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 (3گفتگو با رهبر معظم انقالب )

 «دشمن ضرورت توجه به نقشه»

 

 بسیج مدرسه علمیه معصومیه )س(با همکاری  «گروه جهادی مقاومت»

تنظیم « گروه جهادی مقاومت»این سواالت توسط  توجه:)

های آن از بیانات رهبر معظم انقالب استخراج شده و پاسخ
است. برخی از کلمات اضافه شده توسط گردآورنده و یا 

بین دو عالمت ]  [ آورده شده  khamenei.irسایت 
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 نظر به نفوذ درمورد صحبت برای: "مقاومت"

  دشمن دشمنیِ مرز و حد باید ابتدا رسد می

 کارشناسان بین در راستا همین در. شود تبیین

 هستند گروهی کشور، داخل  سیاسی فعاالن و

 و کنند می قلمداد یافته پایان را ها دشمنی  که

 استکبارستیزی و استکبار مفهوم به معتقد

 چیست؟ باب این در حضرتعالی نظر نیستند

 استكبار چه؟ یعنی استكبار :"انقالب معظم رهبر"

 کار به استكبار یکلمه قرآن در است؛ قرآنی تعبیر یك
 مستكبر، گروه مستكبر، دولت مستكبر، آدم است؛ رفته
 امور در دخالت قصد که دولتی آن و کسانی آن یعنی

 آنها کارهای یهمه در دارد، را دیگر ملّتهای و انسانها
 میداند، آزاد را خود خود؛ منافع حفظ برای میكند مداخله
 حقّ است، قائل خود برای را ملّتها بر تحمیل حقّ

 پاسخگو است، قائل خود برای را کشورها امور در دخالت
. است مستكبر معنای این نیست؛ کسهیچ به هم

 گروهی ستمگر، و ظالم یجبهه این مقابل ینقطه
 استكبار با یمبارزه میكنند؛ مبارزه استكبار با که هستند
 زورگویی این بار زیر اوّل یدرجه در یعنی چه؟ یعنی

 دارِوخمپیچ چیز یك استكبارستیزی معنای نرفتن؛
 بار زیر ملّتی یك یعنی استكبارستیزی نیست؛ ایپیچیده
 انسان یا استكبارگر قدرت تحمیل و جوییمداخله
 معنای این نرود؛ مستكبر دولت یا مستكبر

 ىکلمه روى هابعضى حاال21/8/2931است استكبارستیزی
 چرا که میكنند اعتراض ما به دارند؛ حسّاسیّت دشمن
[ را] قرآن شما کهدرحالى دشمن؛ دشمن، میگویید مدام

 تكرار چقدر قرآن آخرِ تا اوّل بینیدمى کنید، مالحظه
 گفته مكرّر ؛«ابلیس» عنوان ،«شیطان» عنوان شده
. کرد غفلت نباید که دشمن از. شده تكرار مكرّر شده،

 را دشمن 22/4/2939 نیست؛ عیب که دشمن دانستنِدشمن
. شد غافل نباید دشمن دشمنىِ از. کرد فراموش نباید

 ینم لم نام من و: »فرمود البالغهنهج در( ع)امیرالمؤمنین
 معنایش برد، خوابتان نبرد یجبهه در شما اگر ؛«عنه
 او نه، برده؛ خوابش هم مقابل خط سرباز که نیست این
 شما سر بر تا ببرد خوابتان شما است منتظر است؛ بیدار
 گاهی نیست؛ نظامی همیشه کارزار نبرد، میدان در. بتازد

 سعی دشمن. است فرهنگی هم گاهی است؛ سیاسی
 داریم؛ نگه باز باید را هاچشم کند؛ ایجاد رخنه میكند
 توسعه رخنه این باشیم مراقب و ببینیم را رخنه ینقطه
 را سیاسی و فرهنگی هایرخنه جلوی باید. نكند پیدا

 21/1/2984بگیریم

 

 این شاهد اخیر های سال در: "مقاومت"

 نظیر کشورهایی سردمداران که هستیم

 کشورمان درباره ادبیات تغییر نوعی با امریکا

 که کندد می وانمود اینطور و کنند می صحبت

 طرز همین شاید و نیستند براندازی درصدد

 ای عده محاسباتی مبنای شده باعث بیان

 زمینه این در حضرتعالی تحلیل تغییرکند،

 است؟ چگونه

 اندفهمیده امروز را این همه :"انقالب معظم رهبر"

 جمهوری نظام با استكبار یمواجهه که انددانسته و
 انقالب اول یدهه یمواجهه نوع از دیگر اسالمی،
 شكست کردند؛ زورآزمائی مواجهه، آن در. نیست
 کودتا بود، جنگ ایجاد بود؛ سخت یمواجهه. خوردند

 خوردند؛ شكست انداختند، راه کودتا انقالب اول در. بود
 شكست و شدند سرکوب انداختند، راه قومی شورشهای
 سال هشت که انداختند راه به را تحمیلی جنگ خوردند؛

 هاراه این دنبال پس خوردند؛ شكست انجامید، طول به
 باید البته. است ضعیف احتمالش یعنی رفت، نخواهند
 این، اما. باشد جوانب یهمه به نسبت هشیاری همیشه
. نیست اسالمی نظام با یمواجهه در استكبار اولویت

