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 تعالیبسمه
 

   مقدمه مقدمه  

 دشـمن بـا مقابله براي. است شده تأکید آن بر همواره انقالب معظم رهبر بیانات در که است هایيمؤلفه از یکي "شناسي دشمن"

 نقـا  بایـد کـه همچنـان ؛بازشناخت اهدافش به رسیدن و زدن ضربه در را او هايروش و برد پي اهدافش به شناخت، را او ابتدا باید

 در را خـود هـايروش دشـمن، که نسبت همان به ایران ملت که دارند تأکید باره این در انقالب رهبر. کرد مطالعه را او قوت و ضعف

 حفـ  و سیاسـي فکـري، معنـوي، آمـادگي بـا و بیفزاید خود آگاهي و هوشیاري بر باید کند،مي ترپیچیده اسالمي ایران علیه توطئه

 نقـش کـه نیسـت تردیدي دیگر سوي از. کند شناسایي هست، که لباسي هر در را دشمن چهره یکدیگر، با ارتبا  و اتصال و وحدت

 تبیـین علـت همـین بـه. رودمـي شـماربه اسـالمي انقالب تداوم و پیروزي اصلي عوامل از شگردهایش، و دشمن شناخت در رهبري

 بسـیار دشمن، جدید هايتوطئه سازيخنثي و جوان نسل و مردم آگاهي جهت در شناسي دشمن زمینه در انقالب رهبر هايدیدگاه

جمع آوري، بررسـي، شـاخص یـابي و  "دشمن شناسي"بیانات رهبر معظم انقالب درباره در این پژوهش  رو این از. است مؤثر و مهم

 بـه و اسـترراج مربـو ، مصـادیق و هاشـبهه و هاپرسـش محـوري، هايشاخص کانوني، هايمؤلفهمحوربندي شده است. همچنین 

  .است شده بررسي نگريآینده زاویه از بیانات، آورده عبارات عین استناد

 دنیـاطلبيو  عملکـرد سوء، ایمان ضعفدر نگاهي کلي رهبر معظم انقالب به دو دشمن داخلي و خارجي معتقدند و مواردي نظیر 

را از مصـادیق دشـمن  دنیـا دیکتاتورهـاي و گرانسلطه همهو  آمریکا دولت ،جهاني صهیونیسم شبکه و دروني دشمنانرا از مصادیق 

د. رهبر معظم انقالب همچنین بـا اشـاره مي دانن قوي روحیهو  جهادرا   بیروني و دروني دشمنان با مبارزه راهبیروني بر مي شمارند و 

، دشـمن غیرانسـاني طبیعـت شـناختي دشـمن، هـا پرده پشت و ترفندها به بردن پيبه ضرورت و اهمیت دشمن شناسي، بر لزوم 

 در دشـمن فعـالي بـیش از آگـاهي،  دشـمن درگیـري خـ  از آگاهي، دشمن نقشه در قرارنگرفتن، دشمن اهداف و ابزارها شناسایي

شـمرند کـه و مصادیقي براي آن بر مي گویندرهبر انقالب همچنین از ترفندهاي دشمن سرن مي کنند.و ... تاکید مي جهاني مسائل

 شـعارهاي منحـرف کـردن، امید روح ترریب، برشمقاومت و کارساز باورهاي ترریب، ملي وحدت ترریب: اند ازبرخي از آنها عبارت

 و ...  نربگان تطمیع و تهدید، اخالقي و سیاسي فساد ترویج ،مسلمانان میان افکني تفرقه، هاملت

مواردي است کـه درخصـود دشـمن شناسـي  نیز از آمریکا با آمدن کنار تصور بودن غل  و ایران اسالمي جمهوري با ویژه دشمني 

-مـي "دنیـا در اسالمي جمهوري بودن سابقه بي پدیده" را ویژه دشمني علت انقالب معظم رهبرمورد نظر رهبر معظم انقالب است. 

 مسـتکبران کشـد،مـي چالش به را مستکبر هايقدرت ظالمانه منافع و است منطقه در مطلق فاعل ایران چون کنندمي تاکید و دانند

 دشـمن، هـايدشـمني بـودن آشـکار دشـمن، هـاي نقشه اساس بر کشور براي ریزي برنامه. کنند تحمل را وضع این توانندنمي دنیا

 محورهـاي از دشـمن برابـر در کشـور بـه برشـیدن مصونیت لزوم و ایران ملت با دشمني علت دشمن، با کنارآمدن بودن غیرممکن

 .است "ایران اسالمي جمهوري با ویژه دشمني" شاخص درباره رهبري بیانات

 

 هاي خبريديريت پژوهشم

24/08/1395 
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 الف(دشمن داخلی:
 

 

 بیرونی دشمن ب(
 دو درونی و بیرونی دشمنان ج(

 وحدت مقابل در عمده مانع
 

 دشـمنان عوامل -(ه

 داخــل، در بیرونــی

 فرصت: مترصد
 

 اشتباه در مراقبت د(

 اصلی دشمن نگرفتن

 : فرعی و
 

 با مبارزه راه( و

 و درونی دشمنان

 :بیرونی
 

 مفهوم کلی دشمن -1

 دشمن شدن خالصه -1

 :موضوع سه در داخلی
 

 مصااااااا د   -2
 : درونی دشمن ن

 

 ایمان ضعف  -

  عملکرد سوء  -

 دنیاطلبي  -
 

 تحجّر و جمود و فهمي کج -

 التقا  و خودباختگي -

 نفس ضعف -

 فکري وسوسه و تردید -

 تنبلي و طلب راحت نفس -

  يکار نشا نداشتن  -

 ناامیدي -

 افراطي هايخودخواهي -

 دیگران به بودن بدبین -

 آینده به بودن بدبین -

 و خــود بــه اعتمــاد نداشــتن -

 ملت

 دینـي ادبیـات کـردن غلی  -

 ازا مابه بدون

 نداشتن تدبیر -

 
 مص د  

 صهیونیسـم شبکه -

  جهاني

 آمریکا دولت -

 و گرانسـلطه همه -

 دنیا دیکتاتورهاي

 سکوالرها -

 المللـيبین مترفین -

 عظــیم ثروتمنــدان و

ــاني ــه جه ــت ک  و نف

 را جهاني عمده منابع

 خودشــان اختیــار در

 خواهندمي

 

 پااو  کااه دشاامنی -

و از  کنااد ماای خاا  

 ف وگذار جن  تی هیچ

 کند نمی

 حضاور که دشمنی -

 و ملّی ح کمیّت ملّت،

 و ق آنای افکا ر نفوذ

 میاااا ن در اسااااالمی

 ماای ن د ااد  را ماا د 

 گی د
 

 امک نا   از استف د  -

 در نظ   ب  ای مع رضه

 داخل
 

  جه د -
 قوی روحیه -
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 شناسی دشمن ضرورت و اهميت -2

 
 

اهمیت و -2

ضرورت 

یدشمن شناس

:پی ب دن به ت فنده  و پشت پ د  ه -1
دشمنی آشکار-الف

ضربه زدن در لباس دوست-ب

شناسایی ابزارها و اهداف دشمن-:شن خت طبیعت غی انس نی دشمن-2

پ سداشت انقالب-3

گ فتن ف صت از دشمن-4

آم د  شدن -5

جلوگی ی از توقف ح کت علمی کشور-6

بصی     فتن-7

اظهارنظرهای بی ادبانه  مسئوالن آمریکایی در -:عب   گ فتن-8
مذاکرات

ح کت ب  درا ت و حکمت-9

:ق ارنگ فتن در نقشه دشمن-10

اختالف افکنی میان مسلمانان-

تحریك عصبیت های مذاهب مختلف اسالمی -

منحرف کردن توجه امت اسالمی از نقطه  حقیقی -
خصومت و دشمنی 

آگ هی از خط درگی ی دشمن-11

:یآگ هی از بیش فع لی دشمن در مس ئل جه ن-12

تحریم-

قطعنامه-

تهمت-

جوسازی علیه نظام -

تقویت معارضان داخلی-

پیش فت ه ی عظیم علمی -13

ب ن مه ر زی ب ای توان دف عی-14

روشن شدن شع ره -15
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:ترفندهاي دشمن-3

تخ  ب وحد  ملی-1

تخ  ب ب وره ی ک رس ز و مق ومت بخش-2

تخ  ب روح امید-3

ه تبد ل ک دن شع ره ی ملت-4

ه  و وعد  ه ی دروغینجنب ندن سلسله دوستی و خند -5

تف قه افکنی می ن مسلم ن ن-6

ت و ج فس د سی سی و اخالقی-7

تهد د و تطمیع نخبگ ن-8

ه فش ر اقتص دی ب  ملت-9

ا ج د ت د د در ب وره ی اسالمی-10

گ فتن دست ورده ی عظیم ملت-11

مستق  ک دن حکومت دلب خته غ ب-12

ه دسیسه ب ای تغیی  س نوشت ملت-13

دشمنی تم   نشدنی ب  نظ  -14

دلس د ک دن م د  به نظ  -15

ه ی اسالمیا ج د دلس دی به آرم ن-16

متوقف ک دن ح کت علمی کشور-17

ب ادرکشی می ن امت اسالمی-18

منص ف ک دن ذهن م د  از دشمنی دشمن-19

تح  م ک دن و صدور قطعن مه-20

جوس زی علیه نظ  -21

تقو ت مع رض ن داخلی-22

هدف ق ار دادن جوان ن و علم ی د ن-23

ته جم ف هنگی-24
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 :شناسی دشمن درباره کلی محورهاي -4

  

دشمن شن سی از عن ص  مح سب   جمهوری اسالمی-1

شن خت دشمن  کی از ابع د پ سداشت انقالب-2

دشمن شن سی از الزام   فع لیت ه ی دانشجو  ن-3

دشمن شن سی ب ای جلوگی ی از توقف ح کت علمی کشور-4

اصلی ا ف عی ک دن امور،دشمن شن سی-5

انس ب  ق آناز را  دشمن شن سی صحیح -6

شن خت دشمن، نی ز دنی ی اسال -7

شن خت دشمن، الزمه ح کت ب  درا ت و حکمت-8

شن خت دشمن، از ب رزت  ن درس ه ی حج-9

دشمن شن سی م نعی در مق بل ق ار گ فتن در نقشه دشمن-10

ض ور  شن خت دشمن، از دور-11

م دود بودن تالش ه  ب ای خ ر  ک دن دشمن شن سی از ذهن م د -12

لزو  شن خت بیش فع لی دشمن در مس ئل جه نی-13

دی م د  قم19دشمن شن سی از ابع د قی   -14

دشواری شن خت دشمن در جنگ ه ی ف هنگی، سی سی و امنیتی-15



 

13 

 :شناسی دشمن درباره کلی ورهايادامه مح

 

استغف ر و توبه در صور  غفلت از دشمن-16

پیش فت ه ی عظیم علمی در گ و دشمن شن سی-17

بیداری و اراد  ملت، مقدمه دشمن شن سی-18

شن خت دشمن، بخشی از توان  ی دف عی-19

شن ختن دشمنی و روش دشمنی دشمن، مهم ت  از شن خت دشمن-20

دشمن شن سی و دشمن ستیزی، مورد ت کید ام  -21

جنج   ه ی تبلیغ تی ب ای نشن ختن دشمن و غفلت از او-22

ند دن و نشن ختن دشمن، بی خ دی است-23

شن خت هدف ه ی م حله ای و مقطعی دشمن-24

لزو  شن خت هوشی رانه دشمن در ه  لب سی-25

شن خت دشمن، محصو  مجموعه شن خت ه ی ق بل وصو  در حج -26

شن خت دشمن از وظ  ف علم -27

دشمن شن سی، رمز اس سی موفقیت ه ی ام   -28

دشمن شن سی، جزو مع فت و آگ هی د نی-29



 

14 

 دشمنی ويژه -5

 
 

جمهوری اسالمی پدیده ای بی سابقه در دنیا-1•

ایران فاعل مطلق در منطقه-2•

به چالش کشیدن منافع ظالمانه قدرت های مستکبر-3•
دشمنی ويژه با جمهوري اسالمی( الف

بررسی حرکات دشمن-1•

شناسایی نقشه دشمن-2• هاي برنامه ريزي براي کشور بر اساس نقشه( ب

دشمن

وظیفه همگانی بودن شناخت نقاط نفوذ دشمن-•

لزوم شناخت دشمن و نقشه هاي او( ج

دشمن، شبکه  استکبار و شبکه صهیونیستی است-1•

اظهارات مسئوالن آمریکا، اظهارات دشمن عنود-2•

تغییر نکردن ذات دشمن-3•
آشکار بودن دشمنی هاي دشمن( د

اصل موجودیت نظام، مشکل امریکا -1•
قدرت و استتقال  و پیشترفت ناشتی ا -2•

اسالم، مشکل آمریکا
داللی استدال  کنار نیامدن با آمریکا، است-3•

بی جواب
جنجا  بر سر قضیه هسته ای -4•
جنجا  درباره موشک ها -5•
جنجا  درباره موضوع حقوق بشر -6•
جنجا  درباره شورای نگهبان -7•
ه جنجا  درباره اصل رهبری و والیت فقی-8•
جنجا  دربتاره اصتل قتانون اساستی و -9•

حاکمیّت اسالم 

(کاآمري)غيرممکن بودن کنارآمدن با دشمن (ه
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سلطه سیاسی-1•

سلطه اقتصادی-2•

سلطه فرهنگی-3•

، (اآمریک)سیاست اساسی دشمن ( و
هضم قدرت ها و سیاست های دنیا

جمهوری اسالمی آغا گر دشمنی نبوده است-1•

دا چرا با ایران دشمنی افرانسه و هلند و کان-2•
کنند؟می

ت ستیزه گری، علت دشمنی با مل(  
ایران نیست

تقویت قوه مادّی و معنوی-1•

تقویت قوّه اقتصادی و نظامی-2•

تقویت قوّه  علمی و اخالقی-3•

اقدام دولت، حو ه های علمیّه، -4•
و دستگاه های تبلیغی ، و ارت ارشاد
مان سا مان تبلیغات برای تقویت ای

اسالمی

های ه اقدام و ارت علوم و دستگا-5•
ی تحقیقاتی برای تقویت توانمند
علمی و جداشدن ا  حواشی

ع اقدام دستگاه های مربوط به دفا-6•
و ارت دفاع، سا مان ارتش، سا مان )

برای تقویت مسائل دفاعی( سپاه

تقویت جوان های پُرانگیزه، -7•
انقالبی و متدین

شور لزوم مصونیت بخشیدن به ک( ح
در برابر دشمن
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  پاسخ داده شدپاسخ داده شدشناسی شناسی   دشمندشمن  دربارهدربارههايی که در بيانات هايی که در بيانات ـ نمودار پرسشـ نمودار پرسش  جج
 

 

 

 

 

 
 

  

  

  
 

 

  

  
 

  

  

  

  
  

  

   

 دشمن درونی چیست؟

 چرا مدام دشمن می گوییم ؟

 توانیم برنامه ریزی درستی بکنیم؟اگر دشمن را نشناسیم می

 جهاد فقط مخصوص دشمن خارجی است؟

 منظور از دشمن بیرونی چیست؟

 آمریکا بکشید؟چرا امام مکرر می گفتند هر چه فریاد دارید بر سر 

 دشمن اصلی کیست؟

 باشیم داشته خودمان در است ممکن که بدي هايخصلت 
 

 از دشمن نباید غفلت کرد

 استکبار جهاني

 فراموش نکردن دشمن خارجي
 

 بگیرد او از را ایران ملّت عظیم دستاورد که است درصدد توان همه با که است دشمني آن

 هم دشمن خارجي و هم دروني

 مي توانیم با حکمت و درایت حرکت کنیمن

 دشمن؟مقطعی  سه هدف مرحله ای و

 

 معنای شناخت خط درگیری دشمن چیست؟

 رقیب جناحی، شیطان اکبر است؟

 منظور از بیش فعالی دشمن؟

 رتبصی

 شیطان اکبر آمریکاست
 

 ن اند.مشغول تحرکات گوناگو
 

 امید روح ترریب و برشمقاومت و کارساز باورهاي ترریب ملي، وحدت ترریب
 

 یکی از مهم ترین نقشه های دشمن؟
 

 ما باید در برابر دشمن چکار کنیم ؟
 

 چرا دشمنی آنها با جمهوری اسالمی ویژه است؟
 

 متوقف کردن حرکت علمي کشور
 

 توانمندي ها را افزایش دهیم
 

 ندارد سابقه دنیا در که است ايپدیده اسالمي جمهوري که است این علّت
 

 دشمنی آنها با ما به علت ستیزه گری ایران است ؟
 

 در برابر دشمن چکار کنیم؟
 

 خیر، این هم تصور غلطي است
 

 مصونیت برشیدن کشور
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  نگري:نگري:از زاويه آيندهاز زاويه آيندهشناسی شناسی   دشمندشمن  دربارهدربارهد ـ نمودار بررسی بيانات د ـ نمودار بررسی بيانات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 عالج مصاديق دشمن درونی

 شناخت روش دشمنی:

 فرصت:
 حل شدن خیلي از مشکالت

 فرصت:
 آگاهي از اختالف افکني و توطئه هاي دشمن -
 منحرف شدن شعارهاي مردم جلوگیري از -

 نشاختن دشمن درونی:

 تهدید:
  گذاريسیاست در ضعف -1

  اجرا در ضعف -2

 تالش در ضعف-3

 بی توجهی به دشمن درونی:
 

 تهدید:
 و بي تدبیري فهمي کج -1

 التقا  و خودباختگي -2

 نفس ضعف -3

 و ناامیدي تردید -4

 دشمن شناسی:
 

 هضم شدن در هاضمه دشمن
 

 فرصت:
 تشریص ترفندها و اهداف دشمن  -1

 اسالمي انقالب پاسداشت -2

 ندادن به دشمن فرصت -3

 گرفتن عبرت یافتن و بصیرت -4

 دشمن نقشه در نگرفتن قرار -5

  دشمن فعالي بیش و درگیري خ  شدن از آگاه -6

  علمي هاي پیشرفت -7

 دفاعي توان براي ریزي برنامه -8

 تهدید:

 سیاسي سلطه -1

 اقتصادي سلطه -2

 فرهنگي سلطه -3
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  : : دشمن شناسیدشمن شناسی  دربارهدربارهبيانات بيانات   دردرمصاديق مصاديق موارد و موارد و ترين ترين نمودار برخی از مهمنمودار برخی از مهم  هـ ـ هـ ـ 
 

 

 

 

  

 

  

 دو دشمن بزرگ ملت ایران -1

  دارند حسّاسیّت دشمن کلمه روىکه  هابعضى -2

 در قرآن "ابلیس"و  "شیطان"تکرار چندین باره واژه های  -3

 مظاهر دشمن ،آمریکا دولت و جهانی صهیونیسم شبکه -4

 بین المللیسکوالرها و مترفین  -5

 ضعف ما در سیاستگذاری، اجرا و تالش -6

 دست تفرقه افکن قدرت های مسلط سیاسی در دنیا -7

 انداصلی  دشمنان غرض اعمال برایای  وسیله که مسلمان های ملت در ایعده -8

 بکشید آمریکا سر بر دارید فریاد هرچه درباره تاکید مکرر امام -9

 منطقه در استکباری هایدستگاههدف های خطرناک  -10

 النّفسضعیف های آدم و خودفروخته های آدم و مرتجع هایرژیم -11

 ران خوددهمدستی با دشمن برای زدن دوستان و برا -12

 آمریکایی مسئوالن ادبانهبی اظهارنظرهای -13

 کشور نمسئوال با خصوصی جلسات در آمریکایی نمسئوال دورویی -14

 شیطان اکبر بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی -15

و مطـرح شـدن بحـه تهـاجم  74و  73از سال های  اخالقی - اعتقادی مبارزه آغاز -16

 فرهنگی دشمن

 عرب دولتمردان از بعضی میان در صهیونیسم با ضدّیت شعارعوض کردن  -17

  کشور علمى حرکت کردن متوقّف برای دشمن مهمّ نقشه -18

درباره  مُهتَدُون؛ اَنَّهُم یَحسَبُونَ وَ اهلل دُونِ مِن اَولِیاءَ الشَّیطینَ اتَّخَذوا اِنَّهُمُمعیار قرآنی  -19

 انسازش با شیط

 فرمایش حضرت علی )ع( درباره مورد تهاجم قرارنگرفتن در خانه خود -20

 تقویـت و نظـام علیـه جوسـازی تهمت، قطعنامه، تحریم،)دشمن  گوناگون تحرکات -21

 (داخلی معارضان
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 :دومفصل 

 موضوعات و محورهايترين مهم

 

 شناسی دشمن دربارهبيانات رهبر معظم انقالب 
 

 

 
وم ويمهم: فصل د حرم رض جمع زائران  عظم انقالب در  رهبر م ي بیانات   ترين موضوعات و محورها

  

  

 

 

 
  دشمن شناسيدشمن شناسيفصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهاي بیانات رهبر معظم انقالب درباره فصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهاي بیانات رهبر معظم انقالب درباره 
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  شناسیشناسی  دشمندشمن  دربارهدربارهبيانات بيانات الف ـ مفاهيم کانونی در الف ـ مفاهيم کانونی در 

 عين بيانات توضيح مفهوم به استناد مفاهيم کانونی و نکات کليدي رديف

 دشمن درونی و داخلی 1

 اسـت ایـن مـن اعتقاد. کنممي خالصه چیز، سه در را دروني دشمن واقع در یعني داخلي، دشمن من حاال خوب، » -

. اسـت درون آسـیب ایـن. اسـت - ایمان ضعف - ایمانيبي آنها از یکي...گرددبرمي چیز سه این به چیزها این همه که

 آنهـا از یکـي. هسـت هـم سـیما و صدا از صحبت جاي که تبلیغ، در جمله از هاست؛زمینه همه در عملکرد سوء یکي،

 .«است طلبي دنیا

 دشمن بيرونی 2
 نیـز درونـي دشـمن آن بـرآوردن سر خطر است، فعال اسالمي جمهوري و اسالم با مقابله در بیروني دشمن تا ولي »-

 .«شمارند مي جدّي و بزرگ بالقوّه خطري را این ایران، در اسالمي نظام والنئمس و هست همواره

