها. صهيونيستهاست تبليغات هم آنها رأس در. اندكرده
 بخشى او نيست؛ غاصب صهيونيست دولت ما مراد فقط م،کنيمي عرض

 كه صهيونيستهايى ىمجموعه صهيونيستهاست؛ ىمجموعه از
 بر وميدهند  تشکيل را آمريکا جمله از كشورهايى بزرگ دارانسرمايه
 ،آمريکا دولت ،کاآمري كشور متأس فانه امروز. ندمسل ط كشور آن سياست
ـ غيره و فرهنگى تبليغاتى، مالى،ـ گوناگون هاىزمينه در ،آمريکا ىكنگره
 اختيار در غالباً  هم دنيا اىرسانه تبليغات. صهيونيستند طلسم اسير

 اختيار در شانعمده بينيد،مي شما كه معروفى خبرگزاريهاى اين. اينهاست
. جهتندهم آنها با نيستند، آنها بهمتعل ق  كه هم بعضيها. اندمجموعه همين
 و عزيز كشور مورد در كهميبينيد  كنيد، نگاه را اينها تبليغات شما اگر

                                                           
 00/00/0311پيام به مل ت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقالب اسالمي . 0 
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 نقطه چند روى بر ما، مظلوم حالدرعين و قهرمان و بزرگ مل ت
 قديمى داستان همان است؛ تفرقه و دوئي ت و اختالف ،او ل: متمركزند

 در قديم از كه اىعمده بالى و درد همان ؛«كن حکومت بينداز، تفرقه»
 تالش هرچه اگر يا كنند، ايجاد تفرقه درصددند. است افتادهمىها مل ت جان
 0.بيندازند تفرقه ىشايعه كنند، ايجاد تفرقه نميتوانند ديدند كردند

*** 
 اين و اسالمى نظام و مملکت قوام. ميکنند را تبليغاتشان دشمنان

 و شور همان ،جوانان شما و مردم شما كه است اين به يافته، دير استقالل
 همان با بود، انقالب آغاز در و جنگ دوران در كه را انقالبى ساحسا
 ساحسا همان و انگيزه نهما دينى، غيرت همان. كنيد حفظ قدرت
 بحمداهلل، كه همچنان. كنيد حفظ بايد را مقابل ىجبهه در دشمن حضور
 0.كردند حفظ جوانان

 اسالمي  امّتلرزش دشمن در برابر واحد 
 شود، تشکيل ام ت ىكلمه واقعى معناى به اسالمى ام ت اگر

 نفع به ار منطقه اين اندخواسته كه را كسانى و ورزانطمع و استعمارگران
 ميخواهند آنها. ميترساند بسيار كنند، بردارىبهره آن از و بفشرند خودشان

  3.نيفتدات فاق  اين
*** 

 دشمن وضع، اين برابر در مسلمانهاى مل ت اعتنايىبى كه نيست شک
ميسازد.  تنگتر اسالم به مؤمنين بر روز هر را صحنه وميکند  تشويق را

 و است برخورد قدرت داراى اسالم جهان كه دهند نشان بايد مسلمانان
. بايستد ديگرى متجاوز هر و آمريکا دشمنى و تجاوز برابر درميتواند 

 و ديروز استعمارگران سوى از تاكنون كه ناپذيرىجبران لطمات ىهمه
 و نفس ضعف از ناشى عمدتاً شده، ردوا اسالمى ام ت به امروز مستکبران

                                                           
 3/01/0316ماه مبارک رمضان  یبيانات در ديدار با علما و روحانيون در آستانه. 0 
 09/1/0310له بيانات در مراسم ديدار قشرهای مختلف مردم با معظ مٌ. 0 
الم(كننده در چهارمين مجمع جهانى اهل بيـت )علـيهمبيانات در ديدار ميهمانان شركت. 3   السـ 

08/1/0386 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 293/ مقابله با دشمن ها و ابزار فصل هشتم: شیوه

 به را دشمن ها،مل ت ايستادگى. است بودهها مل ت يا دولتهاى روحي ه ضعف
  0ميسازد. ناكام اشمتحي رانه هدفهاى به رسيدن در را او و آوردمى ستوه

 ؛ عامل ناكام گذاشتن دشمن و ایمان شجاعت
 كهـ بود آمده الملليبين پشتيبانيهای و تجهيزات همه آن با هك دشمني

 مرزها اين از ناكام شد مجبورـ ميکنند اعتراف آن به يواشيواش امروز
 ايمانها و شجاعتها همين بخاطر موف قي ت اين. شود ذليل و بکشد عقب
  0.داريد نگه زنده بايد را اينها بود؛

 شاخصها جزو دشمن، تهيب برابر در شجاعت
 دشمن مقابل در. شاخصهاست جزو دشمن، هيبت برابر در شجاعت

 بالهاى مل ت سر بر بکنند، خوف و رعب ساحسا كشور ينمسئول اگر
 شدند، دشمن دست مقهور و ذليل هايى كهمل ت آن. آمد خواهد بزرگ
 الزم، شجاعتـ مل ت ىقافله روانپيشـ نمسئوال كه بود اين عل ت ىعمده
 مؤمن، عناصر مردم آحاد بين در گاهى. نداشتند را الزم نفس به اعتماد

 وقتى رؤسا و ينمسئول منتها هستند، جانبازى به ىآماده فداكار، ال،فع 
 اين و ميرود بين از هم آنها نيروهاى ندارند، را آمادگى اين خودشان

 شاه ىدوره در اصفهان شهر كه روزى آن. ميشود نابود هم رفي تظ
 حکومت و شدند عامقتل مردم و گرفت قرار غارت مورد حسين سلطان

 بودند حاضر كه بودند غيور افراد از خيلى شد، نابود صفوى باعظمت
 جمهورى اگر. بود ضعيف حسين سلطان شاهام ا  كنند؛ مقاومت و مبارزه
 بشود نىمسئوال و مديران دچار بشود، حسينها سلطان شاه دچار اسالمى

 مردم در نميکنند، قدرت ساحسا خود در ندارند؛ جسارت و جرأت كه
 متما اسالمى جمهورى كار نميکنند، قدرت توانايى و ساحسا خودشان
 3.بود خواهد

*** 

                                                           
 03/3/0310اهلل الحرام اج بيتام به حج پي. 0 
 04/6/0380بيانات در ديدار گروه كثيری از اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمي . 0 
 04/9/0381 در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت اناتيب. 3 
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 نظام. است اسالمى دولت وظايف از يکى هم سلطه با ىمبارزه
 بشرى ىجامعه پيکر روى سنگينى بختک مثل كه است نظامى سلطه،
 نظام اين. ميبرد بين از وميکند  نابود را او وـ است افتاده وـ افتدمى

. كرد مبارزه بايد نظام اين با. پذيرسلطه و رگسلطه دارد؛ طرف دو سلطه
 سياسى، اى حرفه كار با عقل، با اشمبارزه نيست؛ شمشير با هم اشمبارزه

 0.است خودش متناسب  و الزم ميدانهاى در شجاعت با و
*** 

 و اسالم از اينها. اندخورده سيلى سالما از اينها. ترسندمي اسالم از اينها
. دارند تلخ ىخاطره خودشان ذهن در مبارز، و مخلص و مؤمن مسلمانان

 و كردند مبارزه و مقابله اسالمى جمهورى نظام با ،انقالب او ل از لذا
 كارها آميزترينخباثت از يکى كه د،بردن كار به را هاتوطئه اقسام و انواع
 به و كنند تجهيز ترپيچيده و بيشتر روزروزبه را ما ىهمسايه كه بود اين
. كرديد ختم را غائله آن ،ايران مل ت شما. بيندازند اسالمى جمهورى جان

  0.كرد غائله ختم به وادار را دشمن كه بود (مل تشما ) شجاعت

 دشمن از هراس منع
 ما .ببرد پيش را خودش كار ترساندن، باميخواهد  دشمن ميبينم بنده

 دشمن از ماست، بزرگ مل ت قدرت در مجس م كه الهى قدرت اتک اى به
ٍّيطانالشٍّّكيدٍّانّ. »بکند نميتواند كاری معتقديم. نميترسيم متکب ر، مستکبر

 ضعيف ،شيطان كيد. كرد باور بايد را قرآن. است قرآن اين،.« ضعيفاًٍّكان
 فقط تعب د، و ايمان روى از و خوانديممي را اين قرآن در روزى اگر. است
 قبول هم تجربه روى از را اين امروز كه شاهدى تو خدايا ميکرديم، قبول
 نبود، ضعيف شيطان اگر. ميدهد اننش را همين هم تجربه. ايمكرده

 اسالمى جمهورى با چقدر ببينيد. نميکرد تحم ل را اسالمى جمهورى
 را آمريکاجمهور . رئيس3«أفواههمنٍّقدٍّبدتٍّالبغضاءٍّم» كه. ميبينيد دشمنند

                                                           
 8/6/0384بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت . 0 
قشار مختلف مردم و مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايـران، در ديدار با ا اناتيب.0 

 01/00/0369در سالروز ميالد حضرت على)ع( 
 008ی عمران، آيهی آلسوره. 3 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 295/ مقابله با دشمن ها و ابزار فصل هشتم: شیوه

 ورىجمه به راجع! ببينيد را بدشکلش ىخارجه امور وزير آن! ببينيد
 و ايران مل ت دشمنى و بغض و نفرتميزنند،  حرف كه اسالمى

 نفرت، همه اين با چرا. ام ا باردمي صورتشان و سر از اسالمى، جمهورى
 كى دارد؟ دليلى چه چيست؟ عل ت چرا؟ بکنند؟ غلطى هيچ نميتوانند

 مانع كى است؟ شده آنها زدن ضربه از مانع كى است؟ نگه داشته را شما
 به و بکنند تمامى و تام  و كامل ىاقتصاد ىمحاصرهاينکه  از است شده
 اين از بعضى وقت آن را دربياورند؟ ايران مل ت پدر خودشان، تعبير

 پدر! آقا» كهميکنند  تکرار را همينها هم، الن فسضعيف لوحساده آدمهاى
 را ايران مل ت پدرميتوانند  مگر! ميکنند غلط!« آورنددرمى را ايران مل ت

. است درآورده را پدرشان ايران مل ت كه هستند كسانى اينها! دربياورند؟
 كه است اين شرطش ،البت ه. ندارندآنچنان  قدرت. دارند ضعف بنابراين،

 در است، بوده صحنه در امروز تا بحمداهلل كه طورهمين ايران، مل ت
 مردم، توى نيفتند وسواسها و اسهاخن  كه است اين شرطش. باشد صحنه

 آقاميزنند،  آقا. شد چنان آقا شد، چنين آقا» كه كنند خالى را آنها دل
. هستيم مستحکم و قوى مل ت يک ما! چيست؟ حرفها اين! آقا نه.« ميبرند

 هر كه نيستيم آفريقا ىگوشه فالن ميليونى سه دو، كشور فالن كه ما
 مدني ت مركز دري مل ت ما. بکنند ما با بتوانند خواست، دلشان غلطى

 جهانى چهارراههاى ازمهم  چهارراه يک سر در هم امروز و دنيا، تاريخى
  0.هستيم

 دشمن با مقابله عامل يملّ قاطعيّت و وحدت
 مل ت كهميکنند  افاعتر عالم، سرتاسر در سياسى تحليلگران امروز

 به نسبت ثبات، و قو ت و قدرت لحاظ از ،اسالمى جمهورى نظام و ايران
 عل ت. نيست ضعيفتر و عقبتر نباشد، قويتر و جلوتر اگر پيش، سالهاى

 در يرانا مل ت ىآگاهانه تصميم و اراده و آگاهى و رشد اعتراف، اين
 در مردم حضور و حركت اين با. است اسالمى جمهورى قوام اثبات

                                                           
« ي مبـارزه بـا اسـتکبارروز مل ـ»آمـوزان و دانشـجويان بـه مناسـبت بيانات در ديـدار دانـش. 0 
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 اسالمى، جمهورى نظام و عزيز امام به وفادارى اظهار و عزادارى مراسم
 تمام بين اي ام اين در كه صفا و هماهنگى و همدلى و وحدت اين با و

 امام فقدان ىحادثه با برخورد در كه شجاعتى اين با و شد، ديده اقشار
 مقابل در نکرد جرأت دشمن گرديد، مشاهده مردم ىهمه از راحل

  0.كند خطا پا از دست ايران، مل ت اسالمى ومل ى  ىاراده و قاطعي ت

 باج ندادن به قدرتها
 و ندارد را بزرگ قدرتهاى به دادن باج قصد ايران اسالمى جمهورى

 هيچ مرعوب و داد نخواهد باج قدرتى هيچ به كه است كرده هم ثابت
 همکارى يا محب ت جلب براى هيچگاه بنابراين،. شد نخواهد قدرتى

 ما. كرد نخواهيم تنز ل خودمان بحق  مواضع از عالم، زورگوى قدرتهاى
 عزيز فقيد امام و ايم،داده نشان گذشته سال ده طول در را هاراد اين

 و صالبت مظهر و اسالمى جمهورى نظام تبلور مظهر كه ما بزرگ
 دشمن خواهيهاىباج برابر در قاطعانه بود، زورگوييها مقابل در مقاومت

 0.نميشد آنها مرعوب و ايستادمى

 ان ت در برابر دشمنعزّ
 خواهد و كرد خواهد پيشرفت ،كرد عز ت ساحسا اگر مل ت يک
مل ى  عز ت. شد خواهد خفه او در استعدادها خورد، توسرى اگرام ا  باليد؛

 با «غرور» تعبير البت هـ ميشود گفتهمل ى  غرور آن به امروز كه را آنچه و
 مل ت در بايدـ است رايجام ا  نيست، رسا خيلى شالغوى معناى بهتوج ه 
 مل ت يک عز ت ىمايه آنچه. كند توانايى و عز ت ساحسا تا كرد تقويت
 آنها چشم مقابل در علمى و فرهنگى و فکرى عظيم تُراث مثل است،
 استعداد روشنشان، ىگذشته شان،برجستهتهاى شخصي  ميگيرد؛ قرار

  3.وااليشان

                                                           
 06/3/0368آموزان تهران آموزش و پرورش، معل مان و دانش در مراسم بيعت وزير اناتيب. 0 
 31/3/0368در مراسم بيعت وزارت اطـ العات و پرسنل نيروهای نظامي و انتظامي  اناتيب. 0 
 8/6/0384 بيانات در ديدار اعضاى هيأت دولت. 3 
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 ی مقابل القاء دشمندلها نقطه و الفت وحدت
 در ،پيامبر زمان در متعال خداى كه را اىسکينه همان ميتوانيد، هرچه

 مؤمنين دلهاى بر گوناگون، قضاياى در و حنين جنگ در و بدر جنگ
ميخواهد  دشمن. كنيد تقرمس مؤمنين دلهاى در الهى آيات با ،كرد نازل
 الفت و وحدت اطمينان، و سکينه راههاى از يکى. كند مضطرب را مردم

 يکديگر با دلها آشنايى مختلف، قشرهاى وحدت، مل ت وحدت. دلهاست
 دشمن كه است چيزى آن مقابل ىنقطه درست هم، به انسانها محب ت و

 و قشرها ن،مسئوال مردم، كه بگويدميخواهد  دشمن. كند قاءالميخواهد 
 امروز هركس. نداردواقعي ت  اين. اندتشنه هم خون به مختلف جناحهاى
 معنايش كه بزند حرف اىگونهبه و كند مشى طورى كند، عمل طورى
 ناحهاىج بين در و است اختالف مل ت قشرهاى بين در كه باشد اين

 كرده كمک دشمن به يقيناً هست، آورنفرت و عميق اختالفهاى مختلف،
 حرف عملشان، لوحانهساده بعضيها. است دشمن به خدمت يقيناً و است

 طورهمانـ مذاق اختالف سليقه، اختالف البت ه! است اينگونه اظهاراتشان و
 يک سر كه است اىباحثهمهم دو اختالف مثلـ ميفرمودند بارها امام كه

 ميکنند، بحث ميگويند، هم با است؛ مباحثه. دارند اختالف هم با مسأله
 مسائل در. است نزديک هم به دلهايشان و رفيقندام ا  ميکنند؛ دعوا

  0.باشد همينگونه بايد و است طورهمين هم اجتماعى و سياسى گوناگون

 با دشمن در مقابله تأثير هنر
 در زينب حضرت ىخطبه كمااينکه است؛ اصلى شرط هنرى بيان
 هنرى بيان آيت بيان، جذ ابي ت و زيبايى لحاظ از ،شام شهر و كوفه شهر
 يک. بگيرد ناديده را اين نميتواندهيچکس  اصالً كه است طورى است؛
 تيغ و ندهبر   تير مثل شنود،مي ار بيان اين وقتى دشمن يک يا مخالف
 به هنر تأثيرميکند.  را خودش كار بيان اين نخواهىخواهى تيزى،

 يا بخواهد او. ندارد وابستگى است، هنر مخاطب كه كسى خواست
 در سج اد امام و 3زينب حضرت. گذاشت خواهد را اثر اين نخواهد،

                                                           
 03/9/0311ماه مبارک رمضان  یان در آستانهبيانات در ديدار روحانيون و مبل غ. 0 
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 را كارها اين شام مسجد آورشگفت و بليغ و رسا بيان در و شام ىخطبه
  0.ميکنيد را كار اين داريد هم شما. كردند

*** 
 كه را آنها بخصوص معيوب، نقاط ىهمه بايد دلسوزانه و صادق طنز
 نياز آن از همگان عاطـ ال و علم به بيشتر كه آنها و آيندمى چشم به كمتر

 با ما انقالبى نظام و جامعه امروز. بنماياند و ببيند هنرمندانه هست،
 براى را نامحسوس و محسوس ابزارهاى ىهمه كه روستروبه دشمنانى
 براى. ميبرند كار به انقالب و نظام و مردم كردن دارجريحه و زدن ضربه
 و هنرمندانه طنز از اىوسيله چه دشمن، ىخدعه از ردمم ذهن كردن آگاه

 0كاريتر؟ و بهتر زيركانه، و شيرين

  وری سالح دشمن در هنرتوجّه به بهره
 هنرمند كه بياورد، هنر قالب در را خودشميتواند  وقتى آن انقالب

 از عد ه يک البت ه. بدهد پرورش را هنرمند خودش و باشد شتهدا خودى
 در هم شما است؛ خوب هم خيلى ميکنند؛ را كارها اين دارند جوانان
توج ه  سالح اين بر ايى به. بکنيد را كار اين هستيد، شکل هر به و هرجا
اينکه  به. يدكنتوج ه  سالح اين از انقالب دشمن فراوان ورىبهره به. كنيد

 بشوند، واقع گوناگون هنرهاى قالب درميتوانند  خوب انقالب، مفاهيم
 3.است ارزش يک اين كه نماييد ساحسا و كنيدتوج ه 

  گذاری دشمن بر روی هنرسرمایه
 ىهمه عليه و انقالب عليه استعمارى، سياستهاىميبينيد  شما اينکه
 به ميکنند، گذارىسرمايه هنر روى اينقدر بدند، آن با هاآن كه ارزشهايى

 نقل به كنيد شروع و برويد بيرون شما. است هنر كارايى همين عل ت
 اينگونه كسى خواند، شعرى طوراين كسى بوديم، جافالن بله،: كردن

                                                           
ات و هنـر گويـان دفتـر ادبي ـبيانات در ديدار جمعى از پيشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره. 0 

 30/6/0384مقاومت 
 01/4/0311آقا ی گلی آقای كيومرث صابری، مدير مسئول مجلهپاسخ به نامه  .0 
 01/1/0311حوزه  ى شعربيانات در ديدار با اعضاى كنگره. 3 
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 هست، كه ىطورآن نيست ممکن اصالً بود؛ نشسته طوراين كسى گفت،
 توانمي هنر زبان با. ام ا شنودمي خبرى فقط شخص، آن كند؛ اپيد انعکاس
 از هنرمندى عکاس مثالً اگر كه ىطوربه ؛كرد منعکس را جلسه همين
 كه كسى بعد كند، تهي ه فيلم يا بردارد عکس جلسه اين از خوبى زواياى

 ريزبين و ذوقصاحب و صاحبنظر اگرميکند،  نگاه را فيلم يا عکس آن
 مثالً نباشيم؛ آنها متوج ه شايد ناآل ماها كه ديد خواهد را چيزهايى باشد،
 هم پهلوى رنگها كدام و دارد وجود رنگ فالن لباس چنداينجا 
 ايم،نشستهاينجا  در كه ما كه است استنتاجهايى اينها ببينيد،. اندنشسته
 .فهمدمي وميکند  حسفوراً  را آن هنرمند نگاهام ا  غافليم؛ آن از اصالً

 كهآنچنان  را سالح اين ما كه بدانيد پس است، طوراين اگر! برادران
 هنر سرزمين ما، سرزمين و كشور البت ه. ايمنگرفته دست به درست بايد،
 مجموع در طرف، اين به پيش سال هزار از جهانى هنر يعنى است؛
 ايرانى هنرمندان مديون است، فارسى زبان ديونم ماست، سرزمين مديون
 كه است اين هم عل ت. ايمنگرفته اختيار در را سالح اين ما ليکن است؛
 نتوانستندام ا  بودند، هم جوهر صاحب بودند، هم هنرمند بودند، اىعد ه

 ىبقي ه معناى به هنرمندى چون ؛بدهند تطبيق انقالب با را خودشان
ام ا  باالست، خيلى هنرش كه هنرمندى بسا اى. نيست كه خوب خصال

 قبيل اين از. است خيانتکارى و فاسد و فاسق و بد و حقير و پست آدم
 0.دارند قرار فراوان چشممان جلوى و داريم هم ناآل داشتيم، زياد

 پيامهای دشمن به كمک ابزار هنر
 پيام چه رحمانى، پيام چه دارند؛ مردم براى پيامى كه كسانى آن امروز
 ىوسيله ميگيرند، اختيار در كه اىوسيله بهترينـ نميکند فرقـ شيطانى

 را حرفها باطلترين دنيا در امروز هنر، كمک بهميبينيد  شما لذا. است هنر
 كه ميدهند جلوه حق صورت به مردم از عظيمى ىمجموعه يک ذهن در

 را كار اين هنر ابزار كمک به و هنر باام ا  نداشت، امکان هنر بدون
 اقسام و انواع است؛ هنر ،تلويزيون همين است؛ هنر ،سينما همين. ميکنند

                                                           
 01/1/0311ى شعر حوزه بيانات در ديدار با اعضاى كنگره. 0 
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 به را باطل پيام يک بتوانند اينکه براى ميگيرند كار به را هنرى هاىشيوه
 كرده پيداي ت اهم  اينقدر هنر بنابراين. كنند منتقل ذهنها هب حق شکل
 ديگر كه داريم يازىامت شيعيان، ما بخصوص و مسلمانها ما منتها. است
 از است عبارت آن و ندارند ما قدر به را يازامت اين اديان و ي تهامل 

 تشکيل سنفبهنفس چهره،بهچهره رو،روبه شکل به كه دينى اجتماعات
 پيدا ميشود كمتر ديگر اديان در و دنيا ديگر جاهاى در را اين كه ميشود
 و تأثيرگذارى اين به نه وسعت، اين به نه ،قو ت اين به نه هست؛. كرد

 0راقى. محتواهاى

  دشمن تبليغات با مقابله در فرهنگي كار لزوم
 معضالت و شد داده مناسب طوربه فکرى پاسخ و نبود خأل وقتى

 دشمن شد، بازها گره و گرديد حل اىحکيمانه شکل به مخاطبين ذهن
 حرف ببخشد؟ميتواند  تأثيرى چه دشمن تبليغ بکند؟ميتواند  كاره چ

 در و بکندميتواند  كار همه دشمن بود، خأل وقتى. اينجاست درست
 بدويم بايد ما بعد و ببرد را ما جوانان و كند نفوذميتواند  هم ما ىخانه
  0.آيد پيش وضعى چنين بگذاريد نبايد. برسيم او به تا

*** 
 ميکنند، درست بد نوار ميکنند، درست بد فيلم امروز ،استکبار عوامل
 اين و مينويسند بد داستان ميگويند، بد شعر ميکنند، درست بد حرفهاى

 و پخش عادى مردم و جوانان ،نوجوانان بين كشور، داخل در را، همه
ـ اخير مورد اينميدهند.  رواج ،ماهواره طريق از يا وميکنند  منتشر

 به را خود زهرآگين تيرهاى كه است فسادى گنداب واقعاًـ ماهواره
 مجلس گذشته، سال بحمداهلل. ميکند هدفگيرى كشورها وها مل ت سمت
 همه، اين با. كرد ممنوع را ماهواره ه،قضي فهم حسن با ،اسالمى شوراى

 از كدامهيچ شود، عمل قرآن ىفرموده و اسالم دستور به ،جامعه در اگر

                                                           
 4/4/0381الس الم( بيت )عليهماحان و ستايشگران اهلدر ديدار جمعى از مد  اناتيب. 0 
ى مـاه مبـارک بيانات در ديدار جمع زيادى از روحانيون، فضال و مبل غان اسـالمى در آسـتانه. 0 

 01/01/0314رمضان 
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توج ه  دقيقتر، معناى به. بکند اثرى كمترين نميتواند ،فساد عوامل و ابزار
 دشمن نميگذارد ،منکر از نهى و معروف به امر و مختلف جوانب از

. است ماندگار ىجامعه يک ى،اسالم ىجامعه كه است اين. شود پيروز
ٍّلحافظون» هك است اين ٍّله ٍّإنّا ٍّو ٍّالذّكر ٍّنزّلنا ٍّنحن  كه است اين .0«إنّا
ٍّاللّهٍّمنٍّينصره» ٍّالّذين» كه است اين .0«ولينصرّن ٍّلنهدينّهمٍّو ٍّفينا  3«جاهدوا

 عربده دنيا قدرتمندان حال،. است كرده ما با خدا كه نيست تعارف اينها
 بناىاينجا  بحمداهلل. بزنند تهمت اسالمى جمهورى نظام عليه و بکشند

 و دست كند، زورآزمايى آن با كس هر كه است بنايى. است مستحکمى
 بقا عوامل ىهمه امروز. كرد خواهد مجروح و زخمى را خودش ىپنجه

 به نسبت اوقات گاهى كه هم كسانى. هست اسالمى نظام در حيات، و
ميزنند  نق و دارند اعتراض اسالمى، شعارهاى و نىدي كارهاى از بعضى

 ارزشهاى به راجع دائم! درآورديد را شورش ديگر هم شما آقا؛» كه
!« است؟ كدام ديگر كار فالن و چيست ديگر شعار فالن! ميگوييد اسالمى

 اسالم كه نيست مايل دشمن. ميکنند تکرار را دشمن حرف واقع در
 شد، پياده كامل طوربه اسالم اگر چون شود؛ پياده كامل طوربه

 كنند؟ كارهچ بايد شود، پذيرآسيباينکه  براى حال،. ميگردد ناپذيرآسيب
 نسبت مثالً. شود عمل نگذارند را اشگوشه يک بايد .كنند ناقصش بايد
 4كنند. آفرينىجنجال ،«مجازات قانون» و «قصاص ىاليحه» به

 دشمن هجومورد زیرساختهای اقتصادی م
و مرجع مهم  كه يک سند اساسى  باالدستى ـ زانداما در سند چشم

و حياتى و اساسى مهم  را در بخشهاى او لى براى كشورمان رتبهـ است
ايستند تا بينى كرديم؛ بايد به اين رتبه برسيم. خب، ديگران طبعًا نمىپيش

ن هم دارند كار ميکنند، تالش ميکنند. ما بشويم؛ ديگرا او لما برويم 

                                                           
 9ی آيه ی حجر،سوره. 0 
  41ی آيه ی حج،سوره. 0 
 69ی آيه ی عنکبوت،سوره. 3 
 06/0/0311« ماه محرم» یبيانات در ديدار روحانيون و مبل غان، در آستانه .4 
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شاهد تالش و تحر ک شديد اقتصادى برخى از كشورهايى هستيم كه در 
ما از بعضى از ابزارهايى كه  البت ه .شدن ما واقع هستند او لى همين حوزه

 ترو شريف تر؛ ما نظيفآنها استفاده ميکنند، استفاده نميکنيم و نخواهيم كرد
رسيد،  او لى تر حركت ميکنيم؛ ام ا معتقديم ميشود به آن مرحلهيبانهو نج

. هم تر بکنيم. لذا اين احتياج دارد به جهاداگر سرعت را بيشتر و منضبط
برسيم.  او لى باشد تا بتوانيم به اين رتبه بايد شتاب باشد، هم بايد تدبير

بشويم؛  او ليم يفقط يک هوس نيست كه بگو بودن هم او لى اين رتبه
ها امروز به اين وابسته است. مل تنه، اين بخاطر اين است كه سرنوشت 

اگر يک كشورى نتواند از لحاظ اقتصادى، از لحاظ علمى، از لحاظ 
، خودش را تأمين كند و رشد پيدا كند، بيرحمانه زيرساختهاى پيشرفت

قرار بگيريم.  اولواهد گرفت. ما نميخواهيم مورد تطقرار خ اولمورد تط
قرار گرفته. ضعف  اولو تط ضدويست سال كشور ما مورد تعر 

ى نااليق  فاسد  دنياطلب، و نشاطى كه در عرضهدستگاههاى سلطنتى  بى
ها انگليس 0811شد. از سال  اولطرف مقابل وجود داشت، باعث اين تط

گاه سياسى كشور ما وارد شدند و دخالت كردند و نفوذ بار در دستاو ل
كردند و يارگيرى كردند و همراه آنها يا قريب به آنها، بعضى از 
كشورهاى ديگر اروپايى هم در اين مد ت همين كار را كردند. سال 

نى هم آمد؛ يع كه از هندـ وارد كشور شد ين سفير انگليساو لكه  0811
السلطنه در هند در اختيار انگليسها بود و نايب آن وقتى بود كه حکومت

كه از كشتى پياده شد، شروع كرد به رشوه دادن  از همان بوشهرـ آنجا بود
و خريدن افراد، و راحت توانست افراد را خريدارى كند. اين همه 

همه در مقابل هداياى اين آقا  پركن،شاهزاده و امير و اسمهاى دهن
دشمنان در اين كشور، از آن زمان  اولخاضع و تسليم شدند! روند تط

بنياد مل ى آن روز اجازه داد دشمن شروع شد. اين خاک نرم و خاكريز بى
 انقالب .نفوذ كند، و نفوذ كردند. ما نميخواهيم ديگر اين ادامه پيدا كند

در مقابل اينها درست كرده. ما ميخواهيم اين سد را پوالدينى  يک سد 
ما، در  به هيچ قيمتى اجازه ندهيم اينها در اقتصاد .مستحکمتر كنيم

رات ما دخالت كنند؛ اين ما، در سرنوشت و مقد  ما، در سياست فرهنگ
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لى پيدا كنيم. اين استحکام احتياج دارد به اينکه استحکام درونى و داخ
يم ياينکه ميگو ،است. بنابراين« اقتصاد»ش هاى مهم  درونى، يکى از پايه

بشويم، بخاطر اين است؛ نه بخاطر اينکه حاال يک هوسى است كه  او ل
به اين وابسته است.  مل تبشود؛ نه، سرنوشت  او لدر منطقه  ايران

ى ندانه، مخلصانه و اثرگذار، كه طبعاً همهتالش مستمر، هوشم ،بنابراين
 مؤث رت كشور هم بايد در آن به كار گرفته شود، در اين زمينه ظرفي  
 0.است

 دشمن آفرینيچالش مقابل درها سختي تحمّل لزوم
 دنيا، اين در موف قي ت است؛ اين دارد،ي ت اهم  انسان يک براى آنچه
 الهى بهشت و الهى انرضو اندازچشم نهايت در و خوب اندازچشم
 با آيد،مى دست به صبر با آيد،مى دست به مجاهدت با اين. است

 به ناپذيرخستگى تالش با و آيدمى دست به پاكدامنى و پرهيزكارى
 را هايىيسخت انسان آفريده، دشمن كه چالشهايى مقابل در. آيدمى دست
ٍّتكونواٍّان: »نترسيد سختيها اين از ميگويد ام به قرآنام ا  ميکند؛ تحم ل
 رنجى دشمن آسيب ىناحيه از شما اگر ؛0«تألمونٍّكماٍّيألمونٍّهمفإنٍّّتألمون

 شما رشادت و صبر ،مقاومت ىناحيه از هم دشمن ميکنيد، تحم ل را
 ؛3«يرجونٍّالٍّماٍّاهللٍّمنٍّترجونٍّو: »فرق اين باام ا  ميکند؛ تحم ل را رنجهايى
 یمسأله. نه دشمن براىام ا  است، روشن اندازچشم شما براى اندازچشم

 سود، سو همه از تالش: است اين اسالم در جهاد یمسأله و شهادت
 جهت ميدهد؛ معنا انسان زندگى به كه اىصادقانه تالش زيان؛ بدون

 يک بعنوان را زندگى ىآينده اندازچشم ميکند؛ را معي ن انسان حركت
 نهايى سرنوشت اندازچشم وميکند  تابناكى و روشن اندازچشم، مل ت
 شهادت و جهاد اين ميدهد؛ قرار الهى رضوان فرد، يک بعنوان را انسان
  4.نميگيرد را اين جاى چيز هيچ است؛ اسالم

                                                           
 06/1/0391 االن و برگزيدگان بخشهاى اقتصادىبيانات در ديدار فع . 0 
 014ی ی نساء، آيهسوره .0 

 نهما .3 

 08/8/0381هاى شهدا و ايثارگران استان سمنان بيانات در ديدار خانواده. 4 
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  طلبيدتشها و شهادت برابر در ناتوان بودن دشمن
 آنهاست سالح قدرت از باالتر كه دارد وجود قدرتى دشمنان نميدانند

 به و مبدأ يک به كهي مل ت هر. انسانهاست قدرت هاست،مل ت قدرت آن و
 پاى راسخ عزم با و باشد داشته اعتقاد فکرى مبناى يک به و منطق يک
 از ترينپاي و باالتر چه و اتمى قدرت چهـ قدرتى هيچ بايستد، منطق آن
 قادر خداوند قدرت وها مل ت قدرت اينها. كند مقهورش نميتواندـ اتم

: اندگرفته كمدست هاستمل ت اقدام و عزم و اراده سر پشت كه را متعال
 كار دارد ايمان آن به كه اهدافى براى گروهى هر 0«هؤالءٍّوٍّهؤالءٍّنمدٍّكال»

 خدا به مؤمن گروهى اگر. كرد خواهد مددش و كمک متعال خداى كند،
 هم مشکلتر برابر ده دادنش شکست و آن با آويختن در وقت آن باشد،
ـ انسانها وها مل ت نيروىـ نيرو اين با كس هر! است؟ آسان مگر ميشود؛
 قدرتميخواهند  اينها. شد خواهد ردخُ هم آمريکاميشود.  ردخُ درافتاد
 چه باالخره حاال خب؛. نميتوانند و كنند نابود را فلسطين مل ت مقاومت
 و دارد ظواهرى است، افتادهات فاق  امروز كه اىحادثه اين شد؟ خواهد
 و سرنيزه و زور با گروهى: گفتيم كه است همين ظواهرش. بواطنى
 و پيرزن و مرد و زن جان به آمريکا سياسى پشتيبانى و تانک و تفنگ
ميکند،  ويران را شانخانه کشد،مي را آنها. است افتاده غيره و كودک
 و خانه از اهانت با را آنها ميکند؛ تحقيرشان زند،مي دستشان به دستبند

. استه قضي ظاهر اينميکند.  آواره را هاخانوادهميکند،  دور زندگيشان
 خود درون در ،مسل ط ظاهربه قدرت همين كه است اينه قضي باطنام ا 

 سازمانهاى است؛ گرفته تصميم فلسطين مل تميشود.  آب ميشود، ذوب
 ،جهاد ق،خل ىجبهه ،حماس سازمان ،فتح سازمان از اعم  فلسطينى مبارز
 همه. اندگرفته تصميم و گذاشته هم روى را دستشان ديگران، و اهللحزب

 راه كه اندفهميده اند؛كرده پيدا را فداكارى راه و رسيده نتيجه يک به
 و كرده تجربه را شهادت. است فداكارى براى شدن آماده فلسطين نجات
 مرگ از نترسيدن و طلبىشهادت و شهادت مقابل در دشمن كه اندفهميده
  0است. ناتوان

                                                           
  01ی ی اسراء، آيه. سوره0 

 06/0/0380تهران  یهای نماز جمعهبيانات در خطبه. 0 
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 اسالميهای ارزش كردن كمرنگ در دشمن ناكامي
 ارزشهاى كه باشد اين خدمتگزار، و محترم دولت سعى ىهمه
 ارزش هم، ارزش باالترين. كند زنده جامعه در بيشتر چه هر را اسالمى
 يعنى تقواميکند.  حفظ اسالم راه رد را ما كه است عاملى تقوا. تقواست
 هر و ندارد اختصاص خاص ى گروه به امر اين. باشيم خود مواظباينکه 
 اجزاى ازـ را دولت اجزاى از عضوى هر و هست كه جا هر در را فردى
 در مردم، آحاد از فردى هر. گيردمي دربرـ معمولى كارمندان تا رتبه عالى
 تخط ى اسالم ىجاده از كه باشد مراقبميکند،  ندگىز كه كشور جاى هر

 موف قي ت و پيشرفت ىعدهو قرآن. است داده نصرت ىعدهو اسالم. نکند
ميکند.  آباد را مل ت آخرت و دنيا و است داده زندگى ابعاد ىهمه در

 اين در ماسال كه كوتاه مد ت همين در پروردگار، فضل به كه همچنان
 قابل كه شده انجام مردم زندگى براى كارهايى است، شده حاكم كشور
 طبقات به مد ت اين در كه خدماتى. نيست گذشته دوران با مقايسه
 قابل گرفته، انجام انقالب پيروزى از قبل آنچه با است، شده محروم
 است گرفته صورت مشکالتى ىهمه وجود با همه، اين و نيست مقايسه

 و است سعادت راه اسالم، راه. اندآورده وجود به كشور اين عليه كه
 عمل در كسى هر را امر اين. تقواست رعايت اسالم، به پايبندى مالک

 برادران. است اين تقوا. باشد خود مواظب و بفهمدميتواند  خود شخصى
 از كه باشيد مراقب! هستيد كشور اين كنار و گوشه در كه خواهرانى و

 نشويد، نفس شهوات تابع. نکنيد ىتخط  است، آن در خدا رضاى آنچه
. كنند رعايت را مسأله اين هم كشور ينمسئول. نکنيد گم را خدا راه تا

 به هستند، راه اين در بحمداهلل كه مجري ه و هقضائي   مقن نه، محترم قواى
 و رجال دولتمردان، نميتوانيد دنيا جاى هيچ در شما. بکوشند تقوا ايترع

 اسالمى جمهورى در كه پاكيزگى و طهارت و تقوا اين با ينىمسئول
 راه راه، اين. دهند ادامه بايستى را راه همين همه. كنيد پيدا هستند،
 مسلمين، و اسالم عليه خود آزمايشهاى ىهمه در دشمن. است پيروزى
 0.شد خواهد ناكام هم باز و است شده ناكام

                                                           
 4/6/0313كنفرانس وحدت اسالمي  همانانيبيانات در ديدار كارگزاران و مسئوالن نظام و م  .0 
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 ایستادگي و تمسّک به آرمانها و اصول تنها راه مقابله با دشمن 
 امروز تا كه است عالجى راه همان و دارد عالج راه يک ايران مل ت

 حضور و خود اصول  و آرمانها به تمس ک و ايستادگى آن، و كرده دنبال
 هم ناآل كردم، عرض عزيزمان مل ت به روز آن من. است صحنه در

 در شما حضور و ايستادگى اگر بدانيد! ايران بزرگ مل ت: ميکنم عرض
 هم سال يک ن،مسئوال از هيچکدام و اسالمى جمهورى نظام نبود، صحنه

 و حضور و داريد نگه مستحکم را تاناراده. كنند مقاومت نميتوانستند
 امروز تا ايران مل ت كه ميدانيم و ميبينيم. كنيد حفظ را خود وحدت
 ما مل ت بود؛ خواهد همينگونه هم اين از بعد است، كرده عمل طورهمين
 شيارى،هو و كارآمدى با نمسئوال بايد اين، كنار در. است ممتازى مل ت
 ديگرى از پس يکى را مشکالت و باشند داشته دلسوزانه و عالمانه تالش
 هم علمى، لحاظ از هم. برسانند پايان به را رفتهنيمه راه  اين و كنند حل
 خود روزروزبه بايد مل ت اين اقتصادى، لحاظ از هم و سياسى لحاظ از
 دست به كار اين از بخشى. است ايران مل ت عالج راه اين كند؛ قويتر را

 بعد الهى یقو ه و حول و فضل به و اندكرده عمل مردم كهـ است مردم
 كه است نمسئوال یعهده بر هم بخشىـ كرد خواهند عمل هم اين از

 صورت اين در. كنند عمل و بشناسند درست را خود وظايف بايد
 سياسى و اقتصادى فشار بيگانگان البت ه. كرد نخواهد اثر ديگر دشمنيها

 اقتصادى فشار است ممکن مد تكوتاه در. است بيفايدهام ا  آورند،مى
 به هم بلندمد ت، در كه ميدانند هم خودشانام ا  باشد، ايران مل ت عليه
 و ايران مل ت فشارها همين. آنهاست ضرر به هم و است ايران مل ت نفع

 كشف و علمى راههاى پيمودن به را ما بااستعداد جوانان  و دانشمندان
 اقتصادى فشار بنابراين كشاند؛ دسترس از دور و پيچيده علمى  راههاى
 .ندارد تأثيرى هم سياسى فشار هستيد، صحنه در شما تا. ندارد تأثيرى
 متعال خداى است؛ كرده عظيمى مجاهدت و بزرگ تالش مل ت اين

 نظام و استقالل: است داده پاداش مل ت اين به خود یعدهو طبق هم
 به شاءاهللان و است كرده مقر ر شما براى خوشى عاقبت خداوند. اسالمى

  0.رسيد خواهيد عاقبت اين
                                                           

 04/00/0380تهران  یجمعه هاى نمازبيانات در خطبه. 0 
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 ایستادگي در برابر تحميل انحرافات دشمن
 دنياى و شهوترانى دنياى زور، دنياى ،دروغ دنياى امروز، دنياى
 مخصوص! دنياست اين. است معنوى ارزشهاى بر ماد ى ارزشهاى ترجيح
 بوده ضعف و افول به رو دنيا در معنوي ت كه قرنهاست. نيست هم امروز
 بين از را معنوي ت كه اندكرده تالش دارهاسرمايه و پرستهاپول .است
 در كه اندچيده دنيا در اىماد ى بساط و نظام يک قدرت، صاحبان. ببرند

 انسانى فضايل به اعتناتربى فريبکارتر، دروغگوتر، همه از قدرتى رأسش
 سرأ در آيدمى اين. ستآمريکا قدرت مثل بيرحمتر انسانها به نسبت و
 اسالمى، انقالب. دنياست وضع اين،. پايينتر مراتب تا آيندمى ،طورهمين و

. «اتقيكمٍّعنداهللٍّاكرمكمٍّان» كردن زنده ؛اسالم ىدوباره كردن زنده يعنى
 بشکند را جهانى غلط ترتيب اين را، جهانى بساط اين تا آمد انقالب اين
 معلوم باشد، جهانى ماد ى ترتيب آن اگر. دكن درست جديدى ترتيب و

 در بايد محم درضا مثل گمراهى و روسياه فاسد شهوترانهاى كه است
 در يا زندان در بايد امام مثل منو رى بافضيلت انسان و باشند كار رأس
 زور وقتى. نيست جامعه در امام جاى وضعي تى، چنان در! باشد تبعيد
 وقتى و است حاكم دروغ وقتى است، حاكم فساد وقتى است، حاكم
 است، صدق داراى است، فضيلت داراى كه كسى است، حاكم فضيلتىبى

 جايش خداست، بهتوج ه  داراى و است عرفان داراى است، نور داراى
 امامى مثل وقتى .قتلگاههاست گودال در يا مذبح و مقتل در يا زندانها در
 رفت، انزوا به دنياطلبى و شهوترانى برگشت؛ ورق يعنى آمد، كار سر بر

 آمد، كار روى زهد آمد، كار باالى تقوا رفت، انزوا به فساد و وابستگى
 تمرو  و رحم آمد، انسانها براى دلسوزى آمد، جهاد آمد، نوراني ت و صفا
 يعنى آيد،مى كار سر بر كه امام. آمد خودگذشتگى از و ثاراي و برادرى و

 مطرح ارزشها اين يعنى آيد؛مى فضيلتها اين يعنى آيد؛مى خصلتها اين
 وقت آن. ميماند باقى امتام نظام داشتيد، نگه را ارزشها اين اگرميشود. 
 از را اينها اگر. ام ا نميشوند برده مذبح به ديگر ،7على بنحسين امثال
 به اگر چه؟ داديم دست از را بسيجىى روحي ه اگر چه؟ داديم دست
 شخصى التتجم  فکر به الهى، آرمان و وظيفه و تکليف بهتوج ه  جاى
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 جوان را، مؤمن جوان را، بسيجى جوان اگر چه؟ افتاديم خودمان
 راه در كه باشد ميدانىاينکه  جزنميخواهد  چيز هيچ كهـ را بااخالص

 پرتوق ع خواهافزون پرروى آدم آن و انداختيم انزوا درـ كند مجاهدت خدا
 دگرگون چيز همه وقت آن چه؟ كرديم مسل ط را معنوي تبى صفاىبى

 و 9رماك نبى   رحلت بين ىفاصله اسالم صدر در اگر. شد خواهد
 خيلى فاصله، اين ما، روزگار در شد، سال پنجاه اشجگرگوشه شهادت
 صاحبان و فضيلتها حرفها، اين از زودتر و بشود است ممکن كوتاهتر
 ممکن كه انحرافى مقابل در بايد. نگذاريم بايد. بروند مذبح به ما فضايل
  0كند، ايستاد. تحميل ما بر دشمن است

*** 
 پذيرامکان دشمن، مقابل در شجاعانه و پارسايانه ايستادگى با جز
 بارها منميکند.  بتواند كارى هر و نيست غافل اىلحظه دشمن. نيست
 ما بگويند كه ندارند ايران مل ت بر من تى هيچ ما، جهانى دشمنان امگفته

 نزدند، كه اىضربه ره. نه نزديم؛ و بزنيم شما را به ضربه فالن ميتوانستيم
 و مانع گونه هزار. نيست مهم ات نداشتن فقط كه نتوانستن! نميتوانستند

 اىمنطقه مشکالت از و شالعملعکس از. نميتوانستند كه داشتند مشکل
 را اىضربه بتواننداينکه  از نبودند غافل هم وقت هيچ ليکن ترسيدند؛

 اين براى كه ديدند كردند، هم حانامت. باشد مؤث ر و كارى كه كنند وارد
 0!تر؟يكار ساله هشت جنگ از اىضربه. ندارد وجود كارى ىضربه، مل ت

*** 
ى دشمن عليه ما وجود داشته است. آنچه مانع از هميشه خطر توطئه

و حاضر بودن  ى دشمن ميشود، ايستادگى و بيدارىو غلبه ، جنگتوطئه
 3.است در ميدان مقاومت

 

                                                           
هاى عاشوراى نيروهاى مقاومـت بسـيج بيانات در ديدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته. 0 

 00/4/0310اد)ع( سراسر كشور، در سالروز شهادت امام سج 
 04/9/0311بيانات در ديدار پاسداران انقالب اسالمي به مناسبت روز پاسدار  .0 
 09/6/0380كربال  01ت در اجتماع بسيجيان و سپاهيان لشکر بيانا. 3 
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 های دشمن ایستادگي در برابر طرّاحي و نقشه
 نکنيد؛ بازى كرده، درست او كه ميدانى تو. ميکند طر احى دشمن

 اختالف ايجاد دشمن طر احى. اوست نفع به ببازيد، چه ببريد، چه چون
 است، سياسى فع االن انداختن هم جان به است، نااميدى ايجاد است،
 هاىنقشه كارها، اين. است اسالمى ارزشهاى و اصيل خط كردن منزوى
 غافل و لغوي ات و هوس و هوى به جوانها كردن سرگرم است؛ دشمن
 به مدارس، كشاندن تعطيلى به ،ايران مل ت عمومى حركت از آنها كردن

 بايد. است دشمن هاىنقشه اينها. دانشجويى كالسهاى كشاندن تعطيلى
 ميشود، منتهى هانقشه اين به كه كارى هر مقابل در بايد. بود مراقب
 بايد را تالش كرد، حفظ بايد را اميد ،كرد حفظ بايد را وحدت. ايستاد
 كرد نزديک هم به را دلها و بود ادقص يکديگر با و كرد بيشتر روزروزبه

  0.كرد حركت پرشور بايد ،اجتماعى گوناگون وظايف در و

 متجاوز متّحد در برابر دشمن جهتگيری لزوم
 با تاريخ هم است، شده يادآور ما به قرآن هم مهم ى كه ىتوصيه
 ما به بارها و بارها بزرگوار ماما همميکند،  توصيه ما به خود عبرتهاى
 ما شعارهاى و ما دعوت و ما صداى بگذاريم نبايد كه است اين گفتند،

 و متجاوز دشمنهاى مقابل در. گيرد قرار يکديگر با تضاد و تعارض در
 ىوظيفه اين كنيم؛ حفظ را مت حد جهتگيرى بايد مختلف، ميدانهاى در

 و ات،جزئي  از بسيارى در عقيده اختالف سليقه، اختالف. ماست امروز
 وجود نظام، اساس در دخيل غير مسائل از برخى در مبانى اختالف شايد
 نظراتى و ساليق اختالف چنين بودن نيست؛ هم غيرمنتظره و دارد

 اختالفهايى كه است اين دارد، اشکال كه چيزىام ا  ندارد؛ هم اشکالى
 در كسانى كه بينجامداينجا  به اين، از پايينتر و كوچکتر سطوح درى حت 

 قرار هم مقابل در بزرگ، يا كوچک مسائل ىدرباره دشمن، چشم مقابل
 دعواهاى خالل در بعضى احياناً  و كنند فراموش را دشمن و گيرند

                                                           
ى سـالروز سـيزده آبـان آمـوزان و دانشـجويان در آسـتانهبيانات در ديدار جمعـى از دانـش. 0 

8/8/0381 
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 پنهان، يا آشکار طوربه و بزنند هم چشمکى دشمن به داخلى، و خانگى
 ىهمه ما كه چيزى. است بد اين بکنند؛ هم محب تى اظهار دشمن به

 اوال  است؛ اين ميداريم، برحذر آن از شد تهب را كشور جناحهاى
 بوده، هم هميشه دارد؛ وجود گفتگوها دارد، وجود اختالفات
 نمسئوال وقتى. ندارد نظام براى مهم ى هم خطر هست؛ هم ناپذيراجتناب
 اين كه ندارد ي تىاهم  ميکنند، كار و تالشند مشغول مختلف بخشهاى
مهم  آنچه. نشود كارها مانع كه شرطى به باشد؛ داشته وجود هم اختالفها
 دادن نشان و موضعگيرى در اختالف ،كرد پرهيز آن از بايد و است
  0.است دشمن چشم مقابل در و يکديگر به متضاد و متناقض هاىچهره

  دشمن نفوذ یعني جلوگيری از یت قانونرعا
 هوشمندانه بسيار و مستحکم بسيار ى،مترق   قانون يک ما اساسى قانون

 و دارد قرار خود جاى در چيز همه قانون، اين براساس. است شده نوشته
 مراكز ىهمه به ن،مسئوال ىهمه به من ىتوصيه. است گرفته قرار
 قانون رعايت، مل ت آحاد ىهمه به و قانونى مراكز ىهمه به گذارى،قانون
 خود ورزىطمع به نميتواند دشمن كنيم، رعايت را قانون ما اگر. است
 بسته هم را دشمن نفوذ راه قانون،. شود رعايت بايد قانون. دهد ادامه
 دستگاههاى سوى از اغتشاشگرانى مواردى درميشود  ديده اگر. است
 كه است اين دشمن به پاسخ بهتريناينجا  ميشوند، تأييد دشمن تىتبليغا
 با آباد،خر م حوادث قبيل از حوادثى اغتشاشگران اگر. شود اجرا قانون
ـ برسند خود مجازات به قانونى دستگاههاى ىوسيله به قدرت و قو ت
 رعايت با قانون، رعايت با. نميکند جرأت ديگر دشمنـ هستند كه هر

 با همراه كهـ جزيى سياسى اختالفات به دادن تن ونبد انصاف،
 ورزىطمع به نميتواند دشمنـ ميشود داده نشان بزرگ هوچيگراييها،

 0.دهد ادامه خود
 

                                                           
 09/6/0380بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان . 0 
 04/1/0319بيانات در اجتماع بزرگ مردم قم . 0 
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 دشمنهای توطئه در مقابل و هوشمندی آگاهي لزوم
 آن زا بايستى ايم،كرده غفلت دشمن هاىتوطئه و دشمن از چه هر
 به دادن تنب ه خود، دادنتوج ه  معناى به توبه اين. كنيم توبه و استغفار
 اين مد تى. ماست چشم شدن باز و هشيارى و آگاهى معناى به خود

 توطئه توه م آوريد؛مى اسم زياد دشمن، از شما كه انداختند راه را جنجال
 توطئه مگر توطئه، از غفلت با. است توطئه شما عليه ميکنيد خيال داريد؛

 روزى آن. است شده ظاهر و آشکار چيز همه ديگر امروز ميرود؟ بين از
ام ا  بود؛ نشده علنى حرفها از برخى هنوز شايد ميشد، زده حرفها اين كه

 عليه ،اسالمى جمهورى نظام عليه كهميکنند  اعالن علنى طوربه امروز
 غفلت با. دارد وجود توطئه ما منافع عليه و ما مل ت عليه ما، اساسى قانون

 آگاهانه و هوشمندانه بايد. برد در به سالم جان توطئه از توانمين توطئه از
 و آگاهانه و هوشمندانه آن مقابل در و شد آشنا هاتوطئه ودشمنيها  با

  0.كرد دفاع خود هوي ت از و خود مل ى منافع از و خود از مدب رانه

  علم كسب یصحنه در دشمن از تأثيرناپذیری
 را آن انسان هرجا كهـ علم فراگيرى به اشتياق با نبايد را وابستگى

 دشمن دست در علم گاهى. كرد اشتباهـ رفت خواهد آن دنبال بيابد،
 اين ميگيريم؛ فرا را علم او از و ميزنيم زانو ميرويم، دشمن پيش ماست؛
حت ى  آن، بخاطر انسان كه است اين از فراتر علم ارزش. ندارد اشکالى
 تأثيرتحت است؛ بحث يک اين. نرود است، مخالف او با كه كسى سراغ
 فرهنگ ،سياست ىجنبه يعنىـ علم ىهجنب غير از گرفتن قرار دشمن آن
 اين كردند، درست ما براى آنچه. است ديگر بحث يکـ ديگر چيزهاى و

 و خواستند سو م جهانـ رايج اصطالح بهـ براى آنچه. استى دو م
 انجام ىاو ل كه كردند كارى فاقاً ات . استى دو م اين كردند، ريزىبرنامه
 0.ردنگي

                                                           
 8/8/0384كارگزاران نظام  بيانات در ديدار. 0 
بيانات در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، به مناسبت هفتمين سالگرد تشـکيل . 0 

 01/9/0311اين شورا 
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 اندیشه صاحبان در برابر دشمن ناتواني
 هم. تصو ر كنند تالش بايد خرد و انديشه و دانش صاحبان و جوانان

 كه كارى حد اكثر. نه بگيرد؛ را تالش اين جلوميتواند  دشمن كه نکنيد
 بکند،ميتواند ـ آمريکا يعنىـ هاستمل ت مقابل در امروز كه دشمن اين

 مفلوک امصد  مثل يکى كه جاسوسى، و نظامى كار از است عبارت
 و فساد كار بهاينکه  يا كند، پيدا حفره و بيغوله در را بدبخت
 بپردازد؛ فرهنگى كارهاى و جمعى هاىرسانه ىوسيله به پراكنىابتذال

 ميس ر برايش ميخواهد، كه آنچنان هم دىاقتصا فشارهاى راه ازحت ى  اوال 
 و كنارها و گوشه دنيا، در اقتصادى ارتباطات ىزمينه در چون نيست؛

 از راي مل ت بخواهند اگر كه نيست طوراين و دارد وجود پيچيدگيهايى
ـ غرب دنياى ،جنگ ىدوره در. بتوانند كنند، بيچاره اقتصادى لحاظ
 بود، شوروى كه روز آن شرق دنياى وـ هايشانوابسته و اروپا و آمريکا

 خبر هم تانکهايمان و هواپيماها و سالحها تعداد از و كردند تحريم را ما
! شد خواهد تمام ينهاا ىهمه ماه شش ظرفميکردند  فکر و داشتند
 و امکانات سال هشت اين پايان در كه دادند كش را جنگ سال هشت

 بر نظامى ىغلبه ىنتيجه! شد او ل از بيشتر و بهتر ما تجهيزات
 هم و بود زبون و خائن خودش هم كه امصد   ىمجموعه مثل اىمجموعه

ـ او به هم اطرافيانشميکرد،  خيانت شمل ت به اوـ خيانتکار اطرافيانش
 كند خيال كسى كه نيست اقتدار دليل امصد   مثل بر غلبه. همينميشود 
 نه، ميکند؛ ميخواهد، دلش كارى هر جهانى قدرت ابر قطب اين حاال
 را نظامى ىغلبه. بکنند بتوانند بخواهند، غلطى هر كه نيست طوراين

 كه ميکنند، پيدا اينها امثال و «تيمور» و« چنگيز» مثلها مل ت به مهاجمان
. كردند بلند سر دوبارهها مل تام ا  شدند؛ نابود و رفتند هم بعد آمدند،
 آنها مقابل در نميتواند دشمنى هيچ بايستند، و بخواهندها مل ت كه آنجايى
 اىضربه. هدد ادامه خود طلبىافزون و تجاوز ض،تعر  به و كند پايدارى
  0.ميخورد هم اىضربه ميزند،

                                                           
 06/9/0380بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان قزوين . 0 
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 303/ مقابله با دشمن ها و ابزار فصل هشتم: شیوه

 دشمن ميخواهد، مردم سياسي نباشند 
 پسر چه دختر، چه دانشجويان؛ شما ما جوانان اينميخواهد  دلم بنده

 دنيا سياسى هاىپديده ريزترين اين روى مدارس آموزاندانشحت ى  و
 واقع خالف كه بدهيد هم تحليلى كه گيرم. دهيدب تحليل و كنيد فکر
 كهميکنند  و اندكرده تالش كه را دستهايى آن كند لعنت خدا! باشد باشد؛
 سياسى جوانانش كه كشورى. كنند غيرسياسى را ما دانشگاه و جوان قشر

 را دنيا سياسى مسائل نيستند، سياسى مسائل باغ توى اصالً نباشند،
. ندارند درست تحليل و نميفهمند را دنيا سياسى جريانهاى نميفهمند،

 و مبارزه و حركت و حکومت مردم، دوش برميتواند  كشورى چنين مگر
 مستبد حکومتهاىميشود.  باشد، استبدادى حکومت اگر بله؛! كند؟ جهاد
 تحليل و درک مردم نباشند؛ سياسى مردم كه است ينا به شانصرفه دنيا،
 مردم دست بهميخواهد  كه حکومتى. ام ا باشند نداشته سياسى شعور و

 به مردم پايانبى قدرت باميخواهد  را نظام دهد؛ انجام را بزرگ كارهاى
 مردمش مگر ميداند، نظام چيز همه را مردم و برساند مقصود سرمنزل

 غيرسياسىميتوانند  دانشجويش جوانان خصباال و جوانان، بخصوص
 هم، را دانشمندها دانشمندترين و عالمها عالمترين! ميشود؟ مگر! باشند؟

ميتواند  ترش آبنبات يک با دشمن باشند، نداشته سياسى فهم و مغز اگر
 قرار خودش اهداف جهت در و كند، خودش مجذوب ببرد؛ طرف آن به

 0.كنند درک ما انجوان بايد را، ريز نکات اين! دهد

 سست نشدن عقيده در برابر تمسخر دشمن
 تمسخر از. نکنيد تنهايى ساحسا دشمن اعراض و روگرداندن از
ـ است گرانبهايى گوهر كهـ شماست دست در آنچه ىدرباره دشمن
 كار و گرفتيد مشت در را گرانبهايى گوهر شما. نشود سست تانعقيده
 كشف خودتان كشور داخل در را نشدنىتمام گنجى. داديد انجام عظيمى
 را خود توانستيد و رسيديد آزادى و استقالل به رسيديد، اسالم به كرديد،

                                                           
« ا اسـتکباري مبـارزه بـروز مل ـ»آمـوزان و دانشـجويان بـه مناسـبت بيانات در ديـدار دانـش. 0 

00/8/0310 
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 شناسي/ دشمن 304

 ،تهران اين ،دانشگاه اين مملکت، اين زمانى. كنيد خارج قدرتها يوغ از
 ها،وزارتخانه اين دولتى، ادارات اين ،مسل ح نيروهاى ينا پادگانها، اين
 اين اگر امروز. بود آمريکا تيول همه، و همه ى،اتاطـ الع دستگاههاى اين
 را كسى كشور، اين دههاىكوره در كشور، نقاط دورترين در مل ت

ي مل ت مملکت، اين در زمانى. ميزند تير با را اشسايه ببيند، آمريکا طرفدار
 انتخاباتى نداشت، وجود مجلسى نداشت، وجود آرايى نداشت، وجود
 دوران. بود تصن عى و دروغى صورى، تشريفاتى، چيز همه. نداشت وجود
 ىكارخانهاينکه  مثل. بود عجيبى دوران واقعاً مل ت اين براى پهلوى
ميبينيد  ميکنيد نگاه ىوقت! كنند درست سالن يک داخل در را عظيمى
ميبينيد  ميرويد، نزديک وقتى. است كارخانه تجهيزات و است كارخانه

 مانند. است شده درست بازيچه پالستيک، از و نايلون از چيز همه
 خيال آدم كه مرتفع، سقفهاى و ستونها و هامهمجس  با عظيمى عمارت

 درست فبر از ببيند رفت، نزديک وقتىام ا  است؛ عظيم كاخى كند
 0!اندكرده

 دشمن مقابل مواضع اتّخاذ در حکيمانه دید لزوم
 و اتساحسا روى از و كند كار حکيمانه اسالمى نظام يعنى ،حکمت

 دنيا با رابطه از بايد ما كه هايىبهره و الزم شرايط و منافع به توج هبى
 با ما بسا اى. باشد پخته و حکيمانه كامالً بايد ديد. نکند حركت بگيريم،

 او با بنشينيم بايستى ناآل داريم، برخورد هم نهايت در كه دشمن يک
 اسالم از اينها نکنيد خيال. است حکمت اين،. بريزيم دوستى طرح

 رسول كمااينکه است؛ اسالم از باشد، جايش كه آنجايى نخير، نيست؛
 0.كرد مذاكرهـ مدينه اطراف يهود با جمله ازـ خيليها با 9اكرم

*** 
 يک خوب، دفاع يک براىميکند.  حمله دارد كجا از دشمن ديد بايد
 يک هم خوب هجوم يک براىحت ى  اگرچه است؛ الزم خوب معرفت

                                                           
 01/00/0314هاى نماز جمعه  بيانات در خطبه. 0 
ــاتيب. 0  ــتانه ان ــالمى، در آس ــورى اس ــام جمه ــارگزاران نظ ــئوالن و ك ــا مس ــدار ب ى در دي

 9/00/0368سالگرد پيروزى انقالب اسالمى ايران يازدهمين

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 513/ ها و ابزار مقابله با دشمن شیوه فصل هشتم:

 مشترك كار با و نظرتبادل با و همفكرى با اينها. است الزم خوب معرفت
 ميشويد، جمع هم دور شما كه بار يك اىهفته بنابراين،ميشود.  تأمين

 رفع مثالً براى فقطـ شود بذل شما هفتگى ىجلسه اين به فراغتى اگر
 مجمع همين وـ بشود ريزىبرنامه و باشد آمادگى يك نباشد؛ خستگى

 كند، رديف را كارها كه باشد داشته اىدبيرخانه يا دفتر خودش كنار شما
 1.است خوب

 دشمنان طمع سبب ،ناامیدی و ضعف
 يك شبه اين. كند عزيز را مسلمانهاى ملّت كه است اين الهى ىعدهو

 اين الهى ىعدهو .نيست ممكن هم عمل و تالش بدون نيست؛ ممكن كه
. شود پيروز باشد، داشته ايمان و كند مبارزه خدا راه دري ملّت هر كه بود

. شديد پيروز كرديد، مبارزه داشتيد، ايمان ايران ملّت شما خوب؛ بسيار
 درگير خدا دشمنان با پيروزى، اين از بعد شما كه است اين الهى ىعدهو

 پيروز هم باز كنيد، ايستادگى و صبر و پافشارى اگر و شد خواهيد
 درگيرى ىعدهو هم هست، پيروزى ىعدهو هم يعنى شد؛ خواهيد
 قدرت ،قرآن قدرت ،اسالم قدرت الهى، قدرت كه وقتى آرى؛. هست

 دشمنى معنويّتند، مخالف كه كسانى افرازد،برمى علم جا يك در ،معنويّت
 فسادند، اهل كه كسانى ميكنند؛ دشمنى ظلمند، اهل كه كسانى ميكنند؛
 برنميتابند، را دين و معنويّت جهتى هر به كه كسانى ميكنند؛ دشمنى
دنا اللّه و رسوله و لمّا رأ المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وع. »ميكنند دشمنى

 جنگ در وقتى. 2«ماًو صدق اللّه و رسوله و ما زادهم إالّ إيماناً و تسلي
 و طرف يك از سقيف طرف، يك از يهود طرف، يك از قريش احزاب،

 ودند،نم محاصره را مدينه و كردند حمله اطراف از دشمنان اقسام و انواع
 كه كسانى و غيرمؤمنين ،طوريك مؤمنين شدند؛ دسته دو مردمآنجا  در
 دلشان در كه آنهايى. ديگر طوريك بود، 3«قلوبهم مرضٌ و الّذين في»

                                                           
 22/7/1371 ن بيانات در ديدار با اعضاي مجمع نويسندگان مسلما .1 
 22ي ي احزاب، آيهسوره. 2 
 12ي ي احزاب، آيههسور. 3 
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 شناسي/ دشمن 613

 خورديم؛ فريب ما 1«ما وعدنا اللّه و رسوله إالّ غروراً: »گفتندمي بود مرض
 ببينيد؛. بخشد نجات را ما و دهدت امنيّ و عزّت ما به نتوانست اسالم

 دشمن، گروههاى و حزبها اين. بودند كرده محاصره را مؤمنين اطراف
 داده هم دستبهدست همه دوردستش، اش،همسايه اش،غربى اش،شرقى
اّما  بودند؛ كرده حمله اسالمى دولت به و بودند آورده هم به سر بودند،
 همان اين. نميكنيم تعجّب ما ؛«رسوله و اهلل وعدنا ما هذا: »ميگفتند مؤمنين
 و خدا ىعدهو. بودند كرده عدهو ما به پيامبر و خدا كه است چيزى
الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه و الّذين كفروا يقاتلون » كه است اين پيامبر

 كه آنهايى. ميكنيد مبارزه خدا راه در مؤمنيد، كه شما. 2«الطّاغوتفي سبيل 
 مبارزه هم آنها آرى؛. ميكنند مبارزه طاغوت راه در ندارند، اىميانه خدا با

 مبارزه اگر 3«ياء الشّيطان إنّ كيد الشّيطان كان ضعيفاًلوافقاتلوا » ولى ميكنند؛
 شما د،ندادي دست از را خودتان ثبات و صبر اگر ايستاديد، اگر كرديد،

 نوميدى ساحسا كرديد، ضعف ساحسا كرديد، رها اگرامّا  پيروزيد؛
 ىمايه دشمن، ىحمله و دشمن حضور پس،. نه كرديد، عقبگرد كرديد،
 مازادهم و رسوله و اهلل صدق و رسوله و اهلل وعدنا ما هذا» نيست؛ تعجّب

 در هم يعنى است؛ مسلّم الهى ىعدهو بنابراين، 4«اًتسليم و ايمانا اال
 به پيروزى ايستادگى، صورت در و صبر صورت در مبارزه، صورت

 سمت به دشمنيها باشيد، صادق شما كه صورتى در هم و آيدمى دست
 5ميكند. پيداتوجّه  شما

 نگاه امیدوارانه نه نگاه نومیدانه
 جنگ ىجبهه اين در شما درست تاليّ فعّ  اصلى شرط! من عزيزان

. باشد خوشبينانه نگاهتان. است اميدوارانه و خوشبينانه نگاه اشيكى نرم،
 به نگاهم من. هستم شما پدربزرگ جاى به تانبعضى مورد در من ببينيد،

                                                           
 . همان1 
 67ي ي نساء، آيهسوره. 2 
 67ي آيه ي نساء،سوره. 3 
 22ي ي احزاب، آيهسوره. 4 
 4/11/1366تهران  يهاي نماز جمعهدر خطبه اناتيب. 5 
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 307/ مقابله با دشمن ها و ابزار فصل هشتم: شیوه

 شما. بصيرت روى از بلکه م،توه  روى از نه است؛ خوشبينانه آينده،
 بدبينانه نگاه آينده، به نگاهتان باشيد مواظبـ خوشبينى مركزـ جوانيد
 نگاه شد، يدانهنوم نگاه اگر. نوميدانه نگاه نه باشد، اميدوارانه نگاه نباشد؛
 دنبالش به عملى،بى دنبالش به شد، «دارد اىفايده چه» نگاه شد، بدبينانه

 نخواهد وجود حركتى ديگر مطلقاً است؛ انزوا دنبالش به كى،تحر  بى
   0.ميخواهد دشمن كه است همانى داشت؛

 تقویت نظام ضربه به دشمن
الّذينٍّ»است:  9يه مربوط به يکي از جنگهای پيامبرعزيزان من! اين آ

 ميدادند خبر .0«قالٍّلهمٍّالنّاسٍّإنٍّّالنّاسٍّقدٍّجمعواٍّلكمٍّفاخشوهمٍّفزادهمٍّإيماناً
 اين به پاسخ در! بترسيد شماست؛ انتظار در متراكم صورت به دشمن كه

 تا شماست انتظار در ممتراك صورت به دشمن كهـ دهىبيم و هشدار
 ؛ خدا3«وٍّقالواٍّحسبناٍّاللّهٍّوٍّنعمٍّالوكيل: »ميگفتند اينهاـ كند وارد را ضربه
ٍّنعمٍّوٍّاهللٍّحسبنا» البت ه. است كافى ما براى او پشتيبانى و است بس ما براى

 كارى نه ما. گفتنميشود  راحت بستر داخل و اتاق پستوى در را «الوكيل
 نه بيندازيم، خطر به را جانى نه بکنيم، حركتى نه ،بکنيم تالشى نه بکنيم،

 نه،! «الوكيلٍّنعمٍّوٍّاهللٍّحسبنا: »بگوييم هم بعد بگذاريم، مايه آبرويى از
. كرد نخواهد كفايت نميکند، مجاهدت او راه در كه را آدمى متعال خداى
 نبرديم؛ ميدان يک در امروز ما. است جنگ ميدان به مربوط كفايت اين

 با چون عالم مستکبران. زندگى و مرگ نبرد و نظامى نبرد نه اگرچه
 هر ميکنيم، كه خوبى اقدام هر ما دشمنند، جدبه اسالمى نظام و اسالم
 قضاوت هر کنيم،مي كه خوبى اجراى هر ميگذاريم، كه خوبى قانون
 كارى هر دهيم،مي نشان خودمان از كه خوبى منش هر کنيم،يم كه خوبى

 بزند، سر ما از اگر ميشود، منتهى اسالم تقويت و نظام اين تقويت به كه
: ميگويد آدم كه اينجاست. زنيممي دشمن به ضربه يک داريم واقع در
ٍّبنعم» كه است اين هم خدا پاسخ. «الوكيلٍّنعمٍّوٍّاهللٍّحسبنا» منٍٍّّةفانقلبوا

                                                           
 4/6/0388بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي .  0
 013ی عمران، آيهی آلسوره. 0 
 . همان3 
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 شناسي/ دشمن 308

 0.«0بعواٍّرضوانٍّاللّهٍّوٍّاللّهٍّذوٍّفضلٍٍّعظيمٍوٍّفضلٍٍّلمٍّيمسسهمٍّسوءٌٍّوٍّاتّاللّهٍّ

 با دشمن در مواجهه آرامش اهمّيّت
 اين ضد  و اسالمى جمهورى ضد  سياسى جريانهاى تالش چون
 اتىتبليغ جريان اينـ منطقههاى مل ت و ايران مل ت اسالمى عظيم حركت
 تالطمهاى همـ تالطم ايجاد جهت درـ اندانداخته راه به امروز كه عظيمى
 نگران كردن، مضطرب را دلها يعنى است؛ـ روحى تالطم هم و اجتماعى

 است اين دنيا در خبرى امپراتورىكل ى  سياست امروز كه كردن ترسان و
 نسبت نه و سال چند و بيست اين در ما به سبتن نهـ ندارد هم تازگى و
 ميکنيد مالحظه لذاـ امروز تا او ل از اسالم تاريخ طول در حق جريان به

 شده، تکيه منفى موضوع يک بعنوان آن روى قرآن در كه مطالبى از يکى
 مضطرب، را دلهاد ميکنن سعى كه كسانى همان يعنى است؛« مرجفون»

 را شريفه ىآيه اين روز آن. نمايند ايجاد دلهره و كنند هبملت و پريشان
ٍّانٍّالناسٍّلهمٍّقالٍّالذين: »خواندم بودند،اينجا  كه ديگرى دوستان براى
 درست جنجال پيغمبر ىمدينه در 3«فأخشوهمٍّلكمٍّجمعواٍّقدٍّالناس

 بين از! دربياورند را پدرتاناهند ميخو و اندشده جمع: »كهميکردند 
 و گويانياوه وقتى كه شد نازل قرآن ىآيه. «شد تمام شديد؛ نابود رفتيد،
 و ميکروب اين وميکنند  ايجاد را فضايى چنين ضعيفان و گويانهرزه

 كه هستند كسانى مؤمنان پراكنند،مي فضا در را ترس خطرناک ويروس
 1«الوكيلٍّنعمٍّوٍّحسبنااهللٍّقالواٍّو»ميشود.  بيشتر ايمانشان ؛4«ايماناٍّفزادهم»

 با مواجهه در يعنى. اينجاست بهمتعل ق  «الوكيلٍّنعمٍّوٍّحسبنااهلل» اين
 خود روانى و تبليغاتى امواج ىوسيلهبهميخواهد  دشمن كه تالطمى
ٍّنةٍّفيهوٍّالّذيٍّأنزلٍّالسّكي: »است «سکينه» همان. دارند آرامش كند، ايجاد

                                                           
 014ی عمران، آيهی آلسوره. 0 
 09/4/0319بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي ايران . 0 
 013ی عمران، آيهی آلسوره. 3 
 . همان4 
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ٍّالمؤمنين ليزدادواٍّ: »داد مؤمنين دلهاى به آرامش متعال خداى ؛0«قلوب
ٍّمعٍّإيما  همه قضي واقع. شود تقويت هم ايمانشاناينکه  براى ؛0«همنإيماناً

 3.است همين
*** 

 به اعتماد و خدا به اعتماد و توك ل و آرامش و سکينه از اگر انسانها
 نباشند، برخوردار آنهاست، اختيار در حق مبانى از آنچه هب اعتماد و آينده
 اگر بخصوص ميکنند؛ گم را پايشان و دست حوادث طوراين مقابل در

 هم بعيد كه است؛ كرده ريزىبرنامه دشمن را حوادث اين كه بداند انسان
 4.دارد هم قرائنى و نيست

 س دشمنأاستحکام نظام باعث ی
 برگ و ساز ىهمه با ،اسالمى مهورىج نظام مقابل در دشمن امروز

 لحاظ از و تبليغى لحاظ از سياسى، لحاظ از نظامى، لحاظ از خود
 يابدميدر بروشنى انسان حالدرعينام ا  است؛ شده ميدان وارد فرهنگى

 مستحکم نظام اين باميکند  ساحسا دشمن. است مأيوس دشمن كه
 اين به اميدش. نيست او كار آوردن، وارد خدشه آن به و نشد درگير
 عوامل خودمان داريم، دوش بر را نظام اين ي تهاىمسئول كه ما كه است

 فراهم را شکست عوامل خودمان اگر ما. كنيم فراهم را خود شکست
 اين مل ت يک براى مصيبت بزرگترين. كند كارى نميتواند دشمن نکنيم،
 غافل خودشان حقيقى ي تهاىمسئول از، مل ت آن ميان در نمسئوال كه است
 اصلى ىپايه و است خواسته آنها از خدا كه چيزى آن از بمانند؛
 مشغول و سرگرمي ت اهم كم چيزهاى به بمانند؛ غافل آنهاست، ي تمسئول
 به آنها دل شوند؛ مشغول و سرگرم خود پرستىنفع و خود نفع به شوند؛
. بتپد حقير و كوچک مسائل براى الهى، ىوظيفه براى تپيدن جاى

 سازمانهاى ىهمه در و بخشها ىهمه در ها،رده ىهمه در نمسئوال

                                                           
 4ی ی فتح، آيهسوره. 0 
 . همان 0 
 1/3/0380ار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بيانات در ديد. 3 
 4/01/0318بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهوری اسالمي ايران . 4 
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 در را خدا و باشند ي تمسئول اين متوج ه بايد نظام، لشکرى و كشورى
 وفورهب نظام اين در و مل ت اين ميان در قدرت عوامل. باشند داشته نظر

 سال بيست اين طول در را خود قدرت معنوى، عوامل اين و دارد وجود
 بيرون سرافراز سخت، هاىتجربه و دشوار ميدانهاى از و است داده نشان
 0.كنيد حفظ بايد را عوامل اين. است آمده

*** 
 و زر امپراتوريهاى و عالم سياسى قلدرهاى و جهانى استکبار امروز

 نظام و اسالم با غرقند، انحطاط و فساد در كه انجه سرتاسر در زور
 بيدارى و اسالم آنها، ىتهديدكننده و افشاگر زيرا هستند؛ دشمن اسالمى
 و اسالمى نظام و اسالم عليه كه كارى هر است طبيعى. است مسلمين
 نظام صورت، يک در. ميکنند برآيد، آنها ىعهده از اسالمى جمهورى
 دشمن آسيب و خطر از كامل طوربه را خودميتواند  اسالمى جمهورى
. كند مأيوس را آنها خويش اقتدار با كه است وقتى آن، و نگه دارد مصون
 و خود اقتصادى و سياسى اقتدار اثبات با اسالمى، جمهورى كه روزى

 اطمينان توانمي ،كرد مأيوس را دشمن زندگى، ىادامه قدرت اثبات با
ميکند  ساحسا چون كشيد؛ خواهد دست توطئه از دشمن كه داشت
 0.است بيفايده او تالش

*** 
 حفظ بايستى «ابق ظرفي ت» اين ،«اقتدار» اين ،«توانايى ماندن» اين
 عدم با ولو تفاوت،بى ولوـ كنيم عمل جور هر ما كه نيست اينجور. شود

 باقى مقاومت ظرفي ت همين هم بازـ مهم و حس اس وظايف بهتوج ه 
 اشكلمه حقيقى معناى به را اسالمى جمهورى نظام بايستى نه، بماند؛
 را مل ت اين كشور، اين منافع از، مل ت اين منافع از بتوان تا ،كرد حفظ
 آرمانهاى و آرزوها و ترق ى اوج به را مل ت اين بتوان تا كرد؛ مندبهره

  3رساند. خودش

                                                           
بيانات در ديدار فرماندهان و گروه كثيرى از پاسداران سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى بـه . 0 

 00/8/0318« روز پاسدار»مناسبت 
 06/3/0368آموزان تهران و پرورش، معل مان و دانش در مراسم بيعت وزير آموزش اناتيب. 0 
 04/9/0381 در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت اناتيب. 3 
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 ( خواص  1

  دشمن تهدیدات برابر در خواص شناسيتموقعيّ لزوم
 مورد قطعاً ايران كه كنيم اد عا توانيممين وجههيچبه كه ايمگفته بارها
 تهديد قطعاً اام   نيست؛ معلوم چيزى چنين نه؛ گرفت، خواهد قرار حمله
 متوج ه كه را تهديدى اين بتوانيم بايد كه هستيم ما اين. ماست متوج ه
 و زبدگان اينکه به دارد احتياج ينا و ببريم بين از و كنيم خنثى ماست،
 اين در كهـ هستيد شما عمدتاً كه خواص و نمسئوال كشور، نخبگان
 درست را وظيفه بشناسيد؛ درست را تموقعي  ـ ايدشده جمع مجلس

 حس درست خودتان دوش بر را تي مسئول سنگين بار دهيد؛ تشخيص
 چونـ دارد وجود كه تهديدى اين. كنيم اشتباه نداريم حق امروز ما. كنيد
 مورد را كشور شصت البت ه آورد؛ اسم صريحاً و علناً آمريکا جمهوررئيس
 لحاظ ازـ آورد اسم را ما كشور جمله از كشور، سه منتها داد؛ قرار اشاره
 بايد كه است چندعنصرى و بمرك  ىقضيه يک هايشانگيزه و زمينه
  0.شناخت را آن عناصر

 ن  مرزبندی خواص در برابر دشم
 عالج ميکند بيان قاطعاً را همين هم شرع و ميکند حکم سالم عقل
 شما وقتي .حق بيان در صراحت ،حق تبيين در صراحت از است عبارت

                                                           
 01/00/0381بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمي  . 0
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 عامل يک بعد ميشود شروع انتخاباتی هبهان به حركتي يک ميبينيد
 عامل ميبينيد وقتي ،شد ميدان وارد غبارآلوده فضای اين در ی«دشمن»

 ،ميدان توی آمد اوست الضميرمافي از حاكي او شعار او حرف كه دشمن
 همه .كنيد روشن را مرز بايد اينجا ،كنيد مشخص را خط بايد اينجا
 آن همه از بيشتر خواص ميان در و خواص همه از بيشتر ،دارند وظيفه
 وظيفه اين ،دارند بيشتری شنوندگان ،دارند بيشتری معينمست كه كساني
 ،ميگويد چي كي كه بشود معلوم و بشود شنرو مرزها ديگر است

 دری هبرخاست غبار   و گرد الیالبه در را خودش باطل كه نباشد اينجور
 ضربه دارد كجا از نداند حقی هجبه و بزند ضربه ،كند مخفي ميدان

 .نيست مطلوب خواص از زدن دوپهلو حرف كه است اين .ميخورد
 اين .كنند بيان واضح را مطلب و بزنند روشن را حرف بايد خواص

 اسالمي نظام داخل در ،نيست هم خاص سياسي گرايش يک مخصوص
 صريح بايد اينها دارند قرار نظامی همجموع در كه ييگرايشهای ههم

 مورد ميکنند عالم مستکبرين كه حمايتي آن باالخره كه كنند صمشخ 
 ،مظل سران ،استکبار سران كه وقتي .نيست قبول مورد يا است قبول

 و فلسطين در مظلوم انسانهای كُشندگان ،اسالمي كشورهای اشغالگران
 ،ميشوند ميدان وارد آيندمي ديگر جاهای خيلي و افغانستان و عراق در

 در كه كسي اين بشود معلوم بايد خوب ميگيرند موضع ،ميزنند حرف
 است حاضر .دارد موضعي چه اين مقابل در است اسالمي جمهوری نظام
 0شمايم. دشمن من بگويد جويدب تبر ی

 تکليف خواص 
، الملليبينهاى عزيزان من! امروز دولتها، كشورها، مجامع و مجموعه

 یبراى اين كه خود را در عرصه مبارزه زندگى موف ق كنند، از همه
ـ امکانات جغرافيايى، امکانات تاريخى، امکانات قومىـ امکانات خودشان

نان، از اين امکان عظيم موهوب به آنها از کنند. چرا مسلماياستفاده م
جغرافيايى مسلمانان،  یکنند؟ امروز منطقهيطرف پروردگار، استفاده نم

                                                           
 09/01/0388بيانات در ديدار با اعضای شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى .  0
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مهمترين مناطق عالم است. كشورهاى آنها از لحاظ طبيعى، جزو 
آسيا به اروپا،  یثروتمندترين كشورهاى عالم است. امروز دروازه

ريقا به اروپا و آسيا، متعل ق به مسلمانان اروپا به آسيا و آفريقا، آف یدروازه
الجيشى و سرزمينهاى بابركتى كه در اختيار سوق یاست. اين منطقه

مسلمانان است، امروز حامل و حاوى امکاناتى چون نفت و گاز و امثال 
اينهاست كه بشر براى تمد ن خود، به صورت روزمر ه به آن احتياج دارد. 