4/3/2988 
 

 در آنها سیاستهای اینصورت در: "مقاومت"

 داشت؟ خواهد بروز و ظهور قالبی چه

 استكباری، سیاست امروز :"انقالب معظم رهبر"

 هاده در که نوینی استعمار از یعنی است؛ فرانو استعمار
 استعمار. باالتر قدم یك داشت، وجود گذشته قرن سالِ
 که کند کاری استكباری دستگاه یعنی چه؟ یعنی فرانو

 قبضه را آن میخواهد مستكبر این که ملتی از عناصری
. کنند کمك او به بدانند، کهاین بدون کند، تصرف و

 دلش و میبیند خود مستحكمِ سد را شما ایمان دشمن،
 میان از عناصری حاال. شود برداشته سد این میخواهد

 سوراخ یا تراشیدن را دیوار این کنند بنا و بیایند ما خود
 دشمن برای دارند اما هستند، خودی گرچه اینها. کردن
. میكند گذاریسرمایه اینها روی هم دشمن میكنند؛ کار

 کردند تصویب شانکنگره در حتّی امریكاییها که دیدید
 برای تا بدهند پول ما کشور داخل در عناصری به که
 فرانو استعمارِ این! صریح و علنی طوراین کنند؛ کار آنها
 رقیبش بر نتواند ییدونده که است این مثل این،. است
 مثالً کند؛ خودزنی رقیب، که کند کاری بیاید؛ فائق

 دیگر شد، معتاد طرف وقتی. شود معتاد کند وادارش
 کار رقیبش نفع به خود خودی به ندارد؛ دویدن حال
 رقیبش نداشت، دویدن حال وقتی بنابراین. است کرده
 میكنند؛ را کار این فرانو استعمارِ در. میشود برنده

 با ما دشمنان هدف که بدانند هم همه 21/1/2984
 از که مختلفی هایگیریقیافه و مختلف ریختهای
 گاهی میكنند، اخم گاهی - میدهند نشان خودشان
 تهدید گاهی میدهند، وعده اوقات گاهی میزنند، لبخند
 برگردد میخواهد دشمن. است کشور بر تسلّط - میكنند

 چون کشور؛ این بر خود قیدوشرطبی یسلطه دوران به
 نیروی و است مخالف بشدّت برگشت این با اسالم
 با است، «اسالم» دشمن یتوطئه این مقابل در مقاوم
 این خاطربه اسالم با دشمن مخالفت. مخالفند اسالم
 در اسالمی احكام اسالمی، معارف میدانند که است
 ما ملّت با. است کرده درست مستحكمی سدّ آنها مقابل

 ایستاده کوهی مثل آنها مقابل در ملّت چون مخالفند،
 دشمن مقابل در که ملّت میان در هرکسی با. است

 عناصر با. مخالفند بیشتر باشد، داشته بیشتری ایستادگی
 انقالبی نهادهای و سازمانها با مخالفند، بیشتر مؤمن
 مخالفند؛ بیشتر اللّهیحزب عناصر با مخالفند، بیشتر
 مقابل در مستحكم و محكم سدهای اینها میدانند چون
 و است گریسلطه دنبال دشمن. هستند دشمنان نفوذ
 حرکت جلوی که است این برای دشمن تالش یهمه

 و پیشرفت یمایه که را اسالمی جمهوری نظام اسالمی
 24/9/2934. بگیرد است ملّت این اوج و ترقّی
 

 حربه  از یکی رسد می نظر به:  "مقاومت"

 دادن قرار فشار تحت برای دشمنان های

 در ایران موافق کشورهای در نفوذ ایران،

 می ارزیابی چگونه را مساله این. است منطقه

 فرمایید؟

 در جور؛همین هم منطقه در :"انقالب معطم رهبر"

 برای حضور کنند؛ ایجاد نفوذ میخواهند آنها هم منطقه
 منطقه در را خودشان اهداف و کنند وپادست خودشان
 که آنجایی تا الهی یقوّه و حول به ما. کنند دنبال
 ما سیاستهای. بیفتد اتّفاق این گذاشت نخواهیم بتوانیم

 سیاستهای مقابل ینقطه منطقه، در
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 منطقه کشورهای ارضی تمامیّت ما. است آمریكا
 و عراق ارضی مامیّتت؛[است] مهم بسیار برایمان
 آنها ؛[است] مهم کامالً ما برای سوریه، ارضی تمامیّت
 دنبال هاآمریكایی که گفتم قبل از بنده. اندتجزیه دنبال
 خود اخیراً کردند؛ تعجّب هابعضی عراقند، یتجزیه

! عراقند یتجزیه دنبال که کردند تصریح هاآمریكایی
 میخواهند بتوانند اگر کنند؛ تجزیه را عراق میخواهند

 کوچك کشورهای میخواهند کنند؛ تجزیه را سوریه
 یقوّه حول به بیاورند؛ وجودبه فرمانتحت و کوچك
 منطقه در مقاومت از ما. افتاد نخواهد اتّفاق این الهی
 از یكی که- فلسطین مقاومت از میكنیم؛ دفاع

 این طول در اسالمی، امّت تاریخ فصول ترینبرجسته
 با کسی هر. میكنیم دفاع -است فلسطین مقاومت سالها

 و بكوبد را صهیونیستی رژیم و کند مبارزه اسرائیل
 انواع میكنیم؛ حمایت او از ما کند، تأیید را مقاومت