 دشمن دانستن دشمن 3

 دشـمن؛ دشـمن، گویید مي مدام چرا که کنند مي اعتراض ما به دارند؛ حسّاسیّت دشمن کلمه روى هابعضى حاال »-

 عنـوان ،«شـیطان» عنـوان شـده تکـرار چقـدر قـرآن آخـرِ تـا اوّل بینیدمى کنید، مالحظه[ را] قرآن شما کهدرحالى

 .« نیست عیب که دشمن دانستنِدشمن. کرد غفلت نباید که دشمن از. شده تکرار مکرّر شده، گفته مکرّر ؛«ابلیس»

 استکبار جهانی و نظام سلطه 4
 او بـه کـه چیزي همان یعني المللي؛بین سلطه نظام از است عبارت ما هدف این بیرونيِ دشمن. بیروني دشمن اما و»-

 .«کندمي تقسیم پذیرانسلطه و گرانسلطه به را دنیا سلطه، نظام و جهاني استکبار. جهاني استکبار گوییممي

 شبکه صهيونيسم جهانی 5

 این البته. مریکاآ متحده ایاالت کنوني دولت و جهاني صهیونیسم شبکه از است عبارت دشمني این مظهر امروز »-

. است بوده امروز تا انقالب اول از ایران ملت با دشمني سیاست اما کند،مي تغییر ها روش نیست؛ امروز مال دشمني

 نشینيعقب به یا کند ضعیف را ایران ملت است نتوانسته آنها فشارهاي عبث؛ اما اند،آورده وارد فشار اند،توانسته هرچه

 .«شان رواني جنگ نه شان،سیاسي فشار نه شان،نظامي تهدید نه شان، اقتصادي تحریم نه کند؛ وادار

 دشمن اصلی 6

 اشـتباه نیسـتند، حتّي هم دشمن و داریم نظر اختالف آنها با که دوستاني با و دو درجه دشمنان با را اصلي دشمن »-

 دسـتاورد کـه است این درصدد توان همه با که است دشمني آن اصلي دشمن. است دیگر جاي اصلي دشمن نگیریم؛

 «.بگیرد او از را ایران ملّت عظیم

 عوامل دشمن در داخل 7
 داخـل در دشـمنان عوامـل نگذاریـد و نگـذاریم. کرد غفلت نباید این از دارند؛ عواملي هم کشور داخل در دشمنان »-

 «. کنند ایجاد اختالل و کنند استفاده ضعف نقا  از بتوانند کشور

 طبيعت و ترفندهاي دشمن 8

 شروع ما را جنگي هیچ کار؛ این براي داریم را خودمان دالیل بود؛ نرواهیم جنگ کنندهشروع ما که ایمگفته ما بارها»-

 «.شناخت باید را دشمن طبیعت شناخت، باید را دشمن گرفت، دشمن از را جنگ شروع جرئت باید امّا کنیمنمي

 را دشمن ترفندهاى و را دشمن شما که وقتى آن باشید، آماده شما که وقتى آن باشید، قوى شما که وقتى آن»-

 «.کشید خواهد دست دشمنى از ناچاره ب دشمن بشناسید،

9 
نقاط ضعف معرفتی و عملی 

 دشمن

 هم عواملش و است آمریکا هم، کاملش مظهر که است جهاني استکبار دشمن شناسید؛مي را دشمن شماها البّته»-

 شدهشناخته شما براي دشمن هستند؛ اینها مانند و النّفسضعیف هاي آدم و خودفروخته هاي آدم و مرتجع هايرژیم

 باید -را دشمن عملي و معرفتي ضعف نقا - را دشمن ضعف نقا . کرد استفاده شناخت این از بایستي است؛

 «.کرد شناسایي

 نشدنیدشمنی عظيم و تمام  10
 است؛ نشدنىتمام و عظیم دشمنى همان از ناشى شود، مي وارد ایران ملّت بر استکبار ناحیه از امروز که فشارى»-

 «.است نشدنىتمام دشمنى

 جبهه دشمن 11

 را مسائل اندیشیدن، به کردن عادت فکر، به آوردن روى اندیشه، به آوردن روى به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى»-

 اسالمى؛ امت دشمن جبهه حقیقى شناختن به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى. کردن تحلیل درست فهمیدن، درست

 .«بشناسیم را دوستانمان بشناسیم، را دشمنانمان

 خط درگيري با دشمن 12
 دهید؛ تشریص را دشمن با درگیري خ  شما که است این معناي به ها دوران همه در و دوران این در بصیرت»-

 «.کنند مي اشتباه را درگیري نقطه هابعضي است؟ درگیري دشمن با کجا

 شيطان اکبر 13

 اکبر شیطان آمریکاست، اکبر شیطان! آورندمي حساب به «اکبر شیطان» را خودشان انتراباتي رقیب هابعضي»-

 زیدم، طرفدار من. نیست اکبر شیطان که انتراباتي رقیب نیست، اکبر شیطان که جناحي رقیب است؛ صهیونیسم

 و انقالب ادعاي دو هر عمرو و زید که حالي در مناسبت؟ چه به چرا؟ بدانم؟ شیطان را شما من عمروئي؛ طرفدار شما

 «.کنیم مشرص را دشمن با درگیري خ . ندا انقالب خدمت در و اسالم خدمت در کنند، مي اسالم
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 عين بيانات توضيح مفهوم به استناد مفاهيم کانونی و نکات کليدي رديف

 بيش فعالی دشمن 14

 بیماري. ماست مقابل جبهه شدنِ فعال بیش است، بارزتر و ترواضح همه از که چیزي آن جهاني مسائل در»-

 کارهاي زیاد؛ تحرک، که است این معناش فعاليبیش. است نوجوانان و کودکان هايبیماري از یکي فعاليبیش

 و هدف بدون اما زیاد، تحرک. زنند مي در آن و در این به نیست؛ هدف نیست، تمرکز اما دهند، مي انجام گوناگون

 «.کند مي مشاهده دشمن مقابلِ  جبهه در امروز را حالت این انسان. است فعاليبیش حالت این. ناکامي با همراه غالباً

 لبخند دشمن 15

 به گاهي. ایمکرده پیدا هم تجربه سال، سي این در. نروریم را دشمن جبهه دروغ هايوعده و دشمن لبرند فریب»-

 لبرند فریب. چیست صحنه پشت فهمیدیم یواش یواش. کردیم مي باور ما از بعضي گاهي اوائل. زدند لبرند ما روي

 «.نروریم را دشمن دروغ هايوعده فریب را، دشمن

 روش دشمنی دشمن 16

 و نفرت و اختالف ایجاد دشمني، روش امروز. شناخت باید هم را دشمني روش اما شناسیم؛مي را دشمن این ما»-

 طرح و مردم شعارهاي کردن منحرف است؛ اسالمي هاي آرمان به نسبت دلسردي ایجاد است؛ مردم آحاد میان کینه

 «.ندارد همرواني هیچ مردم عظیم حرکت با که است شعارهایي

 بی  اعتمادي به دشمن 17

. است بوده ايعاقله قوّه یك براساس است؛ بوده عقالني منطق براساس اوّل روز از اسالمي جمهوري محاسبات»-

 به اعتماديبي دوّم، آفرینش؛ سنن و خدا به اعتماد اوّل،: است اینها داده مي شکل را محاسبات این که عناصري

 «.او شناخت و دشمن

 شناخت دشمن از دور 18

 در که جماعتي هر: فرمود( الساّلمعلیه) امیرالمؤمنین که است اينکته همان این است؛ مهمي نکته خیلي این »-

 خواهند شکست اینها آید،مي دارد دشمن که این از کنند غفلت بگیرند، قرار دشمن تهاجم مورد خودشان خانه داخل

 که کساني آن روز آن که بود غفلتي این شناخت؛ باید دور از دید، باید دور از را دشمن  .شد خواهند مغلوب خورد،

 «.ندیدند دیدند، مي باید

 دشمنپازل  19

 و ناحق دشمن! بشود صادر نفر یك زبان از حقي، حرف که دهدمي ترتیب ايگونه به را کار دشمن اوقات، گاهي »-

 کامل را خودش پازل خواهدمي چون بشود؟ صادر شرص آن زبان از حق حرف این خواهدمي چرا پس است، باطل

 بزند باید شرص آن که است حقي حرف همین هم اشقطعه یك شده؛ تشکیل قطعه دویست یا صد از پازل این. کند

 «.کرد نباید کامل را دشمن پازل. زد نباید را حق حرف این اینجا! کند کامل را پازل این تا

 غفلت از دشمن 20

 ایم،کرده غفلت دشمن هايتوطئه و دشمن از چه هر. است دشمن از غفلت کنم،مي ذکر که سرفصلي آخرین»-

 هشیاري و آگاهي معناي به خود به دادن تنبه خود، دادن توجه معناي به توبه این. کنیم توبه و استغفار آن از بایستي

 .«ماست چشم شدن باز و

 تقويت دشمن 21

 است؛ کرده محروم متمادي، هاي سال رفته یغما به سفره این از را جهانرواران! ندارد؟ دشمن اسالمي نظام چطور»-

 توانندمي که هرکاري - اقتصادي محاصره در تبلیغات، در - کنندمي دشمني که بینیممي ند،ا دشمن که است معلوم

 «.گویندمي هم صریح کنند؛مي نظام، علیه دشمن تقویت در
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  شناسیشناسی  دشمندشمن  دربارهدربارهبيانات بيانات هاي محوري هاي محوري ب ـ شاخصب ـ شاخص

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

  دشمن کلیمفهوم  1

 داخلی:الف( دشمن 
 سه در داخلی دشمن شدن خالصه -1

 :موضوع

 ایمان ضعف  -

  عملکرد سوء  -

 دنیاطلبي  -
 : درونی دشمنان مصادیق -2

 تحجّر و جمود و فهمي کج -

 التقا  و خودباختگي -

 نفس ضعف -

 فکري وسوسه و تردید -

 تنبلي و طلب راحت نفس -

 نداشتن نشا  کاري -

 ناامیدي -

 افراطي هايخودخواهي -

 دیگران به بودن بدبین -

 آینده به بودن بدبین -

 ملت و خود به اعتماد نداشتن -

 بدون دیني ادبیات کردن غلی  -

 ازا مابه

 نداشتن تدبیر -

 بیرونی دشمن ب(
 :مصادیق -

  جهاني صهیونیسم شبکه -

 آمریکا دولت -

 دیکتاتورهــاي و گرانســلطه همــه -

 دنیا

 سکوالرها -

ــرفین - ــيبین مت ــدان و الملل  ثروتمن

 عمـده منابع و نفت که جهاني عظیم

ـــاني ـــار در را جه ـــان اختی  خودش

 خواهندمي

 دو درونی و بیرونی دشمنان ج(

  وحدت مقابل در عمده مانع

 نگرفتن اشتباه در مراقبت د(

 : فرعی و اصلی دشمن
و از  کند می خرج پول که دشمنی -

 کند نمی فروگذار جنایتی هیچ

 چیـز، سـه در را درونـي دشـمن واقع در یعني داخلي، دشمن من حاال خوب،» -الف(

 - گـرددبرمي چیـز سه این به چیزها این همه که است این من اعتقاد. کنممي خالصه

 بحـث اشدربـاره و اشـاره مـوارد، این از خیلي به کردم، نگاه که هم شما هاي بحث در

 خواهـد حـل مشکالت، از خیلي کنیم، عالج را چیز سه این بتوانیم ما اگر - است شده

 کسـاني از یکـي بنـده. بیـاورم اسـم دیگري کس از خواهمنمي من، خود هم اول. شد

 مـن در هـم هـا ضـعف از مقدار یك. دارم نقش مملکت، این امور جریان در که هستم

 هـا نقـش بیـاییم، پـایین هرچه. است خواد در و ولینئمس مرتلف طبقات در است؛

 بایـد هست، اگر. بکنیم برطرف را آنها باید ماهاست؛ در ایرادها این. شودمي تر کمرنگ

 این. است - ایمان ضعف - ایمانيبي آنها از یکي! بهتر چه که نیست اگر بکنیم؛ برطرف

 کـه تبلیـغ، در جملـه از هاسـت؛زمینه همـه در عملکرد سوء یکي،. است درون آسیب

 را دنیـا مـزه یعني است؛ طلبي دنیا آنها از یکي. هست هم سیما و صدا از صحبت جاي

 من نظر به! دانستن قدر را دنیا شیرین و چرب و کردن مزمزه دهان در ولع، و حرد با

 یـا دستگاه، هر. گرددبرمي چیز سه این به چیز، همه و است اصلي عوامل چیز، سه این

 گـردد موجب کس هر. زندمي ضربه انقالب به بشود، چیز سه این موجب که فردي هر

آسـیب بـه کمـك بشـود، ضعیف مردم ایمان و بشوند داده سوق ایمانيبي به مردم که

 . 1کندمي انقالب هاي

 تحجّـر، و جمود و فهمي کج همان است اسالمي امت قدیمي دشمن که دروني خطر -

 یـا و فکـري، وسوسـه و تردیـد یـا نفـس، ضعف و نومیدي یا التقا ، و خودباختگي یا

 خمینـي امام رهبري به ایران پیشرو و رشید ملت. است آن امثال و اینها از يامجموعه

 هايجبهـه در توانسـت تـا آمد فائق آن بر و داد شکست را دروني دشمن راحل، عظیم

 در و مسـتقر خـود کشـور در را اسـالمي جمهوري نظام و شود پیروز نظامي و سیاسي

 و اسـالم بـا مقابله در بیروني دشمن تا ولي. کند مجاهدت آن راه در سال بیست مدت

 و هسـت همواره نیز دروني دشمن آن برآوردن سر خطر است، فعال اسالمي جمهوري

 آنچـه. شمارند مي جدّي و بزرگ بالقوّه خطري را این ایران، در اسالمي نظام والنئمس

 همـه از بـیش و خود هوشیار مردم پیوسته و نامیممي دشمن فرهنگي تهاجم را آن ما

 مـا دشمنان جانبه همه کوشش همانا خوانیم، فرامي آن برابر در مجاهدت به را جوانان

 همـین برانگیرتن براي امنیتي و سیاسي و خبري و تبلیغي ابزارهاي همه از استفاده با

 . 2است دروني دشمن

 راه این در ما نیست؛ مانعبي اسفالته راه یك برود، خواهدمي ایران ملت که راهي این -

 براي اختصار به امروز را دشمن دو این من. داریم بزرگ دشمن دو ما. داریم هم چالش

 باید چه دشمن دو این مقابل در شما و من ببینیم تا کنم نمایيچهره و معرفي شما

: داریم دشمن دو ما.... بداند را دشمن نقشه بشناسد، را دشمن باید ملت یك. بکنیم

 دروني دشمن. است بیروني دشمن دشمن، یك است؛ دروني دشمن دشمن، یك

 که است بدي هاي خصلت دروني دشمن چیست؟ دروني دشمن. است ترخطرناک

 ناامیدي، نداشتن، کار نشا  تنبلي،. باشیم داشته خودمان در ما است ممکن

 اعتماد نداشتن آینده، به بودن بدبین دیگران، به بودن بدبین افراطي، هايخودخواهي

 هايدشمن این اگر. است بیماري اینها -خود ملت به نه و خود شرص به نه -خود به

 ملت بیروني دشمنان همیشه. شودمي مشکل ما کار باشد، داشته وجود ما در دروني

                                                           
 1377/12/15 انقالب شناسيآسیب همایش در کنندگانشرکت دیدار در بیانات . 1
 1377/12/28 حج عظیم يکنگره به . پیام 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 حاکمیّت ملّت، حضور که دشمنی -
 اسالمی و قرآنی افکار نفوذ و ملّی

 گیرد می نادیده را مردم میان در

 در بیرونـی دشـمنان عوامل -(ه

 :فرصت مترصد داخل،
 ای معارضه امکانات از استفاده -
 داخل در نظام با

 و درونی دشمنان با مبارزه راه( و

 :بیرونی
  جهاد -
 قوی روحیه -

 شما: »دهند رسوخ ایراني جامعه درون در را ها میکروب این اندکرده سعي ایران

 ،«است تیره افقتان» ،«است تاریك تانآینده» ،«نیستید قادر شما» ،«توانیدنمي

 کسل، ناامید، را ما ملت که است بوده این سعي. «درآمد پدرتان» ،«شدید بیچاره»

. است دروني دشمنان اینها بیاورند؛ بار بیگانه دست به چشم و تنبل نفس، به اعتمادبي

 اینها ما ملت عمده بالي ما، کشور در اسالمي حرکت بروز از قبل هاي سال طول در

 اگر نیست؛ ممکن پیشرفتش ملت این باشد، داشته را هابیماري این ملتي اگر. بود

 همدیگر با باشند، نداشته نفس به اعتماد باشند، ناامید باشند، تنبل مردمش ملتي

 پیش ملتي چنین باشند، ناامید آینده از باشند، بدبین همدیگر به باشند، نداشته پیوند

 مثل کند؛مي ویران را بنا بیفتد، بنا پایه درون در که ايموریانه مثل اینها رفت؛ نرواهد

 مبارزه صفات این با باید. کندمي فاسد را میوه بگیرد، قرار میوه داخل که است کرمي

 به مندعالقه آینده، به بینخوش نفس، به اعتماد داراي امیدوار، باید ما ملت. کرد

 بحمد. کندمي کمك راه این در را او که باشد معنویاتي به مؤمن و معتقد و پیشرفت،

. کرد تکمیل را اینها باید دارد؛ امیدي چنین و نفس به اعتماد چنین ما ملت امروز اللَّه

 جامعه عمومي فرهنگ در خود، جان در خود، درون در را هادشمن این بتوانیم ما اگر

 .. 1برساند ايلطمه و صدمه ما به تواندنمي هم بیروني دشمن بیندازیم، کار از خود

 اینها باشد؛ اشدروني هايدشمن مواظب باید است؛ طورهمین هم اسالمي دولت -

 این از برشي به صحبت اولِ. بگویم را ها آفت این از مورد دو کيی. است هایش آفت

 است این هایش آفت از یکي شدن، منحرف راه از و کردن غفلت. کردم اشاره ها آفت

 را، ما این. باشد داشته عمل در مابازایي اینکه بدون کنیم؛ غلی  را دیني ادبیات ما که

 ادبیات اینکه. کندمي تشویق مردم بین در را ریاکاري هم و کشاندمي ریاکاري به هم

 از بیش. باشد داشته مابازا باید ولي ندارم؛ مرالفتي هیچ آن با من شود، تقویت دیني

 خود نرواهیم تظاهراتمان و اظهار و زبان در کنیم،مي عمل اسالمي رفتارمان در آنچه

 باید را محتوا. هاست آفت آن از محتوا، به تا فرم به دادن اهمیت بیشتر. دهیم جلوه را

 تحول مدیریتمان نحوه در باید شویم، اسالمي حقیقتاً خواهیممي اگر. کرد اسالمي

 - انتراباتي تبلیغات در جمهورمان رئیس آقاي خوب هاي حرف از یکي. کنیم ایجاد

 این. بود مدیریت در تحول - کرد جذب را زیادي يعده حرف، این من نظر به که

 در گام اولین. دهیم انجام باید ما خود دهد؟ انجام باید کسي چه را مدیریت در تحول

 اِعمال خودمان، نصب و عزل کارمان، کیفیت خودمان، رفتار که است این تحول

 دهیم،مي خرج به که انعطافي دهیم،مي خرج به که ياجذبه خودمان، مدیریت

.  باشد اسالمي دهیم،مي انجام خودمان به مراجع و مراطب طبقات با که برخوردي

 اشتباه هاست، آفت از یکي مابازا، بدون کردن غلی  را دیني ادبیات گفتم کهاین البته

 و اسالمي هايپرچم که هستند دنبالش کنار و گوشه هابعضي که کاري با نشود

 نباید مطلقاً. گویمنمي را این بنده نریر، بردارند؛ مردم بین از را اسالمي هاينشانه

 «القلوب تقوي من فانّها الل ّه شعائر یعظّم من و. »کرد تضعیف را اسالمي هاينشانه

 نگهداشتن چشم جلو و کردن مطرح بر و دادن نشان بر و تظاهر بر شعائر بناي اصالً

 و نیستیم ریا اهل ما اینکه اسم به هابعضي. کرد تضعیف نباید مطلقاً  را شعائر. است

 و اسالمي سیماي و اسالمي هاي عالمت و اسالمي شعائر کنیم، تظاهر خواهیمنمي

 زندگي و خودشان زندگيِ  از را اسالمي هاي پرچم و اسالمي رفتار و اسالمي وجهه

 توصیه بعکس، بلکه کنم؛نمي توصیه را این مطلقاً بنده نریر، کنند؛مي جمع مردم

 روي واقعاً بکشیم، آب جانماز بناست اگر منتها. دارید نگه را اینها باشید مقید کنممي
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 کنار و نرواند نماز رویش و بکشد آب را جانماز انسان واالّ بروانیم؛ هم نماز جانماز آن

 .1ندارد يافایده بیندازد،

 چرا که کنند مي اعتراض ما به دارند؛ حسّاسیّت دشمن کلمه روى هابعضى حاال -

 بینیدمى کنید، مالحظه[ را] قرآن شما کهدرحالى دشمن؛ دشمن، گویید مي مدام

 شده، گفته مکرّر ؛«ابلیس» عنوان ،«شیطان» عنوان شده تکرار چقدر قرآن آخرِ تا اوّل

 نیست؛ عیب که دشمن دانستنِدشمن. کرد غفلت نباید که دشمن از. شده تکرار مکرّر

 و خودمان عیوب از که نیست این معنایش کنیم، مي تکیه مدام دشمن روى ما اینکه

 همه از ج نب یك؛ ب ین   الَّتى ن فسُك   ع دُوِّک  ا عدى نه، غافلیم؛ خودمان درونى مشکالت