ن نفر مسلمان هستند؛ يعنى بيش از يک يک ميليارد و چند صد ميليو
اى؛ آن هم با برافراشته ت، در چنين منطقهپنجم  مردم دنيا. اين همه جمعي 

يعنى در ايران اسالمى كه امروز ـ شدن پرچم اسالم در قلب اين منطقه
چرا بايد از اين استفاده نشود؟ ـ قلب و مركز اصلى  دنياى اسالم است

جدايى دين  یاختيار مسلمانان است. وسوسهاين، يک امکان بزرگ در 
ييها ترويج آمريکااز سياست را كه يک روز انگليسيها گفتند، يک روز 

نمودند و يک روز ايادى آنها در بوق كردند، براى اين است كه مسلمانان 
ت غفلت كنند. در اين زمينه، بيشترين وظيفه از اين امکان و از اين موقعي 

واص، يعنى علما و روشنفکران و شعرا و خطبا و را هم خواص دارند. خ
نگاران و صاحبان نفوذ در بين گروههاى مردمى. اينها هستند كه روزنامه

بيشترين تکليف را دارند. وقت  آن رسيده است كه دنياى اسالم به خود 
المستقيم الهى و راه نجات انتخاب كند و در آيد و اسالم را بعنوان صراط

 ات حادقدم بردارد. وقت آن رسيده است كه دنياى اسالم، آن، با استحکام 
گروههاى  یخود را حفظ كند و در مقابل دشمن مشتركى كه همه

 طوربهـ يعنى استکبار و صهيونيسمـ انداسالمى، آسيب آن دشمن را ديده
مت حد بايستد، شعارهاى واحدى بدهد، تبليغ واحدى بکند و راه واحدى 

الل ه مورد تأييد پروردگار و مورد حمايت قوانين و سنن شاءرا بپيمايد. ان
 0.الهى هم خواهد بود و پيش خواهد رفت

 

                                                           
ى پيـامبر بيانات در ديدار با ميهمانان كنفرانس وحـدت اسـالمى در سـالروز مـيالد خجسـته.  0

 0/1/0316اكرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
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 خطرهای تأثيرگذار در خواص
كساني كه حرفشان، اقدامشان، ـ گذارندمي كساني كه روی مردم اثر

چند خطر بزرگ ـ گذاردمي شان، روی مردم اثرشان، نوشتهعملشان، منش
كه بايد بسيار مراقب باشند. يکي خطر خسته شدن کند مي آنها تهديدشان

طلبي است، يکي خطر ميل به سازش است، يکي است، يکي خطر راحت
خطر چسبيدن به منافع نقد است؛ همان باليي كه بر سر كساني كه 
ی انقالب فلسطين را منحرف كردند، آمد؛ همان خطری كه بر سر همه

سير درست و راهي كه شروع های خودشان را از ممل ترهبراني آمد كه 
كرده بودند، منحرف كردند و بازداشتند. بارهای سنگين بر روی نيروهای 
اثرگذار روی ذهنهای مردم است. بايد ايمان و پارسايي خودشان را 

کای خودشان را به لطف و فضل خدا زياد كنند؛ بايد تقويت كنند؛ بايد ات 
د ضربه زدن است. اگر ای خوشبين نباشند؛ دشمن درصدبه دشمن لحظه

يعني نيروهايي كه با زبانشان، با قلمشان، با ـ خواص يک كشور
ميل به ـ گذارندمي اثر مل ترفتارشان، با امضايشان، بر روی مسير يک 

ه و خوشگذراني پيدا كنند و از طلبي و زندگي مرف سازش و راحت
کند. مي حضور در ميدانهای خطر خسته شوند، آن وقت خطر تهديد

در دوران خالفت كوتاه خود،  7بينيد اميرالمؤمنينمي ذاست كه شمال
اش و بيشترين ش، بيشترين توصيهمتبيشترين خطابش، بيشتری مال

ت داده بود تا بخشهای ي مسئولش، به كساني است كه به آنها تذك ر
مختلفي را در آن كشور بزرگي كه در اختيار آن حضرت بود، اداره كنند. 

ن كشور، به ما، به شاگردان مسئوالا بارها و بارها به امام بزرگوار م
اين بود  تذك رداد. مضمون آن مي تذك رخودش، به دستپروردگان خودش، 

كه مبادا به چرب و شيرين زندگي راحت، خودشان را عادت بدهند و از 
 0.مجاهدت در راه خدا باز بمانند
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 هوشياری در حرف زدن و اقدام كردن
شمار اشخاص مغرض يا يل تعداد انگشتمردم بر خالف تحل

اند. كسانى كه بر اثر ، پشتيبان نيرومند انقالب و اسالم و امامخوردهفريب
اند كه نظام جمهورى اسالمى تلقين اطرافيان ناباب و نامطمئن پنداشته

گذراند، خودشان در دوران ضعف و ميدوران ضعف و انحالل را 
 ام تروز هم با امام و قالب كه يکى انانحاللند. دشمنان سوگندخورده

خواهند مردم را مأيوس، ميها اند با اين تلقيندل صاف و مهربان نداشته
عى امام و انقالب خبر را مد يه ولى بجوانان را گمراه، و بعضى پيران موج 

كنند. در چنين شرايطى حرف زدن و اقدام كردن هوشيارى بيشترى 
ى و خارجى را در سوءاستفاده و طلبد و اندک غفلتى دشمنان داخلمي

 0مظلوم است. مل تسازد و جفاى بزرگى به اين مينيت خود گستاخ سوء
*** 

براى عملى كردن تهديد خود در ايران تنها كمبودى كه دارد  آمريکا
وجود يک پايگاه مستحکم مردمى است كه بتواند با استفاده از آن انتقام 

آزاد و  مل تيرد و براى سركوب اين خود را از انقالب و اسالم و امام بگ
شجاع، يک ديکتاتورى سياه شبيه ديکتاتورى پهلوى در اين كشور مستقر 

ى آنان مانند تحليلهاى غلط تعبير و خيال احمقانهاين خواب بى البت هكند. 
شان نسبت به مسائل كشور، براى آنان جز خسران و يأس هميشگى

نگذارند هيچ  مل تخواص ست كه چيزى به بار نخواهد آورد. مهم آن ا
 0حركت و اقدام آنان در خدمت آن هدف شوم قرار گيرد.

*** 

 کننديم معي نهدفها را  سازندمي اند كه شعارها رامردم نيا نجايا در
مطلوب راـ اگر چه  یندهيآ کننديم بيو تعق معر فيو  ييدشمن را شناسا

حراف و سازش با دشمن ان یاجازه جهيو در نت کننديم ميـ ترسبه اجمال
به عوامل  ياول قيطره را به خواص سازشکار و آلوده و ب ريمس رييو تغ
 3.دهنديدشمن نم ینفوذ
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 ت( روحانيّ 2

 ت آماج حمالت دشمن روحانيّ
. است تروحاني  بالشک دشمنان حمالت آماجهاى از يکى امروز
. نکنيد رديدت هيچ اين در ببرند؛ بين از خواهندمي تشي كل  با را تروحاني 
 هدف دادن، قرار آماج براى را كسانى روحانيون بين در كه است درست
 دشمن، نظر از نهايت، در اام   ؛ميشوند قائل توي اول برايش و ميدهند قرار
 به پايبند تروحاني   چون است؛ مزاحم و مضر و مخل تروحاني  تي كل 

 شيطان دام در كامل طوربه كه ىاروحانى آن مگر است، دينى معارف
 امروز. افتدمى فاقات  كم خيلى هم چيزى چنين البت ه كه باشد؛ غلتيده

 بر تواندمي ما اسالمى ىجامعه كه است زرهى مهمترين دينى روشنگرى
 و تروحاني  با لذا بايستد؛ دشمن حمالت مقابل در و بکند خودش تن

 و آمدكار و الفع  و مؤمن روحانى اگر. مخالفند روحانى الفع  حضور
 آماج بيشتر را او و مخالفند بيشتر او با باشد، هوشيارى و هوشمند
 تربيت و هعلمي   هاىحوزه حفظ امروز لذا. ميدهند قرار خودشان حمالت

 در وظيفه اين است؛ اساسى ىوظيفه يک بزرگ علماى و فاضل ابطل 
 همه در دارد، وجود هم استان اين شهرستانهاى در دارد، وجود هم كرمان
 فيلسوف، فقيه، عالم، آگاه، فضالى بايد. دارد وجود هم كشور جاى
 و تاريخ و جهان مسائل با حالدرعين كه ثمحد  و رمفس  م،متکل 

 براى. شوند تربيت هعلمي  هاىحوزه در باشند، آشنا دشمن عملکردهاى
 0كرد  فکر بايد هدف اين

 معنوی انقال بی هتضعيف پشتوان

 آنند كار در دشمن، به شده فروخته دستهاى و مزدور قلمهاى امروزه
 دشمن. كنند تضعيف مردم چشم در را انقالب معنوى ىپشتوانه اين كه

 از روحانيون كه ميکند لتحم  صورتى در را تروحاني  ىجامعه انقالب،
 و بکشند كنار انقالب هاىصحنه در حضور و سياست امور در دخالت
 مدارس كنج به حال، و گذشته تحج رم و خبريب روحانيون از جمعى مانند

                                                           
 00/0/0384بيانات در ديدار علما و روحانيون كرمان   . 0
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 از و بسپارند آنان به را مردم زندگى و كشور و كنند اكتفا مساجد و
 نيز و مبارزات تمد  تمام در كه است آن پرمعنى هاىپديده ىجمله

 دور و كشور حوادث از خبريب و تحج رم علماى پيروزى، از پس سالهاى
 نگرفتند؛ قرار دشمنان اجمته معرض در هيچگاه سياسى، جريانهاى از

 و جسمى حمالت و شدند واقع نيز تمجيد و ستايش مورد گاه ىحت  بلکه
 عامل روشنفکرنمايان سوى از واپسگرايى و ارتجاع تهمت ىحت  و تبليغى
 و سياسى ىانديشه لحاظ از كه شد روحانيونى و علما متوج ه تنها بيگانه،

 و پيشرو قشرى بعنوان و درخشيده عمل، و علم ىعرصه نوآوريهاى
     0.اندشده شناخته آگاه، و ىمترق 

 دشمنی ههدف اصلي حمالت وحشيان ؛تروحانيّ
 ديگر و قم ىهعلمي  هاىحوزه ساله، پانزده مبارزات دوران در
 مبارزه اصلى كانونهاى ت،روحاني  سرشناس هاىچهره و هعلمي  هاىحوزه

 اين ليکن بودند؛ دشمن ىوحشيانه حمالت اصلى هدفهاى بالطبع و
 كه نشد آن موجب الهى ىاراده به حساب، و حدبى عملهاىتشد 

 ناپذيرفتخل  ىوظيفه آن، پيمودن كهـ خود پرافتخار راه از تروحاني 
 اسالمى فکر دوران، اين در بلکه نهد؛ پس باز قدمـ بود او اسالمى

 روحانيون تشخصي  و پربارتر قرآن، فقه و ترخوردهصيقل شکوفاتر،
 .آمد فراهم اسالمى حکومت تشکيل براى زمينه و شد ترآبديده مبارز،
 كهـ آن ىبرجسته عناصر بخصوص ت،روحاني  نيز تاكنون انقالب از پس

 آماج وقفهبىـ اندبوده اسالمى جمهورى نظام خدمت در مستقيماً
 در چه و تبليغات ىعرصه در چه اند؛بوده دشمن مسموم حمالت
 هم گرانقدرى، شهداى و. دشمن دست آلت و خائنانه تروريزم ىعرصه

 خود جهادى تهاىالي فع  هاىجبهه در هم و تحميلى جنگ ىجبهه در
 تبليغ و سياست و علم ىعرصه و جمعه نماز محراب و اندداشته تقديم
 كه دانندمي ما عزيز مل ت .اندساخته رنگين خود رمطه  خون با را دين

 نيست اين جز دين، علماى به جانبههمه حمالت اين از دشمن ىانگيزه
                                                           

 01/3/0369پيام به مناسبت او لين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني)ره( .  0

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 331

 دارند و داشته بديلىبى و كنندهتعيين نقش تروحاني   دانندمي وضوحهب كه
 انجام انقالب محو و تضعيف هدف با را تروحاني  به حمله آنان و

 0.ميدهند
*** 

 و آگاه مردم براى را حقيقتى همان درستىهب دشمنان، موضعگيريهاى
 و حکيم امام كه سازدمي آشکار انقالبى و متعه د تروحاني  ىهجامع

 از قدرشناسى اينکه او الً يعنى. اندكرده بيان را آن بارها ما روشنبين
 است انقالبى و ىمل  و دينىای هوظيف آنان، از تتبعي   و بزرگوار روحانيون

 در ايىواپسگر و تحج ر اينکه ثانياً . نيست جايز آن از غفلت هيچگونه كه
 و دنياطلبى و شخصى منافع به هتوج  نخواسته خداى يا و روحانيون ميان
 اجتماعى، مکانت از استفادهسوء و ىماد   زيورهاى به آوردن روى

 از مراتببه بلکه نيست؛ دشمن حمالت از كمتر ت،روحاني  براى خطرش
 اسالم به روزافزون هتوج  و انقالب دوران توضعي  ثالثاً و. است بيشتر آن
 با دين، علماى كه ميکند ايجاب اسالمى، كشور مرزهاى از خارج در

 اسلوب با و دين معارف پايانبى ىذخيره از استفاده با و نو كامالً بينشى
 نمايند هموار را اسالمى ىجامعه راه پويا، و زنده اجتهاد و تىسن  فقاهت

 جهان امروز ىنيازها با را خود اساسى، ىتحو ل با هعلمي  هاىحوزه و
 و دهند قرار خود هاىبرنامه سمت و جهت را نوآورى و دهند تطبيق
 بر را راه فقاهت، مبانى و اصول كردن برجسته و الزم دق ت اعمال با البت ه

 كهـ را سياسى تالي  فع  از دورى و انزوا رابعاً . ببندند كجروى و التقاط
 زندگى در وجهيچهبهـ است اسالمى ىوظيفه خالف و دشمنان خواست

 خطر، مواقع در مخصوصاً همواره و ندهند راه هعلمي  هاىحوزه و خود
 مشغول ناپذيرخستگى و مخلصانه تالشى به مردم، صفوف پيشاپيش

 و قولى تبليغ با را معرفت و جهاد با را هتفق  و عمل با را علم و باشند
    0.كنند پر را جبهه و مسجد مدرسه،: سنگر سه هر و سازند همراه عملى
 

                                                           
 . همان 0
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 ط دشمنت توسّعدم فتح لباس روحانيّ 
. كند فتح را آن نتوانسته دشمن كه است چيزى همان 0لباس اين
 هم فسادشان تاريخ، طول در و شدند فاسد لباس اين اهل از كسانى

 اام   زده؛ مسلمين و اسالم به بزرگى هاىلطمه و شديد بسيار ضررهاى
 هم خيلى لباس اين اهل با. كند فتح را منيع حصار اين نتوانسته دشمن
 راهشان سر بر دام هم خيلى زدند؛ سرشان توى هم خيلى كردند؛ مبارزه

 به قريب يا است، يادمان ما كه بود سالهايى اين طول در اينها گستردند؛
 را قضايايش اام   نيست، يادم بنده كه رضاخان زمان مثل بود؛ ما زمان

 در كه را طلبه تا كردند، درست هايىبهجاذ و جاها. امشنيده اجماالً
 و بکشانند آنجاها به حوزه و بحث و درس از ،ميشود گرفتار هايىمضيقه
 منخلعش سمت اين از اينکه براى كنند؛ شيرين آبنبات يک با را دهانش
 تىشخصي  نضج آن كه آدمهايى و عنصرهاسست از عد ه يک البت ه. كنند
 اين كه نشدند قادر آنها اام  شدند؛ هم وبمجذ و رفتند نداشتند، را الزم
   0.كنند فتح را قلعه

 ت  روحانيّدشمني با 
 ىمدرسه يا آخوند، آقاى ىمدرسه در هستيد جوانى ىطلبه شما
 همدان، در داريد و دامغانى، على آقاشيخ آقاى مرحوم ىمدرسه يا زنگنه،

 بحث اگر. خوانيدمي درس ديگر جاى هر و فامنين در مالير، در
 ظاهرى عظمت آن با ىآمريکا و جهانى استکبار و جهانى سياستهاى

 كسى چه من مگر بگوييد نبايد شما مخالفند، شما با اينها بگويند و بشود
 آخوند آقاى ىمدرسه ىگوشه ىطلبه يک من مخالفند؛ من با كه هستم
 با اينها. است اشتباه فکر اين بگويم ميخواهم من. هستم همدان در
 به شماها از كدام هر به. انددشمن بلکه مخالفند، تنها نه شما يکيک

 منبع اين اگر كه ؛ميکنند نگاه افشاگرى و روشنگرى براى منبعى چشم
 دهد، بروز را خودش تظرفي  و استعداد و باطن و بکند كار و شود الفع 

                                                           
 . منظور لباس روحاني ت است 0 
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 شما از يک هر آنها نظر از. شد خواهد دشوار دشمن استکبار بر كار
 و هاطلبه و سرهابهعمامه يکيک با اينها. هستيد خمينى امام يک هبالقو 

 و بندىچشم بر ظلمات، بر آنها كار بناى چون چرا؟ اند؛دشمن روحانيون
 0.است كشيدن كار روى پرده و حقيقت كتمان بر

 دشمنان توطئه سازیخنثي در تمرجعيّ پرشور نقش
. است آگاه مراجع دوجو كشور، اين براى الهى مهم بركات از يکى
 آگاه، تقليد مرجع. است باالتر نعمتى هر از مردم براى آگاه، تقليد مرجع

 دشمن تبليغات را او ذهن كه مرجعى خورد،مين فريب كه مرجعى
 گيرد،مين اسراييل راديو از را خود سياسى تحليل كه مرجعى سازد،مين

 و هازمهزم اين مقابل در چطور مراجع، كه ديديد. دارد ارزش خيلى
 هم بعد قم، تروحاني  و حوزه هم بعد ايستادند؛ ساز،دشمن هاىشايعه

. كردند صمشخ   را خودشان موضع كشور، مختلف و مهم شهرهاى
    0.است بيدار ايران، مل ت كه شد معلوم

 تانتقام از مرجعيّ 
 3)دشمن( خواستندمي اراكى، العظمىاهللتآي مرحوم بيمارى اوايل در
 كنند وانمود كه بود اين مطلب يک. بگويند مردم به ار مطلب چند

 يک كه زمانى گذشت. ندارد را هميشگى مکان و شأن آن ديگر تمرجعي 
 مرجع ديگر اكنون خورد؛مي تکان ايران و رفتمي دنيا از تقليد مرجع
 راديوهاى همين در بياناتشان در را مطلب اين. ندارد تي اهم  اينقدر
 آخوندهاى از نفر چند دنيا كنار و گوشه در. کردندمي تکرار رمکر  بيگانه،

 را اسمشان و اندكرده پيدا هم را روسياه و بدنام و فرارى يا سواديب
 در هم پولى ،برنديم آنها دهن جلو را ميکروفونها! اندگذاشته «اهللتآي»

 خواهند،مي اينها هرچه و ميکنند باز دهن هم آنها گذارند؛مي مشتشان

                                                           
 01/4/0383بيانات در ديدار علما و روحانيون استان همدان .  0
 1/9/0316بسيج  یمناسبت هفتهبيانات در جمع بسيجيان به.  0
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 گريخته اسالم از و كرده فرار خدا از بيسوادانى يا كيستند؟ نهاآ. گويندمي
 از خواهندمي! خبيث و بددل آدمهايى يا اند،فرارى و مل ت به كرده پشت و

 مثل تمرجعي ! آقا: »پرسندمي. بدهند مردم خورد به را چيزهايى آنها زبان
 ديگر تمرجعي  آقا، نه: »گويندمي هم آنها «دارد؟ تي اهم  ايران در سابق
 اين از و «ميدهندن تي اهم  چندان تمرجعي  به مردم و است شده تمام

 اين قصدشان. بيندازند جا مردم ذهن در را مطلب اين خواستندمي. حرفها
 در و است الهى و عالى تموقعي  يک كه را تمرجعي  تموقعي  كه بود

 از چون. بياورند پايين است، نفوذ و تأثير داراى مسلمين جان اعماق
 بگيرند، انتقام تمرجعي  از خواستند اند،خورده تودهنى و چوب تمرجعي 

 دشمن، تبليغات كه است مطالبى از يکى اين،. خاص مرجع يک از نه
 كه ىدو م مطلب. کردمي دنبال بزرگوار آن بيمارى روز چهل طى
 ايران، كشور سطح در» كه بود اين بيندازند، جا مردم ذهن در خواستندمي

 و بزرگ علماى آن گيرد؛ دست در را تمرجعي  مقام تا نيست كسى ديگر
 بود آخريشان اراكى العظمىاهللتآي شدند؛ تمام ديگر قوى هاىريشه آن
 مفصالً  باره اين در و بيندازند جا خواستندمي را مطلب اين.« شد تمام و

 0.زدند حرف
*** 

 و مل ت و كشور از دفاع غيرت و تي حم  نباشد، شريف كه عالمى آن
 دشمن كه عالمى آن باشد، نداشته را خود دينى و ىمل   ارزشهاى و آرمانها

 از بدهد، قرار مل ت دشمن اختيار در را خود و بدهد ترجيح خودى بر را
 و رودمي دزدى به چراغ با كه است دزدى همان است؛ بدتر جاهلى هر

    0.زندمي صدمه بيشتر

                                                           
ى سعادت حضرت جـواد)ع( و در آسـتانهبيانات در ديدار عمومى به مناسبت روز والدت با  . 0

 03/9/0313ميالد با بركت حضرت على)ع( 
م شـهدا و جانبـازان هـاى معظ ـدر ديدار با فرزندان ممتاز شـاهد، گروهـى از خانواده اناتيب.  0

اســتانهاى تهــران و مازنــدران، مــردم و مســئوالن شــهرهاى نــور و محمودآبــاد، و اســاتيد و 
 03/6/0311مدر س دانشجويان دانشگاه تربيت 
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  جمعهی هائمّ و جمعه ( نماز 3

    جمعه یائمّهاز وظایف   ملّت در ذهني نفوذ از دشمن نمودن وسمأی
. كنيد رتصو  را مردم از پر عظيمى ىصحنه و مجموعه نظام، اين در
ـ رهبرى دستگاه يعنىـ عمومى هدايت مركز تشکيالت، اين وسط در اگر
 جسم و گوش و ذهن به نزديک مراكز و پايگاهها آن كنيم، فرض را

 در جمعه نمازهاى يعنى. است جمعه نمازهاى كشور، رسرتاس در مردم
 را كشور اين رهبرى دستگاه كار از بخشى و بهر كشور، نقاط از هرجايى
 نمايند،مي وادار راه در امتاستق به ،ميکنند توجيه را مردم ،ميدهند انجام

 ،ميکنند آشنا الزم معارف با را مردم ذهن دارند،مي نگه دور اشتباهات از
 دشمن اينکه از ،ميکنند مأيوس مردم اذهان در نفوذ به نسبت را دشمنان
 و حركت به را مردم و ميشوند مانع بگذارد، سوء اثر مردم روى بتواند
 است، مردمى نظام وقتى. ميکنند وادار نظام ىكل  ىمجموعه در تالش
 مردم ازای هعد  اگر اوال   بيفتد؛ راه نظام تا كنند، حركت بايد مردم ىهمه

  0شد. خواهد كند نظام، حركت نکردند، حركت

 جمعه نماز به نسبت دشمنان وسيع تبليغات 
 نماز به نسبت دشمنان طرف از حجيمى سنگين تبليغات هفته هر
 چون نداشتند؛ هم تقصير كه زدندمي حرفهايى. گرفتمي صورت جمعه
 زا بسيارى مثل زدند؛مي حرف خودشان ضرر به. شناختندمين را ايران مل ت

 ايران مردم به نسبت دشمن، صداهاى و بيگانه راديوهاى كه ديگر جاهاى
 ايران مل ت پيش را خود واقع در اينها. ميکنند اظهارنظر و زنندمي حرف
 كه زدندمي حرفها. ميدهند نشان را خودشان خبرىيب و ميکنند رسوا
 امكد هر به گفتندمي. بود جمعه نماز در كنندهشركت مردم ىخنده ىمايه
 فالن ،ميدهند پول قدر فالن تهران، ىجمعه نماز در كنندهشركت افراد از

 مالى پشتيبانيهاى با كه بودند مردمى همان اينها! ميدهند جنس قدر
 ىجمعه نماز همين در. كردند پشتيبانى را عظيم جنگ آن خودشان،
 .شدمي روانه هاجبهه سمت به مردمى هداياى و جنس و پول انبوه تهران،

                                                           
 1/3/0369ى سراسر كشورى جمعهدر ديدار با ائم ه اناتيب.  0
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 جفا کردند،مي اشتباه مردم اين ىدرباره ناشناسها،ايرانى اين اينقدر
 !گفتندمي ياوه به سخن و نمودندمي

 خونين تهاجم مورد را جمعه نماز و نکردند اكتفا هم تبليغات به آنها
 مرحوم: رساندند شهادت به را معروف معتبر ىجمعه امام پنج. دادند قرار
 مرحوم صدوقى، اهللتآي مرحوم مدنى، هللاتآي مرحوم قاضى، اهللتآي
 باتقواى پيرمرد مجتهد عالم پنج. اشرفى اهللتآي مرحوم دستغيب، اهللتآي

 سر پشت جان و دل با مردم هفته هر كه را پاكدامن و پارسا پرهيزكار  
 نماز در مردم همين چشم جلو کردند،مي اقتدا آنها به و ايستادندمي آنها

 كه كردند قصدسوء هم ديگر بسيارى به. ندندرسا شهادت به جمعه
 اىمحوطه همين و تهران ىجمعه نماز همين. نرسيد جايى به بحمداهلل

 حوادثى چه شاهد كه داريد ياد به شما از بسيارى ايد،نشسته آن در كه
 مردم بود، نوبت چند در كه تهران تمد  طوالنى موشکباران در. است بوده
 دو يا روز پنجاه حدود در كه نوبت يک. ردندکمي شركت جمعه نماز در
 اين آمد،مى فرود شهر اين به دشمن موشکهاى شبى و روز هر و بود ماه
ـ اوقات ساير از بيش گفت بشود شايدـ عظيم اجتماعى با جمعه نماز
 كه کردندمي ساحسا مردم و بود خطر چون. شدمي تجمعي  از مملو

 ثواب براى لذا خداست، براى و است خطرپذيرى اينجا در حضورشان
 اثناى در كه دارم ياد به را هايىجمعه نماز بنده! کردندمي شركت مضاعف

 در. آمدمى جمعه نماز محل همين اطراف از موشکها انفجار صداى آن،
 چشم جلو و انداخت راه به را خونينى انفجار دشمن جمعه، نماز همين
 كوه مثل مردم اين اام   ند؛رسيد شهادت به اىعد ه نقطه همين در مردم
 بودم ايستاده جاهمين در روز آن بنده. نخوردند تکان و ايستادند استوار

 است؛ هوايى بمباران يا موشک كرديم خيال او ل. افتاد فاقات   انفجار آن كه
 هم ما كه ميشود معلوم. خورد خواهد هم به جمعه نماز كه شدم نگران
. نخورد تکان صفها اين كه داندمي خدا. بوديم نشناخته درست را مانمردم
 شد، هياهويى يک جاهمان لحظه چند و شد واقع انفجار اين جا گله يک
 جمعه نماز و نشستند جاهمان مردم اام  بردند؛ را مجروحان و شهدا بعد
 بوده شاهد را مناظرى چنين جمعه، نماز اين! كرد پيدا ادامه هاخطبه و
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 شد، عرض كه بركاتى و آثار همان بخاطر تهران، ىجمعه نماز. است
  0.گرفت قرار دشمن حمالت ينترسخت آماج و مركز

 دشمن هایتوطئه از آگاهي برایای هحرب جمعه نماز
 و ذات در كه است عملى نيست؛ عبادى صرفاً  عمل يک جمعه نماز
 هفته هر را مسلمانان عظيم اجتماع هم است؛ بخشيآگاه خود، تركيب
 خطيب ىوسيله به هم و کشدمي دشمن و دوست رخ به و دهدمي تشکيل
 حقيقتاً . ميشود تبيين و تشريح آنها براى سياسى احوال و اوضاع جمعه،
 مردم ىتوصيه طرف، يک از است؛ عجيبى تركيب اسالم در جمعه نماز
 ديگر، طرف از و است نفسانى هواهاى از اعراض و پاكدامنى و تقوا به

 نيازهاى و دشمنان هاىتوطئه و سياسى انهاىجري از مردم كردن آگاه
 بايد را عظيم ىفريضه اين قدر. است اسالم دنياى اوضاع و دوستان
    0.دانست خيلى

 مدارس و دانشگاه(  4

 دشمن یهجمه مورد دانشگاه
 است، مردمى صددرصد نظام يک كه اسالمى جمهورى نظام در
 نقش دنيا، ديگر جاى هر در دانشجويان ديگر از بارزتر بايد دانشجو
 سرنوشت و كشور به جوانها و هامل ت ىهمه كه است درست. باشد داشته

 انقالب براساس كه نظامى بين است فرق اام  مندند،عالقه شانمل ت و
 و كرده حركت و شده بنا مردم ىعامه ساحسا و اراده به کىمت  و مردمى

 آن با مردم آحاد ايکيک و باشد برداشته را موانع و درافتاده دشمن با
 دانشجو عزيزان .نباشد چنيناين كه نظامى و كنند، عميقى پيوند ساحسا

 شماست، قدرت و توان در كهآنجا  تا! سالم و باصفا و خوب جوانهاى و
 نامهاى نگذاريد و بکنيد حفظ را خود يکپارچگى دانشگاه محيط در

 بايد كه نيروهايى و شود ىتلق  گوناگون جهتگيريهاى معناى به گوناگون،
                                                           

 8/8/0311تهران  یهای هزارمين نماز جمعهدر خطبه اناتيب.  0
 1/1/0380بيانات در ديدار اعضای ستادهای نماز جمعه سراسر كشور .  0
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 گيرند؛ قرار هم روىروبه بگيرند، موضع و بايستند دشمن سمت به
 وجود به ديوار عنوانها، و اسمها نبايد مطلقاً. باشيد خطر اين مواظب
 و وزارت اين دانشجوى مثل عناوينى طرح. كنند ايجاد مرز و آورند

 گاه،دانش آن دانشجوى و دانشگاه اين دانشجوى وزارت، آن دانشجوى
 اسالمى انجمن غيردولتى، دانشگاه دانشجوى و دولتى دانشگاه دانشجوى

 0.است خطرآفرين آنجا، اسالمى انجمن و اينجا
*** 

 كند، تهديد را دانشگاه خطری دشمنان و بيگانگان طرف از اگر
 از را نفس به اعتماد است؛ مهم و اساسي مركز دو همين بمباران

 محيط وارد را ایترجمه تئوريهای و رهافک بخواهند بگيرند، دانشگاهي
 و ايمان از را آنها و دهند رسوخ استاد و دانشجو مغز به و كنند دانشگاه

 عبارت هم عالج. است اساسي خطر آن اين،. كنند جدا مردم دلبستگيهای
 و چسبيدن شد تبه و مردم هایتوده با فکری صالات  حفظ از است

 انقالب با ارتباط! من عزيزان. انقالب اصولي هایريشه به شدن متمس ک
 المللي،بين محيط در ايران، مل ت ما. كرد تحکممس بايد بيشتر هرچه را

 و هوي ت اين انقالب. بوديم كرده گم را خودمان تهوي  و جايگاه و شأن
    0.برگرداند ايران مل ت به را شأن و جايگاه

 ناامني در دانشگاهها ،سعي دشمن
 مورد دو يکى، در را كار اين. ميکنند ايجاد امنىنا دانشگاهها در
 نگذاشتند؛ و زدند دشمن دهن توى دانشجويان خود اام  كردند، تجربه
. باشد آورده دست به توفيقاتى دشمن است ممکن هم جاهايى در البت ه
 ايجاد با دانشگاهها، در و دانشجويى محيط در كه است اين شانسعى
 فالن، اسم به تظاهرات، اسم به شعار، اسم هب ناامنى، ايجاد با ،تشن ج
 بيکار را دانشجو و استاد و بيندازند تالش و نشاط و تالي فع  از را كالسها
 نشان را درخشانى استعدادهاى ما دانشجويان امروز كه بينندمي همه. كنند

 مشاهده را چيزهايى دانشجويى، كارهاى ميان در جاهايى در ما. ميدهند
                                                           

 03/3/0368در مراسم بيعت جمع كثيری از دانشجويان و دانشگاهيان  اناتيب.  0
 9/00/0319بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير .  0
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 روشن و خوب ىآينده ىنشاندهنده و است اميدبخش قتاً حقي كه کنيممي
 دانشگاههاست؛ محيط در ناامنى ايجاد دشمن، كارهاى از يکى. است
 و گفتن درس رفتن، كالس خواندن، درس كه كنند كارى يعنى

 وجود به شهرى هاىناامني يا. شود دشوار و ناممکن امر يک آزمايشگاه،
 پيش تهران در 18 سال تيرماه 00 و 00 در كه تىوضعي  همان مثل آورند؛
 رهگذران، جان زنان، جان كودكان، و جوانان جان انسانها، جان آوردند؛

 قرار تهديد معرض در نشسته، اتاقش ىپنجره پشت كه كسى آن جان
 به دادند ترجيح عنيد، و خشن حركت يک با اىعد ه چون چرا؟ گيرد؛
 بشکنند؛ شيشه يا بزنند، آتش ينماش كنند؛ اغتشاش ايجاد و بيايند خيابان
 كه است اين زمجو  بهانه كدام! ميکنند جور برايش باالخره هم اىبهانه

 كه بيگانه ىخانه اينجاـ خودش ىخانه در كشور، يک در اىمجموعه
 اىحادثه چنين وقتى است بديهى كند؟ ايجاد اغتشاش و ناامنىـ نيست

 بيکار بسيج، نيروهاى و نظامى روهاىني تى،امني  نيروهاى افتد،مى فاقات 
 ناامنيها اينگونه مقابل در بايد كه كسى. نشينندمين ساكت و مانندمين كه

 كارگرانند؛ خود جوانانند؛ خود مردمند؛ خود آن، كيست؟ باشد، هوشيار
 و توطئه چنين آماج كه هستند هايىمحيط آن خود دانشجويانند؛ خود
 تحريک، در نفر يک ديدند اگر كنند، هوج ت بايد. گيرندمي قرار تىسوءني 
 دارد كه است دشمن زبان كه بدانند بگيرند؛ را مچش رود،مي پيش بسيار
 بيرون دارد فرد اين ىحنجره از كه است دشمن صداى زند،مي حرف
 همينطور موردى، هر در كردند، كاوش هم جا هر اينکهكما آيد؛مى

 هوشيارى از پس ت،امني   جاداي تي مسئول. كردند پيدا هم را چيزهايى
 كشور، وزارت ،اتاطـ الع وزارت ربطند؛يذ دستگاههاى مردم، آحاد
 دستگاه از مردم ىمطالبه مهمترين... و قضايى دستگاه انتظامى، نيروى

 ربطذى دستگاههاى از بنده ىمطالبه مهمترين اين و است اين حکومت
 هوشيارانه قضايا با بايد همه. باشند مراقب و كنند هتوج  بايد همه. است

 انجام خواهد،مي كه كارى هر دشمن دهيم اجازه نبايد كه ما. كنند برخورد
   0.دهد

                                                           
 6/0/0319بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( در مشهد مقد س .  0
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 دانشگاه در نفوذ دشمن از جلوگيری
 داشته انقالب هدفهاى به كالن نگاه بايد دانشگاه محيط و دانشجو

 از و دانشگاه محيط از نتواند دشمن باشيد مراقب. برود آنها دنبال باشد؛
 آن روى من كه است چيزى آن اين. كند استفاده استاد و دانشجو عنصر
 همين در حاال افتاد،مى فاقات   كوچکى ىحادثه يک بينيدمي. ميکنم تأكيد

 مندند،گله اىقضيه يک در شايد مثالً تعدادى يک خودتان، دانشگاه
 تحليل ميگذارند، تفسير آن روى دنيا در بالفاصله ببينيد معترضند؛
 را حركت اين جهت آن بخاطر دانشجو آن كه جهتى با نه ميگذارند،

. جهت آن مقابل ىنقطه در درست بلکه كرده، را اقدام اين داده، انجام
 بايد. وسائل اين با ميبرند سؤال زير را اسالم را، نظام را، تحاكمي  يعنى
 0.است الزمتر هميشه از هشيارى اين دانشگاه محيط در بود؛ هشيار

 انقالبي یهالش دشمن در منحرف كردن دانشگاه از دین و روحيّت
 را دانشگاه كه است تالش در هم امروز دشمن كه ببينند توانندمي همه

 بزرگترين. كند منصرف انقالبى ىهروحي  و دين و علم مستقيم صراط از
 چه عزيز دانشگاهيان خود دوش بر دشمنان، توطئه با مقابله در تمسئولي 
 گذشته حس اس مقاطع برخى مانند يقيناً و است، دانشجويان چه و اساتيد

 دانشجويم فرزندان از اينجانب انتظار. كرد خواهند عمل تمسئولي  اين به
 داشته نظر زير را كشور و جهان سياسى حوادث هوشيارانه كه است آن

 روشهاى و هدفها و بشناسند ىاچهره هر با و جا هر در را دشمن. باشند
 در اخالل ىاجازه طىيشرا هيچ در. دهند تشخيص تيزبينى با را انهخصم
 پرنشاط و امصف  محيط و ندهند كسى به دانشگاه در را دين و علم روند

 تالش و نتدي   و دتعه  با همراه علمى سريع پيشرفت براى را ىيدانشجو
 0.كنند حفظ انقالبى

*** 

 چرخهاى دانندگانگر فردا و آموزيددانش امروز دانشجوييد، امروز

                                                           
 04/0/0381در ديدار با اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز  بيانات.  0
 6/1/0318اسبت بازگشايي دانشگاهها پيام به من.  0
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 محيط. بسازيد را دانشگاهها. بسازيد را خودتان امروز. كشوريد اين
 نيز را دبيرستانها محيط. كنيد اسالمى و انقالبى محيط را دانشگاه

 هامحيط اين به را هشتوج  بيشترين دشمن، كه بينيدمين. طورهمين
 اين از كه است اين براى چيست؟ براى اين، ؟!است كرده معطوف
 مانند بايد مسلمان و انقالبى جوانان دانشگاه، محيط در. ترسدمي هامحيط
 حركتـ انقالب و اسالم فکرـ فکر يک با تن، يک مانند دست، يک
 به خل مُ كه چيزى هر از. كنيد اسالمى و انقالبى محيط را محيط. كنند
 بتوانيد تا كنيد، پرهيز باشد انقالب راه در و خدا راه در يگانگى اين

 را اسالمى جمهورى كند؛ تأمين را ايران فرداى كه بسازيد را دانشگاهى
 و دوستان مقابل در را ايران مل ت و بدخواهان و دشمنان مقابل در

    0.طورهمين نيز دبيرستانها محيط. كند روسفيد عالم اميدواران

 غافل  نبودن دشمن از دانشگاه 
 به اعتماد ما به كه تاس علم اين. است علم ايستادگى، مهم ركن يک
 استخراج آمدندمى بايد خارجى شركتهاى را ما نفت امروز اگر. داده نفس

 نظام اگر ميکردند، كشىلوله آنها بايد را ما گاز ميکردند، پااليش و
 اگر بود، فرنگى عمدتاً و خارجى صينمتخص   به ىوابسته ما متسال

 بود، هااسرائيلي ستد ما صنعت و كشت اگر بود، آنها دست ما ىتغذيه
 و بميريم آن آرزوى در نبود بنا كه صورتى در ما اىهسته صنعت اگر
 ما بود، ديگران و آلمان و فرانسه اختيار در ميداشت، وجود چيزى يک

 اين نبود، ايستادگى اين قدرت نداشتيم، را نفس به اعتماد اين امروز
 براى سد، کي ساختن براى ما اگر. نميداشت وجود شرف اين و تعز  

 تونل، يک ساختن براى بزرگراه، يک ساختن براى نيروگاه، يک ساختن
 دانشمندان و صنعتگران سمت به دستمان گندم، سيلوهاى ساختن براى
 مسئولين نميکرد؛ تعز  ساحسا ما مل ت بود، دراز دنيا غرب و شرق
 نه نداشتند؛ را جهانى استکبار قبال در وجود اظهار آبروى هم كشور

                                                           
 آبـان 03آموزان، دانشـجويان، معل مـان و پرسـتاران، بـه مناسـبت روز بيانات در ديدار دانش.  0

03/8/0310 
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 داشت، وجود اىاراده قو ت چنين نه داشت، وجود نفسى به اعتماد ينچن
 و ساخت تونل و ساخت جاده ما براى كى. داشت وجود عزمى چنين نه

 انرژى و بنيادى ولهاىسل  و بزرگراه و پل و سد و ساخت نيروگاه
 كمک ايران مل ت به كه بود دانشگاه اين. دانشگاه كرد؟ درست را اىهسته
 حفظ را خودش آبروى كند، حفظ را خودش نفس تعز  واندبت تا كرد
 هم كشور مسئولين. كند سپر سينه دشمنان خواهىزياده مقابل در و كند
 .دانشگاهند مديون جهت اين از

 هايدانشگاه جمع در را دانشگاه مناقب كه نيست اين قصدم من
 ركزم اين از ما دشمن. بگيرم اىنتيجه يک ميخواهم اين از من بگويم؛
 هر. بدانيم همه را اين بود؛ نخواهد غافل و نيست غافل ىيافزاقدرت
 امتاستق و مل ت ايستادگى و مل ت تعز  و كشور تعز  ىمايه كه چيزى
 دينى، ساحسا. است دشمن آماجهاى از آماجى شک بدون است، مل ت
 جمله ازـ هست زمينه اين در كه هرچه و طلبىاستقالل انقالبى، ساحسا

 چه دانشگاه در. است دشمن آماجـ دانشگاه شد، عرض كه بيانى ينا با
 ما دانشگاه براى را كار تا دو عدهالقاعلى دشمن بکنند؟ ميخواهند كار

 ىيزداعلم دانشگاه از ى؛يزدادين يکى ى،يزداعلم يکى: ميکند ريزىبرنامه
 ست؟ا چگونه دانشگاه از ىيزداعلم. بشود ىيزدادين دانشگاه از بشود،
 اشآخرى كه است؛ دانشمندان ترور همين كوچکش كارهاى از يکى
 اخير سال يک اين در كه بودند ما اىهسته عزيز دانشمند تا سه دو همين

 از يکى اين اينهاست؛ از تروسيع برنامه،. شدند گرفته ما دست از
 ما استاد را، ما دانشگاه كه است اين اين، از ترپيچيده. است آسانترينهايش

 ىيشکوفا اين نگذارند كنند؛ سرگرم غيرعلمى كار به را ما دانشجوى و را
  0.كند پيدا قتحق  ماست، آرزوى كه علمى

 سعي دشمن در تعطيلي علم و تحقيق     
 طرف آن از آيد،مى وجود به كشور در اىسازنده حركت وقت هر
 دهد، انجام را سازنده حركات نتواند اسالمى جمهورى اينکه براى دشمن

                                                           
 0/6/0391 بيانات در ديدار جمعي از اساتيد دانشگاهها.  0
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 علم به راجع كه است چندى ناآل. اندازدمى راه به كنارش در تحريکاتى
ـ بنده با مالقات در. دارد وجود ىجد  حرفهايى آن، تي اهم  و تحقيق و

 كدام هرـ دانشگاهى و علمى مراكز رؤساى چه دانشجو، چه استاد، چه
ـ افتدىم فاقات   هم رمکر  كهـ زنندمي حرف دانشگاه مسائل ىدرباره كه

 مسائل در ما ماندگيهاىعقب از و ميکنند صحبت علم تي اهم  به راجع
 بنده. ميکنند شکوه و گله اينها امثال و پژوهش و تحقيق و علم به مربوط

 و اندگرفته هم خوبى تصميمهاى و امداده رتذك  بارها نمسئوال به هم
 علم بازار به نداد رونق سمت به حركت بنابراين. اندكرده هم را كارهايى

 پرورش علمى مراكز و دانشگاهها در را ذهنها و پرورىزبده و تحقيق و
 وقت يک اام   است؛ شده شروع گذشته از يترجد  كه است چندى دادن،
 و علم تنها نه اينکه براى ميشود پيدا اىبهانه دانشگاه در بينيدمي شما

 و بيفتد خطر هب هم دانشگاهها معمول روال و جريان اصل بلکه تحقيق،
 همان نيست؟ دشمن كار اين كيست؟ كار اين! شود تعطيل و وقفه دچار
 تحقيق و علم دنبال جوانان اينکه به دارد را احتياج نهايت كشور كه وقتى

 ريزىبرنامه كار اين براى هم نظام و باشند خود فکرى نيروى پرورش و
 است طبيعى نياز يک اين و نمايدمي دنبال را آن گذشته از تريجد  و ميکند

 و دانشگاه و شوند پيدا اىعد ه ناگهان ،ميکنند ساحسا را آن همه و
 مزاحت يا بدارند باز خود معمولى كار از را قمحق   و استاد و دانشجو
 0.كنند ايجاد

 دشمن یخصمانه تبليغات آماج ،دانشگاهيان و دانشجویان
 آن به نشگاهدا رجعت بر دشمن طمع و اميد اگر است انگارىساده
 تبليغات از بسيارى آماج امروز. شود گرفته ناديده زا،آفت ىگذشته

 امروز. دانشگاهيانند و دانشجويان ،او ل ىدرجه در دشمنان، ىخصمانه
 اسالمى، كشورهاى از بسيارى در روشنفکر جوان نسل كهحالى در

 تىتبليغا احانطر  است، 9دىمحم   ناب اسالم و انقالب و امام مجذوب
 كشور ىنوخاسته و جوان نسل كه آنند درصدد جهانى، ىسلطه نظام

                                                           
 0/9/0380ی تهران های نماز جمعهبيانات در خطبه.  0
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. كنند جدا خود ىريشه از و بيگانه انقالب، آرمانهاى با را انقالب
 نسل بيهوده، تالشى در بيشمار دالرهاى و ارمک   مغزهاى و ارطر  دستهاى
 تحليلى قدرت و جوانان بيدارى از آنان. اندگرفته هدف را انقالب جوان
 دانشور، جوانان حالاين با. اندغافل شده، داده آنان به انقالب پرتو در كه

 تي  مسئول بايد روحانى، و دانشگاهى ،متعه د اساتيد و دانشجو، و طلبه
 خود دوش بر پيش از بيش را علمى و فکرى جهاد و روشنگرى سنگين
 كه هىالای همسابق به آرمانگرايى و دين و علم ميدان در و كنند ساحسا
 0.بپردازند است، اخروى و دنيوى بهشت آن پاداش

 نفوذ دشمن در دانشجویان به قصد فساد و تباهي
 را دشمن باشيد؛ دشمن مراقب كه است اين دانشجويان به من حرف

 در كه را هايىغريبه. كنيد غفلت دشمن شناسايى از مبادا بشناسيد؛ خوب
 دستهاى بشناسيد؛ دميکنن داخل جا همه در را خودشان خودى لباس
 بخاطر هيچکس. ميشودن ستايش غفلت بخاطر هيچکس. ببينيد را پنهان

 وارد اىضربه غافل آدم بر اگر. ميشودن مدح گذاشتن، هم بر را چشمها
. باشيد مراقب اوست؛ خود است، مذموم و مسئول كه كسى او ل شد،

 هگرفت هدف را دانشجو دشمن،. است باارزشى و فاخر قشر دانشجو،
 مقابل در را دانشجويان بتوانند بلکه ميکنند سعى است سال چند. است
 اگر. شد نخواهند قموف  هم اين از بعد نشدند؛ قموف  اام  دهند؛ قرار نظام
 آلودىگل آب از و كنند استفاده فرصتى از خواستند نفوذى عد ه يک
 دكردن درست شعارهايى و شدند دانشجويان اجتماع واردـ بگيرند ماهى

 اشتباه ما نه، كرد؛ خواهيم اشتباه ما كه نکنند خيالـ زدند حرفهايى و
 فرزند دانشجو،. شناسيممي را خودمان طرف و مخاطب ما. كرد نخواهيم
 كه است دشمن. است كشور اين به قمتعل   ماست؛ به قمتعل   ماست؛

 تباهى و فساد دانشجويان، ميان در نفوذ نام با يا دانشجو نام با خواهدمي
   0.باشند متوج ه هوشيارانه بايستى دانشجويان خود كند؛

                                                           
ی دانشگاهيان و دانشجويان در تجليـل از حضـرت امـام خمينـي)ره( ژهي وييپيام به گردهما.  0

00/3/0318 
 00/4/0318بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم .  0
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 وارد كردن دانشجویان از محاسبات دشمن
 دانشجو عنصر خود محاسبات در دشمن كه ببينيد! عزيز دانشجويان

 به دشمن حاال اام   است؛ كرده وارد پيش تىمد   از البت ه. ميکند وارد را
 شما، هوشيارى. ندك بازى دانشجو، عنصر با خواهدمي عملى صورت
 هرچه. كند ناكام را دشمن بايد شما نظر دق ت و شما ايمان شما، آگاهى

 قمتعل   مملکت. كنيد عمل هوشيار و آگاه انسان يک موضع در توانيد،مي
. گيردمي را مملکت اين كه شماست نسل هستيم؛ رفتنى كه ما. شماست به

 غارتگران چنگ از را كشور اين توانستند شما از قبل نسل و پدران
 پا و دست هم هنوز آنها. كنند خارجـ يىآمريکا عمدتاً وـ خارجى

 را خودتان بايد كه هستيد شما اين! ميکنند تالش و کشندمي پنجه زنند،مي
 اين منابع، اين كشور، اين نگذاريد. داريد نگه را كشورتان و كنيد زمجه  

 را خودتان. بيفتد دشمن دست به حس اس ىمنطقه اين و عظيم قدرت
   0كنيد. آماده

*** 
 و دشمن با مبارزه در انگيزى شور دانشجويان، مخصوصاً ما، جوانان

 لهاىتشک  ديگر و اسالمى انجمنهاى. دارند دوش بر او تهاجم با مقابله
 پرشور ىمبارزه اين ممقد   صفوف در را خود بايد دانشگاهها، اسالمى

 0.دهند قرار
*** 

 فصل ) سال فصل اين مثل ىحس اس فصل و تموقعي  چنين يک در
 جوانى كه هايىخانواده ىهمه كه كنکور( فصل دانشجويى، حاناتامت

 كه گذارندمي را خودشان تهم  ىهمه ،ميشود كه فصل اين دارند،
 قموف   كنکور در يا حانامت در بتواند و باشد جمع حواسش جوانشان

 و مملکت اين ىآينده دشمن كدام آن است، دستى كدام آنـ شود
 انحرافى سمت يک به را جوانان اينطور كه است مملکت اين دانشگاه

 درس سراغ اينکه به نمايدمي تشويق و ميکند درست سرگرمى کشاند،مي

                                                           
0  .8/1/0381 
 01/1/0311پيام به مناسبت گردهمايي مسئوالن انجمنهای اسالمي دانشگاهها .  0
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 هوشيارانه بايد اينجا كه كسى او ل! كنيد؟ اجتماع نرويد؛ حانامت سراغ و
 0.دانشجوست خود بگيرد، تصميم و كند باز را خود چشم

   دشمن فرهنگي و تبليغي افزار با همقابل
 تبليغ، سالح بر تکيه و فرهنگى ابزار با دشمن كهای هصحن در
 كه است طلبه و دانشجو از ترشايسته كسى چه آيد،مى ميدان به رانهمزو 
 صادقانه ايمان بر تکيه با و بگيرد قرار سمقد   دفاع اين ممقد  صفوف در
 آرى،. كند رسوا و مغلوب را دشمن خود، صالح عمل و قوى منطق و

 حضور فقط دشوار، ميدانهاى ىهمه در و است، عشق ىمدرسه بسيج
 ايمان و راستى و عدل و حق پرچم تواندمي كه است مخلصانه و عاشقانه

 بسيجى دانشجوى .سازد منهزم را شيطان جنود و درآورد اهتزاز به را
 و خود غافالنه، و بردمين ياد از را گرفتهكمين دشمن كه است كسى

 دانشجوى. سپردمين دشمن اولتط دست به را كشورش و دانشگاه
 براى آن گرانبهاى هاىلحظه از و شمردمي مغتنم را خود جوانى بسيجى،

 بسيجى، دانشجوى. گيردمي بهره روحى و فکرى و علمى خودسازى
 جنگ، ميدانهاى در حضور مانند نيز را عقالنى و فکرى و فرهنگى پيکار

 همه در را خود و بردمي پيش به لتوك  و تالش و هوشمندى بر کيهت با
 بسيج. شمردمي كبير خمينى فرزند و انقالب و اسالم سرباز حال،

 سازماندهى از برخوردار و يافتهنظم لتشک  يکآنکه  عين در دانشجويى
 رقيب را خود نه و ميشود حل و هضم سياسى، جناحهاى در نه است،

 ىسليقه هر با دانشجويى هر. شمردمي متعارف ىدانشجوي سازمانهاى
 ىعرصه در حضور ىآماده و انقالب ارزشهاى به پايبند اگر سياسى،
 است، آن نقابدار و آشکار ايادى و استکبار با سياسى و فرهنگى ىمبارزه

    0باشد. دانشجويى بسيج از عضوى و دانشگاه بسيجيان خيل در تواندمي

                                                           
 00/4/0318دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم  بيانات در ديدار جمعي از.  0
 04/1/0311پيام به پنجمين گردهمايي بسيج دانشجويي .  0
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 تعليم و تربيت اخالل دشمن در ميدان 
آن  ،خدای نخواسته ،اگر شما مل ت و عناصر فرهنگي بيدار نباشيد

ما را اگر ی هرفتآيد كه ديگر قابل عالج نيست ! جوان جبههوقتي درمي
يک ويدئو در اختيارش گذاشتند و بعد او را به  ،اگر او ل ،محاصره كردند
تحريک كردند شهوت او را  ،جنسي وقيح وادار كردندهای تماشای فيلم

چه خواهد شد؟ وقتي تشکيالتي  ،و بعد او را به چند مجلس كشاندند
جوان را در اوج نيروی جواني فاسد ميکنند و حاال  ،وجود داشته باشد

 مختلف شهرهاى از. دارم خبر شهرستانها از مندشمن اين كار را ميکند. 
 كه نيست شبى و روز. ميدهند ما به را آنچنانى خبرهاى. دارم خبر كشور

! دشمن ؟ميکند كسى چه را كارها اين. نشنويم خبرها اينگونه از ما،
 در. دهدمي دست از را خودش ايمان و ميشود شهوترانى دچار جوان،
 طورهمين را او بتدريج اام  ؛ميکند گريه جوان همان ىحت  كار، اوايل

 مدارس اىهبچه ىحت  را، ما دبيرستانيهاى را، ما هاىایمدرسهبچه. برنديم
 مواد كه ميکنند پيدا را افرادى. ميکنند فاسد طورهمين را، ما راهنمايى
 سؤال شما از ميخواهم من. برنديم مدرسه به ناجور عکسهاى و مخد ر
 هزار يا ششصد يا پانصد شدن فاسد به نسبت اى،مدرسه مدير اگر: كنم

 هك را كسى گوش و بود حس اس اند،سپرده او دست به كه نوجوانى
 ما پيچاند، آورده، هروئين مدرسه آن داخل و گرفته قرار دشمن ىوسيله
 آزادى برخالف شما آقا،: »بگوييم بگوييم؟ چه مدرسه مدير اين به بايد
 حرف اين!« هستى؟ آزادى ضد  شما است؟ روشى چه اين كردى؟ عمل

 هزار» گويدمي كه مدرسه يک مدير به كه است درست اين است؟ درست
 هروئينى را اينها فردا ميخواهمن من اند؛سپرده من دست را جوان تا

 بدهى اجازه بايد شما! نخير: »بگويند «بدهم پدرشان و مادران تحويل
 در برو تو! نکشد خودش نخواست، كس هر! كنند انتخاب خودشان
. است فرهنگى تهاجم از بخشى يک اين،!« بزن حرف هروئين مضرات

.« دهدمين آزادى و است نظامى مرام، اين» كه دميکنن مت هم را اسالمى نظام
 0!دهيم؟مين آزادى ما چطور

                                                           
بيانــات در ديــدار وزيــر، معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور .  0

00/1/0310 
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 انمعلّمتالش دشمن در خارج كردن خوشنامي 
 اام   است؛ ما كشور در خوشنام ىجامعه يک امروز ان،معل م ىجامعه

 خارج خوشنامى اين از مردم چشم در را اينها اندگرفته تصميم بعضى
 دشمن به دانسته بعضى. بينيممي تالشها زا بعضى در ما را اين كنند؛

. ميکنند چه فهمندمين ؛ميکنند خدمت ندانسته هم بعضى ،ميکنند خدمت
 و تحقيق تربيت، تعليم، ميدان در اينکه به دارد احتياج كشور كه امروز

 هاىيماندگعقب تا باشد داشته مضاعف سرعت واال، انسانهاى ساختن
ـ ايمرفته پيش هم بسيار الهى فضل هب وـ كند جبران را قبل دورانهاى

 به هم كنند؛ واردای هسکت حركت اين بر كه است اين كارها از يکى
 هم وـ كنند اختالل دچار راها دانشگاه بتوانند شايد تاـ پردازندمي دانشگاه

 0.پردازندمي مدارس به

 ( مسئولين 5

 نمسئوال و مردم بين اندازیفاصله جهت دشمن تبليغات
 ىنقطه درست تها،واقعي  كه بينندمي و ميکنند لمس را اتواقعي  ما مل ت
. بباوراند و كند تفهيم مردم به خواهدمي دشمن كه است چيزى آن مقابل
. ورزندمي تمحب   آنها به و دارند جا مردم دل در والن،ئمس كه بينندمي مردم
 كه بود متمركز نقطه اين بر تبليغات هم،( ره)امام حضرت حيات زمان در

 كه خود قلب و باطن به ما مردم ،البت ه! شدند جدا امام از مردم بگويند
 اعتمادى حس اين. است امام تمحب  از پر كه ديدندمي کردند،مي مراجعه

 تبليغات. است باارزشى بسيار چيز دارند، نمسئوال به نسبت مردم كه
 ناي كه حالى در بگيرد؛ مردم از را اعتماد حس اين ميکند سعى دشمن
 آن، پيروزى از پيش ىحت  و انقالب از بعد دوران طول در اعتماد، حس
 مردم كه بود اعتماد روح همين با. بود كارساز ما انقالب و مل ت براى

    0.دادند نجات را مملکت و نمودند دفع را دشمن تجاوز كردند، حركت
*** 

                                                           
 00/0/0383بيانات در ديدار معل مان و كارگران .  0
 08/1/0368ی تهران ز جمعههای نمادر خطبه اناتيب.  0
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. است اراميدو ايران مل ت اام  شوند؛ نااميد ايران مردم خواهدمي دشمن
 ىهمه با ايران مل ت اام  كند؛ پشت اسالم به ايران مردم خواهدمي دشمن
 و مل ت ميان خواهدمي دشمن. است کمتمس  قرآن و اسالم به وجود
 مردم ميان عاطفى ىرابطه و علقه اام   كند؛ ايجاد شکاف و فاصله ينمسئول

 و كار هب مردم خواهدمي دشمن. است روزافزون كشور، دلسوز ينمسئول و
 ميان در روزروزبه تالش، و كار ىهروحي  بحمداهلل اام  كنند؛ پشت تالش
    0.ميشود بيشتر ما مردم

 مردم و مسئولين  یرخنه ایجاد كردن در اراده  
 و آمريکا هم جبهه آن سردمدار كهـ ما مقابل ىجبهه امروز

 ثشب  مت و توس لم است ميتوانسته كه طرقى تمام بهـ صهيونيستهايند
 مل ت با ىمقابله براى ميتوانسته كهها راه تمام از شده؛ ثمتشب  بشود،
 دو اين بتواند اينکه براى است، كرده گيرىبهره كند، گيرىبهره ايران
 صحنه در مردم ايستادگى عامل و نظام، ىكنندهتقويت عامل يعنى عامل،

 يکنند؛م تصريح را همين هم خودشان. ببرد بين از و كند تضعيف را
 با وـ ميکنيم اجرا و تصويب ايران عليه بر ما كه ىيتحريمها اين ميگويند

 از مردم كنيم، خسته را مردم كه است اين براىـ ميکنند دنبال كامل عناد
 صورت كار اين يا. كنند پشت اسالمى نظام به مردم شوند، خارج صحنه
 محاسبات   در ئولينمس بيايد؛ وجود به رخنه مسئولين ىاراده در يا بگيرد،

 ميخواهيم ميگويند: است اين آنها تعبير. كنند تجديدنظر خودشان
 آنها هاىيگيرتصميم ىهزينه كه كنند ساحسا اسالمى جمهورى مسئولين
 ىهمه با. كشور مسئولين ىاراده در كردن ايجاد رخنه يعنى اين. باالست
. ميکنند دنبال را كار ود اين دارند بلدند، كه ييترفندها ىهمه با توانشان،

 مسئولين در يا كنند، جدا نظام از را مردم و كنند ترديد ايجاد مردم در يا
 خودشان تصميمهاى در كه كنند وادار را مسئولين و كنند ترديد ايجاد

 .دهند انجام نميتوانند را هيچکدام كردند؛ اشتباه. كنند تجديدنظر

 ش عب با كه رسيد نظرشان به دشمنان اسالم، صدر در روز يک
                                                           

 01/3/0313اين شهر « ميدان معل م»در « ياسوج»بيانات در ديدار با مردم .  0
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 اام  بيندازند؛ پا از را آنها مسلمانها، اقتصادى ىمحاصره و طالبابى
 طيشرا در امروز ما ميکنند خيال گربدمحاسبه اىهروسياه اين. نتوانستند

 طالبابى ش عب طيشرا در امروز ما. نيست اينجور. طالبيمابى ش عب
 ما مل ت كه هستيم طىيشرا در ما. خيبريم و بدر طيشرا در ما نيستيم؛
 به است؛ شده نزديک آنها به است؛ ديده چشم به را پيروزى هاىنشانه

 امروز. است كرده پيدا دست سرافرازى با پيروزى، مراحل از بسيارى
 اين با حرفها، اين با ميترسانند؟ اقتصادى ىمحاصره از را ما مردم

 ممکن چيزى چنين مگر كنند؟ بيرون صحنه از را مردم ميخواهند ترفندها
ٍّهذهٍّقل» كنند؟ ايجاد اختالل مسئولين ىاراده در ميخواهند امروز است؟
 با كه است راهى اين ؛«اتّبعنىٍّمنٍّوٍّاناٍّبصيرةٍّعلىٍّاهللٍّالىٍّادعواٍّسبيلى

 شده باز مجاهدت با كه است راهى اين است، شده انتخاب بصيرت
 اين از ما. ستا شده هموار عزيزترينها خون با كه است راهى اين است،
 شاءاهللان نميشويم، فمتوق   ما. كرديم پيدا دست هم ىيهاقله به رفتيم، راه

. ايمكرده پيدا دست بسيارى هاىهقل  به هم امروز تا ولى ميرويم؛ پيش
 دشمنان كجا؟ قبل سال سى و سال بيست كجا، امروز اسالمى، جمهورى
 و ضعف كجا، روزشان آن بروت  و باد و هيمنه اسالمى، جمهورى
 تشويق را ايران مل ت كه است ىيهانشانه اينها كجا؟ امروزشان انکسار
 راه است، دين راه خداست، راه كهـ اسالم راه ىادامه در نخير،. ميکند

 خواهد مستحکم همچنان مسئولين ىارادهـ است آخرت و دنيا سعادت
 خواهند يمعظ حركت اين ثابت پاى آينده، در و امروز هم مردم ماند؛
   0.بود

 دشمن تهاجم ینقطه ؛گرامردم نمسئوال
 بودن مردمى موضوع است، مهم بسيار دشمن براى كه ديگرى ینقطه
 دمکراسى مثالً كه كشورهايى در. است كشور نمسئوال و مجلس و دولت
 دارانسرمايه از يا دولتمردان غالباً بينيدمي كنيد، نگاه شما اگر دارد، وجود

                                                           
 09/01/0391 دی ز بيانات رهبر انقالب اسالمي در ديدار مردم قم به مناسبت سالرو . 0
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 پولدار، ذ،متنف  افراد غالباً را مجلسهايشان و دارانندسرمايه به تهوابس يا و
 دمکراسى از دم كه هم كشورهايى در. ميکنند پر دار زور و قدرتمند

 آشناىنام و معروف كشورهاى در. است همينگونه به وضع زنند،مي
 و هاخانواده از گيرندمي قرار حکومتها رأس در كه كسانى غالب جهان،

 به وابسته اشخاص يا و نظامى مالى، سياسى، ىشدهشناخته قشرهاى
 مجلس. نيست اينگونه اسالمى ايران در. زورند و زر داراى طبقات
 يک ،معل م يک. است مردم متن از عناصرى به کىمت  اسالمى شوراى
 يک به دانشجو، يک يا كاسب يک پزشک، يک روحانى، يک كشاورز،
 و اندداده رأى او به اند،شناخته را او مردم و است رفته انتخاباتى ىمنطقه

 نيز اسالمى جمهورى دولت. است شده وارد اسالمى شوراى مجلس به
 افرادى دارند، قرار دولتى تهاىي مسئول رأس در كه كسانى. است طورهمين

 شدايد و سختيها و مبارزات در را خودشان جوانى و عمر كه هستند
 0.اندگذرانده

 مسئوالن ارآمدی و كقوی  یاراده
 احکام و اسالم به و كنند هتوج  نکته اين به بايد نظام مسئولين ىهمه
 دشمنان كه است درست. كنند افتخار اسالمى ارزشهاى به و اسالم
 شما است بديهى. پسندندمين را اينـ ايران مل ت دشمنان يعنىـ اسالم
 باشيد، شتهدا قوى ىاراده بگيريد، قرار دشمنى يک مقابل در  وقتى
 ىاراده ميخواهد پسندد؛مين را اين دشمن باشيد، داشته كارآمد ىاسلحه
 تاندست از را اسلحه كند؛ تضعيف را شما و بگيرد شما از را، شما
 اين اقتدار و ايستادگى ىمايه كه ميدانند ايرانى و ايران دشمنان. بگيرد
 را اين ميخواهند د؛بو او اسالمى ايمان همين او، مستحکم ىاراده و مل ت
 ىهقو  سازماندهى جهت همين در را جهانى تبليغات آنها. بگيرند او از

 از امروز كس هر. كنند عمل خود وظايف به بايد مجلس و هقضايي 
 و مشغول ديگرى كار به را خود و كند سرپيچى خود اصلى ىوظيفه

                                                           
ان شـعب یروز نيمه فجر و قشرهای مختلف مردم در یبيانات در ديدار مهمانان خارجي دهه.  0

08/00/0310 
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 و است كرده خيانت نمايد، خالى شانه وظيفه انجام از و سازد سرگرم
 خود در را اسالمى روح بايد نمسئوال ما. شد خواهد ابدى لعنت دچار
 بايد ما. ميکنند و بيندازيم دور را اشرافيگرى روح داريم؛ نگه زنده

    0.باشند هوشيار بايد ما مسئولين باشيم؛ هوشيار

   دشمن شادی موجبات النمسئو اختالف
 كارى، مسائل درـ نظام اصلى غيرمسائل در نمسئوال كه آنجايى

 نظراختالف اين نبايد دارند، نظرىاختالف هم باـ قانون يک فهم ادارى،
 نظراختالف. شود كشيده بازار و كوى به و گيرد قرار مردم چشم جلو
 و مأيوس را مردم چون چرا؟. باشد نمسئوال اختالف ىنشاندهنده نبايد
 فهم در نمسئوال بين اختالف البت ه. ميکند خوشحال را دشمن و نگران
 و محترم جمهوررئيس است ممکن مثالً. است عمتوق   امر يک وظيفه، يک

 دو و ديد دو داراى نقاط، از اىنقطه ىدرباره هقضايي  ىهقو  محترم رئيس
 بسيار. باشند داشته استداللى خود براى هم كدام هر و باشند بينش
. است شده نمعي  ينهاا حل راه اساسى، قانون در. دارد حل راه اين خوب؛

 را مشکالت اين تواندمي رهبرى و است رهبر ه،قو  سه ىكنندههماهنگ
 موارد حکم وظايف، كه است؛ اساسى قانون همکارى، معيار. كند برطرف
 قانون در. است كرده معلوم هم را مرجع و حکم و تنازع، و اختالف
 ىعمده تهاىي مدير. است صمشخ  كه دارد وظايفى همجري  ىهقو  اساسى،
 كالن ىبودجه كردن هزينه و كشور اجرايى امور ىهمه ىاداره كشور،
 است عبارت نهمقن  ىهقو  ىوظيفه. است همجري  ىهقو  ىعهده بر كشور،

 ىهقو  ىوظيفه. دولتى نمسئوال عملکرد بر نظارت و قانونگذارى از
 كسى تا حق، اقاحق و قانون از فانمتخل  تعقيب از است عبارت هقضايي 

 وظايف بخواهند قوا از كدام هر اگر. نکند تجاوز و ىتعد   و ظلم كسى به
 كارها مجموعه اين در خداپسند جهاد و كار آنقدر دهند، انجام را خود
 قانون در هم رهبرى ىوظيفه. ماندمين باقى وقتى ديگر كه دارد وجود
 التدخ هيچ كشور اجرايى كارهاى در رهبرى. است شده معلوم

                                                           
 3/3/0388هاى شهدا بيانات در جمع تعدادى از خانواده.  0
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 ىهقو  در نه و هقضايي  ىهقو  در نه ه،مجري   ىهقو  در نه ؛ميکندن مستقيمى
 كشور؛ كالن سياستهاى تعيين از است عبارت رهبرى كار مهمترين. نهمقن 

 ىهمه كه ؛ميکند صمشخ  را كشور جهتگيرى كه چيزهايى آن يعنى
 در رىرهب حضور. باشد جهت اين در بايد عملکردها و مقر رات قوانين،
 بايد كه است رهبرى سياستهاى حضور معناى به كشور، بخشهاى ىهمه
 سياستها اين كه هرجايى كنم، عرض شما به من و. شود اجرا دق ت با

 از جا هر گذشته سالهاى طول در اام  است؛ كرده سود كشور شده، اجرا
 را ضررش گاهى كه است؛ كرده ضرر كشور شده، فتخل   سياستها اين

 بنابراين. اندفهميده را ضررش تىمد   گذشت از بعد هم گاهى ند،افهميده
 0.است ىجد  رهبرى، حضور