 حمایتی جورهمه باشد؛ ممكن ما برای که حمایتهایی
 رژیم با که کسی هر از است، ممكن ما برای که

 حمایت مقاومت از. کرد خواهیم کند، مقابله صهیونیستی
 از میكنیم؛ حمایت کشورها ارضی تمامیّت از میكنیم،

 سیاستهای با یمقابله در که کسانی یهمه
 میكنیم؛ حمایت میكنند ایستادگی آمریكا یافكنانهتفرقه

 آورندمی وجودبه را افكنیتفرقه این که کسانی یهمه با
 12/5/2934 .مقابلیم و طرفیم

 

 به هم باز اما تفاسیر این همه با: "مقاومت"

 بهانه به داخل در ای عده رسد می نظر

 و کشور سر از جنگ سایه شدن برداشته

 دنبال به منطقه در امنیت و ثبات تقویت

 آن با تعامل ایجاد و امریکا با ها تنش کاهش

 راهگشای تواند می فرضیه این آیا. هستند

 ما ملی منافع راستای در و ای منطقه مسائل

 باشد؟

 نقاط- را دشمن ضعف نقاط :"انقالب معظم رهبر"

 و کرد شناسایی باید -را دشمن عملی و معرفتی ضعف
 به مطلب این دارند احتیاج که انسانهایی رخ به را اینها
 اسالمی انقالب دشمنان. کشاند بشود، کشیده آنها رخ

 منطقه وارد قبل سال پانزده ده که هستند کسانی همان
 کنید نگاه شما امروز بود؛ امنیّت ایجاد شعارشان شدند،
 منطقه این سراسر ناامنی دارد؟ امنیّت منطقه این کجای

 افغانستان به وقتی. آفریقا شمال و آسیا غرب گرفته؛ را
[ امّا] بود تروریسم با یمبارزه شعارشان کردند، حمله
 چه هم آن گرفته؛ فرا را منطقه یهمه تروریسم امروز

 که تروریسمی خشن؛ و وحشی تروریسم! تروریسمی
 در زندهزنده -را خودشان دشمنان- را انسانها آدمهایش

 گوناگون امكانات از میسوزانند؛ همه چشم جلوی آتش
 درست را منظره این اینكه برای میكنند استفاده هم فنّی
 منعكس و کنند منتقل دنیا مردم یهمه باور و چشم به

 جوراین امروز تكفیری عناصر! جوریاین تروریسم کنند؛
 را مادر و پدر میكُشند، مادرش مقابل در را بچّه هستند؛

 بودند آمده اینها. میبُرند سر فرزندانشان مقابل در
- ادّعا این با و شعار این با منطقه در را تروریسم
 -بود این شعارشان بود؛ این شانواقعی خواست نمیگویم

 نیست؟ تروریسم منطقه کجای امروز برچینند؛ منطقه از
 کنند؛ ایجاد دموکراسی خودشان ادّعای به بودند آمده
 دیكتاتورترین و مستبدترین و ترینمرتجع امروز
 آمریكا متّحدین و آمریكا کمك به منطقه این هایرژیم
 خودشان جنایات به و ایستندمی خودشان پای سرِ دارند
 این آمریكا اساسی مشكالت از یكی واقعاً. میدهند ادامه
 هم آمریكا سیاستمداران پَروپای به مشكل این است؛

 میكنند حمایت هاییرژیم از. درگیرند حسابی پیچیده؛
 و دیكتاتوری ضدّ شعار متمادی سالهای طول در که

 نقض هارژیم این وجود با آنها بشری حقوق شعار
 سیاسی نخبگان و روشنفكران بین در االن این میشود؛

 نمیتوانند کرده؛ ایجاد مسئله حسابی آمریكا، فكری و
. است موجودی چنین یك دشمن این بدهند؛ جواب
 حقوق یمسئله آن است، ما مقابل در که دشمنی
 یمسئله آن اش،دموکراسی یمسئله آن بشرش،

 یمسئله آن امنیّتش، ایجاد یمسئله آن تروریسمش،
 یهمه صلح؟ کو صلح؛ برای میجنگیم ما میگفتند صلح؛
 منطقه این کجای کردند؛ جنگ به یآلوده را منطقه
 در انقالب کهآن. است این دشمن نیست؟ جنگ االن
 سپر سینه مقابلش در شما کهآن ایستاده، او مقابل
 همهاین با موجودی چنین یك است؛ این اید،کرده

 خلل همهاین با ضعف، ینقطه همهاین با تناقض،
 هابعضی2934/ 15/2. دشمن آن است این عملی؛ و معرفتی
 که- خصوصیّات این با را بزرگ شیطان این دارند اصرار

 فرشته شكل به و کنند بزک -است بدتر ابلیس از
 از یكی{ باشید مراقب لكن}28/2/2934. کنند وانمود

 و اختالف است، پیشرفت با منافی قطعاً که چیزهائی
 میان یتفرقه ملت، آحاد میان یتفرقه است؛ تفرقه

 نظام، گوناگون بخشهای میان یتفرقه مسئولین،
 اییكپارچگی و انسجام این. مردم و نظام میان یتفرقه
 حفظ مقدسی ناموس یك مثل باید داد، ما به انقالب که