 ماست، طلبراحت نفْسِ ماست، خود دشمن ماست، درونى دشمن بدتر، ها دشمن

 معلوم اینکه -[ است] امورمان پیشبرد در ما تدبیر عدم ماست، آسایىتن ماست، تنبلى

 راهبردى خطاى بیرونى، دشمن از غفلت امّا محفوظ؛ خود جاى به اینها - است

 «.2کرد خواهد خسارت دچار را ما که است عظیمى

 سلطه نظام از است عبارت ما هدف این بیرونيِ دشمن. بیروني دشمن اما و»  -ب(

 و جهاني استکبار. جهاني استکبار گوییممي او به که چیزي همان یعني المللي؛بین

 در برواهد ملتي اگر. کندمي تقسیم پذیرانسلطه و گرانسلطه به را دنیا سلطه، نظام

 کنند؛مي دشمني ملت آن با گرانسلطه کند، دفاع خود منافع از گرانسلطه مقابل

 یك دشمنِ این،. بشکنند هم در را او مقاومت کنندمي سعي و آورندمي فشار او روي

 بار زیر و بشود پیشرفته و آبرومند و عزتمند و مستقل خواهدمي که است ملتي

 از است عبارت دشمني این مظهر امروز. است بیروني دشمنِ  این نرود؛ گرانسلطه

 مال دشمني این البته. مریکاآ متحده ایاالت کنوني دولت و جهاني صهیونیسم شبکه

 تا انقالب اول از ایران ملت با دشمني سیاست اما کند،مي تغییر ها روش نیست؛ امروز

 نتوانسته آنها فشارهاي عبث؛ اما اند،آورده وارد فشار اند،توانسته هرچه. است بوده امروز

 نه شان، اقتصادي تحریم نه کند؛ وادار نشینيعقب به یا کند ضعیف را ایران ملت است

 سال پانزده از ما امروز. شان رواني جنگ نه شان،سیاسي فشار نه شان،نظامي تهدید

 این هستیم؛ ترقوي بسیار قبل سال هفت و بیست از قبل، سال بیست از قبل،

 اسالمي جمهوري نظام و ایران ملت با دشمني در دشمن که است این دهندهنشان

 . 3هست دشمني این اما است؛ مانده ناکام

 همه. هستند شده شناخته دشمنان دسته یك دارد؛ دشمن دسته دو اسالمي دولت

 دولت چون اند؛اسالمي دولت دشمن واضح دالیل به دنیا دیکتاتورهاي و گرانسلطه

 ورود به یا دین به که هستند کساني. است مرالف دیکتاتوري و سلطه اصل با اسالمي

 دولت با هم اینها - سکوالرها اصطالح به - نیستند معتقد زندگي عرصه در دین

 باشد، جدا دین از سیاست باشد، جدا دین از باید اقتصاد گویندمي ند؛ا مرالف اسالمي

 جدا دین از عمومي مردميِ هاي نشا  و تحرکات باشد، جدا دین از اجتماعي زندگي

 مرالفت تا بودن، مرالف از گیرد؛مي انجام وسیعي طیف در هم هامرالفت. باشد

 عظیم ثروتمندان یعني - الملليبین مترفین. کردن جدي هايمعارضه تا کردن،

 کار این براي و خواهندمي خودشان اختیار در را جهاني عمده منابع و نفت که جهاني

 دولت بیروني دشمنان جزو هم اینها - کنندمي را عملي و علمي تالش حداکثر دارند

 اند،دشمن آنها از بعضي کنند؛نمي دشمني لزوماً هادشمن کردیم عرض. انداسالمي

 میدان وارد بعضي است، اعتراض و مرالفت صورت به کردنشان دشمني بعضي

 کدام هر با باید و دارد وجود دشمني اقسام و انواع بنابراین. شوندمي گالویز و شوندمي
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 و هابیماري ها،آفت یعني اند؛دروني دشمنان دوم دسته.کرد برخورد نحوي به

 ناشي بکُشد، را ما بیاید دیگري که باشد این از ناشي آنچه از بیش ما مرگ. هامیکروب

 از ناشي ما هايمرگ غالباً . آیدمي وجودبه اختالفي خودمان درون در که است این از

 کند؛مي درست سرطان که است ياعاصي سلول و يابیماري میکروبي، ویروسي،

 طورهمین هم اسالمي دولت. بکُشد را آدم بیاید کسي که است این از ناشي کمتر

 از مورد دو کيی. است هایش آفت اینها باشد؛ اشدروني هايدشمن مواظب باید است؛

 و کردن غفلت. کردم اشاره ها آفت این از برشي به صحبت اولِ . بگویم را ها آفت این

 کنیم؛ غلی  را دیني ادبیات ما که است این هایش آفت از یکي شدن، منحرف راه از

 هم و کشاندمي ریاکاري به هم را، ما این. باشد داشته عمل در مابازایي اینکه بدون

 آن با من شود، تقویت دیني ادبیات اینکه. کندمي تشویق مردم بین در را ریاکاري

 اسالمي رفتارمان در آنچه از بیش. باشد داشته مابازا باید ولي ندارم؛ مرالفتي هیچ

 بیشتر. دهیم جلوه را خود نرواهیم تظاهراتمان و اظهار و زبان در کنیم،مي عمل

 اگر. کرد اسالمي باید را محتوا. هاست آفت آن از محتوا، به تا فرم به دادن اهمیت

 از یکي. کنیم ایجاد تحول مدیریتمان نحوه در باید شویم، اسالمي حقیقتاً  خواهیممي

 این من نظر به که - انتراباتي تبلیغات در جمهورمان رئیس آقاي خوب هاي حرف

 چه را مدیریت در تحول این. بود مدیریت در تحول - کرد جذب را زیادي عده حرف،

 رفتار که است این تحول در گام اولین. دهیم انجام باید ما خود دهد؟ انجام باید کسي

 که ياجذبه خودمان، مدیریت اِعمال خودمان، نصب و عزل کارمان، کیفیت خودمان،

 و مراطب طبقات با که برخوردي دهیم،مي خرج به که انعطافي دهیم،مي خرج به

 را دیني ادبیات گفتم اینکه البته.  باشد اسالمي دهیم،مي انجام خودمان به مراجع

 و گوشه هابعضي که کاري با نشود اشتباه هاست، آفت از یکي مابازا، بدون کردن غلی 

 بردارند؛ مردم بین از را اسالمي هاينشانه و اسالمي هايپرچم که هستند دنبالش کنار

 من و. »کرد تضعیف را اسالمي هاينشانه نباید مطلقاً. گویمنمي را این بنده نریر،

 و دادن نشان بر و تظاهر بر شعائر بناي اصالً «القلوب تقوي من فانّها الل ّه شعائر یعظّم

. کرد تضعیف نباید مطلقاً را شعائر. است نگهداشتن چشم جلو و کردن مطرح بر

 و اسالمي شعائر کنیم، تظاهر خواهیمنمي و نیستیم ریا اهل ما اینکه اسم به هابعضي

 هاي پرچم و اسالمي رفتار و اسالمي وجهه و اسالمي سیماي و اسالمي هاي عالمت

 را این مطلقاً بنده نریر، کنند؛مي جمع مردم زندگي و خودشان زندگيِ از را اسالمي

 اگر منتها. دارید نگه را اینها باشید مقید کنممي توصیه بعکس، بلکه کنم؛نمي توصیه

 را جانماز انسان واالّ بروانیم؛ هم نماز جانماز آن روي واقعاً بکشیم، آب جانماز بناست

 «.1ندارد يافایده بیندازد، کنار و نرواند نماز رویش و بکشد آب

 دارد، وجود وحدت مقابل در کلي و عمده عامل دو. بشویم نزدیك هم با باید»  -ج(

 ما هايپایبندي ما، هاي تعصب: ماست دروني عامل عامل، یك. کرد عالج را اینها باید

 خود مبادي به ایمان. آمد فائق این بر باید. خودش براي گروهي هر خودمان؛ عقاید به

 خوب هم آن بر پافشاري است؛ ايپسندیده و خوب بسیار چیز خود عقائد و اصول و

 تجاوز عداوت و دشمني و تعرض با همراه و نفي مرز به اثبات مرز از نباید این اما است؛

 کنند؛ حف  را یکدیگر احترام هستند، اسالمي امت مجموعه در که برادراني. کند

 دیگران، به احترام اما کنند؛ حف  کنند، حف  خواهند مي هم را خودشان عقاید

 مجادله و بحث و دارند نگه را آنها عقاید و افکار حرمت و دیگران حقوق دیگران، حدود

 مذهبي مباحثات بنشینند خواهند مي فن، اهل و علما. بگذارند علمي مجالس براي را

 در یکدیگر به بدگوئي با علمي، محفل در و عالمانه مذهبيِ  مباحثه اما بکنند؛ کنند،
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 علمي تحلیل و تجزیه قدرت که افکاري با مراطبه در عمومي، افکار سطح در علن،

 همه. کنند مهار باید مسئوالن کنند؛ مهار علما بایستي را این کند؛ مي فرق ندارند،

 وظیفه هم سني دارد، وظیفه هم شیعه. دارند وظیفه مورد این در مسلمان هايگروه

 بیروني عامل یك. است دروني عامل که عامل یك این. بروند اتحاد سمت به باید دارد؛

 فق  نه. کرد غفلت این از نباید. است اسالم دشمنان افکنِ تفرقه مغرضِ دست هم

 مي که کردند احساس دنیا در سیاسي مسل  هاي قدرت که روزي آن از بلکه امروز،

 همیشه از امروز و آمده وجود به افکنتفرقه دست این بگذارند، اثر ها ملت روي توانند

 کمك هم این دارد، وجود امروز که مدرني وسائل جمعي، ارتبا  وسائل. است شدیدتر

 آگاه باید. کنند مي درست شعار تفرقه براي افروزند؛آتش افروزند؛آتش اینها. کند مي

 و مسلمان هاي ملت داخل در هم ايعده یك متأسفانه. بود هوشیار باید بود؛

 «.1اصلي دشمنان آن غرض اعمال براي وسیله شوند مي مسلمان، کشورهاي

 دروني هاي ضعف از اغماض معناي به خارجي دشمنان دشمنيِ  بر ما تکیه» -د(

 خودمان درون در ما بکنم؛ عرض عزیزم هاي جوان شما به را این. نیست خودمان

 این کند؛ مي استفاده ما هاي ضعف از زیادي موارد در دشمن داریم؛ هایي ضعف

 داریم؛ اجرا در ضعف داریم؛ گذاريسیاست در ضعف ما. کنیم برطرف باید را ها ضعف

 مي خودمان هاي حرکت در کاهلي دچار و تنبلي دچار گاهي داریم؛ تالش در ضعف

 یك سر شوند، مي درگیر همدیگر با خودمان از کشور درون در هایيگروه... شویم

 ضعف اینها ؛[شویم مي] غافل دشمن از ندارد؛ هم لزومي ندارد، هم ضرورتي که امري

 آگاه که دشمني- دشمن وجود لکن. کرد برطرف بایستي را ها ضعف این ماست؛ هاي

 فروگذار جنایتي هیچ از بتواند اگر که دشمني کند، مي خرج پول که دشمني است،

 مسائل همین بهانه به هابعضي. بماند عنهمغفولٌ نباید که است چیزي یك -کند نمي

 اینکه. کنند مي فراموش را آمریکا کنند، مي فراموش را خارجي دشمن داخلي، جزئي

 بکشید، آمریکا سر بر دارید فریاد هرچه که کردند مي تکرار مکرّر( علیهاهللرضوان) امام

 آنها با که دوستاني با و دو درجه دشمنان با را اصلي دشمن... است این خاطربه

 دیگر جاي اصلي دشمن نگیریم؛ اشتباه نیستند، حتّي هم دشمن و داریم نظر اختالف

 دستاورد که است این درصدد توان همه با که است دشمني آن اصلي دشمن. است

 حاکمیّت ملّت، حضور از است عبارت دستاورد این بگیرد؛ او از را ایران ملّت عظیم

 را ما که است بزرگ دستاورد آن این مردم؛ میان در اسالمي و قرآني افکار نفوذ ملّي،

 «. 2رساند مي پیشرفت به

 و نگذاریم. کرد غفلت نباید این از دارند؛ عواملي هم کشور داخل در دشمنان»  -ه( 

 اختالل و کنند استفاده ضعف نقا  از بتوانند کشور داخل در دشمنان عوامل نگذارید

  3.کنند ایجاد

 استفاده داخل در نظام با معارضه امکانات این از که است این نقشش خارجي دشمن-

 هايتوطئه به را کسان بعضي ها صحبت در که گاهي بنده. نماید تشدید را آنها و کند

 پردازید؟مي خارجي دشمن به چرا شما! آقا: گویندمي افرادي دهم،مي تنبّه دشمن

 روشن باید حرف کنید؟نمي اشاره خودمان کمبودهاي به خودمان، مسائل به چرا

 مشاهده را هازمینه را، ها ضعف را، کمبودها خود مقابل در خارجي دشمن اگر. بشود

. ایمگفته هم بارها است؛ روشني و بدیهي چیز اینکه. کند پیدا تسلّ  تواندنمي نکند،

 - نظام داخل صفوف درون در که است صورتي آن در بیرون از دشمن کامیابي اصالً

                                                           
 1387/12/25 نظام مسئوالن دیدار در بیانات . 1

 1394/08/12 دانشجویان و آموزاندانش دیدار در بیانات . 2
 1392/11/19 ارتش هوایي نیروي کارکنان و فرماندهان دیدار در . بیانات 3
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 اینکه در. باشد داشته وجود خأل نقا  و ضعف نقا  - جامعه داخل و کشور داخل

 همین از آیدمي خارجي دشمن. شد منکر شودنمي را خارجي دشمن اما. نیست شکّي

 همه از بیش و را ايجامعه هیچ را، انساني هیچ. کندمي را استفاده حداکثر ها ضعف

 نفهمد؛ را دشمن تالش نبیند؛ را دشمن که کرد نرواهد مدح کسي را وليئمس هیچ

 یك خارجي دشمن آري؛. نیاورد بجا خودي هاي ضعف از را دشمن استفاده سوء

 نظام. کندمي استفاده ما هاي ضعف از آیدمي خارجي دشمن منتها است؛ حقیقت

 خارجي دشمن یقیناً  کند، برطرف را ها ضعف این باشد توانسته درون در اگر اسالمي

 فوتي، و فوري وظیفه کند،مي حمله خارجي دشمن که وقتي اما ماند؛ خواهد ناکام

 به تشبیه در - کندمي حمله مرزها به دشمن وقتي بفرمایید فرض. اوست با مواجهه

 ما. بگیرند را او جلوِ بروند همه که است این اوّل وظیفه - نظامي جنگ دشمنيِ این

 ممکن بود؟ چه کرد، شروع را جنگ این دشمن اینکه علت» که کنیم بحث بیاییم

 ما که خالفي عمل فالن کردیم، ما که پرخاشي فالن کردیم، ما که رفتاري فالن است

 هر است، بوده علت هرچه. نیست ها بحث این جاي ؛«است شده این موجب کردیم،

 بپردازید البته بعد گرفت؛ را دشمن جلوي رفت باید االن است، داشته وجود ضعفي

 «.1کنید برطرف هم را ها علت

 آفت و بروني آفت -[ داخلي اضمحالل و خارجي دشمنان]دشمن نوع دو این» - و(

 اسالم. دارد وجود ايپدیده هر براي و تشکیالتي هر براي نظامي، هر براي - دروني

 مرصود جهاد،. است گذاشته را جهاد و کرده معین عالج، آفت، دو هر با مقابله براي

 نظام درون در را خودش منافق،.« المنافقین جاهدالکفارو. »نیست خارجي دشمنان

 از خواهدمي که است دشمني براي جهاد،. کرد جهاد باید اینها همه با لذا. دهدمي قرار

 . 2بیاورد هجوم آن به نظام، با دشمني و اعتقاديبي روي

 وقتي. بگوید زور آن به تواندنمي دشمن شد، قوي اشروحیه ايجامعه وقتي-

 است این اقدامشان اوّلین شوند، ملتي یا و جماعت فرد، سوار برواهند دنیا زورگویان

. ببرند بین از را اشایستادگي و توانایي احساس و بشکنند را ملت یا فرد آن روحیه که

 دارد، وجود جماعتي و ملت یك در روحیه و توانایي و قدرت احساس که زماني تا

 و تنبلي دروني؛ دشمنان نه و بیروني دشمنان نه آید؛ فائق آن بر تواندنمي کسهیچ

 «. 3کارگيبي و عاريبي

2 
 ضرورت و اهميت

 شناسی دشمن

 پشت و ترفندها به بردن پی -1

 :ها پرده
 دشمني آشکار-الف

 ضربه زدن در لباس دوست-ب

 غیرانسانی طبیعت شناخت -2

 :دشمن
 نشناسایي ابزارها و اهداف دشم-

 انقالب پاسداشت -3

 دشمن از فرصت گرفتن -4

  ه شدنآماد -5

 حرکت توقف از جلوگیری -6

 قول به هم شناخت، باید را او هايدشمني هم شناخت، باید را دشمن هم» -( 1

 سلسله ماند، فرو کار همه از چون دشمن -عبارت این شبیه- گوید مي که سعدي

 دشمني هیچ که کند کاري وقتآن جنباند، دوستي سلسله وقتي بجنباند؛ دوستي

 این به حواسمان باید ما همه. کند وارد را ضربه دوستي لباس در یعني کرد؛ نتواند

 انصافاً  و حقّاً است، خوب کشور مسئولین هاي فعّالیّت بحمداهلل خب،. باشد چیزها

 این چون است؛ الزم مضاعف مراقبت منتها کنند؛ مي تالش کنند، مي فعّالیّت دارند

 4.است حیائيبي و وقیح دشمن است، نابکاري دشمن دشمن

 روشنفکران به و اسالم علماي به متوجّه مسئولیّت، و تکلیف و امید که کردم عرض -

 هم سیاستمدارانشان با بزنند، حرف مردمشان با باید است؛ اسالم دنیاي در راستین

 ما را این دارند؛ بیداري هاي وجدان اسالم دنیاي سیاستمداران از بعضي- بزنند حرف

: است این جلسه این در من عرض. کنند ایفا نقش توانند مي -کردیم تجربه نزدیك از

                                                           
 1379/07/14 فیضیه مدرسه در قم علمیه حوزه طالب و فضال اساتید، جمع در بیانات . 1

 1371/11/06 پاسداران از جمعي دیدار در . بیانات 2

 1382/08/06 قرآن قاریان از جمعي دیدار در . بیانات 3
 1394/11/19 ارتش هوایي پدافند و هوایي نیروي کارکنان و فرماندهان دیدار در بیانات . 4
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 کشور علمی

 بصیرت یافتن -7

 :عبرت گرفتن -8
 مســئوالن ادبانــهبي اظهارنظرهــاي -

 در مذاکرات آمریکایي

 حکمت و درایت با حرکت -9

 :دشمن نقشه در قرارنگرفتن -10

 مسلمانان میان افکنياختالف -

 مذاهب هاي عصبیت تحریك -

  اسالمي مرتلف

 اسالمي امت وجهمنحرف کردن ت -

  دشمني و خصومت حقیقي نقطه از

 درگیری خط از آگاهی -11

 دشمن

 دشمن فعالی بیش از آگاهی -12

 :جهانی مسائل در
 تحریم -

 قطعنامه -

 تهمت -

  نظام علیه جوسازي -

 داخلي معارضان تقویت -

  علمیعظیم  های پیشرفت -13

 توان برای ریزی برنامه -14

 دفاعی

 روشن شدن شعارها -15

 

 که کرد اوّل روز در اسالم که را کاري که ببریم را بهره این پیغمبر والدت یادبود از ما

 دارد احتیاج این و بدهیم؛ قرار خودمان همّت وجهه بود، زمان آن مرده دنیاي احیاي

 بشناسیم، را دشمن دشمن؛ شناخت به بصیرت، به تدبّر، به خردمندي، به عقل، به

 کمك ما به باید متعال خداوند. نروریم را دشمن فریب بشناسیم، را دشمن هايتوطئه

 درست عرب شاعر. بدارد قدمثابت و بدهد قرار خودش مستقیم صرا  در را ما کند،

 کهوقتي. األُم م أ فض ل  یا رُقادُکُم ف ما ی ن م لم األ حداثُ و  ی قظان الدَّهرُ:که است گفته

 ندارید حق شما شماست، متوجّه خود امکانات همه با زور و زر دنیاي قدرت، دنیاي

 «. 1بروید خواب ندارید حق بزنید، چُرت

 داریم را خودمان دالیل بود؛ نرواهیم جنگ کنندهشروع ما که ایمگفته ما بارها» -2

 از را جنگ شروع جرئت باید امّا کنیم نمي شروع ما را جنگي هیچ کار؛ این براي

 امروز. شناخت باید را دشمن طبیعت شناخت، باید را دشمن گرفت، دشمن

 تعریف خودشان براي را خطرناکي هاي هدف منطقه این در استکباري هايدستگاه

 ابزارهایي. کند مي پیدا سروکار ها ملّت سرنوشت با که است هایي هدف اینها اند؛کرده

 یعني است؛ سبعانه و انساني غیر و خطرناک بسیار ابزارهاي گیرند، مي کار به که هم

 «.2بشوند کشته گناهبي هاي انسان که بگیرند کار به را هایي روش ندارند اباء هیچ

 است؛ دشمن شناخت انقالب، پاسداري و انقالب پاسداشت از دیگر بُعد یك» -3

 که است جهاني استکبار دشمن شناسید؛مي را دشمن شماها البتّه. بشناسیم را دشمن

 خودفروخته هاي آدم و مرتجع هايرژیم هم عواملش و است آمریکا هم، کاملش مظهر

 است؛ شدهشناخته شما براي دشمن هستند؛ اینها مانند و النّفسضعیف هاي آدم و

 و معرفتي ضعف نقا - را دشمن ضعف نقا . کرد استفاده شناخت این از بایستي

 این دارند احتیاج که هایي انسان رخ به را اینها و کرد شناسایي باید -را دشمن عملي

 «. 3کشاند بشود، کشیده آنها رخ به مطلب

 نکند تصوّر کسهیچ است؛ نظام این با معارضه و تالش در استکبار جبهه امروز» -4

 که وقتىآن باشید، قوى شما که وقتىآن نه، پوشد؛ مي چشم دشمنى از دشمن که

 دشمن بشناسید، را دشمن ترفندهاى و را دشمن شما که وقتىآن باشید، آماده شما

 دشمن به باشید، غفلت دچار شما که وقتىآن کشید؛ خواهد دست دشمنى از ناچاره ب

 هاى هدف و خود مقاصد که کرد خواهد پیدا فرصت دشمن وقتآن کنید، اعتماد

 وارد ایران ملّت بر استکبار ناحیه از امروز که فشارى. بیاورد وجودبه کشور در را خود

 است نشدنىتمام دشمنى است؛ نشدنىتمام و عظیم دشمنى همان از ناشى شود، مي
4». 