 دشمن برابر در مسئوالن وحدت و  یکپارچگي لزوم
 دو از گرفتاريها ىريشه. نداريم گرفتارى كم كشورمان داخل در ما
 كردنهاى بدعمل احياناً و تنبليها و كوتاهيها و غفلتها از ،او ل: است چيز
 در گرايى،لتجم   با ىرابطه در عمومى، اموال با ىرابطه در ماست؛ خود
 ،دو م ىريشه. مختلف دستگاههاى در مردم به پاسخگويى با ىرابطه

 اين بر ؛ميکنند سوءاستفاده هازمينه و هامايه همين از كه هستند دشمنانى
 تگىدودس ؛ميکنند اختالف ايجاد ؛ميکنند تهديد گيرند؛مي تنگ مردم
 اگر مؤمنند؛ و يکپارچه مردم،. ميکنند اقتصادى ىمحاصره اندازند؛مى

 جرأت دشمن باشند، دستيک و يکپارچه هم كشور نمسئوال و بزرگان
 كشور اين و مل ت اين عليه تالشى هيچ ديگر صورت، اين در. ميکندن
 به را كوچکترها بايستى بزرگان. كنند رها را اختالفات اين. رسدمين ثمربه

 آن نبايستى ،ميکنند اشتباهى اگر آنها. بکشانند راست راه و مستقيم طريق
 يا بيفتند، راه آنها سر دنبال هم خودشان و كنند توجيه برايشان را اشتباه
. چيزهاست همين اختالفات، اين ىنتيجه. بکشانند اشتباه به را آنها احياناً
 و قلم و دست و شمچ و ذهن و بنشينند كه است اين همشان هم بعضيها
 مسائل اسم به و بيفروزند اختالفى آتش اينکه براى كنند، مصرف زبان

                                                           
 8/8/0381بيانات در اجتماع بزرگ مردم اصفهان .  0
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 اين! بيندازند هم جان به را دسته دو جناحى، و گروهى و حزبى و خطى
   0.كنند رها بايد را كارها

 دشمن طتوسّ مسئولينی هتخطئ
 اىبر مجموعه، يک اگر كه ميکنند وانمود اينگونه بيگانگان، و دشمن

 از افتادن دور معناى به لزوما ،ميکند كار مردم مشکالت حل و رفاه ايجاد
 و لوحساده افراد رتصو  اين،. است غلط اين،! آرمانهاست و اتمعنوي 
 مردم، آخرت و دنيا براى اسالم،. است مغرض افراد تسويل و تغليط
 ورام به همانقدر فندموظ  كشور ىاداره نمسئوال. دارد هدف و برنامه
   0.رسندمي معنوى امور به كه برسند مردم ىماد 

 دشمن شادی یمایه مسئوالن، تصميمات كردن دارخدشه
 شهر هر در كه است همين ،ميکند شاد را دشمن كه چيزهايى از يکى

 قضايى، نمسئوال تصميمات كردن دارخدشه به شروع ى،اگوشه و
 خوشحال را دشمن كار، اين. كنند استانى نمسئوال و شهرى نمسئوال
 بينند،مي مصلحت كه را آنچه باز دست با كشور نمسئوال بگذاريد. ميکند

 بر دليل جايىجابه ندارد، ايرادى جايىجابه. بدهند انجام دوران اين در
ـ بگوييد را حرفتان ايد،آمده تهران به و ايدبرخاسته شما. نيست بدى

 در افراد از بعضى به گران،دي و علما و شما مبادا اام  ـ نيست هم ايرادى
 بايد. بگيرند را نمسئوال كار جلوى شعارى، طرح با تا بدهيد ميدانآنجا 
  3.بشويد كار اين مانع

 خارجي دشمنان پایگاه فاسد مدیران
 تبديل خارجى دشمن پايگاه به شدند، فاسد مردمى و مديران وقتى
 در خود سياسى اهداف براى فاسد، آدمهاى از خارجى دشمن. ميشوند
. است جانبههمه جهاد يک فساد، با مبارزه. ميکند استفاده خوب كشور،

                                                           
 00/00/0318بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم .  0
 8/6/0368جمهور و هيأت وزيران بيانات در ديدار رئيس.  0
 00/1/0368ن و مردم رفسنجان در ديدار با گروهي از روحانيو اناتيب.  3
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 اغراض به را عظيم جهاد اين کنممي خواهش كشور نمسئوال از من
 داشته را الزم خودآگاهى آن كشور نمسئوال اگر. نکنند آلوده سياسى
 جهاد يک و است الزم فساد با مبارزه امروز كه فهمندمي آنگاه باشند،

 خود اين كه است ناخودآگاهى همان خطر، و تموقعي  نشناختن. ستا
 داراى ما مردم کنممي ساحسا امروز من .است بزرگى بسيار خطر

 از يکى امروز! ندارند خودآگاهى ما نخبگان از بعضى اام   اند؛خودآگاهى
 و سياسى نخبگان و نمسئوال كه است اين مهم ضرورتهاى

 اين اركان ساير و گانهسه قواى ىهمه در امور ىاداره اندركاراندست
 كجاست دشمن دارند؛ قرار كجا بفهمند باشند؛ داشته خودآگاهى كشور،

 در و اندايستاده مردم. است كدام آن با ىمقابله راه و چيست او هدف و
 دشمنان، دشمنيهاى بخاطر اينکه با. ميکنند حركت محکم راه، اين

 مردم حالدرعين است؛ نشده آوردهبر مردم هاىخواسته از بسيارى
 يعنىـ راه اين به دادن ادامه صورت در دانندمي چون چرا؟ اند؛ايستاده

 از مردم را اين. شد خواهد آباد آنها آخرت و دنياـ اسالمى نظام استحکام
 كار همين نگذارد خواهدمي دشمن و اندفهميده و اندشناخته اسالم

 ىهمه رأس در و استکبارى ىسياستها هدف امروز. گيرد صورت
 و اراده به كهـ اسالمى نظام نگذارند كه است اين آمريکا عالم شياطين
 مانع طرف اين از. برسد خود اهداف بهـ است کىمت  مردم ميل و اختيار

 اين شما مشکل كه كنند وسوسه هم طرف آن از بشوند، نظام كارايى از
 ىهمه كنيد، برقرار رابطه اگر و نداريد؛ رابطه آمريکا با كه است

 ىسلطه براى را راه خواهندمي كار، اين با! شد خواهد حل شما مشکالت
  0كنند. باز كشور اين بر دمجد 

 دشمن رسانيآسيب برابر در مسئوالن وظایف
 متوج ه گوييممي شما به كنيد؛ برطرف را ضعفها گوييممي نمسئوال به 
 است، كرده كمين دزدى وقتى .نکند حمله شما به تا باشيد دشمن اين

                                                           
دی مـاه، سـالروز قيـام مـردم قـم  09بيانات در ديـدار اقشـار مختلـف مـردم، بـه مناسـبت .  0
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 در گرىسلطه دشمن وقتى است، انسان كمين در اىوحشى حيوان وقتى
 رهبرى و نمسئوال مهم و اساسى وظايف از يکى است، مل ت يک كمين
 دانندمي كه كارهايى نيز و كنيد؛ هتوج  بگويند مردم به كه است اين كشور
 اوال  بخواهند؛ آنها زا و بگويند مردم به گيرد،مي را دشمن آسيب جلو
   0اندازيم.نمى آمريکا گردن به را كشور داخلى مشکالت ما نخير،

*** 
 گاهى كشور داخل در فانهمتأس  كهـ دشمن تبليغاتى دستگاههاى

 اختالف و دعوا نمسئوال بين كه ميکنند تبليغـ ميکنند پيدا هم هايىشعبه
 اختالف اين كه دميکنن دلخوش اين به را خود دوستان و خود. است

: كنم عرض مل ت شما به من. شوند غافل دشمن از تا ميشود موجب
 از دفاع در و اسالم دشمنان با مقابله در گانه،سه قواى در كشور نمسئوال
 را آرزو اين اسالم، دشمنان. همجهتند و همقول و همفکر اسالم، اصول

 دارند وجود انىكس اسالمى نظام اركان در ببينند كه برد خواهند گور به
 مبارزه اسالمى نظام و انقالب اين روشن راه و امام اصول با خواهندمي كه

 .باشند مؤث ر اسالمى جمهورى نظام اركان و دستگاهها در توانندمي و كنند
 حکومت هاىبدنه داخل به را بيگانه عناصر كه است اين دشمن تهم 
 داخل به را عناصرى دباش توانسته يا بتواند دشمن است ممکن. دهد نفوذ

 به را تىهم سست و ضعيف عناصر يا دهد، نفوذ نمسئوال ىمجموعه
 خورد؛ نخواهد دشمن كار به وجههيچبه اين اام   كند؛ جلب خود سمت
 قبول مورد آن مستحکم هاىپايه و انقالب اصول امام، اصول چون

 كشور ناي اصلى اندركاراندست ىهمه و گانهسه قواى و نظام نمسئوال
 راه اين از كه هر. است بزرگ مل ت اين هم آن محکم ىپشتوانه و است
  0است. كرده كمک خود سقوط به كند ىتخط 

 

                                                           
 00/0/0380پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى  یبيانات در جلسه.  0
ضـرت امـام بيانات در چهاردهمين سـالگرد رحلـت بنيانگـذار جمهـورى اسـالمى ايـران ح.  0
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  مسئوالن های ایمان از وظایفاستحکام پایه
 اين سلب هستند، آن پى در مل ت اين دشمنان و بدخواهان كه آنچه
 تالش. كنند اقدام نآ مقابل در بايد همه. است مردم از ايمان و انگيزه
 تالش اام  كند؛ دلسرد اسالمى نظام از را مردم كه است اين دشمن
 زبان با فقط نهـ خود عمل با كه باشد اين بايد اسالمى نظام نمسئوال
 اين دشمن تالش. كنند اميدوار و دلگرم خويش به نسبت را مردمـ خود
 اام   كند؛ سست مردم در را دينى عمل و عقيده و ايمان هاىپايه كه است

 ايمان هاىپايه كه بدانند متعه د و فموظ   را خود بعکس، بايد نمسئوال
 جوانان، عظيم تجمعي  اين با ما كشور در. كنند محکم دلها در را دينى
 ،او ل ىدرجه درـ نمسئوال ىهمه: است اين اساسى تهاىوي اول از يکى

 دلهاى كه باشد اين بر تشانهم  بايدـ ديگران همچنين و دولتى نمسئوال
 آنها دل در را ايمان هاىپايه كنند؛ رمنو  اسالم نور با را جوانان اين پاک

 بد سوءتبليغ، تشخيص،سوء رفتار،سوء اثر بر نگذارند و نمايند مستحکم
 افکار به دادن ميدان و روشن حقيقتهاى كردن ادا بد حقايق، فهميدن
 تي مسئول اين. شود منحرف قيقتح ىجاده از جوانان اين دلهاى ب،مخر  

  0.ماست دوش بر بزرگى
*** 

 اين كه است اين آن و است نمسئوال دوش بر بزرگى ىوظيفه امروز
ـ مردم به خدمت نعمتـ شده داده آنها به كه را خداوندى عظيم نعمت

 هم آينده. است سر پشت دشمن كه باشند متوج ه و كنند شکرگزارى
 حركت اگر! پس در حرامى و است پيش در حرم است؛ خوبى ىآينده
 و تنبلى و سستى نکرده خداى اگر اام   رسيد؛ خواهيد واال اهداف به كنيد،
 حد   گرفت؛ خواهيم قرار دشمن تهاجم مورد كنيم، بدعملى و كندى
 كه است بزرگى و مضاعف ىوظيفه جانبه،همه تالش امروز. ندارد وسط

  0.ماست ىهمه دوش بر
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 دشمن تبليغات برابر در مسئوالن اریو هوشي بصيرت
: گرفت پيش در را راه دو توانمي كرد؟ ايجاد شکاف ميشود چگونه

 آن از اام  كامل، گويممين البت ه اند؛شده مأيوس تقريباً آن راه يک از اينها
 كنند مانور خيلى آن در نتوانستند آنها كه راهى. كنند عمل اندنتوانسته راه
 در توانندمين اينها. بود تحاكمي  اركان در نفوذ راه دهند، نشان کتحر   و

 كه ديگرى راه. اندنتوانسته هم هنوز و كنند نفوذ تحاكمي  باالى مراكز
 رياست دوران از بنده و اندكرده طى را آن انقالب او ل از هميشه

 ذهن در هانمونه و هاخاطره بسيار زمينه اين در آن، از بعد و جمهورى
 خود هتوج  مورد را تحاكمي  از شخصى يا جمعى كه ستا اين دارم،
 دهند؛ نشان او طرفدار را خود و كنند حمايت و تمجيد او از دهند؛ قرار
 به را او هم كنند، بدبين او به را ديگران هم طريق، اين از بتوانند شايد

 اين. آورند وجود به شکاف تحاكمي  در يعنى نمايند؛ خوشبين خودشان
 هم بوده، قبالً  هم است؛ بوده دشمنان تبليغات هميشگى هاىبرنامه جزو
 هم دىمتعد  موارد در و اندكرده تجربه را اين هم بارها دارد؛ وجود امروز

  0.اندخورده شکست

 دشمن توطئه برابر در مسئوالن آگاهي لزوم
 و ايران مل ت دشمن قطعاً كه اينهايىـ دشمنان كه افتدمى فاقىات  چه
 اين بر داًمجد  را خودشان ىسلطه خواهندمي و ايرانند حمصال دشمن
 نگران نشده، يا شده رد تشصالحي  كسى اينکه ازـ كنند مستقر كشور
 در تصالحي رد  بعنوان كه آنچه كه نيست آن ىنشانه اين آيا ؟ميشوند
 قدرتمندان منافع با درست كه است چيزى آن گيرد،مي انجام قانونى مراكز

 گويندمي چه فهمندمين كه كسانى از بعضى دارد؟ اصطکاک گرانسلطه و
   0.كنند دق ت بايد بيشتر قدرى نيستند، فتملت را حرفهايشان و

 

                                                           
 06/00/0319تهران  یهای نماز جمعهبيانات در خطبه.  0
 06/00/0318بيانات در ديدار كارگزاران حج .  0
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 دشمن هایتوطئه برابر در  مسئوالن یهوشيار لزوم
 انقالب و اسالمى نظام و ايران مل ت دشمنان اميد مهمترين امروز  
 نتواند اسالمى جمهورى نظام و دولت كه است اين آن و است چيز يک

 تبليغاتى و سياسى تالش ىهمه. كند برآورده را مل ت طبيعى هاىخواسته
 نظام كه انددوخته اميد چشم. است شده اثربى و خنثى امروز تا آنها

 و اسالمى نظام بگويند تا كند، برآورده را مردم نيازهاى نتواند اسالمى
 حکمرانى مملکت اين بر سال دهها كه كسانى همان تا تواند؛مين اسالم
 بتوانند گراولچپ قدرتهاى پشتيبانى به دوباره كردند، فساد و ظلم با همراه
 كار اسالمى نظام نگذارند خواهندمي. ببلعند خود كام در را كشور اين
 تضعيف و اختالف ايجاد ،او ل ىدرجه در چيست؟ نگذاشتن راه. كند

 كار كشور اين سربلندى و لاستقال براى خواهندمي كه است نيروهايى
 در بيايد، وجود به اىجامعه هر اركان در فساد كهـ فساد ايجاد. كنند

 كارهايى جزو كشور، منابع كردن نابود وـ ميکند ايجاد اختالل آن حركت
 و تجمعي  هر در هميشه. ميکند ريزىبرنامه آنها روى دشمن كه است
 اينها روى اندبتو دشمن كه ميشوند پيدا عناصرى كشورى هر

 و نمسئوال گيرد؛ دست در خود ابزار مثل را اينها و كند گذارىسرمايه
  0باشند. هوشيار بايد مردم

  حمسلّ نيروهای(  6

   كشور استقالل حفظ در حمسلّ نيروهای نقش
 و نگيرد قرار دشمن اختيار در كشور، خواهدمي ما حمسل  نيروى

 هدف اين! است؟ چيزى كم ناي. نکنند پيدا غلبه آن بر گرانسلطه
 چه هر. است ارتش اين! ستر؟مقد   و باالتر اين از هدف! است؟ كوچکى

 مختلف هاىدوره در كه شما. بدهيد تكيفي   ارتش، اين به توانيد،مي
 تمام است، كرده پيدا تعليم حق گردنتان به ارتش اين و كرديد تحصيل
 ارتش اين تكيفي  ارتقاى راه در ميسور، حد در را تالشتان و وجود

                                                           
 00/01/0381كشاورزی  یبيانات در ديدار با كشاورزان، به مناسبت هفته.  0
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 دهها از. شود برطرف بايد نقصها اين اام  دارد؛ نقص البت ه. كنيد صرف
 لحاظ از ارتش، اين نگذارند كه است بوده اين بر تالش پيش، سال

 جهادهاى بحمداهلل، امروز،. بايستد خودش پاى روى تجهيزات،
 د،توانيمي چه هر را اين. كارند مشغول ى،فن  دستگاههاى و خودكفايى

 نظامى، معيارهاى و سازماندهى لحاظ از كردند كوشش سالها. دهيد ادامه
 بايد همه از را نظامى دانش. كنيد مقابله بايد اين با. كنند وابسته را ارتش

 وابستگى اام  فراگرفت؛ بايد جا هر و كس هر از را دانش. فراگرفت
    0!نه نظامى،

*** 

 خواهد جنگ فردا گويا كه باشد طورى بايد حمسل  نيروهاى آمادگى
.« عنهٍّينمٍّلمٍّنامٍّمنٍّوٍّاالرق،ٍّالحربٍّاخاٍّانٍّو. »باشند بيدار بايد دائم. بود
 برادران به خطاب در صدبار شايد را، 7اميرالمؤمنين كالم اين من

 اگر. ندارد خواب جنگ، مرد. »امكرده تکرار ح،مسل   نيروهاى در مسئول
 بر تا نشسته سنگرش پشت هك هم دشمنى نيست معلوم خوابيديد، شما
 جنگى هيچ ما است ممکن. باشيد بيدار بايد.« باشد خواب در بتازد، شما

 آمادگى و حضور اام  ـ است همين هم بنده بينىپيشـ باشيم نداشته
! بدانيد را اين. است نداشتن جنگ موجبات از يکى ح،مسل  نيروهاى
. ميکند يقتشو افروزىجنگ به را دشمن ح،مسل   نيروهاى سستى

 كمر و ركاب به پا و ابتکار و آمادگى و نظم و ايستادگى و استحکام
 در دارد، هم جنگ قصد كه را دشمنى شما، بودن عالى اهداف ىبسته

   0.باشيد آماده بايد پس،. ميکند دمرد  قصدش
*** 

 و بوق.« است نظاميگر اسالمى، جمهورى» كه ميکنند جنجال ما عليه
 انتظارى چه دشمن از شما است؛ دشمن دست در چيز همه و قلم

 اسالمى ام ت و بزرگوار امام و اسالم از كه داريد انتظار دشمن از! داريد؟
! گويندمي بد كه است معلوم! كند؟ تعريف و ستايش اسالمى جمهورى و

                                                           
 08/1/0310« نيروی زميني ارتش»بيانات در ديدار فرماندهان و دانشجويان .  0
 31/0/0314بيانات در ديدار اعضای ارتش جمهوری اسالمي ايران  . 0
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 نبايد اين! زنندمي هم نظاميگرى تهمت زنند؛مي تهمت كه است معلوم
    0.باشيم هنداشت آمادگى ما كه شود موجب

  دشمن تهاجم با مقابله در حمسلّ نيروهای جایگاه
 و امر ظواهر جهات از چه اگر ما حمسل   نيروهاى گذشته، در

 سخت جنگ يک در كه هنگامى اام   شدند؛مي پشتيبانيهايى تجهيزات،
 كردند، دفاع خود ميهن از و گرفتند قرار دشمن تهاجم مقابل در طوالنى
 بلکه ،مل ت چشم در و بازيابند را خودشان حقيقى ارزش توانستند

 اينکه از بعد امروز،. است حقيقت يک اين،. شوند عزيز مسلمان، هاىمل ت
 اجازه و كرديد تمام افتخار با بحمداهلل را جنگ ح،مسل  نيروهاى شما

 بيگانگان هاىچکمه زير در عزيزتان ميهن از وجب يک ىحت  كه نداديد
 اين فرزندان بهترين از شهيد هزاران تقديم باآنکه  از بعد و بماند، متجاوز

 توانيدمي رسانديد، ثبت به را خودتان تصميمي  و صداقت خاک، و آب
 بدانيد اسالمى نظام حقيقى اركان و عناصر از يکى را خود بلندى، سر با
 ح،مسل   نيروهاى به است فموظ   هم اسالمى جمهورى نظام. بناميد و

 كشور، نمسئوال بحمداهلل و كند، رسيدگى است، آنان ىشايسته چنانکه
  0هستند. آشنا وظيفه اين به

*** 

 به را ايران اسالمى جمهورى جهانى، تبليغات در است ممکن
 استکبار تبليغاتى هوچيگرى از جزئى هم اين كه كنند مت هم گرىينظام

 ما. خواهيممين ديگران به تجاوز براى را نظامى امکانات ما. است جهانى
 همسايگان به اندازىدست براى هرگز را بسيج و سپاه و رتشا

 با ستيزش،ظلم طبيعت بخاطر اسالمى، نظام اام . خواهيممين و ايمنخواسته
 حقيقت و خود از بتواند بايد و روستروبه هميشه مستکبران و ظالمان

 و خواستندمي خيلى دشمنان،. كند دفاع اوست اختيار در كه ارجمندى
 به تا بدهد دست از را خود دفاع قدرت اسالمى جمهورى كه خواهندمي

 اين با. بپوشانند عمل ىجامه خودشان شوم هاىخواسته به بتوانند آسانى
                                                           

 01/3/0314« سپاه پاسداران انقالب اسالمي»ط بيانات در مانور عظيم عاشورا توس   . 0
 08/1/0310اصفهان « پايگاه هوايي شهيد بابايي»بيانات در جمع پرسنل .  0

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 360/ فصل نهم: اقشار مورد هدف دشمن 

 به وابسته تبليغاتى جنجالهاى ارزش. شويممين خام حرفها اين با ما همه،
 متجاوز نظام روز يک كه همانهايى. است صفر با مساوى جهانى، استکبار
 اسرائيل امروز، تا پيش سال دهها از كردند، تجهيز سالح انواع با ار عراق

 هر در. ميکنند تجهيز گوناگون سالحهاى با پيوسته را متجاوز و غاصب
 اقسام و انواع با را آن آنهاست، ىسرسپرده و وابسته رژيمى دنيا جاى

 مثل تنها و مظلوم ىمل ت وقتى اام  ؛ميکنند زمجه  تجهيزاتى پيشرفتهاى
 گيرند،مي قرار دشمن تهاجم مقابل در هرزگوين بوسنى امروز مسلمانان

 حقيقت اين،. اندازندمى راه به جنجال آنها به تفنگ يک رسيدن با
 روشن را جهانى استکبار به وابسته ىظالمانه و انسانىضد   تبليغات
    0دارد؟ ارزشى چه آنها تبليغاتى جنجال پس،. ميکند

  دشمن برابر در حمسلّ نيروهای آمادگي لزوم
 ىضربه استکبار، روش كارآمدترين باز ليکن دارد؛ هايىحمله دشمن

 نشان را شاننماييقدرت خواهندمي قدرتها كه وقتى آن. است نظامى
 كنند، چنين نتوانند كه وقتى آن. ميشوند توس لم نظامى ىضربه به بدهند،
 روشهاى هميشه كه نيددامي اام . گيرندمي پيش در را تبلندمد   راههاى
. است فورى و تمد كوتاه روشهاى از يأس از بعد تدريجى، و تبلندمد 

 مسائل سراغ مجبورند بکنند، كارى نتوانستند كه تمد كوتاه در
 آماده و قوى ح،مسل   نيروهاى اين بايستى بنابراين،. بروند طلبتمد 

   0باشند.
*** 

 توانسـت خواهنـد مثبت، رقابت و همکارى و كمک با سپاه، و ارتش
 كشـور و انقـالب و اسالم دشمنان برابر در مستحکم ىسد  هميشه، مانند

 پاسـخ قـدرت بـا را تجـاوزى هر و آورند پديد اسالمى دولت و اسالمى
   3.بزدايند دشمن ياد از هم را تجاوز فکر ىحت  و گويند

                                                           
 08/1/0310اصفهان « پايگاه هوايي شهيد بابايي»بيانات در جمع پرسنل .  0
ى نامـهى نيروهـاى نظـامى و انتظـامى، و اعطـاى آيينرتبهعالىبيانات در ديدار با فرماندهان . 0 

 00/01/0369قوا  ح به رئيس ستاد فرماندهى كل انضباطى نيروهاى مسل 
 06/6/0368پيام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسيج .  3
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 دشمن برابر در حمسلّ نيروهای بصيرت لزوم
 ترفندهاى دشمن،. بشناسيد را دشمنتان و كنيد حفظ را بصيرتتان

 سعى دشمن. نخورد فريب كه ميشود قموف  ىمل ت آن و دارد؛ گوناگون
 سعى. كند كوچک مؤمن، مل ت يک نظر در را انقالبى آرزوهاى ميکند
 هم ىماد   نياز. كند بزرگ او نظر در را كوچک و ىماد  نيازهاى ميکند
 برايش جان خدا، راه در كه ىمل ت! ستني باالتر كه جان از اام  است، نياز

 ديگر نيازهاى است، دشمن با مبارزه ميدان كه آنجايى است، نثاركردنى
 و امروز سياستهاى! كنيد نگاه ناآل شما ؟!باشد داشته تواندمي تأثيرى چه

 نظام اين عليه كه است بوده هنگام چه ببينيد! كنيد مشاهده را دنيا ديروز
 نباشد؟ جهانى استبداد و استکبار آستين در هايىتوطئه اسالمى، سمقد  
 انقالبى اتساحسا كه ميکنند اظهار علناً. ترسندمي اسالم شيوع از آنها

 را اين هم ما خود. است گسترش به رو اسالمى كشورهاى در اسالمى،
. نيست منزوى مل ت يک ايران مل ت امروز. است تواقعي  يک اين،. بينيممي
 كسانى از و كنيد نگاه اروپا قلب به مثالً دنيا، در گوناگون كشورهاى به
 بوسنى مل ت مثل ىمل ت چطور كه بشنويد و بپرسيد اندرفتهآنجا  به كه

 شما نام به است، گرفته قرار تانساني  دشمنان ىمحاصره در كه هرزگوين
 تقليد بندهاپيشانى بستن در شما، از چطور و دهدمي شعار ايرانى، جوانان
 شما كه است راهى آن راه، كه است كرده ساحسا چطور ببينيد! ميکند
 اتساحسا اين،! دهد شکست را دشمن تا برود را راه همان بايد و رفتيد

 ات،ساحسا اين كانون. ميکند پيدا گسترش روزروزبه كه است اسالمى
 كه روستاين از. هست هم ناآل و بود شما اسالمى سمقد  كشور همين

 هايىبرنامه هم هايشبرنامه. ميکند ريزىبرنامه مداوم طوربه استکبار،
 0.بشناسد را آنها تواندمي كند، نگاه بصيرت با اگر انسان كه است

 دشمن با مقابله در ارتش نقش
 امروز. است باايمان و باافتخار و سربلند ارتش يک امروز ما ارتش
 در است هتوج   و اهتمام مورد دنيا ارتشهاى در كه ظواهرى هم بحمداهلل

                                                           
 01/8/0310سراسر كشور « بسيج»بيانات در ديدار فرماندهان .  0
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 از باالتر. فداكارى و تقوا مجاهدت، ايمان، هم و دارد وجود ما ارتش
 اام  است، خوب ظواهر. است مردمى ارتش يک ما ارتش اينها، ىهمه
 آن به خيلى و بود خوب ايران ارتش ظواهر روزى. نيست كافى
 0301 سالهاى در دشمن كه وقتى و حس اس ىلحظه در اام   رسيدند؛مي

. نکرد مقاومتى كمترين ارتش، كرد، حمله كشور اين مرزهاى به شمسى
 به ما» كه گفتندمي و کردندمي پهلوى فاسد رژيم سردمداران كه يىاد عا

 ىلحظه آن در رسواييهايش ،«ايمكرده اداره را ارتش و رسيدگى ارتش
 كردند؛ درست زياد خرج با را ارتش خود، خيال به. شد آشکار حس اس

 دفاع مملکت اين از چون بود؛ صفر برابر كشور، ىبرا سودش اام 
 جمهورى سربلند نظام و اسالمى حکومت دوران ارتش ما .نکردند
 و كرد فداكارى و مقاومت ايستاد، مردانه نبرد، ميدانهاى در اسالمى،
 سرداران از نفر چند شهادت سالگرد روزها همين. داد بزرگى شهداى
 ىگانهسه نيروهاى در رزشمندىا سرداران. است سپاه و ارتش بزرگ
 اسالم بركت بهـ آن از بعد و آن از قبلـ تحميلى جنگ دوران در ارتش

. كردند جاودانه و درخشان را ارتش نام و خود نام و نمودند فداكارى
 است پر بحمداهلل كنيد، نگاه را اسالمى جمهورى ارتش شما كه هم امروز

 دفاع خود اسالمى ميهن از ميکنند افتخار كه سربلندى و مؤمن افسران از
 امروز. ترسدمي آنها از دشمن اام  ترسند،مين دشمن از كه افسرانى كنند؛
 گوىياوه دشمنان از ما، مردمى بسيج عظيم نيروى و سپاه و ارتش
 دشمنان، اام  ندارند؛ دل در ترس اىهذر  كاغذى، ببرهاى اين از و پرگوى
    0.دهدمي نشان را اين هم اظهاراتشان. سندترمي عظيم نيروى اين از حقيقتاً

*** 

 ديگران ىوسيلهبه كه اىپيشرفته و مدرن وسايل داشتن! من عزيزان
 و كشور آن منابع مقابل، در و ميشود داده ارتش يک به و كشور يک به
 يابند،مي طتسل   منابعند، آن صاحبان كه كسانى بر و ميشود غارت مل ت آن

 كه نيست اين به هوايى نيروى يک و ارتش يک ارزش. ندارد ارزشى

                                                           
التحصــيلى دانشــجويان دانشــگاه افســرى و اعطــاى سردوشــى بــه غبيانــات در مراســم فار  . 0

 03/1/0313دانشجويان جديد 
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 را آن كه ديگرانى اند،ساخته كه ديگرانى را، هواپيماها مدرنترين
 مالک را خود كه ديگرانى و ميکنند تعمير را آن كه ديگرانى شناسند،مي
 و بدهند هوايى نيروى يک به يا ارتش، يک به گزافى، بهاى با دانند،مي آن
 آن كليددار و اختيارصاحب و كارههمه و باالسر آقا را خود آن، برابر در

 يک و ارتش يک براى اعتبارى هيچ اين. بدانند هوايى نيروى آن و ارتش
 است؛ آن استقالل به ارتش، يک اعتبار. ميشودن محسوب هوايى نيروى

 به است؛ خود پاى روى ايستادن به است؛ مل ت منافع به بودن صلمت  به
 و غرور و سرافرازى به است؛ دشمن مقابل رد اقدام قدرت داشتن
   0است. بيگانگان مقابل در مناعت

 ات دشمنمراقبت از دشمن از خصوصيّ
 مرزها از چون است؛ دشمن مراقب كه است اين ارتش تخصوصي   

 كه است تىخصوصي  بودن، دشمن مراقب پس،. ميکند حراست هميشه
 فقط نه باشيد؛ دشمن مراقب! عزيز ارتشيان. نيست ناآشنا ارتش براى

 وجود درون مرزهاى به كه دشمنى بلکه ،ميکند حمله مرز از كه دشمنى
 ،ميکند تضعيف را ما ايمان ،ميکند تضعيف را ما ىاراده ؛ميکند حمله ما

 صفا و خلوص از را ما عمل ،ميکند تضعيف كردن كار بر را ما قاطع عزم
 دشمن اين با ستيمتوان ما اگر. است اين حقيقى دشمن. ميکند خالى
 آن مقابل در وقت آن بماليم، خاک به را او بينى و كنيم نرم پنجه و دست
 دچار جنگ ميدان در كهكسى آن. است پر ما دست بيرونى دشمن
 در اگر. است شده هزيمت دچار خود درون در قبالً ،ميشود هزيمت
 را ما تواندمين دشمنى هيچ بيرون در نشويم، هزيمت دچار خود درون
   0.كند منهزم

                                                           
 09/00/0311بيانات در ديدار جمعي از پرسنل نيروی هوايي .  0
بيانات در ديدار جمعي از پرسنل ارتـش جمهـوری اسـالمي ايـران بـه مناسـبت روز ارتـش .  0

01/0/0318 
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 اسالمي انقالب پاسداران سپاه با  دشمني علّت
 بنا قدرت هاىپايه اين بر اسالمى جمهورى نظام پروردگار، فضل به 
 به کىمت  و ايمان به کىمت  و معنوى قدرت به کىمت  نظام، اين. شد
 جمهورى نظام امروز كه فکرى آن. است عقيده مستحکم هاىپايه

 محکم، منطقى، متين، فکر يک است، گرفته قرار آن رب اشپايه اسالمى
 به خدا، به آنها عشق مردم، آحاد ايمان. است خدشه غيرقابل و مستدل

 بزرگترين و سرمايه بزرگترين اين پيامبر؛ خاندان به پيامبر، به خدا، ياىاول
 ىجمله از شما، ىمجموعه. است كشور اين براى قدرت ىمايه و ابزار
 عناصر همان با را پاسداران سپاه. است مؤمن هاىمجموعه اين

 دشمنان مقابل در توانست آن با و آمد وجود به آن با كه ارزشمندى
 همان با نمايد؛ دفاع ىمل  استقالل از و مرزها تامني   از و كند نمايىقدرت

 ارج و بدانيد قدر و كنيد حفظ مستحکم، هاىپايه همان با و اتخصوصي 
 دشمنى همه از بيشتر ،مل ت اين اقتدار اصلى مراكز به مندش امروز. بنهيد
 مراكزى آن از يکى. است سپاه آنها از يکى. آنهاست به متوج ه و ميکند

 اسالمى انقالب پاسداران سپاه است، دشمن تشد به آن با دشمن كه
 كه كنند؛ كم معنوى قدرت اين از بتوانند، كه آنچه ميکنند سعى. است
 و يگرىماد  ترويج ابتذال، ترويج. است استکبار تمد  بلند كار يک اين

 بر اينها كه است كارهايى جمله از مردم، آحاد بين در پرستىنفع ترويج
 مل ت ىاراده به بسته اين شوند، قموف  چقدر حاال. اندگماشته تهم  آن

 كه است باايمان و رمنو  انسانهاى و دلها ىاراده به بسته ماست؛ مؤمن
 تصميم مؤمنى انسان هر و شما اگر باشيد مطمئن. كنند حفظ ار خودشان
 كارهاى اين در توفيقى هيچ دشمن كند، کاات  و لتوك  خدا به و بگيرد
 معنوى هاىپايه اين. آورد نخواهد دستبه خود مضل و كنندهگمراه
 ميان در دلها وحدت و همبستگىـ همبستگى اين و ايمان اين قدرت،
 با را شما دلهاى نگذاريد. بدانيد قدر راـ كشور رتاسرس در سپاه عناصر
 خودشان سمت به دروغين، رنگارنگ هاىجلوه و فريبها و هابازيچه
 مجاهدت و مبارزه و دفاع بزرگى و مهم حقيقت راه در شما. كنند جذب
 امروز نظام اين كه است همين شما پيروزى. شديد پيروز و كرديد

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي/ دشمن 366

 كه ميکند ساحسا دشمن و است ايستاده سرپا كامل استحکام با بحمداهلل
    0.است بزرگى خيلى توفيق اين. دهد شکست را نظام اين تواندمين

 آرایي دشمن در مقابل سپاه پاسداران  صف
 امروز وجودش كه است اىمجموعه اسالمى، انقالب پاسداران سپاه 
 راىب مل ت اين كه وااليى هدفهاى ىهمه و ايران مل ت و كشور براى

 انقالب پاسداران سپاه. است الزم و ضرورى است، كرده ترسيم خودش
 نظامى ىمجموعه يک. نيست نظامى ىمجموعه يک براى فقط اسالمى

 با و مختلف رفتارهاى با و هدفها با مختلف، شکلهاى با تواندمي
 اسالمى، جمهورى نظام در امروز بحمداهلل البت ه. باشد گوناگون خصلتهاى

 داراى و الهى و معنوى سازمانهاى معنا يک به نظامى زمانهاىسا ىهمه
 هم انتظامى نيروى است، طورهمين هم ارتش هستند؛ خدايى اهداف
 كدام هر. است بوده طوراين والدتش كه هم پاسداران سپاه است، طورهمين

 انقالب، از دفاع براى اسالمى انقالب پاسداران سپاه. دارند اتىخصوصي 
 به انقالب دشمنان با مقابله براى و انقالب هدفهاى و بانقال تتمامي 
 طوربه دارند، دشمنى و دارد دشمن هرچه انقالب. است آمده وجود
 چون دارند؛ حضور و اندبسته صف پاسداران سپاه مقابل در طبيعى
 «خداساخته» طبيعت اين در كه نيروهايى آن ىهمه. است انقالب پاسدار

 اسالم تحقاني  از و انقالب از دفاع براى الهى سنن و قوانين اين در و
 استعدادهاى و تواناييها آن ىهمه معنوى، نيروهاى آن ىهمهـ دارد وجود
 انقالب از دفاع براى كه است اىمجموعه اين خدمت در همهـ درونى
    0است. آمده پديد

 دشمن   تهاجمبسيج مورد 
 ميان در و كشور در جبسي تواقعي  بسيجى، حضور كه ميدانند دشمنان

                                                           
روه كثيرى از پاسداران سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى بـه بيانات در ديدار فرماندهان و گ.  0

 00/8/0318« روز پاسدار»مناسبت 
 04/6/0318بيانات در ديدار جمعي از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي .  0
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 حقيقت اين اينکه بر ميگمارند تهم  لذا دارد؛ تي اهم  چقدر ايران مل ت
 تمظلومي  اين البت ه. بدهند قرار تهاجم مورد را نافذ و كارآمد و مؤث ر
 هم دنيا انسانهاى ترينيقو. نيست ضعف معناى به مطلقاً ت،مظلومي . است
 گوناگون دورانهاى انسان ندتريننيروم اميرالمؤمنين. شدند واقع مظلوم
 جمهورى نظام و ما انقالب. هست هم انسانها مظلومترين و است

 اام  است، معاصر دوران هاىپديده نافذترين و مقتدرترين جزو اسالمى
 كه قوى و مقتدر انسان يکـ بزرگوارمان امام شخص. هست هم مظلوم

 زمان انسانهاى ينتروممظل جزوـ داد تکان و بدهد تکان را دنيا ميتوانست
 است، مظلوم بسيج. اقتدار با ندارد منافات تمظلومي  بنابراين. بود خودش

 خواهد باقى اثرگذارى اين است؛ اثرگذار است، نافذ است، مقتدر ولى
 بسيجى هاىمجموعه و بسيجى عناصر خود روزروزبه را اين بايد و ماند

 اسالمى جمهورى و المىاس نظام هست، بسيج تا. كنند ترعميق و تقويت
    0.است اساسى ركن يک اين شد؛ نخواهد تهديد دشمنان سوى از

 كنار گذاشتن ارزشهای بسيجي ؛تبليغ دشمن
 فکر كه غلطى تفسير همان با كسان بعضى كشور، كنونى شرايط در
 نيروهاى و ارتش و سپاه يا است، نظامى ىمجموعه يک بسيج ميکنند
 ىبکل  بايد بعد و است الزم حضورشان جنگ دوران در فقط نظامى،
 ىهمه كه معتقدند غلط تحليل اين با بروند، كنار و شوند فراموش
ـ است آن مظهر بسيج كهـ الهى خوب ارزشهاى ىهمه بسيجى، ارزشهاى
 حال به واى. است دشمن تبليغ اين البت ه! برود كنار جامعه از بايستى

 كه را انسان خير دشمن،. باشد دشمن تبليغ به گوشش كه ىمل ت
 اين به نسبت بايستى بکند، هم تعريف شما از اگر دشمن. خواهدمين

 اشبدگويى آن به بايد بکند، هم بدگويى اگر. كنيد پيدا ظنسوء تعريف
 وضعت بدانى بايد است، خراب وضعت بگويد اگر. بزنيد خرتمس   لبخند
 از او بدانى ايدب است، غلط روى،مي كه راهى اين بگويد اگر. است خوب
 و كنيد نگاه خودتان به بايد كند، تعريف شما از اگر. بيندمي صدمه راه اين

                                                           
 4/9/0388بيانات در ديدار جمع كثيرى از بسيجيان كشور .  0
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 البت ه اوست؛ خوشحالى موجب كه زده سر شما از خالفى كار چه ببينيد
   0.نباشد كار در كلکى و باشد واقعى او تعريف اگر

 بسج یعني بيمناک كردن دشمن و اميدوار كردن دوستان
 انسانها، پاكترين آن، در كه اىمجموعه از است رتعبا بسيج،  

 اين عالى اهداف راه در كشور، جوانان كارترينبه آماده و فداكارترين
 كشور، اين كردن نائل خوشبختى به و رساندن كمال به براى و مل ت
 و قمتفر  افراد آن، در كه تشکيالتى از است عبارت بسيج،. اندشده جمع
 بصير ،متعه د آگاه، گروه يک به و منسجم و عظيم ىمجموعه يک به تنها،
 كه اىمجموعه ؛ميشوند تبديل ،مل ت نياز به و كشور مسائل به بيناى و

 بسيج، معناى. ميکند خاطرجمع و اميدوار را دوستان و بيمناک را دشمن
   0.است اين

*** 

 در كسى چه. كند نظامى ىحمله كشورى به دشمنى روزى اگر
 است؛ مندترعالقه خود سرزمين به همه از كه كسى يستد؟امى مقابلش

 است؛ ترعالقهبى دنيوى زخارف به است؛ مندترعالقه خود مل ت به
 رودمي كسى چنين. است ترمتعه د و ميکند بيشترى تي  مسئول ساحسا
. كردند دفاع رفتند كسانى چه جنگ، دوران در كه ديديد شما. ميکند دفاع
 مؤمن عنصر يعنى همين؛ يعنى بسيج. كرد پر بسيج را، ما ميدان ىعمده
 يک و كشور سرنوشت به مندعالقه ميهن، سرنوشت به مندعالقه انقالبى

   3.درآورد زانو به را دشمن فداكارى، با و ميدان وسط رفت. فداكار فرد
*** 

 پوالدين عزم و مستحکم منطق و صادقانه ايمان شما سالح عزيزان،
 در كشور كه دورانى در ىحت  دانشجويى بسيج كه كرد رتصو  نبايد. است

                                                           
و بسيجيان به مناسبت ميالد امام حسـين)ع( و روز  بيانات در ديدار گروه كثيرى از پاسداران.  0

 0/9/0311پاسدار 
 1/9/0316بسيج  یمناسبت هفتهبيانات در جمع بسيجيان به.  0
بيانــات در ديــدار وزيــر، معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور .  3

00/1/0310 
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 بسيج سازمان. است نظامى ىمجموعه يک نيست، مسل حانه جنگ حال
 رتفک   و. باشد بسيجى رتفک  ىاشاعه و رشد كانون بايد حاضر دوران در

 در هشيارى مخلصانه، تالش عميق، ايمان از است تركيبى بسيجى
 مقاومت و ايستادگى و دوست، ابربر در ايثار و گذشت دشمن، شناخت
 امام كه وااليى حقيقت آن است اين و... ناپذيرخستگى و شجاعانه
   0.دانستمي خود افتخار را بودن بسيجى آن، بخاطر ما بزرگوار

 ( جوانان  7

  جوانان روی دشمن گذاریسرمایه
 و جهانى جريانهاى از و شناسدمي را جريانها كه فردى بعنوان من
 سروكار آنها با انقالب او ل از و است آگاه دشمن هاىتوطئه و هپرد پشت
 گذاريهاىسرمايه شما روى دشمن! عزيز جوانان كه گويممي است، داشته
 و کشاندمي تفاوتىبى به راای هعد . باشد جمع حواستان ؛ميکند زيادى

. است جوان آفت بزرگترين يأس،. ميکند مأيوس و دلسرد راای هعد 
 ؛ميکند پيدا راه زودتر جوان روح به يأس فانهمتأس  كه دانندب جوانها
 به خواهدمي دشمن كه يأسى مقابل در. است اينگونه اميد كه همچنان
   0.بدهيد تمصوني   را خودتان كند، تزريق و تلقين جوانها

*** 

 در. است جوانان ،ميکند گذارىسرمايه آن روى دشمن كه ىانقطه
. آمدند بار پارسا افرادى انقالب، ىكوره در ما جوانان اسالمى، ايران

 آن براى نظيرى كه بنده. است نظيركم الاقل يا نظيربى ما جوانان پارسايى
 وارد شهوات، از پاک و مختلف آلودگيهاى از برى جوان! ندارم سراغ

 كنار را راحتى و آسايش ؛ميکند رها را چيز همه ؛ميشود خطر ميدانهاى
 بر تي مسئول بار ميکند ساحسا و است الهى حركتى فکر به گذارد؛مي

 همين به. است مخالف تشد  به جوانى چنين با دشمن. اوست دوش

                                                           
 04/1/0311پيام به پنجمين گردهمايي بسيج دانشجويي .  0
مناسـبت سـيزدهم آبـان مـاه آموزان، بهدر ديدار با گروه كثيرى از دانشجويان و دانش اناتيب.  0

 01/8/0368ى مبارزه با استکبار()روز مل 
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 را دستهايى و باندها امروز. نمانند پارسا ما جوانان تا ميکند كوشش سبب
 البت ه. كنند فاسد را جوانان خواهندمي گروهک، يک شکل به كه شناسيممي
 را جوان نسل كه آنها با و کنيممي برخورد ستهايىد و باندها چنان با ما

 0.كرد خواهيم مبارزه شديداً ،ميکنند تهديد

 تأثيرات تبليغات و عدم دفاع صحيح از حقایق روی جوان
 ما است؛ دشمن ىوسيله به تدريجى شدن تباه حال در جوان نسل

 عدفا بود، جنگ اگر كه كنيم حفظ را جوانى نسل بايد ما. نگذاريم بايد
 و علم نوبت كهآنجا  كند؛ پيدا حضور بود، داخل درای هحادث اگر كند؛

 كه آنجايى كند؛ خودسازى و بخواند درس است، تحقيقى و علمى تربيت
 ىمايه كه جوان نسل اين روى. كند آماده را خود است، آينده صحبت
 و كار گوناگون، هاىشيوه و شکلها با بتدريج دارد است، اميد و تکيه
 براى محافلى البت ه. است فرهنگى عمدتاً هم تالش اين ؛ميشود شتال

 ىجنبه كه دارد، وجود بکنند، فساد به آلوده و ببرند را جوانان اينکه
 خطرناک همه از بيش كه آنچه ليکن دارد؛ عملى ىجنبه و غيرفرهنگى

 بيشترين .دريافت بايد را اين است؛ جوان ىهروحي  و فکر و ذهن است،
 تبليغات يکى: است عامل دو ،ميکند اثر جوان ذهن روى هك چيزى

 سمقد   حقايق به نسبت را جوان كه تبليغاتى است؛ دشمن گوناگون
 ستونهاى و هاپايه و ماتمسل  بعنوان انقالب در كه حقايقى و اسالمى
 عدم ،دو م عامل و. كند تفاوتبى و سست شده، شناخته اعتقاد اصلى
 كه کنممي گمان من. است اصول و حقايق ينا از صحيح دفاع و تبيين
 جمهورى نظام در چون نباشد؛ او ل عامل از كمتر ،دو م عامل تأثير

 مبانى و اسالمى اصول و اسالم عليه علنى، و صريح طوربه اسالمى،
 وسيع تبليغ براى ميدان و ميشود تبليغ كمتر اسالمى، معارف و اسالمى

 حالى در پوشاند؛مي را نىمعي  سطح طفق دشمن تبليغ بنابراين نيست؛ باز
   0.نداردای هانداز و حد ديگر ،دو م عامل كه

                                                           
شـعبان  یروز نيمه فجر و قشرهای مختلف مردم در یبيانات در ديدار مهمانان خارجي دهه.  0

08/00/0310 
 01/6/0311ی سراسر كشور ی جمعهم هدر آغاز هفتمين گردهمايي ائ اناتيب . 0
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 دشمن در ضایع كردن نسل جوان یجانبههای همهبرنامه
 ىبرنامه جوان، نسل كردن ضايع براى اسالمى، كشورهاى در
 اندازىدست يعنىـ استعمار دوران كه دانيدمي. شد شروعای هجانبهمه

 دويست به نزديکـ آفريقايى و آسيايى كشورهاى به ىغرب كشورهاى
 اگر و ،ميکندن پيدا ادامه وضع اين كه دانستندمي آنها. شد شروع قبل سال

 خوش آب گذارندمين باشند، بااراده بشوند، بافرهنگ كنند، رشد جوانان
 نسل كردن فاسد براى لذا برود؛ پايين گراناولچپ و بيگانگان گلوى از

 جوان نسل كه بشود اين به منجر كه حركتى هر. كردند ريزىبرنامه جوان
 واسطه با حركت، اين بگيرد، كناره مقاومت ىصحنه از بايد كند ساحسا

 ىكل  معيار يک اين است؛ استکبارى نظام و آمريکا به مربوط واسطه،بى يا
: بکنند خواهندمي هم اينجا كردند، ديگر كشورهاى در كه كارى هر. است

 مسائل به جوانان كردن سرگرم جنسى، مسائل به جوانان ردنك سرگرم
 ذهن كردن منحرف مسکر، و مخد ر مواد به جوانان كردن آلوده شخصى،
 اهداف به آنها كردن متوج ه اصلى، اهداف و انقالبى آرمانهاى از جوانان
 به جوان نسل ايمان كردن متزلزل اينها، امثال و صنفى و جزيى و كوچک
 و اسالمى انقالب اصول به جوان نسل ايمان كردن زلمتزل اسالم،

 ىمبارزه اين راه در كه چيزى هر نيز و امام، به ىحت  و اسالمى جمهورى
 نسل چشم در را آن است، الزم وجودش و ميشود گرفته كاربه عظيم
 جايى شما اگر. دادن جلوه مهمل و فايدهبى و اثربى و رنگبى جوان،
 يا شدهترجمه رمان در خوانديد، كتابى در ديديد، مضمونها اين در چيزى
 در يا و شعر در ياای هشدترجمه ىمقاله در كرديد، مطالعهای هشدنوشته
 و جسورانه اصطالح به تظاهرات در ىحت  كرديد، مشاهده ىابافىفلسفه

 تصادفى كه بدانيد كنيد؛ مت هم را آن ديديد، قبيل اين از چيزى پرخشمى
 پستهاى بزرگترين كه بدانيد ترسد؛مي شما از آمريکا كه يدبدان نيست؛
 امروز. ميکند ناامنى ساحسا صحنه، در شما حضور از عالمى، استکبار

 دستشان جوان ميليون چند اسالمى، اصطالح به كشورهاى از بعضى در
 در عالم، عظيم حوادث به اعتنابى و زنندمي سوت و ميکنند جيبشان در را

 مسائل سرگرم جوان، ميليون چند امروز! زنندمي قدم و روندمي راه خيابان
 آنها دشمن و تانساني   دشمن كه دانندمين و نداشخصي زندگى در حقير
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. هستند دنيا در جوانانى چنين. ميکند چه هامل ت با ها،مل ت شرف دشمن و
 آن خيل به هم را جوانان اين ما چرا كه گويدمي خودش با استکبار
 حركتها اين مقابل در بايد ؛ميکنند تالش دارند نکنيم؟ ملحق جوانان
 ىبقيه بعد و آموزان،دانش و دانشجويان بايد ،او ل ىدرجه در. بايستيد
 را تالشها اينـ شهرى روستايى، بازارى، كارگر،ـ قشرى هر در جوانان
 نفس ضعف اثر بر عد ه يک ؟ميکنند ابا گفتن از كسانى چرا. كنند خنثى

 ندارد؛ای هفايد گفتن كه ميکنند خيال هم عد ه يک ،ميکنند ابا گفتن از
 به امر. است مهمتر خيلى دست از زبان نه،! بروند جلو دست با بايد

 در چهـ جوان جوامع در نگذاريد كنيد؛ اقامه را منکر از نهى و معروف
 براى مراكز اين. بکشد فساد به كارـ دانشگاهها در چه و ها،مدرسه
 اسالمى ايران اين و جامعه اين جوان نسل كه بدانيد. است هدف دشمن
 تحج  مؤمن، جوانان شما بودن با. بداند را اين هم دشمن است؛ زنده
    0.است تمام ما بر

 نفوذ دشمن در سنگرهای جوانان
 و لهو و ياتماد  در غرق و شهوات سرگرم جوان و ناسالم جوان

 همان ؟ميشود چه فساد قساما و انواع و جنسى و اخالقى فساد و لعب
 قدرت كه کنيم؛مي مشاهده دنيا كشورهاى از بعضى در كه ميشود

 چرا؟! آيددرنمى نفس آنها از و است سوار هايشانگرده بر استکبارى
 و مطرب و مى و لعب و لهو مشغول كه جوانى! ندارد وقت جوان، چون

 به كه دارد را اين فرصت مگر است، شهوت و فحشا و فساد سرگرم
 طريق اين به را ما جوانان خواهندمي ؟!بزند ىجد  حرف يا بپردازد مبارزه

 مادران، و پدران به دولت، به ما. باشند مواظب بايد جوانان خود. بکشانند
 سفارش هم مختلف دستگاههاى به و سيما و صدا به ارشاد، وزارت به
 مراقب كه تاس اين جوانان، شما خود به من اصلى سفارش ا،ام   کنيم؛مي

 در نتواند دشمن تا كنيد محکم را خاكريزهايتان و باشيد مواظب باشيد؛
 كه است استوار و ايمانى ىهروحي  اين با. كند نفوذ شما سنگرهاى

                                                           
 آموزان، به مناسبت سـيزدهم آبـان مـاهدر ديدار با گروه كثيرى از دانشجويان و دانش اناتيب . 0

 01/8/0311ى مبارزه با استکبار( )روز مل 
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 تانمل ت تا بگيريد دستش از را اسلحه و بشکنيد را استعمار شاخ توانيدمي
 را زندگى سطح انيدبتو تا بسازيد؛ را كشور بتوانيد بکشد؛تا نفسى بتواند
 دوران سالها ميراث كه را گرههايى و مشکالت بتوانيد تا ببريد؛ باال

. است درونى موانع اين،. ببريد بين از است، اجانب یسلطه و استعمار
 سر از را درونى موانع بايد همه ؛ميکنندن فرق پسر و دختر و مرد و زن
 كار از ترسخت ما كار ؛پيرها و مسنها اى. طورهمين نيز ما. بردارند راه

   0.است جوانان

 جوانان تهویّ بردن از بين ؛دشمن یبرنامه مهمترین 
 بين از را اهداف بگيرد؛ او از را ايرانى جوان تهوي  خواهدمي دشمن

 محدود و حقير موجود يک تو بگويد او به كند؛ تيره را افقها ببرد؛
 ثروتمند كشور است؛ وممعل. بگيرم بال زير را تو تا بيا من پيش هستى؛
 مل ت اين كه فراوانى تأثيرات و ما راهبردى و مهم بسيار ىمنطقه و ايران
 در جوانها، تشخصي  تحقير طريق از همه بگذارد، تواندمي سو همه از

 اين جوانها شما به نسبت دشمن ىبرنامه امروز. آيدمى دشمن مشت
 اين معنايش تا زنممين شما به را حرفها اين. باشيد بيدار بايد خيلى است؛
 را آن چرا، ندارند؛ تىي مسئول جوان نسل قبال در كشور نمسئوال كه باشد
 هم شما اام  خود؛ جاى به آنها تهاىي مسئول ند؛مسئول هم آنها گفتم؛ قبالً

 0.يدمسئول

 جوانان ر و احساسبه تفکّهجوم دشمن 
 تي اهم  وانهاج ساحسا و رتفک   ىحوزه در را دشمن با ىمواجهه بايد
 آن ميدهد، قرار هتوج  مورد كه را اىنقطه يناو ل دشمن كه بدانيد و بدهيد
 جوان؛ نسل از است عبارت آن، بخشهاى از يکى كه است الفع  ىنقطه
 لذا است، جوان نسل آينده، ىسازنده و است جوان نسل به اميد چون
    3.ميدهد قرار هدف دشمن را آنجا

                                                           
 01/0/0310الرضا)ع(در روز عيد سعيد فطر موسيبنبيانات در اجتماع زائران حضرت علي.  0
 00/0/0381ر ديدار جوانان و فرهنگيان در مصل ای رشت بيانات د.  0
 03/0/0388ن كردستان ع و تسن اب تشي بيانات در ديدار روحانيون و طل .  3
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 ر نسل جوانفسادانگيزی دشمن د
 در نفوذ است؛ فسادانگيزى ىتوطئه دشمن، هاىتوطئه از ديگر يکى

 به را جوانان اسالم، واقعى سربازان ميان در فساد ايجاد جوان، نسل
 توطئه اين كه بدانند جوانان. كردن مشغول و سرگرم فسادبرانگيز مسائل
 تهداي با گرىتوطئه دست امروز كه کنممي عرض شما به من و است،
 جوانان ميان در لغو و فساد بذر تا دارد، وجود كشور سطح در بيگانه

 جوانانش كه ىمل ت. كند مشغول و سرگرم را جوانان اينکه براى بيفشاند؛
 جوان آن خواهندمي. برد نخواهد جايى به راه باشند، فجور و فسق سرگرم
 دانمي به اهللسبيلفى جهاد براى كه را پارسا و مخلص و مؤمن بسيجى
 و اتلذ  و راحت زندگى و کردمين نگاه را سرش پشت و رفتمي جنگ
 هم و نمسئوال هم كنند؛ پابند و اسير انداخت،مى گوشپشت را همه

 بتوانند كه اميدواريم و اندكرده هتوج  نمسئوال البت ه. باشند متوج ه جوانان
 و رضع از را گرتوطئه دست و بکنند بن و بيخ از را فساد ىريشه اين

    0.كنند قطع مل ت اين آبروى

 جوان من وؤهای ممنزوی كردن مجموعه
 را مؤمن هاىمجموعه اين كه است اين دشمن، كارهاى از يکى
 دستگاه يک در ببيند اينکه مجرد به. است تجربهبى جوان،. كند منزوى
 اخم او به نفر دوـ كشور فرهنگى مركز يک در مثالًـ كشور رسمى
 اثر حركتش در كردند؛ تحقير را او كردند، اعتنايىبى او به كردند،

 اصطالحبه اتمجل  در كه ببيند وقتى مثالً يا. ميکند كند را او و گذاردمي
 بزرگ را، خط و روش اين با مخالف هاىچهره كشور، هنرى و ادبى

 و ميشود آب دلش جوان اين ،ميکنند تعريف ،ميکنند برجسته ،ميکنند
 مراكزى به را اثرش فيلمساز، يک وقتى. دهدمي دست از را اشهروحي 

 ادامه را كارش بتواند كه كنند كارى و كنند استفاده او از توانندمي كه بردمي
. نداريم قبول را اين ما آقا؛ نه: »گويندمي او به اعتنايىبى با اام   دهد؛
 اقسام و انواع ببيند حال همان در بعد و ،«نداريم قبول را طورشاين

                                                           
 31/1/0311آباد مدر اجتماع بزرگ مردم خر  اناتيب  . 0
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 ىمايه چون اام  است كمتر او كار از هنرى هاىمايه لحاظ از كه رهايىكا
 و منزوى خود، خودى به جوان اين آنهاست؛ قبول مورد ندارد اسالمى
 و مؤمن جوانان اين براى قلبم جان، اعماق از بارها من. شد خواهد نااميد

 به بايد چرا كه امخورده فتأس  بارها. است گداخته و سوخته انقالبى،
 كسانى آن از چيزشان هيچ اينها ؟!شود اعتنايىبى خوبى، اين به جوانان

 از بسيارى در. نيست كمتر اند،شده معروف هنرمند بعنوان جاهايى در كه
 انسان كهوقتى. ميشود اعتنايىبى اينها به اام . بهترند هم خيلى آنها از امور،
 ىاراده به رسدمي رشته سر بيندمي ،ميکند كاوش درستىبه را مطلب
 فرهنگى، ينمسئول. نيستند متوج ه هم ينمسئول! اىنقطه در آميزىخباثت
 سطوح در كه كارهايى از باال، سطوح در اام  هستند؛ خوبى مردمان
 و جوانان ىمجموعه اين جوان، اين لذا،. خبرنديب گيرد،مي انجام طمتوس 
    0.ميکنند نااميد را، جريانها اين

   تالش و توان اميد، از انانجو كردن تهي
 و اين است كه دلبستگيها ،كند ق پيداتحق  ،خواهندمي 0كاری كه آنها

 يکپارچه صورت به و مقاوم را مل ت اين تواندمي كه اىاساسى هاىانگيزه
 را ايمانها برگردانند، را باورها كنند؛ ضعيف بدارد، نگه آنها مقابل در

 مبهم و تاريک و تيره را افق و آينده و كنند كور را اميدها كنند، عوض
 قدرت خيلى دنيا در هارسانه. است رسانه هم آنها كار ابزار. دهند جلوه
. ميدهند انجام را بزرگى خيلى كارهاى خود، صاحبان نفع به و دارند
 و راديو چه خبرگزاريها، چهـ دنيا هاىرسانه مهمترين كه دانيدمي و بدانيد

 يعنى است؛ دارانسرمايه به قمتعل ـ بزرگ هاىهروزنام چه تلويزيونها،
 پخش دنيا در كه خبرهايى در. جهانى استکبار اصلى هاىپايه همان
 اين بنابراين،. ميشود تنظيم آنها مصالح و منافع طبق بر چيز همه ،ميکنند

 و توان و اميد ىجانمايه از را جوانان و مردم كه است خواسته يک هم

                                                           
بيانــات در ديــدار وزيــر، معــاونين و رؤســای منــاطق آمــوزش و پــرورش سراســر كشــور .  0

00/1/0310 
 . منظور دشمن است. 0 
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 دارد،می نگه ضمتعر   و متجاوز دشمن مقابل در را آنها كه تالشى
    1كنند. تهیدست

*** 

 هستتند، كه جا هر در مسلمین و ايران مل ت از را اين خواهدمی دشمن
 و بتارتذل ت عتی  يت  بته مستلمان هاىمل ت خواهندمی ما دشمنان. بگیرد
 سترگر  بیگانگتان، ىستلهه قبتو  و گنتدا  در شدن غرق و آمیزغفلت
 از بستیارى در هم امروز و بود اينگونه نیز انقال  از قبل اينکهكما شوند؛

   2.است هورهمین دنیا كشورهاى
*** 

 سعىت فحشا و فساد فرهنگت غلط فرهنگ ىاشاعه راه از دشمن
 فرهنگى لحاظ از دشمن كه كارى. بگیرد ما از را ما جوانهاى میکند
 ي  «فرهنگى شبیخون» ي  گفت بايد بلکه «یفرهنگ تهاجم» ي  ،میکند

 را كار اين دشمن امروز. است «فرهنگى عا قتل» ي  و «فرهنگى غارت»
 مؤمنى جوان آن كند؟ دفاع فضیلتها اين از تواندمی كسى چه. میکند ما با
 از و بايستد تواندمی و نبسته شخصى منافع به د  نبسته، دنیا به د  كه

 از تواندمین كه است گرفتار و آلوده خودش كه كسى. كند دفاع فضیلتها
 از جوان، اين. كند دفاع تواندمی بااخالص جوان اين! كند دفاع فضیلتها
 لذا، .كند دفاع تواندمی اسالمى ارزشهاى و فضايل از اسال ، از انقال ،
 هم اآلن.« كنند منکر از نهى و وفمعر به امر همه: »گفتم پی  چندى
 شرعى تی  مسئول اين، .است واجب اين،. كنید منکر از نهى: کنممی عرض

    3.هست هم شما سیاسى و انقالبى تی مسئول امروز. شماست

 

                                                           
آبتتان  13مناستتبت گرامیداشتتت ستتالروز آمتتوزان بتتهدانشتتجويان و دانتت بیانتتات در ديتتدار .  1

13/8/1381 
بیانات در جمع فرماندهان، مسئوالن و پرستنل ستهاه پاستداران انقتال  استالمى و نیتروى   . 2

 5/11/1331مناسبت روز پاسدار انتظامى و جمعى از جانبازان انقال  اسالمى به
هاى عاشوراى نیروهاى مقاومتت بستی  انها، گروهانها و دستهبیانات در ديدار فرماندهان گرد.  3

 22/1/1331اد)ع( سراسر كشور، در سالروز شهادت اما  سج 
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   جوانان تقوای تضعيف ؛دشمنی هشيو
 را مل ت آن اىبرندهپيش موتور مثل بخواهد اگر كشور يک جوان  
 و قوى تندرست، بانشاط، سرحال، اينکه به دارد احتياج ببرد، پيش

 جوان در را هروحي  اين اينکه براى. شدبا پيشرفت و كار به ىدلبسته
 فساد، ترويج با گوناگون؛ هاىتوطئه با ميکنند تالش ببرند، بين از ايرانى

 جوان شده،هدايت باندهاى با ،مخد ر مواد ترويج با فحشاء، ترويج با
 اگر امروز. باشد بهوش بايد ايرانى جوان. كنند منصرف را ايرانى

 ميکنند، مبارزه سختىهب مخد ر مواد با ىاسالم جمهورى نظام مسئولين
 ايران مل ت پيشرفت راه در عميق بسيار حركت يک بزرگ، جهاد يک اين

 دانشگاه، در آزمايشگاه، در كارگاه، در ايرانى جوان نميخواهند اينها. است
 بانشاط كشاورزى و صنعتى تالش و كار محيط در علمى، محيط در

 مواد اسير يا باشد جنسى شهوانى مسائل سرگرم كه جوانى آن. باشد
 نه دارد، كردن فکر ىحوصله نه دارد، كردن كار حال نه باشد، مخد ر
 را الزم و راسخ ىاراده و عزم نه دارد، ابتکار نه دارد، كردن كار نيروى
 ايرانى جوان كشاندن براى يافتهسازمان هاىتوطئه با ىمبارزه امروز. دارد
 ىتوطئه يک جنسى، گوناگون سرگرميهاى به ،رمخد  مواد به شهوات، به

 خود ىعهده بر او ل ىدرجه در آن با ىمبارزه. است خطرناكى بسيار
 دشمن. باشند هوشيار بايد جوانها. جوانهاست بخصوص ،مل ت آحاد
 ايرانى جوان ديندارى و ايرانى جوان پرهيزگارى و تقوا كه است دانسته

 را اين ميخواهد ميکند؛ كمک فمختل ميدانهاى در او پيشرفت به
 هم دانشگاهها، به هم جوانها، به هم ميدهند؛ هشدار امام. كند تضعيف

 هشيار باشند، بيدار كه كشور جوانان ىقاطبه به هم ه،علمي  هاىحوزه به
 داشتن نگه عقب معناى به جوانها، كردن سست و جوان اغفال. باشند
 هم مسئولين و كنند تلي  مسئو ساحسا بايد مل ت ىهمه. است مل ت

   0.است بزرگى جهاد كه كنند تالش راه اين در جهد و جد با بايستى

 

                                                           
 04/3/0381در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى)ره(  اناتيب.  0
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 رواني دشمن های محور جنگ ؛انقالبهای م از ایدهجدا شدن نسل سوّ
 بعد! است شده جدا انقالب هایايده از انقالب مسو  نسل گويندمي  
 و ابيقل   هایفلسفه یهمه مثلـ گذارندمي هم فلسفه يک دنبالش به

 درست غلط و دروغ حرف يک توجيه برای فقط كه جعلي و دروغين
 اين گويندمي. است غلط حرف اين بگويد نکند جرأت كسي تاـ کنندمي

 است اين فلسفه آن چيست؟ فلسفه آن! است فلسفه يک به مت کي حرف
 !اندبرگردانده رو انقالب آن از مسو  نسل انقالبها، یهمه در همواره كه

 سال در گوييد؟مي را انقالبها كدام! چرند حرف غلط، حرف دروغ، حرف
 همان بلکه ،دو م نسل نه م،سو   نسل نه اام  شده؛ انقالب فرانسه در 0189
 عليه حركت يک سال، پنج چهار، از بعد! برگشتند انقالب از او ل نسل

 دند؛كر قبضه را قدرت سال چهار سه، و آوردند وجود به او ل انقالبي ون 
 رسيد، كه 0810 سال به. شد تفع الي  آنها عليه سال پنج چهار، از بعد باز

 توانست ناپلئون مثل كسي كه بود شده دگرگون انقالب اين ماهي ت چنان
 عليه كه كشوری يعني! بگذارد سرش روی را پادشاهي تاج و بيايد

 بعد د،بو گذاشته گيوتين زير را شانزدهم لويي و بود كرده مبارزه سلطنت
 تاج و آمد بناپارت ناپلئون كه شد ایگونهبه وضعش سال دوازده ده، از

 آن در هم سالها و ناميد امپراتور را خودش و گذاشت سرش بر را شاهي
 رژيمهای سال نود هشتاد، به نزديک تا هم بعد كرد؛ حکومت كشور

 فرانسه درـ مختلف هایسلسله و گوناگون سلطنتهای البت هـ سلطنتي
 به انقالب آن! بودند فساد و ابتذال و جنگ حال در دائماً  كه بود، پابرجا
 انقالب، هایپايه چون نرسيد؛ هم دو م نسل به هيچ، كه مسو   نسل
 در كسان بعضي قرن، دو گذشت از بعد امروز. بود سستي هایپايه

 زمان در كه هاييايده آيندمي کشند؛مين خجالت اسالمي جمهوری
 به درشت تيتر با برساند، سامان به بود نتوانسته را قالبان يک خودش
 انقالب عظيمترين اندتوانسته كه ونيانقالبي  کنند؛مي تقديم ايران انقالبي ون

 مقابل در را آن متمادی سالهای و آورند وجود به تحکممس هایپايه با را
 .كنند حفظ توفانها

 سال هفت شش، نوزه. نرسيد مسو  نسل به هم شوروی اكتبر انقالب 
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 بر استاليني. آمد كار سر  بر استالينيسم كه بود نگذشته انقالب پيروزی از
 و كلفتيگردن به بخواهند را كس هر دنيا در امروز كه آمد كار سر 

 به كنند، مت هم تانساني  از دوری و مالحظگيبي و ظلم و زورگويي
 صفات اين مظهر اًواقع استالين هست؛ هم درست! کنندمي تشبيه استالين

 تشکيل ضعيف طبقات برای كه كارگری، اصطالح به حکومت. بود بد
 به حت ي استالين! شد تبديل فردی مطلق استبداد   حکومت به بود، شده
 كه دادمين اجازه بود، كارههمه شوروی نظام در كه هم كمونيست حزب

 تاليناس عظيم، و خشن توضعي  آن با. كند گيریتصميم هاييزمينه در
 جرأت هم هيچکس داد؛ ادامه را ساله وچندسي مطلقه حکومت يک

 شنيده را عجيب تبعيدهای آن ماجرای شما شايد. كند اعتراض نداشت
 تشريح در شوروی حکومت فروپاشي از بعد كه كتابي يناو ل. باشيد
 رمان يک شد، منتشر شوروی جماهير ات حاد دوران آميزاختناق اوضاع
 كه شده ترجمه فارسي به جلدش دوـ نيست يادم اسمش ناآل كهـ است
 تشريح را زمان آن اوضاع و نوشته قشنگ هم بسيار ام؛خوانده را آن من

 توضعي  كه است استالين از بعد اوضاع به مربوط تازه اين. است كرده
 دو م نسل یمسأله بنابراين. ماند باقي استبداد آن روش اام   كرد، فرق كامالً

 .بود رفته دست از چيز همه كار، اوايل همان نبود؛ حرفها اين و مسو  و
 تجربه كجا در و شده تطبيق انقالب كدام با است، فلسفه كدام اين 
 به بسته اين نخير، گردند؟ميبر انقالب از انقالب، مسو  نسلهای كه شده
 بتواند انقالب يک هایايده اگر. باشد چه انقالب آن یايده كه است اين
 آن كند، قانع خود صح ت و اصالت بخاطر را دهم و مسو   و دو م نسل

 هاييايده اسالمي، انقالب هایايده. داشت خواهد ابدی عمر انقالب
    0.دارند ابد عمر كه هستند

 سرگرم كردن جوان به شهوات از تالشهای دشمن
 فاسد با چگونه؟. بگيرد او از را ايران مل ت جوانان خواهدمي دشمن

 ايمانى شوق و شور گرفتن با آنها؛ از تي مسئول ساحسا گرفتن با كردن؛
                                                           

 9/00/0319يان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجو.  0
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. شهوات دام در آنها انداختن و لعب و لهو به آنها كردن سرگرم با آنها؛ از
 شما كه افتدمى فاقات  همان باشند، مؤمن و سالم ،مل ت يک جوانان اگر
 و پرحماسه جوانان مؤمن، جوانان. ديديد سالههشت نبرد هاىجبهه در

 عرفاى در كه دادند نشان خود از صفايى و ايمان چنان ما، پرشور جوانان
 به جنگ، ميدان در جوانان اين. كرد پيدا توانمي كمتر را آن نظير كهنسال،
 دشمن پاى بشکنند، را مستحکم سدهاى توانستند ايمان، همان ىپشتوانه

 اگر نبودند؛ جوانان اين اگر. كنند جلوگيرى تجاوز از و نمايند قطع را
 بر و مل ت اين سر بر دانيدمي نبود، شوق و شور اين اگر نبود؛ ايمان اين
 0؟!آمدمى چه كشور اين سر

 جوانان با تئوریهای وارداتي غربيی همقابل 
 هتوج  را خودمان دانشجوى جوان و دانشگاه محيط خواهممي من
 آن حفظ جز هدفى هيچ كه غربى وارداتى تئوريهاى مواظب كه بدهم
. باشند ندارد، را ما كشور قبيل از كشورهايى با غرب آميزمتحک  روابط
 چيز يک هدف اام  ؛ميشود زده حرفها بسيار مختلف، نامهاى تحت البت ه
 و آمده مردمى عظيم حركت اين و نظام اين و انقالب اين. نيست بيشتر
. ستا شکسته كشور اين در را غربى آميزمتحک  ىاتوريته و سلطه اين

. ندارد وجود رايج و قانونى صورت به غربى ارزشهاى ما كشور در امروز
 مذموم امر يک ما كشور در بيگانگان، به كشور منافع دادن امروز

 پهن كشور اين در طمع هزاران با كه را اىسفره امروز. ميشود محسوب
 مراكز براى اين. بينندمي شدهجمعـ ييهاآمريکا بخصوصـ بودند كرده

 به اوضاع برگرداندن براى. نيست كمى خسارت جهانى، طتسل  و قدرت
 روروبه جنگ و آمدند ناشيانه انقالب اوايل كنند؟ كار چه قبلى صورت

 اين راهش فهميدند شد، ماليده خاک به شانبينى وقتى ولى انداختند؛ راه
 آسانى كار فرهنگى جنگ. شدند توس لم فرهنگى جنگ به لذا. نيست
 نسخه و ميکنند فکر نشينندمي زبدگان لذا. است بدگانز كار نيست؛

 آنها! ميکنند رله را همانها داخل در هم اىعد ه فانهمتأس  و نويسندمي
                                                           

 01/0/0310در روز عيد سعيد فطر  ضا)ع(الر موسي بنبيانات در اجتماع زائران حضرت علي.  0
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 آن به بومى شکل و گويندمي را آن فارسى هم اىعد ه زنند،مي را حرفهايى
   0.بود اينها مراقب بايد! ميدهند حرفها

  كودک و جوان روی تبليغاتي تهاجم سيل
 كه روزى آن ام،گفته بارها كشور تبليغاتى نمسئوال از بعضى به من
 آن باشيد، داشته را دشمن تبليغاتى تهاجم با مقابله استعداد و توان شما
 و كتاب و هاروزنامه و مطبوعات رتکث   ميداندار ديگران از بيش كه كسى
 فيلمى آن لمقاب در ببينم بگوييد شما اام  هستم؛ بنده باشد، غيره و فيلم
 و انقالبى ىهروحي  مردم، دين مردم، اعتقاد مردم، فرهنگ هاىپايه كه

 ده نه تا، دو نه يکى، نه كهـ ميکند متزلزل مردم در را شهادت و ايثار
. کنممي خطر ساحسا من كه اينجاست! ايد؟ساخته فيلم چند شماـ تاست
 خوب كه آنچه توليد براى كه است اين تبلندمد  و اساسى كار البت ه

 قبول توانممين من بيايد، ميدان به است خوب آنچه تا اام   كنيم؛ فکر است،
 قشرهاى و كودک و جوان و بيايد لجن سيل اين كه بپذيرم و كنم

 و شادكن دشمن هاىشيوه تمام از. كند غرق خودش در را مختلف
 مه كسى اگر شود؛ استفاده انقالب رتفک  با ىمقابله براى آموزدشمن

 اينکه نشد؛ آزادى اينکه! بخورد تهمت و انگفوراً  كند، مقابله و مخالفت
 به يدمسئول شما. نيست كشور تمديري  اينکه نيست؛ خردمندانه و عاقالنه
 روى بر تي  حس اس. است مهم بسيار بسيار اين. كنيد هتوج  هارسانه نقش
ـ ما كنونى شرايط در بخصوصـ هاروزنامه و مکتوب هاىرسانه نقش
 آنها كه ميشود صمشخ  كردم، عرض كه تصويرى اين با. است مهم بسيار
 ىهمه بايد هم آنها عىمد  . كنند ايفا نقش دشمن نفع به توانندمي چقدر
 مختلف هاىهقو  نمسئوال و نظام طرفدار حدمت  ىجبهه ىهمه و دستگاه

 هدستگا فقط آنها عىمد  . باشند گوناگون ميانى بخشهاى نمسئوال و
   0.باشند عىمد   قضيه اين در بايد همه. نيست روحانى فالن يا قضايى
 