 اینند دنبال هی آنها23/22/2983.  شود پاسداری آن از شود،
 این آنها مهم کارهای از یكی. کنند پیدا کاری یك که

 ما بین وار،موریانه و موذیانه روشهای با که است
 این اینهاست، رائج کارهای جزو این بیندازند؛ اختالف

 کارشناس و متبحر البته. میدادند انجام قدیم از را کار
 یزمینه در آنها خبیثند؛ هایانگلیسی کار، این کامل
 پیش هاآمریكائی ترند؛کارشناس همه از اختالف، ایجاد
 اختالف ایجاد! میگیرند یاد آنها از میكنند، شاگردی آنها
 وارد موریانه، مثل دزد، موشهای مثل نفوذ، هایراه از

. آنهاست متعارف کارهای جزو اینها کردن؛ نفوذ و شدن
 حداقل به اختالفات باید. باشد جمع حواسمان باید ما

  21/8/2932.برسد
 

 برخی. برگردیم نفوذ مساله به:  "مقاومت"

 آمریکا با مذاکره گونه هر که دارند عقیده

 طبق و داشت خواهد ما برای نامطلوبی فرجام

 دیدارها از یکی در که حضرتعالی فرمایش

 نیستید، خوشبین امریکا با مذاکره به فرمودید

 منجر آن تبعی نتایج و مذاکرات این معتقدند

 مخالفِ جریان اما. شد خواهد داخل در نفوذ به

 و مذاکره که است باور این بر هم اول نظر

 منافعش ما برای جهان کشورهای با تعامل

. بود خواهد آن احتمالی های زیان از بیش

 می ارزیابی چگونه را مساله این حضرتعالی

 فرمایید؟

 همان با یمذاکره با ما : "انقالب معظم رهبر"

 دنیا یهمه با االن ما نداریم؛ مخالفتی امروزی معنای
 مذاکره اروپایی دولتهای با ما. میكنیم مذاکره داریم

 ؛[میكنیم مذاکره] التین آمریكای دولتهای با میكنیم،
. نداریم ایمسئله مذاکره با ما است؛ مذاکره اینها یهمه

 این نمیكنیم مذاکره آمریكا با میگوییم اینكه معنای
 با یمذاکره با نه، مخالفیم؛ مذاکره اصل با که نیست
 انسان را این دارد، علّتی یك این. مخالفیم آمریكا

 که هم دیگران با والّا چرا؛ که بفهمد باید هوشمند
 نیستند که ما چاکیقه دوستان چنانآن میكنیم، مذاکره

 مذاکره آنها با تفاوتند،بی بعضی دشمنند، آنها از بعضی-
 با آمریكا یمذاکره امّا -نداریم هم مشكلی میكنیم

 آنها که تعریفی نفوذ؛ یعنی ایران، اسالمی جمهوری
 را راه میخواهند آنها و است این کردند مذاکره برای
 در دنیا تبلیغاتی عظیم غول امروز. کنند باز تحمیل برای
 بشدّت صهیونیستیِ جریان امروز است؛ آمریكا مشت
 در دو هر آمریكا، با فضیلت، دشمن و بشریّت دشمن
 با و بیرون آیدمی آستین یك از دستشان لباسند، یك
 برای کردن باز را راه یعنی اینها با یمذاکره. هستند هم

 یزمینه در هم اقتصادی، یزمینه در هم بتوانند، اینكه
 نفوذ کشور امنیّتیِ و سیاسی هایزمینه در هم فرهنگی،

 ایرانند؛ با یمذاکره نام به چیزی دنبال25/7/2934 .کنند
 است، نفوذ برای وسیله مذاکره است، بهانه مذاکره[ امّا]

 در فقط ما. است خواستها تحمیل برای وسیله مذاکره
 این هم مكرّر که مشخّصی دالیل به ایهسته یقضیّه
 مذاکره بروند کردیم موافقت ایم،کرده ذکر را دالیل
 ما کنندگانمذاکره بحمداهلل. کردند مذاکره خب کنند؛
 هایعرصه در امّا شدند؛ ظاهر خوب عرصه این در هم

 مذاکره آمریكا با و ندادیم مذاکره یاجازه ما دیگر
 آمریكا با[ امّا] میكنیم، مذاکره ما دنیا یهمه با نمیكنیم؛
 مذاکرات هم تفاهمیم؛ اهل ایم،مذاکره اهل ما. نمیكنیم

 هم اقوام، سطح در مذاکرات هم دولتها، سطح در
 همه با و ایممذاکره اهل ما ادیان؛ سطح در مذاکرات
 صهیونیستی رژیم البتّه و آمریكا؛ با جز میكنیم مذاکره
 صهیونیستی، رژیم وجود اصل که محفوظ خود بجای
 همین در 28/2/2934.  است جعلی دولت و نامشروع وجود

 فرصت هرجا ای،هسته انرژی مسائل به مربوط مذاکرات
 طرفهای البتّه که- شد داده آنها به میدان و کردند پیدا

 جاهایی یك امّا بود جمع حواسشان بحمداهلل ایرانی
 کردند، نفوذی یك -کردند پیدا فرصتهایی آنها باالخره

 آنچه دادند؛ انجام ملّی منافع برای مضرِّ حرکت یك
 است ممنوع آمریكا با یمذاکره. است این است ممنوع