 شما که وقتى آن باشید، آماده شما که وقتى آن باشید، قوى شما که وقتى آن» -5

 خواهد دست دشمنى از ناچاره ب دشمن بشناسید، را دشمن ترفندهاى و را دشمن

 «.5کشید

 با برخوردمان گویید مي شما[ اینکه] حاال - دید شناخت، را دشمن باید خب،» -6

 فهمید، باید را او دشمنىِ - است دیگرى بحث نباشد، جورآن باشد، جوراین دشمن

                                                           
 1394/10/08 اسالمى وحدت کنفرانس میهمانان و نظام مسئوالن دیدار در بیانات . 1
 1394/07/15 آنان هايخانواده و اسالمي انقالب پاسداران سپاه دریایي نیروي کارکنان و فرماندهان دیدار در بیانات.  . 2
 1394/06/25 اسالمى انقالب پاسداران سپاه فرماندهان دیدار در بیانات . 3
 1393/10/17 قم مردم دیدار در بیانات . 4
 1393/10/17 قم مردم دیدار در بیانات . 5
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 حرکت کردن متوقّف دشمن، مهمّ  هاىنقشه از یکى. داد تشریص باید را او نقشه

 «.1است کشور در علمى

 فکر، به آوردن روى اندیشه، به آوردن روى به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى» -7

 دنیاى. کردن تحلیل درست فهمیدن، درست را مسائل اندیشیدن، به کردن عادت

 را دشمنانمان اسالمى؛ امت دشمن جبهه حقیقى شناختن به دارد احتیاج امروز اسالم

 مسلمان ما از اىمجموعه که است شده دیده گاهى. بشناسیم را دوستانمان بشناسیم،

 برادران زدن براى خود، دوستان زدن براى شدیم همدست خودمان دشمنان با ها

 دچار کند، مي آشفتگى دچار را اسالمى امت این زند، مي لطمه ما به این خب،! خود

 «.2است بصیرت نداشتن از ناشى این کند؛ مي ضعف

 هایي حرف مقاطع و هافاصله از برخي در کند مي مشاهده انسان متأسّفانه امروز»  -8

 مذاکرات همین در. است عبرت مایه ما مردم براي این دشمنان؛ سوي از شود مي زده

 داشته نظر زیر را مذاکرات این ایران ملّت گیرد، مي انجام روزها این در که گوناگوني

 داشته نظر زیر ببینند، مردم را آمریکایي مسئوالن ادبانهبي اظهارنظرهاي باشند؛

 دشمن دشمنيِ  از را مردم نظر خواهند مي هابعضي. بشناسند را دشمن باشند،

 جلسات در آمریکایي مسئولین. را دورویي ببینید را، دشمني ببینید نه، کنند؛ منصرف

 مي جدا آنها از اینکه مجرّده ب زنند، مي حرف جوریك ما کشور مسئولین با خصوصي

 نیّات و دشمن دورویي این ایران مردم. زنند مي حرف دیگر جوریك بیرون در شوند،

 .«3باشد داشته توجّه ملّت ببینند؛ را ما دشمن پلید و سوء

 همه در معتقدیم ما مرالفیم؛ هاعرصه همه در غیرخردمندانه برخورد با ما» -9

 درایت با باید فردي و جمعي هايگیريجهت همه در ها،ریزيبرنامه همه در ها،عرصه

 را دشمن نشناسیم، را دوست اگر نشناسیم، را صحنه اگر. کرد عمل حکمت و

 با توانیم مي چطور نشناسیم، را استکبار نشناسیم، را سلطه نظام امروز اگر نشناسیم،

 باید لذا کنیم؟ ریزيبرنامه درست توانیم مي چطور کنیم؟ حرکت درایت و حکمت

 «.4بشناسیم

 نقشه اینکه به داریم احتیاج هوشیاري؛ به داریم احتیاج ها مسلمان ما امروز» -10

 را نقشه اگر. بشناسیم را اسالم با و خود با دشمنان مواجهه و خود زندگي کلي

 ها مسلمان ما گاهي که آنجاست اشکال. کرد خواهیم انتراب درست را راه شناختیم،

 مي دشمن نقشه آن از جزئي ما خود شناسیم،نمي درست را دشمن نقشه خودمان

 دشمن، نقشه. است این به مبتالي اسالم دنیاي متأسفانه امروز که شویم؛

 مذاهب هاي عصبیت تحریك دشمن، نقشه است؛ مسلمانان بین در افکنياختالف

 از را اسالمي امت توجه که است این دشمن نقشه است؛ یکدیگر علیه اسالمي مرتلف

 - صهیونیزم و مفسد و فاسد داريِ سرمایه یعني - دشمني و خصومت حقیقي نقطه

 «. 5.کند متوجه دیگري جاهاي به و کند منحرف

 خ  شما که است این معناي به ها دوران همه در و دوران این در بصیرت» -11

 نقطه هابعضي است؟ درگیري دشمن با کجا دهید؛ تشریص را دشمن با درگیري

 سمت به کنند مي آتش را خودشان توپرانه و خمپاره کنند؛ مي اشتباه را درگیري

 انتراباتي رقیب هابعضي. است دوست آنجا نیست، دشمن آنجا که اينقطه یك

                                                           
 1393/04/11 هادانشگاه اساتید دیدار در بیانات . 1
 1393/03/06 اسالمى کشورهاى سفراي و نظام مسئوالن دیدار در بیانات.  . 2
 1392/11/19 ارتش هوایي نیروي کارکنان و فرماندهان دیدار در بیانات . 3
 1392/08/29 کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه دیدار در بیانات . 4
 1392/03/17 اسالمي کشورهاي سفراي و نظام مسئوالن دیدار در بیانات . 5
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 اکبر شیطان آمریکاست، اکبر شیطان! آورندمي حساب به «اکبر شیطان» را خودشان

 شیطان که انتراباتي رقیب نیست، اکبر شیطان که جناحي رقیب است؛ صهیونیسم

 به چرا؟ بدانم؟ شیطان را شما من عمروئي؛ طرفدار شما زیدم، طرفدار من. نیست اکبر

 در کنند، مي اسالم و انقالب ادعاي دو هر عمرو و زید که حالي در مناسبت؟ چه

 خ ... کنیم مشرص را دشمن با درگیري خ . ندا انقالب خدمت در و اسالم خدمت

 بصیرتي. خواهد مي بصیرت این کرد؛ مشرص کرد، ترسیم باید را دشمن با درگیري

 این از ايعده یك افتند،مي طرف آن از ايعده یك.است این کنیم، مي عرض ما که

 هم را دشمن فریاد کنند، مي دوست معامله هم دشمن با ايعده یك. افتندمي طرف

 هرکسي طرف، این از هم عده یك آید؛مي در دیگري حنجره از چون شناسند، نمي

 خ  آن بصیرت،! گذارند مي دشمن حساب به دارد، آنها با ايسلیقه اختالف اندک که

 «.1است درست خ  آن است؛ وس 

 شدنِ فعال بیش است، بارزتر و ترواضح همه از که چیزي آن جهاني مسائل در» -12

. است نوجوانان و کودکان هايبیماري از یکي فعاليبیش بیماري. ماست مقابل جبهه

 اما دهند، مي انجام گوناگون کارهاي زیاد؛ تحرک، که است این معناش فعاليبیش

 و هدف بدون اما زیاد، تحرک. زنند مي در آن و در این به نیست؛ هدف نیست، تمرکز

 جبهه در امروز را حالت این انسان. است فعاليبیش حالت این. ناکامي با همراه غالباً

 تهمت، قطعنامه، تحریم،: ندا گوناگون تحرکات مشغول. کند مي مشاهده دشمن مقابلِ 

 دوپینگ ورزشکارها اصطالح به داخلي، معارضان تقویت اسالمي، نظام علیه جوسازي

 هیچ که نیروزا هاي آمپول با هي طور همین را اینها که داخلي، معارضین کردنِ

 2کنند تزریق هي کند، مي فعال را او ظاهراً فق  و ندارد واقعي تقویت در هم تأثیري

.» 

: هست آن در آگاهي دو که گذراندمي را يادوره خوشبرتانه ما کشور امروز» -13

 پي در هاي قدرت کهنای به آگاهي دوم خود؛ ذاتي استعداد و توانایي به آگاهي یکي

 و شدن دانشمند معارضِ ترین مهم ما، نظیر کشورهاي بر و ما کشور بر سیطره

 به آگاهي و خودشناسي، معناي به آگاهي یعني. هستند ما کشور علمي پیشرفت

 که دارد وجود امید این آگاهي، دو این برکت به. شناسيتوطئه و شناسيدشمن معناي

 «.3شویم نایل علمي عظیم هاي پیشرفت به بتوانیم ما

 توان از برشي بدانیم، خودمان مورد در را دشمن کلي طرح بتوانیم ما اینکه» -14

 دارد سر در چه دشمن اینکه ندانستن. باشید داشته توجه لهئمس این به ماست؛ دفاعي

 دفاع و برخورد امکان از را ما است ممکن که است غفلتي بکند، خواهدمي چه و

 تدریجه ب هفتادوچهار و هفتادوسه هاي سال از. بدانیم کامال را این باید ما کند؛ محروم

 شروع ها وقت همان بنده. شد شروع اخالقي - اعتقادي مبارزه روزافزون، صورتبه و

 این از ناشي کردیم، مطرح که ايفرهنگي تهاجم بحث. کردم احساس را مبارزه این

 تهاجم یك حقیقتا غیره، و اقتصادي و سیاسي عملي حرکات کنار در. بود قضیه برش

 «.4شد آغاز فرهنگي ابزارهاي با و فرهنگي مسائل زمینه در

 جلوه دوست را خود کندمي سعي دشمن. است تر مهم همه از دشمن شناختن» -15

 میان در را صهیونیسم با ضدّیت شعار کمااینکه کند؛ عوض را ها ملت شعارهاي و دهد

 کارهایشان از یکي! کردند انحرافي شعار یك به تبدیل عرب، دولتمردان از بعضي

                                                           
 1391/07/24 شمالي خراسان استان بسیجیان دیدار در بیانات . 1
 1389/06/25 رهبري خبرگان مجلس اعضاي دیدار در بیانات . 2
 1384/07/21  دانشگاه اساتید دیدار در بیانات . 3
 1382/02/22 بهشتي شهید دانشگاه اساتید دیدار در بیانات . 4
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 نشناسد، درست را دشمن که شودمي تسلیم دولتي و ملت. شعارهاست کردن تبدیل

 به را توصیه این من که - بود شناسي دشمن اگر اما باشد؛ بدبرتي و فساد دچار یا

 که آنچه و بود خواهد ايآگاهانه و روشن شعارهاي شعارها، وقتآن - دارم جوانان

 «.1آوردنمي دست به ایران ملت میان در را آن پروردگار فضل به خواهد،مي دشمن

3 
 ترفندهاي دشمن:

 

 ملی وحدت تخریب -1

 و کارسـاز باورهـای تخریب -2

 بخشمقاومت

 امید روح تخریب -3

 ملت عارهایش منحرف کردن -4

 ها

 و دوسـتی سلسله جنباندن -5

 دروغین های وعده و ها خنده

 مسلمانان میان افکنی تفرقه -6

ــرویج -7 ــاد ت ــی فس  و سیاس

 اخالقی

 نخبگان تطمیع و تهدید -8

 ها ملت بر اقتصادی فشار -9

ــد ایجــاد -10 ــای در تردی  باوره

 اسالمی

 عظـیم دستاوردهای گرفتن -11

 ملت

ــتقر -12 ــردن مس ــت ک  حکوم

 غرب دلباخته

 تغییـــر بـــرای دسیســـه -13

 ها ملت سرنوشت

 نظام با نشدنی تمام دشمنی -14

 نظام به مردم کردن دلسرد -15

 بـه نسـبت دلسردی ایجاد -16

 اسالمی های آرمان

 علمی حرکت کردن متوقف -17

 کشور

ــی -18 ــان برادرکش ــت می  ام

 اسالمی

 از مردم ذهن کردن منصرف -19

 ترریب از است عبارت اول،. کندمي تعقیب را مقطعي و ايمرحله هدف سه دشمن» -

 و ایمان ترریب دوم،. کنند ترریب و بشکنند را ایران ملت یکپارچگي ملي؛ وحدت

 این که اعتقاداتي و باورها و ها ایمان ترریب به یعني مردم؛ دل در کارساز باورهاي

 دار میدان و شجاع و پیشرو ملت یك به خور،توسري افتاده عقب ملت یك از را ملت

 بدون گرفت؛ انجام باورهایي و اعتقادات با حرکت، این. بپردازند کرد، تبدیل دنیا در

 این خواهدمي دشمن. رفتنمي پیش ملت این و کردنمي حرکت انسان که باورها این

 ذهن در آینده ترریب و امید روح ترریب سوم،. کند ترریب ما ملت ذهن در را باورها

 باورهاي ترریب ملي، وحدت ترریب: است دشمن نظر مورد ترریب، سه پس،. مردم

 .امید روح ترریب و برش،مقاومت و کارساز

 کند؛ عوض را ها ملت شعارهاي و دهد جلوه دوست را خود کندمي سعي دشمن

 به تبدیل عرب، دولتمردان از بعضي میان در را صهیونیسم با ضدّیت شعار کمااینکه

 دولتي و ملت. شعارهاست کردن تبدیل کارهایشان از یکي! کردند انحرافي شعار یك

 اگر اما باشد؛ بدبرتي و فساد دچار یا نشناسد، درست را دشمن که شودمي تسلیم

 شعارهاي شعارها، وقتآن - دارم جوانان به را توصیه این من که - بود شناسي دشمن

 در را آن پروردگار فضل به خواهد،مي دشمن که آنچه و بود خواهد ايآگاهانه و روشن

 .2آوردنمي دست به ایران ملت میان

 که سعدي قول به هم شناخت، باید را او هايدشمني هم شناخت، باید را دشمن هم

 دوستي سلسله ماند، فرو کار همه از چون دشمن -عبارت این شبیه- گوید مي

 کرد؛ نتواند دشمني هیچ که کند کاري وقتآن جنباند، دوستي سلسله وقتي بجنباند؛

. باشد چیزها این به حواسمان باید ما همه. کند وارد را ضربه دوستي لباس در یعني

 مي فعّالیّت دارند انصافاً و حقّاً  است، خوب کشور مسئولین هاي فعّالیّت بحمداهلل خب،

 دشمن دشمن این چون است؛ الزم مضاعف مراقبت منتها کنند؛ مي تالش کنند،

 . 3است حیائيبي و وقیح دشمن است، نابکاري

 سال، سي این در. نروریم را دشمن جبهه دروغ هايوعده و دشمن لبرند فریب

 مي باور ما از بعضي گاهي اوائل. زدند لبرند ما روي به گاهي. ایمکرده پیدا هم تجربه

 فریب را، دشمن لبرند فریب. چیست صحنه پشت فهمیدیم یواش یواش. کردیم

 . 4نروریم را دشمن دروغ هايوعده

 کارجنایت شبکه و جهاني استکبار جبهه همان امروزه که اصلي دشمن شناخت در

 که را عنود دشمن این هايشیوه ثالثاً  و. شد خطا دچار نباید است، صهیونیسم

 تطمیع و تهدید و اخالقي، و سیاسي فساد ترویج و مسلمانان، میان افکنيتفرقه

ه ب باید است، اسالمي باورهاي در تردید ایجاد و ها، ملّت بر اقتصادي فشار و نربگان،

 شناسایي راه این از را آنان نادانسته و دانسته ایاديِ و وابستگان و داد تشریص خوبي

 5.کرد
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 دشمن دشمنی

ــریم -20 ــردن تح ــدور و ک  ص

 قطعنامه

 نظام علیه جوسازی -21

 داخلی معارضان تقویت -22

 و جوانـان دادن قرار هدف -23

 دین علمای

 فرهنگی تهاجم -24

 

 

 براي دشمنان مهم ابزارهاي از یکي سُنّي و شیعه لهئمس و است فعال البته هم دشمن

 1.است اسالمي امّت کردن زمینگیر

 عظیم دستاورد که است این درصدد توان همه با که است دشمني آن اصلي دشمن

 نفوذ ملّي، حاکمیّت ملّت، حضور از است عبارت دستاورد این بگیرد؛ او از را ایران ملّت

 پیشرفت به را ما که است بزرگ دستاورد آن این مردم؛ میان در اسالمي و قرآني افکار

 به را ما همین هم این از بعد ایم،کرده زیادي هاي پیشرفت هم امروز تا رساند؛ مي

 .2بگیرند مردم دست از خواهند مي را این. رساند خواهد هایمان آرمان

 و غرب به دلباخته حکومتي نشانده،دست حکومت ظالمانه، حکومت خواهند مي

 یاد از بایستي را این است؛ این هدفشان بیاورند، وجود به غرب مرعوب و غرب تسلیم

 . 3باشیم داشته نظر در را دشمن این و نبریم

 استکباري هايدستگاه امروز. شناخت باید را دشمن طبیعت شناخت، باید را دشمن

 هایي هدف اینها اند؛کرده تعریف خودشان براي را خطرناکي هاي هدف منطقه این در

 گیرند، مي کار به که هم ابزارهایي. کند مي پیدا سروکار ها ملّت سرنوشت با که است

 هایي روش ندارند اباء هیچ یعني است؛ سبعانه و انساني غیر و خطرناک بسیار ابزارهاي

  4.بشوند کشته گناهبي هاي انسان که بگیرند کار به را

 که نکند تصوّر کسهیچ است؛ نظام این با معارضه و تالش در استکبار جبهه امروز

 شما که وقتىآن باشید، قوى شما که وقتىآن نه، پوشد؛ مي چشم دشمنى از دشمن

ه ب دشمن بشناسید، را دشمن ترفندهاى و را دشمن شما که وقتىآن باشید، آماده

 دشمن به باشید، غفلت دچار شما که وقتىآن کشید؛ خواهد دست دشمنى از ناچار

 هاى هدف و خود مقاصد که کرد خواهد پیدا فرصت دشمن وقتآن کنید، اعتماد

 وارد ایران ملّت بر استکبار ناحیه از امروز که فشارى. بیاورد وجودبه کشور در را خود

 نشدنىتمام دشمنى است؛ نشدنىتمام و عظیم دشمنى همان از ناشى شود، مي

 . 5است

 کنند؛ ناامید و دلسرد اسالمى نظام به نسبت را ملت که است این دشمنان هدف اولین

 . 6است هدف این به متوجه آنها پراکنىشایعه و تبلیغات بیشتر

 روش امروز. شناخت باید هم را دشمني روش اما شناسیم؛مي را دشمن این ما

 به نسبت دلسردي ایجاد است؛ مردم آحاد میان کینه و نفرت و اختالف ایجاد دشمني،

 با که است شعارهایي طرح و مردم شعارهاي کردن منحرف است؛ اسالمي هاي آرمان

 .7ندارد همرواني هیچ مردم عظیم حرکت

 دشمن با برخوردمان گویید مي شما[ اینکه] حاال - دید شناخت، را دشمن باید خب،

 را او نقشه فهمید، باید را او دشمنىِ  - است دیگرى بحث نباشد، جورآن باشد، جوراین
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 کشور در علمى حرکت کردن متوقّف دشمن، مهمّ هاىنقشه از یکى. داد تشریص باید

  .1است

 و اسالمى جوامع میان در اسالمى کشورهاى در که است این اسالم دشمنان سیاست

 بیندازند؛ راهبه خودشان از نیابت به را داخلى جنگ و برادرکشى اسالمى امّت در

 باید اینجا خب،. افتادیم هم جان به ما که باشند این شاهد و بنشینند کنار خودشان

 .است اسالم دنیاى کمبود این فهمید، را دشمن توطئه باید شناخت، را دشمن

 عصبیت تحریك دشمن، نقشه است؛ مسلمانان بین در افکنياختالف دشمن، نقشه

 امت توجه که است این دشمن نقشه است؛ یکدیگر علیه اسالمي مرتلف مذاهب هاي

 و مفسد و فاسد داريِسرمایه یعني - دشمني و خصومت حقیقي نقطه از را اسالمي

 . 2کند متوجه دیگري جاهاي به و کند منحرف - صهیونیزم

 دارد هم او روي بر دشمن ما نظر به که است دیگري خ  این - بعدي مسئله

 هرگز ما. است دشمن دشمنيِ  از مردم ذهن کردن منصرف - کند مي گذاريسرمایه

 و جامعه راه سر بر که فراواني مشکالت و گوناگون هاينارسائي در که نیستیم منکر

 در دارد؛ وجود درون از اجتماعي، تقصیرهاي و شرصي تقصیرهاي آید،مي پیش افراد

 و اللَّه فمن حسنة من أصابك ما. »نیست منکر را این کسي نیست؛ تردیدي هیچ این

 زد ما به ايضربه اگر هم دشمن است؛ معلوم اینکه ؛«نفسك فمن سیئة من أصابك ما

 احد جنگ در. نیست شکي این در است؛ «نفسك من» هم این شد، کاري ضربه این و

 ضربه خودشان از ها مسلمان حقیقت در زد، ضربه و کرد حمله دشمن که هم

 ضربه برواهد انسان اگر که است این نکته منتها نیست؛ بحثي که این در خوردند؛

 . 3ببیند را دشمن نقش باید نرورد،

 تحرکات مشغول. کند مي مشاهده دشمن مقابلِ جبهه در امروز را حالت این انسان

 معارضان تقویت اسالمي، نظام علیه جوسازي تهمت، قطعنامه، تحریم،: ندا گوناگون

 طور همین را اینها که داخلي، معارضین کردنِ  دوپینگ ورزشکارها اصطالح به داخلي،

 را او ظاهراً فق  و ندارد واقعي تقویت در هم تأثیري هیچ که نیروزا هاي آمپول با هي

  .4کنند تزریق هي کند، مي فعال

 را هاراه این. شده زیاد ها جوان ذهن در نفوذ هايراه شده، زیاد تغییر رفته، پیش زمان

 ها جوان احساس و تفکر حوزه در را دشمن با مواجهه باید خصوده ب و بشناسید باید

 آن دهد، مي قرار توجه مورد که را اينقطه اولین دشمن که بدانید و بدهید اهمیت

 به امید چون جوان؛ نسل از است عبارت آن، هاي برش از یکي که است فعال نقطه

 مي قرار هدف دشمن را آنجا لذا است، جوان نسل آینده، سازنده و است جوان نسل

 انواع به هم را آنجا دشمن هستند؛ دین علماي هم حساس نقا  از یکي البته. دهد

 . 5دهد مي قرار هدف گوناگون اشکال و مرتلف

 که ايفرهنگي تهاجم بحث. کردم احساس را مبارزه این شروع ها وقت همان بنده

 اقتصادي و سیاسي عملي حرکات کنار در. بود قضیه برش این از ناشي کردیم، مطرح

 . 6شد آغاز فرهنگي ابزارهاي با و فرهنگي مسائل زمینه در تهاجم یك حقیقتا غیره، و
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4 