                                                           
 9/00/0319بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى اميركبير .  0
 09/4/0319 نظام جمهوری اسالمي ايران بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران.  0
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 شناسي/ دشمن 382

 دانه پاشيدن دشمنان در مقابل جوانان ما 
 اين گوييد،مي آنها بر مرگ كه دشمنانى سالحهاى از يکى امروز بدانيد

 هاىجاذبه ىدانه گناه، ىدانهـ بپاشند دانه ما جوانان مقابل در كه است
 بايد قوى سنف  . كنند جذب را آنها بتوانند بلکه تاـ سادف هاىجاذبه گناه،

 ما بسيجى جوانان! باشيد مراقب. نشود هاجاذبه اين تسليم و بايستد
 كه شوند پيدا افرادى آنها ميان در است ممکن اام . پاكند رند،مطه   مؤمنند،
 اينجا،. گردند شيطان و دشمن ترفند تسليم و باشند نداشته قوى روح
 و باشيم خودمان مراقب مئدا اينکه يعنى تقوا. خوردمي درد به تقوا

ٍّاالٍّاليملك» دعاست؛ ما، سالحهاى از يکى. كنيم اشتباه كه نگذاريم
 و داريم را عتضر  سالح داريم؛ را دعا سالح داريم؛ را دعا ما« الدعاء
 و هيچکس از. کنيممين گريه وقت هيچ ترس، از ما. داريم را بکاء سالح
 مؤمن انسان يک براى افتخار بزرگترين اام . ترسيممين دنيا در قدرتى هيچ
 خود حال به بريزد؛ اشک خود، خداى عظمت مقابل در كه است اين
 فتأس   است، گذشته گناه در كه عمرى بر و خود گناهان بر كند؛ گريه

 0.بخورد

 جوانانی هوظيف ؛دشمن از دوست شناخت
 ديدند خوابها خيلى هم ما ركشو عزيز نوجوانان و جوانان شما براى

 نتوانستن، اين البت ه. نتوانستند بحمداهلل اام  كشيدند؛ هانقشه خيلى و
 در هم و دانشگاهها در هم را هوشيارى اين. شماست هوشيارى بخاطر
 پايبندى و اسالمى معارف صحيح فهم دنبال به و دهيد افزايش مدارس

 سال بيست كه را ورىكش اين. باشيد نيک اخالق و دينى تکاليف به
 دوران در بلند قدمهاى همه اين و ميکند تالش خود بهروزى براى است

 پيشرفته و برجسته جهت همه از ىنقطه يک به است، برداشته خودتان
 بايد امروز از و شماست دست در و شماست كار اين. كنيد تبديل
 پارسا كه است اين هم او ل شرط. كنيد فراهم خودتان در را ماتشمقد  

   0بشناسيد. را دشمن بشناسيد، را دوست كنيد، فکر باشيد، هوشمند باشيد،

                                                           
 01/8/0310سراسر كشور « بسيج»بيانات در ديدار فرماندهان .  0
 8/8/0311تهران  یهای هزارمين نماز جمعهدر خطبه اناتيب.  0
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 سياسيهای جناح(  8

 دشمن ترفندهای از كشور در خصمانه جناحبندی
 يا و نمسئوال بين كند القا كه است اين دشمن ديگر ترفند و توطئه

 را تبليغات اين نبايد مردم! دارد وجود خصمانه حاد جناحبندى مردم،
 كه دارد، وجود سليقه اختالف سياسى، لحاظ از البت ه. كنند ىتلق  ىجد 

( ره)امام بارها. ميکندن ايجاد را خطرى آن وجود و است طبيعى
 كه است زمانى ما نگرانى ؛ميشومن نگران بحثها اين از من: فرمودندمي

 مل ت آحاد مباحثات، اين بخاطر كه كنيم رتصو  نبايد. كنيم عمده را اينها
 هاىسليقه و سياسى اختالف مردم، يا و نمسئوال اگر. ميشوند جدا هم از

 يکديگر، دست در دست و دوشبهدوش هم باز باشند، داشته مختلف
ای هسليق اختالفات حاضر حال در اگرچه. ميکنند كار نظام و كشور براى

 در اختالف هاىزمينه نگذارند مردم و نمسئوال ولى است، شده كمرنگ
   0.آيد وجود به هجامع

*** 

 جهتگيريهاى و سياستها مختلف، جناحهاى مختلف، گروههاى
 دشمن كه نکنند كارى و باشند هم با بايد دشمن، با مقابله در مختلف،

 ندارد؛ مانعى نظراختالف ندارد؛ مانعى سياسى اختالف. كند استفادهسوء
 يکديگر، كردن بخرا اام  ندارد؛ مانعى سالم، شکل به انتخاباتى مبارزات
 ينمسئول ىچهره و مردم ذهن كردن خراب كشور، ىچهره كردن خراب
 با. دارد اشکال مردم، ذهن در ابهام و سؤال ايجاد. دارد اشکال دلسوز،
 در پوالدين، دژ يک مثل ،«مرصوصٍّبنيانٍّكأنهم» يکپارچگى، و وحدت
 برادر ود است ممکن. خانه يک در برادر چند مثل بايستيد؛ دشمن مقابل

 به كه كسى مقابل در اام   باشند، داشته هم گله و كدورت يکديگر از
 آحاد. بايستند هم كنار در بايد دوش،بهدوش ،ميکند حمله آنها ىخانه
 سنگر اين در كه است ويژگيهايى از يکى اين،. باشند اينگونه بايد مل ت
 اهپيمايىر. است سياسى هاىصحنه در حضور ،دو م. كنيد حفظ توانيدمي

                                                           
در مراسم بيعت اصناف مشهد و تعاونيهـاى شـهرى خراسـان، مسـئوالن بنيـاد پـانزده  اناتيب.  0

 8/4/0368و تعدادى از كاركنان و مسئوالن وزارت نيرو  خرداد و نهضت سوادآموزى
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 شناسي/ دشمن 384

 خوب بسيار بهمن، دو م و بيست راهپيمايى. بود خوب بسيار قدس، روز
 را دشمن و داد خوبى بسيار آزمايش دشمن، مقابل در ما، عزيز مل ت. بود

  0.كرد مأيوس

 دشمن برابر در سياسي جریاناتاتّحاد 
 هم با دارند؛ سليقه اختالف هم با سياسى خطوط و خط و جريانها

 كار اين به شروع كه بودند هايىواسطه. ندارند كه دشمنى و كينه و بغض
 در و بيرونى تبليغات در. فهميدمي را هدفهايشان مشخصاً آدم كردند؛
 دارند تصميم اينها كه فهميدمي انسان گرفت،مي انجام كه كارهايى همين
 از جناحى هر براى كنند؛ تحريک ديگر جناح عليه را جناحى هر

 بيرون شما واقعى دشمن كه كنند وانمود طوراين كشور، داخلى جناحهاى
 جناح آن هم آن و جاستهمين شما واقعى دشمن نيست؛ مرزها اين

  0.كردند برافروخته و داغ را جناحى منازعات آتش! شماست مقابل

 سياسي جناحهای در نفوذ راه از دشمن یحمله 
 ردچا و كنند غفلت خودشان طرف، دو و جناح دو اينکه خطر  يک
 خطر آن چيست؟ آن. دارد وجود هم اين از بزرگتر خطر اام . شوند خطر
 يک گاهى. كنند نفوذ افرادى است ممکن طرف دو هر از. است نفوذ

 آيدمى ارزشگرايى بعنوان طرف آن از: ميکند نفوذ طرف دو هر از دشمن
 مخالفت هم رفته راههاى با ىحت  ؛ميکند مخالفت ىتحو ل هرگونه با و

 اين خطرناكتر، اين از. برگرداند را انقالبى حركت خواهدمي و ميکند
 با كه بيايند كسانى پيشرفت، و تحو ل و تغيير بعنوان است؛ قضيه طرف
 عدالت اصل با و مردم نتدي  اصل با و اسالم اصل با و ارزشها اساس

 كيسه دنبال اند؛غربى ساالرىسرمايه همان دچار مخالفند؛ اجتماعى
 مخالفند، هم دين نام با مخالفند؛ طبقاتى تبعيض رفع اصل با اند؛دوختن

 نام به پيشرفت، نام به تغيير، نام به ،تحو ل نام به اينها! نياورند زبان به ولو

                                                           
 01/0/0310در روز عيد سعيد فطر  ضا)ع(الر موسي بنبيانات در اجتماع زائران حضرت علي.  0
 8/1/0318ی تهران های نماز جمعهدر خطبه اناتيب.  0
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 در است ممکن اينها. كنند ميداندارى و شوند ميدان وارد بيايند اصالح،
 در غريبه و بيگانه آدمهاى اينگونه اگر. كنند نفوذ جامعه اقتصادى ىبدنه
 و اقتصاد چون است؛ خطرناک البت ه كنند، نفوذ جامعه اقتصادى ىبدنه
 از اام . باشد امين انسانهاى دست بايد و است مهم جامعه در ثروت و مال
 مردم، ذهن كنند؛ نفوذ فرهنگى مراكز در بيايند كه است اين خطرناكتر آن

 در و كنند قبضه را مردم صحيح سير خط مردم، باورهاى مردم، ايمان
 صدا و مطبوعات ىصحنه در كه بيفتد فاقات   چيزى همان. بگيرند اختيار

   0.ساالرىسرمايه يعنى افتد؛مى فاقات  غرب دنياى سيماى و

 به جان هم انداختن جناحهای سياسي
 بزرگ بسيار گاهى كه جناحى و سياسى اختالفات اين! من عزيزان

 راه مردم. نيست تي اهم  اين به نيست؛ بزرگى اين به ،ميشود داده نشان
 امام راه و خدا راه انقالب، راه اسالم، راه مردم، راه. روندمي را خودشان
. ندارند كارى مصنوعى و عىتصن  كشيهاىخط اين با مردم. است بزرگوار
 روى از بنده. بيندازد هم جان به بيشتر را جناحها داردمي دوست دشمن

 در وـ مکانهاست سترينمقد  كهـ جمعه نماز در بارها كامل، دلسوزى
 هم با بنشينيد بياييد گفتم كردم؛ دعوت را سياسى جناحهاى جاها، ساير

 هم با آن روى بر كه را مواردى بياييد. كنيد مذاكره هم با كنيد، صحبت
. كنيد حل اينها براساس را اختالفات و دهيد قرار اصل داريد، نظرفاقات 

 تىي اهم  سياسى و اختالفى جزئى موارد كنيد، پافشارى اصول روى بر اگر
 اين. ميکنند و كردند لجاجت اىعد ه كردند؛ قبول اىعد ه. ندارد هم

 را، ىمل  وحدت را، مل ت وحدت كسانى بايد چرا! دارد؟ معنا چه لجاجت
 جناحى اغراض قربانى را كشور اين مصالح و ىمل  منافع را، ىمل  تامني 

 دشمن نفوذ با اگر و است بد بسيار باشد، دشمن نفوذ بدون اگر كه كنند؛
  0است؟ بدتر برابر چند باشد،

 

                                                           
 03/0/0319تهران  یجمعه های نمازبيانات در خطبه.  0
 04/1/0319تماع بزرگ مردم قم بيانات در اج.  0
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 شناسي/ دشمن 386

 جلوگيری از گسترش نفوذ دشمن
 سياسى تهاىشخصي  و جناحها به من ىهميشه حرف و امروز حرف

 او كه نباشيد اىگونهبه دشمن مقابل در كه است اين كشور اين در
 نفوذ و كند رخنه انقالب دل در تواندمي طريق اين از كند ساحسا

 از بعضى يا اشخاص از بعضى از گاهى من اگر. دهد گسترش را خودش
 اين كه نکنند كارى. است اين بخاطر كردم، گله كشور اين در مطبوعات

 و كرد رخنه نظام داخل در اينجا از ميشود كه بدهند دشمن به را ساحسا
 بشود، بيشتر نفوذش ندشم هرچه گفتيم كه داد؛ گسترش را خود نفوذ
 ضعيفتر كشور ىآينده تأمين و ىمل  عظمت ى،مل  اقتدار ى،مل   تعز  

 ميدان دشمن به كسى اگر. است معکوس نسبت اينها، نسبت. شد خواهد
 خصومتهاى اعالم روز كهـ را آبان سيزده روز كسى اگر دهد؛مي

 به سىك اگر و ميکند آمريکا مقابل در تذل  روز به تبديلـ ستآمريکا
 بدانيد يقين است، تفرقه فکر در دائم ى،مل  وحدت استحکام جاى
 اد عا تواندمين شخص اين پس. كند سازىزمينه را دشمن نفوذ خواهدمي

 كه است بد بسيار اين. است ىمل  مصالح و ىمل  وحدت طرفدار كه كند
 به نکنند، هم اين به اكتفا بدهند؛ دشمن به دل اىعد ه اسالمى نظام در

 را نظام ساتمقد   نکنند، اكتفا هم اين به بپردازند؛ دشمن حرفهاى تکرار
 دشمن كه را كارى همان نکنند، اكتفا هم اين به ببرند؛ سؤال زير
 مردم درـ بود ىاول شرط كهـ را ايمان آن يعنى دهند؛ انجام عيناً  خواهد،مي

 ببرند؛ ينب از جوانها دل در را نفس به اعتماد و شجاعت آن كنند؛ متزلزل
 را كارها اين! كنند ايجاد رخنه تا بزنند، نظام اين ىديواره به بردارند تيشه
 كه بشناسد؛ مجرمشان قوانين، طبق و كند برخورد آنها با نظام بعد بکنند،
ٍّاال»آنکه  مگر است، ابدى ننگ ىلکه يک اسالمى، نظام در شدن مجرم
 كرده، افساد كه را چيزى د؛كن توبه كسى 0«بينواٍّوٍّاصلحواٍّوٍّتابواٍّالذين

 خطاى كند؛ تبيين به تبديل كرده، ايجاد كه را ابهامى كند؛ اصالح
 خواهد او از متعال خداى وقت آن كند؛ روشن را خودش ىگذشته
 را كارها اين كه مادامى ولى. ميشود صالح به تبديل جرمش و گذشت

                                                           
  061ی ی بقره، آيه. سوره0 
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 از يتحما به قانون، برخالف كسانى وقت آن است؛ مجرم يک نکرده،
   0كارهاست! بدترين جزو اين كه بپردازند مجرم اين

*** 

 ما دشمن كه امروز فقط نه. است زيانبار كشور براى سياسى مجادالت
 انداختن راه و سازندگى براى است؛ مضر هميشه بلکه ،ميکند تهديد را

 ىمسأله نحوى به روزى هر بعضيها اگر. است مضر اقتصادى چرخهاى
 موهوم ىمسأله يک به متوج ه را عمومى افکار و كنند درست جديدى
 0است. كشور ضرر به اينها كنند،

 عداوت دشمن با هر دو جناح سياسي
 از بنيانى تضاد  به آن تبديل اام  دارد؛ وجود كشور در سليقه اختالف

. است مؤث ر آن دهىشکل در و پردازدمي آن به دشمن كه است كارهايى
 اختالف باشند مواظب سياسى جناحهاى و ينمسئول. باشيم مواظب بايد

 تکرار را دشمن شعارهاى چرا. نکنند تبديل بنيانى تضادهاى به را سليقه
 را جناح يک نکنيد خيال. دارد عداوت دو جناح هر با دشمن! کنيد؟مي

. است دشمن جناح دو هر با. آيدمى بدش ديگر جناح از و دارد دوست
 يک كه بعد. نمايد تضعيف را ديگرى تا ميکند حمايت جناحى از گاهى
 ديگرى تضعيف به شد، لئزا و خارج صحنه از يا و ضعيف جناح

. باشند مواظب خيلى ما عزيز جوانان و سياسيها ين،مسئول مردم، .پردازدمي
. است مردم صفوف بين جدايى و سياسى بنديهاىدسته خواهان دشمن،
 ايجاد و نظام از دممر كردن جدا از است عبارت ما كشور در دشمن خط

 اين هفتادوهشت سال در كه بوديد شاهد. جامعه در مرج و هرج فضاى
 جلو مردمى بسيج قدرت كه كشاندند هم خيابانى جنجالهاى به را مسائل

 كه بدانند و باشند هوشيار عزيز جوانان. گرفت را آنها تجاوزات
    3.خواهدمي چه و چيست كشور اين در دشمن هاىنقشه

                                                           
 00/8/0319آموزان  بيانات در ديدار پاسداران، جانبازان، دانشجويان و دانش.  0
 06/0/0380تهران  یهای نماز جمعهبيانات در خطبه.  0
 0/0/0380س بيانات در اجتماع مردم مشهد در حرم مقد .  3
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 شناسي/ دشمن 388

 خودیهای هدشمن از بگومگوهای بيهودی هفادسوءاست
 هستيد، سياسى گرايشهاى و سياسى خطوط سردمداران كه آقايانى

 قضاياى سر وقتى خوديها شما گوييممي ما كه حرفى اين به برسيد حاال
 بفرماييد، ؛ميکند استفادهسوء دشمن شويد،مي درگير هم با طوراين بيهوده
 چگونه دشمن ديديد! كرد؟ استفاده رچطو دشمن ديديد نمونه؛ يک اين
 كه نداريم اصرار ما البت ه. بگذاريد كنار را مسائل اين! زد؟ را خود نيش
 ىحد  سياسى، درگيرى و سياسى كار براى اام  كنند؛ فکر طوريک همه
 نکنيد مبارزه هم با كتاب و حساببى. بگذاريد قرمزى خط و شويد قائل
 اين داخل و بيايد طوراين دهيد اجازه مندش به كه شويد مشغول آنقدر كه

 گوناگون قضاياى سر و مطبوعات قانون ىقضيه اين سر. بشود ميدانها
 و خط مسائل اشهمه! افتاد راه به دعوايى چه و جنجال چه ديگر،
 به من! ميشود تصويب مجلس در قانونى اينکه براى چه؟ براى! خطوط

 براى. است همه به من خطاب کنم؛مين اشاره خاص سياسى جريان يک
 ديگر، سياسى ىسليقه و سياسى خط هر و خط اين و خط آن من،

 و اسالم راه و امام راه و خدا راه مالک، و مناط من، براى. ميکندن تفاوت
. است مطرح كشور ىآينده حفظ و مردم مصالح رعايت و كشور حفظ
 فالن است، «الف» خط به قمتعل  كس فالن كه ميکندن فرقى من براى
 هشيار هم شما کنم؛مي عرض همه به من. است «ب» خط به قمتعل  كس

    0باشيد.

 متمركز شدن روی دشمنان اصلي 
 روى شدن متمركز و اصلى دشمن كردن صمشخ  ستيزى،دشمن
 بيابيد را اصلى دشمن بگرديد. است مهم مسائل ديگر از اصلى، دشمنان

 كه شنيدم بنده. شود اشىرتدشمن ميشود سعى. كنيد فىمعر  مردم به و
 ما، اصلى دشمن امروز كه بودند گفته مختلف جناحهاى افراد از بعضى
 كه اىمجموعه در كه است جامعه در بزرگى خطاى! ماست مقابل جناح
 دشمن جناح، يک اند،اسالمى نظام و انقالب و اسالم به معتقد همه
 حرف اين اگر. ستا فبارتأس  خيلى اين. بداند مقابل جناح را خود اصلى

                                                           
 00/4/0318معي از دانشجويان به همراه اقشار مختلف مردم بيانات در ديدار ج.  0
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! جهنم به گويدمي آدم باشد، نفر صد يا نفر ده يا نفر يک ذهن به قائم
 در و درآيد فرهنگ يک صورتبه اين اگر اام  كنند؛ خيال طورآن بگذار
. شد خواهد خطرناكى خيلى چيز بگيرد، جا مردم از اىمجموعه ذهن

 و كرد فىمعر   را او و شد متمركز اصلى دشمن روى بايستى كه لذاست
 0.نمود تشويق او با ستيزه به را مردم

 ( نخبگان  9

 نيفتادن روشنفکران در دام دشمنان   
 بوقهای و قلمها و تبليغاتي و خبری یدسته و دار و استکبار
 و حال در يمل ت و پرستي،كهنه اعماق در كشوری اينکه از مزدورش،

 به را خود ماد ی خزاين درهای ولي كند، سر خود جاهلي تهایسن  هوای
 فرهنگ و شود آنان طلبيسلطه و فزونخواهي تسليم و بگشايد آنان روی
 بپذيرد، آنان از را شهوتراني و ميخوارگي و زدگيمصرف و فحشا و فساد
 به هامل ت بازگشت از آنان! خشنودند بسي بلکه نيستند، نگران تنها نه

 شهادت و جهاد راه كند، يادآوری را عظمت و تعز  آنان به كهای هگذشت
 دست برگرداند، آنان به را انساني امتكر كند، باز آنان روی به را

 یآيه كند، قطع آنان ناموس و مال به اولچپ و غارت از را گرانسلطه
 یكريمه بياموزد، آنان به را 0«سبيالٍّالمؤمنينعليٍّللكافرينٍّاهلليجعلٍّولن»
ٍّلكمٍّماٍّو» خطاب خواند، فرو آنان بر را 3«وللمؤمنينٍّولرسولهٍّالعّزةٍّوهلل»

 فرمان برساند، آنان دل و گوش  به را 4«والمستضعفينٍّاهللسبيلفيٍّالتقاتلون
 و دين و خدا خالصه، و كند اجرا آنان زندگي در را 1«هللٍّالّاٍّالحكمٍّان»

 و مستبد و مستکبر طواغيت دست و سازد آنان زندگي محور را قرآن
 وای هگذشت چنين به بازگشت از كند، قطع آنان زندگي از را طلبسلطه

                                                           
0  .01/00/0380 
 040ی ی نساء، آيه. سوره 0
   8ی ی منافقين، آيه. سوره 3
 11ی ی نساء، آيه. سوره 4
 11ی ی انعام، آيه. سوره 1
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 بهايي هر با لذا و بيمناكند و سراسيمه و ناخشنود تاريخي، چنين با پيوند
 .شوند مانع آن از خواهندمي

 وزيده، آن بر هلل قيام و آزادی نسيم كه جوامعي بخصوص مسلمين، 
 در كه باشند مراقب بايد آنان، پيشگامان و روشنفکران و علما باالخص و

 و ارتجاع تهمت از نترسند؛ بنيادگرايي عنوان از نيفتند؛ دام اين
 حسابگر، و خبيث دشمنان كردن راضي برای نشوند؛ آشفته گراييتسن 
 هدفهای به تصريح از اسالم، نوراني احکام از خود، اسالمي اصل از

  0نجويند. یتبر   توحيدی، نظام و ديني یجامعه

 گفتارها   بت ازوظيفه نخبگان سياسي در مراق
 دارند؛ مردم افکار در تىمرجعي  نوع يک نحوى يک به كه كسانى آن

 يک و سياسى، جريانات كارگردانان و احزاب رؤساى و ونسياسي   اين از
 خودشان رفتار مراقب بايد خيلى اينها دارند، شنوىحرف اينها از اىعد ه

 گرىيافراط كمى هاآن اگر. باشند خودشان گفتار مراقب بايد خيلى باشند؛
 و حس اس بسيار جاهاى به مردم ىبدنه در گرىيافراط اين ىدامنه كنند،

 جمع را آن نميتوانند ديگر آنها خود گاهى كه رسيد خواهد خطرناكى
 آمد، وجود به جامعه در وقتى افراط. ايمديده را هايشنمونه ما كه كنند،
 سياسى نخبگان اگر. ندميز دامن ديگران گرىيافراط به افراطى حركت هر

 كنند، كور را چشم ابرو، اصالح براى يا بگذارند، پا زير را قانون بخواهند
 مرجها، و هرج و خشونتها و خونها مسئول نخواهند، چه بخواهند، چه

 توصيه برادران اين قديمى، دوستان اين آقايان، اين ىهمه به من. آنهايند
 دشمن دستهاى باشيد؛ داشته صدر ىسعه باشيد؛ مسل ط خودتان بر ميکنم

 ديپلماسى نقاب ديگر امروز كه را كردهكمين ىگرسنه گرگهاى ببينيد؛ را
 حقيقى ىچهره و برميدارند هايشانچهره از دارند يواشيواش را

 .نکنيد غفلت اينها از ببينيد؛ ميدهند، نشان را خودشان
 تعارفات با حاال تا كه غربى كشور چند ىبرجسته ديپلماتهاى امروز
 واقعى ىچهره برداشتند؛ چهره از نقاب ميزدند، حرف ما با ديپلماتيک

                                                           
 06/3/0311الحرام اهللاج بيتپيام به حج   . 0
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ٍّتخفىٍّماٍّوٍّافواههمٍّمنٍّالبغضاءٍّبدتٍّقد» ميدهند؛ نشان دارند را خودشان
 نشان دارند را اسالمى نظام با خودشان هاىيدشمن .«اكبرٍّصدورهم
   0.انگليس دولت ترخبيث هم همه از ميدهند؛

*** 

 جريانات و جامعه نخبگان از انسان كه آنچه داشت تبصير بايد
 اين با حوادث اين با كه است اين دارد انتظار سياسي گروههای و سياسي
 وجود بصيرت اگر بصيرت با بشوند مواجه بصيرت با دشمن خطوط
 تغيير است ممکن ما رفتارهای از خيلي داشت وجود مقابله عزم و داشت
 روی از كارها از بعضي بود خواهد بهتر وضعيت آنوقت بکند پيدا
 ما راـ دشمن خطوط اين شدـ عرض كه ييمحورها اين است بصيرتيبي
 را اينها بايد و كنيم محاسبه بايد خودمان اظهارات در و خودمان عمل در
 بکنيم ميخواهيم هم اظهارنظری اگر كه بگنجانيم خودمان محاسبات در
 اينها به هتوج  با بکنيم ميخواهيم اقدامي و عمل باشد اينها به هتوج  با

 چيز من نظر به اين نه يا ميکنيم كمک دشمن به داريم آيا ببينيم باشد
 0است. مهمي

 نخبگان فکری افسران جنگ نرمند 
 مواجه عظيمى جنگ يک با اسالمى نظام و اسالمى جمهورى امروز

 صحبتهاى توى «نرم جنگ» تعبير همين ديدم كهـ نرم جنگ ليکن است،
 براى خيلى اين داريد؛ هتوج  نکات اين به الحمدهلل و هست جوانها شما
 بايد كسانى چه نرم، جنگ در حاال خوب،ـ است خوشحالى ىمايه ما

 جوان   افسران شما يعنى. اندفکرى نخبگان مسل م قدر بيايند؟ ميدان
 .ميدنر جنگ با ىمقابله ىجبهه

 بايد جورى چه كنيد، عمل بايد جورى چه بکنيد، بايد كار چه اين كه
 اين آقا بگويم كنم، فهرست بيايم من كه نيست ىيچيزها اينها كنيد، تبيين
 كه است ىيكارها اينها ندهيد؛ انجام را عمل اين بدهيد، انجام را عمل

                                                           
 09/3/0388تهران  یهای نماز جمعهدر خطبه اناتيب.  0
 0/1/0388بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری .  0
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 فکرتان اتاقهاى در تان،فکرى تان،اصلى مجامع در بايد شماها خود
 دفاع هدف،: است صمشخ  هدف ليکن كنيد؛ پيدا را راهکارها بنشينيد،

 حركت يک با ىمقابله در است اسالمى جمهورى و اسالمى نظام از
 ىپيشرفته عظيم امکانات و پول و تزوير و زور به کىمت  ىجانبههمه
   0.شود مقابله خطرناک شيطانى  جريان اين با بايد. اىرسانه علمى 

 ( مطبوعات 11

 الی قلمهاهدر الب بن ابيها(دميده شدن اثر انگشت )عبداهلل 
دانم كه در بسيارى از اين مطبوعات، آدمهاى خوب و مؤمنى ميمن 

ا ام  ـ ميکنندره زنند، چه كسانى كه اداميچه كسانى كه قلم ـ مشغول كارند
افکنيها، بينم: تفرقهميرا « هاياب بنعبداهلل»الى همينها اثر  انگشت هدر الب

آفرينيها، تشويش افکار عمومى، نااميد كردنها، تشن جافکنيها، اختالف
سازى عناصر وابسته و مريد دشمن، از نظر انداختن پراكنيها، چهرهيأس

اين كارها به جايى هم  البت ه عناصر مفيد و مؤمن و مخلص و دلسوز!
مايل نبودم با اين  البت همن  .ميکندنخواهد رسيد؛ خداى متعال رسوا 

ى بعضى از مطبوعات حرف بزنم. در واقع صراحت و تفصيل درباره
روى اذهان عمومى و  وقتى كه دشمن براى اثرگذارى بر .ناگزير شدم
كه مردم نفس  ندميدهريزى كرده، فرصت نى روز برنامهايجاد مسأله

اى را بکشند. اگر مردم در جايى يک شادى هم پيدا كنند، بالفاصله مسأله
 0!اندازندو دائم كشمکش راه مى ميکنندع ل م 

 جلوگيری از نفوذ دشمن؛ اتاطـّالعانتقال سالم 
طور جد ى از آنها ام و بهن دولتى تذك ر دادهمسئوالمن بارها به 

ت را بگيرند. اين اسمش محدود كردن ي  ام كه جلو  اين وضعخواسته
ـ نيست اتاطـ العمطبوعات نيست. اين اسمش جلوگيرى از انتقال آزاد 

مورد تأييد ماست. اين معنايش جلوگيرى از نفوذ  اتاطـ العانتقال سالم 
                                                           

 4/6/0388بيانات در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي .  0
 0/0/0319بيانات در ديدار با جوانان در مصل ای بزرگ تهران .  0
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ى تبليغاتى دشمن است. دشمن است. جلوگيرى از به ثمر رسيدن توطئه
بوعاتى را به حال كشور، به حال من وجود اين جريان تبليغاتى و مط

دانم. ميجوانان، به حال آينده، به حال انقالب و به حال ايمان مردم مضر 
شکنى از مسائل اساسى اسالمى است. اين جريان، دائم درصدد قداست
؛ نه با برنديم؛ انقالب را زير سؤال رنديبممباحث اسالمى را زير سؤال 

كه جز در مطبوعات ناسالم در بيان منطقى، با روشهاى بسيار غلط 
نظرم ش را پيدا كند! من بهاتواند نظير و شبيهميهايى كه بوده، انسان ندوره

جمهور گفتم، ن در ميان گذاشتم و به رئيسمسئوالبا آنکه  رسيد بعد از
مثل پدرى كه با فرزندانش مطلبى را ـ اين را بعنوان يک درددل و ش کوه

 0.ر ميان بگذارمبا شما دـ گذاردميدر ميان 

 دشمن از مطبوعاتی هسوءاستفاد

 بيگانه دستهاى كه را نقشى مردم براى و دادم هشدار قبل سالها من
 گيرند،مي كار به كشور تبليغات و هارسانه و كشور فرهنگى تمديري  در

 دشمنان. كردند تصديق همه باالخره اام  كردند؛ انکار بعضيها. كردم تبيين
 استفاده تبليغات از ،ميکنند استفاده مطبوعات از: اندننشسته بيکار ما

 را ارزشهايى آن تا ميکنند استفاده تبليغى گوناگون روشهاى از و ميکنند
 در آيد،نمى خوششان ارزشها آن از آنها و است پايبند آنها به مل ت كه

 كه داديم نشان عمل در هم ما. ميکنند را تالششان. بشکنند مردم چشم
 وجود است، منفى بسيار ما نظر از كه عملکردهايى اين زادند؛آ مطبوعات

 رد  خود اين،. ميکنند را كارها همان دارند آزادانه مطبوعات اام   دارد؛
 بيان، آزادى نخير، نيست؛ بيان آزادى معتقدند كه است كسانى عملى
 عليه و نظام عليه دولت، عليه كه است مطبوعاتى همين اشنشانه

 ضمتعر  هم كسى نويسند؛مي خواهندمي چه هر آزادانه ،ىكل   سياستهاى
 الهى فضل اين،. ميکنندن اعتنايى خيلى اينها به هم مردم البت ه. ميشودن آنها
   0.است

*** 
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 انصاف و عفاف صداقت، تقوا، بايد گيرد،مي دست به قلم كه كسى
 اوايل كه صحبتى در من. بشود اشثانوى طبيعت جزو ديگران به نسبت
 افراد بعضى. دشمنند پايگاه هاروزنامه از بعضى كه گفتم كردم، لامسا
 نقش خصوص در سيا سازمان اسناد كه شنيدم اخيراً من! كردند بتعج 
 من البت ه. است شده منتشر مرداد 08 از قبل مطبوعات در سازمان آن

 نشان. است جالب بسيار كردند، نقل كه آنچه اام  نديدم؛ را آن خودم
 براى سيا سازمان ىتغذيه و هدايت و پول با هايىروزنامه چه كه دهدمي

 در البت ه. شدمي پخش تهران همين در مرداد 08 كودتاى سازىزمينه
 آلنده، سالوادور دوران شيلى در: ايمديده را هايشنمونه هم ديگر جاهاى
 ىساله دو حکومت اينکه براى داشتند؛ هاروزنامه را مهم نقشهاى از يکى
 باالخره و كنند بسيج او عليه را افکار تمام و دهند جلوه قناموف  را دهآلن
 همه بعد اام  نکرد؛ اعتراف كسى روز آن البت ه. بياورند سرش بر را بال آن

 آمدند، كار سر بر كه آنهايى و اندبوده كسانى چه كه فهميدند
 كه آنهايى و بودند گرفته دستور كجا از و بود چه هايشانانگيزه
 فاقات  فاجعه تا كرد صبر ميشودن. بودند كسانى چه كردند، سازىزمينه
   0.كرد حركت باز چشم با و ديد بايد امروز. بکنيم كشف را آن بعد بيفتد،

*** 

 اىرياكارانه اظهارات خطابه و بيان مقام در گاه يى،آمريکا نمسئوال
 از يا و ارهكنيمه تعريف يک ايران مل ت از وقتها بعضى. ميکنند ابراز

 اين آنها هدف. آورندمى زبان بر تعريفى ايران نظام و نمسئوال از بخشى
 بشود، اگر و اقتصادى، و سياسى ىسلطه ايران بر بتوانند كه است
 ايران منابع. آنهاست طمع مورد ايران بازارهاى. كنند پيدا نظامى ىسلطه
 اسالمى و نقالبىا نظام و مل ت چون باالتر، همه از آنهاست؛ طمع مورد
 يکـ آورد وجودبه اسالم دنياى در را عظيمى خيزش است توانسته ايران

 كردن قانع با خواهندميـ ببرند بين از را آن توانندمين آسانى به كه بيدارى
 دنيا به يعنى ببرند؛ بين از را جهانى خيزش اين ايران، كردن خاضع و

                                                           
پرســش و پاســخ در جمــع دانشــجويان و اســاتيد دانشــگاه صــنعتى اميركبيــر ی . در جلســه 0
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 مقابل در آمدند بودند، كنندهشروع خودشان كه اينهايى كه بگويند طوراين
. نيست سالم روابط هدف، بنابراين،! كردند خضوع و تسليم اظهار آمريکا
 مطبوعات در فانهمتأس  هم اىعد ه زنند؛مي را حرفها آن تبليغاتشان در آنها

 آمريکا با ارتباط گويا كه ميکنند تکرار را حرفها همان غيره، و كشور
 دروغ اين. كند حل را كشور قتصادىا مشکالت ىهمه توانست خواهد

 0.است خالف و

 هاط مطبوعات و رسانهانتشار مطالب دروغ و فریب دشمن توسّ
 منتشر فريب و دروغبه مردم بين در را خود مطالب خواهدمي دشمن  
 همان و كنيم آسان را دشمن كار و شويم دشمن عامل نبايد ما. كند

 به ما ىجامعه فرهنگى و فکرى فضاى در خواهدمي او كه را چيزى
 به تريبونها و هارسانه مطبوعات، ىوسيله به كشور داخل در آورد، وجود
 هتوج  با و عمداً اگر. است بزرگى بسيار خطاى اين. دهيم مردم خورد

 خطاى باشد، غفلت روى از اگر و است بزرگى خيانت گيرد، صورت
 طلبىسلطه ردشگ امروز. بود مراقب و آگاه خيلى بايد. است بزرگى
 ببينيد شما. است همين دنيا در صهيونيستى جهنمى دستگاههاى و آمريکا

 مردم عليه را كشتارها هولناكترين و جنايتها بدترين اشغالى فلسطين در
 فلسطينى عمومى، افکار در اام   ؛ميدهند انجام فلسطين مغصوب و مظلوم

 اينگونه امروز! دهندمي جلوه مظلوم را فلسطينى ادجل  و مهاجم و ظالم، را
 منافع و طلبىسلطه با كه چيزى هر عليه دشمنان. برنديم بهره تبليغات از

 هم ما كشور داخل در. ميکنند تبليغات باشد، داشته تقابل آنها نامشروع
 الشأنعظيم و بزرگ مل ت اين با مقابله براى اينها كه راهى. است طورهمين
 همين اند،داده تشخيص و اندگرفته پيش در ما عزيز كشور و نظام اين و

 كنند، نظامى ىمداخله كشور اين در اگر كه دانندمي اينها. است تبليغات
 كه دانندمي. شوند پشيمان كه زد خواهد دهنشان توى آنچنان مل ت اين

 سال وسهبيست تقريباً كه هم اقتصادى تالشهاى و اقتصادى ىمحاصره
 اقتصادى ىمحاصره. ندارد ندانىچ اثر ،ميکنند اعمال ما عليه است

                                                           
 0/0/0319بيانات در ديدار با جوانان در مصل ای بزرگ تهران .  0
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 كشور، داخل پراستعداد و بااخالص و مؤمن نيروهاى كه ميشود موجب
 جنگ دوران در اينکهكما كنند؛ تالش و شوند وادار کتحر   به بيشتر

 احتياج جنگى ابزارهاى به ما مل ت و كردند محاصره را ما كه تحميلى
 و رفتند جنگى ابزارهاى ساخت دنبال ما رمتفک   مغزهاى و جوانان داشت،
 گوناگون بخشهاى در. كردند توليد داشتند، الزم روز آن كه را چيزى
 به بيشتر مل ت آن كنند، محاصره را ىمل ت وقتى. است طورهمين هم ديگر
 خود درونى استعداد از ميکند سعى و ميشود متوج ه خود درون و خود

 به البت ه. ندارد آنچنانى ىفايده هم اقتصادى ىمحاصره پس. نمايد استفاده
   0.ميشودن تأمين خواهند،مي آنها كه چيزى آن ليکن زنند؛مي لطمه مل ت

*** 

 آزادى و است نظامى مرام، اين» كه ميکنند مت هم را اسالمى نظام
 همجل  همه اين كشور، كدام در شما! دهيم؟مين آزادى ما چطور.« دهدمين
 است؟ دولت مال اشهمه هااين داريد؟ سراغ مطبوعات و روزنامه و

 سؤال زير را دولت سياستهاى ،صريحاً و علناً  كشور، رسمى هاىروزنامه
 و ميکند گوش بزرگوارى كمال با هم دولت. ميکنند انتقاد آن از و برنديم

 كسى اگر كه رسندمي چاپ به اتىمجل   ايران در اكنون. دهدمي جواب
 و باشد داشته گذشته زمان از كشور فرهنگى عناصر با اىآشنايى مختصر
 چه شاهنشاهى قلمزنان هستند؛ كسانى چه شاهنشاهى هنرمندان بداند
 كسانى چه شاهنشاهى دستگاههاى چاكران و مخلصين هستند؛ كسانى
 كسانى چه دوستانيىآمريکا هستند؛ كسانى چه دشمنان مرعوبين هستند؛
. هست حدس بلقا! آيدمى پولش كجاها از اتمجل   اين كه داندمي هستند؛

 اينها. نيست خبريب هم دستگاه نيستم؛ خبريب هم بنده. نيستيم خبريب هم ما
 چهار اىهمجل  اينکه از ما. نداريم كارشان به هم كارى ؛ميشوند چاپ
     0نويسيم.مي هم ما! نداريم اىواهمه بنويسد، حرف كلمه
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 فضای آزادی استفاده از دشمن با پيام 
 انقالبى و ايمانى مواضع از ناشى داريد، كه تىعز  آن! عزيز مل ت اى

 كه هستند كسانى ما مل ت مرزهاى داخل در! من عزيزان. شماست
 ىوسيله به آمريکا سياى سازمان كه زنندمي را حرفى همان فانهمتأس 
 يعنى! ميکند پخش دنيا مطبوعات و اتمجل   در خود مزدانبهقلم
 آمريکا با ارتباط تا است؛ حل كليد ،آمريکا با ارتباط» بگويند خواهندمي

 پيام اين كشور، داخل در هم اىعد ه!« كرد كار هيچ ميشودن نکنيد، پيدا
 كه آزادى فضاى از استفاده با ما خود هاىروزنامه در را دشمن

 توانندمي همه و است آورده وجودبه اسالمى جمهورى نظام خوشبختانه
 0!ميکنند پخش بگويند، را خودشان نظرات
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  ًٌٌذگبى ًلَرِ دضوي هـشضبى ٍ ؿبكالى؛ تسْيل

ُب ، ډٲ١َايّڃى  ىي ىٕشٍ اُ ډَىڇ، وٶًً ىٙمه ٍا سُٖيڄ ډيپىىي: ىٕشٍ
ي  ي ٍيكبويّز ي و٪بڇ ػمًٍُى إالډى ي اوٺالة ي ٽٖبوى ٽٍ ثب إالڇ

ايىُب ثٖيبٍ ٽڈ َٖشىي يڅى  اڅجشٍّـ كبٽميّز اٍُُٙبى إالډى ډوبڅٶىي
ب ٱبٵڄ ي ٽٖبوى َٖشىي ٽٍ ٱَٟ وياٍوي، اډّ ىيّڇى  ي ىٕشٍـ اطَ ويٖشىي ثى

ٍا ثبيي آځبٌ  ىيّڇى  ى ىٕز ډٲ١َُب َٖشىي. ىٕشٍ هًٍىٌ وبآځبٌ ي ثبُى
ن ثوُٚبى ډوشچٴ ٽًٍٚ ډٖئًال، ايّڃى  ي وٖجز ثٍ ىٕشٍ ٽَى

  1ځيَى ډيپىىي. سٞميڈ

 غلتبى  ظ ثيگبًِتغويغ دضوي تَسّ
٭ِيِان ډه! ىٍٕز ثٍ ايه وپشٍ سًػٍّ ٽىيي: ََ ىٕشڂبٌ ي ََ 

ٙبىاة ي دَوٚب٣ ي  ٽٍ ثشًاوي ىٍ ىٍين هًىٗ، ايه ايمبن اى ډؼمً٭ٍ
، ثٍ ىٍى ايه ډچّزٵٮّبڃ ي دَثَٽز ٍا ثيٚشَ كٶ٨ ٽىي، ثيٚشَ ثٍ ىٍى ايه 

ي ٙمب ػُبىځَان، اُ آن  ډمچپز ي ايه و٪بڇ ي ثٍ ىٍى ايه سبٍين ډيوًٍى
ىيي. ٹجيڄ َٖشيي. ٙمب سًاوٖشيي ايه ايمبن ٍا ىٍ ىٍين هًىسبن كٶ٨ ٽ

ى  ثٍ ايه إز. ٭ٚٸ ي اٍاىر ثىيٌ ثٍ اډظبڃ ډؼمً٭ٍ اٍُٗ اٝچى ػُبى
ٙمب ثوب٥َ ايه إز. ډب َيؾ ٹًڇ ي هًيٚى ثب اٙوبٛ وياٍيڈ. ايىپٍ 

ى٭ب وپىڈ،  ثوًٍٞٛيُى وميڂٌٍى ٽٍ ډه ٙمب ػُبىځَان ٍا  ٙجبوٍ

                                                           
 ٵٺيـٍ ي ٹٚـََبى ډوشچـٴ ډـَىڇ ٕـمىبن،      ى يڅىّ ومبيىيٌ ىٍ ډَإڈ ثيٮز اډبڇ ػمٮٍ ي بوبريث. 1 

 4/4/1368ٽَع، ٙيَيان، ٹًؿبن، ٽبٍُين ي ػمٮى اُ ثٖيؼيبن ويٚبثًٍ 
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ه ٍا ثوب٥َ يػًى ايه ځًََ سبثىبٻ ىٍ ىٍين ٙمب ي ىٍ ډيبن ٙمبٕز. اي
كٶ٨ ٽىيي. ايه إز ٽٍ ډيشًاوي ٽًٍٚ ٍا وؼبر ىَي. ايه إز ٽٍ ثٍ ايه 

ٽىي. ٵٚبٍ، ُيبى  ، ويَي ډيجوٚي ٽٍ ثشًاوي ىٍ ډٺبثڄ ٵٚبٍَب ډٺبيډزډچّز
َڈ ٵٚبٍ، ُيبى ثًىٌ إز؛ وٍ ايىپٍ اډَيُ  اوٺالة ايّڃإز. اُ 

 ياٹٮبًـ  بر ىٍ ىاهڄ، ثٮ٢ى اُ اٵَاى ٱَيجٍځبَى ايٹ اڅجشٍّهًٞٝيّشى ىاٍى. 
ٝٶز، كَٵُبيى ډيِوىي، يب ٽبٍَبيى ډيپىىي ٽٍ  ي ثيڂبوٍـ  ثبيي ځٶز ٱَيجٍ

 ٦ًٍي سٚؼي٬ ډيًٚى ي ٵٚبٍَب ٍا ُيبى ډيپىي! ځبَى َڈ ايى ىٙمه، س٦مي٬
ىٌ إز، ي ٍى ٽَ ى اىياٍ ډإيًٓ ويٖز. آوـٍ ٽٍ ايه ىٙمه ٍا ىٍ َمٍ

َب َٚياٍ ىاىڇ ي ثبُ َڈ آن  َميه ايمبن إز. ايىپٍ ډه وٖجز ثٍ ٍيُوبډٍ
َب ويٖز؛  ى ٍيُوبډٍ ثلض َمٍ اڅجشٍٍّا سپَاٍ ډيپىڈ، ثوب٥َ ايه إز. 

َبٕز. ٵَٹى وميپىي؛ ٹچيڄ ي ٽظيَ وياٍى.  ثلض سٮياى ٹچيچى اُ ٍيُوبډٍ
ڂَ ٙمب ثب آٹب ډ»ثٮ٢ى اُ ايه ٥َٳ ي آن ٥َٳ ٵَيبى ثچىي ٽَىوي ٽٍ 

ډوبڅٶيي؟ ٙمب ٽٍ ځٶشيي ډب كَٳ ډوبڅٴ ٍا سلمّڄ  ډ٦جً٭بر آُاىى
ثچٍ؛ كبال َڈ ډيڂًييڈ. ثىيٌ كبال َڈ ډيڂًيڈ: ٽٖبوى ٽٍ و٪َ « ډيپىيڈ!

ډوبڅٶز هًىٙبن ٍا ـ  ىٍ ََ ډٖإڅٍ ي ىٍ ََ ُډيىٍـ ډوبڅٶى ىاٍوي
ٽٖى ثٍ آن ٽبٍى وياٍى. اډّب ٵَٷ  ثىًيٖىي، ثڂًيىي، ؿبح ي ډىشَٚ ٽىىي؛

إز ثيه آن ٽٖى ٽٍ و٪َ ډوبڅٶى ىاٍى ي ايه و٪َ ډوبڅٴ ٍا ثيبن ډيپىي، 
ډيپىي ي ىٙمىى  ثب ٽٖى ٽٍ ىٍ ُيَ وٺبة ا٭الڇ يټ و٪َ ډوبڅٴ، س٥ًئٍ

ډيًٍُى. اځَ اډَيُ ٽٖى اُ څلب٧ اٹشٞبىى ىٍ ٽبٍ ايه ىيڅز هيډشڂِاٍ، 
ډبٕز، ثبيي ثب اي ډٺبثچٍ ٽىيڈ. ىٙمىى، ىٙمىى اهالڃ ٽىي، اي ىٙمه 
. ى اٹشٞبىى ىٙمىى إز ي ثبيي ثب آن ډٺبثچٍ ٽَى إز. ىٙمىى ىٍ ٭ٍَٝ

ى ٽبٍ اډىيّشى، ىٙمىى  ى و٪بډى ي ىٙمىى ىٍ ٝلىٍ ىٙمىى ىٍ ٭ٍَٝ
ى ٽبٍ ٵََىڂى َڈ  إز ي ثبيي ثب آن ډٺبثچٍ ٽَى. ىٙمىى ىٍ ٭ٍَٝ

  1ىٙمىى إز.

 ى ًبداى ٍ ؿبكل دٍستب 
ى ٽٖبوى ٽٍ ىٍ ايه ډييان، ٽبٍ هالٳ ډيپىىي، ىٙمىبن ويٖشىي؛  َمٍ

                                                           
 15/7/1377ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػمٮي اُ ػُبىځَان ػُبى ٕبُويځي . 1 
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ايه َڈ ډٮچًڇ ثبٙي. ثٮ٢ى َڈ ىيٕشبن وبىاوىي، ثٮ٢ى هًىيُبى ٱبٵچىي. 
 ډيوًاَڈ ٹيٍى ًَه هًىٙبن ٍا ثبُ ٽىىي ي ٵپَ ډه اُ هًىيُب ډَٞاً

مه ٽيٖز، ؿٍ ډيوًاَي ي هًىٙبن ٍا ثٍ ٽبٍ ثيىياُوي؛ ثٶُمىي اډَيُ ىٙ
ى  ٭ٺڄ، ايه إز. ٙمب ىٍ ػجٍُـ  ى ىٙمه ؿيٖز ي وٺٍٚـ ؿٍ ډيپىي

ثبيي ثياويي ٽٍ آيب ايه ػُشى ٽٍ سيَاوياُى ډيپىيي، ثمجبٍان ډيپىيي،  ػىڀ
َمبوؼبيى ويٖز ٽٍ ىٙمه ډيوًاَي ثمجبٍان ًٙى؟ ؿَا ٙمب ٽبٍ ىٙمه 

مه ٍا َمًاٍ ډيپىيي ثَاى ايىپٍ ى ىٙ ٍا ثٍ ٭ُيٌ ډيڂيَيي؟! ؿَا ػبىٌ
ٍا ىيٍ ثِوي؟! ډٖإڅٍ ايه إز. سإٽييى ٽٍ ډب  ثشًاوي ويَيَبى هًىى

ٕيبٕى ىاٙشٍ ثبٙىي، ثَاى  َميٍٚ ډيپىيڈ ثَ ايىپٍ اٵَاى، ٹيٍر سلچيڄ
ىٙمىبن وٺبثياٍ، ىٙمىبن  اڅجشٍّايه إز ٽٍ ايىڂًوٍ اٙشجبَبر ٍا وپىىي. 

، ىٙمىبوى ٽٍ كشّى ػَؤر ٩بََ ٙين َڈ وياٍوي، دٚز ي ډىبٵٸىيٍي 
ٕبىٌ، هًى ٍا دىُبن ډيپىىي! آوُب ٍا ثبيي  اكيبوبً٭ىبَٝ ٝبىٷ ي ٕبڅڈ ي 

، اكشيبع ىاٍى ثٍ ايىپٍ ډچّزٙىبهز ي َٚياٍٙبن ىاى. اډَيُ ٽًٍٚ ي 
ىبٓ ثبٙىي ي ثٶُمىي ٙ ثبٙىي، ثيياٍ ي ىٙمه ډَىڇ، سيِثيه ي ًَٙيبٍ

  1ىٙمه ؿٍ ډيپىي.

 یؼٌي اًسبى ًلْوذ چِ ًسي دٍست ٍ چِ ًسي دضوي است  كتٌِ
، يٮىى ثبٙي. ٵشىٍ اى إز ٽٍ ٵشىٍ ه٦َوبٽشَيه ايه كًاىص، كبىطٍ

ى ٱجبٍآڅًىى ٽٍ اوٖبن وشًاوي ثٶُمي ؿٍ ٽٖى ىيٕز ي ؿٍ ٽٖى  كبىطٍ
إز ي ؿٍ ٽٖى ثب ٱَٟ ياٍى ډييان ٙيٌ ي اُ ٽؼب سلَيټ  ىٙمه

. ََ ػب ٍيٙىڂَى ثبٙي، َب ٍا ثبيي ثب ٍيٙىڂَى هبډًٗ ٽَى ډيًٚى. ٵشىٍ
َيٳ،  َيٳ، ٽبٍ ثى اوڂيِ ىٕش٘ ٽًسبٌ ډيًٚى. ََ ػب كَٳ ثى ٵشىٍ

اوڂيِ  َيٳ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي، ٵشىٍ ُىن ثى َيٳ، سُمز سيَاوياُى ثى
ؿًن ٝلىٍ ٙچًٯ ډيًٚى. څٌا ډَىڇ ٭ِيِ ډب ٽٍ   هًٙلبڃ ډيڂَىى؛

 ثلمياهلل ىٍ ايه ثيٖز ٕبڃ ًَٙيبٍى كٺيٺى هًىٙبن ٍا ىٍ ٹ٢بيبى
 ٍ َڈ ثبيي ًَٙيبٍاوٍ ډٖبئڄ ٍا سلچيڄځًوبځًن وٚبن ىاىوي، ىٍ ايه ٹ٢ي

  2ٽىىي.
                                                           

 15/7/1377ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػمٮي اُ ػُبىځَان ػُبى ٕبُويځي . 1 
 8/5/1378ی سَُان  َبی ومبُ ػمٮٍ ىٍ ه٦جٍ بوبريث. 2 
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 ضٌبسبیي ًلَریْبی خبسج اص ًطَس
٭جبٍر إز اُ  برا٥ـّال٭ن ډٖئًالبى اډىيّشى اډَيُ يپى اُ ٽبٍَ

ٙىبٕبيى وٶًًيُبيى ٽٍ اُ هبٍع ياٍى ٽًٍٚ ډيًٚوي ي همذبٌٍ ي ډًاى 
 آيٍوي. اُ آن ٥َٳ َڈ ومبيىيځبن ډىٶؼٌَ ي اډظبڃ ايىُب ٍا ثٍ ىاهڄ ډى

ايىُب اډ٢ب ډييَىي! ډٮىبى  ثٍ ي ٵالن ثو٘ ىيڅشى اٍيدب آډَيپبى  ٽىڂٌَ
ٞڄ ويٖز؟ ايه ٽبٍَب ؿيٖز؟ آيب ايىُب ثٍ َڈ ٍث٤ وياٍى ي ثٍ يپييڂَ ډشّ

اوياُوي ي ثٍ ىاهڄ ډيٶَٕشىي، َمبن ٽٖبوى  ٽٖبوى ٽٍ ايىُب ٍا ٍاٌ ډى
٥ًٍ،  ٥ًٍ ي ىٍ ٵالن ٽًٍٚ اٍيدبيى يټ يټ آډَيپبى  َٖشىي ٽٍ ىٍ ٽىڂٌَ

ى ډؼچٔ سإييي ي اډ٢ب ي  بيىيٌيُيَ ي اُ وم ػمًٍُ، اُ ووٖز اُ ٍئئ
ٽمټ ي سًٚيٸ ي دًڃ ډيڂيَوي. ډڂَ ډٮىبى اٍسجب٣ ثب هبٍع ؿيٖز؛ ؿَا 
 ډب ثبيي ؿٚمبن هًى ٍا ثجىييڈ؟ اځَ ډب ىٙمه هًى ٍا وجيىيڈ ي ثٍ ٵپَ

ى ثب اي وجبٙيڈ، ؿٍ ٽٖى ډب ٍا سًٚيٸ ي سلٖيه ډيپىي؟ ډب ىٍ  ډٺبثچٍ
يپىيڈ؛ ػىبكُب َمييڂَ ٍا ىٙمه ىاهڄ ٽًٍٚ، ىٙمه ٵ١َى ىٍٕز ډ

٭چيٍ آن ػىبف، آن ػىبف ٭چيٍ ايه ػىبف! آيب ايه  ٭ميٌ ډيپىىي؛ ايه ػىبف
  1ى ىٍٕز ٽًٍٚ إز؟! ى اىاٌٍ ٭ٺاليى إز؟! آيب ايه الُډٍ

 سٍضْبی هختلق سشثبصگيشی دضوي 
ٶيي ن ٽًٍٚ ي و٪بڇ ډ٩ًّډٖئًالٽٍ ٙمب ثٮىًان  َمـىبن ډ٦مئىبً

ؿًن ثيين يټ ـ ىٍ و٪َ ىاٙشٍ ثبٙيي ىائمبًٽچّى ٽًٍٚ ٍا  ډُىيٕى
٥َف ٍا ىٍ  ايّڃبر ٍا سَسيت ىاى؛ ٙمب ثبيي ډُىيٕى ٽالن وميًٚى ػِئيّ

و٪َ ىاٙشٍ ثبٙيي، وٺٍٚ ٍا ثياويي ي ډُىيٕى ٝليق ٽَىٌ ثبٙيي سب ثشًاويي 
ايه ىيًاٍ ٍا ايىؼب ثبال ثجَيي، آن هٚز ٍا آوؼب ثڂٌاٍيي، آن ځًىاڃ ٍا 

يټ وڂبٌ ٽالن ي  ىٙمه ٙمب َڈ ثٍ ٽًٍٚ ي و٪بڇ ٙمب ٭يىبًـ ب ثپىييآوؼ
ي  يټ ډُىيٕى ٽچّى ىاٍى. ايه ډُىيٕى َڈ اػِايى ىاٍى. ثالٙټ ا٭شمبى
اُ ـ  ىڅڂَډى ىٙمه ثٍ ٽمټ ٭ىبَٝ ىاهچى إز. َيؾ ٽًٍٚى َڈ ويٖز

ز، ٽٍ ىٍ ىاهڄ، ٭ىبَٝى ٽٍ ىڅٚبن ثب و٪بڇ كبٽڈ ويٖـ ػمچٍ ٽًٍٚ ډب
 ايّڃػب َٖشىي؛ ىٍ ٽًٍٚ ډب َڈ َٖشىي؛ اُ  يػًى وياٙشٍ ثبٙىي؛ َمٍ

                                                           
 25/11/1379بی ًٍٙای سإډيه إشبوُب ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ا٭٢. 1 
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اوي؛ ٽڈ ي ُيبى ي دييا ي دىُبن ي ػًٍاػًٍ ىاٍى؛ څيپه  َڈ ثًىٌ اوٺالة
اى ثب و٪بڇ ډب هًة  ٭يٌّاٝچ٘ َميٍٚ ثًىٌ، ثٮي اُ ايه َڈ هًاَي ثًى. 

ٕز ٽٍ ىٍ ىاهڄ َٖشىي؛ ډىشُب ثَاى ىٙمه ثٍ ٽٖبوى ا ويٖشىي. ؿٚڈ اډيي
ويٖز ٽٍ  ٦ًٍيبٍځيَى ي َٕثبُځيَى، ىٙمه ٍيُٙبى ځًوبځًوى ىاٍى. ايى

ٽٍ ثٍ ىٙمه ٽمټ ډيپىىي، ٽٖبوى ثبٙىي ٽٍ ىٙمه ٍا  ى ٽٖبوى َمٍ
اوي  ى ٽچّى ي ډُىيٕى ٽالن اي ٍا وٖجز ثٍ و٪بڇ ىاوٖشٍ اوي ي وٺٍٚ ٙىبهشٍ
اى َڈ َٖشىي ٽٍ اځَ ثٍ آوُب  ٭يٌّ؛ وٍ، ثٍ اي ٽمټ ډيپىىي ي ٭بډياً ي ٭بڅمبً

ى هًىٙبن ي  ځٶشٍ ًٙى ٙمب ىاٍيي ثٍ ىٙمه ٽمټ ډيپىيي، كب١َوي يٺٍ
َڈ ثب  ياٹٮبًٙمب ٍا ثڂيَوي ي دبٌٍ ٽىىي ي ثڂًيىي ايه كَٵُب ؿيٖز! ايىُب 

ىٙمه ډوبڅٴ ي ثيوي. اځَ ٙمب ډُىيٕى ٽچّى ي ٽالن و٪بڇ ٍا ىٍ و٪َ 
ي ډَاٹت هًى ي  ډشًػٍّهًاَي ٙي. ََ ٽٔ ىاٙشٍ ثبٙيي، اُ ايه دََيِ 

ٍٵشبٍٗ ثبٙي، اُ ايىپٍ وبىاوٖشٍ ي وبهًإشٍ ٽمټ ىٙمه ثبٙي، دََيِ 
ىٍ ػييڃ ځٌاٙشٍ ډيًٚى،   ای  . يٹشى كَيٳ ٽچمٍ يب ػمچٍهًاَي ٽَى

ُب وميياوىي كَٵى ٽٍ ىاٍوي ىٍ ايه هبوٍ يثبيي ٭جبٍسى ىٍٕز ًٙى. ثٮ٢
آيىي  ٭جبٍر إز. سمُيياسى ٵَاَڈ ډيًٚى ي ايىُب ډىڄ آن ډيڂٌاٍوي، ډپمّ

ـ «ٍ ّن ٗحسجَى اًْن ٗحسٌَى طٌؼب»ـ ايه كَٳ ٍا ىٍ ايه هبوٍ ډيڂٌاٍوي
ىڅيڄ ي إشيالڅى َڈ ثَاي٘ ىٍٕز ډيپىىي؛ اډّب سًػٍّ وياٍوي ٽٍ ايه 

ى دبوِىٌ كَٵى ػييڃ ٍا يټ ٹيڇ ثٍ سلٺّٸ  كَٳ، آن ٽچمٍ يب ػمچٍ
ټ دبُڃ ٽٍ ػبَب ډٮيّه إز ي ډٮچًڇ إز ٽٍ وِىيټ ٽَى؛ ىٍٕز ډظڄ ي

وً٭ى ډيوًاَىي ٽٍ  ٽؼب ثبيي ځٌاٙشٍ ًٙى. وبىاوٖشٍ اُ ډهِ  ای  ؿٍ ٹ٦ٮٍ
ډيپىڈ اٙپبڅى وياٍى؛ ٱبٵڄ اُ  ايه ٹ٦ٮٍ ٍا ايىؼب ثڂٌاٍڇ؛ ډه َڈ ٵپَ

ايىپٍ يٹشى ايه ػِء ثب آن وًى ػِء ىيڂَ َمَاٌ ٙي، آن ٙپڄ، ٩بََ 
 ى ٭مڄ٦ًٍايىاڇ! ثٮ٢ى  ى ثٍ سٚپيڄ آن ثًىٌ ٽىىيٌ مټډيًٚى ي ډه ٽ

ٽٍ ـ اځَ ىٙمه ثوًاَي ثَاى سلٺّٸ آٍُيى ثٍِٿ هًى ډظالًډيپىىي. 
ى ايه  اُ ٹچٍ ي دبييه آيٍىن دَؿڈ إالڇ ٽىى ػمًٍُى إالډى ٍيٍٚ

ډبسى ىاٍى. ايؼبى اػِا ي ډٺيّ ٥َّاكى، ٥َّاكى ٽىي، ٥جيٮشبًـ  ٽًٍٚ إز
ايمبوى، ايؼبى ډٚپالر ثَاى ډَىڇ، ٭ميٸ ٽَىن  ، ايؼبى ثىاهشالٳ

ن، ي ډٖئًال، ثيثيه ٽَىن ډَىڇ ثٍ ى ٥جٺبسى، سَييغ ٵٖبى ٵبٝچٍ
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ز ډظڄ اُ كيظيّـ  ز اوياهشهثو٘ ٍا اُ كيظيّ ىٕشڂبَُبى ١بث٤ ي او٢جب٣
ز ز اوياهشه ًٍٙاى وڂُجبن، اُ كيظيٍّ، اُ كيظيّبييّى ٹ٢ اوياهشه ٹًٌّ

َمٍ ػِي ـ  ز اوياهشه ىٕشڂبَُبى ځًوبځًناوياهشه ډؼچٔ، اُ كيظيّ
ُب ثٍ ايه ثو٘ ٽمټ ډيپىىي، ثيين ايىپٍ ثٍ اٍسجب٣ ياػِاء ايىُبٕز. ثٮ٢

  1إز. ايه ثو٘ ثب ىيڂَان سًػٍّ ٽىىي؛ ايه ثَ اطَ ٭يڇ ثٞيَر

 دضوي دس پيشٍصی ثش هشدم ػَاهل ًوي
ٽَىن ډَىڇ ثيډي ي ثٍ  اى ٽٍ ثَاى وباډيي اډَيُ ََ وٶٖى ي ََ كىؼٌَ

ٝيا ىٍآيي ثياويي ٽٍ ىٍ اهشيبٍ ىٙمه إز؛ ؿٍ هًىٗ ثياوي، ؿٍ 
ٽَىن  اى ٍا ىٍ ػُز وباډيي ي ډإيًٓ هًىٗ وياوي! ََ ٹچمى ٽٍ ٽچمٍ

ډشٮچّٸ ثٍ ىٙمه إز. ؿٍ ٝبكت ايه ٹچڈ  ډَىڇ ٍيى ٽبٱٌ ثيبيٍى،
  2ثياوي، ؿٍ وياوي، ىٙمه اُ اي إشٶبىٌ ډيپىي.

*** 
 ايّڃٽٍ ٕبڅُبى  هًٍىځبن اُ اوٺالة ثچٍ؛ ډب ىٙمه ىاٍيڈ. ُهڈ

ى ُډيه ډلً ٽٍ  اوٺالة، سًىَىى اوٺالة ٍا هًٍىوي، اُ ٍيى ٝٶلٍ
ييٚبن َٖشىي؛ آډَيپبىيٕشبن  ايىُب َڈ ىؿبٍ َمبن اٙشجبٌـ َٖشىيـ وٚيوي

اي١ب٫ ىاهچى ٍا ثي ډيٶُمىي، ثي سٶٖيَ ډيپىىي، اٙشجبٌ ډيپىىي. ىٍ اطَ ايه 
اٙشجبٌ، كَٽبسى ډيپىىي ٽٍ آوُب ٍا ثيٚشَ اٵٚب ډيپىي ي ثٍ ١ٍَٙبن َڈ 

3.هًاَىي ٵُميي سمبڇ هًاَي ٙي؛ كبال ؿىي ٝجبكى وميٶُمىي، يڅى ثٮياً
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 ٍاهؼيضٌبس  یي دضوي اهبم
يبُ آوُب اډشى  اٱچت آن ٝٶبسى ٽٍ ىٍ ُډبډياٍان ډوشچٴ ٭بڅڈ، ډبيٍ

 ډب ىٍ اډبڇـ   ډيٚي، سب آوؼبيى ٽٍ ډه ثٍَٕى ٽَىڇ ي ثٍ ًَىڈ ٍٕييٌ إز
ډؼشم٬ ډيييييڈ. اي، َڈ ٭بٹڄ ثًى، َڈ ىيٍاويي٘ ثًى، َڈ ډلشب٣ ثًى، 

اى ٍا ٽٍ ثٍ  ډيپَى ي َڈ ١َثٍ ٙىبٓ ثًى، َڈ ثٍ ىيٕز ا٭شمبى َڈ ىٙمه
ى ٝٶبر ي هًٞٝيّبسى ٽٍ  ىٙمه ياٍى ډيپَى، ٹب٬٥ ياٍى ډيپَى. َمٍ

ي ه٦يَى  كّٖبٓثَاى يټ اوٖبن الُڇ إز سب ثشًاوي ىٍ ؿىيه ػبيڂبٌ 
ػم٬  اوؼبڇ ي٩يٶٍ ٽىي ي هيا ي يػيان هًى ٍا ٍا١ى ومبيي، ىٍ ايه ډَى

ي ثَاى  ، ثَاى إشپجبٍآډَيپبىٍ ايه ډمچپز، آوـٍ ٽٍ ثَاى  .ثًى
 ايه ډمچپز ي إشٺالڃ ي ثيياٍى ػُبووًاٍان ٹبثڄ ٹجًڃ ويٖز، إشٺالڃ

ى ىٙمىبن ايه  ى إز ٽٍ ايه ډَىڇ ثٍ ٕيىٍايه ډَىڇ إز؛ آن ىٕز ٍىّ
َڈ ٽٍ ىٙمىىي،  اوي؛ ايه ٍا وميوًاَىي. ثب إالڇ ٽًٍٚ ي ػُبووًاٍان ُىٌ

إز ٽٍ إالڇ ايه ثيياٍى ٍا ثٍ ډَىڇ ىاىٌ إز؛ ثب ايه  ٭چّزثٍ ايه 
ُٙبى ٕيبٕى ي ٍيُٙبى سجچيٲبسى ىٙمىىي. اډبڇ، ىٙمه ٍا ډيٚىبهز؛ ٍي

.ايٖشبى آوُب ٍا ډيٶُميي، ډيٚىبهز ي ىٍ ډٺبثڄ آوُب ډلپڈ ډى
1 

*** 
ثٍِځًاٍ ي  ي ډًٵّٺيّشُبى اڅُى آن ډَى اډبڇ ٍډِ إبٕى ٽبٍ ي ديَٚٵز

ى ٹيٍر ي  ٍَجَ إشظىبيى، ىٍ ايه ثًى ٽٍ ىٙمه ٍا ٙىبهز ي ثب َمٍ
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.ثٍ اي ي سٖچيڈ ىٍ ډٺبثڄ اي، ايٖشبى ، ثيين ٽمشَيه ا٭شمبىبډزإشٺ
1  

 حوبین  ثيبىثش  سؼي اهبم
 اُ ََ ٵَٝشى إشٶبىٌ ٽَىـ  ثب كبڃ ديَډَىىـ ىٍ ٕىيه ثبالى ٭مَ اډبڇ

ن ٽىي. ىٍ ىٕشڂبَُبى سجچيٲبسى ثَاى ايىپٍ كٺبيٸ ٍا ثَاى ډَىڇ ثيب
اڅٮبىٌ ه٦َوبٽى إز ٽٍ  ٕبُى، وٺ٘ ٵًٷ ي ځمَاٌ ػُبوى، وٺ٘ سلَيٴ

ى ثٍ  اډبڇ ثٍ آن سًػٍّ ىاٙز. يٕبيڄ اٍسجب٥ى ٵپَى وبډ٦مئه ي ياثٖشٍ
ىائڈ ىٍ  ٥ًٍ ثٍ، اډبڇ ٍا ياىاٍ ډيپَى ٽٍ َڈ هًى اي ډچّزىٙمىبن ٽًٍٚ ي 

 َيايز ډَىڇ ٹَاٍ ځيَى ي َڈ ثٍ ىيڂَان ىائمبً ډ٬١ً سجييه ي اٍٙبى ي
سًٝيٍ ٽىي ٽٍ كٺبيٸ ٍا ثٍ ډَىڇ ثڂًيىي ي اٵپبٍ آوُب ٍا وٖجز ثٍ كٺبيٺى 

 ىاٍى، آٙىب ٽىىي. ايىپٍ ډب ىائمبً  ٽٍ ىٙمه ٕٮى ډيپىي آوُب ٍا ډپشًڇ وڂٍ
ثٍ ٝبكجبن ثيبن ي ٹچڈ ي سَيجًوُبى ډوشچٴ سًٝيٍ ډيپىيڈ ٽٍ َيٳ ي 

٭ىَٞ  .َ سجييه ٝليق كٺبيٸ ٹَاٍ ىَىي، ثَاى ايه إزز هًى ٍا ثَمّ
ٽبٍ  َبى و٪بڇ ػمًٍُى إالډى إبٕى ىيڂَ ٽٍ اډبڇ آن ٍا ىٍ دبيٍ

ٕشيِى ي  ى ىٙمه ډٖإڅٍـ  ى ډبويځبٍى و٪بڇ ٙي ي ثلمياهلل ډبيٍـ  ځٌاٙز
ٙمه ى ى ٕشيِى إز. اډبڇ يټ څل٪ٍ وٍ هًى اُ ٽيي ي ډپَ ي كيچٍ ٕچ٦ٍ
ن ٱٶچز ٽىىي. و٪بډى ډظڄ و٪بڇ ډٖئًالٽَى ي وٍ ځٌاٙز ٽٍ  ٱٶچز

ى  ػمًٍُى إالډى ٽٍ ډىبٵ٬ ىٕشڂبَُبى إشپجبٍى ىويب ٍا ىٍ ايه وٺ٦ٍ
ٽَىٌ إز، ثييُى  سُييي اُ ٭بڅڈ ي ىٍ ثٖيبٍى اُ ٽًٍَٚبى إالډى

٭ِيِ ډب، ايىُب ٕبڅُبى ډشمبىى ډظڄ  . ىٍ ايَانإز ٽٍ ډًٍى ىٙمىى إز
ډبٍى ثَ ٍيى ډىبث٬ ډچّى ي ىٕشڂبَُبى ٕيبٕى ٽًٍٚ ؿىجٌَ ُىٌ ثًىوي. 
ىٍ و٪بڇ ٕچ٦ىشى ٱبٝت ي ياثٖشٍ، ډڂَ ٽٖى ػَؤر ىاٙز ثٍ ٽٖبوى ٽٍ 

ٱبٍر ي ډىبث٬ اي ٍا  ٍا سلٺيَ ي ٵٺيَ ډچّزياٍى ايه ٽًٍٚ ٙيٌ ثًىوي سب 
ىاٍوي، اويٻ اَبوشى ٽىي؟! ٽٖى ػَؤر   ډبويٌ وڂٍ ٽىىي ي اي ٍا ٭ٺت

ييُب ي ُٝيًويٖشُب آډَيپبوياٙز ثٍ آوُب ثڂًيي ثبالى ؿٚمشبن اثَيٕز! 
ز ي آٍاډ٘ ثٍ ايَان ڂَان ىويب، ىٍ ٽمبڃ اډىيّبيڅي ىيڂَ ٱبٍسڂَان ي ؿذ
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ٽًٍٚ، ىٍ ىٕز آوُب؛ آډين ي ٍٵشه  آډيوي، ډيَٵشىي ي ډيجَىوي. ٕيبٕز ډى
ډمچپز، ىٍ اهشيبٍ آوُب؛  كپًډشُب، ىٍ ىٕز آوُب؛ آيٍىن ي ثَىن ٙبٌ

يُيَان، ثب ًٝاثييي آوُب؛ ي ډ١ًٮڂيَيُبى ٕيبٕى ٽًٍٚ،  سٮييه ووٖز
َب ي ډىبٵ٬ آوُب ثًى. و٪بڇ ػمًٍُى إالډى آډي ي  ىٍ ػُز هًإشٍ سمبډبً

ثٍ َڈ ٍيوز. اډبڇ ډيياوٖز ٽٍ ايه ىٙمه ٕبٽز  ٽڄ ايه ثٖب٣ ٍا ثٍ
ٟ ٽَى ي سًىَىى هًٍى، اى سٮَّ ٍَٟ ډيپىي. اځَ ىٍ ثَوميىٚيىي ي سٮَّ

ٟ ٽىي؛ څٌا ثبيي َٚيبٍ ي ثيياٍ ثًى. وٚيىى ډيپىي سب ثبُ سٮَّ ٭ٺت ډًٹشبً
 ى آن ىٙمىبن، سجچيٰ اډَيُ ډه ډشإّٕٶبوٍ ډيجيىڈ ٽٍ ٽٖبوى ٥جٸ هًإشٍ

ن، ډٖئًالإز! ىٙمه َميه ٍا ډيوًاَي ٽٍ ډَىڇ،  سًَّڈيپىىي ٽٍ ايه ډ
ٽىىيځبن ٽًٍٚ ي ٥َاكبن ي ٹبوًوڂٌاٍان اډًٍ  ، اىاٌٍٽبٍځِاٍان كپًډز

ُويځى ډَىڇ، اُ سُييي ىٙمه ٱٶچز ٽىىي. وجبيي اػبٌُ ىاى؛ ثبيي ىٙمه ي 
يي ثَاى َميٍٚ َبى ىٙمىى اي ٍا ٙىبهز. ايه آن ؿيِى إز ٽٍ ثب ٙيًٌ

ثٍ يبى ډب ثمبوي ي اډبڇ ثَ ٍيى ايه وپشٍ سإٽيي ډيپَى. ايىپٍ ډيييييي اډبڇ 
 1، ثوب٥َ ايه إز.«ثپٚيي آډَيپبََؿٍ ٵَيبى ىاٍيي، ثَ َٕ »ډيٶَډًى: 

  )سُ(ساحل دضوٌي استٌجبس ثب اهبم ػلّت
يٍ ىٙمه ثًىوي. َىًُ َڈ ثب ػمًٍُى ايىٺ ىڅيڄ ويٖز ٽٍ ثب اډبڇ ثى

ٽٍ ىٍ ىٕز ػمًٍُى إالډى إز، ىٙمىى  ي ثب دَؿڈ إالڇ إالډى
ډيپىىي؛ يڅى ثب دَؿڈ إالڇ ىٍ ىٕز آىډُبى ٕبُٙپبٍ ياثٖشٍ ي ډشٮچّٸ 

 اى وياٍوي، َيؾ سَٕى ثٍ هًىٙبن، َيؾ ٽبٍى وياٍوي. اُ آوُب َيؾ ياَمٍ
اى وياٍوي. اډّب ثب ػمًٍُى  اى وياٍوي ي َيؾ ىٙمىى وياٍوي، َيؾ ډالك٪ٍ

٘ َڈ ىٙمىىي، ثب ىيڅش٘ ډچّششُبي٘ َڈ ىٙمىىي، ثب إالډى ؿَا. ثب ٙوٞيّ
ػمًٍُٗ َڈ ىٙمىىي، ثب ډؼچٖ٘ َڈ ىٙمىىي، ثب  َڈ ىٙمىىي، ثب ٍئئ

ڈ ىٙمىىي. ثب ََ ؿٍ ٽٍ ايه و٪بڇ اٗ َ ٹ٢بيى يهډٖئًڅى ي يٹ٢ب اكپبڇ
ٍا َٕدب وڂٍ ډيياٍى، ىٙمىىي. كشّى ثب ٙٮبٍَبى ٙمب َڈ ىٙمىىي. آوُب 

وَ ډيپىىي؛ ٙٮبٍ ٍا سمّٖ ي وُى اُ ډىپَ ٙٮبٍ اډَ ثٍ ډٮَيٳ
ډيىمبيىي. اډّب كٺيٺز  ډشُّڈوَ ډيپىىي ي ٙمب ٍا ځَى ٍا سمّٖ ُىاڅچّ كِة
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ي وُى اُ ډىپَ ي َمبن كَٽز  َمبن اډَ ثٍ ډٮَيٳايه إز ٽٍ 
ُى ي َمبن دبيجىيى ثٍ اًٝڃ إز ٽٍ ډيشًاوي ىٍ ډٺبثڄ اولَاٵُب اڅچّ كِة

ُب َڈ ډچّشاډَيُ ثبيٖشي. َيؾ ؿيِ ىيڂَ وميشًاوي.  ي ه٦بَبى ٵبك٘ ىويبى
  1.ايه ٍا ډيوًاَىي

 دس ثشاثش دضوي اهبمی ِ اًشدهٌذثيٌص خ
ي ډىبٵ٬ ايه ٽًٍٚ يټ ٹيڇ  ٽٖبوى ٽٍ كب١َ وجًىوي ثَاى اوٺالة

ځيَى ٽىىي، ثبُ  ثَىاٍوي، ثچپٍ ٵٺ٤ ثچي ثًىوي وٸ ثِوىي ي ٭چيٍ اوٺالة ثُبوٍ
ڈ ي ى ٹًى ي ډٞمّ ٍا سمبڇ ٽىيي. اځَ اٍاىٌ آيٍىوي ٽٍ ػىڀ ٵٚبٍ ډى

ػىڀ ػِ ثب ديَيُى ىٙمه سمبڇ وميٚي.  ډ٦مئىبًوجًى،  ايٖشبىځى اډبڇ
َب ٍا ىٍ ٽًٍٚ ډييډييوي،  ُٖبى هجيظى ٽٍ آن ٍيُ ايه يًٍَٕٕميه وٶْ

اوي ي َمبن كَٵُب ٍا سپَاٍ ډيپىىي ي  ٙبن َٕ ثچىي ٽَىٌ اډَيُ َڈ ثٮ٢ى
ثٔ ٍا ٹجًڃ وپَىيي؟! ثٮي اُ ٵشق  س٘آ ډَُٚډيڂًيىي ؿَا ثٮي اُ ٵشق هَّ

ي ـ ډََُب ي ََُٙبى ډبـ هَډَُٚ، َىًُ ثو٘ ٭٪يمى اُ َُٕډيىُبى ډب
ثبالى  ويِ ځَيٌ ٽظيَى اُ ډَىڇ ډب ىٍ اهشيبٍ ٍّيڈ ډشؼبيُ ثًىوي. سُييي

َٕ ډََُبى ډب ثًى ي ىٙمه اُ َمٍ ٥َٳ سؼُيِ ډيٚي. ثبيي َٙ ىٙمه 
ى  ايه يټ ثيى٘ هَىډىياوٍ ثًى. آن ٍيُ َمٍ اُ َٕ ډََُب ٽڈ ډيٚي؛

ن و٪بډى ي ٱيٌَ، ايه ډى٦ٸ ٍا ثَاى َمٍ اطجبر ډٖئًالىڅًُٖان ٽًٍٚ، اُ 
ي ثٍ  ٽَى ډيپَىوي. اډبڇ يټ اوٖبن ډى٦ٺى ثًى ي سٞميڈ ځَٵز ي ٭مڄ

  2.ٍا َٕاٵَاُ ٽىي ايَان ډچّزٵ٢ڄ دَيٍىځبٍ سًاوٖز 

 دس ثشاثش تْذیذ ٍ اسػبة دضوي ایستبدى اهبم
ى ايٚبن، ثٍ ډًاٍىى اٙبٌٍ  شىبډٍى ٙمب ىيييي ٽٍ ىٍ دبيبن يٝيّ َمٍ

وٖجز ثٍ ٥َف آوُب ٕپًر ٽَىٌ ثًىوي. ىٍ ُډبن  ٹجالً ٙيٌ ثًى ٽٍ اډبڇ
ُبيى ٝيٍ ٽٍ ډه هيډز اډبڇ)ٌٍ( ٍٕييٌ ثًىڇ، ايٚبن ډيڂٶشىي: كَٵ ثىى

اٗ هالٳ ياٹ٬ إز ي كٺيٺز وياٍى.  ٽٍ اي اُ ٹًڃ ډه ډيڂًيي، َمٍ

                                                           
 1/11/1371بٍځِاٍان و٪بڇ، ثٍ ډىبٕجز ٭يي ډجٮض ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖئًالن ي ٽ. 1 
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آٙٶز ي سلَيټ وميپَى  اي ٍا ومىٵًٍاً  ثىبثَايه، ََ كَٵى ٽٍ ُىٌ ډيٚي،
٤ ثَ آډي. ايه ډشبوز، ثَىثبٍى، كچڈ، سٖچّ ي ىٍٝيى دبٕن َٕي٬ ثَومى

ي، اُ اي يټ اوٖبن ثٍِٿ هًاَي ، ىٍ ََٽٔ ٽٍ ثبٙى ٝيٍ ي ٕٮٍ وٶٔ
، اٍسجب٣ ثب هيا، كبڃ اځَ اډبڇ)ٌٍ( آن ٭ًاډڄ اٝچى ډٮىًيّز ٕبهز. ىٍ٭يه

ثٍ  ٽبٍ ثَاى ١ٍبى اي، سٺًا ي اوؼبڇ سپچيٴ ٍا وميياٙز، وٍ اوٺالة
ديَيُى ډيَٕيي، وٍ ٙمب ډَىڇ ايىڂًوٍ ٭بٙٺ٘ ډيٚييي، وٍ ډيشًاوٖز ايه 

ي اٍ٭بة  ٵبن ٍا ىٍ ىويب ثٍ يػًى آيٍى، ي وٍ ٹبىٍ ثًى ىٍ ډٺبثڄ سُييي٥ً
  1.ىٙمه، ډظڄ ٽًٌ ثبيٖشي

 خَد دس هوبثل دًيبیي اص دضوي بهتثب خشأت ٍ ضْ ایستبدى اهبم
ى  هيا ثًى ي ثَاى هًى ٽبٍ وميپَى، هيا ويِ ثىيٌ اي ؿًن ډَى
ثوٚيي، سب   ای  ي ثٍ ىڃ ي ًَه اي ٝٶب ي ٍيٙىى ز ٽَىٝبڅل٘ ٍا َياي

ىاى، سب ىٍ ډٺبثڄ ىويبيى اُ ىٙمه  بډزٍاٌ ٍا دييا ٽىي. ثٍ اي ػَؤر ي ُٙ
ثبيٖشي؛ ي ثب ىڃ اي اؤ ځَٵز، سب اُ ٍيځَىاوى اوٖبوُب ىٍ ٍيُځبٍ ٱَثز، 

ي ٭ٚٸ ي  ٵياٽبٍىي  اځَ ثٍ ځٌٙشٍ وڂبٌ ٽىيي ي ايمبن .يكٚز وپىي
ىٙمىبن ډب ٍا ٽٍ ثٍ  هچًٛ ډَىڇ ٍا ىٍ و٪َ ثڂيَيي ي هًٞډز ي سُييي

ػبيى وَٕيي ي ٭مچى وٚي، ډَيٍ ٽىيي، هًاَيي ىيي ٽٍ ؿڂًوٍ ثٍ ثَٽز 
بځَى ديبډجَ ي ، ثچپٍ ٙوٍ ديبډجَـ  آن ډَى هيايى ي اوٖبن ديبډجَځًوٍ ٍَجَى
ػًيى  ځََب ثٍ ىوجبڃ ثُبوٍ ٥چجُب ي يًٍٕٕ ٽىىيٌ ثٍ ٍيٗ آوبن؛ ثُبوٍ كَٽز
َمًاٍ ٙيٌ إز. ىٍ آيىيٌ ثبُ َڈ ىًٙاٍى  ٍاٌ ىًٙاٍ آيىيٌـ وجبٙىي!