 اصالً که منفعتی و دارد که شماریبی ضررهای خاطربه
 نه که دولتی فالن با مذاکره با میكند فرق این ندارد؛
 با اینها دارد؛ ایانگیزه چنان نه دارد، امكاناتی چنین

 2/7/2934.  نمیفهمند را این است، متفاوت همدیگر
 



 

 دشمنان نفوذ از صحبت که زمانی: "مقاومت"

 به معنا این ناخودآگاه شود می کشور داخل به

 نفوذ و رخنه مقصود که شود می متبادر ذهن

 خظرات غایت آیا. است سیاسی و امنیتی

 و امنیتی دستگاههای متوجه نفوذ احتمالی

 بود؟ خواهد سیاسی

 از یكی دشمن نفوذ امروز : "انقالب معظم رهبر"

. نفوذند دنبال کشور؛ این برای است بزرگ تهدیدهای
 البتّه که است، ممكن اقتصادی نفوذ چه؟ یعنی نفوذ
 است ممكن و است؛ اقتصادی نفوذ آن تریناهمّیّتکم
 نفوذ. باشد امنیّتی نفوذ[ هم] تریناهمّیّتکم جزو که

 و فكری نفوذ مقابل در امّا نیست کوچكی چیز امنیّتی
 عوامل امنیّتی نفوذ. است اهمّیّتکم سیاسی، و فرهنگی
 -سپاه خود جمله از- گوناگون مسئولین دارد، را خودش
 شاءاهللان قدرت کمال با را دشمن امنیّتی نفوذ جلوی

 بینای چشمهای اقتصادی، هایزمینه در.میگیرند
 که باشند مواظب و باشد باز بایستی اقتصادی مسئولین

 دشمن نفوذ چون نكنند؛ پیدا اقتصادی نفوذ[ دشمنان]
 که آنجاهایی. میكند متزلزل را محكم اقتصادِ یپایه
 را خودشان توانستند که آنجاهایی کردند، اقتصادی نفوذ
 بكنند، سوار بختكی یك مثل ملّتها و کشورها اقتصاد بر
 این، از قبل سال پانزده ده اینجا. درآمد کشورها آن پدر

 کشورهای جزو که کشورهایی همین از یكی رئیس
 تهران به که سفری در بود، ما یمنطقه یپیشرفته
 نفوذ خاطر به ما آقا گفت من به آمد ما پیش و داشت

 به فقیر، به شدیم تبدیل شب یك ظرف در اقتصادی
 فالن خاطربه دار،سرمایه فالن. میگفت راست گدا؛

: دربیاورد زانو به را کشور این میكند اراده خصوصیّت
 میكند تصرّفاتی یا بیرون میكشد را خودش یسرمایه

 خیلی البتّه هم این. دربیاید زانو به کشور آن اقتصاد که
 سیاسی، اقتصاد فرهنگی، اقتصاد قبال در امّا است؛ مهم
 از و است کمتر اهمیتش، فرهنگی نفوذ و سیاسی نفوذ
 .است فرهنگی نفوذ و سیاسی نفوذ تر،مهم همه
 
 

 نفوذ کیف و کمّ حضرتعالی نظر به: "مقاومت"

 بود؟ خواهد چگونه کشور داخل در سیاسی

 است این هم سیاسی نفوذ :"انقالب معظم رهبر"

 سازی،تصمیم نشد اگر و گیری،تصمیم مراکز در که
 هایدستگاه و سیاسی هایدستگاه وقتی. بكنند نفوذ

 قرار مستكبر دشمنان تأثیرتحت کشور یك مدیریّتی
 بر کشور این در هاگیریتصمیم یهمه وقتآن گرفت،
 خواهد انجام مستكبرین یاراده و میل و خواست طبقِ

 تحت کشوری یك وقتی. میشوند مجبور یعنی گرفت؛
 گیریجهت کشور، آن حرکت گرفت، قرار سیاسی نفوذ
 آنها یاراده طبق بر مدیریّتی، هایدستگاه در کشور آن

 نمیدارند دوست آنها. میخواهند را همین هم آنها است؛
 بكنند، مسلّط کشوری یك بر را خودشان از نفر یك که
 در 11 قرن اوایل و 23 قرن اواخر در که چیزی آن مثل
 داشتند؛ مأمور آنجا خودشان از کردند؛ را کار این هند
 پذیرامكان این امروز. بود هند رئیس انگلیس از نفر یك

 ملّت آن خود از که است این بهتر آنها برای نیست؛

 کنند، فكر آنها مثل که باشند کشور آن رأس در کسانی
 آنها مصالح طبق بر و آنها مثل کنند، اراده آنها مثل

 است این هدف. ]است سیاسی نفوذ این بگیرند؛ تصمیم
 در نتوانستند اگر کنند، نفوذ گیریتصمیم مراکز در[ که

 که هست جاهایی زیرا ؛[کنند نفوذ] سازیتصمیم مراکز
 دشمن که است کارهایی اینها. میكند سازیتصمیم
 15/2/2934.  میدهد انجام

 

 عطف نقاط از یکی اینکه به نظر: "مقاومت"