 کلی محورهاي

 دشمن درباره

 :شناسی

 عناصر از شناسی دشمن -1

 اسالمی جمهوری محاسبات

 ابعاد از یکی دشمن شناخت -2

 اسالمی انقالب پاسداشت

 الزامات از شناسی دشمن -3

 دانشجویان های فعالیت

 برای شناسی دشمن -4

 علمی حرکت توقف از جلوگیری

 کشور

 ـ اصلی، شناسیدشمن -5

 امور کردن فرعی

 از راه  صحیح شناسی دشمن -6

 قرآن با انس

 دنیای نیاز دشمن، شناخت -7

 اسالم

 الزمه دشمن، شناخت -8

 حکمت و درایت با حرکت

 بارزترین از دشمن، شناخت -9

 حج های درس

 در مانعی شناسی دشمن -10

 نقشه در گرفتن قرار مقابل

 دشمن

 از دشمن، شناخت ضرورت -11

 دور

 برای ها تالش بودن مردود -12

 از شناسی دشمن کردن خارج

 مردم ذهن

 فعالی بیش شناخت لزوم -13

 جهانی مسائل در دشمن

 قیام ابعاد از شناسی دشمن -14

 قم مردم دی 19

 در دشمن شناخت دشواری -15

 و سیاسی فرهنگی، های جنگ

 امنیتی

 صورت در توبه و استغفار -16

 است؛ بوده عقالني منطق براساس اوّل روز از اسالمي جمهوري محاسبات» -( 1

 اینها داده مي شکل را محاسبات این که عناصري. است بوده ايعاقله قوّه یك براساس

 از. او شناخت و دشمن به اعتماديبي دوّم، آفرینش؛ سنن و خدا به اعتماد اوّل،: است

 ها ایمان به اعتماد است؛ مردم به اعتماد آفرینش، سنن و خدا به اعتماد موارد جمله

 صدق به اعتماد است؛ صادقانه هايانگیزه به اعتماد هاست؛ محبّت به اعتماد است؛

 اینکه و خودباوري به اعتقاد - بود اعتماد این مظهر ما بزرگوار امام که - است مردم

 به تکیه الهي؛ نصرت به اعتماد کارگي؛ بي از پرهیز و عمل به تکیه ؛«توانیم مي ما»

 امروز تا اوّل روز از که است چیزهایي آن اینها تکلیف؛ راه در مجاهدت و تکلیف

 شکل - بود او حرکت زیربناي و پایه که - را اسالمي نظام عقالني قوّه عناصر مجموعه

 . «1است داده

 است؛ دشمن شناخت انقالب، پاسداري و انقالب پاسداشت از دیگر بُعد یك»-( 2

 که است جهاني استکبار دشمن شناسید؛مي را دشمن شماها البتّه. بشناسیم را دشمن

 خودفروخته هاي آدم و مرتجع هايرژیم هم عواملش و آمریکاست هم، کاملش مظهر

 است؛ شدهشناخته شما براي دشمن هستند؛ اینها مانند و النّفسضعیف هاي آدم و

 و معرفتي ضعف نقا - را دشمن ضعف نقا . کرد استفاده شناخت این از بایستي

 این دارند احتیاج که هایي انسان رخ به را اینها و کرد شناسایي باید -را دشمن عملي

 «.2کشاند بشود، کشیده آنها رخ به مطلب

 و را ملت بیدار وجدان که است هایىمجموعه جزو واقع در دانشجو»-( 3

 برخورد مسائل با آگاهانه خیلى دانشجو باید لذا دهد، مي نشان را آن هاىگیرىجهت

 را، ها دشمن را، ها فرصت را، تهدیدها را، خود محی  وضعیت را، خود یتوضع کند؛

 و بحث و درس از دانشجو که نداریم را این انتظار[ البته. ]بشناسد باید را هادشمنى

 داریم انتظار نیست؛[ منظور] این نه، بپردازد؛ سیاسى کار به فق  و بزند گوناگون، کار

 این کند؛ نگاه مسائل به انگیزه با و تکلیف احساس با روشن، نگاه با باز، چشم با که

 «. 3.دانشجوست از ما انتظار

 با برخوردمان گویید مي شما[ اینکه] حاال - دید شناخت، را دشمن باید خب،»-( 4

 فهمید، باید را او دشمنىِ - است دیگرى بحث نباشد، جورآن باشد، جوراین دشمن

 حرکت کردن متوقّف دشمن، مهمّ  هاىنقشه از یکى. داد تشریص باید را او نقشه

 «.4است کشور در علمى

 امام نهضت جهت و روحیه اینکه از است عبارت ما ملت براى درونى چالش »-(5

 ترینبزرگ این بدهیم؛ دست از را آن و کنیم فراموش و بداریم دور نظر از را بزرگوار

 کنیم؛ اشتباه دوستمان شناخت در کنیم؛ اشتباه دشمنمان شناخت در. است خطر

 کیست؛ دوست کیست؛ دشمن نفهمیم کنیم، مرلو  هم با را دوست و دشمن جبهه

 عزیز، برادران. است خطر هم این بکنیم، اشتباه فرعى و اصلى دشمن شناخت در یا

                                                           
 «1393/04/16 نظام مسئوالن دیدار در بیانات . 1
 1394/06/25 اسالمى انقالب پاسداران سپاه فرماندهان دیدار در بیانات . 2
 1393/05/01 دانشجویان دیدار در بیانات . 3
 1393/04/11 هادانشگاه اساتید دیدار در بیانات . 4
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 دشمن از غفلت

 علمی عظیم های پیشرفت -17

 شناسی دشمن گرو در

 مقدمه ملت، اراده و بیداری -18

 شناسی دشمن

 از بخشی دشمن، شناخت -19

 دفاعی توانایی

 روش و دشمنی شناختن -20

 از ترمهم دشمن، دشمنی

 دشمن شناخت

 دشمن و شناسی دشمن -21

 امام تاکید مورد ستیزی،

 برای تبلیغاتی های جنجال -22

 او از غفلت و دشمن نشناختن

 دشمن، نشناختن و ندیدن -23

 است خردی بی

 مرحله های هدف شناخت -24

 دشمن مقطعی و ای

 هوشیارانه شناخت لزوم -25

 لباسی هر در دشمن

 محصول دشمن، شناخت -26

 قابل های شناخت مجموعه

  حج در وصول

 وظایف از دشمن شناخت -27

 علما

 رمز شناسی، دشمن -28

  امام های موفقیت اساسی

ــمن -29 ــی، دش ــزو شناس  ج

 دینی آگاهی و معرفت

 مي دشمنى شما با یکى گاهى که باشند داشته توجه ایران ملت عموم عزیز، خواهران

 دیگر، عامل یك از است تابعى نیست، اصلىدشمنىِ او دشمنىِ  کنید دقت اگر اما کند،

 فرعى دشمن با انسان[ اگر] واال کنید؛ پیدا را اصلى دشمن دیگر؛ کس یك از

 نرواهد مطلوبى نتیجه کارْ نتیجه هم رود، مي تحلیل او قواى هم بشود، سینهبهسینه

 «.1. شد

 جوامع میان در اسالمى کشورهاى در که است این اسالم دشمنان سیاست»-( 6

 راهبه خودشان از نیابت به را داخلى جنگ و برادرکشى اسالمى امّت در و اسالمى

 خب،. افتادیم هم جان به ما که باشند این شاهد و بنشینند کنار خودشان بیندازند؛

 اسالم دنیاى کمبود این فهمید، را دشمن توطئه باید شناخت، را دشمن باید اینجا

 خودشان مسلمان برادران با مقابله براى که هستند کسانى اسالمى امّت میان در. است

 مي نزدیك شیطان به داریم؛ را این ما امروز دهند؛ مي دستبهدست اسالم دشمنان با

 کنند؛ مقابله و کنند مبارزه و بجنگند خودشان مسلمان برادران با اینکه براى شوند

 برادر اینکه براى کنند، همکارى صهیونیستى رژیم با حاضرند که هستند کسانى امروز

 و   اهلل دُونِ مِن ا ولِیاء  الشَّیطین   اتَّر ذوا اِنَّهُمُ . بیندازند خاک به را خودشان مسلمان

 گمان و دهند مي هم دستبهدست سازند، مي شیطان با مُهت دُون؛ ا نَّهُم ی حس بُون  

 است، قرآنى معیارهاى اینها. دارند برمي قدم دارند هدایت راه در که است این باطلشان

 بفهمیم؛ باید را اینها دهد، مي قرار ما اختیار در قرآن که است روشنى معیارهاى اینها

 روىبه را خودمان دل وقتى باشیم، داشته انس قرآن با وقتى بفهمیم؟ توانیم مي کِى

 «. 2کنیم باز قرآن

 فکر، به آوردن روى اندیشه، به آوردن روى به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى»-( 7

 دنیاى. کردن تحلیل درست فهمیدن، درست را مسائل اندیشیدن، به کردن عادت

 را دشمنانمان اسالمى؛ امت دشمن جبهه حقیقى شناختن به دارد احتیاج امروز اسالم

 مسلمان ما از اىمجموعه که است شده دیده گاهى. بشناسیم را دوستانمان بشناسیم،

 برادران زدن براى خود، دوستان زدن براى شدیم همدست خودمان دشمنان با ها

 دچار کند، مي آشفتگى دچار را اسالمى امت این زند، مي لطمه ما به این خب،! خود

 «. 3است بصیرت نداشتن از ناشى این کند؛ مي ضعف

 همه در معتقدیم ما مرالفیم؛ هاعرصه همه در غیرخردمندانه برخورد با ما»-( 8

 درایت با باید فردي و جمعي هايگیريجهت همه در ها،ریزيبرنامه همه در ها،عرصه

 را دشمن نشناسیم، را دوست اگر نشناسیم، را صحنه اگر. کرد عمل حکمت و

 با توانیم مي چطور نشناسیم، را استکبار نشناسیم، را سلطه نظام امروز اگر نشناسیم،

 باید لذا کنیم؟ ریزيبرنامه درست توانیم مي چطور کنیم؟ حرکت درایت و حکمت

 «.4بشناسیم

 بیداري و مسلمانان یابي هویت با استکبار جبهه تقابل]اساسي و بنیاني عالج»-( 9

                                                           
 1393/03/14 خمیني امام حضرت رحلت سالروز پنجمین و بیست مراسم در بیانات . 1
 1393/03/13 کریم قرآن المللىبین مسابقات ىدوره ویکمینسى در کنندگان شرکت دیدار در بیانات . 2
 1393/03/06 اسالمى کشورهاى سفراي و نظام مسئوالن دیدار در بیانات . 3
 1392/08/29 کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه دیدار در بیانات . 4
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 هاي درس بارزترین از دو هر که کرد خالصه کلیدي جمله دو در توان مي را[ اسالمي

 و دشمن شناخت: دوّم و توحید، لواي زیر در مسلمانان برادري و اتّحاد: اوّل: است حج

. است رکن دوّمین نیز او هايشیوه و دشمن شناخت...  او هايشیوه و هانقشه با مقابله

 چندباره مراسم و سپرد فراموشي و غفلت دست به نباید را توزکین دشمن وجود اواّلً

 شناخت در ثانیاً . است همیشگي ذهن حضور این نمادین نشانه حج، در جمرات رمي

 صهیونیسم کارجنایت شبکه و جهاني استکبار جبهه همان امروزه که اصلي دشمن

 میان افکنيتفرقه که را عنود دشمن این هايشیوه ثالثاً و. شد خطا دچار نباید است،

 فشار و نربگان، تطمیع و تهدید و اخالقي، و سیاسي فساد ترویج و مسلمانان،

 تشریص خوبيه ب باید است، اسالمي باورهاي در تردید ایجاد و ها، ملّت بر اقتصادي

 «. 1کرد شناسایي راه این از را آنان نادانسته و دانسته ایاديِ و وابستگان و داد

 نقشه کهاین به داریم احتیاج هوشیاري؛ به داریم احتیاج ها مسلمان ما امروز »-(10

 را نقشه اگر. بشناسیم را اسالم با و خود با دشمنان مواجهه و خود زندگي کلي

 ها مسلمان ما گاهي که آنجاست اشکال. کرد خواهیم انتراب درست را راه شناختیم،

 مي دشمن نقشه آن از جزئي ما خود شناسیم،نمي درست را دشمن نقشه خودمان

 دشمن، نقشه. است این به مبتالي اسالم دنیاي متأسفانه امروز که شویم؛

 مذاهب هاي عصبیت تحریك دشمن، نقشه است؛ مسلمانان بین در افکنياختالف

 از را اسالمي امت توجه که است این دشمن نقشه است؛ یکدیگر علیه اسالمي مرتلف

 - صهیونیزم و مفسد و فاسد داريِ سرمایه یعني - دشمني و خصومت حقیقي نقطه

 .«2کند متوجه دیگري جاهاي به و کند منحرف

 مي ضربه فرصت، نشناختن و موقعیت ندانستن از جوامع و کشورها غالباً  »-(11

 نمي است، گرفته کمین او که دانیم نمي ما و گیرد مي کمین دشمني وقتي. خورند

 آن دهیم؛ نمي ارائه بهنگام و زود را عالج کردیم، پیدا اطالع چنانچه اگر یا شناسیم؛

 مي هاخانواده گفتند. گفتند اینجا عزیز برادر این را خوبي جمله. خوریم مي ضربه وقت

 آید،مي خانه در دم دشمن فردا نفرستیم، بیرون خانه از ما را رزمنده این اگر گفتند

 امیرالمؤمنین که است اينکته همان این است؛ مهمي نکته خیلي این. بجنگیم باید

 قرار دشمن تهاجم مورد خودشان خانه داخل در که جماعتي هر: فرمود( الساّلمعلیه)

 مغلوب خورد، خواهند شکست اینها آید،مي دارد دشمن که این از کنند غفلت بگیرند،

 روز آن که بود غفلتي این شناخت؛ باید دور از دید، باید دور از را دشمن  .شد خواهند

 که رسید مي خبر و شد مي گفته هي تهران در. ندیدند دیدند، مي باید که کساني آن

 آرایش مشغول دشمن - مناطق این در بیشتر - ایالم منطقه در کرمانشاه، منطقه در

 کردند؛ مي انکار بودند، کار مسئول که سیاسیوني شد، مي گفته که آنجا. است نظامي

 31 روز در. کردند بمباران را تهران وقتي تا. نیست خبري چنین نه، گفتند مي

 پیش از جنگ - شد بمباران تهران روز آن - نشد آغاز واقع در جنگ 59 شهریور

 بعد که کساني همان - بودند کار رأس در روز آن که مسئوالني اگر. بود شده شروع

 و دادند مي تشریص فهمیدند، مي – ندارند را کشور اداره لیاقت دادند نشان هم

 مي آنجور قصرشیرین نه شد، مي آنجور خرمشهر نه بردند، مي باال را خود آمادگي
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 و منطقه این بر که شد موجب اولیه غفلت آن. مرزي دیگر مناطق از برخي نه شد،

 آنچنان کردم، مشاهده نزدیك از کوتاهي برهه در من که طوري آن خوزستان، منطقه

 نمي دیدم، نزدیك از من که را آن مناظر از بعضي که شود حاکم آلوديغم فضاي

 «.1.کنم فراموش توانم

 شناسيدشمن موضوع تا کردند فراواني تالش ها، قلم برخي اخیر هاي سال در»-( 12

 که کردند مي مغالطه موارد برخي در حتي و کنند خارج مردم و جامعه ذهن از را

 را خارجي دشمن موضوع دائماً  داخلي، مشکالت برخي مسئولیت از فرار براي نظام

 ها،کوتاهي منکر تواندنمي کسي زیرا است نادرست اساس از حرف این. کند مي طرح

 گذشته سال سي در مشکالت برخي بروز در مسئوالن هاي انگاريسهل و هاغفلت

 اصرار اي عده چرا. باشد دشمن گرفتن نادیده معناي به نباید موضوع این اما باشد

 گوناگون حوادث در را دشمن فعال و خبیث گر توطئه دست حضور که دارند و داشته

 با مقابله شیوه و بود هوشیار دشمن تحرک به نسبت همواره باید. بگیرند نادیده کشور

 هدف تریناصلي دهند، مي تشکیل را کشور جمعیت اکثریت که جوانان. دانست را آن

 آسیب از را جوانان باید. است کشور برنده پیش موتور جوان زیرا هستند، دشمن

 ائمه هدایتگر و مستمر ارتبا  آن، هاي راه از یکي که کرد حف  دشمن خطرهاي

 . «2است جوانان با جمعه

 دارد هم او روي بر دشمن ما نظر به که است دیگري خ  این - بعدي مسئله

 هرگز ما. است دشمن دشمنيِ  از مردم ذهن کردن منصرف - کند مي گذاريسرمایه

 و جامعه راه سر بر که فراواني مشکالت و گوناگون هاينارسائي در که نیستیم منکر

 در دارد؛ وجود درون از اجتماعي، تقصیرهاي و شرصي تقصیرهاي آید،مي پیش افراد

 و اللَّه فمن حسنة من أصابك ما. »نیست منکر را این کسي نیست؛ تردیدي هیچ این

 زد ما به ايضربه اگر هم دشمن است؛ معلوم اینکه ؛«نفسك فمن سیئة من أصابك ما

 نکته منتها... . نیست شکي این در است؛ «نفسك من» هم این شد، کاري ضربه این و

 لوازم از یکي. ببیند را دشمن نقش باید نرورد، ضربه برواهد انسان اگر که است این

 ضربه ما به خواهد مي که است دشمني دیدن نروردن، ضربه براي مالحظه و توجه

 «.3بزند

 شدنِ  فعال بیش است، بارزتر و ترواضح همه از که چیزي آن جهاني مسائل در »-(13

. است نوجوانان و کودکان هايبیماري از یکي فعاليبیش بیماري. ماست مقابل جبهه

 اما دهند، مي انجام گوناگون کارهاي زیاد؛ تحرک، که است این معناش فعاليبیش

 و هدف بدون اما زیاد، تحرک. زنند مي در آن و در این به نیست؛ هدف نیست، تمرکز

 جبهه در امروز را حالت این انسان. است فعاليبیش حالت این. ناکامي با همراه غالباً

 تهمت، قطعنامه، تحریم،: ندا گوناگون تحرکات مشغول. کند مي مشاهده دشمن مقابلِ 
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 دوپینگ ورزشکارها اصطالح به داخلي، معارضان تقویت اسالمي، نظام علیه جوسازي

 «.1داخلي معارضین کردنِ 

 قم، بابصیرت و عزیز مردم خصوده ب ایران، ملت همه را دي نوزدهم سال هر» -( 14

 هم جا. کشند مي عالم مستکبران رخ به زباندار، و گویا تاریريِ  مقطع یك همچون

 حادثه این. است کشیدني دشمن رخ به دي، نوزدهم مثل اي حادثه هم حقیقتاً دارد؛

 هم زند، مي موج حادثه این در بصیرت هم: است تأمل و توجه قابل مرتلفي ابعاد از

 این ابعاد اینها فداکاري؛ و اقدام و مجاهدت هم شناسي، دشمن هم شناسي،موقع

 وقوع به - قبل سال دو و سي یعني - 56 سال دي نوزدهم در که است عظیمي حادثه

 جریان یك حرکت، یك تحول، یك مبدأ حادثه، همین دیگر، طرف از. است پیوسته

 روز آن. است مهمي حادثه حقیقتاً  حادثه، پس. شد ایران ملت در جهتداري و عظیم

 غیر و روحاني شهداي یاد و را حادثه آن یاد شما که هم امروز گذاشت؛ تأثیر هم

 مي بصیرت دهد، مي درس گذارد؛ مي تأثیر باز دارید، مي گرامي را حادثه آن روحانيِ

 «.2 دهد مي نشان ما به را حرکت جهت و دهد

. بدهید قرار هدف را او داد، نشان تحرکي ترین کوچك دشمن که مجردي به »-(15

 درست را دشمن تحرک امنیتي، جنگ در سیاسي، جنگ در فرهنگي، جنگ در

 از حقي، حرف که دهدمي ترتیب ايگونه به را کار دشمن اوقات، گاهي. دید تواننمي

 حرف این خواهدمي چرا پس است، باطل و ناحق دشمن! بشود صادر نفر یك زبان

 این. کند کامل را خودش پازل خواهدمي چون بشود؟ صادر شرص آن زبان از حق

 است حقي حرف همین هم اشقطعه یك شده؛ تشکیل قطعه دویست یا صد از پازل

 پازل. زد نباید را حق حرف این اینجا! کند کامل را پازل این تا بزند باید شرص آن که

 و بشوید سیاست وارد بله،! است الزم هوشیاري حد این در. کرد نباید کامل را دشمن

 و اظهار و حرکت هیچ از بتواند نباید دشمن. هوشیار بسیار اما کنید؛ سیاسي فکرِ

 را دشمن طورچه.است قرمز خ  یك و اول اصل این،. کند استفاده شما موضعگیري

 نفع به کار این که بفهمیم طورچه کنیم؟ کشف را او تمایالت طورچه بشناسیم؟

 است جایي همان این. است اساسي نقطه همان این است؟ دشمن ضرر به یا دشمن

. دارد احتیاج کامل بیداري و هوشیاري و نکردن انگاريسهل مطلقاً  کامل، اهتمام به که

 دیدید اگر. کند حرکت نباید آنجا نیست، روشن مطلب انسان براي جایي در هم اگر

 بنابراین. نگذارید پا است، مشکوک دیدید اگر بگذارید؛ پا است، محکم پا زیر

 و است سرت البته. است سیاسي خ  آن این، باشید؛ هوشیار اما نباشید، کارمحافظه

 به را سرت کار این باید و هستید بسیجي سرتید؛ کارِ  مرد هم شما اما نیست؛ آسان

 «.3بگیرید عهده

 و دشمن از چه هر. است دشمن از غفلت کنم،مي ذکر که سرفصلي آخرین »-(16

 به توبه این. کنیم توبه و استغفار آن از بایستي ایم،کرده غفلت دشمن هايتوطئه

 شدن باز و هشیاري و آگاهي معناي به خود به دادن تنبه خود، دادن توجه معناي

 آورید؛مي اسم زیاد دشمن، از شما که انداختند راه را جنجال این مدتي. ماست چشم
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 مگر توطئه، از غفلت با. است توطئه شما علیه کنیدمي خیال دارید؛ توطئه توهم

 این که روزي آن. است شده ظاهر و آشکار چیز همه دیگر امروز رود؟مي بین از توطئه

 طور به امروز اما بود؛ نشده علني ها حرف از برخي هنوز شاید شد،مي زده ها حرف

 ملت علیه ما، اساسي قانون علیه اسالمي، جمهوري نظام علیه که کنندمي اعالن علني

 به سالم جان توطئه از تواننمي توطئه از غفلت با. دارد وجود توطئه ما منافع علیه و ما

 آن مقابل در و شد آشنا هاتوطئه و هادشمني با آگاهانه و هوشمندانه باید. برد در

 1کرد دفاع خود هویت از و خود ملي منافع از و خود از مدبرانه و آگاهانه و هوشمندانه

.» 