هًاَيڈ ىاٙز؛ اډّب ٍاٌ ثبُ إز ي ىٙمه ثوب٥َ ١َثبسى ٽٍ ثَ اي ياٍى 
  2.ىي ثٍ ډب وِىيټ ًٙىآډيٌ إز، ٽمشَ اُ ځٌٙشٍ ػَؤر ډيپ

 ٍ ایستبدگي دس ثشاثش دضوٌبى  بهت، استوّذف اهبم
ثييُى إز ٽٍ ٍاٌ كٶ٨ ايه ىٕشبيٍىَب ي ثٍ يػًى آيٍىن 

                                                           
 18/3/1368َبی اوٺالة إالډي  ىٍ ډَإڈ ثيٮز ٵَډبويَبن ي ا٭٢بی ٽميشٍ بوبريث. 1 
ََُبی ٕـبٍی ي ٕـبيٌ   ىٍ ډَإڈ ثيٮـز ػمـ٬ ٽظيـَی اُ ډـَىڇ إـشبن َمـيان ي ٙـ        بوبريث. 2 
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، ه٤ وٚبوى ٍا يهډٖئًڅي  ايَان ډچّزىٕشبيٍىَبى ثيٚشَ، ايه إز ٽٍ 
ي  بډزهًى ٽٚييٌ إز؛ يٮىى ه٤ إشٺ ثٍِځًاٍ ثب ٭مڄ ٽٍ اډبڇ

ځًييُب ي  ايٖشبىځى ىٍ ډٺبثڄ سًٹّٮبر ىٙمىبن ي ايٖشبىځى ىٍ ډٺبثڄ يبيٌ
اثَاُ سًٹ٬ّ  ډچّزدَځًييُبى ٽٖبوى ٽٍ ىٍ ثيَين ايه ډََُب وٖجز ثٍ ايه 

« ٍاٌ اډبڇ ي ه٤ اډبڇ»ٍ ځٶشٍ ډيًٚى ډيپىىي، اىاډٍ ىَىي. اډّب ايىپٍ ډپَّ
ايه، ډ٦چجى « إز ي اوٺالة ه٤ اډبڇ، إالڇ»ډى٪ًٍ ؿيٖز؟ اځَ ثڂًييڈ 

ٽچّى إز. ډٮچًڇ إز ٽٍ ه٤ اډبڇ، اوٺالة ي إالڇ إز! َيـپٔ َڈ 
ډوبڅٴ ثب إالڇ ي اوٺالة ويٖز. آن ٭بډچّى ٽٍ ډيشًاوي ډٺًٞى اډبڇ 

ثَآيٍىٌ ـ  إالډى إز ٽٍ ديٍ ايه اوٺالة ي ډٮمبٍ ايَانـ ٍ ٍاثٍِځًا
ى إز ٽٍ اي ىٍ ٍٵشبٍ هًى وٚبن ىاى. ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه، بډشٽىي، إشٺ

ٽًسبٌ ويبډي؛ اُ ىٙمه وَُإيي ي وشَٕيي ي سُيييَب اي ٍا ډشِڅِڃ وپَى. 
آوـٍ اوؼبڇ ىاى، ٽىي ٽٍ  ډشُّڈَيـپٔ َڈ وميشًاوي اډبڇ ثٍِځًاٍ ٍا ثٍ ايه 

ٽىىي، ډيٶُمىي ي  ىٹّزى ٭ٺالى ٭بڅڈ، اځَ  ٝليق ثًى. َمٍ هالٳ سيثيَ
ٍٵز؛ ٍاَى ثٍ  ډيپىىي ٽٍ ٍاٌ ىٍٕز، َمبن ٍاَى ثًى ٽٍ آن ډَى سلچيڄ

ًٕى َيٵُبى هًى اي. ََ ٽٔ آن َيٳ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي، ٍاَ٘ َمبوى 
اٍ ديمًى. ايه، ٭َٟ ډه ىٍ ٕبڅڂَى َٶشڈ اډبڇ ثٍِځًاٍ إز ٽٍ آن ثٍِځً

  1.إز

 ًبسیْبی دضوي  ثب سیضُ آضٌبیي اهبم
ٽبٍيُبى  ، آٙىبيى ثب ٍيٌِٕيبٕي اډبڇ ، ٙؼب٭زثٮي ٹيٍر ٍَجَى

 ٭مڄ ٽبٍَبى ىٙمه، ًَٙيبٍى وٖجز ثٍ َيٵُبى ىٙمىبن؛ ايه ثٮي ىٍ
٭مچُب ي  ٍٕيي ٽٍ ٕبڃ ٙيّرـ  ډجبٌٍُ ىيّڇيٮىى ٕبڃ ـ 42آٙپبٍ ٙي. ٕبڃ 

 ډچّزٵٚبٍَب ي ٽٚشبٍَب ثًى. آوؼب اډبڇ ډظڄ هًٍٙييى ىٍ إٓمبن اډييَبى 
ٵياٽبٍ ي يټ آسٚٶٚبن؛ ٽٖى ٽٍ  ٩بََ ٙي. ىٍ ډ٬١ً يټ ډَى ايَان
بر الُڇ ثَاى يټ ډَى ػُبوى، يټ ډَى ډيُىى، يټ ډَى ٕاكٖبى  َمٍ

٭٪يڈ ډَىڇ  إالډى ىٍ اي ػم٬ إز؛ ٙؼب٭ز الُڇ ٍا ىاٍى، ٹيٍر ثٖيغ
ى  ٽٍ ډبػَاى كمچٍ 42ٕبڃ  ايّڃٍا ىاٍى، َٝاكز الُڇ ٍا ىاٍى؛ ؿٍ ىٍ 
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ٍ ىٍ دبوِىٌ دي٘ آډي ي ؿ ى ٹڈ ٍ ي كًٌُى ٵي٢يّ ٽمبوييَب ثٍ ډيٍٍٕ
وبځُبن  ايَان ډچّزٽٍ ٭٪مز اډبڇ ىٍ آوؼب آٙپبٍ ٙي.  42هَىاى ٕبڃ 

ى ٭٪يمى يػًى ىاٍى ٽٍ ډيشًاوي ٍ ٽٍ دٚز ي دىبَى ىاٍى؛ ٹچّ ٽَى ٓاكٖب
ثٍ اي ؿٚڈ ثييُى ي ثٍ آن سًػٍّ ٽىي. اډبڇ ىٍ دبوِىٌ هَىاى ايىڂًوٍ ىٍ 

ډبػَا، ُويان ي سجٮيي ي ٵٚبٍَبى ٵَايان  ٝلىٍ ٩بََ ٙي. ثٮي اُ ايه
وجًى. ثَاى ډب ٽٍ آن ٍيُ ػًان  يػًى ىاٙز ي اډبڇ ىٍ آن ٍيُ ػًان

آډي، هيچى ٕوز  ثًىيڈ، ُويان ٍٵشه ي ډبػَاَبى ډٚپچى ٽٍ دي٘ ډى
ىٍ ٕبڃ َٙي٫ ـ   وجًى؛ ثيٚشَ ٙجيٍ يټ َٕځَډى ثًى؛ اډّب اډبڇ ىٍ آن ٕبڃ

يٍٕ ٕبڅڂى، ايه ډَى ثب ػًٙ٘  ٕبڅٍ ثًى. ىٍ ٙٞزيٍٕ  ٙٞزـ  ډجبٌٍُ
ٍا ثٍ ػًٙ٘ آيٍى. ُويان  ډچّزبر يټ ٕاكٖبهًى ډيشًاوٖز  ٓاكٖب

ٍٵشه ي سجٮيي ٙين ثَاى ٽٖى ىٍ آن ٕىيه، ٽبٍ إٓبوى وجًى؛ اډّب ايه 
ي اُ هًىځٌٙشڂى ي ه٦َدٌيَى ىٍ ايه ډَى آٙپبٍ ٙي. ايه  ٵياٽبٍى

ى؛ يٮىى ډَىى ٽٍ ىٍ ٍاٌ آٍډبوُبى ثٍِٿ ي ىٍ ٍاٌ ٮي ػيييى ثًَڈ ثٔ
سپچيٴ َٙ٭ى، َيؾ ډٚپچى وميشًاوٖز ډبو٬ ٍاٌ اي ثًٚى. ايه ػَيبن، ىٍ 

ثٍ سَٽيٍ ي ثٮي َڈ ثٍ  ايّڃى اډبڇ،  ثٍ سجٮيي ؿُبٍىٌ ٕبڅٍ 43ي  42ٕبڃ 
.ډىشُى ٙي ٭َاٷ

1 

 دس ثشاثش تْذیذ دضوي ػذم تشدیذ اهبم
، ، دٔ اُ ديَيُى اوٺالة1ى كيبر ډجبٍٻ اډبڇ سمبڇ ٭مَ ىٌ ٕبڅٍ ىٍ

ىٙمه، ىٍ ََ  يټ څل٪ٍ اسّٶبٷ ويٶشبى ٽٍ اي ثوب٥َ ٕىڂيىى ثبٍ سُييي
ى  ًٙى. ايه، يٮىى َمبن ثَهًٍىاٍى اُ ٍيكيٍّ ٮيى اُ اثٮبى، ىؿبٍ سَىييثٔ

، سچٶبر ىاٍى. ػبن يټ اوٖبن، ثَاى اډبڇ هيچى ٭ِيِ ثًى. ڀػى .كٖيىى
اډبڇ ثٍِځًاٍ، ځبَى ثَاى اوٖبوى ٽٍ ٍوغ ډيجَى، اٙټ ډيَيوز ي يب ىٍ 
ؿٚمبو٘ اٙټ ػم٬ ډيٚي! ډب ثبٍَب ايه كبڅز ٍا ىٍ اډبڇ ډٚبَيٌ ٽَىٌ 

ز ي اوٖبويّ ثًىيڈ. اوٖبوى ٍكيڈ ي ٭٦ًٳ، ىاٍاى ىڅى َٕٙبٍ اُ ډلجّز
ثًى. اډّب َميه ىڃ َٕٙبٍ اُ ډلجّز، ىٍ ډٺبثڄ سُييي ََُٙب ثٍ ثمجبٍان 

وٚيىى وپَى.  ًَايى، دبي٘ وچَُيي ي وچٲِيي. اُ ٍاٌ ثَوڂٚز ي ٭ٺت
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ى ىٙمىبن اوٺالة ىٍ ٥ًڃ ايه ىٌ ٕبڃ، ٵُمييوي ي سؼَثٍ ٽَىوي ٽٍ  َمٍ
 ٓاكٖبىٙمه اډبڇ ٍا وميًٚى سَٕبوي. ايه، وٮمز ثٖيبٍ ثٍِځى إز ٽٍ 

ٽىي ٭ىَٞى ؿًن اډبڇ، ثب سَٓ ي سُييي اُ ډييان هبٍع وميًٚى. اډبڇ، ثب 
ٽٍ َمٍ ىٍ ىويب، ايه وپشٍ ٍا  ډى٘ ي ٙوٞيّز ىٍهٚبن هًى، ٽبٍى ٽَى

ٍا اُ ډييان وميًٚى هبٍع ٽَى؛ سُييي  ٵُمييوي. ٵُمييوي ٽٍ ايه ډَى
َبى ٭مچى َڈ وميًٚى اي ٍا اُ ٍاٌ هًى وميًٚى ٽَى؛ ثب ٵٚبٍ ي ثب سُييي

  1ډىَٞٳ ٽَى. څٌا ډؼجًٍ ٙيوي هًىٙبن ٍا ثب اوٺالة س٦جيٸ ىَىي.

 )سُ( ثشای هوبثلِ ثب دضويساحل اص هٌظش اهبم خْبد اّوّيّت
اى إز، ٽٍ ځٶشيڈ  ى ثَػٖشٍ إالډى، وپشٍ ايه وپشٍ ىٍ ٵََىڀ

يى َڈ ىٍ ډيياوُبى ډوشچٴ ىاٍى. ىٍ ٍيُځبٍ ډب َڈ، يٹشى وياى َب ومًوٍ
ي َمپبٍان ايٚبن ىٍ ٕبڃ  1ډٺبثچٍ ثب ٍّيڈ ډىلًٓ دُچًى اُ كچٺًڇ اډبڇ

ػُبى ثٍ ًٍٝر  اڅجشٍَّٙي٫ ٙي. دي٘ اُ اډبڇ َڈ،  ثيَين آډي، ػُبى 1341
ى  وجًى. َىڂبډى ٽٍ ډجبٌٍُيّز ډلييى ي دَاٽىيٌ يػًى ىاٙز ٽٍ كبئِ اَمّ

ى ديَيُى هًى،  سب ايىپٍ ثٍ ډَكچٍ يّز دييا ٽَىاډبڇ َٙي٫ ٙي، ػُبى اَمّ
إالډى ٍٕيي. ثٮي اُ آن َڈ، سب ثٍ اډَيُ، ىٍ ايه  يٮىى ديَيُى اوٺالة

ٽًٍٚ ػُبى ثًىٌ إز. ؿًن ډب ىٙمه ىاٍيڈ. ؿًن ىٙمىبن ډب، اُ څلب٧ 
ىّى، ٹًى َٖشىي. ؿًن ا٥َاٳ ي ػًاوت ډب ٍا، اُ َمٍ ػُز، ويَيى ډب

إالډى، ػيّى َٖشىي ي َٕ  اوي. آوُب ىٍ ىٙمىى ثب ايَان ىٙمىبن ځَٵشٍ
ًٙهى وياٍوي؛ ؿًن ډيوًاَىي اُ ََ ٍاَى ٽٍ ٙي ١َثٍ ثِوىي. دٔ، ىٍ 

ى ٽٍ اُ ا٥َاٳ، سيََبـ  ايَان إالډى، ََ ٽٔ ثٍ ولًى ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه
سالٙى ـ  ََُآځيه ٍا ثٍ ديپَ اوٺالة ي ٽًٍٚ إالډى، وٚبوٍ ٍٵشٍ إز

ى ػُبى ثًىٌ إز ي  اهلل ٽَىٌ إز. ثلمياهلل، ٙٮچٍ ثپىي، ػُبى ٵى ٕجيڄ
  2َٖز ي هًاَي ثًى.
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 20/3/1375اڅچٍَّ)ٛ(/ ٭ًاڇ ي هًاٛ  ډلمّي ًٍٕڃ 27ثيبوبر ىٍ ػم٬ ٵَډبويَبن څٚپَ   .2 
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 7ًالم حضشت ػلي ب دضوي دسهوبثلِ ث ی هشدم دس ًوص تَدُ
ثٍِځًاٍ إز ي اډّب آوـٍ ډب اُ  يه كَٵُب ه٦بة ثٍ ډبڅټ اٙشَا

ٍ أثطأ »ٽچمبر ك٢َر ىٍ ايه وبډٍ اوشوبة ٽَىيڈ، ؿىي ػمچٍ إز: 
؛ يٹشى اوٖبن ؿيِى ثٍ آوُب ومييَي، اځَ ٭ٌٍى َڈ 1«ػٌذ الوٌغػزساً 

ٍ اػؼف طجشا ػٌذ هلوبت »ميپىىي. ىاٙشٍ ثبٙي، ايىُب ٭ٌٍ ٍا ٹجًڃ و
ٝجَسَوي. اځَ  آيي، ايىُب اُ َمٍ ٽڈ ؛ يٹشى ډٚپالر ُډبوٍ دي٘ ډى2«الذّش

سَ  ُن ٝجَسَ ي وٸ دي٘ ثيبيي، اُ َمٍ ٽڈ ثالى ٥جيٮى يب ثاليبى اػشمب٭ى
ٍ اًوب ػوبد »ٝجَى وٚبن ډييَىي ي َى دب ثٍ ُډيه ډيپًثىي.  ايىُبيىي؛ ثى

، ى ىيه ؛ دبي3ٍ«الذٗي ٍ جوبع الوسلو٘ي ٍ الؼذٓ لالػذاء الؼبهٔ هي االهٔ
 ىاٍى ډيڂًيي. ايه اځَ دًدًڅيٖڈ ى ډَىډىي. ايه ػمچٍ ٍا اډيَاڅماډىيه سًىٌ

ٍالؼذٓ »َڈ َٖز، دًدًڅيٖڈ ٭چًى إز؛ ډًٍى اكشَاڇ ي سٺيئ ډبٕز. 
ي اډپبن ي إشٮياى ٭جبٍسىي اُ َميه  ٭يٌّ؛ ىٍ ډٺبثڄ ىٙمه، 4«ءلالػذا
ار ثٍ  ؛ ډيڄ ي ځَاي٘ ٭مًډى5«فل٘ىي طغَن لْن ٍ ه٘له هؼْن»٭بډٍ. 

.٥َٳ ٭بډٍ ثبٙي
6  

                                                           
 53اڅجالٱٍ، وبډٍ  . وُغ1 
 . َمبن2 
 . َمبن3 
 . َمبن4 
 . َمبن5 
 17/7/1384ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ا٭٢بى َيإر ىيڅز . 6 
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 ی هٌتظشاى هَػَد دس ثشاثش دضوي ٍظيلِ
ُډبن ايه إز ٽٍ اُ څلب٧ ډٮىًى ي  ى ډىش٪َان اډبڇ ثٍِځشَيه ي٩يٶٍ

ي ٭مچى ي ديًويَبى ىيىى ي ا٭شٺبىى ي ٭ب٥ٶى ثب ډاډىيه ي  اهالٹى
َمـىيه ثَاى دىؼٍ ىٍاٵپىين ثب ُيٍځًيبن، هًى ٍا آډبىٌ ٽىىي. ٽٖبوى ٽٍ 

َٙٽز  ٓ، َٕ اُ دب وٚىبهشٍ ىٍ ٝٶًٳ ىٵب٫ ډٺيّٓىٍ ىيٍان ىٵب٫ ډٺيّ
ٍ يٹشى ٽًٍٚ إالډى ډًٍى ډيپَىوي، ډىش٪َان كٺيٺى ثًىوي. ٽٖى ٽ

ي ډيُه إالډى ي دَؿڈ  ى ىٵب٫ اُ اٍُُٙب ىٙمه إز، آډبىٌ سُييي
ٽىي ٽٍ اځَ اډبڇ ُډبن ثيبيي، دٚز  اىّ٭بإز، ډيشًاوي  ى إالڇ ثَاٵَاٙشٍ

 َٕ آن ك٢َر ىٍ ډيياوُبى ه٦َ ٹيڇ هًاَي ځٌاٙز. اډّب ٽٖبوى ٽٍ ىٍ
ي ؿَة ي ٙيَيه ىويب هًى ٍا ډيجبُوي ي ُاوًاوٚبن  ډٺبثڄ ه٦َ، اولَاٳ

ٕٖز ډيًٚى؛ ٽٖبوى ٽٍ ثَاى ډ٦بډ٬ ٙوٞى هًى كب١َ ويٖشىي 
اوياُى، اوؼبڇ ىَىي؛ ايىُب ؿ٦ًٍ  كَٽشى ٽٍ ډ٦بډ٬ آوُب ٍا ثٍ ه٦َ ډى

آن ډٞچق  ډيشًاوىي ډىش٪َ اډبڇ ُډبن ثٍ كٖبة آيىي؟ ٽٖى ٽٍ ىٍ اوش٪بٍ
َبى ٝالف ٍا آډبىٌ ٕبُى ي ٽبٍى ٽىي ٽٍ  ثٍِٿ إز، ثبيي ىٍ هًى ُډيىٍ

  1ثشًاوي ثَاى سلٺّٸ ٝالف ثبيٖشي.

  ایشاى هلّتكْن دضوي اص ساص پيشٍصی 
ؿيٖز؛ څٌا ىٍٝيى ثَآډي سب  ايَان ډچّزىٙمه ٵُميي ٽٍ ٍاُ ديَيُی 

ػيا ٽىي. آوُب ٍا اُ  ي ىيه ًن ي َٕىډياٍان ىيڅشي ٍا اُ ٍيكبويّزٕيبٕيّ
ي ػيا ٽَىوي ي ثيىٚبن ٵبٝچٍ اوياهشىي ي ډشإّٕٶبوٍ ډًٵّٸ َڈ اهلل ٽبٙبو آيز

ٍا  ايَان ډچّزسًاوٖز  ياهلل ٽبٙبو ٽٍ ډَكًڇ آيز 1331ٙيوي. اُ ٕي سيَ 
 ىٍ سَُان آډَيپبٽٍ ٭ًاډڄ  1332 ډَىاى 28ثٍ ٝلىٍ ثيبيٍى، سب  ٦ًٍآو

ٷ ٍا َٕوڂًن ي سمبڇ ثٖب٣ اي ٍا ػم٬ ٽىىي ي ډَىڇ َيؾ سًاوٖشىي ډٞيّ
ًڃ وپٚيي. ىٍ كَٽشي اُ هًى وٚبن وياىوي، يټ ٕبڃ ي يټ ډبٌ ثيٚشَ ٥
ايه ٽًٍٚ ي ثب  ايه يټ ٕبڃ ي يټ ډبٌ، ثب يٕب٥ز ايبىی ١يّ إشٺالڃ

ٷ ډَسّت ٵبٝچٍ هًى ٍا ثب آٹبی ، ىٽشَ ډٞيّډچّزىٙمىبن ايه  ی س٥ًئٍ
ٍيُ ٹجڄ اُ  ي ؿىياهلل ٽبٙبو ډَكًڇ آيز ايىپٍٽبٙبوي ُيبى ٽَى، سب 

                                                           
 30/7/1381ٙٮجبن ىٍ ډٞچّبی سَُان  ی ډىبٕجز ويمٍ ثيبوبر ىٍ ىيياٍ اٹٚبٍ ډوشچٴ ډَىڇ ثٍ. 1
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٣ ٕيت ـ  ٧ا ٤ٝر٤ؿ اًت اي٠ ١ا٦ٝ ي ٦ٞ٧ـ  ٝلؿاؿ ١ا٦ٝ ٤١ُت 28ٝارلاي 
 تلًٜ تا اي٠ ٣ضقي ٦ّ ؿاكيـ، فٚي٦ ُٞا ٤ّؿتا ٢٢ّـ ٣ ِْٝٚي ت٦ٝي٠ٝ 

ً ٕيت: ٠ٝ ٌٝتؾ٨ل ت٦ اِتيثا١ي ٝلؿٛ ايلاٟ ٣ر٤ؿ آ٣ك١ـ. ؿّتل ٝٔـّ
ٌّي ـ  ايلاٟ كا ًلا١ِٖت ك٣عا١يّت ّٝٚترا ت٤ؿ.  ٧ٌتٜ! اُتثا٥ ا٣ ٧ٞي٠

٧ا كا اُل ٢ّـ ٣ ت٦ ٝيـاٟ تيايـ  ْلؿ ٦ّ ٓغ٦٢ٝي٣اؿاك ـ  ياهلل ّاُا١ ٝخ٘ آيت
ٝلؿاؿ ٦ّ ّاُا١ي ٢ٝن٣ي ٣  28ل تي٢ـامؿ. ؿك ٣ راٟ ؽ٤ؿ كا ت٦ ؽغ

ً ا٣ كا ٢ٝن٣ي ٣ ام ؽ٤ؿ رـا ّلؿ٥ ٣ ؿك ٣اٍـ ؿ٣ٙت ٝٔـّـ  ١ِي٠ ت٤ؿ ؽا٦١
فـٛ عض٤ك ا٣ ؿك ٓغ٦٢ ٤ٝرة ُـ ٦ّ ٝلؿٛ ١ين ؿك ٓغ٦٢ عض٤ك ـ ت٤ؿ

ت٤ا١ٌت٢ـ تياي٢ـ ٣  آٝليْا١ـاُت٦ تا٢ُـ؛ ٙقا ٤ّؿتاصي٨اي ٝأ٤ٝك ٌٝتَيٜ 
كا ت٦ تٔلّه ؿكآ٣ك١ـ ٣ ٤ّؿتا ٢٢ّـ. يِ ِٝت  ؾِي ام اكتَكاعتي ت ت٦

ً كا ًل٤ٖ١ٟ ّلؿ١ـ. ا٣تاٍ ٣ ا٤ٙاط ت٨لاٟ كا ٧ٜ كا٥ ا١ـاؽت٢ـ ٣ ٝٔـّ
٣ا٢ذ ًاٗ  اي ام آٟ، ؿيْتات٤كي ٝغّٞـكضاُا٧ي ت٦ ٣ر٤ؿ آٝـ ٦ّ تيٌت

ُـٟ ٢ٓقت  ي٧اي ؿيْتات٤كي ا٣ ٖٙـٝاٗ ُـ ٣ ّٝٚ ميل ص٦ْٞ ّٝٚتاي٠ 
٧ٜ ؿك ٣اٍـ ٧يش ٣ ا٤س ٕلؿيـ؛ ص٤ٟ ٧ٞاٟ ١يت كا ت٦ ٢ٌّلًي٤ٝي  ١يت

يي٨ا علّاعي آٟ كا ّلؿ١ـ. ٧لص٦ ؿ٠ُٞ ؽ٤اًت، ٧ٞاٟ آٝليْاؿاؿ١ـ ٦ّ 
  1ُـ؛ تؾاعل رـا ُـٟ ام ك٣عا١يّت ٣ ؿي٠. اي٨٢ا فثلت اًت.

 ضکست ًخَسدى ًظبم اسالهی دس بشابش حشکبت هزبَحبًِ
٣  ك٣ اًت؛ ؿك ى٨ٜ ١ؾاٛ اًالٝى ١ـ تا ص٦ عَيَتى ك٣ت٦ؿ٠ُٞ تـا

اًالٝى ؿصاك اُتثا٥ ١٤ِ١ـ؛ ؽياٗ ٢٢ْ١ـ ا١َالب اًالٝى ٣ ١ؾاٛ  ا١َالب
اًالٝى كا تا اي٢ز٤ك ّاك٧اى ايَ اا اىتاؿ٥ ٝيت٤اٟ ت٦ ما٤١ ؿكآ٣كؿ. ١ؾاٛ 

يـ ٝن٤ٚط ام عض٤ك فؾيٜ اًالٝى م١ـ٥ اًت. ؽياٗ ٢٢ْ١ـ تا يِ تَٚ
، يِ ّاكيْات٤ك ام آٟ ا١َالب، ٝيت٤ا٢١ـ ت٦ 1357ٝلؿٝى ؿك ا١َالب ًاٗ 

فؾٞت ا١َالب ٣ ١ؾاٛ اًالٝى ضلت٦ تن٢١ـ. اي٠ تزلت٦ تلاى ؿ٠ُٞ تايـ 
ايَ آٝـ٥ تاُـ. اُتثا٥ ٢٢ْ١ـ؛ ١ؾاٛ اًالٝى تا اي٠ على٨ا ٌُْت ١ؾ٤ا٧ـ 

 .ؽ٤كؿ

                                                           
 20/8/1380تيا١ات ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿٛ ٨ُلًتاٟ ّاُاٟ ٣ آكاٟ ٣ تيـٕ٘ . 1 
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 ضشاس بب هسجذ هلّتػذم ضکست 
ؿاكى ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى  ٣ فؾٞت اي٠ ١ؾاٛ ٣ كي٦ِ فؾٞت اي٠ ا١َالب

ؿك ع٤اؿث اي٠ يْى ؿ٣ ٝا٥ اؽيل، تيِتل تلاى ؿ٢ُٞاٟ ر٤٨ٞكى  اًالٝى
٤٧ُياكى اًت؛  ّٝٚتتاايٞا١ى اًت؛  ّٝٚت، ّٝٚتاًالٝى آُْاك ُـ. اي٠ 

كا ٌُْت ؿاؿ.  ّٝٚت١ٞي٤ِؿ اي٠  ضلاك ؿى اًت. تا ٌٝزـتااًتقـا ّٝٚت
ٍ الّذيي اتّخذٍا هسجذاً » ٧ايى كا ام اي٠ ؿاكيٜ: ٝا ؿك تاكيؼ ؽ٤ؿٝاٟ ٦١٤ٞ١

تا . 1«ضزاراً ٍ مفزاً ٍ تفزيقاً تيي الوؤهٌيي ٍ إرصاداً لوي حارب اللِّ ٍ رسَلِ
تنك٤ٕاك ٝا، ٦ّ ام ؿٗ، ام  اِٙأٟ ا١َالب، اٝاٛ تَٚيـ ام ك٧ثل فنين ٣ فؾيٜ

ؿاؿ.  ت٤ؿ، ١ٞي٤ِؿ اي٠ ٝلؿٛ كا ىلية ى ٣ر٤ؿ ملً ؿك ٍلآٟ راٟ، تا ٦ٞ٧
ك٠ُ٣ اًت؛ اي٠ ٝلؿٛ إٓا٢٧ـ؛ ر٤ا٨١اى ٝا  اي٠ ٝلؿٛ ؿِٙاٟ ت٦ ايٞاٟ

  ٠ٞ2.اى اًت تلاى ؿُ إٓا٢٧ـ. اي٠ تزلت٦

 ضٌبسبیی دضوي ٍ اّذاف اٍ هلّتی  ٍظیفِ

٧ايى ٤ٍى ٣ ١يل٢ٝ٣ـ، م١اٟ ٣  ٜ، ا٢ز٦، ر٤ا١ا١ى ّٝٔٞٝلؿٝى ٤٧ُياك
ٝيتپـ، ؿك اي٠  تلاى اًالٛ ٝلؿا١ى ٦ّ ؿِٙاٟ ام فٌِ ت٦ ٝي٠٨ ٣ ىـاّاكى

٢ا٢ًـ، ؿ٠ُٞ كا ٤ٍٕ ت٦ م١ٔ تا٢ُـ؛ ؿ٣ًت كا تِ عٌّاىى  ١َغ٦
ت ى اي٠ اًتاٟ، ت٦ ا٢ٝيّ را١ث٦ ٦ٞ٧  ت٢ِا٢ًـ ٣ ٣ؽيي٦ كا تي٢ٞ٨ـ. ايِلىت

اكتثاط ايـا ٝي٢ْـ، ٦ّ تايـ ـ  ٌٝتَيٜ ٣ ميلٌٝتَيٜ ع٤ك ت٦ـ  اي٠ ٤ِّك ٧ٜ
١ََ ُٞا آعاؿ  اٙثت٦ّى اي٠ ّاك٧ا ا١زاٛ ٕيلؿ.  ت٦ ىض٘ ال٣كؿٕاك ٦ٞ٧

 ٣ تاالؽْ ١ََ ٌّا١ى ٦ّ ام آ٨١ا ا١تؾاك ١ََ ر٤ا١اٟ تؾ٤ّٔٝلؿٛ، 
ْ ٣ ٨ٝاكت ٣ آٝاؿٕي٨اى ١٤ٕا٤ٕٟ تلاى ّاك٧اى ٝؾتٚو ٧ٌت، تؾّٔ

  ٢٢ّ.3ـ٥ ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ ٣ تقيي٠ عٌّاىتٌياك 

 خٌثی کشدى پبتک دضوي 
 ًلفت آٟ كا ام ؿًت ٕا٧ى تقضى اىلاؿ ؿهى كا ىتظ ٝي٢٢ْـ، ٙي٠ْ ت٦

                                                           
 107ي  ي ت٤ت٦، آي٦ ٤ًك٥  . 1 
 12/5/1388كياًت ر٤٨ٞكى  ي تيا١ات ؿك ٝلاًٜ ت٢ييق عْٜ ؿ٧ٞي٠ ؿ٣ك٥. 2 
 28/11/1376اى ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿٛ ت٢ـكفثّٜ ا١َالب ٨ٜٝ ك٧ثل ٝقؾّتيا١ات . 3 
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تغٞيٚى  ى مياؿى ؿك ر٢ٔ فـ٥ّ يَي٢اًٝيـ٢٧ـ. ؿك ٝياٟ رٞـ عاضل 
ا١ـ ٦ّ ٕا٧ى ا١ٌاٟ يِ ؿه كا، يِ ٢ٝغ٦َ كا، يِ  عض٤ك ؿاُت٢ـ ٣ ؿيـ٥

 ا٣ّٗٝي٢ْـ. يق٢ى  ٨ُل كا، يِ ك٣ًتا كا ٝيٖيلؿ؛ اّٝا ؿك ٨ٖ١ـاكى آٟ ميٚت
م ؿًت ٝيـ٧ـ؛ ؿ٠ُٞ ٧ٜ تـ٣ٟ ى ؽ٤ؿ كا ا ا١ٖين٥ ؿاكؿ، اّٝا تقـ ا١ٖين٥

٣ آ١ض٦ كا ـ ت٦ آغالط ١ؾاٝي٨ا، ااتِ ٝي٢ْــ ع٦ٚٞ ٝي٢ْـ ؿاًٝزـّؿك١ٔ 
ام ا٣ ٕلىت٦ ُـ٥، اي ٝيٖيلؿ.  ٦ّ تا معٞت، را١يِا١ى، ا١ٖين٥ ٣ ايٞاٟ

٦ را ؽ٢خى تا اٝل٣م اي٠ ت٤ؿ٥ ٦ّ ااتِ ؿ٠ُٞ كا ؿك ٧ٞ ايلاٟ ّٝٚت ٢٧ل
ّلؿ٥ اًت. ٦١ اي٦ْ٢ ؿ٠ُٞ ١ٞيؾ٤اًت٦ ااتِ ٢ّـ؛ ؿ٠ُٞ ٧ٞي٦ِ ؿكٓـؿ 

  1ضلت٦ مؿٟ ت٦ ٝا ت٤ؿ٥ اًت.
*** 

٣ اكفاب ٣ عض٤ك ت٨ـيـآٝين  ي ١يٌت ٦ّ تا ت٨ـيـّٝٚت، ّٝٚتاي٠ 
٨ا ٣ ر٤اٝـ ت٦ ّٝٚتا١ـ عله ؽ٤ؿ كا فٚي٦  ٦ّ فاؿت ّلؿ٥ـ  ٍـكت٨اى ٝاؿّى
ا فَة تٖقاكؿ، ٍـكت ؽ٤ؿ كا ىلا٤ٍٝ ٢ّـ ٣ ت٦ ضقو اـ ّلًى ت٢ِا٢١ـ

ٝيـا١ـ ٦ّ ٤ٍى اًت ٣ ى٨ٞيـ٥ ٦ّ  ّٝٚتتَٚي٢ى ؿ٠ُٞ ٤ٍٕ ؿ٧ـ. اي٠ 
اًت. ٝق٢اى اي٠ ٝا٤١ك٧ا ٣ اي٠ ارتٞافات ٝثاكُ ٣ ٤٢ّٝك  ؿاكاى اٍتـاك

٣ ؿ٣ٙتى ١يٌت.  ّٝٚتاي٠ اًت. ٝا٤١ك ٝا، ت٨ـيـ ٧يش ٧ٌٞاي٦ ٣ ٧يش 
يى ٣ ٨ٓي١٤يٌتى ٣ ت٨ٍ٤ايى ٦ّ ؿك ع٤ٗ اي٠ آٝليْا ثٚيناتكمٜ ت فٚي

اًالٝى كا ت٨ـيـى فٚي٦ ٤ِّك٧اى  ا١ـ ايلاٟ ٧زـ٥ ًاٗ، ٤ٞ٧اك٥ ؽ٤اًت٦
٨اى ّٝٚتىاكى ٣  فٚي٦ ٤ِّك٧اى ؽٚيذ ايلاٟ ّٝٚت١ِاٟ ؿ٢٧ـ،  ىاكى ؽٚيذ

ٕ ت٦ آٟ ١ثاُـ، ت٨ـيـى ت٦ ٣ر٤ؿ ٧يش ٤ِّك ؿيٖلى ٦ّ ٝتقلّ ٧ٌٞاي٦ ٣
  2آ٣كؿ. ١ٞى

 دس پیطشفتْب  هلّتت هَفّقیّ
ي ؿك ايِلىت٨اى ؽ٤ؿ، ١ٌثت ٝق٤ْى تا ١ي٤ف ّٝٚت٤ٝىَّيّت ٧ل 

تيٖا١ٖاٟ ٣ ؿ٢ُٞاٟ ؿك آٟ ٤ِّك ؿاكؿ. اي٨٢ا ١ٌثتِاٟ ٝتقاّي اًت؛ يق٢ى 
اؽ٨اك  ٤ٙ٣ آٟ ٍـكت ؽاكرى ف٢ٚاًـ  ى٣ يِ ٍـكت ؽاكر ٧لٕا٥ تيٖا٦١

                                                           
 19/10/1379تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞـ ّخيلي ام ٝلؿٛ ٍٜ . 1 
 3/2/1376اَٙـى  ٢٢ّـ٥ ؿك ٝا٤١ك فؾيٜ عليٌ تيا١ات ؿك ارتٞاؿ ١يل٧٣اي ُلّت. 2 
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١ي٤فٍ ؿك تي٠ ٝلؿٛ، ٍِل٧اى ٝؾتٚو ٣ ىضاى ـ ؿ٢ُٞى ١ْلؿ٥ تاُـ
اى ٧ٞلا٥ تا فنّت ٣ ٧ٞلا٥ تا اىتؾاك  ام آي٢ـ٥ ّٝٚتًياًى تيِتل تاُـ، اي٠ 

اى تايـ  اٍ تيِتل اًت. ٦١ اي٦ْ٢ تا ٧ل تيٖا٦١ ُـ٥، ىا٦ٚٓ ٣ تأٝي٠
اى ؿ٣ًتى  ٕا٧ى ٧ٜ ا١ٌاٟ تؾاعل ٝٔاٙظ، تا تيٖا٦١؛ ٦١، ٕلى ّلؿ ًتين٥

ى ؿ٣ًت ٧ٜ ١ثايـ ارام٥ ؿاؿ ٦ّ ؿك ا٤ٝك ؿاؽ٘  ٝي٢ْـ؛ اّٝا ت٦ ٧ٞاٟ تيٖا٦١
تت٤ا١ـ ١ََ اييا ٢ّـ. ام  ، اي٠ ٤ِّك ٣ اي٠ راٝق٦اي٠ ؽا٦١، اي٠ ؽا٤١اؿ٥

ىَظ ٧ٜ ـ  ٣ ؿيٖل ٍـكت٢ٞـاٟ آٝليْاى ١ي٤ف ٧ا ى كُت٦ّ٦ تّْٚ ا١َالب ا٣ّٗ
ؿك اي٠ ٤ِّك ٌٌٕت٦ ُـ، اي٨٢ا ـ ت٤ؿ آٝليْا١ث٤ؿ؛ ٢ٝت٨ا تـتلي٢ِاٟ  آٝليْا

ت٤ؿ١ـ ٦ّ ت٦ ١غ٤ى ؿك ؿاؽ٘ ٤ِّك ١ي٤ف ٢٢ّـ ٣ ت٦ اياؿ٥  ؿائٜ ؿك ىْل
ّلؿٟ ىْل ؽ٤ؿُاٟ، عله ؽ٤ؿُاٟ، ّاك ؽ٤ؿُاٟ ٣ َٝآـ ٣ ٧ـى٨اى 

  ٧1ٜ تلاى اي٠ ّاك اًتياؿ٥ ٝي٢٢ْـ.٨ا ى كا٧ ؽ٤ؿُاٟ تپلؿام١ـ. ام ٦ٞ٧

 یؼٌی اص دضوي ًتشسیذى صبلح ػول
اي٠ اًت ٦ّ  ٓاٙظ ٍلاك ٝيٖيلؿ، فٞ٘ ٤ٝكؿ ت٨ـيـ ّٝٚت٣ٍتى يِ 

ًي٦٢ ًپل ٢٢ّـ؛ اْٝا١ات ا١ٌا٨١ايى ؿك َٝات٘ ت٨ـيـ ؿ٢ُٞاٟ ٝتزا٣م 
ى ١يل٣ ٣ اًتقـاؿ ؽ٤ؿُاٟ ت٨ل٥ تٖيل١ـ؛  ؽ٤ؿُاٟ كا ٝتٞلّن ٢٢ّـ؛ ام ٦ٞ٧

كا تا ٧ٜ تياٝين١ـ ٣ ؿك َٝات٘ ؿ٠ُٞ  ٣ ُزافت ٣ فٞ٘ ٣ اتتْاك فٜٚ
تا فٞ٘ ٓاٙظ  ٢٢ّـ. ٣ٍتى ايٞاٟ م٣ك٤ٕ ٣ ٝتزا٣م تايٌت٢ـ ٣ َٝا٣ٝت

٨ا ايل٣م ّٝٚت٧ٞلا٥ ُـ، ا١ٌاٟ ام ؽٌلاٟ ١زات ايـا ٝي٢ْـ؛ آٟ ٣ٍت 
ىلؿ آٟ كا ؿك ؿك٣ٟ  ى ٢ٝغٔلت٦ اًالٝى ّاكؽا٦١ ٝي١٤ِـ. صينى ٦ّ ايلاٟ

ؽ٤ؿ ؿاُت٦ اًت، ايٞاٟ اًت. ؿ٢ُٞاٟ ٝا ٧ٜ ام اي٠ ّاكؽا٦١ ٝيتل٢ًـ ٣ 
٣ ت٨ا٦١ ٣ تن٣يل اًت. ُٞا  ى على٨ا ؿك٣ك ٣ا٦ٞ٧ ؿاك١ـ؛ تَي٦ ام اي٠ ت٤ٙيـ

٣ ايٞاٟ ٣ ُزافت ٣ اتتْاك ٣ ٤١ا١ـيِى ٣  ٝإ٠ٝ، ك٣مى ٦ّ ؿا١َ ر٤ا١اٟ
امت٢اٛ ىلٓت كا تا ٧ٜ تياٝينيـ ٣ ؿك ٝيـاٟ فٜٚ ٣ فٞ٘ آٟ كا ت٦ ّاك 

  2ايـ. ٠ ّاكؽا٧٦١اى اي تٖيليـ، تلتلي٠ ىلآ٣كؿ٥

                                                           
 11/8/1379آ٤ٝماٟ   تيا١ات ؿك ؿيـاك ااًـاكاٟ، را١ثاماٟ، ؿا١ِز٤ياٟ ٣ ؿا١َ. 1 
ى اكتَ ر٨ٞـ٤كى   ٕا٦١ آ٤ٝؽتٖى ؿا١ِز٤ياٟ ؿا١ِٖا٨٧اى ٦ً يا١ات ؿك ٝلاًٜ ِٝتلُ ؿا١َت. 2 

 22/7/1383اًالٝى ايلاٟ 
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  َّضیبسی دس بشابش پیچیذگی سٍضْبی دضوي
ى ؿ٠ُٞ، ؿك ٕقُت٦ يِ تيا٣ت تا  ٠ٝ ت٦ ُٞا فلٕ ٢ّٜ ٦ّ ت٤عو٦

تزلتٖى ت٤ؿ. يق٢ى  ى ؿ٠ُٞ ام ك٣ى تى اٝل٣م ؿاُت. ؿك ٕقُت٦، ت٤عو٦
٣ اٝخاٗ آ٨١ا ٦ّ  ؿاكاٟ تنكٓ ٨ٓي١٤يٌت ، ّٞپا١ىر٨ا١ى ، اًتْثاكآٝليْا

تلى  ٢٢ّـ، ام ك٨ُ٣اى ًاؿ٥ ٝثاكم٥ ايلاٟ ٣ ا١َالب ّٝٚتٝيؾ٤اًت٢ـ تا 
ى  تغليِ ت٦ ع٦ٚٞ ٝخالًاًتياؿ٥ ٝيْلؿ١ـ ٦ّ تلاى ٦ٞ٧، ٍات٘ اىِا ت٤ؿ. 

ت٤ؿ؛ اّٝا ٦ٞ٧، اي٠ كا ٝي٢ِاؽت٢ـ. ت٤عو٦  ، ت٤عو١٦ؾاٝى ٣ كا٥ ا١ـاؽت٠ ر٢ٔ
ى  ك٠ُ٣ ٝيِـ؛ ٝلؿٛ ت٦ اا ٝيؾاًت٢ـ ٣ َٝات٦ٚ ٝيْلؿ١ـ. يا ٝخ٘ ع٦ٚٞ

ـ يي٨ا ت٦ ٓغلاى عثي ٣ ام اي٠ ٍثي٘، آ١ض٦ ٦ّ ا١زاٛ ؿاؿ١ـآٝليْا
اك٧ايى آُْاك ت٤ؿ. ت٦ ّـ  ى، عٞالت تثٚينى ٣ ميل٥ى اٍتٔاؿ ٝغآل٥

٧ا  ٣ ا١َالب اًالٝى كا تا اي٠ ت٤عو٦ ايلاٟ ّٝٚتٝل٣ك ى٨ٞيـ١ـ ٦ّ ١ٞي٤ِؿ 
٣ ّاك٧ا ٌُْت ؿاؿ. اي٠ تزلت٦، ٤ٝرة ُـ٥ اًت ٦ّ ك٨ُ٣اى ؽ٤ؿُاٟ 

 ّٝٚتتل ٝي٢٢ْـ،  تل ٢٢ّـ. ت٦ ٧ٞاٟ ١ٌثتى ٦ّ آ٨١ا ك٨ُ٣ا كا ايضيـ٥ كا ايضيـ٥
تايٌتى آٝاؿٕيِاٟ كا  ٤٧ُياكيَ كا تيِتل ٢ّـ. ر٤ا١اٟ ايلاٟ ٧ٜ تايٌتى

 اٙثت١٦ّيٌت.  تيِتل ٢٢ّـ. ٦١ آٝاؿٕى ر٢ٖى؛ ص٤ٟ اٝل٣م تغج ر٢ٔ ١ؾاٝى
آٝاؿٕى كمٝى ٧ٜ تلاى ك٣م ٝثاؿا ضل٣كى اًت؛ اّٝا آٟ صينى ٦ّ تلاى 

آٝاؿٕى ك٣عى،  ٦ٞ٧ المٛ اًت، آٝاؿٕى ٝق٤٢ى؛ يق٢ى آٝاؿٕى ىْلى،
ٔاٗ ٣ اكتثاط ١يل٧٣ا تا يْـيٖل، ، اتّآٝاؿٕى ًياًى ٣ عيؼ ٣عـت

ى ؿ٠ُٞ ؿك  ٣ ؿ٣ٙت ٣ ٢ُاؽت٠ ص٨ل٥ ّٝٚت ي اكتثاط ٌٝتغْٜ ٣ ؿ٣ًتا٦١
٧ل ٙثاًى اًت. ؿ٠ُٞ تا ٨ُْٚاى ٝؾتٚيى ؽ٤ؿ كا ت٦ َٝات٦ٚ تا ا١َالب 

، ر٤ٚ ٣ٙت تيٖا٦١ٝيِْا١ـ. ٧ٞي٦ِ تا ٙثاى ١ؾاٝى ٣اتٌت٦ ت٦ ىالٟ ؿ
  1آيـ. ١ٞى

 دضويی ِ ساُ هقببلِ بب تَعئ هلّتت جذّیّػضم ٍ 
ؿا١ٌت٠ اي٠ عَيَت ٣ ت٤ر٦ّ ت٦ اتقاؿ ١٤ٕا٤ٕٟ آٟ، ٤٧ُياكى ٣ فنٛ ٣ 

٣ ٌٝٚٞا١اٟ ر٨اٟ كا ؿك ص١٤ٖٖى َٝات٦ٚ تا  ايلاٟ ّٝٚتت ف٤ٞٛ يّرـّ
 اٙثت٦ّٝا  ّٝٚتعلّاعى ٝي٤ِؿ، عٚة ٝي٢ْـ. ٧ايى ٦ّ ام ٤ًى ؿ٠ُٞ  ت٤عو٦

                                                           
 5/9/1376تٌيذ  ي ٢ٝاًثت ٧يت٦ تيا١ات ؿك رٞـ تٌيزياٟ ت٦. 1 
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٧اى ؿ٢ُٞاٟ آ٢ُا ُـ٥ ٣ تا آ٨١ا  ى ٕقُت٦ تا ا٤١اؿ ت٤عو٦ ؿك ع٤ٗ ؿ٧ٌا٦ٙ
ؿًت ٣ ا٢ز٦ ١لٛ ّلؿ٥ ٣ تغٞـاهلل تل تيِتل آ٨١ا ىايٌ ٧ٜ ُـ٥ اًت؛ ٣ 

ي ٝإ٠ٝ ّٝٚتؿك ٝيـا١ى ٦ّ ـ  ٜ ا٨ٙى آٟ اًت ٦ّ ؿك ص٢ي٠ ٝيـا١ى٢ًّت ٌّٝٚ
٣ تااكاؿ٥، ؿك آٟ تا ؿ٢ُٞا١ى ٝاؿّى ٣ م٣ك٤ٕ  ٤٧ُياك ٣ ا١َالتى ٣ تلعٌ ٣

ى عٌ اًت  ايل٣مى ام آٟ رث٦٨ـ ٝي٢ْـ ٓيت ٝثاكم٥ ٣ ١اتغٌ ٣ ُيغاٟ
تلؽ٤كؿاك اًت؛ ٣ اي٠  ى كاًؼ ٣ ك٣ط ىـاّاكى ٦ّ ام ِّٞ ؽـا ٣ اكاؿ٥

تا اٝل٣م  ٘ ٣ تقـ ام ا١َالب٧ٞاٟ صينى اًت ٦ّ ٝا ؿك ع٤ٗ ًا٨ٙاى ٍث
ت٨ا تغٌَّ ايٜ؛ ٣ ٧ٞاٟ صينى اًت ٦ّ ؿك ًلاًل تاكيؼ ١ث٤ّ تزلت٦ ّلؿ٥

ْاٗ ٣ ٣ٙى ُلط ايل٣مى، اتّ .تاك٧ا ام آٟ ؽثل ؿاؿ٥ اًت ياىت٦ ٣ ٍلآٟ
 ، ٣ ىليةت٦ ؽـا، ٤٧ُياك ٣ رـّى ٣ آٝاؿ٥ ت٤ؿٟ، عيؼ ٣عـت افتٞاؿ

ؿ٠ُٞ كا ١ؾ٤كؿٟ اًت. اٝل٣م يْى ام تال٨ُاى ؿ٢ُٞاٟ ٓله  تثٚينات
ٝا ؽا٤ٍٝ ٢٢ّـ ٣ آ١اٟ كا ت٦ ا٣ضاؿ  ّٝٚتكا ؿك ؿٗ  آٟ ٝي٤ِؿ ٦ّ ٤١ك اٝيـ

٦ّ   اي  ا١ـكّاكاٟ ٣ ٝزلياٟ ا٤ٝك تـتي٠ ًام١ـ. ىا٦ٚٓ ٤ِّك ٣ ت٦ ؿًت
٣ ؿ٣ٙت ت٦ ٣ر٤ؿ آيـ، ٧ٞاٟ صينى اًت  ّٝٚتٝاي٢ٚـ ٝياٟ  ّٝٚت ؿ٢ُٞاٟ

٦ّ إل ؽـاى ١ؾ٤اًت٦ ٤ٝىٌّ ١٤ُـ، ؿًت آ١اٟ ٣ اياؿى عَيل ٣ كياّاك ٣ 
مؿٟ ت٦ ٤ِّك ٣ ا١َالب تام ؽ٤ا٧ـ   ؽثيج آ١اٟ ؿك ؿاؽ٘ كا تلاى ضلت٦

ى  ى ؿ٠ُٞ ت٤ؿ٥ ٣ ٧ٌت؛ ٣ ٙقا آلاك ٧ٞي٦ِ . اي٠، ٧ـه ٧ٞي٦ِّلؿ
٣ ٝزلياٟ ا٤ٝك ٌٝتغْٞتل  ّٝٚتىَيـ ٣ فؾيٜ آٟ ت٤ؿ ٦ّ اي١٤ـ ٝياٟ  اٝاٛ
  ٤ُ.1ؿ

*** 
تايـ اِتيثا١ى فؾيٜ ٝلؿٝى ُٞا عيؼ ٤ُؿ. ٝلؿٛ تايـ ٤٧ُياكى  اٙثت٦ّ
يّت ؿاُت٦ عٌّاًى ؽ٤ؿ كا عيؼ ٢٢ّـ ٣ ؿك َٝات٘ تغلُّ ؿ٠ُٞ اتاعـّالف

ا٨ٙى كا  ، عض٤ك فؾيٜ ٝلؿٛ، اٍتـاكتا٢ُـ. ؿك ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى
ٝي٢ْـ؛ اّٝا اي٠ ١ْت٦ ت٦  ١ِاٟ ٝيـ٧ـ ٣ ت٦ ٝيناٟ مياؿى ؿ٠ُٞ كا ٝأي٤ى

ٝق٢اى آٟ ١يٌت ٦ّ تغلّّات ؿ٠ُٞ ٣ ؽثاحت٨اى ا٣ تٞاٛ ُـ٥ اًت؛ ؽيل، 
و ٢ّـ. آ١ض٦ ؿ كا ٝت٤ٍّؿاُت ٦ّ ؿ٠ُٞ ؽثاحت٨اى ؽ٤ ١ٞيت٤اٟ ا١تؾاك

                                                           
٢ٝاًثت ًاٙل٣م ا١تِاك اياٛ ك٧ثل ىَيـ ا١َـالب   اياٛ ت٦ ٕلؿ٧ٞايى ًلاًلى ىلٝا١ـ٧اٟ تٌيذ، ت٦. 1 

 2/9/1368ى تٌيذ  ٘ تٌيذ ٌٝتضقياٟ ٣ ٕلاٝيـاُت ٧يت٦تلاى تِْي
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٤ٝرة ٝي٤ِؿ ٦ّ ؿ٠ُٞ ١ت٤ا١ـ اؿا٦ٝ ؿ٧ـ، ٤٧ُياكى ٝلؿٛ اًت. اكتثاط 
ى ّاك  ى تا ؽـا كا ًل٤ٙع٦ ٣ ت٤َا ٣ كاتغ٦ تا ٝلؿٛ كا ٤ٍى ٢ّيـ ٣ اؽالّ

  1ؽ٤ؿ ٍلاك ؿ٧يـ.

 اص هببسصُ ٍ هقبٍهت هلّت دضوي ٍ گیجی حیشت
اًالٝى تؾ٤تى ِٝا٧ـ٥ ٝيْلؿيٜ ٦ّ  ٝا ؿك ا٣اٟ ايل٣مى ا١َالب

ؿ٠ُٞ، عيلتنؿ٥ ٣ ٕيذ اًت ٣ ١ٞيي٨ٞـ ص٦ اتّياً اىتاؿ٥ اًت. ؿك 
ؿكًتى ام آ١ض٦ ٦ّ ٣اٍـ ُـ٥ ت٤ؿ ايـا  ١ٞيت٤ا١ٌت تغٚي٘ عَيَت، اًتْثاك

ٝا تا آٟ  ّٝٚتى  ٘ ُـ، ٝثاكم٥تِْي ر٤٨ٞكى اًالٝىآ٦ْ١  ٢ّـ. اّٝا تقـ ام
ايَ  ّٝٚتاي٠  تغٞيٚى ايَ آٝـ؛ َٝا٣ٝت ؛ ر٢ٍٔـكت اؿا٦ٝ ايـا ّلؿ

ؽ٤ؿ كا ؿك ٝيـا٨١اى ٝؾتٚو ١ِاٟ ؿاؿ ٣ اي١٤ـ  ى اٝاٛ ٍاعقا٦١ آٝـ؛ ك٧ثلى
ؾتٚو ؽ٤ؿٍ كا ٢ُاًا١ـ؛ ؿ٠ُٞ تيـاك اًالٝى ٝياٟ ٝلؿٛ ٣ اٝاٛ، اتقاؿ ٝ

٣ ١ين تلاى  ايلاٟ ّٝٚت٣ ٧ِياك ُـ ٣ تزلت٦ ايـا ّلؿ. اي٠ ١ْت٦، تلاى ٝا 
اًت. تا اي٠ عاٗ، ٌٝٚٞا١اٟ ؿك ًايل ٨ٜٝ  ٌٝٚٞا١اٟ ؿك ًايل ١َاط فاٜٙ،

 ١َاط فاٜٙ تايـ ت٤ر٦ّ ٢٢ّـ ٦ّ ٝثاكمات اًالٝى، ٝخ٘ يِ ر٢ٔ ١ؾاٝى
ٔات ٧ٞاٟ تلؽ٤كؿ كا ؿاكؿ. ؿك ر٢ٔ ِٝؾّ ٢ًّتى ٣ ّالًيِ اًت. في٢اً

١ؾاٝى، ٣ٍتى ٝيثي٢يـ ؿ٠ُٞ علّتى اتتْاكى ام ؽ٤ؿ ١ِاٟ ٝيـ٧ـ، ًقى 
آٟ علّت كا ا١زاٛ ؿ٧يـ. ٧ٞي٠ ٦ّ ؿ٠ُٞ ًالط رـيـى ت٦  ٝي٢ْيـ ضـّ
لاى آٟ ًالط كا ىلا٧ٜ ٢ّيـ. ا٣ تا١ِ ت آ٣كؿ، ًقى ٝي٢ْيـ ضـّ ؿًت ٝى

تا١ِ ىلا٧ٜ ٝي٢ْيـ. ا٣ ٤٧اايٞاى ر٢ٖى  ؽ٤ؿ ىلا٧ٜ ٝي٢ْـ، ُٞا ضـّ
٤٧ايى ؿكًت ٝي٢ْيـ. ت٦ ٝق٢اى تلاى ؽ٤ؿ تغٔي٘ ٝي٢ْـ، ُٞا ضـّ

٣ تالٍ  ؿٍيَتل، ٧ل علّتى كا ٦ّ ؿ٠ُٞ ا١زاٛ ؿاؿ ُٞا ٝي٢ِي٢يـ، ىْل
، علّت َٝات٘ ا٣ كا ا١زاٛ ٝيـ٧يـ. ؿك ٣ ٢ُٞ٤٧ـى ٝي٢ْيـ ٣ تا اتتْاك

اًت. ؿك ٨١ضت اًالٝى ١ين ٧ٞي٠ ٣ضـ  غ٤كٝثاكمات اًالٝى ١ين ٧ٞي٢
٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ؿ٠ُٞ ص٤ٟ ١ٌثت ت٦ ا١َالب اًالٝى تزلت٦ ايـا ّلؿ٥ اًت، 

  2ك٨ُ٣اى رـيـى كا ت٦ ّاك ٝيٖيلؿ. ٙقا ٌٝٚٞا١اٟ فاٜٙ تايـ ٧ِياك تا٢ُـ.

                                                           
 30/3/1368ؿك ٝلاًٜ تيقت ٣ماكت اعـّالفات ٣ ال٢ً٘ ١يل٧٣اي ١ؾاٝي ٣ ا١تؾاٝي  ا١اتيت. 1 
ُـقثاٟ   ي ك٣م ١ي٦ٞ ىزل ٣ ٍِل٧اي ٝؾتٚو ٝلؿٛ ؿك ي تيا١ات ؿك ؿيـاك ٨ٝٞا١اٟ ؽاكري ؿ٦٧. 2 

18/11/1371 
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 ٌیي ٍ ضکست دادى دضوٌبى بیذاسی، ضشط تحقّق پیشٍصی هؤه
ىِاك٧ايى ٦ّ ؿك ؿ١يا ا١زاٛ ٝيٖيلؿ، ٝغ٤ْٛ ت٦ ٌُْت اًت؛ ٌُْت 

ى  فـ٥ؽ٤ا٧ـ ؽ٤كؿ. اي٠ صينى اًت ٦ّ تزلت٦ ت٦ ٝا ١ِاٟ ؿاؿ٥، ميل ام ٣
٣ آيات مياؿى ٦ّ ؿك اي٠ ر٨ت « ٍ ليٌصزىّ اللِّ هي يٌصزُ»ا٨ٙى ٦ّ: 

آ٣ك١ـ،  ىِاك ٝى ٝغ٤ْٛ ت٦ ٌُْت اًت. يِ ٝـّتى ماٙثا٧ًٌت. ىِاك٧ا 
٣ٍتى ٦ّ ايٌتاؿٕى ِٝا٧ـ٥ ُـ ام اي٠ عله، آٟ ىِاك تٞاٛ ٝي٤ِؿ. 

٧اًت؛ ر٢ٔ فن٨ٝاى كاًؼ اًت؛ ٧ل ٦ّ فنَٝ  ، ر٢ٔ اكاؿ٥ر٢ٔ
تيِتل ت٤ؿ، ا٣ تل١ـ٥ اًت. ت٢اتلاي٠، اي٨٢ا ٌُْت ٝيؾ٤ك١ـ. إل ٍلاك ت٤ؿ 

 ا٣ّٗى  ٌت تؾ٤كؿ، تايـ ٧ٞاٟ ؿ٦٧تا اي٠ ىِاك٧ا ُْ ١ؾاٛ اًالٝى
ت٤ؿيٜ،  تلت٤ؿ، ٝا ضقيي يتلؿ٠ُٞ ٤ٍـ  ٕيتٜـ  ٌُْت ٝيؾ٤كؿ. آٟ ٣ٍت

ٝاٟ ّٞتل ت٤ؿ،  ٧اٝاٟ ّٞتل ت٤ؿ، اْٝا١اتٞاٟ ّٞتل ت٤ؿ، ؿ١يا٢ُاًى ىيت٤ا١ا
٨اى آٟ ٣ٍت٨ا ل٣م تغٞـا٦ّٚٙ اي٠ ّٞث٤ؿ٧ا ٣ ّٞيٝاٟ ّٞتل ت٤ؿ؛ اٝ تزلت٦

٦ّ آٟ ٣ٍت ٣ر٤ؿ ؿاُت، ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ.  رثلاٟ ُـ٥ ٣ ؽيٚى ام اُْاالتى
٧ا ؽيٚى تاالًت. إل  ٧اُاٟ ٧ٜ ؽ٤ب اًت. اٝل٣م ا١ٖين٥ ٦ٝلؿٛ ك٣عيّ

ؽـاى ١ْلؿ٥ يِ ٣ٍتى يِ ر٢ٖى اتّياً تييتـ ٦ّ عض٤ك ؿك رث٦٨ كا 
اٝل٣م ٝا  تلاى ٝلؿٛ ٣ ر٤ا٨١ا ايزاب ٢ّـ، آٟ ٣ٍت ؽ٤ا٧يـ ؿيـ ٦ّ ر٤اٟ

اٍ ام ر٤اٟ آٟ ك٣م ّٞتل  تَ ٣ ىـاّاكىاًت، ٧ّٞ ٦ّ ١ٌ٘ ٤ًّٛ ا١َالب
١يٌت؛ ُايـ تيِتل ٧ٜ ٧ٌت. يِ ص٢ي٠ عاٙتى ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ت٢اتلاي٠، اي٠ 

اي٠ اًت ٦ّ ٝا تيـاك تاُيٜ. ٨ٜٝ  ىِاك٧ا ٝغ٤ْٛ ت٦ ٌُْت اًت؛ ٠ْٙ
٢ْيٜ. ١ ت٦ ُلط اي٦ْ٢ ٝا تيـاك تاُيٜ؛ ت٦ ُلط اي٦ْ٢ ؽ٤اتٞاٟ ١ثلؿ، ميٚت

اي٠ م٨ٖ١اى ٧ِـاكؿ٢٧ـ٥ ٣ تيـاكتاٍ، ٝا كا تيـاك ٦ٖ١ ؿاكؿ؛ اي٠ ُلعَ 
  1اًت.