 و است انتخابات کشور سیاسی مناسبات در

 سمت به افرادی که دارد وجود امکان این

 فرموده طبق که کنند پیدا راه حساس های

 ای توصیه چه کنند می فکر دشمن مثل شما

 دو در باید جاری سال در که مردمی برای

 و اسالمی شورای مجلس پراهمیت انتخابات

 دارید؟ کنند شرکت رهبری خبرگان مجلس

 همین در را نفوذ های روزنه توان می آیا

 بست؟ انتخابات

 کسی آن صالح ینماینده :"انقالب معظم رهبر"

 عدالت به او پایبندی باشد، اسالم به او پایبندی که است
 دشمن با او مرز باشد، ملی منافع به او پایبندی باشد،
 ینماینده نماینده، آن نشد، این اگر. باشد مشخصی مرز

. بود نخواهد واقع در ملت ینماینده بود؛ نخواهد خوبی
 که ای سیاسی هایمجموعه ما کشور در خوشبختانه

 همه، تقریباً انقالب و اسالم مبانی به نسبت هستند،
 را مرزها منتها القولند؛متفق کوچكی، اقلیت یك بجز
 دارند؛ رودربایستی دشمن از بعضی،. کرد روشن باید

 را ملت یمالحظه. میكنند را دشمن یمالحظه بعضی،
 یمالحظه نه کرد، باید را خدا یمالحظه کرد، باید

 هر کنی، مالحظه هرچه است؛ دشمن دشمن،. را دشمن
 در شما خاکریز اگر. آیدمی جلو او بنشینی، عقب چه

. میكند نفوذ او نباشد، مستحكمی خاکریز دشمن مقابل
. است همین شاخصها از یكی. میخواهند را این دشمنان
 توجه شاخص این به هستند، کشور جای هر در مردم
 نشاندگاندست و دشمن با مرزشان که کسانی آن.کنند

 مجلس به ورود برای اینها است، کمرنگی مرز دشمن
 با روشنی مرز که باشند باید کسانی. نیستند اصلح
 11/21/2982.  باشند داشته دشمن

 

 که حضرتعالی فرموده طبق: "مقاومت"

 تنفس که است هوایی ی مثابه به فرهنگ"

 منجر تواند می فرهنگی نفوذ قطعا "کنیم می

 خطرناکی نتایج و شده هوا این مسمویت به

 داخلی نیروهای نقش. باشد داشته پی در

 چگونه باید فضا این مخاطرات کاهش برای

 باشد؟

 یحمله یك با مواجهیم ما: "انقالب معظم رهبر" 

 نشده؛ اعالم سیاسیِ و اعتقادی و فرهنگی یجانبههمه
 قبول من از قاعدتاً میگویم، دارم من که حاال شما یعنی

 افتد؛می اتّفاق دارد آنچه از ندارید اطّالع لكن میكنید
 دارم من افتد؛می اتّفاق دارد آنچه از دارم اطّالع بنده

 و دشمن فرهنگی لشكر افتد؛می اتّفاق دارد چه میبینم
 برایشان که ابزارهایی یهمه با دشمن سیاسی لشكر
 کردن سست برای ما به اندکرده حمله بوده، ممكن

 ما، سیاسی اعتقادات کردن سست ما، دینی اعتقادات
 جوانها جذب کشور، داخل در هانارضایی تقویت

 مختلف سطوح در اثرگذار و فعّال جوانهای بخصوص
 مقابل در خب،. میكنند کار دارند خودشان؛ مقاصد برای
 اللّهی،حزب هایبچّه میگیرد؛ انجام دارد کارهایی اینها

 دارند خوبی کارهای باتعهّد مسئوالن مؤمن، مردمان
. بشود کار کشور در باید اینها از بیش لكن میدهند انجام
 مفاهیم این که است همین مهم، قلمهای از یكی

 شهید، مفهوم شهادت، مفهوم جهاد، مفهوم مثل باارزش
 احتساب خدا، برای صبر مفهوم شهید، یخانواده مفهوم

 روی بر دشمنان تمرکز  29/7/2934. بماند زنده باید هلل
 تأثیر همین خاطربه چرا؟. است جا همه از بیشتر فرهنگ
 در دشمنان تحرّک آماج و هدف. دارد فرهنگ که زیادی
 و مردم ایمان در رخنه از است عبارت فرهنگ، یزمینه

 یرخنه مراقب باید فرهنگی، مسئوالن. مردم باورهای
 خطرناک بسیار فرهنگی هایرخنه باشند؛ فرهنگی
 نمیخواهیم. باشند هشیار باید باشند، حسّاس باید است؛
 است؛ بیگانگان کار فرهنگی هایآسیب یهمه بگوییم

 مسئوالن مختلف، مسئوالن مقصّریم؛ هم ما خود نه،
 ها،کاریکم فرهنگی، غیر مسئوالن فرهنگی،

 گردن به را همه ما داشته؛ تأثیر اینها ها،کاریغلط
 یزمینه در هم را دشمن حضور امّا اندازیم؛نمی دشمن
 از و امروز. کنیم فراموش نمیتوانیم فرهنگی مسائل
 یهمه تبلیغات، هایدستگاه انقالب، اوّل روزهای
 نسبت را مردم اینكه برای اندگذاشته را خود توانوتوش
 فرهنگی کارِ این. کنند اعتقادبی انقالب این هایپایه به

 باورهای دادند، قرار تهاجم مورد را مردم ایمان است؟
 نمیشود را این میدهند؛ قرار تهاجم مورد را مردم قلبی
  2/2/2939  .بگیرد ندیده انسان