: هست آن در آگاهي دو که گذراندمي را يا دوره خوشبرتانه ما کشور امروز» -( 17

 پي در هاي قدرت اینکه به آگاهي دوم خود؛ ذاتي استعداد و توانایي به آگاهي یکي

 و شدن دانشمند معارضِ ترین مهم ما، نظیر کشورهاي بر و ما کشور بر سیطره

 به آگاهي و خودشناسي، معناي به آگاهي یعني. هستند ما کشور علمي پیشرفت

 که دارد وجود امید این آگاهي، دو این برکت به. شناسيتوطئه و شناسيدشمن معناي

 «.2شویم نایل علمي عظیم هاي پیشرفت به بتوانیم ما

 عامل یك فق  دارد، استکبار امروز که طغیانگري و سرکش روح مقابل در »-(18

 و بیداري آن، و بگیرد را طغیانگري این جلو و کند مهار را آن تواندمي که دارد وجود

 را دشمن شناسد،مي را خود حقوق است، بیدار ملتي وقتي. هاست ملت اراده

 که اینجاست. بایستد او مقابل در گیردمي تصمیم و داندمي را او هدف شناسد،مي

 دیگر که اینجاست. است لنگ نظامي تجهیزات همه و امریکا و استکبار کمیت دیگر

 آن روي اول از اسالمي انقالب که است اساسي نکته همان این. بکند کاري تواندنمي

 که اینجاست. نمود بنا را خود مستحکم، پایه این براساس اسالمي نظام و کرد تکیه

 جوانان این قدر باید کشور والنئمس که اینجاست. بدانید را خود قدر باید جوانان شما

 «. 3بدانند را اراده با و مؤمن پرشور،

 توان از برشي بدانیم، خودمان مورد در را دشمن کلي طرح بتوانیم ما اینکه »-(19

 دارد سر در چه دشمن اینکه ندانستن. باشید داشته توجه لهئمس این به ماست؛ دفاعي

 دفاع و برخورد امکان از را ما است ممکن که است غفلتي بکند، خواهدمي چه و

 تدریجه ب هفتادوچهار و هفتادوسه هاي سال از. بدانیم کامال را این باید ما کند؛ محروم

 شروع ها وقت همان بنده. شد شروع اخالقي - اعتقادي مبارزه روزافزون، صورتبه و

 این از ناشي کردیم، مطرح که ايفرهنگي تهاجم بحث. کردم احساس را مبارزه این

 تهاجم یك حقیقتا غیره، و اقتصادي و سیاسي عملي حرکات کنار در. بود قضیه برش

 «. 4شد آغاز فرهنگي ابزارهاي با و فرهنگي مسائل زمینه در

 اگر. اوست کردن دشمني روش و دشمني شناختن دشمن، شناختن از تر مهم »-(20

 همه،. کرد خواهد جمع را خود حواس شود،مي وارد راهي چه از دشمن بداند انسان
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 دولت او، آزادي و استقالل دشمن و ایران ملت دشمن امروز. شناسندمي را دشمن

 هم خودشان موضوع، این به نیست؛ شکي این در. امریکاست متکبر و استکباري

 مرالف ایران ملت با ما گویندمي ریاکارانه و چاپلوسانه گاهي البته. کنندمي اعتراف

 این که است ایران ملت چون است؛ ایران ملت با آنها اصلي مرالفت اتفاقا اما نیستیم؛

 را غیرتمندانه و صادقانه پشتیباني این که است ایران ملت انداخت؛ راه به را عظیم قیام

 اگر واال بورزد؛ طمع نتواند امریکا شده موجب که است ایران ملت کند؛مي اسالم از

 این مقابل در توانستندمي والنئمس مگر نبود، والنئمس و نظام پشتیبان ایران ملت

 باید هم را دشمني روش اما شناسیم؛مي را دشمن این ما بایستند؟ ها خواهيزیاده

 است؛ مردم آحاد میان کینه و نفرت و اختالف ایجاد دشمني، روش امروز. شناخت

 و مردم شعارهاي کردن منحرف است؛ اسالمي هاي آرمان به نسبت دلسردي ایجاد

 «. 1ندارد همرواني هیچ مردم عظیم حرکت با که است شعارهایي طرح

 کار اسالمي جمهوري نظام هايپایه در را آن امام که چهارم اساسي عنصر »-(21

 ستیزيسلطه و ستیزيدشمن لهئمس - شد نظام ماندگاري مایه بحمداهلل و - گذاشت

 که گذاشت نه و کرد غفلت دشمن حیله و مکر و کید از خود نه لحظه یك امام. است

 هاي دستگاه منافع که اسالمي جمهوري نظام مثل نظامي. کنند غفلت والنئمس

 کرده تهدید اسالمي کشورهاي از بسیاري در و عالم از نقطه این در را دنیا استکباري

 متمادي هاي سال اینها ما، عزیز ایران در. است دشمني مورد که است بدیهي است،

 نظام در. بودند زده چنبره کشور سیاسي هاي دستگاه و ملي منابع روي بر ماري مثل

 شده کشور این وارد که کساني به داشت تئجر کسي مگر وابسته، و غاصب سلطنتي

 دارند،نگه ماندهعقب را او و کنند غارت را او منابع و فقیر و تحقیر را ملت تا بودند

! ابروست چشمتان باالي بگوید آنها به نداشت تئجر کسي! کند؟ اهانتي اندک

 و امنیت کمال در دنیا، چپاولگران و غارتگران دیگر و ها صهیونیست و ها امریکایي

 و آمدن آنها؛ دست در کشور، سیاست. بردندمي و رفتندمي آمدند،مي ایران به آرامش

 تعیین آنها؛ اختیار در مملکت، شاه بردن و آوردن آنها؛ دست در ها، حکومت رفتن

 جهت در تماما کشور، سیاسي هاي موضعگیري و آنها؛ صوابدید با وزیران،نرست

 هم به کلبه را بسا  این و آمد اسالمي جمهوري نظام. بود آنها منافع و هاخواسته

 در اگر. کندمي تعرض و نشیندنمي ساکت دشمن این که دانستمي امام. ریرت

 لذا کند؛ تعرض باز تا کندمي نشینيعقب موقتا خورد، تودهني و کرد تعرض ايبرهه

 آن خواسته طبق کساني که بینممي متأسفانه من امروز. بود بیدار و هشیار باید

 مردم، که خواهدمي را همین دشمن! است توهم این که کنندمي تبلیغ دشمنان،

 زندگي امور قانونگذاران و طراحان و کشور کنندگاناداره حکومت، کارگزاران والن،ئمس

 او دشمني هايشیوه و دشمن باید داد؛ اجازه نباید. کنند غفلت دشمن تهدید از مردم،

 این روي بر امام و بماند ما یاد به همیشه براي باید که است چیزي آن این. شناخت را

 امریکا سر بر دارید، فریاد هرچه: »فرمودمي امام دیدیدمي اینکه. کردمي تأکید نکته

 2.است این خاطر به ،«بکشید

 این اواّلً. دهیممي ادامه را امام خ ّ  و امام راه که کردیم اعالم ما امام، رحلت از بعد
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 این نجات راه امام، راه. بود آگاهي و تجربه براساس حرکتي نبود؛ تقلید روي از حرکت،

 اما هست؛ امروز هم و بود بزرگوار آن حیات دوران در هم انقالب، آغاز در هم کشور،

 هیچ امام،. بود دین و اسالم اوّل، است؟ کدام امام راه از ما مقصود چیست؟ امام راه

 است مردم به تکیه مطلب، دومین... آوردنمي حساب به اسالم ارزش از باالتر را ارزشي

 سوم... کند انکار را مردم خواست و مردم رأي مردم، نباید اسالمي نظام در کس هیچ

 محروم و مستضعف طبقات به کمك و اجتماعي عدالت امام، خ ّ  هايمشرصه از

 دیگر، عنصر یك... دانستمي کشور صاحب و انقالب صاحب را آنها امام که است

 تبلیغ که است این دشمن کار اوّلین. است دشمن از نروردن فریب و شناسيدشمن

 از را جهانرواران! ندارد؟ دشمن اسالمي نظام چطور! ندارد وجود دشمني هیچ کندمي

 دشمن که است معلوم است؛ کرده محروم متمادي، هاي سال رفته یغما به سفره این

 که هرکاري - اقتصادي محاصره در تبلیغات، در - کنندمي دشمني که بینیممي ند،ا

 «.1... گویندمي هم صریح کنند؛مي نظام، علیه دشمن تقویت در توانندمي

 هاي بوق وسیله به عمدتاً که تبلیغات و سیاسي هاي جنجال این از بسیاري »-(22

 صوتيِ  آلودگي و فرهنگي آلودگي و کنندمي آلوده را فضا ما کشور داخل در اجنبي

 افراد یعني نشود؛ شناخته ها موقعیت که است این براي آورند،مي وجود به معنوي

 سیاسيِ  هاي جنجال اوقات گاهي که بینیدمي. دارند قرار موقعیتي چه در که ندانند

 گوناگون هاي جناح و دستجات از بعضي و مرتلف عناصر و ها گروه وسیله به موسمي

 دشمنان به مربو  غالباً هاگوینده. هستند بلندگو اینها. افتدمي راه کشور در سیاسي

 آنها ذهن تا کنندمي پرتاب مردم ذهنیّت وس ِ را ايلهئمس که هستند مرزها سوي آن

 زمانه، نیاز زمانه، جایگاه و برود بین از شناسيموقع آن، دنبال به و کنند مشغول را

 دست به - دارد احتیاج کاري چه به کشور امروز اینکه - عمل و فعّالیت موقعیت

. است زمینه این در دشمن فرهنگي هاي نقش از بسیاري. شود سپرده فراموشي

 ما که کنندمي ترویج کسان بعضي بینیدمي. است طورهمین نیز شناسيدشمن

 عرض شما به من. کندمي تعجّب افراد بعضي غفلت از انسان! نداریم خارجي دشمن

 منافع بر را ضربه ترین بزرگ عظیم، حرکت این و کشور این و انقالب این کنم،

 که دارد حقیقت حرف این اگر. است کرده وارد الملليبین غارتگران و چپاولگران

 گرفته کشور این در را بیگانگان غارتگرانه منافع جلوِ اسالمي نظام و اسالمي انقالب

 دشمن وجود اثبات براي توضیحي کدام دیگر - است راست و دارد حقیقت که - است

 «.2است مرالف نظام این با کسي چه و کیست دشمن که است معلوم! است؟ الزم

 در هم دارد؛ هایي عایق و ها مانع دارد؛ دشمناني راه، این و حرکت این »-(23

 وسیع آفاق در هم و اجتماعي زندگي محدوده در هم انسان، خود درون محدوده

 دشمن به راجع و امآورده اسم دشمن از بارها خود هاي صحبت در من. سیاسي

 یا گفتند دادند؛ نشان حسّاسیت رویکرد، این به نسبت بعضي. امکرده صحبت

 و امگفته همیشه آنها جواب در من. پردازیدمي دشمن به مرتّب چرا شما که فهماندند

 خردمندانه دارد، وجود راهي هر سر بر دشمني کنیم فرض اگر که گویممي هم اکنون

 که کنیم فرض اگر. کند فرض عدم را او وجود و نبیند را دشمن انسان که نیست

                                                           
 1378/03/14 نمازجمعه هايخطبه در بیانات . 1
 1379/11/19 ارتش هوایي نیروي پرسنل از جمعي دیدار در بیانات . 2



 

42 

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 اگر. نباشد ما کمین در او که نیست معنا این به لزوماً این نیست، ما کمین در دشمن

 سیاسي لهئمسزمینه در ما. بود برحذر او از و شناخت را او باید شود،مي فرض دشمني

 سرن و پیام داراي که نظامي سابقه،بي نظام نو، نظام پیدایش یعني - کشورمان بزرگ

 مواجه دشمناني با حال به تا اوّل روز از - اسالمي جمهوري نظام یعني است؛ ايتازه

 بین از ها دشمن این ببندیم، ها دشمن این بر را خودمان چشم ما اگر. ایمبوده

 منصرف دشمني از او نیست، ما دشمن او که کنیم تلقین خودمان به ما اگر. روندنمي

 «. 1شناخت را دشمن باید شد؛ نرواهد

 از است عبارت اول،. کندمي تعقیب را مقطعي و ايمرحله هدف سه دشمن »-(24

 ترریب دوم،. کنند ترریب و بشکنند را ایران ملت یکپارچگي ملي؛ وحدت ترریب

 که اعتقاداتي و باورها و ها ایمان ترریب به یعني مردم؛ دل در کارساز باورهاي و ایمان

 میدان و شجاع و پیشرو ملت یك به خور،توسري افتاده عقب ملت یك از را ملت این

 بدون گرفت؛ انجام باورهایي و اعتقادات با حرکت، این. بپردازند کرد، تبدیل دنیا در دار

 این خواهدمي دشمن. رفتنمي پیش ملت این و کردنمي حرکت انسان که باورها این

 ذهن در آینده ترریب و امید روح ترریب سوم،. کند ترریب ما ملت ذهن در را باورها

 باورهاي ترریب ملي، وحدت ترریب: است دشمن نظر مورد ترریب، سه پس،. مردم

 «اصالح» هم را ها ترریب این اسم. امید روح ترریب و برش،مقاومت و کارساز

 دشمن سر بر من بحث ندارم؛ غافل هاي خودي و دوستان این به کاري من! گذارندمي

 داخل در. است مربو  مرزها این از بیرون به حرکت، این جنبان سلسله که است

 قاسطین جبهه مثل ند؛ا دشمنان جزو آنهاست، دست کار اساس کهکساني هم مرزها

 عینا هم امروز... کردم عرض السالمعلیه امیرالمؤمنین مورد در گذشته سال من که

 منتها هست؛ هم خودي که است غافلي آدم آن از غیر دشمن، جبهه. است طورهمان

 پیدا ايکینه و عقده اي،حادثه اثر بر شود؛مي فریب و اشتباه و غفلت دچار بیچاره

 راه و امام مقابل در ایستد؛مي حق سرن مقابل در ایستد؛مي نظام مقابل در و کندمي

 یك این است؛ خورده فریب آدم یك این نیست؛ اصلي دشمن آن این،. ایستدمي امام

 اما گیرد،مي قرار این سر پشت که است کسي آن اصلي دشمن! است ترحم قابل آدم

 کشور خارج در دهد؛نمي نشان را خودش کشور، داخل در. دهدنمي نشان را خودش

 جاسوسي سازمان وفادار عضو یك عنوانبه المللي، بین جبهه در جهاني، جبهه در چرا؛

 هم حرف است؛ آشکار او چهره کامال. چرا ها صهیونیست موساد یا امریکا، سیاي

 مسلمین و اسالم با مبارزه براي او که هم را هایيانگیزه گوید؛مي هم را حقایق زند،مي

 اقتدار چك دم را خود است، کشور داخل که او دنباله آن اما کند؛مي بیان دارد،

 حکومتي است؛ مقتدري حکومت حکومت، این که داندمي. دهدنمي قرار حکومت

 مردم ایمان به متکي است؛ مردم محبت به متکي است؛ مردم آراء به متکي که است

 یك با را حرفشان دهند؛نمي جلو را خودشان و ترسندمي حکومت این از. است

 بینیدمي وقت یك. زنندمي غافل هاي آدم زبان از واسطه، سه با واسطه، دو با واسطه،

 اما دانشجوست، یك یا خبر؛بي و خورده فریب و غافل اما است، روحاني یك طرف

 را زمان اما است، انقالبي حتي معمولي فرد یك یا نیندیشیده؛ و شده احساسات اسیر

 زبان از حرف. است شده ايکینه و عقده دچار احیانا یا نشناخته، را دشمن نشناخته،
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 دشمن! است دشمن حرف نیست؛ خودش حرف بیچاره این اما شود؛مي خارج فرد این

. «اکبر صدورهم ترفي ما و افواههم من البغضاء بدت قد: »که است کسي آن ما

 حتي بلکه است، نسوزانده دل فق  نه انقالب، این براي که است کسي آن ما دشمن

 مقابل در بعضیشان. است ایستاده شاید زمان از هایيبرهه در انقالب، این مقابل در

 سرکار بر اسالمي نظام آنکه از بعد بعضیشان ایستادند؛ پهلوي رژیم زمان در انقالب

 کردند؛ مرفي را خود و رفتند کنار ترسیدند، را مدتي بعضیشان کردند؛ خرابکاري آمد،

 «.1! اندخزیده بیرون خود الک از آمده، پیش برایشان فرصتي حاال که بعد

 در را دشمن. بشناسید لباسي هر در را دشمن. بشناسید هوشیارانه را دشمن »-(25

 دشمن با. شوید مواجه رحماني نفس با دشمن، با و بشناسید کلماتي هرگونه قالب زیر

 دشمناني پروردگار، به اتکال و خدا یاد و خدا نام که کنید مقابله خدا یاد و نام وسیلهبه

 که بینممي و دانممي من البته. کرد خواهد هزیمت دچار دارند، شیطاني جهت که را

 هستند، تبیین و بیان و تبلیغات عرصه در که کساني از بسیاري و ولینئمس بحمداهلل

 با بااخالد، را وظایفشان کنند؛مي کار و حرکت بیدار دل با و آگاه وجدان با انصافا

. خرندمي جان به هم را ها مالمت و دهندمي انجام چشمداشتي هیچ بدون و صفا

 آنها بایستي. بماند یکپارچگي این خواهندنمي که هستند کنار و گوشه در هم کساني

 «.2کرد توجه آنها به و شناخت را

 رحمت باران این و گیردمي فرا را بشري حیات هايجنبه همه حج، برکات »-(26

 ملّي قدرت و اجتماع و سیاست عرصه تا آدمي اندیشه و دل خلوت از دریغ،بي

 شور از برخوردار و سرزنده و بارور را، مسلمان هاي ملت میان تعاون و مسلمانان

 و است؛ «معرفت» همه، این کلید که گفت بتوان شاید لیکن سازد،مي زندگي

 نیروي از و بگشاید حقایق به را خود چشم است مایل که کسي به حج هدیه نرستین

 که است بفردي منحصر شناخت و معرفت همان بگیرد، بهره «هاپدیده فهم» خداداده

 دیني پدیده هیچ و گیرد،نمي قرار مسلمانان عظیم خیل اختیار در حج، در جز عادتاً

 یکجا است، وصول قابل حج، مراسم در که را هایي شناخت مجموعه تواندنمي دیگري

 ها شناخت از يامجموعه از است عبارت معرفت، این. دهد قرار اسالمي امت اختیار در

 از جزیي عنوان به خود شناخت فرد، یك عنوان به خود شناخت: آنهاست جمله از که

 شناخت واحدة، امت آن از نمایي و نمونه شناختِ اسالمي، امت عظیم مجموعه

 شناخت آن همه محصول دشمن، شناخت. دشمن شناخت و خدا، رحمت و عظمت

 که است حصاربي مرزني مسلمان، ذهن و دل آن، بدون. آنهاست مکّمل و متمم و ها

 جمرات، ر مي حج، اعمال خودِ  در. نیست مصون غارتگر، و خائن و راهزن دستبرد از

 اذان ،(والهعلیهالل ّهصلّي)اسالم مکرّم پیامبر و است؛ ستیزيدشمن و شناسيدشمن نماد

 مراسم در( الساّلمعلیه) مؤمنان امیر حنجره از را برائت آیات و داد سر حج در را برائت

 فارغ جرّار دشمنان وجود از روزي اسالمي، امت و اسالم جهان اگر. فرمود تالوت حج

 دشمن وجود با ولي. بود خواهد فلسفهبي نیز برائت شود، ممکن چیزي چنین و گردد
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 و بزرگ خطایي برائت، به مباالتيبي و دشمن از غفلت کنوني، هاي گريستیزه و ها