 هقببل دضوي دس یهلًّقص ّوبستگی 
ّٝٚى  تلاى ؽ٢خى ّلؿٟ ت٨ـيـ٧ا، ٧ٞثٌتٖى ايلاٟ ّٝٚت٨ٝٞتلي٠ ًالط 

ٟ ت٨ـيـ٧اى ؿ٠ُٞ اعتياد ت٦ تلاى ؽ٢خى ّلؿ ايلاٟ ّٝٚت٣ ٧ٞـٙى اًت. 
١ـاكؿ. ٧ٞـٙى ٣ ٧ٞثٌتٖى ُٞا ٝلؿٛ ٣   اي  تٞة اتٞى ٣ ًالط ٧ٌت٦

                                                           
 25/06/1389   اي٢ـٕاٟ ٝزٚي ؽثلٕاٟ ك٧ثليتيا١ات ؿك ؿيـاك كئيي ٣ ١ٞ .1 
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ايلاٟ  ّٝٚتؿي٢ى، ٨ٝٞتلي٠ ًالط  ص٢ٔ مؿٟ ُٞا ت٦ كيٌٞاٟ ا٨ٙى ٣ ايٞاٟ
تا اٝل٣م ّاكايى ؽ٤ؿ  اًت؛ اي٠ ًالعى اًت ٦ّ تقـ ام ايل٣مى ا١َالب

.٣ تقـ ام اي٠ ٧ٜ ١ِاٟ ؽ٤ا٧ـ ؿاؿكا ١ِاٟ ؿاؿ٥ 
1  

 ایشاى بشای دضوي هلّتٍ خَدببٍسی  هقبٍهت
ٍ »٨اى ٝإ٠ٝ ٕقُت٦ ٝييلٝايـ: ّٝٚتتا اُاك٥ ت٦ يْى ام  ٝتقاٗؽـا١٣ـ  

؛ ؿ٢ُٞاٟ، ص٤ٟ آ٨١ا كا ٝإ٠ٝ 2«ا اى يؤهٌَا تاهلل الؼزيز الحويذن الّْها ًقوَا هٌ
تؾاعل ـ  ١ٞي٤ِؿ تٌٚيٜ م٣ك ٣ اًتْثاك٣ ا١ٌاٟ ٝإ٠ٝ ـ ياىت٦ ت٤ؿ١ـ

 ٣ ؽ٤ؿتا٣كى ، ايٌتاؿٕى، َٝا٣ٝتايٞا١ِاٟ ام آ٨١ا ا١تَاٛ ٝيٖلىت٢ـ. ايٞاٟ
تلاى ؿ٠ُٞ ١ا٤ٕاك اًت. آ٨١ا ع٤ْٝت٨اى ٝغيـ ٣ ىلٝا١ثل ٣  ايلاٟ ّٝٚت

غاٗ ٣ تٌٚيٜ ؿك َٝات٘ م٣ك٤ٕيي٨ايِاٟ كا ٝيپ٢ٌـ١ـ. اٝل٣م ىلياؿ يت ٨اىّٝٚت
٨ا كا ّٝٚتتلؽاًت،  اّٝت تاك ام متاٟ اٝاٛ ا٦ّّٗ٣  ايلاٟ ّٝٚتؾ٤ا٧ى اًالٝ

٣ ؽ٤ؿتا٣كى  تيـاك ّلؿ٥ ٣ ؿ٨ٙا كا تْاٟ ؿاؿ٥ ٣ ؿك ٢ٝغ٦َ ك٣ط تيـاكى
 ّٝٚتا١ـ؛ اّٝا  ٣ر٤ؿ آ٣كؿ٥ اًت. ؿ٢ُٞاٟ ام اي٠ ٌٝائ٘ ١ٖلاٟ ٣ ًلاًي٦ٞ ت٦

.٧ا ايل٣م ؽ٤ا٧ـ ُـ ايلاٟ تل اي٠ ت٤عو٦
3  

 ی سسیذى بِ اّذاف ػبلی اسالهی ؛ الصهِبهتاستق
ظ ى ىت ؿك ٤ًك٥ ى ٍلآٟ ى ُليي٦ ى ٨ّٝٞى ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، ٦ّ آي٦ ١ْت٦

إىّ الّذيي يثايؼًَل إًّوا يثايؼَى اللِّ يذ اللِّ »ى ٧ٞي٠ ١ْت٦ اًت:  ؿكتاك٥
توا ػاّذ ػليِ اللِّ   ًفسِ ٍ هي أٍفى  فَق أيذيْن فوي ًنث فئًّوا يٌنث ػلى

ذ، ي، كًيـٟ ت٦ ١تاكا٧ى كا آمام ّلؿ ّٝٚت. ٣ٍتى يِ 4«فسيؤتيِ أجزاً ػظيواً
و ؿك آٟ كا٥، ت٦ ٝت٤ٍّ ؿك آٟ كا٥، ت٦ ايِلىت اٝتاعتياد ؿاكؿ ت٦ اًتَ

ى كا٥. يْى ام آىات ٝا  ١ِـٟ ٝياٟ كا٥، ت٦ ٍا١ـ ١ِـٟ ت٦ ؿًتا٣كؿ٧اى ٝيا٦١
ذ ٨١ايى ياي٠ اًت ٦ّ ت٤ّٔك ٢ّيٜ اي٠ َٝـاكى ٦ّ ايِلىت ّلؿيٜ، ١تا

                                                           
 1/1/1384تيا١ات ؿك ٓغ٠ راٝـ كض٤ي . 1 
  85ي  ي تل٣د، آي٦ . ٤ًك2٥ 

 26/9/1382تيا١ات ؿك ؿيـاك اًاتيـ ٣ ؿا١ِز٤ياٟ ٍن٣ي٠ . 3 
  10ي  ي ىتظ، آي٦ ٤ًك٥  . 4 
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يٜ ص٤ٟ تا و ٢ّيٜ. آىت ؿيٖل اي٠ اًت ٦ّ ت٤ّٔك ٢ّرا ت٤ٍّ اًت؛ ٧ٞي٠
كا  اي٠ ؿ٣ك٥ ٣ ؿك اي٠ ٝـّت ت٦ ٧ـى٨اى ٨١ايى ١لًيـيٜ، اي صلاك اٝيـ

٢ّيٜ ؿيٖل ؿًتلًى ١ؾ٤ا٧يٜ ؿاُت.  ؿك ؿٗ ؽ٤ؿٝاٟ ؽا٤ٍٝ ٢ّيٜ؛ ىْل
فلذلل فادع ٍ »آ٤ٝمؿ، اي٠ اًت:  ت٦ ٝا ٝى ٣ اًالٛ ٝتقاٗكا٧ى ٦ّ ؽـا١٣ـ 
ايَ  ؿٍّت؛ كا٧ى كا ٦ّ ٢ُاؽتيـ، تا 1«أَّاءّنٍ ال تتّثغ استقن موا أهزت 

ؽلد تـ٧يـ. إل  ت٦ اٝتتل٣يـ، ٍـ٨ٝا كا ٝغْٜ ٣ اًت٤اك تلؿاكيـ ٣ اًتَ
  2.ؽلد ؿاؿيٜ، آٟ ٣ٍت ت٦ ا٧ـاه فاٙى اًالٝى ؽ٤ا٧يٜ كًيـ ت٦ اٝتاًتَ

 دضوٌیْبدس بشابش  ٍ ضجبػت تذبیش
ى اي٠ ؿ٢ُٞي٨ا كا  تا٢ُـ؛ ٝغاًث٦ ٟ ٤ِّك تايـ ٤٧ُياكٌٝو٤ال٣  ّٝٚت

٢٢ّـ. ٧ٜ  فٞ٘ ٣ تا ُزافت ى تا اي٠ ؿ٢ُٞي٨ا، تا تـتيل ت٢٢ْـ؛ ؿك َٝات٦ٚ
تـتيل المٛ اًت، ٧ٜ ُزافت المٛ اًت. إل ُزافت ٣ر٤ؿ ١ـاُت٦ 

ى فث٤ى ؿ٣ٙت٨اى ٌٝتْثل، ٌّى  ثت ٣ ص٨ل٥ت ٣ ٧يتاُـ، ؿك َٝات٘ ات٨ّ
ؽ٤كؿ٥ اًت. ؿ٣ٙت٨اى ٌٝتْثل يْى ام   ؿٗ ؽ٤ؿ كا تثامؿ، ٍغقاً ٌُْت

ى فث٤ى ٕلىت٠ اًت؛ عٌ كا  ّاك٧ايِاٟ ٧ٞي٠ تِل مؿٟ اًت؛ ص٨ل٥
١اعٌ ّلؿٟ اًت. ؿك َٝات٘ اي٨٢ا إل ُزافتى ٣ر٤ؿ ١ـاُت٦ تاُـ، 

ي٠ علّت٨اى ١ٞايِىِ ؽٔٞا٦١ ى تا ا ٟ ٤ِّك إل ١ت٤ا٢١ـ ؿك َٝات٦ٌٚٝو٤ال
ٝقل٦ّ  ٣ ٌٝتْثلا٦١ ك٣ى ااى ؽ٤ؿُاٟ تايٌت٢ـ، ٍغقاً ّال٧ِاٟ ايِ

كا ت٦ ٌُْت ٝيِْا٢١ـ.  ّٝٚتاًت؛ ٧ٜ ؽ٤ؿ ٌُْت ٝيؾ٤ك١ـ، ٧ٜ 
 .ت٢اتلاي٠ ُزافت المٛ اًت

٠ ى ؿُٞ ام آ١ض٦ ٦ّ ؿك تل١ا٦ٝ ٧ٜ المٛ اًت. تـتيل يق٢ى إٓا٧ى تـتيل
ى تا آٟ. ؿ٠ُٞ ت٦ ٨ُْٚاى  اًت، ٣ تٔٞيٜ ؿكًت ٣ تزا ؿك َٝات٦ٚ

٣  ايلاٟ ّٝٚتٝؾتٚيى ؽا٧ل ٝي٤ِؿ. ُٞا اٝل٣م ٝالعؾ٦ ٢ّيـ؛ ؿك َٝات٘ 
ٍلاك ؿاكؿ؛  آٝليْا، ٨ٓي١٤يٌت٨ا ٧ٌت٢ـ، ؿ٣ٙت ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى

ى  يپ٢ُ٤ـ، ٕا٧ى ٙثاى ك٣تا٥ ٝيپ٢ُ٤ـ؛ ٕا٧ى ص٨ل٥ٕا٧ى ٙثاى ٕلٓ ٝ
ى ىليثٖلا٦١  ى ؽ٤ؿُاٟ كا ١ِاٟ ٝيـ٢٧ـ، ٕا٧ى ص٨ل٥ ؽ٠ِ ٣ ؽٔٞا٦١

                                                           
  15ي  ي ٤ُكي، آي٦ ٤ًك٥  . 1 
 27/07/1390ك  ٝلؿٛ ٢ّٖا٣ٜ ا١َالب ؿك ؿيـاك تا تيا١ات ك٧ثل ٝقؾّ .2 
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  1ت٤ؿ. ٝت٤ر١٦ِّاٟ ٝيـ٢٧ـ؛ تايـ 
*** 

آٝين ٣ تا تْي٦ ت٦ ا٤ٗ  ى ٤ُٛ ٣ ؽثاحت إل ؿًتٖا٥ اًتْثاكى، تا ا١ٖين٥
ؿك ؿاؽ٘  اى ؽ٤ؿ ت٤ا١ٌت ٣ اكتثاعات ًياًى ٣ ٍـكت ا٤َُ كًا٦١

ؽ٤كؿ٥ ٣ مت١٤ى كا فٚي٦  ٤ِّك اايٖا٧ى ؿكًت ٢ّـ ٣ ا١ٌا٨١اى ىلية
ٝٔاٙظ ٤ِّكُاٟ ت٦ ؽـٝت ٕيلؿ ٣ اي٨٢ا ؿك ر٨ت ؽ٤اًت ؿ٠ُٞ، 

ٝلاتة تاالتل اًت.  فٞٚى ا١زاٛ ؿ٢٧ـ، اي٠ ر٢ايت ام آٟ ر٢ايت ٝاٙى ت٦
تايٌتـ؟ اي٠  ايلاٟ ّٝٚتفـاٙتى فٚي٦  ص٦ ٌّى ٝيؾ٤ا٧ـ ؿك َٝات٘ اي٠ تى

٣ ا١ٖين٥ المٛ ؿاكؿ. فنيناٟ! ّاك تنكٕى تل ف٨ـ٥  ٣ اٍتـاك ّاك، ُزافت
 2ايـ. ٕلىت٦

 دضوي ی ِ اص حیل هلّتضٌبخت 
٨ايى ٦ّ ؿك ّٝٚتٟ ٤ِّك تا فثلتٖيلى ام ًل٤١ُت ٌٝو٤ال٣  ايلاٟ ّٝٚت

تنكٓ كا ؿك  ى ُيغاٟ ا١ـ، عي٦ٚ ٕلىتاك ُـ٥ ر٨ا١ى ى اًتْثاك ا٢ز٦
٣اكؿ ٝيٌامؿ تؾ٤تى ٢ُاؽت٦  ى ٦ّ ت٦ ١ؾاٛ َٝتـك ر٤٨ٞكى اًالٝىات٨ّاٝات

فنين ٣ تأٝي٠ ٢ٝاىـ ١اِٝل٣ؿ ؽ٤ؿ ام  ٣ ٧ـه ا٣ كا ٦ّ ًيغل٥ تل ايلاٟ
.ا١ـ ؿكًتى تِؾيْ ؿاؿ٥ ٦ٝؾ٤ٚٛ ٝاًت، ت ّٝٚتحل٣ت٨اى ٝاؿّى ٣ ٝق٤٢ى 

3 

 اًگیضی دضوي ًسبت بِ فتٌِ هلّتاجبصُ ًذادى 
ا١ـ، ا١َالب ٣ ٝلؿٛ  ٕٞاٟ ّلؿ٥ ٣ ا١َالب ؿ٢ُٞاٟ مت٤ٟ ٣ عَيل اًالٛ

ؽ٤ؿ، كا٥  ا١ٖينى ٝإ٠ٝ ٣ ا١َالتى ت٦ آ١اٟ ارام٥ ؽ٤ا٢٧ـ ؿاؿ ٦ّ تا ىت٦٢
ى ر٢ايتْاك كا تل ٝي٠٨ فنين ٝا ٤ٞ٧اك ٢٢ّـ. ٕل٨ْ٧٣اى آٝليْاى  ًٚغ٦

ا١ـ ٝلؿٛ  اٟ ؽ٤ؿ، ٕٞاٟ ّلؿ٥ٝقّٚٞاكتاتاٟ ٣  ٣اتٌت٦ ٣ ٝقا١ـ، عثٌ تغٚي٘
ا١ـ، ٣ ت٦ ؽياٗ تاع٘ ؽ٤ؿ  ام اًالٛ ٣ ا١َالب، ؿًت تلؿاُت٦ ايلاٟ

ٝإ٠ٝ  ّٝٚتا١تَاٛ تٖيل١ـ؛ ٣ٙى ماى٘ ام اي٦ْ٢  ٝيؾ٤ا٢٧ـ ام ا١َالب اًالٝى
                                                           

 1/1/1389ل كض٤ي تيا١ات ؿك ارتٞاؿ مائلاٟ ٣ ٝزا٣كاٟ علٛ ٝغ٨ّ. 1 
ـ     ٦، ؽا٤١اؿ٥ٍضاييّ ي تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤الٟ ٥ّ٤ٍ. 2  ات ٧اي ٨ُـاي ٧يـتٜ تيـل ٣ رٞقـي ام ٍضّ

7/4/1380 
 23/11/1380ت٠ٞ٨  22اياٛ ت٦ ٢ٝاًثت كا٧پيٞايي . 3 
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ى  ى اؿا٦ٝ ت٦ آ١اٟ ٣ اكتاتاٟ ٣ اِتيثا١اٟ آ١اٟ ارام٥ ٣ ُزاؿ ٣ ٤٧ُياك
ُـّت ٤ْ٢ٝب  ُلاكت كا ١ؾ٤ا٢٧ـ ؿاؿ ٣ ١ؾاِٛ َٝتـك اًالٝى، آ١اٟ كا ت٦

 1.ؽ٤ا٧ـ ّلؿ

 دس هقببل اخن دضوٌبى هلّتسّب ًکشدى هٌبفغ 
ُاءا٦َّٚٙ ت٦ ت٤ىيٌ  تايٌتى ٤٧ُياكا٦١ تٔٞيٜ تٖيل١ـ، ٣ ٝا اٟ ايلاٟ ّٝٚت

ؽ٤ؿ كا ؿك َٝات٘ تِل ٣  ّٝٚتا٨ٙى ٤٧ُياكا٦١ تٔٞيٜ ٝيٖيليٜ. ٝا ٢ٝاىـ 
اي٠  . آ١ض٦ كا ٦ّ ؿك كا٥ ايِلىتاؽٜ ؿ٢ُٞاٟ، ٧لٕن ك٧ا ١ؾ٤ا٧يٜ ّلؿ

ايل٣م  ّٝٚتـاٛ ٝي٢ْيٜ ٣ ٝغٞو٢يٜ ٣ ٝيـا١يٜ ٦ّ اي٠ المٛ اًت، اٍ ّٝٚت
 2.اًت

 هب هلّتّبی دضوي ٍ ػضم ساسخ  تَعئِ
ت ام آٟ ١ين ٧ٌت. تايـ تأّيـ ٢ّٜ ٦ّ ؽغل ٧ٌت، ٣ٙى كا٥ ١٤ٔٝيّ

٨ا كا تتلًا١ـ. تٖقاكيـ ؿ٢ُٞا١تاٟ ام ُٞا تتل٢ًـ ٣ ّٝٚتت٤ر٦ّ ت٦ ؽغل ١ثايـ 
ى ٕل٧٣ى ام  . ؽـا١٣ـ ؿكتاك3٥«اًإىّ ميذ الشّيطاى ماى ضؼيف»تـا١يـ ٦ّ: 

الّذيي قال لْن الٌّاس إىّ الٌّاس قذ جوؼَا »ٝييلٝايـ:  اًالٛ ٓـك ٝزا٧ـاٟ
. ؽغل٧ا كا تايـ 4«لنن فاخشَّن فزادّن إيواًاً ٍ قالَا حسثٌا اللِّ ٍ ًؼن الَميل

ايَ ١يايـ ٣ صاك٥ ٣ فالد،  ٣ تلؿيـ ٢ُاؽت تا ؿك ٤ٝار٦٨ تا آٟ عيلت
 ٢ُاؽت٦ ُـ٥ تاُـ.

ك٣ ُـيٜ ٣ آ٨١ا  اًالٝى ك٣ت٦ ٝا تا اي٠ ؽغل٧ا اي ام ايل٣مى ا١َالب
ؽٞي٢ى ٣  اٝاٛ كا ٢ُاؽتيٜ ٣ تزلت٦ ّلؿيٜ ٣ ت٦ ؽ٤اًت ؽـا ٣ ك٧ثلى

 اٙثت٦ّٕقُتيٜ.  ٝتًال ٦ٝلؿٝٞاٟ، ام تيِتل آ٨١ا ت ّاكى٣ ىـا تٔيلت
ٝا ٧ٞض٢اٟ اؿا٦ٝ  ّٝٚت٧ا ام ٤ًى ؿ٠ُٞ ٣ فنٛ كاًؼ ام ٤ًى  ت٤عو٦
  5ؿاكؿ.

                                                           
 22/4/1378ٟ اياٛ ت٦ ّٝٚت كُيـ ايلا. 1 
 1/1/1389ل كض٤ي تيا١ات ؿك ارتٞاؿ مائلاٟ ٣ ٝزا٣كاٟ علٛ ٝغ٨ّ. 2 
  76ي  ي ١ٌاء، آي٦ ٤ًك٥  . 3 
 173ي  فٞلاٟ، آي٦ ي آٗ ٤ًك٥  . 4 
 26/06/1390ي تيا١ات ؿك ١ؾٌتي٠ ارالى تيـاكي اًالٝ .5 
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 خَاست دضوي هلّتخستِ ضذى 
، كا٥ ًلت٢ٚـى ؿك ؿ١يا ٣ ٌّة كضاى ا٨ٙى ؿك اٝتكا٥ فنّت، كا٥ ّل
٣ كا٥ ايٌتاؿٕى ؿك َٝات٘ ؿ٢ُٞاٟ ؽـاًت. ؿ٠ُٞ  آؽلت، كا٥ ا١َالب

تا اي٠ فؾٞت  ّٝٚتكا ؽٌت٦ ٢ّـ؛ ماى٘ ام اي٦ْ٢ اي٠  ايلاٟ ّٝٚتٝيؾ٤ا٧ـ 
ى كا٥ ؽـا  ٣ تا اي٠ ٦ٞ٧ ؽ٤ٟ كيؾت٦ ُـ٥ ؿك كا٥ ؽـا، ٧لٕن ام اؿا٦ٝ

ٌٝٚٞاٟ ٨اى ّٝٚتؽٌت٦ ١ؾ٤ا٧ـ ُـ. ؿ٠ُٞ ٝيؾ٤ا٧ـ اي٠ ًلٌِٝ كا ام 
ؽٌت٦ ُـ٥ ٣ ؿك كا٥ ؽ٤ؿ  ّٝٚتتٖيلؿ؛ ٝيؾ٤ا٧ـ ٣ا٤ٞ١ؿ ٢ّـ ٦ّ اي٠ 

ٕيت٦  ايـ ٦ّ ؿ٠ُٞ ؿك٣ك ٝتنٙنٗ ٕلؿيـ٥ اًت. ُٞا ٧ٞي٦ِ ١ِاٟ ؿاؿ٥
 ى ؿك٣ك ؿ٠ُٞ كا تؾغو٦اؿّفااًت؛ تام ٧ٜ تايـ ١ِاٟ تـ٧يـ؛ تام ٧ٜ تايـ 

ؿيٖل  يِ ٍا٤١ٟ اٙثت٦ّ .َالب اًت٧اى ا١ ٢ّيـ؛ ٣ اي٠ تا عض٤ك ؿك ٓغ٦٢
ا١زاٛ تٖيلؿ، ٧يش تاعٚى ٍاؿك ١ؾ٤ا٧ـ ت٤ؿ  ٧ٌت: إل تؾاعل عٌ، ٝثاكم٥

ِّٞ ٣ ٧ـايت  ٝتقاٗر٤ٚ تيايـ. إل ٝثاكم٥ ٣ ٝزا٧ـت ت٤ِؿ، ؽـاى 
ؽلد  ٦ْاك ت٢ِي٢يٜ، إل ٤٧ُياكى تيٝي٢ْـ؛ اّٝا إل ٝزا٧ـت ٤ِ١ؿ، إل ت

آيـ ٢ًٖل ٝا كا ىتظ  ٜ، إل ؿك ٢ًٖل تؾ٤اتيٜ، آيا تام ٧ٜ ؿ٠ُٞ ١ٞى١ـ٧ي
٢ّـ؟ ص٦ ٌّى ص٢ي٠ صينى كا ٕيت٦ اًت؟ ٝا تايـ تالٍ ٢ّيٜ، تا ؿ٠ُٞ 
١اّاٛ ت٤ِؿ. إل ٝا تالٍ ١ْلؿيٜ، ؿ٠ُٞ ّاٝياب ؽ٤ا٧ـ ُـ؛ ٣ ١ٌتزيل 

 يّت ٝا ٣ ك٣ى ؿ٣ٌٍٝو٤ٙتاهلل ٠ٝ فِٙ. ٝا ١ثايـ تٖقاكيٜ ؿك مٝاٟ ٝا ٣ تا 
 ام اي٠ ر٨ت ٧ٜ تٌياك ص٢ي٠ ٤ُؿ. ت٦ ٧ٞي٠ ؽاعل، تْٚيو فٚٞا ٝا، اي٠

.اًت٨ٜٝ 
1  

 دس بشابش ًفَر دضوي هلّتاًسجبم 
علّت ٢ّـ ٣ ت٦ ؽـا تْي٦  ٢ٌٝزٜ ٤ُؿ ٣ تا ايٞاٟ ّٝٚتتايـ ١يل٣ى 

ؿ٧ـ ٣ ام ًؾتي٨ا ١تلًـ ٣ اا فَة ١ِْـ، تا ٧يضٖا٥ ؿ٠ُٞ ت٦ ؽ٤ؿ 
ٝيْلؿ١ـ ٣  ى ١ي٤ف ١ـ٧ـ. ؿك ٕقُت٦ اىلاؿى ت٤ؿ١ـ ٦ّ ًغغى ىْل ٥ارام

ى مؿ، ٣ٙى ٣كم ملٕ ات٨ّاٛؽا٧لتي٠ ت٤ؿ١ـ. ٧لص٢ـ ١ٞي٤ِؿ ت٦ آ٨١ا 
٣ر٤ؿ ؿاكؿ. اّٝا آٟ  ّٝٚت١ٞيت٤ا١ٌت٢ـ تا٣ك ٢٢ّـ ٦ّ ت٤اٟ َٝات٦ٚ تا ؿ٠ُٞ ؿك 

                                                           
ٞافات اًـتاٟ ت٤ُـ٨ل   ى رٞق٦ ٣ ر ٦ ٣ ائ٦ّٞى فٚٞيّ اب ع٤م٤٥ٟ ٣ عّٚؿك رٞـ ك٣عا١يّ ا١اتيت. 1 

11/10/1370 
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كا ٝيـا١ٌت، ايٌتاؿٕى ٝيْلؿ  ٌّى ٦ّ كام علّت تاكيؼ ٣ ٢ًّت٨اى ا٨ٙى
  ٣1 ا١ٌزاٛ ٝيثؾِيـ ٣ اكاؿ٥ كا ت٤َيت ٝيْلؿ.

 ، فشاتش اص تحلیلْبی دضويهلّتحشکت 
تغٞـاهلل، ك٣ٍ ٣ علّت ٣ ايِلىتَ، ٤٢٧م تٌياك ىلاتل ام  ّٝٚتاي٠ 

تغٚي٨ٚاى ؿ٢ُٞاٟ اًت. ٝا ؿك تغٚي٨ٚا ٣ اؽ٨اك١ؾل٧ايِاٟ ٝيثي٢يٜ ٦ّ 
ي٠ ٤ِّك، تل ؽغا ٣ ؿك مٚظ ٣ اُتثا٥ صَـك ١ٌثت ت٦ ى٨ٜ ٣اٍقيّات ا

ٕيلي٨اى ؽغا كا ت٦ آ٨١ا اٝال ٝي٢٢ْـ  ٧ٌت٢ـ. ؽ٤ب؛ ٧ٞاٟ تغٚي٨ٚا ٣ تٔٞيٜ
ٕيلى ؽغا ٧ٜ، ٌُْت كا تل آ٨١ا تغٞي٘ ٝي٢ْـ. ٙقا، اِت ًل  ٣ تٔٞيٜ

٣ ٤ِّك ٝا كا ١ٞي٢ِا٢ًـ.  ، ا١َالبّٝٚت٧ٜ ٌُْت ٝيؾ٤ك١ـ؛ ص٤ٟ 
ؿ٥ اًت ٦ّ الصَٞ ؿك ا٧تنام تٞا١ـ ٣ ؿي٢َ فنّت اكاؿ٥ ّل ٝتقاٗؽـاى 

  2ا١ـ. ّٞل تٌت٦ ايـا ٢ّـ. صلا؟ ص٤ٟ ٝإ٢ٝي٠ ت٦ اي٠ ؿي٠
*** 

، ص٦ ّاك ٝيت٤ا٢١ـ ت٢٢ْـ؟! ّٝٚتؿ٢ُٞاٟ ١ٞيت٤ا٢١ـ ّاكى ت٢٢ْـ. تا يِ 
ٔ٘ ١ثاُـ ٣ كي٦ِ ١ـاُت٦ تاُـ، ٧ناك ّاك فٚي٦ ع٤ْٝتى ٦ّ ت٦ ٝلؿٛ ٝتّ

٣ ٝي٢٢ْـ. ٙقا، ٝيثي٢يـ ٦ّ ؿ٣ٙت٨ا ٣ كهي٨ٞايى ٦ّ ت٦ ٝلؿٛ  ٝيت٤ا٢١ـ ت٢٢ْـ
 آٝليْاى ٝلؿٝى ١ـاك١ـ، كاعت ميل تاك  ؽ٤ؿُاٟ ٣ٓ٘ ١يٌت٢ـ ٣ اِت٤ا٦١

٣ ؿيٖلاٟ ٝيل١٣ـ ٣ ام تلى، على٨اى آ٨١ا كا ٍث٤ٗ ٝي٢٢ْـ. اّٝا تا ا١ث٥٤ 
ا ٣ ٝت٤ّّ٘ ت٦ إٓا٥، ٝثاكم، ١تلى، ا٧٘ ؽـ ّٝٚت، آٟ ٧ٜ ّٝٚتٝيٚي١٤ى يِ 

ؿاؿ٥، ص٦ ّاك ٝيت٤ا٢١ـ ت٢٢ْـ؟! اي٠ ٧ٞا١زايى  ؽـا ٣ آم٤ٝؿ٥ ٣ آمٝايَ
ك ىل٤ٝؿ: ، ْٝلّآٝليْاتنك٤ٕاك ؿك َٝات٦ٚ تا ؿ٢ُٞي٨اى  اًت ٦ّ اٝاٛ

٧يش مٚغى ١ٞيت٤ا١ـ ت٢ْـ؛ ص٤ٟ عله « ٧يش مٚغى ١ٞيت٤ا١ـ ت٢ْـ. آٝليْا»
.فؾيٜ اًت ّٝٚتَٝاتَٚ يِ 

3  
*** 

                                                           
ؿك ٝلاًٜ تيقت ا٢ٓاه ٨ِٝـ ٣ تقا١٣ي٨ـاى ُـ٨لى ؽلاًـاٟ، ٌٝـو٤الٟ ت٢يـاؿ اـا١نؿ٥        ا١اتيت. 1 

 8/4/1368 ؽلؿاؿ ٣ ٨١ضت ٤ًاؿآ٤ٝمى ٣ تقـاؿى ام ّاك٢ّاٟ ٣ ٌٝو٤الٟ ٣ماكت ١يل٣ 
 8/3/1374« ص٨اكٛ ٝزٚي ٤ُكاي اًالٝي ي ١ٞاي٢ـٕاٟ ؿ٣ك٥»تيا١ات ؿك ؿيـاك . 2 
 تـ٠   عـلٛ عضـلت فٚـى   « ٓـغ٠ اٝـاٛ ؽٞي٢ـى   »تيا١ات ؿك ؿيـاك اٍِـاك ٝؾتٚـو ٝـلؿٛ ؿك    . 3 

 3/1/1374ضا)ؿ( اٙلّ ٤ًٝى 
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تتل ؿاكيٜ ٣ ٝيت٤ا١يٜ تل، ٤٧ُياكتل، ّاكآٝـتل ٣ ٝزلّ ي إٓا٥ّٝٚتل٣م، ٝا اٝ
ّاكٍ  ا٣ّٗ، آٟ ك٣مى ٦ّ ّٝٚتايَ تل٣يٜ. ؿ٠ُٞ ٧ٜ تايـ تـا١ـ ٦ّ اي٠ 

٣ اكفاب ٣  كا ؿكًت آمٝايَ ١ْلؿ٥ ت٤ؿ، ٠ْٞٝ ت٤ؿ ت٨ـيـ ت٤ؿ، اًتْثاك
اٙؾا٧ل تنكٓ ؽ٤ؿ كا ؿك ؿ١يا رـّى تٖيلؿ ٣  ٣ فٚىؿ٢ُٞاٟ رٌيٜ  تغٞيـ
تؾ٤كؿ، آٟ ك٣م ام ت٨ـيـ ٣ تغثية ٣ تغٞيـ ؿ٢ُٞاٟ، ىلية  ىلية

ب ُـ٥، كا٧ى ع٤ال١ى اِت ًل ٕقاُت٦، إٓا٧ي٨اى ١ؾ٤كؿ. اٝل٣م ٦ّ ٝزلّ
اٙٞٚٚى، تيَ ام  ى تي٠ ٝضافيى ايـا ّلؿ٥، ؿ٣ًتاٟ ٣ ؿ٢ُٞاٟ كا ؿك ٓغ٦٢

، ٤ٕٗ ت٨ـيـ ٣ تغٞيـ ؿ٢ُٞاٟ تنكٓ كا  ىا٦ٙ٣؛ ت٦ عليٌ ٧ٞي٦ِ ٢ُاؽت
 ١ؾ٤ا٧ـ ؽ٤كؿ.

1  

  هلّت حجن کثیش دضوٌی دضوٌبى بب
عزٜ َٝات٦ٚ ٣ ؿ٢ُٞى ؿ٢ُٞاٟ تا ٝا، تٌياك تاالًت؛ اّٝا ٍـكت ٣ ت٤اٟ 

ى  ى ت٨ارٞى ٝا تا ؿ٠ُٞ ٣ ص٦ ٝثاكم٥ ص٦ ٝثاكم٥ـ  ى ٝا َٝات٦ٚ ٣ ٝثاكم٥
ى تا ت٨ارٜ ؿ٠ُٞ تٔٞيٜ  . إل ٝا ت٦ ٝثاكم١٥ين تٌياك تاالًتـ  ؿىافى ٝا

ْاٗ ٣ ام اتّ ٝتقاٗتل اي٠ ٝق٢ا تٔٞيٜ تٖيليٜ ٣ ت٦ ؽـاى ـ  ؿاُت٦ تاُيٜ
ت٤اٟ ؿ٠ُٞ تٌياك ّٞتل ام ت٤اٟ ٝاًت. ٝا ـ  ت ؽ٤ؿٝاٟ اًتياؿ٥ ٢ّيٜؽلىيّ

ؿك تي٠ ٝلؿٛ ؽ٤ؿٝاٟ ٧ٌتيٜ؛ ٝا تا ٝلؿٛ ؽ٤ؿٝاٟ ٤ٝار٨يٜ، ٝا تا متاٟ 
ين١يٜ؛ اّٝا ؿ٠ُٞ اي٠ اْٝا١ات كا ١ـاكؿ يا ت٦ ٍـك ٝا ٝلؿٛ ؽ٤ؿٝاٟ عله ٝ

  ١.2ـاكؿ. ٙقا ٝا ٝيت٤ا١يٜ عتّى ك٣ى اىْاك ف٤ٞٝى ؿ١يا احل تٖقاكيٜ
*** 

١ثايـ ؽ٤ؿٍ كا ٙؾت تي٢ـامؿ تا ؿ٠ُٞ تا  ايلاٟ ّٝٚت٠ٝ ٝي٤ٖيٜ 
 ؿ٧ّٛ٣اى ؿًت  ٧ا، آ١ض٦ كا ٦ّ ؽ٤ؿٍ ٝيؾ٤ا٧ـ، ام تيا٦ٙ ٝـك١تلي٠ ُي٥٤

.تنكيٌ ٢ّـ ايلاٟ ّٝٚتىل٢٧َٖ ت٦ رٌٜ 
3  

                                                           
ى ٝـا٥   ؿك ؿيـاك تا ٌٝو٤الٟ ٤ِّكى ٣ ِْٙلى ؿك ١ؾٌتي٠ ك٣م ام ًاٗ ٤١ ٣ ؿك آًتا٦١ ا١اتيت. 1 

 1/1/1369ٝثاكُ كٝضاٟ 
 15/6/1380تيا١ات ؿك ؿيـاك افضاي ٝزٚي ؽثلٕاٟ . 2 
 12/2/1380تيا١ات ؿك ؿيـاك ر٤ا١اٟ ٣ ىل٢٧ٖياٟ ؿك ّٝٔٚاي كُت . 3 
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  هلّتدضوي ػلیِ  ی تبلیغبت گستشدُ
ؿ٠ُٞ، ٧ل ٣ٍتى تلاى ٧ل ؿًت٦ ام ٝؾاعثاٟ ًقى ٝي٢ْـ يْى  تثٚينات

٣ اعٞي٢اٟ  ام اي٠ ٝلاّن كا تٞثاكاٟ تثٚيناتى ٢ّـ؛ تلاى اي٦ْ٢ كاتغ٦ ٣ اٝيـ
تايـ ٨ا ى اي٠ ؿًتٖا٧ كا ام آ٨١ا ًٚة ٢ّـ. ٠ٝ فلٕ ٝي٢ْٜ، ٦ٞ٧ٝلؿٛ 

ت٦ آ٨١ا افتٞاؿ ٢٢ّـ؛ آ٨١ا اٝي٠ ٝلؿ٢ٝـ.  ّٝٚتٝلؿٛ تا٢ُـ؛  ٤ٝكؿ افتٞاؿ
١ٞي٤ٖيٜ ؽغا ١ٞي٤ِؿ؛ ٠ْٞٝ اًت ؽغا ت٤ِؿ؛ اّٝا ٧ل ؽغايى كا٥ رثلا١ى 

٤ُؿ، كا٥ رثلاٟ ؿاكؿ. إل اي١٤ـ ٝياٟ ٝلؿٛ ٣ ؿًتٖا٨٧اى ٍا١٤١ى ٌٌٕت٦ 
.١ـاكؿ. ؿ٠ُٞ اي٠ كا ٝيؾ٤ا٧ـ

1  

 اتخبر سٍضْبی گًَبگَى تَسّظ هشدم بشای هقببلِ بب دضوي
٤ٙعى اًت ٦ّ ٌّى ؽياٗ ٢ّـ ٝا ؿك ؽاكد ام  ا١ـيِى ٣ ًاؿ٥ ًاؿ٥

٧يش ؿ٠ُٞ ٣ تـؽ٤ا٧ى ١ـاكيٜ ـ ت٦ْٚ ؿك ؿاؽ٘ ٝلم٧اـ  ٝلم٧اى ؽ٤ؿٝاٟ
ى  ٨ا ٣ ؿ٣ٙت٨ا ٣ ٦ٞ٧ّٝٚتى  ٣ ٌّى فٚي٦ ٝا ّاك ١ٞي٢ْـ! ٖٝل ٝا ام ٦ٞ٧

ا١ـ، ٌٝتخ٢ى ٧ٌتيٜ؟ آ٨١ا ٦ٞ٧ ؿ٠ُٞ  ر٤اٝقى ٦ّ ؿك ع٤ٗ تاكيؼ ت٤ؿ٥
ا١ـ، ٝا ٧ٜ ؿ٠ُٞ ؿاكيٜ. آ٨١ا ؿك َٝات٘ ؿ٠ُٞ، ك٨ُ٣اى ١٤ٕا١٤ٕى  ؿاُت٦
ؾاف ّلؿ١ـ ٦ّ ًل٤١ُتِاٟ كا كٍٜ مؿ٥ اًت. تقضى ٤٧ُياكا٦١ ٣ كا اتّ
ايل٣م ُـ١ـ؛ تقضى ٧ٜ لا٦١ ٣ عْيٞا٦١ ٣ ًلًؾتا٦١ ايٌتاؿ١ـ ٣ ٝـتّ

٤ٙعى ت٦ ؽلد ؿاؿ١ـ ٣  ا١ـيِى ٣ ًاؿ٥ ف٢ٔلى ٣ م٣ؿتا٣كى ٣ ٨ً٘ ًٌت
ؽ٤ؿ ام ٧ٞي٠   ٌُْت ؽ٤كؿ١ـ! ٝا تايـ ؿكى تٖيليٜ. ؽ٤ُثؾتا٦١ ٕقُت٦

  ٧.2ا ال اًت ؿك٨ًا ٣ تزلت٦
*** 

ٕقكا١ـ تا اي٦ْ٢  ى تيٖا٦١ ٨اى ١اُى ام ًٚغ٦يؿك ًؾت ّٝٚتًا٨ٙا اي٠ 
اكاؿ٥ ٣  عْيٜ، الٍـكت، تا اًالٝى آٝاؿ٥ ُـ. ك٧ثلى ٦٢ تلاى ا١َالبمٝي

٣ر٤ؿ آٝـ ٣ ٣اكؿ ٝيـاٟ  ى ؿ٨ٙا، ؿك ٝياٟ ٝلؿٛ ت٦ فنٛ كاًؼ ٣ ١اىق ؿك ٦ٞ٧
٧ٜ تزلت٦ ايـا ّلؿ٥ ت٤ؿ١ـ؛ ٙقا ا١َالب اًالٝى ُْ٘ ٕلىت ٣  ّٝٚتُـ؛ 

٣ ك٧ثلاٟ ؿك ا١َالب  ّٝٚت؛ ص٤ٟ احل ٝا١ـ اي٠ ؿىق٦ تلى٢ـ ؿ٠ُٞ تى
، ك٧ثلاٟ ٣ ٝلؿٛ ى ِٝل٣ع٦ اًالٝى تزلت٦ ايـا ّلؿ٥ ت٤ؿ١ـ. ؿك ؿ٣ك٥

                                                           
 14/7/1379تيا١ات ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿٛ ٍٜ . 1 
 1/1/1377 1377اياٛ ت٦ ّٝٚت ُليو ايلاٟ، ت٦ ٢ٝاًثت ع٤ٚٗ ًاٗ. 2 
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٨اى ٍثٚى صَـك ؽغل١اُ اًت؛ ٙقا ي١ٞيـا١ٌت٢ـ ّٞي٠ تيٖا١ٖاٟ تا آٝاؿٕ
ى ؿ٠ُٞ ُـ١ـ؛  اى ٍث٤ٗ ع٦ٚٞعٔاك٧اى ؽ٤ؿُاٟ كا تلصيـ١ـ ٣ ٨ٝيّ

. اي٠ ؿىق٦ ؿك ؿك اي٠ ٤ِّك ّلؿ ؿ٠ُٞ ٧ٜ آٝـ ٣ ٧ل ّاك ؽ٤اًت،
ٝا، ٧ٜ  ّٝٚت، ٧ٜ تى ِٝل٣عيّ ى ام تزلت٦ ا١َالب اًالٝى، تا اًتياؿ٥

ٝا ٣ ٧ٜ ك٢ُ٣يْلاٟ ٓاؿً ٝا ى٨ٞيـ١ـ ٦ّ تايـ عٔاك  ك٧ثلاٟ ك٣عا١ى
كا ؿك ـ  ٔاك تيـاكى، اكم٨ُاى ا١َالتى ٣ عيق٢ى عٔاك ايٞاٟـ  ٝق٤٢ى

  ٧.1اى ؿ٠ُٞ ٝغْٜ ٦ٖ١ ؿاك١ـ َٝات٘ ت٤عو٦
*** 

ٝا تايـ تالٍ ٢ّيٜ ٦ّ ؽ٤ؿٝاٟ كا ت٦ آٟ ا٤ٖٙ ١نؿيِ ١ٞاييٜ. تايـ 
ى ّاٝ٘ ١نؿيِ ٢ّيٜ. اي٠،  كا ٧ٜ ت٦ آٟ ٦١٤ٞ١ تالٍ ٢ّيٜ ٦ّ ١ؾاٛ اًالٝى

ي٠ ٣ؽيي٦ علّت ٢ّيـ، ٧يش يِ ام ى ٝاًت. ٝاؿاٛ ٦ّ ؿك كا٥ ا ٣ؽيي٦
ٍاؿك ت٦ اي٠ ١ؾ٤ا٢٧ـ ت٤ؿ ٦ّ  آٝليْا٣ ٦١ ميل آٝليْاٍـكت٨اى فاٜٙ ٦١ 

تت٤ا٢١ـ تل ُٞا ىائٌ آي٢ـ ٣ ماٙة ١٤ُـ. ٠ْٞٝ اًت ضلت٦ تن٢١ـ، افيت 
٣ ٝالعيت  ٢٢ّـ، ٤ٝفيٖلى ٢٢ّـ اي٨٢ا ٧ٌت. ام ؿ٠ُٞ ٦ّ ت٤ٍّـ ٝغثّت

٣ ماٙة ١ؾ٤ا٢٧ـ ُـ ٣ ١ٞيت٤ا٢١ـ ُٞا  ٌّٝٚظا، تل ُٞا ؿاُت! اّٝ ١ٞي٤ِؿ
  2.تاٟ ت٦ ًٞت ّٞاٗ تامؿاك١ـ. تل ُٞا ف٤ٚ ايـا ١ؾ٤ا٢٧ـ ّلؿ كا ام علّت

 دس بشابش دضوي هلّتًطذًی  توبمی ُ اًگیض
١ِـ١ى آ٨١ا تلاى ؿ٠ُٞ  ى تٞاٛ ّاكى ٢٢ّـ ٦ّ ا١ٖين٥ ايلاٟ ّٝٚت

ٝي٢ْـ. ؿ٠ُٞ إل اعتٞاٗ تـ٧ـ ٦ّ  ْ ٤ُؿ؛ اي٠، ؿ٠ُٞ كا ٝأي٤ىِٝؾّ
ى ٝلؿٛ كا ضقيو  ت٤ا١ٌت٦ ا١ٖين٥ آىلي٢ى ٣ تا م٤ما ٣ تثٚينات تا ر٢زاٗ

 ىاعٌا٢ّـ، اٝيـٍ تيِتل ٝي٤ِؿ، ت٨ارَٞ ُـيـتل ٝي٤ِؿ. تايـ ؿ٠ُٞ 
 ا١تؾاتات ؿ٣ّٛاي٠ ؿك ؿ٣ك  ١ِـ١ى اًت، ٣ تٞاٛ ّٝٚتى اي٠  ٢ّـ ٦ّ ا١ٖين٥

ُاءاهلل ت٦ ت٤ىيٌ ا٨ٙى ٣ ت٦ ؿًت  ؽ٤ؿٍ كا تايـ ١ِاٟ تـ٧ـ، ٣ اي٠ اٟ
اهلل تقاٙى ا١زاٛ ؽ٤ا٧ـ  ٍـكت ا٨ٙى ٣ تأحيل ال٣كؿٕاك ؿك ؿ٨ٙاى ٝلؿٛ تق٤ٟ

  3.ايلاٟ اي٠ تاك ٧ٜ اٍثاٗ ١ِاٟ ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ ّٝٚتٕلىت؛ 
                                                           

 24/12/1383آ٤ٝماٟ  ى ا١ز٨٢ٞاى اًالٝى ؿا١َ تيا١ات ؿك ؿيـاك افضاى اتّغاؿي٦. 1 
 19/3/1372« فيـ مـيل»ؿيـاك ٌٝو٤الٟ ٤ِّكي ٣ ِْٙلي، ت٦ ٢ٝاًثت  تيا١ات ؿك. 2 
 4/2/1387  تيا١ات ؿك ؿيـاك ٕل٥٣ ّخيلى ام ّاكٕلاٟ ٣ ّاكآىلي٢اٟ. 3 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي / دشون 438

 ت دضويیّدس بشابش جذّ هلّتحشکت خَدجَش 

ايٌتاؿ٥  ٝي٢٢ْـ ؿ٠ُٞ ؿك َٝات٘ ١ؾاٛ اًالٝى ىاعٌاٝلؿٛ ٣ٍتى 
آي٢ـ ت٤ى ٝيـاٟ. اي٠ علّتِ ايٞا١ى اًت، اي٠ علّتِ ٍٚثى  اًت، ٝى

ى ؽـايى ؿك آٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؛ ؿًت  اًت؛ اي٠ صينى اًت ٦ّ ا١ٖين٥
٣ اٝخاٗ ى ا٨ٙى اًت؛ اي٠ صين٧ا ؿًت ٠ٝ  ٍـكت ؽـاًت، ؿًت اكاؿ٥

ى ال٣كؿٕاك اًت.  ٧ا ٤٨َٝك اكاؿ٥ ٠ٝ ١يٌت. ؿ٨ٙا ؿًت ؽـاًت. اكاؿ٥
ؿك ّاك ت٤ؿ، ؽـاى  ٣ٍتى علّت ؽـايى ُـ، تلاى ؽـا ُـ، اؽالّ

  1اي٢ز٤ك ؿىاؿ ٝي٢ْـ. ٝتقاٗ

 جبًبِ ٍ ٍسیغ هشدم ی حضَس ّوِ ٍاسغِ یأس دضوي بِ
ؼ ٢ّيـ. ؿ٨٢ُٞا ؽياٗ ٝيْلؿ١ـ ٦ّ ؿك اٟ كا عياٝت٣ اًتغْ اٝتاًتَ

)ك٥( ؽ٤ا٢٧ـ ت٤ا١ٌت ُيغ٢ت ٣ ُلاكت ٢٢ّـ. ؽأل ٣ر٤ؿ عضلت اٝاٛ
ت٦ عض٤ك ٝلؿٛ ؿك  . ١ثايـ ٓلىاًّلؿ اٙغٞـهلل عض٤ك ٝلؿٛ، آ٨١ا كا ٝأي٤ى

ى  . فا٨ُ٦ٝل٧ا ٦ّ ت٦ ٢ٝاًثت اياٛ فناؿاكى اٝاٛ ا١زاٛ ٝي٤ِؿ، اّتيا ّلؿ
تاٟ  ٝلؿٛ عض٤كُاٟ ٧ٞي٠ اًت؛ ٣ٙى عض٤ك ُٞا ؿك ٝلاّن ؽـٝت

ٕلاٟ،  اًت. تايـ ٤ٍى ٣ ٝغْٜ، تا ٤ًؿإلاٟ ٝلٓ ٣ تـؽ٤ا٧اٟ ٣ ت٤عو٦
اًالٝى،  ى ا١َالب يّت ٣ ٍٚٞل٣ ىقّاٙيّت ّٞيت٦ٌٝو٤ٙى  ؿك ٝغـ٣ؿ٥

ي٠ ١ْت٦ كا ام ا٣ اٝاٛ ٣ ىلم١ـا١َ، ا اّٝتتلؽ٤كؿ ٢ّيـ. تايـ ١ِاٟ ؿ٧يـ ٦ّ 
ا١ـ ٦ّ ٧ٞي٦ِ ؽـا كا ُا٧ـ ٣ ١اؽل افٞاٗ ؽ٤ؿ تـا٢١ـ، ٣ إل  ياؿ ٕلىت٦

يّت٨ا ٣ ٌٝو٤ٙاٝاِٝاٟ ؿك ٍيـ عيات ١يٌت، ؽـاى اٝاِٝاٟ تا آ٨١اًت. 
ت ّاٝ٘ ٣ تا عض٤ك ٣ًيـ ٣ ت٨ا كا ؽيٚى ٤ٍى ٣ ٝغْٜ ٣ تا ٍاعقيّٝأ٤ٝكيّ

ؿ ؿ٢ُٞي٨ايى ٦ّ فٚي٦ ٤١ .را١ث٦ ا١زاٛ ؿ٧يـ ٣ ؿ٠ُٞ كا ٝأي٤ى ٢ّيـ ٦ٞ٧
ًات٦َ اًت. ؿك ّزا  ١ؾاٛ ٝا ٝيِـ، ؿك تاكيؼ ١ؾا٨ٝاى ا١َالتى ؿ١يا تى

تا ٧ٞـيٖل تٔٞيٜ تٖيل١ـ ت٦  ٝتيَاً ًلاك ؿاكيـ ٦ّ ت٤ُٚ ُلً ٣ ملب
اي٦١٤ٖ٢ اًت  ؿ٣ٙتى ِّٞ ٢٢ْ١ـ ٣ ت٦ ؿ٠ُٞ ا٣ ِّٞ تلًا٢١ـ؟! ٝق٤ٞالً

اكؿ ُـ، ت٤ُٚ ؿيٖل تا ٨ّْٞاى ٦ّ إل ت٦ ٤ِّكى ت٤ًّظ ٍـكتى ىِاك ٣
ؽ٤ؿ ًقى ٝي٢ْـ ىِاك ٣اكؿ ُـ٥ كا ؽ٢خى ٢ّـ. ٤ِّك ٝا ؿك ؿ٣كاٟ 

                                                           
 19/11/1388ى اكتَ ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلاٟ يتيا١ات ؿك ؿيـاك ىلٝا١ـ٥ ٣ ال٢ً٘ ١يل٣ى ٤٧ا. 1 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 439 /فصل دوازدهن: ايستادگي هردم در برابر دشون 

 ًؾتي٨اى ؽ٤ؿ، ام ٧ل ؿ٣ ت٤ُٚ تغت ىِاك ت٤ؿ. ٧ِت ًاٗ ر٢ٔ
  1تغٞيٚى، ٝٔـاً تاكم اي٦١٤ٖ٢ ىِاك٧اًت.

 ی دفبع هشدهی؛ هبًغ تحقّق ًیّبت دضوي سٍحیِّ
ى ا١َالتى، ٧ٞي٦ِ يِ ٣ارة ا٧ٜ ٣  اٝق٦ٝا ٝي٤ٖييٜ ٦ّ ؿىاؿ ام ر

ٞى ئؿا تَليثاًى ا١َالتى، ٤ٝض٤فى  فٚي٦ راٝق٦ ضل٣كى اًت؛ ص٤ٟ ت٨ـيـ
ٞى اًت. ت٨ـيـ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؛ اّٝا تٌت٦ ت٦ اي٠ ئؿا اًت. ١ٞي٤ٖييٜ ر٢ٔ

ٝا ص٦١٤ٖ ؿك َٝات٘ ت٨ـيـ، ؽ٤ؿ كا ١ِاٟ تـ٧ـ ٣ آٝاؿٕى  ّٝٚتاًت ٦ّ 
ا١َالتى، ٧ٞي٦ِ آٝاؿٕى ؽ٤ؿ كا  ّٝٚتكا ؿك ص٦ عـى عيؼ ٢ّـ. إل ؽ٤ؿ 

٣ ّاك ؿك ٝيـاٟ تٞلي٠ ٣  ت ؿك تٌيذ، يق٢ى ر٤ا٨١ا فض٤يّعيؼ ّلؿ
ى ؿىاؿ  آ٤ٝمٍ كا ٧ٞي٦ِ تلاى ؽ٤ؿُاٟ ٦ٖ١ ؿاُت٢ـ ٣ إل ٝلؿٛ، ك٣عي٦ّ

ع٤كى ت٤ؿ ٦ّ  ٝق٦ى را كا تلاى ؽ٤ؿُاٟ عيؼ ّلؿ١ـ ٣ إل ص٨ل٥ ٣ ٍياى٦
آٝاؿ٥ ٣ ٌٝتقـ ؿىاؿ ام ٤ِّك  ّٝٚت٢ّـ  ىاعٌا٧لّي ت٦ آٟ ١ٖا٥ ّلؿ، 

ت ؿ٠ُٞ ت٦ تغٌَّ اًت، ؿك اي٠ ٤ٓكت ت٨ـيـ٧ا فٞٚى ١ؾ٤ا٧ـ ُـ ٣ ١يّ
.١ؾ٤ا٧ـ اي٤ًت

2  
*** 

 اي٦ْ٢ ُٞا ِٝا٧ـ٥ ّلؿيـ ٣ اىلاؿ ٠ٌٝ ؽ٤ؿُاٟ ؿيـ١ـ ٣ اىلاؿ ر٤اٟ
 ك٣ى ىل٢٧ٔ ٢ُيـ١ـ ٦ّ ؿك ٓـ ٣ ا٢زا٥ ًاٗ اؽيل، اًتقٞاكؽثلٍ كا 

٣ ٝلؿٛ كا ت٦  ٣ آ٤ٝمٍ ٣ ال٣كٍ ٝا افٞاٗ ١ي٤ف ّلؿ ٤ِّك ٣ ر٤ا١اٟ
ت٤ؿ ٦ّ  فّٚت٤ًً ؿاؿ، تـي٠  ٣ تثا٧ى ٣ اؽتاله تيْاكٕى ٣ ىٌاؿ

ى ؽ٤ؿ ١ت٤ا١ـ  ٝا ام ٢ٝاىـ ٣ ُؾٔيّت ٣ ٝٔٚغت ٣ آي٢ـ٥ ّٝٚتٝيؾ٤اًت٢ـ 
ؿيٖل ١ٞيت٤ا١ـ ام  ؿىاؿ ٢ّـ. إل ؿ٠ُٞ ت٦ اي٠ ١تيز٦ كًيـ ٦ّ راٝق٦

ت ؿ٠ُٞ فٞٚى رـّى اًت ٣ ١يّ ؽ٤ؿٍ ؿىاؿ ٢ّـ، تـا١يـ ٦ّ ت٨ـيـ
  3.اٍ كا ٣اكؿ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ ؽ٤ا٧ـ ُـ ٣ ضلت٦

                                                           
ٕا١ـ٦ ٣ ٣ماكت ؿىـاؿ    ؾـة ١يل٧٣ـاي ًـ٦   ؿك ٝلاًـٜ تيقـت ىلٝا١ــ٧اٟ ٣ الًـ٢٘ ٢ٝت     ا١اتيت. 1 

18/3/1368 
ت اًـتاٟ  اب ا٧٘ ٤ّ٢ًٟ ت٨لاٟ، ٝـكًّاٟ ٣ عّٚؿك ؿيـاك تا رٞقى ام تٌيزياٟ ٣ ك٣عا١يّ ا١اتيت. 2 

 5/7/1368ا٦َّٚٙ ٙث٢اٟ  ؽلاًاٟ ٣ ٕل٧٣ى ام افضاى عنب
 ٧ٞاٟ. 3 
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  هلّتایص آهبدگی افض
١ؾاٛ ١ـا٢١ـ، ت٤ٖي٢ـ ٦١،  ٝت٤ر٦ّتقضي ٠ْٞٝ اًت ٧يش ت٨ـيـي كا 

كا ٍث٤ٗ ٢٢ّـ،  ١ؾاٛ ١يٌت. تقضي ٠ْٞٝ اًت ت٨ـيـ ٝت٤ر٧٦ّيش ت٨ـيـي 
١ؾاٛ ٣ ؽ٤ؿ كا  ي ت٦ تؾِي ام ١ؾاٛ تـا٢١ـ، ٦١ ت٦ ٦ٞ٧ ٝت٤ر٦ّاّٝا آٟ كا 

. تقضي ١ين ٠ْٞٝ اًت ت٨ـيـ كا ؽاكد ام آٟ تؾَِ ٤ٝكؿ ت٨ـيـ تپ٢ـاك١ـ
 ي ؽ٤ا٧ي ٕٞاٟ ٢٢ّـ. ٦ٞ٧ رـّي تـا٢١ـ، اّٝا كا٥ عّ٘ آٟ كا تٌٚيٜ ٣ ا٤مٍ

١ؾاٛ ٧ٜ ٧ٌت.  ي ت٦ ٦ٞ٧ ٝت٤ر٦ّمٚظ اًت. ت٨ـيـ ٧ٌت، ٨ا اي٠ كا٧
٧يضْي ؽياٗ ٢ْ١ـ ٦ّ ٝتزا٣مِ ٌٝتْثلِ ًلَّ ت٦ صيني ّٞتل ام 

ام  اٙثت٦ٌّّي اتَا ؽ٤ا٧ـ ّلؿ. ّاٝ٘ ٍا١ـ ؽ٤ا٧ـ ُـ ٣ ت٦  ي ًٚغ٦
ؿ١يا اي٠ اًت ٦ّ ًقي  ي ُـ٥ ٣ ٦٢٨ّ ُـ٥ ٣ ٝقل٣ه تاّتي٨ْاي ٢ُاؽت٦

اٙقزا٦ٙ ام ؿايل٥ ؿ٢ُٞي،  اي كا فٚي فـ٢٢ّ٥ّـ ؿك تي٠ يِ ٕل٥٣ ؿ٠ُٞ، 
ؽاكد ٣ا٤ٞ١ؿ ٢٢ّـ تا تت٤ا٢١ـ آٟ تؾَ ؿيٖل كا ام تي٠ تثل١ـ، تقـ ٧ٜ ت٦ 

ت٨ـيـ ٧ٌت؛ ت٨ـيـ، ف٤ٞٝي اًت. كا٥ عّ٘ آٟ ٧ٜ  ًلاك اي٨٢ا تياي٢ـ.
  .عيؼ ٣ اىنايَ ف٢آل ٍـكت ؿك ؿك٣ٟ ١ؾاٛ اًت

ك٣م  ٝا ف٢آل ٍـكت ىلا٣ا١ي ؿاكيٜ. اي٨٢ا كا تايـ عيؼ ٢ّيٜ ٣ ك٣مت٦ 
آٝاؿٕي ؿاُت٦  اىنايَ ؿ٧يٜ. ٝا ضقيو ١يٌتيٜ، تايـ ؿك َٝات٘ ت٨ـيـ

ٕي ايزاؿ ٢ّيٜ ٣ إل ؿاكيٜ، عيؼ ٢ّيٜ ٣ تاُيٜ. إل ١ـاكيٜ، تايـ آٝاؿ
ك٣ي ـ  را١ث٦ ، افالٟ ؿىاؿِ ٦ٞ٧اىنايَ ؿ٧يٜ. ؿك َٝات٘ افالٟ ر٢ٔ

٣ ؿك َٝات٘ اٍـاٛ ت٦ ر٢ٔ، اٍـاٛ ت٦ ؿىاؿ ـ  تْي٦ ٣ تأّيـ ٝي٢ْٜ« را١ث٦ ٦ٞ٧»
  ٣1 ضلت٦ ٝتَات٘.

*** 
اّٝا تـا١يـ ٦ّ ؽيٚي تااكمٍ اًت. « ايٜ آٝاؿ٥»٤ٖييـ ٝياي٠ آٝاؿٕي، ٦ّ 
تل ام آٝاؿٕي ؿك رث٦٨ اًت. اي٠، آٝاؿٕي ؽيٚي  اي٠ آٝاؿٕي، ًؾت

ِْٝٚي اًت. آٟ آٝاؿٕي٨ا، ؿك ٤ٓكتي ٝيٌّل ؽ٤ا٧ـ ُـ ٦ّ ا١ٌاٟ اي٢زا 
آٝاؿٕي ايـا ٢ّـ. آ١زا ٌّا١ي ت٤ا١ٌت٢ـ ٝغْٜ تايٌت٢ـ ٦ّ ؿ٨ٙايِاٟ كا ام 

آٟ تاكيؼ ٣  اي ت٦ اي٠ ٝغثّت٨ا ؽاٙي ّلؿ٥ ت٤ؿ١ـ. ؽ٤ؿِ ُٞا، ٝلارق٦
٧اي ؽ٤ؿتاٟ ت٢ْيـ! ت٦ ياؿ تيا٣كيـ ٦ّ صغ٤ك ت٦ ىْل ٧يش صين ؿك  ؽاعل٥

                                                           
 27/12/1380تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤الٟ ٣ ّاكٕناكاٟ ١ؾاٛ ر٤٨ٞكي اًالٝي . 1 
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اي٠ ؿ١يا ١ث٤ؿيـ! ت٦ ىْل ٝاٗ، حل٣ت، ؽا٦١، م١ـٕي، اـك ٣ ٝاؿك، فياٗ ٣ 
ؾ٤ا٧يٜ يِ ؽا٦١ ؽيٚي ٝيٖيت ٦ّ ٝيىلم١ـ ١ث٤ؿيـ! إل ٌّي ت٦ ُٞا 

٢ـيـيـ ٦ّ ؾٝيؽ٤ب، ؿك ىالٟ راي ٨ُل ت٦ ُٞا تـ٧يٜ، آالً ت٦ كيَِ 
ااُ ت٤ؿيـ ٦ّ ت٤ا١ٌتيـ آٟ ّاك٧اي تنكٓ كا  غ٤كاي٢« ؽا٦١ صيٌت؟!»

َٝات٘ ٨ً٤٧اي ٝاؿّي، اا٧ا ٣ ما٤١ا١ِاٟ  ، ؿكآ١زاا١زاٛ ؿ٧يـ. ٌّا١ي ٦ّ 
ّليٜ ٣ ؿاًتاٟ  ٢٢ّـ. تلٕلؿيـ ت٦ ٍلآٟ ت٤ا١ٌت٢ـ َٝا٣ٝتٞيٚلميـ، ١ٝي

٣ تأّٝ٘  ؿٍّتاي٠ ؿاًتاٟ كا تا .« اٍٍد جالَتٍ قتل د»را٤ٙت كا تؾ٤ا١يـ! 
ؿك ٝيـا٨١اي ًؾت، ص٦  اٝتتؾ٤ا١يـ تا تثي٢يـ ٦ّ ١ََ َٝا٣ٝت ٣ اًتَ

  ١1ََ اكم١ـ٥ ٣ ٨ّٝٞي اًت.
*** 

كا عيؼ ٢ّـ،  ٣ ١ؾاٛ اًالٝى ت٨٢ا صينى ٦ّ ٝيت٤ا١ـ ٤ِّك ايلاٟ
٣ فنٛ رنٛ تل ؿىاؿ ِٝل٣ؿ ٣ ٢ٝغَى اًت. ؿك  اًتغْاٛ ؿاؽٚى

٣ا٢ذ ًاٗ ٕقُت٦ ٧ٜ ٧ٞي٠ ّاك تـ٣ٟ تْي٦ تل ؿيٖلاٟ ٤ٓكت  تيٌت
ت٤ٖييٜ، « ٦١» آٝليْإلىت٦ اًت. تقضى ؽياٗ ٝي٢٢ْـ إل ٝا تؾ٤ا٧يٜ ت٦ 

َٝات٘  آٝليْاتا  ،ى ر٢ٔ تْي٦ ٢ّيٜ. ٖٝل ٝا ٣ٍتى ؿك ؿ٣ك٥ تايـ ت٦ اك٣اا
تْي٦ ّلؿيٜ؟ ـ ؿ٠ُٞ ٣ ٝؾاٙو ٧ٜ ت٤ؿ آٝليْا٦ّ تا ـ  ت٤ؿيٜ، ت٦ ٤ُك٣ى

 ى فٞ٘ ؿك ٓغ٦٢ آٝليْاى ر٢ٔ، ّٞتل ام  ؿ٢ُٞى ٤ُك٣ى ًاتٌ ؿك ؿ٣ك٥
٦ّ فٞ٘  ّٝٚتـ  ١ث٤ؿ. إل ٠ٝ ٣ ُٞا ت٦ ُلايظ اًتغْاٛ ؿاؽٚى فٞ٘ ٢ّيٜ

  2.ت٦ تن١ـؿ٠ُٞ ١ٞيت٤ا١ـ ضلـ ٝي٢ْـ
*** 

ى ٦ّ ١ٞيت٤ا١ـ ام ؽ٤ؿٍ ؿىاؿ ٢ّـ، ؿ٠ُٞ كا ١ٌثت ت٦ ؽ٤ؿ رلى ّٝٚت
. ٝا تايـ تت٤ا١يٜ ام ؽ٤ؿٝاٟ ؿىاؿ ٢ّيٜ تا ؿ٠ُٞ ٣ ٌٕتاػ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ

١ٞي٤ِؿ م٣ك ٕيت ٣ تل آٟ صينى كا تغٞي٘  ّٝٚت٢ّـ ٦ّ ت٦ اي٠  ىاعٌا
اٍـ اىتؾاكات ١يٌت ٦ّ تاكيؼ ى ى تى كي٦ِ ٨اى تىّٝٚتٝا ام  ّٝٚتّلؿ. 

اى فٞيٌ ٣ ٠٨ّ  كي٦ِ ّٝٚتتت٤ا٢١ـ ٧ل ص٦ ٝيؾ٤ا٢٧ـ ت٦ آٟ ت٤ٖي٢ـ. اي٠ 

                                                           
ك٣م »، تـ٦ ٢ٝاًـثت   «ًـپا٥ ااًــاكاٟ ا١َـالب اًـالٝى    »تيا١ات ؿك ؿيـاك ىلٝا١ـ٧اٟ ٣ افضاى . 1 

 15/10/1373« ااًـاك
 15/5/1382تيا١ات ؿك ؿيـاك ٌٝو٤الٟ ٣ ّاكٕناكاٟ ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى ايلاٟ . 2 
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ؿاكؿ ٣ ام ؿكؽِا١تلي٠ تاكيؾ٨ا ٣ تنكٕتلي٠ ىل٨ٖ٢٧ا تلؽ٤كؿاك اًت. ام 
  ٣1 ٝقتَـ ت٦ ؽـاًت.ٝتّْي ؿاكؿ ٣  ى اي٨٢ا تاالتل، ايٞاٟ ٦ٞ٧

 دخبلت بِ دضوٌبى ی م اجبصُ، ػذهلّت استقالل
ى  ٣ٍتى ُٞا ت٦ اعلاه فاٜٙ ١ٖا٥ ٝي٢ْيـ، ام ٧ل عله، ىلياؿ ؽٔٞا٦١ 

٣ر٤ؿ  تا اٝل٣م، فٚي٦ ا١َالب ا٣ّٗيِ رٞـ ٣ ٝلّن ٣ ٕل٧٣ى، ام ك٣م 
ثى ٧ٜ ١ـاكؿ. ؿاُت٦، ٤٢٧م ٧ٜ ٧ٌت ٣ تقـ ام اي٠ ٧ٜ ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ؛ تقزّ

كا ٌٝتَ٘ ٝيؾ٤ا٧ـ، ؿؽاٙت تيٖا١ٖاٟ  اٟايل ّٝٚتعثيقت اي٠ علّت، ٦ّ 
كا ارام٥ ١ٞيـ٧ـ، ؿًت٨اى ؿؽاٙتٖل كا ٍغـ ٝي٢ْـ، ؿك ًياًت٨ا ٌٝتَ٘ 

١ـيـ٥ ـ  ٦ّ ٦ٞ٧ صين ؿ١يا، ؿك ؿًت آ٨١اًتـ ا١ـيِـ، ّٞپا١ي٨ا كا ٝى
٨ى كا ؿ٠ُٞ ٝيـاكؿ، تـي ٞى ٨ٓي١٤يٌٜى ًلعا١ى ر٢٨ّ ٝيٖيلؿ ٣ ُث٦ْ

٣ ؿك ٧ل ٤ِّك  اي٨٢ا ٝاي٢ٚـ، ؿك ايلاٟ .ٍ ؿ٢ُٞى مياؿ اًتا اًت ٦ّ فٚي٦
ؿيٖلى، كهي٨ٞايى تل ًل ّاك تا٢ُـ ٦ّ ام ٝلؿٛ ٢َٝغـ تا٢ُـ، ت٦ آٟ 

ٔ٘ تا٢ُـ، ٢ٝاىـ ٝلؿٛ كا ميل اا ٖٙـ ٢٢ّـ، ٢ٝاىـ ّٞپا١ي٨اى ٍـكت٨ا ٝتّ
٣ ت٦ ؽيل ٣ ٓالط آ٨١ا  ر٨ا١ؾ٤اكاٟ كا تأٝي٠ ٢٢ّـ، تل عثٌ تِؾيْ ٝلؿٛ

علّت ٢٢ّـ. كهي٨ٞاى  ى ا١ِٖت اًتْثاك علّت ٢٢ْ١ـ ٣ عثٌ اُاك٥
ا١ـ ٣ صَـك ٧ٜ تلاى اي٠ مٝاٝـاكاٟ  ٝلتزقى ٦ّ ُٞا ٝيثي٢يـ، اي٦١٤ٖ٢

، ٝغث٤ب ٣ ٝغ٤ٚت٢ـ. اّٝا ١ؾاٛ َٝـّى اًالٝى، ١ؾاٝى اًت ٦ّ آٝليْا
ـاك ٣ ٤٧ُياك١ـ؛ تا اكاؿ٥ تٔٞيٜ ٝيٖيل١ـ، ؿك ى ٝلؿٛ ؿك آٟ تي ٦ٞ٧

ؿ٣ٙت، ؿًتٖا٥ ـ ٟ ٤ِّكٌٝو٤الى ٌٝائ٘ م١ـٕى عض٤ك ؿاك١ـ،  ٓغ٦٢
ٝي٢٢ْـ، تلاى ؽـا علّت  آماؿ ٣ اًالٝى ىْلـ  ى ٦٢٢َٝ ٍضايى، ٥ّ٤ٍ

اىت٢ـ.  عٞـ ١ٞى ٌّى ت٦ ؿ٠ُٞ افت٢ا ١ٞي٢٢ْـ ٣ ام تغٞيـ ٝي٢٢ْـ، ت٦ ت٨ـيـ
ٝا عٌ ٌّى كا ١ٖلىتيٜ، ٝا ٌّى  .ص٢ي٠ ١ؾاٝى، تلاى آ٨١ا ٝغ٤ٚب ١يٌت

 ىاكى ٧اى ؿ٢ُٞاٟ ؿك ؽٚيذ كمٜ ؽثاحت٨ا ٣ ٦ً٤ً٣ كا ت٨ـيـ ١ْلؿيٜ. فٚي
ايٜ.  اى ت٨ـيـ ١ث٤ؿ٥ ١ٌثت ت٦ ٧ٌٞايٖاٟ ٧ٜ، ٧يش ٣ٍت تلاى ٧يش ٧ٌٞاي٦

ايلاٟ ٣ ١ؾاٛ َٝـّى  ّٝٚتا١ـ؛ اّٝا  ّلؿ٥ ٧ا، فٚي٦ ٝا ت٨ـيـ ؿكًت ٧ٌٞاي٦
٣ ٤ِّكى، ت٨ـيـ ١ث٤ؿ٥ اًت.  ّٝٚت، فٚي٦ ٧يش ؿ٣ٙت ٣ ر٤٨ٞكى اًالٝى

                                                           
 3/3/1375« ٝا٤١ك تنكٓ ٣اليت»تيا١ات ؿك . 1 
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ي ّٝٚت٣ ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى، اي٠ اًت:  ّٝٚتايٜ.  ٝا ٧ٞي٦ِ ِّٞ ّلؿ٥
ؿك ٤ٝضـ عٌ، علىـاك عٌ، ؿ٠ُٞ تا تاع٘، ؿ٠ُٞ تا ؽٜٚ ٣ ًتٜ ٣ 

ٕ ١يٌت ٣ ٣ تقلّ ٣ ؿ٣ٙتى ٦ّ ا٧٘ م٣ك٤ٕيى ٣ تزا٣م ّٚتٝم٣ك٤ٕيى؛ 
 ٕ ٢٢ّـ، ٝثاكم٥ضا١ى ٦ّ ٝيؾ٤ا٢٧ـ ت٦ ع٤ٍََ تزا٣م ٣ تقلّىَظ تا ٝتقلّ

ايٌتـ ٣ تٌٚيٜ م٣ك٧٤ٕاى ؿ١يا ١ٞي٤ِؿ. رلٛ  ٣ َٝات٦ٚ ٝي٢ْـ ٣ ٝغْٜ ٝى
.ايلاٟ، ىَظ اي٠ اًت ّٝٚت

1  

 ایشاى هلّتقذستوٌذی  تْذیذات دضوي ًطبى اص
٦ّ ٍـكت٢ٞـ ٧ٌتيـ. ٧ٞي٠ ٦ّ ـ ٣ ٝيـا١يــ تـا١يـ فنين ايلاٟ ّٝٚتُٞا 

ؿي٢ى ٣ ّٝٚى ؽ٤ؿتاٟ ؽاٙى ٢ّـ ٣  ؿ٠ُٞ ٝيؾ٤ا٧ـ ُٞا كا ام ٤٧يّت
ٝين١ـ،  ١ت٤ا١ٌت٦، ؿٙي٘ تل ٍـكت ُٞاًت. ٧ٞي٠ ٦ّ ؿ٠ُٞ ؿًت ت٦ ت٨ـيـ

ك٣م مياؿ  ٍـكت٢ٞـى كا ك٣مت٦ اًت. اي٠ ايلاٟ ّٝٚتى ٍـكت٢ٞـى  ١ِا٦١
ي ٦ّ ام ٓغ٦٢ ّٝٚت٢ّيـ ٣ ١ِاٟ ؿ٧يـ ٦ّ ؿك ٓغ٦٢ عض٤ك ؿاكيـ. ٧ل 

، تيل٣ٟ كىت ٣ ىضاى ًياًى، اٍتٔاؿى ٣ ىل٢٧ٖى ٤ِّك كا ك٧ا ّلؿ
ـ ٣ ٝاِٙ ٣ ٓاعة آي٢ ٧ا ى٤كى ت٦ آٟ ىضا ٝى ٤ًءاًتياؿ٥ ٨٢ّا ٣ تيٖا٦١

آٟ ٝي١٤ِـ. ٤ِّكتاٟ كا ٦ٖ١ ؿاكيـ. ٤ِّك تلاى ُٞاًت؛ ايلاٟ تلاى 
ُٞاًت ٣ تلاى ٧يضْي ؿيٖل ١يٌت. ؽ٤ؿتاٟ اي٠ ٤ِّك ٣ اي٠ ١ؾاٛ كا 

  ٣.2 ٍـكتى ٦ّ ؽـا ت٦ ُٞا ؿاؿ٥ اًت، ٦ٖ١ ؿاكيـ ، فنٛ، ٣عـتتا ايٞاٟ

 بسّبی دضويًیشٍهٌذ ٍ هقبٍم دس بشابش فط
٨ا ٣ يىِاك٧اى ؿ٠ُٞ ٣ ُلايظ ًؾت، ٝا كا ضقيو ١ْلؿ٥. ًؾت

ت٢ٖ٢ا٧ايى ٦ّ ؿك اي٠ ًى ًاٗ ٣ر٤ؿ ؿاُت٦، ٝا كا تضقيو ١ْلؿ٥؛ ت٦ْٚ ٝا 
 ٓال ٍ إىّ الشّجز»ىل٤ٝؿ:  7كا ١يل٢ٝ٣ـ ٣ َٝا٣ٛ ٧ٜ ّلؿ٥. اٝيلاٙٞإ٢ٝي٠

أقَى  ٔأرقّ جلَداً ٍ الٌّاتتات الؼذيٓ ػَداً ٍ الزٍّاتغ الخضز لةصأ ٔالثزّيّ
؛ ٧ٜ ٝغْٞتل اًت، ٧ٜ ٣ٍتى ٦ّ آٟ كا آتَ مؿى، آتَِ 3«ٍقَداً

                                                           
 30/8/1375تٌيزياٟ ًلاًل ٤ِّك  تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞـ ّخيلي ام .1 
 18/10/1382تيا١ات ؿك ؿيـاك اٍِاك ٝؾتٚو ٝلؿٛ ٍٜ . 2 
  45اٙثالم٦، ١ا٦ٝ  . ٨١ذ3 
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ت ُلايظ ًؾت اي٠ اًت. ُلايظ ًؾت، ُلايظ ٝا١ـٕاكتل اًت. ؽآيّ
ٟ ٣ ك٧ثلاٟ ٌٝو٤ال٨ا كا َٝا٣ٛ ٝي٢ْـ؛ كؤًا ٣ ٝـيلاٟ ٣ ّٝٚتالصاَٙ، 

ا ت٤َيت ٝي٢ْـ، ١يل٣ى ٤ِّك٧ا كا َٝا٣ٛ ٝي٢ْـ؛ ٝخ٘ يِ ٣كمٍ، آ٨١ا ك
ت آ٨١ا كا ٝضافو ٝي٢ْـ، ٝيل١٣ـ ؿ١ثاٗ آ٨١ا كا ٝضافو ٝي٢ْـ، ٧ّٞ

  1ّاك٧اى تنكٕتل. ٣ اي٠ تغٞـا٦َٚٙ اتّياً اىتاؿ٥ اًت.

 ایستبدگی اسالهی ٍ ّضن ًطذى دس هقببل دضوي 
اًالٝى، ايٌتاؿٕى اًالٝى، ٧ضٜ ١ِـٟ ؿك َٝات٘ ؿ٠ُٞ،  اًتَالٗ

ام ؿ٠ُٞ، ٍـكت ا٤ُاٙى ؿ٠ُٞ كا ت٦ عٌاب ١يا٣كؿٟ، فؾٞت  ١تلًيـٟ
ى ا٤ٝك م١ـٕى ى٨ٞيـٟ ٣  ت٦ ؽـا كا ؿك ٦ٞ٧ ٣ ت٤ّّ٘ ْاى ت٦ ١يياتّ

ى ٍضايا اي٠ كا ١ِاٟ ؿاؿ٥ اًت؛  ، ؿك ٦ٞ٧ايلاٟ ّٝٚتتِؾيْ ؿاؿٟ اًت. 
٣ر٦  ٧يش ١ِاٟ ؿاؿ٥ اًت ٦ّ ت٦ ايلاٟ ّٝٚتتقـ ام اي٠ ٧ٜ تايـ ١ِاٟ ؿ٧ـ. 

ّاكي٨اى ؿ٠ُٞ،  عٚثي٨ا ٣ عٚة عاضل ١يٌت ؿك َٝات٘ الك٣يي٨ا ٣ اىن٣ٟ
١ِي٢ى ٢ّـ ٣ ٝثا١ى اًالٝى كا تؾاعل ؿيـٕا٨٧اى ؿ٠ُٞ ٣  يِ ٍـٛ فَة

اى اًت. ؿك  كاضى ّلؿٟ ا٣، ك٧ا ًامؿ ٣ ٢ّاك تٖقاكؿ. اي٠، ؽ٤ب ك٣ي٦
ؽاكرى، ؿك  ى ٌٝائ٘ ًياًت كى ك٣م، ؿك مٝي٧٦٢ٞي٠ ٍضاياى ٨ّٜٝ را

ايلاٟ ٤ٝاضـ  ّٝٚتكياًت ر٤٨ٞكى، تغٞـاهلل  ى ٌٝائ٘ ا١تؾاتات مٝي٦٢
ى اي٠ ٍضاياى ًياًى  ؽ٤تى ١ِاٟ ؿاؿ٥ اًت ٣ ١ِاٟ ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ. ؿك ٦ٞ٧

ى يا ىل٢٧ٖى، ؿ٠ُٞ ٝي٤ُْـ تلاى ؽ٤ؿ راى اا تام ٢ّـ ٣ ٣اكؿ ٝق٢ا
ايلاٟ ٧ٜ ٝغْٜ ايٌتاؿ٥ اًت ٣ تايـ  ّٝٚتايلاٟ ٤ُؿ.  ّٝٚتف٢٧ى ىل٢٧ٖى 

تايٌتـ. عتّى ؿيـ٥ ُـ٥ اًت ٦ّ ؿ٢ُٞاٟ ١ٌثت ت٦ ّا١ـيـا٧اى كياًت 
ٝي٢٢ْـ. ٝي٤ٖي٢ـ اي٠  ر٤٨ٞكى اؽ٨اك١ؾل ٝي٢٢ْـ، عله ٝين٢١ـ، تغٚي٘

تيِتل ؿىاؿ ٝي٢ْـ، آٟ  ١ٛنؿيْتل اًت، اي٠ ىلؿ ام اًال ىلؿ ت٦ ملب
ى ا٤ٝك ؿؽاٙت  ُؾْ ّٞتل ؿىاؿ ٝي٢ْـ! يق٢ى ؿ٢ُٞاٟ ٝيؾ٤ا٢٧ـ ؿك ٦ٞ٧

ى اي٠ ٝيـا٨١ا، تل ا٤ٓٗ اًالٝى ااى ؽ٤ا٧ـ  ايلاٟ ؿك ٦ٞ٧ ّٝٚت٢٢ّـ. 
ى اي٠ ا٤ٓٗ، ايٌتاؿٕى ؿك  ى ؿ١يا تايـ تـا١ـ. ام ر٦ٚٞ ىِلؿ. اي٠ كا ٦ٞ٧

ى اًتْثاكى ؿ٣ٙت٨ايى اًت ٦ّ ٝيؾ٤ا٢٧ـ ؿك  ٣ ك٣عي٦ّ َٝات٘ اًتْثاك
                                                           

 25/06/1389 تيا١ات ؿك ؿيـاك كئيي ٣ ١ٞاي٢ـٕاٟ ٝزٚي ؽثلٕاٟ ك٧ثلي .1 
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ٝا  ّٝٚتٌٝائ٘ ؿاؽٚى ٤ِّك ٝا راى اايى تام ٢٢ّـ ٣ ؿؽاٙت ١ٞاي٢ـ؛ ٣ٙى 
٢ّـ. إل ٌّى ام ١اٝنؿ٧اى كياًت  ؿٍّت٣ تايـ  ١ٖا٥ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ ؿٍّتتا 

، ؿك َٝات٘ ؿؽاٙت٨اى آٝليْاى ١لِٝى ؿك َٝات٘  ر٤٨ٞكى، ّٞتلي٠ ١ِا٦١
ؿك َٝات٘ تزا٣م٧اى ىل٢٧ٖى ٣ ًياًى تيٖا١ٖاٟ ١ِاٟ  ،ؿ٣ٙت٨اى ملتى

كأى ١ؾ٤ا٧ـ  ٝا ت٦ ص٢ي٠ ٌّى ٍغقاً ّٝٚتى ؿ١يا تايـ تـا٢١ـ ٦ّ  ؿ٧ـ، ٦ٞ٧
٣  آٝليْاؿاؿ. ٝلؿٛ ت٦ ٌّى كأى ٝيـ٢٧ـ ٦ّ تـا٢١ـ ؿك َٝات٘ 

الت٤ٍّـ ٣ ؽ٤ؿّا٦ٝ ٣ ٌّا١ى ٦ّ  عٚثي٨اى ؿ٣ٙت٨اى ٝتزا٣م ٣ اىن٣ٟ
ايلاٟ تغٞي٘ ٢٢ّـ، ؽ٤ا٧ـ ايٌتاؿ ٣ ١ين  ّٝٚتى ؽ٤ؿ كا تل  ٝيؾ٤ا٢٧ـ اكاؿ٥

ايٌتاؿٕى ؽ٤ا٧ـ ّلؿ. ٝلؿٛ ت٦ ٌّى ٦ّ  تيٖا٦١ ؿك َٝات٘ ت٨ارٜ ىل٢٧ٔ
ٝا  ثت٦ّاٙتيِتل اي٠ ٤ٝاضـ كا ام ا٣ ٝالعؾ٦ ٢٢ّـ، تيِتل ٕلايَ ايـا ٝي٢٢ْـ. 