 

 برای معتقدند داخل در برخی: "مقاومت"

 زمینه در نفوذ از جلوگیری و استقالل حفظ

 به را بیگانگان با روابط باید الذکر فوق های

 نظر به.داد کاهش ممکن میزان حداقل

 توطئه از ماندن امان در برای آیا حضرتعالی

 کشورها سایر از باید استقالل حفظ و نفوذ

 شد؟ گردان روی

 قهر معنای به استقالل :"انقالب معظم رهبر"

 در سدّی کردن ایجاد معنای به نیست، کشورها با کردن
 را، کشور آن منافع نتوانند که است کشورها نفوذ مقابل
 قرار خودشان منافع الشّعاعتحت را ملّت[ آن]  منافع
 هدف ترینمهم این و است استقالل معنی این بدهند؛
 23/22/2931.  است کشور یك برای
 برای بكند تأمین را استقالل میتواند که هم چیزی آن

 مبانی بر شفّاف و صریح یتكیه ما، اسالمی انقالب
 ارزشهای انقالب، مبانی انقالب، اصول است؛ انقالب
 قرار باید تكیه مورد شفّاف و صریح شكلبه انقالب،
 اوّل از امام بود؛ جوراین بزرگوار امام کههمچنان. بگیرد
 ابهام بدون صریح، را خود حرف یهمه نهضت، شروع



 

 استبدادیِ موروثیِ طاغوتیِ رژیم امام اوّل، از. کرد بیان
 که بود معلوم اوّل از نكرد؛ مالحظه کرد، نفی را سلطنتی

. است مردمی تشكیالت یك و نظام یك دنبال امام
 نظام مردود؛ استبدادی، نظام مردود؛ موروثی، سلطنت
 صریح امام را اینها مردود؛ فرد، یاراده به متّكی و فردی
 که کرد بیان بصراحت امام. نكرد پوشیپرده کرد؛ بیان
 و اسالم یاندیشه مبنای بر نظامی - اسالمی نظام

. نكرد پوشیپرده بیاید؛ کار سرِ باید - اسالمی ارزشهای
 صهیونیستیِ یشبكه با یمقابله یقضیّه در امام

 هیچ بكند، حكومت میخواهد دنیا بر که خطرناکی
 صراحتاً نگذاشتند، پوشیده را حرفی نكردند، ایمالحظه

 رژیم مقابل در امام. گرفت موضع صهیونیسم مقابل در
 بر که است غاصب و جعلی رژیم یك که صهیونیستی

 موضع صریحاً میكند، حكومت مظلوم فلسطینِ یمنطقه
 اینها ببینید نكرد؛ پوشیپرده و مالحظه هیچ گرفت؛
 سلطه نظام با ما اینكه در امام. است هاپایه و اصول

 آن یعنی سلطه نظام. نكرد پوشیپرده هیچ مخالفیم،
 به دنیا تقسیم به است متّكی که ایالمللیبین نظام
 نظام آن. کرد رد را این قاطعاً امام پذیر؛سلطه و گرسلطه
 پیدا تجسّد و تجسّم خود کامل شكل در هم سلطه
 آمریكا؛ یمتّحده ایاالت کنونی دولت و رژیم در میكند

. گرفت موضع آمریكا مقابل در صریحاً امام لذا
 نیست این مناسبت به آمریكا مقابل در ما گیریموضع

 مخالف ملّت این با ما که باشند ملّتی یك اینها که
 مسئله باشد؛ داشته تأثیری نژادی خصوصیّات یا باشیم
 رفتار و ذات و منش که است این مسئله نیست؛ اینها
 گریسلطه و گریمداخله آمریكا، یمتّحده ایاالت دولت
. گرفت شفّاف و صریح موضع این، مقابل در امام است؛
 گذشت از بعد انقالب بینیدمی شما که است همین برای
 استوار خود حقیقی ریل بر و مبانی و اصول بر سال 95
 عوض را خود حرف نشد، عوض انقالب است؛ پابرجا و

 عوض را خود هدفهای نكرد، عوض را خود راه نكرد،
 23/22/2931.  است مهم خیلی نكرد؛

 

 که رسید  خواهد روزی آیا: "مقاومت"

 سنگ و ها توطئه این از دست دشمنان

 بردارند؟ ما استقالل مسیر در ها اندازی

 استكبار، سیاستهای : "انقالب معظم رهبر"

 صهیونیستی یشبكه سیاستهای آمریكا، سیاستهای
 روشن، دالئل به ،دشمنی برای اولش آماج که عالم

 را اسالمی جمهوری توانندنمی است، اسالمی جمهوری
 بیاورند، در پا از توانندنمی فقط نه. بیاورند در پا از

 حرکت سرعت با توانیممی ما. کنند کند توانندنمی
 دشمن یتوطئه منتظر البته. ببریم پیش را خودمان
 یك تا کرد، خواهد پیدا ادامه هاتوطئه این. هستیم
 یجانبههمه اقتدار از است عبارت مقطع آن مقطعی؛
 جوان نسل شما کارِ دانشجوها، شما کارِ این، که کشور
 به و علمی اقتدار به را کشور توانستید کهوقتی آن. است
 عزت توانستید کهوقتی آن و برسانید اقتصادی اقتدار
 هاتوطئه البته روز آن کنید، فراهم کشور برای را علمی
 نقطه آن به وقتی تا. شد خواهند مأیوس شد؛ خواهد کم