 «. 1است پُرخسارت

 جمهوري موقعیت به که است این علماست، عهده بر امروز که مهمي وظیفه »-(27

 حاضر لحظه یك دشمن. کنند توجه است، آن درصدد دشمن که آنچه و اسالمي

 «. 2کند تحمل را اسالمي جمهوري و اسالم نیست

 اگر اما باشد؛ هم اسالم کردن زنده و کردن پیاده فکر در کشوري است ممکن »-(28

 تدریجه ب نباشد، آن در امریکا مسل  قدرت مقابل در ناپذیريانعطاف و ایستادگي روح

 و ترینشیرین کار، آغاز در است ممکن نظام یك! کرد خواهند جدایش هم اسالم از

. کند شروع را حرکت حتي شعارها آن اساس بر و سازد مطرح هم را شعارها ترینبراق

 آن در استکباري، هاي قدرت جانبه همه فشار مقابل در ناپذیريتسلیم روح اگر اما

 خواهند آنها دست از یکي یکي را، شعارها این نباشد، کشور آن و رهبري آن ملت،

 رمز! شود؟مي متوقف اينقطه در استکبار مگر! شناسد؟مي حد استکبار مگر! گرفت

 در استثنایي، رهبر و بزرگوار مرد آن الهي هاي موفقیت و امام پیشرفت و کار اساسي

 و او به اعتماد کمترین بدون استقامت، و قدرت همه با و شناخت را دشمن که بود این

 «.3ایستاد او، مقابل در تسلیم

 همان یعني - تقوا و تدین باید سپاه برادران یکایك. تقواست درباره دوم مطلب »-(29

 یعني - اصلي ولیتئمس همان این،. باشند دارا را - دیني موازین به عمل و طهارت

 شامل دیني، آگاهي و معرفت البته،. است - دیني آگاهي و معرفت و عمل و علم

. نیست اینها امثال و روزه و نماز فق  منظور و شودمي هم سیاسي مسائل

 جزو سیاسي، مسائل تحلیل قدرت و شناسيجریان و شناسيدوست و شناسيدشمن

 تا باال از و است نمایندگي اصلي وظیفه این،. است عمل و دیني معرفت برش همان

 فرماندهي امر زیر جریان این البته،. باشند داشته حضور جریان این در باید سپاه، پایین

 و موظف چه اگر نیستند؛ موازي نمایندگي، حوزه و سپاه فرمانده اصوال و نیست هم

 «.4باشدمي او تأیید و کمك و همکاري به مأمور

 دشمنی ويژه 5

 جمهففوری بففا ویففژه دشففمنی( الففف
 اسالمی

 بـي اي پدیـده اسالمي جمهوري -1

 دنیا در سابقه

 منطقه در مطلق فاعل ایران -2

 ظالمانـه منافع کشیدن چالش به -3

 مستکبر هاي قدرت
 بففر کشففور بففرای ریففزی برنامففه( ب

 دشمن های نقشه اساس

 دشمن حرکات بررسي -1

 دشمن نقشه شناسایي -2

 دشمنِ بي دغدغهبي کشور یك ما داریم؛ دشمن اینکه دیگر طرف یك[ از»]-

 بین ها، دولت بین کشورها، در دشمني البتّه. داریم دشمن ما نیستیم؛ گرفتهکمینبي

 ویژه چیز یك این چرا، اسالمي جمهوري مورد در لکن نیست جدیدي چیز ها قدرت

 اسالمي جمهوري که است این علّت چیست؟ علّت چرا؟. است ايویژه دشمنيِ  است؛

 نگاه بادقّت دارند جهاني هاي قدرت را این ندارد؛ سابقه دنیا در که است ايپدیده یك

 در این، از قبل سال چند در مثالً که شنفتید یا خواندید احتماالً  شما اینکه. کنند مي

 اسالم و اسالم روي بر تحقیق مرصود تحقیقاتي موسّسه یك ما، دشمن کشورِ فالن

 نظامي یك. چیست پدیده این ببینند که است همین براي این شد، تشکیل سیاسي

 اسالمي مباني این در که اسالمي مباني پایه بر اسالم، پایه بر است آمده وجود به
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 نقشففه و دشففمن شففناخت لففزوم( ج
 او های

 نقا  شناخت بودن همگاني وظیفه -

 دشمن نفوذ
 هفففای دشفففمنی بفففودن آشفففکار( د

 دشمن

 شـبکه و اسـتکبار شبکه دشمن، -1

 است صهیونیستي

ـــارات -2 ـــئوالن اظه ـــا، مس  آمریک

 عنود دشمن اظهارات

 دشمن ذات نکردن تغییر -3
 بففا کنارآمففدن بففودن غیففرممکن(ه

 (آمریکا) دشمن

 مشــکل نظــام، موجودیــت اصــل -1

  امریکا

ــدرت -2 ــتقالل و ق ــرفت و اس  پیش

 آمریکا مشکل اسالم، از ناشي

 آمریکـا، بـا نیامدن کنار استدالل -3

 جواب بي استداللي

  اي هسته قضیه سر بر جنجال -4

  ها موشك درباره جنجال -5

  بشر حقوق موضوع درباره جنجال -6

  نگهبان شوراي درباره جنجال -7

 و رهبــري اصــل دربــاره جنجــال -8

  فقیه والیت

 اساسي قانون اصل درباره جنجال -9

  اسالم حاکمیّت و
 دشفففففمن اساسفففففی سیاسفففففت( و
 و هفففا قفففدرت هضفففم ،(آمریکفففا)

 دنیا های سیاست

 سیاسي سلطه -1

 اقتصادي سلطه -2

 فرهنگي سلطه -3
 ملفت با دشمنی علت گری، ستیزه( ز

 نیست ایران

 دشمني آغازگر اسالمي جمهوري -1

 است نبوده

 بــا چــرا دااکانــ و هلنــد و فرانسـه -2

 کنند؟ مي دشمني ایران
 بفففه بخشفففیدن مصفففونیت لفففزوم( ح

 دشمن برابر در کشور

 معنوي و مادّي قوه تقویت -1

 نظامي و اقتصادي قوّه تقویت -2

 اخالقي و علمي قوّه تقویت -3

 با ضدّیّت هست، ظلم با ضدّیّت هست، استبداد با ضدّیّت هست، استکبار با ضدّیّت

 در ها قدرت امروز که کارهایي با ضدّیّت هست، رباخواري با ضدّیّت هست، تبعیض

 نظام این و آمده وجود به عملي و فکري مباني این با نظامي یك. هست کنند مي دنیا

 بکنند؛ متوقّفش اندنتوانسته اندکرده کار هر و کند مي پیدا رشد دارد روزروزبه

 در ایران که کشند مي داد آنها خود حاال. شده زیاد نفوذش و دوانده ریشه روزروزبه

 منطقه در دیگري کشور هیچ نفوذ با قیاس قابل ایران نفوذ و است مطلق فاعل منطقه

 رجزخواني برواهم که بگویم بنده حاال اینکه نه گویند، مي هاآمریکایي را این نیست؛

 جهان سطح در امروز که است این معنایش این، ؛[است] نظامي چنین یك خب. کنم

 ظالمانه منافع قدرت، این که آیدمي وجود به و آوردبرمي سر دارد جدیدي قدرت یك

 این خاطربه اسالمي جمهوري با دشمني. کشد مي چالش به را مستکبر هاي قدرت

 با ها دولت که کردیم عرض بله،. نیست دیگري کشور هیچ با دیگر دشمني، این است؛

 دارند، منافع دارند، مرزي[ اختالف] دارند، ارضي اختالف- دارند اختالف همدیگر

 مرصود[ فق ] دشمني، جوراین امّا کنند مي دشمني هم با و -دارند تجارت

 شناختیم، را ها ظرفیّت آن طرف یك از ما پس خب،. است اسالمي جمهوري

 .ماست مقابل در ع نودي و خشن دشمن یك هم طرف یك از کردیم، احصا دانستیم،

 و اساسي برنامه بتوانیم ما تا بشود شناخته باید بکند خواهد مي دشمن این که کاري 

 دل در همه اجرائي، هاي سیاست و دولتي هايبرنامه این بشناسیم؛ را خودمان کلّي

 کارها این. بکنید توجّه را این کند؛ مي پیدا معنا و گیرد مي قرار اصلي هايبرنامه آن

 فایده بتواند تا بشود دیده کالن نگاه و کلّي نگاه آن دل در باید امّا بگیرد انجام باید

 ما مقابل در اشنقشه بکند، خواهد مي کارچه دشمن بدانیم باید ما. برساند را خودش

 و برشيامنیّت و برشيمصونیّت براي را خودمان هاينقشه این، اساس بر و چیست

 .کنیم آماده دشمن مقابل در حراست و حفاظت

 آماج هاتوانمندي این و هست امروز هم هاتوانمندي این هست، دشمن پس خب 

 باید: ایمگفته همیشه که است همین نتیجه چیست؟ نتیجه. است دشمن حمالت

 خواهد حمله نقا  آن از او که را نقاطي دانست، را او کار هايشیوه شناخت، را دشمن

 اشراد نظامي جنگ در نظامي؛ جنگ مثل درست. کرد سد و شناخت باید کرد

 مي شناسایي را دشمن کنند، مي شناسایي را صحنه روند مي شناسایي مترصّصِ 

 خواهد حمله اینجا از و دارد را نیّت این دشمن که فهمند مي یا زنند مي حدس کنند،

 و سیاسي مسائل هايزمینه در امروز که جنگي این اهمّیّت. بندند مي را آنجا کرد،

[ لذا] است؛ تروسیع هم اشدامنه است، بیشتر نظامي جنگ از دارد، وجود اقتصادي

 .است همگان وظیفه این شناخت؛ را دشمن نفوذ نقا  باید

 دشمن گفتیم ما کیست؟ دشمن که است این کنیم عرض باید ما حاال آنچه خب 

 قرار ما چشم مقابل در عریان و لرت کامالً را خودش دشمن کیست؟ دشمن داریم؛

 شبکه و استکبار شبکه دشمن، کنیم؛ پیدا را دشمن بگردیم نداریم نیازي داده؛

 ایاالت رژیم دولت رأسش در استکبار شبکه. است دشمن این است؛ صهیونیستي

 حاکم صهیونیستِ جعلي رژیم مظهرش هم صهیونیستي شبکه و آمریکاست متّحده

 دشمني آمریکا. کنند نمي هم پنهان. است دشمن این است؛ شدهاشغال فلسطین بر

 مثالً  نوروز عید روز آمریکا جمهور رئیس است ممکن حاال. کند نمي پنهان را خودش
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 علمیّـه، هـايحوزه دولـت، اقدام -4

 و ارشـاد وزارت تبلیغـي، هايدستگاه

 ایمـان تقویـت براي تبلیغات سازمان

 اسالمي

 هاي هدستگا و علوم وزارت اقدام  -5

 توانمنــدي تقویــت بــراي تحقیقــاتي

 حواشي از جداشدن و علمي

 دفاع به مربو  هاي دستگاه اقدام -6

 سـازمان ارتش، سازمان دفاع، وزارت)

 دفاعي مسائل تقویت براي( سپاه

ــت -7 ــوان تقوی ــاي ج ــزه، ه  پُرانگی

 متدین و انقالبي

 

 کنگره در زنند؛ مي هم را مسافري هواپیماي امّا کند، پهن هم سین هفت سفره

 کنند مي تصویب برود کار به اسالمي جمهوري علیه است ممکن را آنچه همه آمریکا

 تعارف و حرف مقام. کند مي اجرا و کند مي امضا را همان هم آمریکا جمهور رئیس و

 از غیر حتّي است، عمل مقام از غیر است، دیگري مقام دیپلماسي لبرندِ  و گفتگو و

 جمهور رئیس که هایي حرف کنید مالحظه االن شما. است سیاسي اظهارات مقام

 مانند و آمریکا جنگ وزیر و آمریکا امنیّتي مسئولین و آمریکا خارجه وزیر و آمریکا

 آن است؛ دشمن هاي حرف نیست، دوست هاي حرف زنند، مي ایران به نسبت اینها

 آقاي. است دشمن این. است روشن حسابشان که هم هاصهیونیست. ع نود دشمن هم

 البتّه من که- بودند زده پیش روز چند مجلس در خوبي حرف محترممان خارجه وزیر

 گویند، مي راست نکرده؛ تغییر آمریکا ذات بودند گفته ایشان -خواندم هاروزنامه در

 دشمن ذات نکرده؛ تغییر و است ذات همان است؛ ریگان دوره ذات همان آمریکا ذات

 او، به دهد مي پاس این خواه؛جمهوري حزب دموکرات، حزب- هست حزب بله،. است

 است درستي بسیار حرف این. است همان آمریکا ذات لکن -این به دهد مي پاس او

 .کردند بیان اسالمي شوراي مجلس در ایشان که

 توانیم مي آمریکا با ما» که است این آن و دارد وجود اینجا در غلطي تصوّر یك خب، 

 تصوّر تصوّر، این خب! «کنیم حل را مشکالت و بیاییم کنار آمریکا با بیاییم؛ کنار

 اواّلً . کنیم تکیه ها واقعیّت به باید کنیم، تکیه توهّم به توانیم نمي ما. نیست درستي

 مورد هرگز ایران اسالمي جمهوري مثل نظامي منطقي، لحاظ از گفتیم، که طورهمان

 از رفتارهایشان؛ ثانیاً. ندارد امکان گیرد؛ نمي قرار آمریکا مثل نظامي مالطفت و محبّت

 رژیم دوران در آن از بعد مرداد، وهشتمبیست از پیش، سال شصت پیش، سال پنجاه

 چگونه ما با آمریکا رفتار ببینید کنید نگاه شما امروز، تا انقالب اوّل از بعدش طاغوت،

 پهلوي، رژیم به کرد مي نگاه ثروت یك عنوانبه آمریکا طاغوت، رژیم در. بوده

 کاري ضربات شده وارد ایران به آمریکا سوي از دوران همان در که ضرباتي حالدرعین

 این کامالً آشنایند، دوران آن زندگي با آشنایند، تاریخ با که کساني که است مؤثّري و

 اوّل روز از است؛ معلوم خب که هم انقالب از بعد کنند؛ مي تصدیق و فهمند مي را

. نیست تفاهم سوء بحثِ [ پس] دارد؛ ادامه هم امروز تا و عناد و خباثت به کردند شروع

 وقتیك شود؛ مي حل مذاکره با خب هست، تفاهم سوء دولت دو بین وقتیك

 قدرش این مرز قسمتِ  این که کنید فرض مثالً است، ارضي منطقه یك سر اختالف

 کنند، حل توانند مي مذاکره با را این خب است، تو مال قدرش این است، من مال

 موجودیّت اصل مسئله نیست؛ پنجاه پنجاه مسئله اینجا کنند؛ تمامش پنجاه پنجاه

 تصوّر، این شود؛ نمي حل رابطه با شود، نمي حل مذاکره با و است اسالمي جمهوري

 با منطبق و اسالم از ناشي پیشرفت و استقالل و قدرت آنچه. نیست درستي تصوّر

 آمریکا استکبار، مظهر- استکبار براي آورده، وجود به پدیده یك عنوانبه دنیا در اسالم

 شود مي حاال کنیم خیال ما که است غلطي تصوّر یك این نیست؛ قبول قابل -ست

 مصالحه. کنیم مصالحه همدیگر با جوريیك بیایید آقا بگوییم ها،آمریکایي با بنشینیم

 در این از قبل سال سه دو من. بگذرید خودتان هاي حرف از شما که است این به

 اگر بگویند ما به االن همین از هاآمریکایي گفتم اي،هسته مذاکرات قضّیه این اوایل

 را این کنند؛ نمي دشمني دیگر آنها کند، نشینيعقب کجا تا اسالمي جمهوري

 ايهسته قضّیه حاال خب است؟ تمام قضیّه دیگر شد، حل ايهسته مسئله اگر. بگویند
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 حل ها موشك قضّیه آمد؛ پیش ها موشك قضیّه قضیّه؟ است تمام ببینید شده، حل

 است؛ نگهبان شوراي قضیّه بشود، حل بشر حقوق قضّیه است؛ بشر حقوق قضیّه بشود،

 والیت قضّیه است؛ فقیه والیت و رهبري اصل قضیّه بشود، حل نگهبان شوراي قضّیه

 سر دعوا است، اینها است؛ اسالم حاکمیّت و اساسي قانون اصل قضّیه بشود، حل فقیه

 شده صحبت زیاد بنده با. است غلطي تصوّر تصوّر، این بنابراین. نیست جزئي چیزهاي

 مي کار این که کردند مي فکر عالقه و عقیده روي از که دوستاني از اندبوده افرادي و

 کردند اعتراف آنها خود بعد[ امّا] کردیم، صحبت و نشستیم ها سال این طول در شود،

 که استداللي که -گیرتصمیم رسميِ  جلسات در و غیاب در[ بلکه] من، پیش نه-

 مي زمینه این در بنده که استداللي گویند؛ مي هم راست ندارد؛ جواب کند مي فالني

 هم دیگر کشورهاي از خیلي مورد در است، جورياین که ما مورد در. ندارد جواب کنم

 . ندارند سازگاري سرِ  هاآمریکایي

 سیاست و ها قدرت هضم آمریکا اساسي سیاست بدانید؛ و باشید داشته توجّه را این

 ما حاال[. نیست ما] مرصود این است، آمریکایي هاي سیاست يمعده در دنیا هاي

 امّا دارد وجود خاصّي دشمني یك ما با که داریم خصوصیّتي یك دشمني جهت از

 است، جورياین سیاسي زمینه در. است جورهمین هم دیگر کشورهاي به نسبت حتّي

[ االن. ]است جورياین[ هم] فرهنگي زمینه در است، جورياین اقتصادي زمینه در

. فرهنگي سلطه هالیوود؛ تسلّ  از است بلند دادشان اروپایي سازفیلم هايکمپاني

 بارها را حرف این. است این آمریکا سیاست. نیست اسالمي جمهوري دیگر که فرانسه

 آمریکا، جمهوري ریاست نامزدهاي همین هم االن گویند، مي هم دائم اند،گفته هم

 س رور است، جهان آقاي آمریکا بگویند اینکه سر اندگذاشته مسابقه هم با نفر، دو این

 بین از شوروي که وقتيآن پدر، بوشِ اینها از قبل. است جهان کارههمه است، جهان

 دنیا فردمنحصربه قدرت امروز ما گفت ها حرف این و غرور همان روي بود، رفته

 بکنیم؛ تعیین باید ما را جهاني نظم ،[کنند هماهنگ] ما با را خودشان باید هستیم،

 کنار شود مي جورچه این با دیگر، است دشمن این خب،. است این سیاست ببینید،

 آمد؟

 خاطربه شود مي ما با که هایيدشمني کنند مي خیال بعضي: بکنم عرض هم را این 

 اینها[ لذا] ایم،کرده اینها چشم در انگشت دائماً ما ایم؛کرده گريستیزه ما که است این

. است غلطي تصوّر است، غلطي خیال هم این نه، کنند؛ مي دشمني ما با جهت این از

 روزي چند بودند، شده دستگیر که هایيآمریکایي انقالب اوّل. ایمنبوده کنندهشروع ما

 سفارت خودشان، محلّ  به بروند مراقبت کمال با فرمود امام بودند، شده داشته نگه

 داشت، عواملي هم آن که- بیاید پیش سفارت تسریر مسئله اینکه از قبل تا خودشان؛

 مي راحت کردند؛ مي زندگي اینجا امنیّت کمال در[ هاآمریکایي] -داشت مقدّماتي

 آنها کردند؛ شروع آنها نکردیم، شروع ما. کردند مي بدجنسي البتّه و آمدند؛مي رفتند،

 دشمن به دادن پناه با طلبکاري، با تحریم، با بدگویي، با: کردند شروع اوّل همان از

 هم] دیگر کشورهاي نیست، که آمریکا فق  وانگهي. بودند آنها کنندهشروع ایران؛ ملّت

 چه فرانسه به نسبت اسالمي جمهوري بفرمایید فرض مثالً حاال ؛[هستند

 تمجید مورد حتّي بود، آنجا در مدّتي امام چون فرانسه کشور کرده؟ ايگريستیزه

 قضیّه در دیدید. کنند مي کارچه که بینیدمي خب امّا بود هم انقالبي نیروهاي

 با برنامه مدیریّت البتّه- کردند اجرا را بد پلیس نقش هافرانسوي که ايهسته
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 هافرانسوي را موضع بدترین ايهسته قضّیه در لکن بود معلوم بود، هاآمریکایي

 یك حال بودیم؟ کرده گريستیزه بودیم؟ کرده کارچه هافرانسوي با ما -[گرفتند]

 پاي که قضایایي از کنید نگاه شما که ايقضیّه هر در مثالً؛ هلند مثل کوچکي کشور

 هلند اشیکي ها، دشمن فهرست و لیست آن در است، میان به اسالمي جمهوري

 گوشه در که کوچکي کشور اي؟گريستیزه چه داشتیم؟  کارچه هلند با ما حاال! است

 مثالً . کردیم گريستیزه و دشمني آنها با ما که نیست این بحث[. است] افتاده اروپا

 بودیم؟ کرده دشمني کانادا با ما. کرد قطع ما با را روابطش کانادا بفرمایید فرض

 نباید را خودمان ما. است دیگري چیز قضّیه نیست، این قضیّه بودیم؟ کرده گريستیزه

 هايانگیزه نه، ؛«نکنند دشمني آنها تا نکنیم دشمني ما آقا،» بگوییم و بدهیم فریب

 شرح را مقداري یك حاال که است پرده پشت دیگري مسائل دارد؛ وجود دیگري

 .دادیم

 باید کشور مسئولین کند؛ پیدا مصونیّت باید کشور کنیم؟ کارچه باید حاال خب، 

 دولت اینها مانند و اقتصاد  زمینه در که کارهایي این همه. بدهند مصونیّت را کشور

 باشد؛ داشته مصونیّت کشور اینکه به دارد احتیاج بدهد، انجام بناست یا داده انجام

 این باید کند؟ پیدا افزایش هست اگر یا بیاید، وجود به مصونیّت این کنیم کارچه

 افزایش روزروزبه باید هاتوانمندي این بدهیم؛ افزایش کردم، اشاره که را هایيتوانمندي

 و   قُوَّةٍ مِن است ط عتُم م ا ل هُم ا عِدّوا و  [: آمده] کریم قرآن در که است هماني این. کند پیدا

 اینها مانند و سالح و تفنگ فق  قوّه اینهاست؛ همه شامل قوّه،. الر یل رِبا ِ مِن

 و علمي قوّه از نظامي، و اقتصادي قوّه از معنوي، و مادّي قوّه از است اعم قوّه نیست؛

 این خب. کنید زیاد را قوّه توانید مي هرچه قُوَّة؛ مِن است ط عتُم م ا ل هُم ا عِدّوا. اخالقي