اى، ص٨اك ١يل آؿٛ ٧ٜ تا٢ُـ  ٝت٠ ٝلؿٛ كا ٝي٤ٖييٜ. ٠ْٞٝ اًت ؿك ٦ُ٤ٕ
٢٢ّـ. ٝا ت٦  ٦ّ ؿاكاى ًاليٌ ٝؾ٤ٔٓى تا٢ُـ ٣ فْي ٝت٠ ٝلؿٛ ىْل

ايلاٟ، ٧ٞاٟ  ّٝٚتايلاٟ، اي٠ اًت. ٤ٝاضـ  ّٝٚتآ٨١ا ّاكى ١ـاكيٜ. ٝت٠ 
ّلؿ٥ ٣  ؿ٥، ٧زـ٥ ًاٗ َٝا٣ٝتّل ٤ٝاضقى اًت ٦ّ تؾاعل آٟ ا١َالب

ى ٝلؿٛ  تغٞيٚى كا اؿاك٥ ّلؿ٥ اًت. اي٠ كا تايـ ٦ٞ٧ ٧ِت ًاٗ ر٢ٔ
الت ا٨ٙى ٣ ت٤ر٨ّات ؽاّ ؿ١يا تـا٢١ـ ٣ ؽ٤ا٢٧ـ ؿا١ٌت. ٠ٝ ام تيضّ

 ل اٝاٛى ك٣ط ٝغ٨ّ ى ماّي٦ ٣ اؿفي٦ (ىـا٥ اك٣اع٢ا)االفؾٜ  اهلل عضلت ٣ٙى
تنك٤ٕاك اعٞي٢اٟ ؿاكٛ ٦ّ ال٣كؿٕاك ِّٞ ؽ٤ا٧ـ ّلؿ ٣ ؿك اي٠ تزلت٦ ٧ٜ 

آ٨١اًت، ٧ٞاٟ كا ايَ  ٣ ؿ١ياى ُاءاهلل آ١ض٦ كا ٦ّ ت٦ ٓالط ؿي٠ ٝلؿٛ اٟ
ايلاٟ ت٦ ٙغو ال٣كؿٕاك، ُا٧ـ ؿ٣كاٟ  ّٝٚتُاءاهلل  ؽ٤ا٢٧ـ تلؿ ٣ اٟ
  1ى ؽ٤ا٧ـ ت٤ؿ.٣ تلٍّ ؿيٖلى ام ايِلىت

 دس بشابش دضوي هلّتی ایستبدگی   ػقالًیّت؛ هبیِ
ت٦ ف٠٧ ١يايـ ٦ّ فَال١يّت ٣ ى٤كاً  فَال١يّت ٣ ٝغاًث٦ ٦ّ ٝي٤ٖييٜ،

ّاكى، فَٖٚلايى ٣ تاتـ فَ٘ ت٤ؿٟ اًت. فاٍ٘  ٝغاًث٦ ت٦ ٝق٢اى ٝغاىؾ٦
اك، ّ ّاكى ىلً ؿاكؿ. ٝغاىؾ٦ ت٤ؿٟ ٣ ؽلؿ كا ت٦ ّاك ٕلىت٠ تا ٝغاىؾ٦

ى تي٢ٞاُ اًت؛ ٧ل٦١٤ٕ تنييل ٣ تغ٤ّٙعلىـاك ٣ضـ ٤ٝر٤ؿ اًت؛ ام ٧ل 
                                                           

 ٧17/2/1376اي ًلؿاكاٟ ٨ُيـ اًتاٟ ت٨لاٟ  تيا١ات ؿك ؿيـاك تا ؽا٤١اؿ٥. 1 
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 غ٤ك٣ ؿٕل١٤ٕى ٝيتلًـ؛ اّٝا فَال١يّت اي٢ تغ٤ّٗتاتـ ٣ ام  يى كا تل١ٞتغ٤ّٙ
ت فؾيٞى تغ٤ّالى فَال١ى ٕا٧ى ا٣ٍات ؽ٤ؿٍ ٢ِٝأ  ١يٌت؛ ٝغاًث٦
١ث٤ؿ  غ٤كت ت٤ؿ. اي٢فؾيٜ اًالٝى ٝا ١اُى ام يِ فَال١يّ ٝي٤ِؿ. ا١َالب
ت٦ ؽياتاٟ تياي٢ـ ٣ تت٤ا٢١ـ يِ كهيٜ  عٌاب ٣ ّتاب تى غ٤ك٦ّ ٝلؿٛ ٧ٞي٢

آ١ض٢ا١ى كا ًاٍظ ٢٢ّـ؛ ٝغاًثات فَال١ى ٣ ّاك فَال١ى ٣ ّاك ىْلى ُـ٥ 
 يِ ٕيتٞاٟـ ت٦ تقثيل كايذ اٝل٣مـ ت٤ؿ. ؿك ع٤ٗ ًا٨ٙاى ٝتٞاؿى

ؾ٤ا٧ى ؿك تي٠ ٝلؿٛ ت٦ ٣ر٤ؿ آٝـ٥ ت٤ؿ ٣ ي٣ آماؿعٚثى، فـاٙتؾ٤ا٧ى  عٌ
فؾيٜ  ٢ٝت٨ى ُـ ت٦ اي٦ْ٢ ١يل٧٣اى ٝلؿٛ كا اًتؾـاٛ ٢ّـ ٣ ت٦ ٝيـاٟ ر٨اؿ

ى ٢ّـ ٣ تل آٟ ؿ٠ُٞ ايل٣م ٢ّـ. آكاي تيا٣كؿ ٣ ؿك َٝات٘ آٟ ؿ٠ُٞ ٓو
ٟ ٧ٜ اآلت فؾيٞى اًت. تغ٤ّالت٢اتلاي٠ فَال١يّت ٕا٧ى ٢ِٝأ ص٢ي٠ 

ى يِ  ت ٧ٌت ٦ّ ٢ٝتز٦تغ٤اّلٟ ؿك ١ؾاٛ ٝا تلؽى ام اًت. اآل غ٤ك٧ٞي٢
ى ت٦ ٣ضـ ٤ٝر٤ؿ ٣ ٣ضـ ؿ١ياًت. ٠ٝ  ١ٖا٥ فَال١ى ٣ ؿٍيٌ ٣ ٤ُْٝاىا٦١

ى ٌٝائ٘ ١٤ٕا٤ٕٟ اي٠ كا ؿاكٛ ِٝا٧ـ٥ ٝي٢ْٜ. عاٙت  ؿك مٝي٦٢
كىتٖى ٣ ت٠ ؿاؿٟ ت٦ آ١ض٦ ؿك رلياٟ ف٤ٞٝى ًياًى ٣ اٍتٔاؿى  ؽ٤اب
ى ٝاًت ٣ إل  اكؿ ٝيٖقكؿ ٣ تٌٚيٜ ُـٟ ت٦ آٟ، ؽغل تنكٓ راٝق٦ؿ١يا ؿ

، تغ٤ٌّّٗى ؿكًت تي٨ٞـ ٣ تي٢ـيِـ، ٝيي٨ٞـ ٦ّ تايـ تا يِ تغلُّ ٣ 
ى ٌٝائ٘ اٍتٔاؿى، ٧ٜ ؿك  ؛ ٧ٜ ؿك مٝي٦٢اي٠ ٣ضـ كا ؿٕل٤ٕٟ ّلؿ

ّاكى ىلً ؿاكؿ.  ى ٌٝائ٘ ًياًى. ت٢اتلاي٠ فَال١يّت تا ٝغاىؾ٦ مٝي٦٢
٣ر٦ ٝؾ٤ٚط ٢ْ١يـ؛  ٧يش ّاكا٦١ ت٦ ى ٝغاىؾ٦ ى فَال١ى كا تا ٝغاًث٦ اًث٦ٝغ

  1.اي٨٢ا ؿ٣ صين اًت

 بٌذی دضوٌبى ایشاى دس بشابش جبِْ هلّتایستبدگى ػلوی 
فثاكت  ايلاٟ ّٝٚتيْى ام اكّاٟ ٣ ًت٨١٤اى آٚىِ ايٌتاؿٕى ١٤٢ّى 

ٗ اي٠ ايِلىت٨اى فٚٞى، اًت ام ايِلىت٨اى فٚٞى ٤ِّك؛ ٦ّ ت٦ ؿ١ثا
 ّٝٚتايِلىت٨اى فٞٚى ٣ ارلايى ٧ٜ ؿك ٤ٝاكؿ تٌياكى ت٤ؿ٥. ايٌتاؿٕى 

٦ ٍلاك ؿاكيٜ. آٟ ى تا٥٤ُْ اًت. ٝا ت٤ى ٍضي عاؿح٦ ، ؿك ؿ١يا يِايلاٟ
 ىاعٌاٌّا١ى ٦ّ ام تيل٣ٟ ١ٖا٥ ٝي٢٢ْـ، فؾٞت اي٠ ايٌتاؿٕى كا تيِتل 

                                                           
 8/6/1384ؿيـاك افضاى ٧يأت ؿ٣ٙت  تيا١ات ؿك. 1 
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 ٝي٢٢ْـ.
ؿ١يا، ٍـكت٨اى فٚٞى  ا٣ّٗت٨اى اٍتٔاؿى ُٞا ٝالعؾ٦ ٢ّيـ؛ ٍـك

ؿ١يا، اٝل٣م يِ  ا٣ّٗى يِ ؿ١يا، ٍـكت٨اى ١ؾاٝى ٣ ا٢ٝيّتى كؿيو  ؿكر٦
تِْي٘ ؿاؿ١ـ. اي٢ز٤ك ١يٌت؟ ٧ل  ّٝٚتى ٣ًيقى كا ؿك َٝات٘ اي٠  رث٦٨

ا٢ٝيّتى ٝي٢٢ْـ، ت٨ـيـ  آيـ، ؿاك١ـ ٝي٢٢ْـ. ت٨ـيـ ّاكى ٧ٜ ام ؿًتِاٟ تلٝى
ٝي٢٢ْـ،  ٝي٢٢ْـ، ت٨ـيـ ًياًى ٝي٢٢ْـ، ؿا٢ِٞ١ـ ٝا كا تل٣ك ارتٞافى

ٝي٢٢ْـ، ىِاك٧اى ًياًى ىلا٣اٟ ٣اكؿ ٝي٢٢ْـ، ؿائٜ ت٨ـيـ ت٦  تغليٜ
ا١ٖينى ٣  تغلُّ ١ؾاٝى ٝي٢٢ْـ، ؿك ؿاؽ٘ تا ٧ل را ؿًتِاٟ تلًـ، ىت٦٢

تا ّٞاٗ ٍـكت  ٣ ر٤٨ٞكى اًالٝى ايلاٟ ّٝٚتآىلي٢ى ٝي٢٢ْـ؛ اّٝا  آ٤ُب
م٣ك  اى كا ٦ّ ت٦«ت٦ٚ»ى اي٨٢ا ايٌتاؿ٥؛ آٟ  ؿك َٝات٘ ٦ٞ٧ اٝت٣ اًتَ

فثاكت اًت ام « ت٦ٚ»كا ١ٞيـ٧ـ. آٟ « ت٦ٚ»ٝيؾ٤ا٢٧ـ ام ا٣ تٖيل١ـ، آٟ 
اي٠ ّاك كا ١ٞي٢ْـ. ٝا ـ  ١ؾاٛ ًٚغ٦ـ  ىر٨ا١ ٌّٝٚظتقؾيٜ ؿك َٝات٘ ٍـكت 

 ى ت٦ فٜٚ«٦١»يٜ، اي٠ ٦١، يٝي٤ٖ« ٦١»ى ر٨ا١ى  ٦ّ ؿك َٝات٘ ١ؾاٛ ًٚغ٦
ى ت٦ «٦١»١يٌت،  ى ت٦ ايِلىت«٦١»١يٌت،  ى ت٦ تٞـّٟ«٦١»١يٌت، 

ؽ٤ا٧ى ٣  عٚثى ٣ مياؿ٥ ت٦ ًٚغ٦« ٦١»٧اى ٝتلاّٜ تِلى ١يٌت؛  تزلت٦
كا ٝا ٕيتيٜ، اايَ ٧ٜ « ٦١»٨اًت؛ اي٠ ّٝٚتاًتقثاؿ ٣ ت٦ ميل ٨ٝٞين ِّيـٟ 

، ؽيٚى ايلاٟ ّٝٚتايٌتاؿٕى «. اىّ الّذيي قالَا رتٌّا اللِّ ثنّ استقاهَا»ايٌتاؿيٜ؛ 
 ايٌتاؿٕى تا٧٤ُْى اًت.

فٜٚ اًت ٦ّ ت٦ ٝا  اًت. اي٠ اي٠ ايٌتاؿٕى، ف٨ٜٜٝٚ  يِ ك٠ّ
آٝـ١ـ  ٝا كا ُلّت٨اى ؽاكرى تايـ ٝى ؿاؿ٥. إل اٝل٣م ١يت ت٦ ١يي افتٞاؿ

ِّى ٝيْلؿ١ـ، إل  ٝا كا تايـ آ٨١ا ٦ٙ٤ٙ اًتؾلاد ٣ اااليَ ٝيْلؿ١ـ، ٕام
ل١ٖى ت٤ؿ، إل ى ٔي٠ ؽاكرى ٣ فٞـتاًى ت٦ ٝتؾّٔ ٝا ٣اتٌت٦ ٝت١ؾاٛ ًال

٨ا ت٤ؿ، يى ٝا ؿًت آ٨١ا ت٤ؿ، إل ِّت ٣ ٢ٓقت ٝا ؿًت اًلائيٚ تنقي٦
اى ٝا ؿك ٤ٓكتى ٦ّ ت٢ا ١ث٤ؿ ؿك آكم٣ى آٟ تٞيليٜ ٣  إل ٢ٓقت ٧ٌت٦

٣ ؿيٖلاٟ ت٤ؿ، ٝا  ٣ آٙٞاٟ يِ صينى ٣ر٤ؿ ٝيـاُت، ؿك اؽتياك ىلا٦ٌ١
كا ١ـاُتيٜ، ٍـكت اي٠ ايٌتاؿٕى ١ث٤ؿ، اي٠  اٝل٣م اي٠ افتٞاؿ ت٦ ١يي

فنّت ٣ اي٠ ُله ٣ر٤ؿ ١ٞيـاُت. إل ٝا تلاى ًاؽت٠ يِ ًـ، تلاى 
ًاؽت٠ يِ ١يل٣ٕا٥، تلاى ًاؽت٠ يِ تنكٕلا٥، تلاى ًاؽت٠ يِ ت١٤٘، 
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 تلاى ًاؽت٠ ًي٧٤ٚاى ٢ٕـٛ، ؿًتٞاٟ ت٦ ًٞت ٢ٓقتٖلاٟ ٣ ؿا٢ِٞ١ـاٟ
 ي٠ٌٝو٤ٙفنّت ١ٞيْلؿ؛  ىاعٌاٝا  ّٝٚتؿ١يا ؿكام ت٤ؿ،  ُلً ٣ ملب

كا ١ـاُت٢ـ؛ ٦١  ر٨ا١ى ٤ِّك ٧ٜ آتل٣ى اؽ٨اك ٣ر٤ؿ ؿك ٍثاٗ اًتْثاك
اى ٣ر٤ؿ ؿاُت،  اكاؿ٥ ٤ٍّتص٢ي٠ افتٞاؿ ت٦ ١يٌى ٣ر٤ؿ ؿاُت، ٦١ ص٢ي٠ 

٦ ص٢ي٠ فنٝى ٣ر٤ؿ ؿاُت. ّى تلاى ٝا راؿ٥ ًاؽت ٣ ت١٤٘ ًاؽت ٣ ١
 ٣ ا١لهى ٨ٙ٤اى ت٢ياؿى١يل٣ٕا٥ ًاؽت ٣ ًـ ٣ ا٘ ٣ تنكٕلا٥ ٣ ًّٚ

ِّٞ  ايلاٟ ّٝٚت. اي٠ ؿا١ِٖا٥ ت٤ؿ ٦ّ ت٦ ؟ ؿا١ِٖا٥اى كا ؿكًت ّلؿ ٧ٌت٦
ّلؿ تا تت٤ا١ـ فنّت ١يي ؽ٤ؿٍ كا عيؼ ٢ّـ، آتل٣ى ؽ٤ؿٍ كا عيؼ 

ي٠ ٤ِّك ٧ٜ ٌٝو٤ٙؽ٤ا٧ى ؿ٢ُٞاٟ ًي٦٢ ًپل ٢ّـ.  ٢ّـ ٣ ؿك َٝات٘ مياؿ٥
  1ام اي٠ ر٨ت ٝـي٤ٟ ؿا١ِٖا٢٧ـ.

 دس بشابش سشاى استکببس هلّتالؼول  ػکسًطبى دادى 
ت٦ ًلاٟ تقضى ام ٤ِّك٧ا ٦ّ ًقى  ايلاٟ ّٝٚتٝا اؽغاك ٝي٢ْيٜ؛ 
اًتياؿ٥ ٢٢ّـ،  ايلاٟ ّٝٚتي ؿاؽٚىِ ٤ِّكٝاٟ فٚي٦  ٝي٢٢ْـ ام يِ ٌٝأ٦ٙ

 .١ِاٟ ٝيـ٧ـ اٙقٞ٘ فْيايلاٟ  ّٝٚتاؽغاك ٝي٢ْـ: ع٤اًتاٟ رٞـ تاُـ، 
اي٠ كا ٦ٞ٧ تـا٢١ـ، ًلاٟ ٤ِّك٧اى اًتْثاكى تـا٢١ـ،  ا٣اّلً
تي٠  ايلاٟ ّٝٚتتـا٢١ـ:  ائ٘ ر٤٨ٞكى اًالٝىٕلاِٟ ىض٤ِٗ ؿك ٌٝ ٝـاؽ٦ٚ

 ايلاٟ ّٝٚت٧ٜ ؿاُت٦ تا٢ُـ، ٣ٍتى ااى ُٞا ؿ٢ُٞاٟ  ؽ٤ؿُاٟ إل اؽتاله
ت٦ ٝياٟ تيايـ، ٦ٞ٧ تا ٧ٜ ٝتّغـ ٝي١٤ِـ؛ يِ ؿًت ٣اعـ، يِ ِٝت 

 .ٝغْٜ فٚي٦ ُٞا ٝي١٤ِـ
اي٢ز٤ك ١يٌت ٦ّ ُٞا ؽياٗ ٢ّيـ ٣ٍتى ام يِ رليا١ى ت٦ ؽياٗ 
ؽ٤ؿتاٟ ؿىاؿ ّلؿيـ، عٞايت ّلؿيـ، اي٠ رلياٟ ت٦ ُٞا ٝتٞاي٘ ؽ٤ا٧ـ 

ى ؽ٤ؿ  ؿك عاىؾ٦ ّٝٚتُـ؛ اتـاً. ٝا ًى ًاٗ تزلت٦ ؿاكيٜ؛ ًى ًاٗ اي٠ 
ٝيي٨ٞـ ُٞا  ّٝٚتؿ٢ُٞي٨اى ُٞا كا حثت ّلؿ٥ اًت؛ ضثظ ّلؿ٥ اًت. 

آ٣ك١ـ  ٨ا كا ٝىيّاك ؿاكيـ ٝي٢ْيـ. اًٜ تقض  ٦يـ ت٢ْيـ، صّاك ٝيؾ٤ا٧ ٦ص
ٝي٤ٖي٢ـ؛ ٝـاىـ آ٨١ا ٧ٜ ١يٌت٢ـ؛  تق٤٢اٟ اي٦ْ٢ ٝا ٝـاىـ آ٨١ا ٧ٌتيٜ؛ ؿك٣ك

٣  ايلاٟ ّٝٚتاًت، ٍٔـُاٟ ايزاؿ تـتي٢ىِ  ٍٔـُاٟ ايزاؿ اؽتاله
                                                           

 02/06/1390 تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞقي ام اًاتيـ ؿا١ِٖا٨٧ا. 1 
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 .١ٌثت ت٦ يْـيٖل اًت؛ ؿك٣ك ٝي٤ٖي٢ـ اٟايل ١ؾثٖاٟ
ى آ٨١ا ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، اي٠ اًت ٦ّ آكم٣ ٝي٢٢ْـ  آ١ض٦ ؿك ؿ٨ٙاى الّي٦٢

ى ام اي٠ ٤ِّك ٦ّ ؿك  تلاىلاُت٦ اي٠ ١ؾاٛ ٌٝتَ٘، اي٠ ٝزـ ٣ فنّت ًل
٨اى آ٨١ا ايٌتاؿ٥، ١ثاُـ. آكم٣ى آ٨١ا اي٠ اًت. اي٢ز٤ك ييَٝات٘ م٣ك٤ٕ

تا ميـى ؽ٤ب تا٢ُـ، تا فٞل٣ى تـ  ٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى١يٌت ٦ّ ؿك ١ؾا
 تا٢ُـ؛ ٦١. ٧ل ٌّى ٦ّ ت٦ اي٠ ١ؾاٛ اايث٢ـ اًت، ٧ل ٌّى ٦ّ ت٦ اي٠ ٍا٤١ٟ

اايث٢ـ اًت، ام  ايلاٟ ّٝٚتاًاًى اايث٢ـ اًت، ٧ل ٌّى ٦ّ ت٦ آكٝا٨١اى 
٨١ا ٝيؾ٤ا٢٧ـ ر٤٨ٞكى اًالٝى ١ثاُـ، يِ ١ؾاٛ ١ؾل آ٨١ا ؿ٠ُٞ اًت. آ

ٝخ٘ ؿ٣كاٟ ٕقُت٦، ؿك  ؿاًٝزـّى ٝغيـِ ٢َٝاؿِ ؿك َٝات٘ آ٨١ا،  ١ِا١ـ٥ ؿًت
 .ى تاع٘ آ٨١اًت ا١ـ. اي٠ ؽ٤اب آُيت٦ اي٠ ٤ِّك اا تٖيلؿ. آ٨١ا ؿ١ثاٗ اي٠

اٟ ٤٢٧م تيـاكُ ى ايٌتاؿٕى ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى ًى ًاٗ تزلت٦
ت٦ ًلاٟ م٣ك٤ٕ ٣ ٝتزا٣م آ٨١ا  ّٝٚت٨ايى ٦ّ اي٠ ي١ْلؿ٥ اًت. ت٤ؿ٢٧

٤٧ٍ ١يا٣كؿ٥ اًت؛ ٤٢٧م ؿك  ا١ـ، اي٨٢ا كا ت٦ ؽ٤ؿ ١يا٣كؿ٥ اًت، ت٦ مؿ٥
ٝا، اي٨٢ا عٞـ ؿاك١ـ. اُتثا٥ ٝي٢٢ْـ؛ اُتثا٥ ٝي٢٢ْـ.  ّٝٚت٤ِّك ٝا ٣ ؿك 

 .ص٤ب اي٠ اُتثا٥ ؽ٤ؿُاٟ كا ٧ٜ ؽ٤ا٢٧ـ ؽ٤كؿ تالُِ
٨اكات ؽٔٞا٦١ كا، اي٠ كىتاك٧اى ؽٔٞا٦١ كا ام اي٠ ؿ٣ٙت٨ا ٝا اي٠ اؽ

، اي٨٢ا كا ؿك عٌاتِاٟ ؽ٤ا٧يٜ ٤١ُت؛ اي٠ كا تـا٢١ـ. ٝغاًث٦ ؽ٤ا٧يٜ ّلؿ
ٕل٧ا، اي٠  تا اي٠ ٝـاؽ٦ٚ ى ك٣اتظ ٣ تقاٝ٘ ر٤٨ٞكى اًالٝى ؿك آي٢ـ٥

 ايلاٟ ّٝٚت٠ كا تـا٢١ـ، تي٢ٞ٨ـ. كىتاك تأحيل ٢ٝيى ؽ٤ا٧ـ ؿاُت؛ تالُِ؛ اي
َٝتـكى اًت. ١ؾاٛ  ّٝٚت، ايلاٟ ّٝٚتي ١يٌت ٦ّ م٣ك كا تغّٞ٘ ت٢ْـ. ّٝٚت

ر٤٨ٞكى  ي٠ٌٝو٤ٙؿاك ٣ تخثيت ُـ٥ اًت.  ر٤٨ٞكى اًالٝى، ١ؾاٛ كي٦ِ
ؿاُت٦ تا٢ُـ، ؿك ايٌتاؿٕى ؿك َٝات٘  اًالٝى إل ٓـ تا ٧ٜ تا ٧ٜ اؽتاله

اي٠ ٤ِّك، ٦ٞ٧ تا ٧ٜ يِ ّالٛ ٣ يِ  ؿ٠ُٞ، ؿك عيؼ اًتَالٗ
 ا١َِاً ّٝٚتا١ـ. اي٠ كا ؿ٢ُٞاٟ تـا٢١ـ؛ ؽياٗ ٢٢ْ١ـ ٦ّ ٝيت٤ا٢١ـ تي٠  ؿًت

 1تي٢ـام١ـ.

                                                           
 15/4/1388تيا١ات ؿك ًاٙل٣م ٣الؿت عضلت اٝيلا٢ٝ٤ٞٙي٠)ؿ( . 1
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 دضوي دس بشابش  یبى اًقالةیضشٍسی بَدى حضَس فذا
٦ّ ٝيـا١ٜ ُٞا ؽ٤ؿ تا ـ  ى اي٢زا١ة ت٦ ُٞا فنيناٟ ل ِٝيَا٦١تقّّ

 آٟ اًت ٦ّ تا علّت ؿك ؽظ اًالٛـ ياتيـ ى ؿٗ إٓا٥، آٟ كا ؿك ٝي ٦ٞ٧
ِٕاؿ٥ ١ين ٧ٌت،  ّي٠ ٕلىت٦ ٣ ؿًت ٧ٌت، ؿ٠ُٞ ّٞي٠ ١9اب ٝغّٞـى

١ؾاٛ َٝـّى اًالٝى ١ين ا١ٖينى ١ٌثت ت٦  ٣ ؽيا١ت ٣ ٝيٌـ٥ ٣ ت٤عو٦
٣ ىلم١ـاٟ  ٧ٌت. ٣ تا اي٠ ت٨ـيـ٧ا ٧ٌت، عض٤ك ىـايياٟ ا١َالب

ٓٞيٞى ٣ تام٣اٟ ٍـكت٢ٞـ آٟ ١ين ضل٣كتى عياتى اًت. ُٞا تا اي٠ تي٢َ 
كا ًامٝا١ـ٧ى ٣ ىلٝا١ـ٧ى ٢ّيـ ٣ آٟ كا  ٣ ؿكياىت اًت ٦ّ تايـ ًپا٥

  1ًاميـ. تي٠ ٣ ّاكآٝـ ٠ُ٣ؿيـ٥ ٣ ك ٢ٝضثظ ٣ آ٤ٝمٍ
*** 

اى تل ؿ٠ُٞ ٣اكؿ  ات، ضلت٦ًاعٌا٧ل ّـاٛ ام اي٠ علّت٨ا ٣ اتلام 
تنكٓ ٝا كا ؿك عاٗ ًلِٕتٖى ٣ عيلت ٣  ّٝٚتٝي٢ْـ؛ ؿ٢ُٞا١ى ٦ّ 

، ضقيو ٣ ً ٣ رـايى ٝيپ٢ٌـيـ١ـ ٣ ٝيؾ٤اًت٢ـ ر٤٨ٞكى اًالٝىتيلّ
، ٣ ؽـا كا ًپاى ٝي٤ٖييٜ ٦ّ ٧ٞي٦ِ آ٨١ا كا ٝأي٤ى ١ات٤اٟ تاُـ.

  2.ّلؿ٥ اًت تل ك٣م ٤ٍيتل ٣ تاحثات ر٤٨ٞكى اًالٝى كا ك٣مت٦

 ًطذى دضوي هسلّظخَة کبس کشدى دس بشابش 
ا١ٔاه ٣  تثي٢يـ ؿ٠ُٞ ص٦ ع٤كى اًت. تثي٢يـ ؿ٠ُٞ صَـك تى

٤ِ١ؿ، تايـ  ظٌّٝٚكعٜ ٣ ٣ٍيظ اًت. إل تؾ٤ا٧يـ ؿ٠ُٞ تل ُٞا  تى
ؽ٤ب ّاك ٢ّيـ. ٦ٞ٧ تايـ ؽ٤ب ّاك ٢٢ّـ، ٦ٞ٧ تايـ ّاك كا تلاى ؽـا ٣ 

ًلاىلام ٣  ُاءاهلل اي٠ ٤ِّك اًالٝى ٣ اي٠ ايلاٟ ؿٍيٌ ا١زاٛ ؿ٢٧ـ، تا اٟ
ًلت٢ٚـ، تت٤ا١ـ ؿك َٝات٘ ؿ٠ُٞ تايٌتـ ٣ ت٦ ٦ٞ٧ تي٨ٞا١ـ ٦ّ ت٦ تلّت 

٧يضْي ١ٞيت٤ا١ـ ١ٌثت ت٦ اي٠ « م يؼلَا ٍال يؼلى ػليِاالسال»٦ّ ـ  اًالٛ

                                                           
ىَيـ٦ ؿك ًـپا٥    اياٛ ت٦ ص٨اكٝي٠ ٝزٞـ تـنكٓ ىلٝا١ــ٧اٟ ٣ ٌٝـو٤الٟ ؿىـاتل ١ٞاي٢ــٕى ٣ٙـىّ      . 1 

 25/6/1370ااًـاكاٟ ا١َالب اًالٝى 
ى فاٙى تلتيتـى   ؿك ٝلاًٜ تيقت ١يل٧٣اى تٌيذ اايٖا٨٧اى ٨ُلياك، ؿا١ِز٤ياٟ ٝـك٦ً ا١اتيت .2 

 ٧1/4/1368اى ٨ُـاى ام١اى ٙلًتاٟ ٣ ٍضايى ٍٜ ٣ ؽا٤١اؿ٥

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 451 /فصل دوازدهن: ايستادگي هردم در برابر دشون 

  1.، اًتقال ٣ اًتْثاكى ؿاُت٦ تاُـّٝٚت
*** 

ى ٦ّ اٝت٤ِّك ٣ ُله ٣ ّل ٣ اًتَالٗ ٌّا١ى ٦ّ ت٦ فنّت ٝلؿٛ ايلاٟ
يّت ١ٞيـ٢٧ـ، آٟ ك٣م ٣ اٝل٣م ٣ تلاى آٟ اكمٍ ٍائ٘ اًت، ا٧ّٞ ّٝٚتاي٠ 

ى ؽ٤ؿ ًقى  ٧اى ١ار٤ا١ٞلؿا٦١ ٣ تنؿال٦١ ًا٨ٙا، ٧ٞي٦ِ تا ت٤ٓي٦ؿك ع٤ٗ 
ُاٟ ت٦ اي٠  كا فٙي٘ ٣ ضقيو ٢٢ّـ؛ ٧ٞي٦ِ ٧ٜ تْي٦ ايلاٟ ّٝٚتا١ـ  ّلؿ٥

اًت ٦ّ ٝا ١ٞيت٤ا١يٜ! ؿك ؿٗ ؽ٤ؿُاٟ ضقو ٤ٝد ٝين١ـ؛ اّٝا اي٠ كا ت٦ 
١يٌت؛ اي٠ كا ت٦  ايلاٟ ١ٌثت ٝيـ٢٧ـ. ؿك ؿٗ ؽ٤ؿُاٟ ىل٣ك ايٞاٟ ّٝٚت

ٝا حاتت  ّٝٚتٝلؿٛ ٝإ٠ٝ ١ٌثت ٝيـ٢٧ـ. اي٠ رياى ت٦ ٝلؿٛ ٝإ٠ٝ اًت. 
٣ ؿىاؿ ام اكم٨ُاى ٤ِّك ٣  اٝتّلؿ٥ آ١زايى ٦ّ ااى ُله، ّل

ى ت٤اٟ ؽ٤ؿ اًتياؿ٥ ٣  اكم٨ُاى ٣االى اًالٝى ؿك ٝياٟ اًت، ام ٦ٞ٧
  2ؿ٠ُٞ كا ٝن٤ٚب ٝي٢ْـ.

  هقببل خَاست دضوٌبىی ِ ًقغب ی ه ٍظیفِ
ي َٝات٘  ي ٝا اي٠ اًت ٦ّ ؿكًت ١َغ٦ ي ٝا صيٌت؟ ٣ؽيي٦ ٣ؽيي٦

ٟ ؿ٣ٙتي تايـ يِ ٙغؾ٦ ام ّاك تلاي ٝلؿٛ ٌٝو٤ال٢ّيٜ.  ؽ٤اًت آ٨١ا فٞ٘
٤ِّك  ي را١ث٦ ٦ٞ٧ ي ٣ تالٍ ايٖيل تلاي آتاؿًامي ْٝٞٚت ٣ ت٤ًق٦

ٖقاكؿ ٞياٛ ٦ّ ٢ٝامفات ًياًي ١ ٢٢ْ١ـ. ٠ٝ ٧ٞي٦ِ ٧ِـاك ؿاؿ٥ ميٚت
٧اي عنتي ٣ «٦١»يا « آكي»ي ٦ّ ًلٕلٛ ٌٝو٤ٟٙ ّاك ٢٢ّـ. آٟ ٌٝو٤ال

ٕل٧٣ي ٣ ر٢اعي ٣ ًياًي اًت، ىلٓت ١ـاكؿ ٣ٍت ؽ٤ؿ كا ٓله 
ايٜ. ٠ٝ ٝؾاٙيٜ ٦ّ ٌّي  ٝا ايِلىت٨اي ىلا٣ا١ي ؿاُت٦ اٙثت٦ّا٤ٝك ٝلؿٛ ٢ّـ. 

تا اٝل٣م  ا١َالب ا٣ّٗؿ٣ٙت٨اي ٝت٤اٙي ر٤٨ٞكي اًالٝي كا ام  ايِلىت
تي٢ي،  تي٢ي، ؿكًت ٝخ٘ ؽ٤ؿ تنكٓ ١ـيـ٥ تٖيلؿ ٣ تغَيل ٢ّـ. ؽ٤ؿ ٤ّصِ

ا١ـ تا ٝا ؽ٤ؿ كا تغَيل  ي اًت. ٤ٞ٧اك٥ ؿ٢ُٞاٟ ًقي ّلؿ٥يِ تيٞاكي ّٝٚ
٦ّ ُـ٥ اًت، تا  ٢ّيٜ؛ ايِلىت٨اي ؽ٤ؿ كا ١ـيـ٥ تٖيليٜ ٣ ّاك٧ايي كا

صِِٜ ّٜ ١ٖا٥ ٢ّيٜ، يا آالً ت٦ عٌاب ١يا٣كيٜ. اي٠ ٤ِّك تقـ ام ا١َالب 

                                                           
ك٣م ّـاكٕل ٣ ك٣م ٝقّٚـٜ    ي تيا١ات ؿك ؿيـاك رٞـ ّخيـلي ام ّـاكٕلاٟ ٣ ٝقّٚٞـاٟ ؿك آًـتا٦١     .1 

10/2/1376 
 1/3/1381ك اٍِاك ٝؾتٚو ٝلؿٛ ت٦ ٢ٝاًثت ًاٙل٣م آماؿي ؽل٨ِّٝل تيا١ات ؿك ؿيـا. 2 
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ؿك ٦ٞ٧ ُإ٣ٟ فٞلا١ي ٣ آتاؿا١ي ٣ ىل٢٧ٖي، آ١ض٢اٟ ت٦ ر٤ٚ علّت ّلؿ٥ 
ٕل ١ٖا٥  اًت ٦ّ إل ت٦ ًا٨ٙاي ٝتٞاؿي فٞل آٟ كهي٨ٞاي ؽاٜٙ ٣ ًٚغ٦

ثي٢يـ. ٞييٌت ًاٗ اتّياً اىتاؿ٥ اًت، ٢ّ١يـ، تؾِي ام آ١ض٦ كا ٦ّ ؿك اي٠ ت
 .ت٢اتلاي٠ ١ثايـ اي٨٢ا كا ١ـيـ٥ ٕلىت

ت٦  ٟ ؿ٣ٙتي ؿك كهيٜ ا٤ٚ٨ي ٣ ٍثَٚ ؿك كهيٜ ٍاراكٌٝو٤ال١ٖا٥ 
٤ِّك، ١ٖا٥ يِ ٝاِٙ ت٦ ِٝٚ ؽ٤ؿ ت٤ؿ؛ يق٢ي ٧ل َٝـاك تلاي ريثِاٟ 

يـ ٦ّ ٧ناكاٟ ْلؿ١ـ. ٝاْٙي كا ىلٕ ٢ّٝيـاُت، تلاي آٟ تالٍ ٝيىايـ٥ 
٧ْتاك مٝي٠ ؿاكؿ؛ يِ را عآ٘ تيِتلي ؿاكؿ، معٞت ّٞتلي ؿاكؿ، ٙقا 

ٕقاكي ٝي٢ْـ؛ يِ را  آ٣كؿ ٣ ؿك آ١زا ًلٝاي٦ افتثاك تيِتلي تلاي ا٣ ٝي
١يٌت، ٦١ ر٤ِٚ صِٜ اًت ٣ ٦١ تلاي ا٣ ٝغ٤ٔٗ ص٢ـا١ي ؿاكؿ، ٙقا  غ٤كاي٢

ت٤ؿ: ٧ل را ر٤ِٚ ٕقاكي ١ٞي٢ْـ. ؿك ٤ِّك ٝا ٌٝأ٦ٙ اي٠  ؿك آ١زا ًلٝاي٦
صِٜ ؿ٠ُٞ ت٤ؿ، ٧لرا ٝلت٤ط ت٦ اُؾاّ ؽ٤ؿُاٟ ت٤ؿ، ٧لرا ٝلت٤ط 
ت٦ ٢ٝاىـ ؿكتاكياٟ ٣ ٣اتٌتٖاٟ ت٤ؿ، ٧لرا ٝلت٤ط ت٦ ُلّت٨اي ٝتقٌّٚ ت٦ 
ٝلاّن اٍتٔاؿي ؿ١يا ت٤ؿ، ٧لرا ٝلت٤ط ت٦ ٨ٓي١٤يٌت٨ا ت٤ؿ، آتاؿ ت٤ؿ، ام 

ام ت٤ؿر٦ ٤ِّك اْٝا١ات ؿ٣ٙتي تلؽ٤كؿاك ت٤ؿ، ام تالٍ تلؽ٤كؿاك ت٤ؿ، 
آٝـ؛ ٦١ راؿ٥، ٦١  تلؽ٤كؿاك ت٤ؿ؛ اّٝا ٧لرا اي٦١٤ٖ٢ ١ث٤ؿ، آالً ت٦ صِٜ ١ٞي

، ٦١ ، ٦١ فٜٚ، ٦١ ؿا١ِز٤ًـ، ٦١ ّاك٧اي ميلت٢ايي ؿيٖل، ٦١ ؿا١ِٖا٥
 1ِـ.ٞيٖلي ت٦ آ٨١ا ٝقغ٤ه ٣١ ٦١ ٧يش صين ؿي ، ٦١ ٢ٓقت، ٦١ ٢٧لىل٢٧ٔ

 ػذم آضٌبیی دضوي بِ تأثیش تفکّشات هؼٌَی هشدم 
ياىت٦ تلاي تلا١ـامي ١ؾاٛ  ًامٝاٟ ١ثايـ ؽياٗ ّلؿ ٦ّ اي٠ ٝثاكم٥

تل٣م اي٠  ا٣ّٗر٤٨ٞكي اًالٝي، ٝلت٤ط ت٦ اي٠ ا٣اؽل اًت؛ ٦١، ام ك٣م 
ٝتٌِّٞ  ت٦ اًالٛ اي ٦ّ ى٨ٞيـ١ـ اي٠ ١ؾاٛ يق٢ي ام ٧ٞاٟ ٙغؾ٦ـ ىْل

اي٠ ٝثاكم٥ ت٦ ٤ٓكت ىقّاٗ ُل٣ؿ ُـ. ٢ٝت٨ا ِْٝ٘ ؿ٢ُٞاٟ ٝا ـ  اًت
٧ٞي٦ِ اي٠ ت٤ؿ٥ ٣ اٝل٣م ٧ٜ تا عـ٣ؿ مياؿي اي٠ ِْٝ٘ كا ؿاك١ـ ٦ّ تا 

٢ِا٢ًـ. ١ٞيت٤ا٢١ـ ص١٤ٖٖي ٞيآ٢ُا ١يٌت٢ـ ٣ ٝلؿٛ كا ١ ايلاٟ ّٝٚتٌٝائ٘ 
لات ٝق٤٢ي ٣ اًالٝي كا ؿك ٝلؿٛ، ؿكًت ِّو ٢٢ّـ. تيّْتأحيل ٣ تأحّل 

، رايٖا٥ ٣ تأحيل آٟ ٣ ص١٤ٖٖي اي٠ تأحيل كا ١ٞيت٤ا٢١ـ ف٢ٔل ك٣عا١يّت
                                                           

 20/8/1380تيا١ات ؿك ارتٞاؿ تنكٓ ٝلؿٛ ٨ُلًتاٟ ّاُاٟ ٣ آكاٟ ٣ تيـٕ٘ . 1 
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ًام  ؿكًت تي٢ٞ٨ـ. ت٢اتلاي٠ تيٖا١ٖي آ٨١ا ام اي٠ عَايٌ، تلاي آ٨١ا ِْٝ٘
 .ت٤ؿ٥ ٣ تا اٝل٣م ٧ٜ ٧ٌت

ت٤ا١ٌت٢ـ ت٢٢ْـ، ّلؿ١ـ؛ ٝي٦ ؿك اي٠ ص٢ـ ًاٗ، ٦ٞ٧ ّاك٧ايي كا ّ
٧اي ٢ًٖي٠ كا تل آ٨١ا  ٧ني٦٢ تاُـ ٣ ٧ني٦٢ ّاك٧ايي ٦ّ تلاي آ٨١ا ّٜ

ا١ٌاٟ ٣ٍتي ١ٖا٥ ٝي٢ْـ،  ٣اٍقاًتغٞي٘ ٢ْ١ـ ٣ َٝآـُاٟ كا تلآ٣كؿ٥ ٢ّـ. 
ت٤ا١ٌت٢ـ، ّلؿ١ـ؛ ام تلتية ؿاؿٟ ٤ّؿتا، ام تغليِ ٝيثي٢ـ اي٨٢ا ٧ل ّاكي ٝي

ا١ـاؽت٠ رليا١اتي فٚي٦ ١ؾاٛ، ام ٝغلط  ّلؿٟ ف٢آلي ؿك ؿاؽ٘، ام كا٥
اىناكي؛ ع٦ٚٞ ١ؾاٝي  ّلؿٟ ُقاك، ام ؿاؿٟ ا٤ٗ، ام اِتيثا١ي ىْلي ٣ ١لٛ

 .٧ٜ ّلؿ١ـ ٣ ام ٨ٝارٜ ١ؾاٝي ٧ٜ ًا٨ٙا عٞايت ّلؿ١ـ
متا١ي ٣  آ١ض٦ ؿك اي٠ ا٣اؽل ايَ آٝـ٥ اًت ٣ اي٨٢ا ت٦ عاٙت ت٨ـيـ 

ا١ـ، ام يِ ر٨ت ٝاي٦ ٝوؿ٥ اًت. ايـاًت ٦ّ  ِت٦تامٕ ت٨ـيـ ت٦ ر٢ٔ
تي ٣ تثٚيناتي آ٨١ا، ٤َٔٝؿ ٤ٝكؿ ١ؾلُاٟ كا تأٝي٠ ت٨اي ًياًي ٣ ا٢ٝيّىقّاٙيّ

١ْلؿ٥ اًت؛ ٣اّٙا إل اي٨٢ا تا ّاك ًياًي ٣ تثٚيناتي ٣ ا٨ُِ٤اي ١٤ٕا٤ٕٟ 
ؽثلي ٣ اي٠ ٦ٞ٧ ّاك٧ايي ٦ّ ؿك آ٨١ا اًتاؿ ٣ ٝزلّب ٧ٜ ٧ٌت٢ـ، ت٤ا١ٌت٦ 

ت٦ ٤َٔٝؿ ؽ٤ؿ ؿًت ايـا ٢٢ّـ، ٌّٜٝٚ ت٦ ًٞت ّاك٧اي اُل٧ني٦٢  ت٤ؿ١ـ
آٝـ١ـ؛ ص٤ٟ تلاي ٧ل ؿ٣ٙتي ؿك ؿ١يا، تلؽ٤كؿ ١ؾاٝي، ّاك تٌياك  ١ٞي

ر٤٨ٞك  ٙغ٠ كا ؽ٠ِ ّلؿ١ـ ٣ كئيي اي٦ْ٢اُل٧ني٦٢ ٣ ؽغل١اّي اًت. 
ٝا ٣ ١ؾاٛ ر٤٨ٞكي اًالٝي عله  ّٝٚت٣  فٚي٦ ايلاٟ غ٤كاي٢ آٝليْا

ؾ٤اًت٢ـ ؿك ع٤ٗ ًا٨ٙاي ٝتٞاؿي تا ٝين١ـ، ام ١اّاٝي ؿك آ١ض٦ ٦ّ ٝي
تي ا١زاٛ ؿ٢٧ـ، عْايت ٝي٢ْـ. ٧ـه ام ك٨ُ٣اي ًياًي ٣ تثٚيناتي ٣ ا٢ٝيّ

٦ٞ٧ اي٨٢ا اي٠ اًت ٦ّ آٟ تٌاط تلصيـ٥ ٕقُت٦ كا ؿ٣تاك٥ ًل اا ٢٢ّـ؛ آٟ 
٤ِّك ايلاٟ، تا  ٣ ّٝٚت٣ ١ي٤ف ١اِٝل٣ؿ ٣ ر٢٨ّٞي كا تاك ؿيٖل تل  ًٚغ٦

ٟ ٌٝو٤الاٍتضائات اي٠ مٝا٦١ تلٍلاك ٢٢ّـ. اٝيـُاٟ ت٦ اي٠ اًت ٦ّ ُايـ 
١٤ُـ. اٝيـُاٟ ت٦ اي٠ اًت ٦ّ ُايـ تي٠ آ٨١ا  ر٤٨ٞكي اًالٝي ٝلف٤ب

ت٦ ٣ر٤ؿ آيـ؛ اٝيـُاٟ ت٦ اي٠ اًت ٦ّ ُايـ تت٤ا٢١ـ ٝلؿٛ كا  اؽتاله
  ٢٢ّ1ـ. ٣ تنٙنٗ ؿصاك تلؿيـ

                                                           
 21/11/1380تيا١ات ؿك ااياٟ ؿكى ؽاكد ى٦َ . 1 
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 یک کطَس ًجبتبخصایثبسگشی ی ِ سٍحیّ
ٝا ؿك تِؾيْ ٧ـى٨ايٞاٟ ٣ تقيي٠ كا٥ِ ت٦ اي٠ ٧ـى٨ا، ٧لٕن ؿصاك 

١ِـيٜ؛ ؿك كا٥ِ ؽ٤ؿٝاٟ ُِ ١ْلؿيٜ؛ ؽـا كا ُْل ٝي٢ْيٜ. ؽـاى  تلؿيـ
١ٖقاُت. ٣ ؿك ٣اٍقيّت  ٧يضٖا٥ ؿ٨ٙاى ٝا كا ؽاٙى ام ٤١ك اٝيـ ٝتقاٗ

 ؿيـيٜ ٦ّ اي٠ اٝيـ٧ا، اٝيـ٧اى ٣ا٧ى ١ث٤ؿ؛ اٝيـ٧اى ؿكًتى ت٤ؿ.
يِ ك٣مى ت٤ؿ ٦ّ ٣ٍتى ٌّا١ى ت٦ ٓغ٦٢ ١ٖا٥ ٝيْلؿ١ـ، تؾا٧ل ٧يش 

ؿك كأى ـ آٝـ؛ اّٝا ٝلؿٝاٟ تٔيل صين اٝيـتؾِى ؿك ٓغ٦٢ ت٦ صِٜ ١ٞى
ٝيـاؿ١ـ، ٤١يـ ٝيـاؿ١ـ. ٕا٧ى ٝا تقثـاً ٤ٍٕ  اٝيـت٦ ٝا ـ تنك٤ٕاك ٦ٞ٧، اٝاٛ

١ث٤ؿيٜ. تقثّـاً ٍث٤ٗ ٝيْلؿيٜ، تقـ ٝيـيـيٜ  ٝيْلؿيٜ، اّٝا ٍاؿك ت٦ تغٚي٘
٧ٞي٢ز٤ك ُـ؛ تقـ ٝيـيـيٜ ٧ٞي٠ اٝيـ ا٨ٙى، ٧ٞي٠ ٤١يـ آًٞا١ى تغٌَّ 

١ٖا٥ ٝي٢ْيٜ،  ي٠ ًا٦ٙ ا١َالبى ص٢ـ . ٣ اٝل٣م ٣ٍتى ت٦ تزلت٦ايـا ّلؿ
 كا ٝيثي٢يٜ. ؿكاى ٤ٝىَّيّت٨اى ١ؾاٛ ر٤٨ٞكى اًالٝى اى

٣ را١ثاماٟ فنين ٣  ٧اى ٝقؾّٜ ٨ُيـاٟ ؿك ؿيـاك٧اى تا ؽا٤١اؿ٥
٤ٝكؿ ا٧تٞاٛ اي٠ عَيل اًت، تقـ  ا٣ّٗى  ايخاكٕلاٟ، آٟ صينى ٦ّ ؿك ؿكر٦

٧اى فنين،  ام تزٚي٘ ٣ اعتلاٛ ٣ تَـيٜ ٝلاتة تِّْل ٣ ٍـكؿا١ى ت٦ ؽا٤١اؿ٥
ى ايخاكٕلى،  فنين ٝا ت٤ر٦ّ ٢٢ّـ ٦ّ ك٣عي٦ّ ّٝٚتى  اي٠ اًت ٦ّ ٝز٤ٞف٦

ى ٕقُت،  اًت. ك٣عي٦ّ ّٝٚت١زاتثؾَ يِ ٤ِّك اًت، ١زاتثؾَ يِ 
٣ٍت ٣  ٦كا ت ، ٣ٍت ا١زاٛ ٣ؽيي٦ كا ٢ُاؽت٠، ّاكى ىـاّاكى ك٣عي٦ّ

 ٤ٍٝـ ا١زاٛ ؿاؿٟ، ١زاتثؾَ اًت. ٦ت
٣ ٤ٝىَّيّت كا ؿك ٤ِّكٝاٟ ِٝا٧ـ٥  ؽ٤ُثؾتا٦١ اٝل٣م ٝا آحاك ايِلىت

تالٍ المٛ اًت، ّاك المٛ  اٙثت٦ّٝي٢ْيٜ؛ ٝيثي٢يٜ ٦ّ ؿاكيٜ ايَ ٝيل٣يٜ؛ 
تل ت٤ؿٟ ايَ ٝيل٣ؿ.  ُـٟ ٣ ايضيـ٥ تلاًت. ّاك٧ا ت٦ ًٞت ؽليي

ٝلاتة ام ًا٨ٙاى ٕقُت٦ تيِتل اًت.  ٦اٝل٣م ٝلؿٛ ٝا ٧ٜ ت ٢ُٞ٤٧ـى
ى ٝا  ت٦ آكٝا٨١ا ؿك راٝق٦ ٝتق٨ّـتغٞـا٦َٚٙ ٝلؿٝاٟ ٝإ٠ٝ، اايث٢ـ، ٝقتَـ ٣ 

 1مياؿ اًت.
*** 

ى اتقاؿ، تا يِ ١ٖا٥ كا٧ثلؿى ؿاكيٜ ايَ ٝيل٣يٜ.  ٝا اٝل٣م ؿك ٦ٞ٧

                                                           
 21/07/1390 ٨ُـا ٣ ايخاكٕلاٟ اًتاٟ ّلٝا١ِا٥ ي تيا١ات ؿك رٞـ ؽا٤١اؿ٥. 1 
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اى ٣ر٤ؿ  ِ ٤ّتا٧ىاى، ي ٠ْٞٝ اًت ؿك يِ تؾِى، ؿك يِ ٦ُ٤ٕ
ف٤ٞٛ ت٦ عله ر٤ٚ ت٤ؿ٥ اًت ٣  ع٤ك ت٦ؿاُت٦ تاُـ، اّٝا علّت فؾيٜ 

اى ٦ّ ٝي٢ْـ، ُاؿ ت٤ِؿ. ٦ٞ٧  ارام٥ ١ـاؿ٥ اًت ٦ّ ؿ٠ُٞ ام ت٤عو٦ ّٝٚت
ٝا كا  ّلؿ١ـ؛ ؿا٢ِٞ١ـاٟ ّاك ّلؿ١ـ: ر٤ا٨١اى ٝا كا ت٤ى ؽياتا٨١ا ٨ُيـ

 اٟ ٍاتِ٘ ؽ٤ؿُاٟ، تل٣كيٌت٨اى ؽ٤ؿُاٟ، ت٦ ٨ُاؿتى ٝنؿ٣ك ٣ًي٦ٚ ت٦
 را٤ًىـ  كًا١ـ١ـ؛ ّاك ًياًى، ّاك تثٚيناتى، ّاك اٍتٔاؿى، ّاك ا٢ٝيّتى

ة ؿاك١ـ ٝي٢٢ْـ؛ ؽلد ٧ٜ ٝي٢٢ْـ ص٦ ر٤ك، ام اي٠ ّاك٧ا ٝلتّـ تيلًت٢ـ
 ّٝٚتؽٌت٦ ٢٢ّـ. ُٞا ١ٖا٥ ٢ّيـ تثي٢يـ كا  ايلاٟ ّٝٚتتلاى اي٦ْ٢ تت٤ا٢١ـ 

 اٝل٣م ام ام ٧ٞي٦ِ اًت. ر٤اِٟ تلتل ٣ ُاؿاتتل ٣ فامٝ اٝل٣م تا١ِاط ايلاٟ
تل  تل ٣ الا١ٖين٥ ٣ تا١ِاط تلر٤اِٟ ؿ٥ ًاٗ ٣ تيٌت ًاٗ ٍث٘ إل ًلعاٙ

ايلاٟ ٣  ّٝٚتى علّت ت٦ ر٤ٚى  ١ثاُـ، ّٞتل ١يٌت. اي٠ ١ِا٦١
.١ِي٢ى آ٨١اًت فَة

1 

 بِ سَی دضوي هلّتدست دٍستی دساص ًکشدى 

٣ ؿ٣ٙت  ّٝٚتتا ت٤ر٦ّ ت٦ اي٠ عَايٌ ك٠ُ٣، ص٦١٤ٖ ٠ْٞٝ اًت ٦ّ 
، ت٦ ٤ًى ؿ٢ُٞى ٦ّ ٤٢٧م ٧ٜ تا ؿٙى الّي٦٢ ٣ ّاٝى تٚؼ ام ايلاٟ

ؿكاى، ؿكٓـؿ ضلت٦ مؿٟ ت٦ ايلاٟ ٣ ايلا١ى اًت، ؿًت  ٌُْت٨اى اى
ٙثؾ٢ـ م٧لإٓي٠ ؿ٠ُٞ كا ٦ّ ٧ٞي٠ اٝل٣م ٧ٜ تا  م ٢ّـ ٣ ىليةؿ٣ًتى ؿكا

!ؽ٢زلى م٧لآ٤ٙؿ، ؿك ؿًت ٣ى ٧ٞلا٥ اًت، تؾ٤كؿ؟
2  

 
 

                                                           
ا١تؾاتـات   ي ُـ٨ـا ٣ ايخـاكٕلاٟ ؿك آًـتا٦١    ي ك ؿيـاك اٍِاك ٝؾتٚو ٝـلؿٛ، ؽـا٤١اؿ٥  تيا١ات ؿ .1 

 10/12/1390 ٝزٚي ٨١ٜ
 12/1/1377اٙغلاٛ  اهلل اد تيتاياٛ ت٦ عزّ  .2 
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 ای؛ ػبهل سٌّوَد دادى دضوي ثِ عشكذاساًص سالح استجبعبت سسبًِ
اڅمچچى ٭چيٍ ىٙمىبن ي ډوبڅٶيه، ٕالف   سَيه ٕالف ثيهډاطَّاډَيُ 

شَيهِ ٕالف ييه ٹًاى إز. اډَيُ ا  إز؛ ٕالف اٍسجب٥بر ٍٕبوٍ سجچيٲبر
َڈ ثيسَ ي ه٦َوبٽشَ إز. ايه ٕالف ىٙمه ٍا ٙمب  إز ي اُ ثمت اسڈ

وييييي؟ ىٙمه ثب َميه ٕالف، څل٪ٍ ثٍ  ىٍ ثچًاَبى ثٮي اُ اوشوبثبر
څل٪ٍ، ٹ٢بيبى ډب ٍا ىوجبڃ ډيپَى ي ثٍ ٽٖبوى ٽٍ اَڄ ٙي٦ىز ثًىوي، 

؛ ىائڈ ثٍ 1«٘بئْن ل٘جبدلَوناٍل  ٘بط٘ي لَ٘حَى إلىٍ إىّ الشّ»ٍَىمًى ډيياى. 
يبء هًىٙبن ايلبء ډيپَىوي. هًة، ايه ك٢ًٍ ىٙمه إز ىيڂَ؛ ايڅ

  2؟ي ٍيٙىشَ ډيًٚى ٵَٟ ٽَى شَك٢ًٍ ىٙمه ٍا اُ ايه يا١ل
*** 

ٽٍ ډ٪َُ سمبيالر ي ٕيبٕشُب ي ويّبر هٞمبوٍ  َبی هجَی ثيڂبوٍ ٍٕبوٍ
ٍيی ََ ٽچمٍ ي ََ  اٱَاٟ هجيض َٕىډياٍان ٕيبٕشُبی ػُبويىي، ثَي 

ي ىيىٕشڂي إشٚمبڇ ًٙى ي يب ثشًان  ٽٍ اُ آن، ثًی اهشالٳای ٌ اٙبٍ
َبی  يّز وٚبن ىاىٌ ي ثب ثٍِٿ ٽَىن وپشٍكّٖبٕؿىيه ياومًى ٽَى، ٙييياً 

، َب ىٍ ايَان شٍَب ي وًٙ َبی ىٍيٱيه اُ ځٶشٍ ٍيِ ي ډ٦َف ٕبهشه إشىجب٣
ڈ ىٍ سالٙىي ٽٍ ٙبيي ثشًاوىي سًٞيَی ډًّٚٗ ي آڅًىٌ ثٍ ئ٥ًٍ ىا ثٍ

ٽٍ ثلمياهلل ثَهًٍىاٍ اُ ـ  ي ُىيهًٍى ىاهچي اُ ايَان إالډي اهشالٵبر
ٍ ىَىي ئثٍ ډَىڇ ايَان ي ػُبن اٍاـ  و٪يَی إز ي يپذبٍؿڂي ٽڈ يكير

َب ثٍ يػًى آيٍوي. ايىُب َمٍ  ی ىيىٕشڂي ي وٶبٷ ٍا ثب ايه يًٍٕٕ يىٍي ُډ

                                                           
 121ی  ی اوٮبڇ، آيٍ ًٌٍٕ  . 1 
 2/7/1388ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ا٭٢بی ډؼچٔ هجَځبن ٍَجَی . 2 
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ثَای س٢ٮيٴ ُب ی ٍاَ ی آن إز ٽٍ اډَيٌُ ىٙمه اُ َمٍ وٚبوٍ
ػمًٍُی إالډي ٭بػَ ډبويٌ ي ثيهًاَبوٍ ىٍ ٽميه اهشالٵبر ىاهچي ي 

  1ٙپٖز يكير ٭مًډي وٖٚشٍ إز.
*** 

ػبڅت ويٖز. كبال ثٮ٢ى اُ هجََبى ىويب، ثَاى ډَىڇ ډب اٝالً 
ايه هجََب كٌٳ ډيًٚى.  ىاوٖشىي، ىاوٖشىي؛ وياوٖشىي، وياوٖشىي. ٥جيٮشبً

ٍا ىٍ ػبيى ىٍٕز ډيپىىي ي   ای  ثٮ٢ى اُ هجََب، اٝالً ډ٢َ إز. كبىطٍ
ډيچيًوُب ي ډيچيبٍىَب ىالٍ هَع ډيپىىي، سب آن ٍا ثٍ ځًٗ ډب ثَٕبوىي. آوڂبٌ 

َبى ځَيَى هًىډبن، ثٍ ځًٗ  بوٍډب ثيبييڈ، َميه كبىطٍ ٍا اُ ٥َيٸ ٍٕ
ډَىډمبن ثَٕبويڈ! آيب ايه ٭بٹالوٍ إز؟! آن ؿيِى ٽٍ ىٙمه ىٍٕز 
ٽَىٌ ي ډيچيبٍىَب ىالٍ هَػ٘ ډيپىي، سب ثٍ ځًٗ ډب ثَٕبوي، ډب كشّى 
ػچًي٘ ٍا َڈ ډيڂيَيڈ ي اځَ ثوًاَي ثَٕبوي، ډب دبٍاُيز َڈ دو٘ 

ډب آن هجََب ٍا ثيَيڈ؟  ىاٍيڈ ٽٍ  ای  ډيپىيڈ ٽٍ دو٘ وًٚى؛ يڅى ؿٍ ىا٭ى
ز هجََب ځٶشىى دٔ ثجيىيي، ََ هجَى ځٶشىى ويٖز. ډمپه إز اٽظَيّ

.ز َڈ وجبٙيثبٙي؛ اډّب ځبَى ډمپه إز، كشّى اٽظَيّ
2  

 ّبی دضوي  اسصش ًذاضتي سسبًِ
َبيي ٽٍ ثب دًڅُبی كَاڇِ  ىٙمه وڂبٌ وپىيي. ٍٕبوٍ ثٍ سجچيٲبر

يبثىي اٍُٙي وياٍوي.  ډيًٚوي ي ػُز ډيىاٌٍ ُيٍډىيان ي ٍُډىيان ا
كَٵُبی آوُب ٽٍ اُ ٍاىيًَب دو٘ ډيًٚى ٵبٹي اٍُٗ إز ي ٹيمشي 
وياٍى. آوُب ىٍ كٺيٺز، ثَٳ اوجبٍ ډيپىىي. ډٮچًڇ إز ٽٍ ََؿٍ ډيڂًيىي 

إز. ثبالسَ اُ َمٍ، وبٙي  وبٙي اُ كٺي ي كٖي ي ثٲ٠ وٖجز ثٍ إالڇ
ثَای  شَٕىي. ډٮچًڇ إز ٽٍ إالڇ ي ٹَآنډيُ إالڇ اُ آن إز ٽٍ ا

ُيٍډياٍان ي ٹيٍسمياٍاوي ٽٍ ىويب ٍا ثَای هًىٙبن ډيوًاَىي ي اډَيُ، 
ىبډي، ه٦َوبٻ إز. هًىٙبن َڈ ډيډب ثلٸ، آوُب ٍا إشپجبٍ ػُبوي  ډچّز

ڂًيىي. كٺيٺش٘ ويِ َميه إز. اُ ډيډيڂًيىي ه٦َوبٻ إز. ٍإز َڈ 

                                                           
 10/3/1369ديبڇ ثٍ ډىبٕجز ايّڅيه ٕبڅڂَى اٍسلبڃ ك٢َر اډبڇ هميىي)ٌٍ( . 1 
 21/12/1369ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ثب ډييَان ي ډٖئًالن ثوُٚبی هجَی ٝيا ي ٕيمب . 2 
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آډيِوي،  ډيكٺي كٖي ي ثٲ٠ ي ٽيىٍ، ٭جبٍار ي اڅٶب٧ ٍا ثب َڈ ىٍٍيی 
، َبی سجچيٲبسي ٍا َمَاَ٘ ډيپىىي ي ثَای يټ ٍاىيً اوًا٫ ي اٹٖبڇ ٙيًٌ

دبيٍ ي إبٓ ٽٍ ىڅيڄ  جيىىي! كَٵُبی ثيډيٕب٭شُب هًٍاٻ سياٍٻ 
  1وميًٚى.

 دضويْبی خَیي ّب دس ثشاثش ثْبًِ ی سسبًِ ٍظيلِ
، ثب سًػٍّ ثٍ ي ىٙمىبن ىيه ىبن ايه ٽًٍٚ، ىٙمىبن ايه اوٺالةىٙم

ٍيِى ډيپىىي.  ثَوبډٍ َميه كٺيٺز، ډيّسُبٕز ٽٍ ثَاى ډوب٥جيه ػًان
ٽَىٌ ثبٙيڈ؛ اډّب ىٙمه ډب ٱٶچز وپَىٌ إز! ٕٮى  ډمپه إز ډب ٱٶچز

َب، اثِاٍَب ي ٍيُٙبيى ٽٍ ډشىبٕت ثب  ًَب، ػِيٌى ٍاىي يٕيچٍ ىاٍوي ثٍ
َڈ َٖز، ىڅُب ي ٵپََبى  ٹََٚبيى اُ ػًاوبن ٥جيٮز ػًان ي ًُٙار

ي سٖويَ ٽىىي ي ىٍ آوُب ا٭مبڃ وٶًً ومبيىي. ايه َڈ ىڅيڄ  ډشًػٍّآوُب ٍا 
شى ايىُب ٍا ثبيٖ .ىيڂَى إز ٽٍ ثبيي سًػٍّ ثيٚشَ ٙمب ثٍ ػًاوبن ثبٙي

ډب ثلمياهلل  ډچّزثَاى ػًاوبن سجييه ٽىيي. اځَؿٍ  ثوًٞٛثَاى ډَىڇ، 
ى  اوي، ثب َمٍ ايه ثو٘ ډٖإڅٍ ٍا اُ ثه ىويان ډٮشٺيوي، آن ٍا دٌيَٵشٍ

ٓ، هًوُبيٚبن ٍا ىٍ يػًى اُ آن ىٵب٫ ٽَىوي ي ىٍ َٚز ٕبڃ ىٵب٫ ډٺيّ
وجبيي اُ ٽيي إز؛ څيپه  ٦ًٍكبٽميّز ىيه هيا ىاىوي ي اډَيُ َڈ َمبو

ىٙمه ٱبٵڄ ٙي. وجبيي اُ سالٗ ىٙمه ٱبٵڄ ٙي. آوُب ٽبٍ ډيپىىي، ثَاى 
 2ى آن ٍا ثپىىي. ى آن ٍا ثجَوي؛ إشٶبىٌ ايىپٍ ىٍ ىٍاُډيّر، ثٌَُ

 لضٍم آگبّي دس ثشاثش پيطشكتْبی كٌبٍسی دضوي
 ىٍ ٵپَـ  ََ ػبيى ثٍ سىبٕتـ ځَان ىٍ َمٍ ػبى ىويب اډَيُ ٕچ٦ٍ

إز ٽٍ كبال ثبُ َڈ  اٗ َڈ َميه ډبًَاٌٍ ى ٵََىڂيىي؛ يټ ومًوٍٍ ٕچ٦
اوي. ايه ډى٦ٸ ىٍٕز ويٖز ٽٍ ډب  ډيجيىڈ ثلض ډبًَاٌٍ ٍا ډ٦َف ٽَىٌ

ي  هًاَي ٽَى ثڂًييڈ ؿًن سب دىغ ٕبڃ ىيڂَ ٵىبيٍی ډبًَاٌٍ ديَٚٵز
ٞبييَ ډبًَاٌٍ ٍا ثڂيَوي، دٔ اُ ثيين ثٚٺبة َڈ ډَىڇ ډمپه إز س

                                                           
 10/10/1373ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖئًالن ي ٽبٍځِاٍان و٪بڇ ثٍ ډىبٕجز ٭يي ډجٮض  .1 
 2/2/1377ډبٌ ډلَّڇ  ی ًن ىٍ إٓشبوٍثيبوبر ىٍ ىيياٍ ٭چمب ي ٍيكبويّ .2 
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كبال ػچًي٘ ٍا ثبُ ٽىيڈ! ايه ډى٦ٸ، ډى٦ٸ ٝليلى ويٖز. آن ٽٖى ٽٍ 
ايه ډى٦ٸ ٍا ډ٦َف ډيپىي، ثبيي ثڂًيي ثَاى ػچًځيَى اُ آن، ؿٍ ٽبٍ 

 اڅجشٍّاى ثبيي ٽَى. ايه ډى٦ٸ ي إشيالڃ، ايىڂًوٍ ثبيي وشيؼٍ ثيَي.  سبٌُ
ډٺبثڄ، ٙمب ثبيي ٵپَ ٽىيي ٽٍ ثب  ىٙمه ٵىبيٍی ٍا ديَٚٵشٍ ډيپىي. ىٍ

ٍ ي ديَٚٵز ٵىبيٍی ډبًَاٌٍ، ؿٍ ٽبٍَبيى ٍا ډيشًاويي اوؼبڇ ىَيي سب س٦ًّ
اُ وٶًً ډبًَاٌٍ ػچًځيَى ٽىيي. اډّب ايه إشيالڃ، ٽٍ ؿًن ىٙمه 
ديَٚٵز ډيپىي، دٔ ډب ثيبييڈ ََ ډبوٮى ٍا اُ ػچً ٍاَ٘ ثَىاٍيڈ، ډى٦ٺى 

.ويٖز
1 

*** 

اڇ، آن ٍيُى ٽٍ  ن سجچيٲبسى ٽًٍٚ ثبٍَب ځٶشٍډٖئًالډه ثٍ ثٮ٢ى اُ 
ٙمب سًان ي إشٮياى ډٺبثچٍ ثب سُبػڈ سجچيٲبسى ىٙمه ٍا ىاٙشٍ ثبٙيي، آن 

ي  َب ي ٽشبة ي ٍيُوبډٍ ٽٖى ٽٍ ثي٘ اُ ىيڂَان ډيياوياٍ سپظَّ ډ٦جً٭بر
ثڂًييي ثجيىڈ ىٍ ډٺبثڄ آن ٵيچمى  ي ٱيٌَ ثبٙي، ثىيٌ َٖشڈ؛ اډّب ٙمب ٵيچڈ

ى اوٺالثى ي  ډَىڇ، ٍيكيٍّ ډَىڇ، ا٭شٺبى ډَىڇ، ىيه َبى ٵََىڀ ٽٍ دبيٍ
ٽٍ وٍ يپى، وٍ ىي سب، وٍ ىٌ ـ ٍا ىٍ ډَىڇ ډشِڅِڃ ډيپىي ايظبٍ ي ُٙبىر

ه٦َ ډيپىڈ.  ٓاكٖبايي؟! ايىؼبٕز ٽٍ ډه  ٙمب ؿىي ٵيچڈ ٕبهشٍـ  سبٕز
آوـٍ ٽٍ هًة  ٽبٍ إبٕى ي ثچىيډيّر ايه إز ٽٍ ثَاى سًڅيي اڅجشٍّ

ٽىيڈ؛ اډّب سب آوـٍ هًة إز ثٍ ډييان ثيبيي، ډه وميشًاوڈ ٹجًڃ  إز، ٵپَ
ي ٽًىٻ ي ٹََٚبى  ٽىڈ ي ثذٌيَڇ ٽٍ ايه ٕيڄ څؼه ثيبيي ي ػًان

َبى ىٙمه ٙبىٽه ي  َٷ ٽىي. اُ سمبڇ ٙيًٌډوشچٴ ٍا ىٍ هًىٗ ٱ
إشٶبىٌ ًٙى؛ اځَ ٽٖى َڈ  ى ثب سٶپَّ اوٺالة آډًُ ثَاى ډٺبثچٍ ىٙمه

وٚي؛ ايىپٍ  ثوًٍى! ايىپٍ آُاىى اوڀ ي سُمزٵًٍاً  ډوبڅٶز ي ډٺبثچٍ ٽىي،
يي ثٍ ډٖئًڅويٖز. ٙمب  ز ٽًٍٚ٭بٹالوٍ ي هَىډىياوٍ ويٖز؛ ايىپٍ ډييَيّ

يّز ثَ ٍيى كّٖبٕإز. ډُڈ  َب سًػٍّ ٽىيي. ايه ثٖيبٍ ثٖيبٍ وٺ٘ ٍٕبوٍ
ـ ىٍ َٙاي٤ ٽىًوى ډب ثوًٞٛـ َب َبى ډپشًة ي ٍيُوبډٍ وٺ٘ ٍٕبوٍ

إز. ثب ايه سًٞيَى ٽٍ ٭َٟ ٽَىڇ، ډٚوّٜ ډيًٚى ٽٍ آوُب ډُڈ  ثٖيبٍ
ى  آوُب َڈ ثبيي َمٍؿٺيٍ ډيشًاوىي ثٍ وٶ٬ ىٙمه وٺ٘ ايٶب ٽىىي. ډيّ٭ى 

                                                           
 28/2/1378ٍ اډبڇ هميىي)ٌٍ( ىٍ كٖيىيّثيبوبر دٔ اُ ثبُىيي اُ ومبيٚڂبٌ ٽشبة . 1 
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َبى ډوشچٴ  ن ٹًٌّډٖئًالى ډشّلي ٥َٵياٍ و٪بڇ ي  ى ػجٍُ ىٕشڂبٌ ي َمٍ
ن ثوُٚبى ډيبوى ځًوبځًن ثبٙىي. ډيّ٭ى آوُب ٵٺ٤ ىٕشڂبٌ ډٖئًالي 

  1ٍ ډيّ٭ى ثبٙىي.ويٖز. َمٍ ثبيي ىٍ ايه ٹ٢ي ٹ٢بئى يب ٵالن ٍيكبوى

 ويهوبثل خْتگيشی دضی ِ ًوغْب يشیگخْت
ٍٕبوي  ا٥ـّال٫َبی  ثجيىيي ثَای ايه ٍاىيًَب ي سچًيِيًوُب ي ايه ٙجپٍ

ځٌاٍی ٙيٌ إز. آوُب ؿىي ثَاثَ  ٽٍ َيٵٚبن ٽًٍٚ ډبٕز، ؿٺيٍ َٕډبيٍ
پىيڈ، ډيای ٽٍ ډب ثَای ٝيا ي ٕيمبی هًىډبن   ځٌاٍی َٕډبيٍ
ٽٍ آوُب دي٘ هًىٙبن ډلبٕجٍ ٽَىٌ  ٦ًٍاوي. اځَ آو ځٌاٍی ٽَىٌ َٕډبيٍ
ي ػمًٍُی إالډي  ي ايمبن َٵز، اډَيُ ثبيي اطَی اُ إالڇډيدي٘  ثًىوي

ثبٹي ومبويٌ ثبٙي؛ ؿًن ٵٮّبڅيّز آوُب ډَث٣ً ثٍ اډَيُ ي ىيَيُ ٽٍ ويٖز، 
ٍيُ  ٽبٍٙبن َٙي٫ ٙي ي ٍيُثٍ ديَيُی اوٺالة ايّڃثچپٍ آوُب اُ ٍيُ 

ی  جوٚىي. اڅلميهلل ٍٕبوٍډيډييَىي ي ٙيّر  ٍىاٍوي ٽبٍ هًى ٍا سًٕٮ
هًىٗ ٍا ډشىبٕت ثب ك٢ًٍ ىٍ ايه  ياٹٮبًي ډب ثٍ هًىٗ دَىاهشٍ ي ډچّ

شًاوٖشٍ، كب١َيَاٷ ي آډبىٌ ٽَىٌ ي ياٍى ډييان ډييي ٽٍ آوؼبډييان، سب 
 .شًاوييډيٙيٌ إز؛ ٙمب 

ثبيي ىٍٕز  ٕي ٝيا ي ٕيمبډه ثٍ ٙمب ٭َٟ ٽىڈ ٽٍ ػُشڂيَی إب 
ای ثبٙي ٽٍ آوُب ىاٍوي. آوُب ډيوًاَىي   ی ډٺبثڄ َمبن ػُشڂيَی وٺ٦ٍ

ي ځَاي٘ ثٍ اًٝڃ إالډي ي  ، اٍُُٙبٍا اُ ځَاي٘ ثٍ ايمبن ډچّز ٵََىڀ
ی ډٺبثڄ ايه ٽبٍ ٍا  ي ثَځَىاوىي. ٙمب ثبيي ىٍٕز وٺ٦ٍډچّ ًَيّز إشٺالڃ

ي ٍا اُ ثيه ډچّ ډًٍى اَشمبڇ هًىسبن ٹَاٍ ىَيي. آوُب ډيوًاَىي يكير
ٍا اُ ثيه ثجَوي؛ آوُب ډيوًاَىي  ػًاوبن پب ثٍ وٶٔثجَوي؛ آوُب ډيوًاَىي اسّ

آڅًى ػچًٌ ثيَىي؛  ډب ٍا سيٌَ ي ډجُڈ ي يَڈ اٵٸ ډٺبثڄ ؿٚڈ وٖڄ ػًان
ي ډييَانِ اٍٙي ٕيبٕي ٽًٍٚ ٍا اُ اٹياڇ ٙؼب٭بوٍ ىٍ آوُب ډيوًاَىي كشّ

اُ ډُمشَيه اثِاٍَبی ـ ډٖبئڄ ځًوبځًن ډىَٞٳ ٽىىي ي آوُب ٍا ثشَٕبوىي
َبی ػُبوي، سَٕبوين إز. اُ ٹييڈ َڈ  إشپجبٍ؛ َميه ٹيٍسُب ي ٕچ٦ٍ

                                                           
 19/4/1379 ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ډٖئًالن ي ٽبٍځِاٍان و٪بڇ ػمًٍُی إالډي ايَان. 1 
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ىٍ آٱبُ « ْب والماٍٍلفبى الحشة »َبيي ٽٍ  ثًىٌ إز. ايه وبډٍَميى٦ًٍ 
ايي ٽٍ دبىٙبَبن ثَای ٍٹجبی ٕيبٕي هًىٙبن ثٍ  ايي ي ىييٌ ػىڂُب ٙىييٌ

ي دَٔ اُ ثٍ ٍم ٽٚيين ٹيٍر  ٶَٕشبىوي، دَٔ اُ سُيييډيٽًٍَٚبی ډوشچٴ 
ثًٚى ثٍ  هًى ثًى. ايىُب ثَای ايه ثًى ٽٍ سُييي؛ سُيييی ٽٍ ډىؼَ

سَٕيين ٥َٳ ډٺبثڄ، وٺ٘ ډُمّي ٍا ىٍ ديَيُی ايٶب ډيپىي، ٽٍ اډَيُ َڈ 
سب ػَؤر اٹياڇ ٍا اُ ايىُب ـ ځٌاٍی ډُمّي ثَای ايه ٽبٍ ډيًٚى َٕډبيٍ

ٽىىي؛ آوُب َمـىيه ػًاوبن  ثڂيَوي ي ايه ډييَان ٍا وڂَان ي١ٮيّز آيىيٌ
٥ًٍ، ٕيبٕشمياٍان ٍا  ان ٍا يټ٥ًٍ، ډييَ ٥ًٍ، آكبى ډَىڇ ٍا يټ ٍا يټ

َبی  ٥ًٍ ىٍ سيٍَٓ ٍٕبوٍ بالن ٭چمي ٍا يټ٥ًٍ ي ډجشپَان ي ٵٮّ يټ
ی  يَىي. ٙمب ثبيي ىٍٕز وٺ٦ٍډيډٮبٍٟ هًى ثب ػمًٍُی إالډي ٹَاٍ 

  1ډٺبثڄ آوُب كَٽز ٽىيي.