 با یمقابله یآماده و بود باید هاتوطئه منتظر ایم،نرسیده
 بگذرد، که هرروزی الل ّه شاء إن و. بود باید هاتوطئه این
 شد خواهد ترضعیف شما دشمن بود، خواهید ترقوی شما
 شاء إن بشود، ملت نصیب نهائی پیروزی که روزی آن و

 14/3/2987.  بود نخواهد دوری روز الل ّه

 

 قرار انقالب از ای دوره چه در: "مقاومت"

 و برسد پایان به استکبار با مبارزه این است

 نکردن سرخم و ایستادگی این نهایی نتیجه

 بود؟ خواهد چه استکبار برابر در

 بعدی، ینقطه :"انقالب معظم رهبر"

 در. فشارها مقابل در تسلیم عدم است؛ استكبارستیزی
 اما بود؛ سخت کار، این. ایستادیم هم زمینه این

 موفقیت با را سخت کار این توانست اسالمی جمهوری
 انقالب، اوائل همان از بودند هاخیلی. دهد انجام

 است؛ بس دیگر شد، پیروز انقالب که حاال آقا میگفتند
 معنایش این! کنیم تمام را مسائل هاآمریكائی با برویم
 را این. شود تخطئه انقالب ستیزیظلم شعار که بود این

 دنبال که کسانی بودند زمان، طول در. میكردند تشویق
 کسی آن شویم؛ همراه آمریكا با برویم یعنی بودند؛ این
 او دامن به او؛ بال زیر برویم ماست، اصلی دشمن که
 فلسطین یقضیه فروختن حرف، این معنای. ببریم پناه
 جنایات از کردن اغماض حرف، این معنای. است
 معنای. اینهاست امثال و افغانستان و عراق در آمریكا
 که است ظلمی همه این روی بر بستن چشم حرف، این

 این معنای. میدهد انجام دارد ملتها بر جهان در آمریكا
 عادی خب،. نكنیم اعتراض مسائل این به یعنی حرف،
 و ایران ملت دیگر که است این معنایش روابط کردن

 را حرفشان و کنند اعتراض صریح نتوانند ایران مسئولین

 بشوند مجبور تدریجاً تر،طرف آن مرحله یك و بزنند؛
 پر استقامت، و ثبات این خب،. کنند قبول را آنها حرف
 جلب هم را الهی رحمت بود، بابرکت اما بود؛ زحمت
 ملت شما ایستادگی. کرد جلب هم را ملتها توجه کرد،
 شعارهای روی بر سال چند و سی این ظرف ایران
 امروز که است داشته را بزرگ برکت این انقالب، اصلی
 اگر 25/22/2983. میكند نگاه عظمت چشم به اسالم دنیای
 اندوختن کردن، فكر با خدا نصرت - بكنیم خدا نصرت
 پای عالم، در آن درست کردن مطرح ناب، هایاندیشه

 در بردن، کار به آن پیشبرد برای تدبیر ایستادن، آن
 ؛«اللّه لینصرنّ» - کردن سپر سینه آن خطرات مقابل
 معنای. کرد خواهد نصرت قطعاً و حتماً متعال خدای

 نصرت قطعاً و حتماً خدا یعنی است؛ این «لینصرنّ»
 راستگوتر خدا از ؛«قیال اللّه من اصدق من و. »میكند

 کیست؟
 اگر. است کرده هم تجربه عمل در را اینها ایران ملت
 و پرتوان و روحیهخوش جوانهای شما ما، عزیز ملت شما
 کنید، ایستادگی میروید، دارید که راهی این در عازم،
 تمام متناسب، زمان در خود، زمان در که نكنید شك
 فقط نه ایران ملت شعارهای و هاداعیه و آرزوها و آمال
 و اسالم دنیای به نسبت بلكه کشور، این خود به نسبت
. کرد خواهد پیدا تحقق بشری یجامعه و اسالمی امت
 متناسب زمان در دارد؛ زمانی دارد، ایدوره کاری هر

 به ایران ملت. کرد خواهد پیدا تحقق آرزوها این خود،
 حرکت آن دنبال به اوست، نظر مورد که اینقطه آن

 راهش رسید؛ خواهد است، ورزیده اهتمام است، کرده
 .است کردن مقاومت

 پیدا تغییر دنیا تاریخ مسیر افتد؟می اتفاقی چه وقت آن
 مسیر امروز. شد خواهد عوض تاریخ مسیر کرد؛ خواهد
 پذیریسلطه و گریسلطه مسیر است؛ ظلم مسیر تاریخ،
 دنیا در عده یك گرند،سلطه دنیا در عده یك است؛
 اگر رفت، پیش ایران ملت شما حرف اگر. پذیرندسلطه
 برسید، موعود ینقطه آن به شوید، پیروز توانستید شما
 ظهور یزمینه شد؛ خواهد عوض تاریخ مسیر وقت آن
 شد؛ خواهد آماده( الفداء له ارواحنا) عصرولیّ و امرولیّ
 به بسته این. شد خواهد جدیدی یمرحله یك وارد دنیا
 من امروز معرفت به بسته این شماست، و من امروز عزم
 23/21/2932.  شماست و
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