 دس هوبثل تجليـبت دضوي  هلّي ی سيٌِ سپش ًشدى سسبًِ
، ٕيىٍ ىٙمه وٖجز ثٍ اوٺالة ثبيي ىٍ ډٺبثڄ سجچيٲبر ٝيا ي ٕيمب

َبى ُيبىى ىٍ ىويب َٖشىي ٽٍ ثب سجچيٲبر هًى، ٽبٍ  ن ٍٕبوٍٕذَ ٽىي. اآل
ثَاوياُى ٍا ثٍ ٙپڄ ٕىّشى اوؼبڇ ډييَىي! ايه ٽبٍ، هيچى َڈ ٭مچى إز. 

ًى ډلپڈ وجبٙي، ٍاكز ډيًٚى آن ٍا ثب و٪بډى ٍيى دبى ه ياٹٮبًيٮىى اځَ 
؛ َميه ٽبٍى ډَُى اُ ٝلىٍ هبٍع ومًى ي وبثًى ٽَى يټ ٍاىيًى ثَين

ن اثَٹيٍسُب وٖجز ثٍ اوٺالثُبى ځًوبځًن ي ثي٘ اُ َمٍ وٖجز ثٍ ډب ٽٍ اآل
ى ډلپمى ىاٍى ي  اوي؛ ؿًن و٪بڇ ډب دبيٍ ډيپىىي. ډىشُب آوُب ٽًٍ هًاويٌ

  2.ي ىٍ ىڃ آوُبٕزٍيى ىيٗ ډَىڇ 
*** 

ٕيىٍ ٕذَ  ياٹٮبًَب،  ى ٍٕبوٍ ٙمب ثبيي ىٍ ډٺبثڄ ايه كَٽز ډًًيبوٍ
دبىََُٗ ٍا  سپيٍ ډيپىىي، ٙمب اځَ ٹجالً  ای  َب ٍيى وٺ٦ٍ ٽىيي. ََػب ٍٕبوٍ

َبى ډب  ن ډيپىىي، ٍٕبوٍىٍيٱى ٽٍ آوُب اآل ثيَيي. سجچيٲبر ايي، ثٮياً وياىٌ
َڈ ثپىيي. يٮىى  ثچ٘ هيچى ٹًى ثبيٖشىي. ٙمب ثبيٖشى اثشپبٍثبيي ىٍ ډٺب

                                                           
 28/2/1383ثيبوبر ىٍ ػم٬ ٽبٍٽىبن ٕبُډبن ٝيا ي ٕيمب . 1 
 7/5/1369ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ثب ډٖئًالن ٝيا ي ٕيمبی ػمًٍُی إالډي ايَان . 2 
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ى ثؼب ٍا ثجيىىي ي  ػبوجٍ، آن ٕوه ىٍٕز ي آن وپشٍ َمٍ ٥ًٍ ثٍثبيي 
ٽىىي ي ىٍ ډٺبثڄ، آوـٍ ٍا ٽٍ ىٙمه ډيڂًيي، ثيَين ثيبيٍوي ي وٺب٣  ډ٦بڅٮٍ

 1.ُيجبى و٪بڇ ٍا ثٍ ؿٚڈ ډَىڇ ثپٚبوىي
*** 

ثبيٖشى ٵَُٕز ديبډُب ٍا ٙىبهز. ووٖز ثجيىيڈ ٽٍ ډب ؿٍ ؿيِ ٍا ثبيي 
هًاَى،  ثٍ ًَه ډَىڇ ډىشٺڄ ٽىيڈ سب ډَىڇ ٹيٍر دييا ٽىىي ىٍ ډٺبثڄ ُيبىٌ

اٹشيا٥ٍچجى ي سُبػمُبى ځًوبځًن ىٙمه ثٍ ىٵب٫ اُ هًى ثذَىاُوي ي 
ي سپيٍ ٽىىي ي  ٽًٍٚ ثشًاوىي ثٍ ويَيى ډَىڇ ا٭شمبى ډٖئًڃىٕشڂبَُبى 

ثبيي ايه ديبډُب ٍا ٙىبهز؛  ايّڃوٺ٘ سبٍيوى هًى ٍا ايٶب ومبيىي. دٔ، 
ًٙى. سًڅيي ٽالڇ ي سًٞيَ ي ٵ٢ب ي  ثٮي ٽٍ ٙىبهشٍ ٙي، ثبيي سًڅيي

، يپى اُ ډُمشَيه ٽبٍَبيى إز ٽٍ ډلي٦ى ٽٍ ثًٚى آن ديبڇ ٍا اڅٺب ٽَى
پى إز. اځَ ىٍ سًڅيي، دبيمبن ٍٕبوى ثٍ آن ډشّ ي ديبڇ سجچيٰ اډَيُ َىَ

 ايڈ. ثٮي اُ ١َثٍ ٍا هًٍىٌكشمبً  ثچىڂي يب ثچٲِى، اٙشجبٌ يب ٽًسبَى ثپىيڈ،
ز ٽَى؛ ؿًن َىڂبډى يټ ايه ديبډُب سًڅيي ٙي، ثبيي آوُب ٍا ډييَيّآوپٍ 

ٝليق هًى  ډؼمً٭ٍ ٽبالى ډ٦چًة ثٍ وشيؼٍ ي ثٍ َٕډىِڃ كٺيٺى ي
شى ثبالى َٕٗ ثبٙي: ايه ديبڇ ىٍ ٽؼب ثبيي ىاىٌ هًاَي ٍٕيي ٽٍ ډييَيّ

ًٙى، ثٍ ؿٍ اوياٌُ ثبيي ىاىٌ ًٙى، ثُىڂبڇ ثبٙي، ثب ُثبن ډىبٕت ثبٙي ي 
سچٶيٸ ايىُب ىٍ ٹبڅجُبى ځًوبځًن ٹبثڄ ٹجًڃ ثبٙي. ډب ثبٍَب ىٍ ډالٹبر ثب 

ٍاػ٬ ثٍ ايىپٍ ـ ايي ٮى اُ ٙمب َڈ ثًىٌٙبيي ػمـ ىيٕشبن ٝيا ي ٕيمب
آيٍ ثَاى ًَه ي ا٭ٞبة  سٚىّغهَىٽه ي  ٵ٢بى ديبډُب ٵ٢بى ا٭ٞبة

ايڈ. هت؛ ىٍ ايه ٕبڅُبى اهيَ ډٺياٍى ثٍ  ډَىڇ وجبٙي، ٝلجز ٽَىٌ
ٽىىيٌ ي ٵيچمُبى  ډٖبئڄ سٶَيلى يب ثٍ ٹًڃ ٙمب ٥ىِ ي ٵپبَيبر َٕځَڇ

ثبيٖشى  ٦ًٍى إز ي َميىايي. ايه ٽبٍ ىٍٕش َىَى ي ايىُب دَىاهشٍ
.كَٽز ٽَى

2 

                                                           
 . َمبن1 
 14/11/1381يياٍ ډييَان ٝيا ي ٕيمب ثيبوبر ىٍ ى. 2 
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 استؼوبس كشاًَ ثبالتش اص استؼوبس ًَ
 شىي١ٮيّ ؿٍ ىٍ ػُبوى إشپجبٍ هًوَيِ ى دىؼٍ ىٍ ىويب اډَيُ ثجيىيي

 ٍيُ يټ. وً ى ٙيًٌ ثب ډىشُب إز، إشٮمبٍ ىإشبن َمبن اډَيُ. إز
 ٽُىٍ إشٮمبٍ ځٌاٙشىي ٍا إم٘ بٮيَث ٽٍ إشٮمبٍىـ ثًى ٽُىٍ إشٮمبٍ

 اڅؼِايَ، ډظڄ َىي، ډظڄ پَىوي؛يډ دييا ٤سٖچّ ٽًٍَٚب ثَ َٵشىييډـ  ٽُه ي
 ي ٵزٍ ثيه اُ إشٮمبٍ ايه ُبډچّش ثيياٍى ثب. ىيڂَ ٽًٍَٚبى اُ هيچى ډظڄ

 ٍا ُبډچّش إشٮمبٍ، ىيٍان ٕبڅُبى ىٍ اڅجشٍّ. ىَىي اىاډٍ وشًاوٖشىي ىيڂَ
 ثيه اُ ٽُه إشٮمبٍ ََكبڃ ثٍ يڅى ځَٵشىي؛ ٍا آوُب ٍډٸ ياٹٮبً ي ٵَٚىوي

 ٍؤٓ ىٍ ٽٍ ثًى ايه وً إشٮمبٍ. آيٍىوي ٍا وً إشٮمبٍ آن، ػبى ي ٍٵز
 ٹييڈ ٕشٮمبٍا ىيٍان ډظڄ ٽىىي؛ كپًډز آډيوي ومى ثيڂبوڂبن ٽًٍَٚب

 ٽًٍَٚب هًى اُ وٍ، ٽىي؛ كپًډز َىي ىٍ ثَيى اوڂچيٖى كبٽڈ ٽٍ وجًى
 ډظڄ ي دَٖٗ، ي ١ٍبهبن ډظڄ ٥بٱًر، ٍّيڈ ډظڄ ڂمبٙشىي؛ډي ٍا ٽٖبوى

 اُ يـ  هًىٙبن ٹًڃ ثٍـ  ڇًّٕ ػُبن ٽًٍَٚبى ىيڂَ ىيڅشُبى اُ ثٖيبٍى
 ٍا يانډٖشج ٵَٚىوي؛ ٍا ُبډچّش ډشمبىى ٕبڅُبى. إالډى ٽًٍَٚبى ػمچٍ

 اُ سًاوٖشىي، ٥ًٍ ََ ي آيٍىوي ٽبٍ َٕ ٍا ٽًىسبؿى ُبىيو٪بډ آيٍىوي؛
 ٍاٌ څٌا وياٍى؛ ثَىى َڈ ايه جيىىييډ اډَيُ. ٙيوي ډبو٬ ُبډچّش ك٢ًٍ
 ىٍ وٶًً آن، ي اوي ځَٵشٍ دي٘ ىٍ ٽًٍَٚب ثَ ٤سٖچّ ثَاى ٍا ىيڂَى

 إشٮمبٍ ځٶشڈ دي٘ ؿىيى ډه ٽٍ إز ؿيِى َمبن ايه ٽٍ ُبٕز؛ډچّش
 هًىٙبن ايبىى. إز ىيڂَ إشٮمبٍ و٫ً يټ وً، إشٮمبٍ اُ ثبالسَ. َاوًٵ

 ي ځًوبځًن ُبىياٱًاځَ ي سجچيٲبر ي دًڃ ثب ي ثٶَٕشىي ٽًٍَٚب ثٍ ٍا
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 شٌاسي دشوي /  471

 ٭بڅڈ، ٩بڅڈ ډٖشپجَان ى ؿٌَُ ىاىن وٚبن ٍډًػّ ي ىاىن وٚبن ٍوڂيه
 ووًاَي ػبيى ثٍ َڈ ايه اڅجشٍّ. ٽىىي سلَيټ ي اٱًا ٍا ُبډچّش اُ ثوٚى
 كَٵُبٕز؛ ايه اُ سَ ُٙز إشپجبٍ ي إشٮمبٍ ى ؿٌَُ ؿًن ٍٕيي؛

1.ٽىي دىُبن ٍا هًى ىىډىٚى ي ٕشمڂَى ي ٩چڈ شًاوييوم
 

  استؼوبس كشاًَ هلَْم

 وًيىى إشٮمبٍ اُ يٮىى إز؛ ٵَاوً إشٮمبٍ إشپجبٍى، ٕيبٕز اډَيُ
 ٵَاوً إشٮمبٍ. ثبالسَ ٹيڇ يټ ىاٙز، يػًى ځٌٙشٍ ٹَن ٕبڃُب ىَ ىٍ ٽٍ

 ايه ٽٍ ىډچّش اُ ٭ىبَٝى ٽٍ ٽىي ٽبٍى إشپجبٍى ىٕشڂبٌ يٮىى ؿٍ؟ يٮىى
 اي ثٍ ثياوىي، ايىپٍ ثيين ٽىي، ٳسَّٞ ي ٹج٢ٍ ٍا آن وًاَييډ ډٖشپجَ

 ىڅ٘ ي جيىييډ هًى ډٖشلپڈ ٕي ٍا ٙمب ايمبن ىٙمه،. ٽىىي ٽمټ
 ثىب ي ثيبيىي ډب هًى ډيبن اُ ٭ىبَٝى كبال. ًٙى ثَىاٙشٍ ٕي ايه وًاَييډ

 باډّ َٖشىي، هًىى ځَؿٍ ايىُب. ٽَىن ًٍٕام يب سَاٙيين ٍا ىيًاٍ ايه ىيٽى
. ډيپىي ځٌاٍى َٕډبيٍ ايىُب ٍيى َڈ ىٙمه ؛ډيپىىي ٽبٍ ىٙمه ثَاى ىاٍوي
 ٭ىبَٝى ثٍ ٽٍ ٽَىوي سًٞيت ٙبن ٽىڂٌَ ىٍ كشى ُبييآډَيپب ٽٍ ىيييي

 ي ٭چىى ٦ًٍايى ٽىىي؛ ٽبٍ آوُب ثَاى سب ثيَىي دًڃ ډب ٽًٍٚ ىاهڄ ىٍ
 وشًاويای ٌ ىيوي ٽٍ إز ايه ډظڄ ايه،. إز ٵَاوً إشٮمبٍ ايه! َٝيق

 ياىاٍٗ ډظالً ٽىي؛ هًىُوى ٍٹيت، ٽٍ ٽىي ٽبٍى ثيبيي؛ ٵبئٸ ٍٹيج٘ ثَ
 هًىى ثٍ وياٍى؛ ىييين كبڃ ىيڂَ ٙي، ډٮشبى ٥َٳ يٹشى. ًٙى ډٮشبى ٽىي

 وياٙز، ىييين كبڃ يٹشى ثىبثَايه. إز ٽَىٌ ٽبٍ ٍٹيج٘ وٶ٬ ثٍ هًى
 هيچىُب ػًاو ؛ډيپىىي ٍا ٽبٍ ايه ٵَاوً إشٮمبٍ ىٍ. ډيًٚى ثَويٌ ٍٹيج٘

 ي برډٮچّم ي يهډٮچّم ثبٙىي؛ َٚيبٍ ثبيي هيچى ىهشََب ثبٙىي؛ َٚيبٍ ثبيي
 ٽٍ ٽٖبوى ثوًٞٛ ثبٙىي؛ َٚيبٍ ي ډشًػٍّ ثبيي هيچى ډبىٍَب ي ديٍ

 اَڄ وي،ا وًيٖىيٌ اوي، ځًيىيٌ ىاٍوي؛ ٭مًډى اٵپبٍ ثٍ اٙبٌٍ ىٍ ػبيڂبَى
.َٖشىي ځًوبځًن زبڅيّٵٮّ اَڄ ي َىَ

2 

                                                           
 19/10/1383   ىى 19 ٹيبڇ ٕبڅَيُ ډىبٕجز ثٍ ٹڈ إشبن ډَىڇ ىيياٍ ىٍ . ثيبوبر 1
  12/02/1384   ٽَډبن ُٙياى َبى هبوًاىٌ ىيياٍ ىٍ . ثيبوبر 2

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 470/  هلّت ایراى استعوار فراًَ ٍ صْیًَیسن؛ بسرگتریي دشوي :دّنچْارفصل 

 تدشثِ اص دٍساى استؼوبس كشاًَیي
 إالډى اسّلبى ي ډٖچمبوبن ثيياٍى إشپجبٍ، ىويبى ٽٍ ٽَى وجبيي سَىيي

 ٍا، وًآيٍى ي ٕيبٕز ي ىاو٘ ډيياوُبى ىٍ ډب ُبىډچّش ديَٚٵز ي
 سًان ى َمٍ ثب ي ٚمبٍىيډ هًى ػُبوى ى ٕي٦ٌَ ي ٕچ٦ٍ ډبو٬ ثٍِځشَيه

 ډب ٍيى دي٘ وًإشٮمبٍى ي إشٮمبٍ ىيٍان ى سؼَثٍ. ٖشيِىيډ آن ثب
 آن اُ ثبيي إز ٵَاوًيه إشٮمبٍ ىيٍان ٽٍ اډَيُ. إز ډٖچمبن ُبىډچّش

 ثَ ٍا ىٙمه ٥ًالوى، سىډيّ ثَاى ىيڂَ ثبٍ ي ثيبډًُيڈ ىٍٓ َب سؼَثٍ
.وپىيڈ ډٖچ٤ّ هًى َٕوًٙز

1 

 اسالهي َسیخوْ ثب غْيًَيسن دضوٌي ٍ هخبللت ػلّت 
 إشٮمبٍځَ ٍّيمُبى ٽٍ ٍا ٭٪يمى ډىبٵ٬، ډچّز ايه ي اوٺالة ايه
 ثٍ ٽٍ إز ثييُى. إز ٽَىٌ ٹ٬٦ اوي، ىاٙشٍ ايَان ىٍ اوڂچئ ي آډَيپب

 آوُب ٽٍ إز ايه ډٖإڅٍ. ثڂيَوي اوشٺبڇ، ډچّز ايه اُډييَىي  كٸ هًىٙبن
 ٭ٺڄ، َٕ اُ ا٦ٝالف ثٍ ي آيىي ډى ٭يٌّ يټ يٹز آن! ىٙمه ىٙمىىي؛

 ؿٍ ايه آهَ!« ٽىيي ٵپَ ٭بٹالوٍ ثيبييي: »ډيڂًيىي ډب ثٍ ي ؼىجبوىيډي ٍي٘
 ي هٚىًى ٍيُى ي اوي هًٍىٌ ُهڈ اوٺالة اُ ډب ىٙمىبن! إز؟ كَٵى
 آٹبيبن: »ًٙى ٍځٶش آوُب ثٍ ي ثَيى ٽىبٍ اوٺالة ايه ٽٍ ډيًٚوي ٍا١ى
 ثٍ ي ډيًٚوي ٍا١ى ايىُب ٍيُ آن!« ايَان ىٍ ثيبييي! ي٤ٕ ثٶَډبييي! ىُىَب
! ثبٙىي ډب ىٙمه ىاٍوي كٸ ٽٍ َڈ ُٝيًويٖشُب. ويٖشىي ٍا١ى ايه اُ ٽمشَ

 ػمًٍُى.« ًٙى ٽىيٌ هبيٍډيبوٍ اُ ثبيي ُٝيًويٖشُب ى ٍيٍٚ: »ڂًييڈډي ډب
 ثبيي كشمبً» ٽٍ ځٶز هًاَي ي إز ځٶشٍ ٹب٥ٮبوٍ ثبٍَب ،إالډى

 ىاٍيڈ، ډب ٽٍ ډ١ًٮڂيَى ؿىيه ثب مبًډٖچّ.« ًٙى ٽه ٍيٍٚ ُٝيًويٖڈ
  2وميًٚى. ٝبٳ إالډى، ػمًٍُى ثب ىڅٚبن

*** 
 ايه ډٺبثڄ ىٍ ٍا ډ١ًٮ٘ ،ايّڃ ٍيُ اُ ايَان إالډى ػمًٍُى

 اډبڇ ٽٍ ايَان إالډى ػمًٍُى ډ٬١ً. إز ٽَىٌ ٍيٙه ُٙز، ى ديييٌ

                                                           
 19/10/1384اڅلَاڇ   اهلل ثيز بعكؼّ ثٍ . ديبڇ 1
 14/11/1373  1415بن ڇ ٍډ٢ى ًّٕ َبى ومبُ ػمٮٍ ثيبوبر ىٍ ه٦جٍ. 2 
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 إز ايه ايڈ، ٽَىٌ سإٽيي ثبٍَب َڈ ډب ي اوي ځٶشٍ نډٖئًال ثبٍَب ٵَډًىوي،
 ايه. ًٙى ٽىيٌ ډى٦ٺٍ ايه اُ ثبيي إَائيڄ ٥َٕبوى ىٌ ٱيّ ايه إبٕبً ٽٍ

 ى َمٍ ٽٍ إز ايه آن ي ىاٍى َڈ ٹجًڃ ٹبثڄ اوٖبوى ٽبډالً ٵَډًڃ يټ
 ډُبػَر ٵچ٦ٖيه ثٍ ىويب ىيڂَ ػبَبى اُ ٽٍ ډَىډى وٍـ  ٵچ٦ٖيه ډَىڇ
 سپچيٴ ي ثَځَىوي ٵچ٦ٖيه ثٍ ىويب ػبى َمٍ اُ يُب اٍىيځبَ اُـ  اوي ٽَىٌ

 اڅجشٍّ. ٽىىي هسٮييـ ًٙى سٚپيڄ ثبيي آوُب اُ ٽٍـ ٍا هًىٙبن كپًډز
 زاٽظَيّ ٽٍ ثبٙي، ډٖچمبن ؿٍـ  اى ٵچ٦ٖيىى َيؾ ََځِ ٽٍ إز ثييُى

 َڈ ٽًؿپى زاٹچيّ ٽٍ ثبٙي، يًُىى ي ډٖيلى ؿٍ ډٖچمبوىي؛ ٹب٥ٮٚبن
 ٽٍ ىاى ووًاَي اػبٌُ ي ويٖز ٍا١ىـ َٖشىيآوؼب  ىٍ يًُىى ي ډٖيلى

 ى هًٍىٌ بى سًَٕىَ هبوًاىٌ اُ يب څىين، ځَىَبى ٽًؿٍ اُ ٭يٌّ يټ
 سٚپيڄ ىيڅز يټ آوُب ٽًٍٚ ىٍ ي ثيبيىي آډَيپبَبى  ٌََُ اُ يب ډٖپً،

 ٽٚى ٹياٌٍ ي ؿبٹًٽٚى ٍيُى ٽٍ ٽٖبوى. ٽىىي كپًډز آوُب ثَ ي ىَىي
 ثپٚىي هًة ثِوىي، هًة ډيشًاوٖشىي ٽٍ ثًى ايه َىَٙبن ٵٺ٤ يډيپَىوي 

 ٽىىي، ٭مڄ هًة يًُىى ي ويٖزُٝيً ىاٍان َٕډبيٍ ى هًإشٍ ٥جٸ ثَ ي
 ي ٵچ٦ٖيه ډچّز ٽٍ إز ثييُى ٽىىي؛ كپًډز ٵچ٦ٖيه ثَ ي ثيبيىي اځَ

 ٵَډًڃ ٵَډًڃ، ايه. ىاى ووًاَي اػبٌُ ٍا ؿيِى ؿىيه إالڇ ىويبى
 ثٍ ډٮشٺي ي ډَىڇ اءآٍ ثٍ ډٮشٺي ډب ډيڂًيىي ٽٍ ٽٖبوى. إز ىويبدٖىيى
 ايه ثبالهٌَ! ىډًٽَإى ايه ثٶَډبييي هًة؛ ثٖيبٍ َٖشيڈ، ىډًٽَإى

 اډَيُ ډَىڇ ايه إز؛ ىاٙشٍ ډَىډى ىاٍى، ٹَاٍايىؼب  ىٍ ٽٍ ىويب اُ ى ٹ٦ٮٍ
 ؿىي ډيپىىي، ُويځى ػب َمبن ىٍ وٶَ ډيچيًن ؿىي اوي؛ ُويٌ ي َٖشىي َڈ

 ُويځىـ ىيڂَ وٺب٣ ي اٍىن ي څجىبن ىٍـ آوؼب اُ هبٍع ىٍ َڈ وٶَ ډيچيًن
 هًى كپًډز هًىٙبن ي ٽىىي دييا اػشمب٫ َمبوؼب ىٍ ثيبيىي ايىُب ډيپىىي؛

 ايه إز، ڈډٖچّ ٽٍ آوـٍ. إز ىٍٕشى ثٖيبٍ ٍيٗ ايه ٽىىي؛ اوشوبة ٍا
 كپًډز ََ ي إز كبٽڈ اډَيُ ٽٍ ُٝيًويٖشى كپًډز ٽٍ إز

 1وياٍى. ٍا ٵچ٦ٖيه َُٕډيه ىٍ كبٽميّز ي ثٺب كٸ ىيڂَ، ُٝيًويٖشى
*** 

 َيؾ. إز ٕبهشڂى ډچّز يټ اٙٲبڅڂَ، ُٝيًويٖز ٽىًوى ډچّز
                                                           

 25/9/1379سَُان  ی َبی ومبُ ػمٮٍ ثيبوبر ىٍ ه٦جٍ. 1 
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 ػبَبى اُ ويٖز، اٙٲبڅڂَان ىٍ ډچّز يټ اٝچى ٭ىبَٝ اُ ٭ىَٞى
 ثب ي ډوشچٴ اػشمب٭ى ډىبٙئ ثب ډوشچٴ، ىييځبَُبى ثب ٭بڅڈ، ډوشچٴ

 ي ٞبڃاسّ إَائيڄ ثىى وْاى ثٍايىپٍ  ػُز اُ َٝٵبً اوي؛ يٌآډ ځًوبځًن ٭ٺبيي
 ىسچٺّ ډچّز يټ ثٮىًان ٍا آوُب يڅى اوي، ثًىٌ ػيا َڈ اُ ٹَوُب! ىاٍوي اٍسجب٣
 ى وٺ٦ٍ ايه ىٍ ثشًاوىيايىپٍ  ثَاى ىٍيٱيه؛ ي ٮىسٞىّ ډچّز يټ. اوي ٽَىٌ

 دبيڂبَىـ  إالڇ ػُبن ٹچت ي هبيٍډيبوٍ ٹچت يٮىىـ  ػُبن اُ كّٖبٓ
 اډَيُ آيٍىوي؛ يػًى ثٍ ٍا آوُب اوڂچيٖيُب ،ايّڃ ٍيُ. ثبٙىي إشپجبٍ ثَاى
 هًى إشپجبٍى اَياٳ ي ډيجَى آن اُ ٍا إشٶبىٌ كياٽظَ آډَيپب ٍّيڈ َڈ
 1ډيپىي. سإډيه ٍا

 ب هبًبثَدی غْيًَيسن اص ػلل دضوٌي دضوٌبى ث
 ٍا ُٝيًويٖز ىيڅز ٹجڄ، ٕبڃ ثيٖز يب دبوِىٌ ٽٍ ٽٖبوى َمبن

 ىاىٌ ٹَاٍ ىاٹشٞبى ى ډلبٌَٝ ي ٍاث٦ٍ ٹ٬٦ ډًٍى ٱبٝت، ىيڅز ثٮىًان
 ايه،! ډيڂٌاٍوي ډٖبثٺٍ اي، ثب اٹشٞبىى اٍسجب٣ ايؼبى ثَاى اډَيُ ثًىوي،
 اُ ؿٍ ،إشپجبٍ ډشمَٽِ ىٕشڂبَُبى بځًنځًو ٵٚبٍ. إز اوٶٮبڃ َمبن
 ايىُب ثَ ٹيٍى ثٍ ٱيٌَ، ي اٹشٞبىى ډٖبئڄ څلب٧ اُ ؿٍ ي سجچيٲبر څلب٧

 ٽىىي، وٚيىى ٭ٺت وبؿبٍويډيپىىي  ٓاكٖب ٽٍ آيي، ډى ياٍى ډشًاڅى ٥ًٍ ثٍ
 ډٖبئڄ ى ُډيىٍ ىٍ اوٶٮبڃ ي هًىثبهشڂى ايه،. ډيپىىي وٚيىى ٭ٺت ي

 .إز ٕيبٕى

 ػمًٍُی ثٍِٿ ػَډُبی اُ يپي ډٖشپجَيه، ي ډَيپبآ ىييځبٌ اُ

 ي ډَيپبآ و٪َ سإطيَ سلز ػُبوي، ډٖبئڄ ىٍ ٽٍ إز ايه ايَان إالډي
 يا١ل٘، ډظبڃ يټ! ٽىيي وڂبٌ ٙمب اډَيُ. وميڂيَى ٹَاٍ ډَيپبآ اډظبڃ
 ٽًٍَٚبی اُ ثٖيبٍی ي ٭َة ٽًٍَٚبی ٍيی. إز ٵچ٦ٖيه ډٖإڅٍ

 ډشإّٕٶبوٍ ي ثڂيَوي ويييٌ ٍا ٵچ٦ٖيه ی ډٖإڅٍ ٽٍ آيٍىوي ٵٚبٍ إالډي
 ٹجًڃ ٍا آن ي ځَٵشىي ٹَاٍ ٵٚبٍ ايه سإطيَ سلز َڈ ىيڅشُب اُ ثٖيبٍی
 ي ٍٕب ػمچٍ يټ ىٍ ٍا هًى َٝيق كَٳ إالډي، ػمًٍُی. اډّب ٽَىوي
 آن .پىىيډي ٹجًڃ ٍا آن ٭بڅڈ، ډىٞٶيه ی َمٍ ٽٍ إز ٽَىٌ ثيبن ٍيٙه

                                                           
 14/3/1376َ ك٢َر اډبڇ هميىي)ٌٍ( ثيبوبر ىٍ اػشمب٫ ثبٙپًٌ ُائَان ډَٹي ډ٦ُّ. 1 
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 اُ ىيڂَ يپي .إز ٵچ٦ٖيه ډَىڇ ثٍډشٮچّٸ  ٵچ٦ٖيه ٽٍ إز ايه ػمچٍ
 ىيڅز: ايڈ ځٶشٍ ٽٍ إز ډ٫ً١ً َميه ډب، ثب ُبی إشپجبٍيىٙمى ٭چڄ

 ىٍ شًاوىيډي يًُىيُب. ٽىي ٍا ػم٬ هًى ثٖب٣ ثبيي ُٝيًويٖز، ٱبٝت
 ي ٵچ٦ٖيه ډچّز ثٍډشٮچّٸ  ٵچ٦ٖيه، ىٍ كپًډزاډّب  ثمبوىي، ٵچ٦ٖيه
 هًإشىي ٍا ََٽٔ ىيڂَ، ٽًٍَٚبی ی َمٍ ډظڄ آوُب، ي ُبٕزٵچ٦ٖيىي

 ډ٬١ً ايه،. إز ٱبٝجي ىيڅز ُٝيًويٖز، ىيڅز. اډّب ډيياٍوي وڂٍ آوؼب
 ا٭الڇ ٍا ډ٬١ً ايه ثبٍَب ٍاكڄ، اډبڇ. إز ٵچ٦ٖيه ی ډٖإڅٍ ٹجبڃ ىٍ ډب

 يايڈ  ٍ ځٶش ډب ٍا ايه. إز ايَان إالډي ػمًٍُی ٹ٦ٮي و٪َ ياوي    ٽَىٌ
 ىٙمىبن ٽٍ إز ډ١ًً٭ُبيي اُ ډ٬١ً، ايه ا٭الڇ. ځٶز هًاَيڈ َڈ ثبُ

 1.ډيپىي ٭ٞجبوي ډب اُ ٍا إشپجبٍی

 ایشاى هلّت اغلي دضوي غْيًَيسن،
 ٍا ايه. ٽَى ووًاَي اٙشجبٌ اٝچى، ىٙمه ٙىبهز ىٍ ،ايَان ډچّز

 ي إالډى ػمًٍُى و٪بڇ ډٺبثڄ ىٍ اٝچى، ىٙمه. ثياوىي يبىو ډَىڇ ى َمٍ
 ٍّيڈ ايَان، ډچّز و٪َ اُ ډيياوىي ٽٍ َٖشىي ُٝيًويٖشُب اياّلً ،ايَان ډچّز

 ٱيٍَٕمى ي وٚيٌ ٙىبهشٍ ي ٱيَډٺجًڃ ٍّيڈ يټ ،ٵچ٦ٖيه ىٍ آوُب ٱبٝت
. آوُبٕز ٥َٳ اُ َڈ، ىٙمىيُب ثيٚشَ .إز ا١ملالڃ ثٍ ٍي ي

 ،اٍيدب ي آډَيپب ىٍ ډوًٞٝبً ىويب، ا٥َاٳ ىٍ ،ُٝيًويٖز ىاٍان َٕډبيٍ
 اُ ثٖيبٍى ي ػمٮى اٍسجب٣ يٕبيڄ َب، ٍيُوبډٍ ٍاىيًَب،. ٵٮّبڅيّشىي ډٚٲًڃ

 ډچّز ي إالډى ػمًٍُىٓ ډٺيّ و٪بڇ ٭چيٍ ي آوُبٕز اهشيبٍ ىٍ اډپبوبر،
 ياٹ٬، ىٍ ٽٍ ٕزآډَيپب ٍّيڈ َڈ، ىيڂَ ىٙمه. ډيپىىيٵٮّبڅيّز  ايَان،
 دبيڂبٌ ٽٍ إز ايه ثوب٥َ َڈ، ىٙمىى آن. إز ٕپٍّ ايه ىيڂَ ٍيى
 ثيىى دي٘ ٍا آن ٽٍـ  ايَان ىٍ آډَيپب و٪بډى ي ٕيبٕى ي اٹشٞبىى ٭٪يڈ
  2إز. ٍٵشٍ ىٕش٘ اُـ ثًى ىاىٌ سَسيت ي ٽَىٌ

*** 
 َُٕډيه ثب ٱبٝجبن ُٝيًويٖزِ آډَيپبوبډٺيّٓ ُډبډياٍان  اسّلبى

                                                           
 14/3/1372سَُان  ی َبی ومبُ ػمٮٍ ثيبوبر ىٍ ه٦جٍ. 1 
 30/8/1375ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػم٬ ٽظيَی اُ ثٖيؼيبن َٕإَ ٽًٍٚ  .2 
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يټ اٵشوبٍ إز. ډب اٵشوبٍ  ډچّز، ثَاى ايه ايَان ډچّز ٭چيٍ ٵچ٦ٖيهْ
ي  ډچّزويب، ثب سَيه ي ٕيبَپبٍسَيه ٭ىبَٝ ٕيبٕى ى ډيپىيڈ ٽٍ ُٙشَيى

ډوبڅٶىي. ثڂٌاٍ ډوبڅٴ ثبٙىي! ََ ٽٔ ٽٍ ٹچيٍان ٭بڅڈ اُ اي  ىيڅز ايَان
هؼچز ٽىي. ََ ٽٔ ٽٍ ٕيبَپبٍان ٭بڅڈ اُ اي  ٓاكٖبسٮَيٴ ٽىىي، ثبيي 

ثي ثڂًيىي، ثبيي اٵشوبٍ ٽىي. ٕيبَپبٍان، اُ ََ ٽٍ ١يّ ٕيبَپبٍى إز، 
ايَان، اٵشوبٍ ډيپىىي ٽٍ ثب ُيٍ  ډچّزي  ىيڅز ػمًٍُى إالډى .وبٍاكشىي

آيىي. ٍّيڈ ٱبٝتِ ُٝيًويٖزِ سَيٍيٖزِ وْاىدَٕز  ي ٱٞت ٽىبٍ ومى
اوي ي ووًاَىي دٌيَٵز. ََٽٔ ٽٍ اُ ُيٍځًيبن    ٍا يټ ٍيُ َڈ وذٌيَٵشٍ

ايَان، ىٍ ٥ًڃ ايه َٶيٌ ٕبڃ  ډچّزكمبيز ډيپىي، ٕيبَپبٍ إز. 
ز ٽىي ٽٍ ٹيٍسمىي، ٍٙيي ي ٝجًٍ إز. ٍاٌ هًى ٍا ثب سًاوٖشٍ إز طبث

 ډچّزاىاډٍ ډييَي. َٶيٌ ٕبڃ دي٘،  ٥مإويىٍ، آٍاډ٘ ي ثب اسّپبى ثٍ وٶٔ
ىٍ  ، ايه و٪ڈ ي ٦ٕق ٭بڅى ىاو٘، ايه ويَيى ًَايىډب، ايه اٍس٘

ن ډٖئًالي إشبى ي ؿىيه ٵَډبويَبن ي  ي ايه ىاوٚؼً ويَيَبى ډٖچّق
ىاوٚڂبَى ٍا وياٙز، ي ايه، إٓبن ثٍ ىٕز ويبډيٌ إز. سالُٙب ي 

ويَيَبى ز. هًاَيڈ ٍٵ شَٙبءاڅچٍَ، اُ ايه َڈ ديٚ ٽًُٙٚب ٙيٌ إز. ان
ٍيُ ٍ ٍيُ، ثٍ َيٵُبى هًى وِىيپشَ هًاَىي ٙي، ي ٍيُث ډٖچّق، ٍيُثٍ

سًاوبييُبى ثيٚشَى ثٍ ىٕز هًاَىي آيٍى. ايه سًاوبييُب، ٵٺ٤ سًاوبيى 
و٪بډى ويٖز. سًاوبيى ٭چمى، ٝىٮشى ي ٍيكى َڈ َٖز. اسّپبى ثٍ وٶٔ 

، 3َڈ َٖز. ىٙمه ََؿٍ ډيشًاوي، سالٗ ٽىي. ثبوًى ډب، ُيىت ٽجَى
وذ و٘ذن، ٍاسغ »َيه اوٖبوُبى ُډبن هًى ٵَډًى: س یٍي ه٦بة ثٍ ٕيٍ

ىڅڈ اُ سً ؿًن ثَوؼي ٽٍ ثٍ يَڈ ىٍ وڂىؼي  «سؼ٘ه فَاللِّ التوحَا روشًب
ن ډٖئًالايَان ي  ډچّزاډَيُ  .ٽٍ ػًاة سچن ځًيى سً ثييه ٙپَ ىَبوى

ځًى ػمًٍُى  ايه ٽًٍٚ، َمبن ٕوه ٍا ثٍ ىٙمىبن ُيٍځً ي يبيٌ
ب ََ ځًٍٙ ي آډَيپبن ٽًٍٚ ډٖئًالإالډى ډيڂًيىي. آوُبيى ٽٍ ىٍ ډ٬١ً 

ايَانْ ٕوىبن يبيٌ ډيڂًيىي ي ُٙشيُبى هًىٙبن ٍا  ډچّزىيڂَ ىويب، ٭چيٍ 
. ي ىيڅز ايَان وٖجز ډييَىي، هًىٙبن سَيٍيٖز ي ُيٍځًيىي ډچّزثٍ 

سَيه ډٚپالر  يآوبن ثيٽبٌٍ ي وْاىدَٕشىي. آوبن اُ كڄ ٽَىن اثشياي
يبٌ ي ٕٶيي، ٭بػِوي. اډَيُ َميه وْاى ي ٕ ی هًى، يٮىى ډٖإڅٍ اػشمب٭ى
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وذو٘ذن. ٍاسغ »ي و٪بڇ ايَان ه٦بة ثٍ آوُب ډيڂًيي:  ډچّزٕوىبن ٍا 
ډڂَ ٙمب ډيشًاويي ٽمشَيه إٓيجى ثٍ .« سؼ٘ه. فَاللِّ التوحَا روشًب

ى. ٙمب هًاَيي ٍٵز. ٙمب ػمًٍُى إالډى ثَٕبويي؟! ٙمب هًاَيي ډَٔ
ٍيُ،  ٍيُثٍ يڄ هًاَيي ٙي ي دَؿڈ إالڇډبوىي آن اډذَاسًٍى ىيڂَ، ُا

ايَان ي ََٽٔ ٽٍ ډشمّٖټ ثٍ إالڇ إز،  ډچّزسَ هًاَي ٙي.  ثَاٵَاٙشٍ
 1.سَ هًاَي ٙي ٍيُ ُويٌ ٍيُثٍ

*** 
 ػمًٍُى! ډيِوي ٍا كَٳ ايه ٽٍ إز ايه إالډى ػمًٍُى ځىبٌ
 َميه آډَيپب س٦مي٬ ثب يب سَٓ اُ ٽٍ ىيڂَ ىيڅشُبى هالٳ ثَ إالډى
 َٝاكز ثٍ ٍا كَٳ ايه ىاٙشىي، دًٙييٌ ي ٽَىٌ ٽشمبن ٍا كٸ كَٳ
 اوپبٍ وميشًاويڈ ډب. إز ثب٥ڄ ثب٥ڄ، ي إز كٸ كٸ، ډيڂًيي ي ډيِوي
 ويڈوميشًا. إز آياٌٍ اډَيُ يڅى ىاٙشٍ، يػًى ٵچ٦ٖيه ډچّز ٽٍ ٽىيڈ
 آن إز؛ ٙيٌ ٱٞت ٵچ٦ٖيه ډَىڇ اُ ٵچ٦ٖيه، َُٕډيه ٽٍ ٽىيڈ اوپبٍ

 ي ٵَيت ي آىډپٚى ي ٽٚشبٍ ثب ثچپٍ ثبوِاٽز، ٩بََاً ٍيٗ يټ ثب وٍ َڈ
 ٱيٍ ي ٭بڇ ٹشڄ ثب يڄئإَا ىيڅز. ٭بڇ ٹشڄ ي ٕٶّبٽى ي ُيٍ ا٭مبڃ ي ىٍيٯ

 كٺًٷ. آډي يػًى ثٍ اوٖبوى ىاٍُُٙب ثٍ ُىن څڂي ي ٕٶّبٽى ي ٵَيت ي
 اٙٲبڅى ٵچ٦ٖيه ياٍى ٽٍ ُٝيًويٖز ډُبػَيه دبى ډٺبثڄ ىٍ ډچّز يټ

 ىيڅز ايه ٭مَ اُ ٽٍ ٕبڅى دىؼبٌ ٹَيت ٥ًڃ ىٍ. ٙي ٹَثبوى ٙيوي،
 ي سؼبيُ ي ٵَيت ي ىٍيٯ ي وٶٔ ٹشڄ ي َٕٽًة ىائمبً ڂٌٍى،ډي ػٮچى
.إز آن ثًىٌ ُويځى سيايڇ ي كيبر ى ډبيٍ ثيڂىبَبن، ي اوٖبوُب ثٍ كمچٍ

2 

 اسالهي حٌَهت ًبم ػليِ غْيًَيسن دضويی ّب تَعئِ
 ٽىىي، ثيځًيى إالډى ػمًٍُى ثٍډيوًاَىي  يٹشى ُٝيًويٖشُب

 ډب! إز ٵل٘ إالډى كپًډز آوُب و٪َ ثٍ! إالډى كپًډز ډيڂًيىي
 ٽؼب؟ إالډى كپًډز ي ٽؼب ډب ڂًييڈډي يډيپىيڈ  سًا٬١ ډيپىيڈ، اٵشوبٍ

                                                           
 26/9/1374« ويَيی ًَايي»ثيبوبر ىٍ ډَإڈ ٝجلڂبٌ  .1 
اڅ١َب)٫( ىٍ ٝـله ك٢ـَر    ثه ډًٕى ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ثب ډَىڇ ډُٚي ي ُائَان ك٢َر ٭چى. 2 

 4/1/1375اډبڇ هميىى)ٌٍ( 
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 ٍاَ٘ ىٍ ٙبءاهلل ان. ىاٍيڈ ٵبٝچٍ إالډى كپًډز ثب ثٖيبٍ َىًُ ډب
 يټ ي ثٍِٿ آٍُيى يټ ٍا إالډى كپًډز ثٍ ٍٕيين ډب. َٖشيڈ

. ډيپىىي ثَهًٍى آن ثب ٵل٘ انثٮىً آوُب. اډّب ياويڈډي ٍٵي٬  ى وٺ٦ٍ
 ١يّډٖچمبن اڅٺچت ٹّٖى ىويب٥چت ٭ىًى څؼًع ُٝيًويٖز وًاَييډي

 ٽٍ إز ډٮچًڇ ثبٙي؟ هٚىًى إالډى كپًډز اُ وْاىدَٕز ١يّثَٚ
 ٓاكٖب ډه ٽٍ آوـٍ ثيبيي؟ ثيٗ ثبيي ؿَا ډٖچمبن باډّ .آيي ډى ثيٗ

 ډٖچمبنُبى ډچّش ٽٍ ډيجيىڈ ثىيٌ. إز ايه إالڇ ىويبى ى ٝلىٍ ىٍ ډيپىڈ،
 ي ډِډه ١ٮٴ كبڅز آن ډٖچمبن،ُبى ډچّش. اوي ٙيٌ ثيياٍسَ ي ثيياٍوي
 سلميڄ آوُب ثَ ٕبڃ ىييٖز يب ٝييدىؼبٌ ٥ًڃ ىٍ ٽٍ ٍا ډِډىى سٖچيڈ
 ايه، هًى. إزډُڈ  ثٖيبٍ ډ٫ً١ً، ايه. ځٌاٙشىي ٽىبٍ ثشيٍيغ ثًى، ٙيٌ
 ىٍ ثبهشڂى ٍوڀ ي هًىثبهشڂى كبڅز آن ډٖچمبن،ُبى ډچّش. إز ٭يي

 ثٍ ډچّز يټ ديَٚٵز ي كَٽز ٍاُ. ځٌاٙشىي ٽىبٍ ىثپچّ ٍا ٱَة ډٺبثڄ
 ي ثيبيٍى ايمبن هًى ثٍ ثبيي ايّڃ. إز َميه ډبىّى ي ډٮىًى ٭َيع ٕمز

 ومًى ٓاكٖب ي ٽَى دييا ا٭شٺبى هًى ثٍ اځَ. ثڂٌاٍى ٽىبٍ ٍا هًىثبهشڂى
 ډٺبثڄ ىٍ ٍا هًى ي وياٍى ويبُ ثيڂبوٍ ىيڅشُبى يُب ډچّش اُ آٹبثبالَٕى ثٍ ٽٍ

ډيًٚى.  ثبُ ډٺبثچ٘ ىٍ ديَٚٵز ٍاٌ وياوي، وبؿيِ ي كٺيَ ي ٽًؿټ آوُب
 كَٳ ٍٽچم يټډيوًإشىي  اځَ ٽٍـ  ٹييڈ ډپشجيُبى ثـٍّ ډظڄ ى،ډچّش اځَ

 ٽٍ ثبٙي ايه ثٍ ؿٚم٘ـ ډيڂَٵشىي اػبٌُ ډپشجى آهًوي اُ ثبيي ثِوىي،
 ثٍ اثي سب ؿيٖز؛ ييُبآډَيپب ىڅوًاٌ و٪بڇ ي ډيڂًيىي ؿٍ ىيڂَ ىيڅشُبى

 ځَٵشٍُب ډچّش اُ ٍا سٖچيڈى  ٍيكيٍّ إالډى،ى  . ٍيكيٍٍّٕيي ووًاَي ػبيى
 اډيي آن ايه،. إز ٕبهشٍ ډٮشٺي يپى ډشّ هًى ثٍ ي ٽَىٌ ثيياٍ ٍا آوُب ي

 إالډى ىيڅشُبى ٽٍ إز آن يٹز اډَيُډيًٚى.  ډٚبَيٌ ٽٍ إز ثٍِځى
 ثب ي ومبيىيپى ُب ډشّډچّش ثٍ ٍا هًىٙبن ٽىىي، إشٶبىٌُب ډچّشى  ٍيكيٍّ ايه اُ

 ثَاىايىپٍ  وٍ ثِوىي؛ كَٳ َمٖىڀ ٍٹجبى يب َٙٽب ډظڄ ثٍِٿ، ىيڅشُبى
  1ًٙوي. ٹبئڄ زًيّايڅ آوُب

 

                                                           
 11/12/1373ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ٽبٍځِاٍان ي ډٖئًالن و٪بڇ ىٍ ٍيُ ٭يي ٕٮيي ٵ٦َ . 1 
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 اسالم خْبى دضوي غْيًَيسن؛ ثضسگتشیي هوبثل دس ایستبدگي ضٍمل
 ى آيىيٌ ي كبڃ ثَاى ه٦َ ثٍِځشَيه ،ُٝيًويٖز ٱبٝت ىيڅز اډَيُ

 ٍٵ٬ ي ه٦َ ايه ٭الع ثَاى ٽٍ إز ډٖچميه ثَ ي إز إالڇ ػُبن
 ي ٍٵشبٍ ډشإّٕٶبوٍ. ٙىيثب ؿبٌٍ ي ٭الع ىٍٝيى ٭٪مز، ايه ثٍ ٩چمى
 ثَ آوبن ٭ِڇ ثٍ ٍا  ای  اٙبٌٍ َيؾ ،إالډى ٽًٍَٚبى َٕان اٱچت ځٶشبٍ
 وْاىدَٕز ُٝيًويٖز ٍّيڈ ډلً ػِ ؿيِى ٽٍـ  ثٍِٿ ه٦َ ايه ٭الع
 ي يىيًي ٽمخ ځٖشَٗ اُ َبيى وٚبوٍ ثٮپٔ، ثچپٍ ومييَي؛ وٚبنـ  ويٖز
 ډيوًٍى؛ ؿٚڈ ثٍ ٭َثى ىيڅشُبى اُ ثَهى ىٍ ويِ «ٕبىار» هيبوز سپميڄ

 ثَاثَ ىٍ آيٍ وىڀ سٖچيڈ ي ًڅّشجبٍ ٍٵشبٍ ايه ثب ىيڅشُب ايه آيب ياوڈومي ډه ي
 ىٍ ويِ ي هًىُبى ډچّش ثَاى دبٕوى ؿٍ ا٭َاة، ي ډٖچميه ٭ىًى ىٙمه
  1اوي؟ ٽَىٌ آډبىٌ هيايوي ديٚڂبٌ

                                                           
 26/3/1370اڅلَاڇ  اهلل بع ثيزديبڇ ثٍ كؼّ  .1 
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 ثَد؟ خَاّذ ٍهت چِ دضوٌبى ثب هب سٍیبسٍیي پبیبى
 ى َمٍ. إزډُڈ  ايه ثًى؟ هًاَي ؿٍ ډٺبثچٍ ٍييبٍييى ي ايه دبيبن

 ىٕشڂبَُبى َىَى،ـ آډَيپب ثوًٞٛ ي ٱَة ىٕشڂبَُبى سجچيٲبسى
ٕشڂبَُبى ى سجچيٲبسى، ىٕشڂبَُبى ځًوبځًن ىٕشڂبَُبى ډ٦جً٭بسى،

 ٽٍ ٽىىي ياومًى ايىؼًٍ ډيپىىي سالٗـ  ٭چمى يب ٕيبٕى دْيَٚىِ ٩بََ ثٍ
 دي٘ هًى ٍاٌ ىٍ آډَيپب ي إز ثٖز ثه ايَان ډچّز ثَاى ٍاٌ ايه دبيبن

 ثٖز ثه ٍاٌ، ايه دبيبن. إز ٭پٍٔ ٹ٢ي إز؛ ډل٠ ىٍيٯ ايه،! ډيَيى
 ايه يا١ل٘ ىڅيڄ. ٕزآډَيپب إشپجبٍځَ ٍّيڈ ي ٥بٱًر ٍّيڈ ثَاى
 ٍيُى آن ثيَىي، ٙپٖز ٍا ايَان ډچّز ثشًاوىيآوُب  ثًى ٹَاٍ اځَ ٽٍ إز

 ايه وٍ ىاٙز، ػًان َمٍ ايه وٍ ډچّز ايه ٽٍ ثيَىي ٙپٖز ډيشًاوٖشىي
 ٽبٍُاٍ ي وجَى يټ ىٍ ٍو ىاٙز، ٍا َب سؼَثٍ ايه وٍ ىاٙز، ٍا ديَٚٵشُب
 َبى ٕيبٕى ٭ٍَٝ ىٍ وٍ ثًى، ٙيٌ ديَيُ ډٺيّٓ ىٵب٫ ډظڄ ٭٪يمى

 ثًى ثىب اځَـ ډيشًاوٖشىي ٍيُ آن ثًى؛ ىاىٌ وٚبن ٍا هًىٗ ٹيٍر ځًوبځًن
 وٍ ډيياىوي؛ ٙپٖز ٍيُ آن يـ ثيَىي ٙپٖز ٍا ايَان ډچّز ثشًاوىي
 اډپبوبر إز، ٹًيشَ ىٕش٘ إز، ٚشَثي اٗ سؼَثٍ ايَان ډچّز ٽٍ اډَيُ
 اٗ و٪بډى ُبىيسًاوبي إز، سَ ديَٚٵشٍ ځٌٙشٍ آن اُ ډَاستٍ ث اٗ ٭چمى

 اُ ثيٚشَُب ډچّش ثيه ىٍ وبٵٌٗ ُثبن ٍيَُبٕز، آن ثَاثَِ ؿىييه ي ؿىييه
 ىٍ ايَان ډچّز ٍيُ آن. ىاٍى ٍيُ آن اُ ػًاوُبى ثيٚشَى ي إز ځٌٙشٍ

 دىؼبٌ ثشيٍيغ ي ډيچيًوى دىغ ي ڄؿُ ي ډيچيًوى ؿُڄ ػمٮيّز ثيه
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 ؿىي ي َٶشبى ػمٮيّز ىٍ اډَيُ ثًىوي، زيّاٹچّ ىٍ ػًاوُب اٗ ډيچيًوى
 آثَيي٘ ىويب ىٍ آډَيپب ٍيُ آن. اٽظَيّشىي ىٍ ػًاوُب ايَان، ډچّز ډيچيًوى

 1آثَيٕز. ثى ىويب ىٍ آډَيپب اډَيُ. ثًى اډَيُ اُ ثيٚشَ هيچى
 
 
 

                                                           
 1 .  ٘ ٍ    ثيبوبر ىٍ ىيياٍ ػمٮـى اُ ىاوـ ى ٕـبڅَيُ ٕـيِىٌ آثـبن     آډـًُان ي ىاوٚـؼًيبن ىٍ إٓـشبو

8/8/1387 

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 








نمایه


420،هزداد28

198،199،اثبحيگزى
229،اثتذال
424،427،464،اثتکبر
243،سيبداثي

203،210،237،474،اتّحبد
228،263،304،459،اتن

احکبم ،218 ،252 ،253 ،254،
411

اختالف ،202 ،205 ،214 ،221،
222 ،227 ،254 ،279 ،288،
292 ،297 ،309 ،405 ،439،
448،449،453،459

اختالكبت ،209 ،226 ،279،
310،459

اخالؿ ،196 ،201 ،251 ،254،
427،438

199،206،248،اخالم

246،421،475،ارتؼ
ارسؽْب ،216 ،258 ،262 ،285،
307،420،463
ارٍپب ،201 ،203 ،206 ،210،
222 ،225 ،312 ،404 ،441،
474

196،آسادگبى
آسادى ،199 ،231 ،279 ،313،
402،462

195،210،216،اعتجذاد
219،439،اعتؼوبر
،217،248،268،283،اعتوبهت

291 ،410 ،413 ،414 ،429،
438،441،447

اعتوالل ،218 ،224 ،226 ،266،
268 ،272 ،292 ،306 ،313،
409 ،420 ،442 ،444 ،449،
451،463

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي دشمن /  282
 

اعتکجبر ،199 ،205 ،208 ،211،
213 ،216 ،223 ،232 ،251،
258 ،270 ،272 ،278 ،283،
291 ،300 ،320 ،409 ،425،
427 ،429 ،431 ،435 ،442،
444،448،473

،223،251،272،جْبًىاعتکجبر
283 ،291 ،320 ،425 ،431،
448

279،472،اعزائيل
اعالم ،196 ،197 ،198 ،199،
200 ،210 ،213 ،217 ،218،
219 ،221 ،223 ،224 ،229،
233 ،241 ،243 ،245 ،249،
250 ،253 ،254 ،255 ،257،
263 ،264 ،265 ،271 ،272،
274 ،276 ،283 ،286 ،287،
292 ،294 ،300 ،303 ،305،
307 ،313 ،314 ،315 ،317،
318 ،320 ،401 ،405 ،409،
411 ،414,420 ،422 ،429،
430 ،431 ،432 ،444 ،450،
452 ،460 ،463 ،472 ،473،
476،477،478
203،206،268،آعيب

اػتوبد ،230 ،235 ،244 ،266،

284 ،293 ،319 ،404 ،409،
410،426،436،447،465

447،ًلظثِاػتوبد
208،223،295،اكزيوب

217،اكـبًغتبى
275،طبروبًىآهبى
اهتذار ،251 ،262 ،266 ،271،
312،320،423،426،431

263،268،302،اهتصبد
ّىآگب ،267 ،271 ،290 ،295،
311،430

223،اريشايز
202،297،ارلت
447،آروبى
اهبم ،200 ،201 ،206 ،214،
215 ،226 ،228 ،233 ،241،
242 ،243 ،244 ،245 ،246،
248 ،253 ،260 ،270 ،272،
275 ،278 ،285 ،290 ،296،
297 ،307 ،309 ،409 ،410،
411 ،412 ،413 ،414 ،415،
416 ،420 ،422 ،426 ،427،
429 ،432 ،434 ،438 ،445،
454،471،474
242،278،حغيياهبم
244،297،عيّبداهبم
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307،اهبهت
200،208،292،اعالهىاهّت
،هٌکزاسیًٍْهؼزٍفثِاهز
412

اهزيکب ،203 ،204 ،205 ،207،
208 ،210 ،213 ،217 ،222،
223 ،225 ،241 ،250 ،253،
257 ،259 ،260 ،263 ،266،
267 ،268 ،273 ،274 ،279،
283 ،286 ،291 ،292 ،294،
304 ،312 ،314 ،404 ،409،
411 ،424 ،425 ،430 ،434،
437 ،441 ،442 ،445 ،471،
472،473،474،476،481
221،316،410،422،اهٌيت

یاجتوبػتياهٌ ،200 ،211،
216 ،250 ،263 ،287 ،297،
309 ،318 ،419 ،447 ،473،
475
یاخالهتياهٌ ،197 ،200 ،202،

204،224،242،262،420
اهيذ ،201 ،219 ،226 ،230،
235 ،277 ،309 ،405 ،426،
430،436،454،477

اهيزاروؤهٌيي ،211 ،227 ،241،
248،249،419،443

244،266،اًجيب
،223،232،234،235،اًتخبثبت

236،270،437،444،459
ظبراًت ،212 ،220 ،248 ،277،

317،420،422،426
195،420،اًحزاف
448،اًزصى
449،اًؾوبم
اًوالة ،3 ،197 ،198 ،200،
201 ،209 ،211 ،212 ،215،
216 ،217 ،218 ،219 ،220،
223 ،227 ،229 ،231 ،232،
233 ،235 ،236 ،250 ،251،
253 ،260 ،262 ،272 ،274،
275 ،284 ،285 ،287 ،290،
292 ،294 ،298 ،299 ،302،
305 ،307 ،401 ،402 ،405،
406 ،412 ،413 ،414 ،415،
416 ،421 ،422 ،424 ،425،
426 ،427 ،428 ،429 ،431،
432 ،433 ،434 ،436 ،438،
442 ،445 ،446 ،450 ،451،
454 ،461 ،462 ،463 ،464،
471

210،302،471،اًگليظ
213،عٌّتاّل
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214،ثيتاّل
420،421،كبؽبًیاهللآيت
ايزاى ،201 ،202 ،203 ،205،
209 ،210 ،212 ،213 ،217،
219 ،221 ،224 ،225 ،231،
232 ،233 ،236 ،237 ،241،
245 ،250 ،251 ،256 ،257،
260 ،264 ،268 ،270 ،275،
291 ،295 ،296 ،303 ،306،
410 ،414 ،415 ،416 ،420،
423 ،424 ،425 ،428 ،429،
431 ،432 ،435 ،437 ،441،
442 ،443,444 ،446 ،447،
448 ،449 ،450 ،451 ،453،
455 ،459 ،471 ،474 ،475،
481
ايوبى ،196 ،198 ،221 ،224،
227 ،231 ،251 ،253 ،254،
270 ،273 ،277 ،283 ،288،
289 ،291 ،293 ،294 ،304،
315 ،401 ،413 ،422 ،423،
424 ،429 ،433 ،437 ،442،
443،451،463،477

206،ايٌتزًت
آيٌذُ ،216 ،232 ،235 ،261،
271،277،319،413،464

249،258،ثبسار
225،ثحزاى
249،ثزدثبر
245،254،414،439،ثغيج
454،ثصيز

ثصيزت ،201 ،226 ،243 ،245،
406،432
273،ثؼثت
243،اهيِّثٌى

302،ثَؽْز
ثيذارى ،201 ،221 ،223 ،233،
308،320،409،429،437

222،اعالهىثيذارى
ثيگبًِ ،195 ،216 ،221 ،223،
232 ،235 ،253 ،264 ،423،
425،436،445،459،477

419،پَپَريغن
پيبهجز ،196 ،224 ،246 ،297،
316،317،413

پيؾزكت ،203،221،266،276،
287 ،296 ،302 ،305 ،409،
422 ،429 ،432 ،445 ،447،
451،454،461،477

پيـوجز ،241 ،246 ،249 ،275،
318
287،289،تجزّى
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تجليؾ ،198 ،200 ،212 ،243،
250 ،287 ،291 ،300 ،411،
465

تجليـبت ،195 ،197 ،198 ،201،
206 ،209 ،212 ،227 ،231،
232 ،234 ،237 ،243 ،250،
274 ،291 ،423 ،426 ،436،
437،459،460،464،473

تيبٍس ،274 ،292 ،312 ،443،
476

410،تحزيق
تحزين ،229 ،259 ،262 ،265،
270،312،447

277،تحوين
تحليل ،204 ،212 ،228 ،236،
288 ،289 ،313 ،403 ،414،
427،431،444،454

تخطئِ ،215 ،217 ،234 ،279،
433
264،302،414،430،تذثيز
197،248،267،276،تزثيّت
تزديذ ،204 ،211،218 ،230،
246 ،259 ،262 ،415 ،432،
453،454
229،447،تزٍر

222،224،تزٍريغن

229،453،تشرشل
213،تؾيّغ
402،435،442،476،تطويغ
257،302،تؼزّض
248،269،تؼلين
202،292،تلزهِ
235،تولّت

214،275،299،تلَيشيَى
447،توذّى
208،ّزهشتٌگِ
ذتْذي ،214 ،221 ،251 ،259،
260 ،264 ،266 ،270 ،273،
279 ،410 ،412 ،413 ،415،
420 ،423 ،424 ،435 ،439،
440 ،442 ،443 ،447 ،453،
464
211،236،314،420،تْزاى
تْوت ،214 ،224 ،301 ،403،
462

255،451،463،تَعؼِ
تَطئِ ،197 ،201 ،211 ،213،
221 ،270 ،271 ،308 ،311،
320،402،420،425،450
241،277،319،444،تَكّل
287،289،تَرّى
284،424،462،465،تَريذ

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 شناسي دشمن /  288
 

312،تيوَر
285،هلّىثزٍت

455،جبعَط
جبهؼِ ،198 ،199 ،205 ،211،
219 ،220 ،242 ،249 ،253،
273 ،298 ،300 ،305 ،307،
424،439

اعالهىىجبهؼِ ،218 ،220،
301
304،خلنىججِْ
243،عليبًىىججِْ

اعالهىجوَْرى ،197 ،204،
205 ،208 ،210 ،212 ،213،
218 ،220 ،223 ،226 ،227،
233 ،250 ،251 ،253 ،256،
259 ،260 ،261 ،273 ،274،
276 ،278 ،283 ،285 ،293،
294 ،295 ،296 ،301 ،305،
306 ،311 ،318 ،319 ،320،
401 ،405 ،410 ،411 ،422،
426 ،427 ،430 ،431 ،442،
447 ،448 ،449 ،450,454،
471،474،475،476
404،جٌبح
جٌگ ،197 ،198 ،203 ،210،
211 ،219 ،220 ،223 ،226،

229 ،247 ،248 ،252 ،253،
255 ،259 ،263 ،265 ،266،
270 ،275 ،290 ،292 ،297،
308 ،312 ،315 ،317 ،403،
412 ،415 ،423 ،425 ،427،
428 ،439،440 ،441 ،445،
453
425،427،ًظبهىجٌگ
جْبد ،248 ،255 ،256 ،258،
270 ،302 ،303 ،304 ،307،
313،401،416،446

218،224،اعالهىجَاهغ
جَاى ،202 ،207 ،210 ،216،
219 ،230 ،243 ،258 ،267،
282 ،308 ،313 ،415 ،428،
439 ،455 ،461 ،462 ،463،
481

جَاًبى ،197 ،198 ،201 ،207،
210 ،214 ،220 ،241 ،245،
250 ،258 ،262 ،279 ،283،
292 ،298 ،300 ،306 ،312،
313 ،422 ،424 ،425 ،439،
461،463

312،چٌگيش
246،حذيجيِّ
205،304،اهللحشة
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حغيي ،242 ،245 ،248 ،278،
293

250،(ػج)یهْذحضزت
243،260،ثبطلٍحنّ

262،268،476،ثؾزحوَم
275،314،حکوت
،224،225،231،253،حکَهت

260 ،273 ،292 ،293 ،302،
313،411،472،476

476،اعالهىحکَهت
304،حوبط
201،ػلويِّحَسُ
243،خبطزُ
424،خبًَادُ

خبٍرهيبًِ ،203 ،206 ،208،
268،471،473

206،خذػِ
412،خزهؾْز
252،خؾًَت
كبرطخليج ،208 ،268 ،423،
442

226،242،خَاؿ
199،226،429،خَدثبٍرى

207،253،298،403،خَدى
201،ارمخيبثبى
201،چْبرهزداىخيبثبى

270،312،424،475،داًؼ
452،475،داًؾيَ
داًؾگبُ ،258 ،282 ،313 ،314،

448،452
306،448،455،داًؾوٌذاى

درٍؽ ،201 ،273 ،290 ،307،
424،433،448،476،481
هوذّطدكبع ،216 ،284 ،420،
481
اعالمدًيبى ،211 ،214 ،222،
241
ػزةدًيبى ،196 ،211 ،213،
214 ،217 ،222 ،223 ،241،
266 ،268 ،278 ،307 ،312،
412،445،472،477
224،294،316،اعالهىدٍرت

222،445،ؿزثىدٍرتْبى
ديي ،199 ،216 ،237 ،243،
244 ،252 ،253 ،258،266،
273 ،275 ،282 ،283 ،286،
287 ،288 ،315 ،419 ،420،
434،445،461،462
212،461،راديَ
200،پْلَىرصين
481،طبؿَترصين
206،237،463،464،رعبًِ
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195،196،314،اكزمرعَل
204،225،رضبخبى
رّجزى ،201 ،226 ،282 ،413،
414،427،432،436

437،463،رٍحبًى
حبًيّترٍ ،199 ،200 ،237،

401،420،452
206،212،رٍسًبهِ

262،رٍؽٌلکز
299،كبرعىسثبى
243،278،304،سى

249،475،كجزىسيٌت
478،عبدات
304،كتحعبسهبى

223،248،255،عبسًذگى
450،عپبُ
علطِ ،200 ،205 ،208 ،216،
218 ،221 ،245 ،294 ،440،
447،452،453

448،ٌيبدىثعلَرْبى
301،اًذاسچؾنعٌذ
214،224،عٌّى
247،ػوزاىآلعَرُ
429،كتحعَرُ

عيبعت ،199 ،200 ،203 ،213،
225 ،230 ،246 ،252 ،254،

255 ،263 ،266 ،268 ،291،
302،311،318،411،444
299،عيٌوب
243،297،ؽبم
284،293،411،ؽبُ

،196،241،272،277،ؽيبػت
293،294 ،414 ،424 ،430،
431

253،ؽزيؼت
474،دؽويؽٌبخت
ؽْبدت ،211 ،242 ،303 ،304،

308،455،462
305،461،ؽَْات
229،284،455،ؽْيذ
229،ًضادرضبيىؽْيذ
229،ؽْزيبرىؽْيذ

454،ؽْيذاى
229،هحوّذىػلىذيؽْ

ؽَرٍى ،206 ،210 ،259 ،312،
441

ؽيطبى ،220 ،248 ،288 ،289،
294،431
214،222،224،ؽيؼِ
288،424،صبرح
283،303،315،صجز

244،عيّبديِصحيلِ
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463،464،465،عيوبٍصذا
284،312،صذام
اعالمصذر ،216 ،241 ،255،
308،413،432
446،آرايىصق
245،253،صلح

صْيًَيغت ،206 ،270 ،291،
425 ،472 ،473 ،474 ،476،
477،478
442،471،يًَيغنصْ

211،232،ضذاًوالة
316،طبؿَت
243،طالّة
242،243،248،ػبؽَرا
257،ػجبدت
ػذارت ،210 ،216 ،245 ،273،
287

216،یاجتوبػػذارت
ػزام ،213 ،217 ،222 ،229،
415
473،ػزة
196،230،309،ػويذُ
ػلن ،202 ،203 ،263 ،271،
285 ،298 ،311 ،315 ،424،
447،452
243،287،289،433،ػلوب

ػول ،195 ،211 ،218 ،229،
230 ،233 ،251 ،252 ،269،
276 ،278 ،297 ،300 ،305،
306 ،315 ،320 ،405 ،412،
414 ،424 ،430 ،441 ،451،
472
ؿزة ،204 ،221 ،222 ،245،
259 ،263 ،312 ،438 ،444،
448،477،481

249،433،ٍرسىؿزض
296،ؿزٍر
270،ؿشُ

ؿللت ،234 ،235 ،278 ،311،
410،423،428،451،461
403،كتٌِ

،243،304،413،415،كذاكبرى
422،426،432،454

447،كزاًغِ
كزٌّگ ،198 ،219 ،255 ،263،
264 ،268 ،276 ،278 ،302،
311 ،416 ،439 ،445 ،452،
462،463
287،289،دييكزٍع
كزيت ،243 ،273 ،290 ،316،
422،426،435،455،476
كغبد ،210 ،242 ،249 ،283،
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290 ،301 ،307 ،312 ،320،
405،439
287،290،كوز
254،كوِ
410،كويز
كکز ،195 ،196 ،204 ،222،
223 ،225 ،236 ،242 ،253،
257 ،267 ،278 ،284 ،307،
312 ،313 ،403 ،404 ،405،
424 ،427 ،430 ،433 ،442،
445،461،462،471

كلغطيي ،205 ،213 ،217 ،270،
304،472،474،475،476

202،211،كٌبٍرى
299،300،462،كيلن
452،هبجبر
هبًَى ،218 ،253 ،254 ،301،
310،311،317،433،449
هزآى ،224 ،243 ،247 ،252،
253 ،257 ،265 ،269 ،270،
272 ،286 ،290 ،294 ،300،
303 ،305 ،309 ،315 ،318،
422،426،429،441،460

315،هزيؼ
201،415،هن

265،هَهيّتْب

223،254،277،450،كبرآهذ
228،كبرگز
208،عَئشكبًبل
203،214،446،462،كتبة
199،433،451،كزاهت
278،كزثال
كزد ،199 ،200 ،202 ،210،
211 ،212 ،213 ،214 ،217،
219 ،220 ،223 ،225 ،227،
230 ،233 ،236 ،242 ،243،
246 ،247 ،248 ،252 ،256،
258 ،260 ،261 ،262 ،263،
265 ،266 ،268 ،271 ،273،
274 ،276 ،277 ،279 ،282،
283 ،284 ،285 ،286 ،287،
289 ،290 ،291 ،294 ،296،
297 ،299,300 ،302 ،304،
306 ،309 ،310 ،311 ،314،
317 ،320 ،401 ،402 ،403،
405 ،410 ،412 ،413 ،415،
416 ،424 ،426 ،427 ،429،
432 ،437 ،438 ،439 ،441،
443 ،445 ،446 ،448 ،449،
454 ،459 ،461 ،464 ،465،
474،477

202،232،كؾبٍرسى
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اعالهىكؾَرّبى ،205 ،213،
219 ،221 ،223 ،263 ،410،
478
478،ديَيذكوپ
243،249،297،كَكِ
287،288،كيٌِ
447،گبس

211،ْبگزٍّک
259،446،گلتوبى

244،290،گَيٌذگبى
270،472،رجٌبى
419،اؽتزهبرك

206،300،461،هبَّارُ
هأيَط ،201 ،205 ،215 ،274،
291 ،319 ،320 ،402 ،406،
426،437،438،450

هجبرسُ ،196 ،204 ،215 ،218،
242 ،249 ،250 ،257 ،258،
262 ،285 ،293 ،294 ،313،
315 ،414،425 ،426 ،433،
443،452

243،هجلّـيي
222،هتحيّز
249،هتَاضغ
432،هيبّذاى
202،207،هيالت

300،اعالهىؽَراىهيلظ
اهتصبدىهحبصزُ ،295 ،425،

473
227،كبرهحبكظِ
هحجّت ،214 ،276 ،287 ،288،
296،297،415،437

هحوّذرضب ،225 ،284 ،291،
307

208،هذيتزاًِ
243،246،314،315،هذيٌِ

318،هزجلَى
275،طبروبًىآيةاهللهزحَم

هزد ،243 ،250 ،264 ،304،
409،413،414،416،476

هزػَة ،259 ،262 ،266 ،291،
296،453

،207،217،262،266،هغؤٍريي
275 ،293 ،305 ،411 ،414،
448،449

298،422،هغيذ
422،ضزارهغيذ
214،472،هغيحى

196،حيّتهغي
436،هؾزٍطِ

437،هؾزٍطيت
211،هؾْذ
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225،420،421،هصذم
203،هصزف
242،سثيزثيهصؼت
203،204،465،هطبرؼِ

هطجَػبت ،200 ،212 ،267،
402،462

هؼزٍف ،207 ،209 ،231 ،278،
301،411،440

هؼٌَيّت ،196 ،199 ،273 ،307،
315،413

هوبٍهت ،215 ،258 ،270 ،283،
293 ،296 ،303 ،304 ،306،
308 ،320 ،402 ،424 ،427،
429،441،445
ايزاىهلّت ،200 ،201 ،204،
212 ،213 ،217 ،219 ،226،
233 ،234 ،235 ،236 ،241،
249 ،256 ،257 ،260 ،261،
262 ،266 ،272 ،275 ،278،
279 ،283 ،290 ،291 ،294،
295 ،306 ،308 ،309 ،315،
318 ،412 ،414 ،420 ،423،
425 ،427 ،428 ،429 ،430،
431 ،433 ،435 ،442 ،443،
444 ،446 ،447,448 ،449،
451 ،452 ،455 ،474 ،475،

481
311،هلّىهٌبكغ
403،هٌبكن
231،301،411،هٌکز

250،هْذٍيّت
229،هخذرهَاد
ًباهيذ ،207 ،220 ،227 ،232،
236،244،254،406

220،227،309،ًباهيذى
206،ًبتَ

206،كزٌّگىًبتَى
203،ًبعيًَبريغن

264،449،ًخجگبى
216،228،264،ًؾبط
اعالهىًظبم ،195 ،198 ،211،
220 ،228 ،229 ،233 ،254،
275 ،287 ،292 ،301 ،306،
314 ،317 ،320 ،421 ،428،
437،438،441
203،214،421،447،ًلت
295،ًلزت
ًلظ ،248 ،251 ،272 ،292،
293 ،300 ،305 ،413 ،444،
447،463،475،476
211،جوؼًِوبس

273،404،ًوبيٌذگبى

WWW.BOOK-KHAMENEI.IRWWW.BOOK-KHAMENEI.IR

http://book-khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=206


 244نمايه / 

248،ارجالؿًِْج
300،ًَجَاًبى

290،ًَيغٌذگبى
314،475،هغلّحًيزٍّبى
475،َّايىًيزٍى

275،428،ّوجغتگى
209،231،234،274،ّوّت
302،ٌّذ
ٌّز ،202 ،267 ،297 ،298،
299،423،452،465

207،298،299،ٌّزهٌذ
427،454،َّؽوٌذى

َّؽيبر ،205 ،212 ،216 ،235،
263 ،403 ،422 ،426 ،430،

432
َّيّت ،205 ،224 ،230 ،311،
443،463

،221،226،297،307،ٍاثغتگى
311

ٍحذت ،218 ،223 ،227 ،255،
262 ،265 ،269 ،274 ،277،
295 ،296 ،297 ،306 ،309،
425،426،443،459،463
243،ٍػّبظ
195،214،282،ٍاليت
195،هطلوٍِاليت
314،315،يَْد
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