 کسي یعني ماهاست؛ خود عهده به هم آن البتّه بدهیم؛ انجام بایستي که است کاري

 مي میدان وارد ما ت ب ع به مردم هستیم؛ مسئولین ما بدهد، انجام را کار این باید که

[ شامل] افزایش. بدهیم افزایش باید را هاتوانمندي پس. کنند مي کار و شوند

 علمیّه هايحوزه وظیفه است، دولت وظیفه این که اسالمي؛ ایمان تقویت: اینهاست

 سازمان وظیفه است، ارشاد وزارت وظیفه است، تبلیغي هايدستگاه وظیفه است،

 هرجایي. کنید تقویت باید را اسالمي ایمان. اینهاست وظیفه است؛ اسالمي تبلیغات

 وظیفه یك اسالمي ایمان. وپرورشآموزش یا دانشگاه دارد؛ ارتبا  ها جوان با که

 .بدهند انجام بایستي اینهاست، همه به متوجّه که است بزرگي

 سعي. است تحقیقاتي هايدستگاه وظیفه و علوم وزارت وظیفه این علمي؛ توانمندي 

 جدا حواشي از را خودشان آنهاست، عهده به علم تقویت که هایيدستگاه این کنند

 االن. کند مي مشاهده هادستگاه این از بعضي در ايحواشي یك انسان گاهي کنند؛

 حواشي از را خودتان: بشنوند دارند، حضور همه ها برش این مسئوالن آقایان البد

 اقتصاد. علم تقویت دستگاه[ یعني] است؛ اساس که چیزي آن به بپردازید کنید، جدا

 دفاع؛ و -گذرد مي دارد هم وقت کنم، مي عرض ايجمله چند اقتصاد درباره حاال-

 -سپاه سازمان ارتش، سازمان دفاع، وزارت- دفاع به مربو  رب ذي هايدستگاه همه

 که هم جواني مسئله. کنند تالش توانند مي هرچه دفاعي مسائل زمینه در بایستي

 بنده حاال. پُرانگیزه هاي جوان تقویت ها، جوان کارگیريبه جوان، نسل مسئله گفتیم؛

 یك انقالبي و مؤمن هاي جوان به راجع( علیهتعالياهللرضوان) امام مرقد سرنراني در

 کردند افشاگري اصطالحبه بیرون، در انداختند راه جنجالي یك گفتم؛ ايجمله چند
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 چیز اواّلً . نیست افشاگري این کند؛ مي تقویت را انقالبي هاي جوان فالني، که

 پنهان ثانیاً کرد؛ خواهم هم باز کنم، مي را کار این همیشه بنده نیست، جدیدي

 جوانِ  به بنده است، معلوم ؛[امکرده حمایت] مکرّر در مکرّر بنده است؛ آشکار نیست،

. ماست وظیفه هستند؛ کشور سطح در که هایي جوان این دارم، ارادت متدیّن انقالبيِ

 را، توانش را، اشجواني که را جواني آن بدانیم یکسان ارزشي، لحاظ از توانیم نمي ما

 دنبال که جواني آن با کند، مي کشور عالیه اهداف صرف را اشانگیزه را، نیرویش

 شانهمه اجتماعي حقوق لحاظ از بله،. اینهاست مانند و گرياشرافي و رانيشهوت

 کند، مي کار که جواني آن نیستند؛ یکسان وجههیچبه ارزشي لحاظ از امّا اند یکسان

- را خودش ناچیز پول اوقات گاهي را، خودش نیروي را، خودش وقت کند، مي تالش

 خب کند، مي مجاهدت صرف کند، مي ها هدف صرف -داریم سراغ هم را این که

 هم این از بعد ام،کرده حمایت همیشه آنها از بنده. نیستند جوریك اینها است معلوم

 .«کرد خواهم حمایت
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ دادشناسی شناسی   دشمندشمن  دربارهدربارهبيانات بيانات   دردرهايی که هايی که ج ـ پرسش ها و شبههج ـ پرسش ها و شبهه

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عين عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

 دشمن درونی چيست؟ 1
 اسـت ممکن که بدی هایخصلت

 باشیم داشته خودمان در

 اسـت ممکن که است بدي خصلت هاي دروني دشمن چیست؟ دروني دشمن »-

 هـايخودخـواهي ناامیدي، نداشتن، کار نشا  تنبلي،. باشیم داشته خودمان در ما

 نـه -خـود به اعتماد نداشتن آینده، به بودن بدبین دیگران، به بودن بدبین افراطي،

 درونـي هـايدشمن این اگر. است بیماري اینها -خود ملت به نه و خود شرص به

 .«شودمي مشکل ما کار باشد، داشته وجود ما در

 از دشمن نباید غفلت کرد ؟چرا مدام دشمن می گوييم  2

 کـه مـي کننـد اعتراض ما به دارند؛ حسّاسیّت دشمن کلمه روى هابعضى حاال »-

 کنیـد، مالحظـه[ را] قـرآن شـما کهدرحالى دشمن؛ دشمن، مي گویید مدام چرا

 ؛«ابلـیس» عنـوان ،«شـیطان» عنـوان شده تکرار چقدر قرآن آخرِ تا اوّل بینیدمى

 دانسـتنِدشمن. کـرد غفلـت نباید که دشمن از. شده تکرار مکرّر شده، گفته مکرّر

 .« نیست؛ عیب که دشمن

3 
ــی  ــمن بيرون ــور از دش منظ

 چيست؟
 استکبار جهانی

 سـلطه نظـام از اسـت عبـارت ما هدف این بیرونيِ دشمن. بیروني دشمن اما و »-

 جهـاني اسـتکبار. جهاني استکبار گوییممي او به که چیزي همان یعني المللي؛بین

 «.کندمي تقسیم پذیرانسلطه و گرانسلطه به را دنیا سلطه، نظام و

4 
چرا امام مکرر می گفتند هـر 

چه فرياد داريد بر سر آمريکا 

 ؟بکشيد

 فراموش نکردن دشمن خارجی

 مـي کنـد، خـرج پـول که دشمني است، آگاه که دشمني- دشمن وجود لکن »-

 کـه اسـت چیـزي یـك -نمي کنـد فروگذار جنایتي هیچ از بتواند اگر که دشمني

 دشـمن داخلـي، جزئـي مسـائل همـین بهانـه بـه هابعضي. بماند عنهمغفولٌ نباید

ــوش را خــارجي ــد، فرام ــي کنن ــا م ــوش را آمریک ــد فرام ــي کنن ــام اینکــه. م  ام

 بکشـید، آمریکا سر بر دارید فریاد هرچه که مي کردند تکرار مکرّر( علیهاهللرضوان)

 .«... است این خاطربه

 ؟دشمن اصلی کيست 5

 تـوان همه با که است دشمنی آن

 عظـیم دستاورد که است درصدد

 بگیرد او از را ایران ملّت

 دسـتاورد کـه است این درصدد توان همه با که است دشمني آن اصلي دشمن» -

 حاکمیّت ملّت، حضور از است عبارت دستاورد این بگیرد؛ او از را ایران ملّت عظیم

 ما که است بزرگ دستاورد آن این مردم؛ میان در اسالمي و قرآني افکار نفوذ ملّي،

 .«مي رساند پیشرفت به را

6 
جهاد فقط مخصوص دشـمن 

 ؟خارجی است
 هم دشمن خارجی و هم درونی

 آفـت و برونـي آفت -[ داخلي اضمحالل و خارجي دشمنان]دشمن نوع دو این»-

. دارد وجـود ايپدیـده هـر بـراي و تشـکیالتي هـر براي نظامي، هر براي - دروني

 جهـاد،. است گذاشته را جهاد و کرده معین عالج، آفت، دو هر با مقابله براي اسالم

 در را خودش منافق،.« المنافقین جاهدالکفارو. »نیست خارجي دشمنان مرصود

 اسـت دشمني براي جهاد،. کرد جهاد باید اینها همه با لذا. دهدمي قرار نظام درون

 «.بیاورد هجوم آن به نظام، با دشمني و اعتقاديبي روي از خواهدمي که

7 
اگر دشمن را نشناسـيم مـی 

توانيم برنامه ريزي درسـتی 

 ؟بکنيم

نمی توانیم با حکمـت و درایـت 

 حرکت کنیم

 همـه در معتقـدیم مـا مرـالفیم؛ هاعرصـه همه در غیرخردمندانه برخورد با ما»-

 بـا بایـد فـردي و جمعي هايگیريجهت همه در ها،ریزيبرنامه همه در ها،عرصه

 دشمن نشناسیم، را دوست اگر نشناسیم، را صحنه اگر. کرد عمل حکمت و درایت

مـي  چطـور نشناسـیم، را اسـتکبار نشناسیم، را سلطه نظام امروز اگر نشناسیم، را

 ریزيبرنامـه درسـت مـي تـوانیم چطـور کنـیم؟ حرکت درایت و حکمت با توانیم

 .«بشناسیم باید لذا کنیم؟

8 
معناي شناخت خط درگيـري 

 دشمن چيست؟
 بصیرت

 خـ  شـما کـه اسـت ایـن معناي به دوران ها همه در و دوران این در بصیرت»-

 نقطـه هابعضي است؟ درگیري دشمن با کجا دهید؛ تشریص را دشمن با درگیري

 بـه مـي کننـد آتـش را خودشـان توپرانـه و خمپاره مي کنند؛ اشتباه را درگیري

 .«است دوست آنجا نیست، دشمن آنجا که اينقطه یك سمت
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9 
شيطان اکبـر  ،رقيب جناحی

 است؟
 شیطان اکبر آمریکاست

! آورنـدمي حسـاب بـه «اکبـر شـیطان» را خودشـان انترابـاتي رقیب هابعضي»-

 شـیطان که جناحي رقیب است؛ صهیونیسم اکبر شیطان آمریکاست، اکبر شیطان

 شـما زیـدم، طرفـدار مـن. نیسـت اکبـر شـیطان که انتراباتي رقیب نیست، اکبر

 زیـد که حالي در مناسبت؟ چه به چرا؟ بدانم؟ شیطان را شما من عمروئي؛ طرفدار

 خـدمت در و اسـالم خـدمت در مـي کننـد، اسالم و انقالب ادعاي دو هر عمرو و

 «.کنیم مشرص را دشمن با درگیري خ . انقالب اند

 ون اند.گمشغول تحرکات گونا منظور از بيش فعالی دشمن؟ 10

 شـدنِ فعال بیش است، بارزتر و ترواضح همه از که چیزي آن جهاني مسائل در»-

 نوجوانـان و کودکـان هـايبیماري از یکـي فعاليبیش بیماري. ماست مقابل جبهه

مـي  انجـام گونـاگون کارهـاي زیاد؛ تحرک، که است این معناش فعاليبیش. است

 امـا زیاد، تحرک. مي زنند در آن و در این به نیست؛ هدف نیست، تمرکز اما دهند،

 را حالت این انسان. است فعاليبیش حالت این. ناکامي با همراه غالباً و هدف بدون

: گونـاگون انـد تحرکـات مشـغول. مي کنـد مشاهده دشمن مقابلِ جبهه در امروز

 بـه داخلي، معارضان تقویت اسالمي، نظام علیه جوسازي تهمت، قطعنامه، تحریم،

 «.داخلي معارضین کردنِ دوپینگ ورزشکارها اصطالح

11 
سه هدف مرحله اي ومقطعی 

 دشمن؟

 تخریـب ملـی، وحـدت تخریب

 بخش،مقاومـت و کارساز باورهای

 امید روح تخریب و

 از اسـت عبـارت اول،. کنـدمي تعقیـب را مقطعي و ايمرحله هدف سه دشمن»-

 دوم،. کننـد ترریـب و بشـکنند را ایـران ملـت یکپـارچگي ملـي؛ وحدت ترریب

 و باورهـا و ایمان ها ترریب به یعني مردم؛ دل در کارساز باورهاي و ایمان ترریب

 پیشـرو ملت یك به خور،توسري افتاده عقب ملت یك از را ملت این که اعتقاداتي

 و اعتقـادات بـا حرکـت، ایـن. بپردازنـد کـرد، تبدیل دنیا در میدان دار و شجاع و

 پیش ملت این و کردنمي حرکت انسان که باورها این بدون گرفت؛ انجام باورهایي

 سـوم،. کنـد ترریـب مـا ملـت ذهـن در را باورها این خواهدمي دشمن. رفتنمي

 نظـر مـورد ترریـب، سـه پـس،. مـردم ذهن در آینده ترریب و امید روح ترریب

 و برش،مقاومـت و کارسـاز باورهـاي ترریـب ملـي، وحدت ترریب: است دشمن

 «.امید روح ترریب

12 
يکی از مهم ترين نقشه هـاي 

 دشمن؟

متوقــف کــردن حرکــت علمــی 

 کشور

 بـا برخوردمـان مي گویید شما[ اینکه] حاال - دید شناخت، را دشمن باید خب،»-

 بایـد را او دشـمنىِ - اسـت دیگـرى بحـث نباشـد، جـورآن باشد، جوراین دشمن

 کـردن متوقّف دشمن، مهمّ هاىنقشه از یکى. داد تشریص باید را او نقشه فهمید،

 «.است کشور در علمى حرکت

13 
ما بايد در برابر دشمن چکار 

 ؟کنيم 
 توانمندی ها را افزایش دهیم

 اسـت ایـن دشمن برنامه کنم، عرض برواهم اگر کوتاه جمله یك در حاال من » -

 رشـد از اقـالًّ یـا ببرد بین از یا کند؛ متوقّف را اسالمي جمهوري هايتوانمندي که

 آنجـا تـا بایـد ما کنیم؟ کارچه باید ما. است دشمن برنامه این کند؛ جلوگیري آنها

 جلسـات و جلسـه ایـن در بارهـا بنده. بدهیم افزایش را هاتوانمندي توانیم مي که

 یعنـي بشـود؛ قدرتمنـد کشـور باید: امکرده تکرار سال چند این در دیگر گوناگون

  «.بدهد افزایش باید را گوناگون هايتوانمندي همین

14 
چرا دشمنی آنها با جمهوري 

 ؟اسالمی ويژه است

 جمهوری که است این علّت 

 در که است ایپدیده اسالمی

 ندارد سابقه دنیا

 دشـمنِبي دغدغـهبي کشـور یـك ما داریم؛ دشمن اینکه دیگر طرف یك[ از]» -

 هـا، دولـت بین کشورها، در دشمني البتّه. داریم دشمن ما نیستیم؛ گرفتهکمینبي

 یـك ایـن چرا، اسالمي جمهوري مورد در لکن نیست جدیدي چیز ها قدرت بین

 کـه اسـت ایـن علّـت چیسـت؟ علّت چرا؟. است ايویژه دشمنيِ است؛ ویژه چیز

 هـاي قـدرت را ایـن ندارد؛ سابقه دنیا در که است ايپدیده یك اسالمي جمهوري

 «. کنند مي نگاه بادقّت دارند جهاني

15 
دشمنی آنها با ما بـه علـت 

 ؟ ستيزه گري ايران است
 خیر، این هم تصور غلطی است

 شـود مـي مـا با که هایيدشمني کنند مي خیال بعضي: بکنم عرض هم را این» -

 اینهـا چشـم در انگشـت دائمـاً مـا ایم؛کـرده گريسـتیزه ما که است این خاطربه
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 پاسخ رهبر انقالب به استناد عين عبارات محور پاسخ عنوان پرسش يا شبهه رديف

 غلطـي خیـال هم این نه، کنند؛ مي دشمني ما با جهت این از اینها[ لذا] ایم،کرده

 کـه هـایيآمریکایي انقـالب اوّل. ایمنبوده کنندهشروع ما. است غلطي تصوّر است،

 مراقبت کمال با فرمود امام بودند، شده داشته نگه روزي چند بودند، شده دستگیر

 سـفارت تسـریر مسئله اینکه از قبل تا خودشان؛ سفارت خودشان، محلّ به بروند

 کمـال در[ هـاآمریکایي] -داشـت مقدّماتي داشت، عواملي هم آن که- بیاید پیش

 مـي بدجنسـي البتّه و آمدند؛مي رفتند، مي راحت کردند؛ مي زندگي اینجا امنیّت

 بـا: کردنـد شـروع اوّل همـان از آنهـا کردنـد؛ شروع آنها نکردیم، شروع ما. کردند

 آنهـا کنندهشروع ایران؛ ملّت دشمن به دادن پناه با طلبکاري، با تحریم، با بدگویي،

 .«[هستند هم] دیگر کشورهاي نیست، که آمریکا فق  وانگهي. بودند

 مصونیت بخشیدن کشور ؟در برابر دشمن چکار کنيم 16

 کشـور مسـئولین کنـد؛ پیـدا مصونیّت باید کشور کنیم؟ کارچه باید حاال خب،»-

 اینهـا مانند و اقتصاد  زمینه در که کارهایي این همه. بدهند مصونیّت را کشور باید

 مصـونیّت کشـور اینکـه بـه دارد احتیـاج بدهـد، انجام بناست یا داده انجام دولت

 «.باشد داشته
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  از زاويه آينده نگرياز زاويه آينده نگريشناسی شناسی   دشمندشمن  دربارهدرباره  دربارهدربارهد ـ بررسی بيانات د ـ بررسی بيانات 
 

 مستندات محور وضوعم رديف

ــاديق  1 ــالج مص ع
 دشمن درونی

 فرصت:

 حل شدن خیلي از مشکالت

 چیـز، سـه در را درونـي دشـمن واقع در یعني داخلي، دشمن من حاال خوب،»-

 چیـز سـه ایـن بـه چیزهـا ایـن همـه کـه اسـت این من اعتقاد. کنممي خالصه

 و اشـاره موارد، این از خیلي به کردم، نگاه که هم شما هاي بحث در - گرددبرمي

 از خیلـي کنـیم، عـالج را چیز سه این بتوانیم ما اگر - است شده بحث اشدرباره

 .«شد خواهد حل مشکالت،

2 
 

ـــناخت روش  ش
 دشمنی:

 :فرصت

و توطئـه آگاهي از اخـتالف افکنـي  -

 دشمنهاي 

منحـــرف شـــدن  جلـــوگیري از -

 شعارهاي مردم

 امـروز. شـناخت بایـد هـم را دشـمني روش اما شناسیم؛مي را دشمن این ما »-

 ایجـاد اسـت؛ مـردم آحـاد میـان کینـه و نفـرت و اختالف ایجاد دشمني، روش

 و مـردم شـعارهاي کـردن منحـرف است؛ اسالمي هاي آرمان به نسبت دلسردي

 .«ندارد همرواني هیچ مردم عظیم حرکت با که است شعارهایي طرح

 جوامع میان در اسالمى کشورهاى در که است این اسالم دشمنان سیاست»-

 راهبه خودشان از نیابت به را داخلى جنگ و برادرکشى اسالمى امّت در و اسالمى

. افتادیم هم جان به ما که باشند این شاهد و بنشینند کنار خودشان بیندازند؛

 کمبود این فهمید، را دشمن توطئه باید شناخت، را دشمن باید اینجا خب،

 .است اسالم دنیاى

 تحریـك دشـمن، نقشـه اسـت؛ مسـلمانان بـین در افکنياختالف دشمن، نقشه

 اسـت این دشمن نقشه است؛ یکدیگر علیه اسالمي مرتلف مذاهب هاي عصبیت

ــه ــت توجــه ک ــه از را اســالمي ام ــي نقط ــي - دشــمني و خصــومت حقیق  یعن

 دیگـري جاهـاي بـه و کنـد منحـرف - صـهیونیزم و مفسد و فاسد داريِسرمایه

 «.کند متوجه

نشاختن دشـمن  3
 درونی:

 تهدید:

 و بي تدبیري فهمي کج -1

 التقا  و خودباختگي -2

 نفس ضعف -3

 تردید و ناامیدي -4

 

 و جمـود و فهمي کج همان است اسالمي امت قدیمي دشمن که دروني خطر» -

 وسوسـه و تردیـد یـا نفـس، ضـعف و نومیدي یا التقا ، و خودباختگي یا تحجّر،

 بـه ایـران پیشـرو و رشـید ملت. است آن امثال و اینها از يامجموعه یا و فکري،

 آمـد فائق آن بر و داد شکست را دروني دشمن راحل، عظیم خمیني امام رهبري

 را اسـالمي جمهوري نظام و شود پیروز نظامي و سیاسي هايجبهه در توانست تا

 تـا ولـي. کنـد مجاهـدت آن راه در سال بیست مدت در و مستقر خود کشور در

 سـر خطـر اسـت، فعـال اسـالمي جمهـوري و اسـالم با مقابله در بیروني دشمن

 ایـران، در اسـالمي نظام والنئمس و هست همواره نیز دروني دشمن آن برآوردن

 فرهنگـي تهـاجم را آن مـا آنچـه. شمارند مي جدّي و بزرگ بالقوّه خطري را این

 بـه را جوانـان همـه از بـیش و خـود هوشـیار مـردم پیوسـته و نامیممي دشمن

 بـا مـا دشـمنان جانبـه همـه کوشـش همانا خوانیم، فرامي آن برابر در مجاهدت

 بـرانگیرتن بـراي امنیتـي و سیاسـي و خبري و تبلیغي ابزارهاي همه از استفاده

 «.است دروني دشمن همین

بی تـوجهی بـه  4
 دشمن درونی:

 :تهدید

  گذاريسیاست در ضعف -1

  اجرا در ضعف -2

 تالش در ضعف-3

 درونـي هـاي ضـعف از اغماض معناي به خارجي دشمنان دشمنيِ بر ما تکیه »-

 خودمان درون در ما بکنم؛ عرض عزیزم هاي جوان شما به را این. نیست خودمان

 ایـن کند؛ مي استفاده ما هاي ضعف از زیادي موارد در دشمن داریم؛ هایي ضعف

 اجـرا در ضـعف داریـم؛ گذاريسیاست در ضعف ما. کنیم برطرف باید را ها ضعف

 «.داریم تالش در ضعف داریم؛
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 دشمن شناسی: 5

 فرصت:

ـــداف  -1 ـــدها و اه ـــریص ترفن تش

 دشمن 

 انقالب پاسداشت -2

 ندادن به دشمن فرصت -3

 گرفتن عبرت یافتن و  بصیرت -4

 دشمن نقشه در نگرفتن قرار -5

 بیش و درگیري خ  شدن از آگاه -6

  دشمن فعالي

  علمي هاي پیشرفت  -7

 دفاعي توان براي ریزي برنامه -8

 قـول بـه هـم شـناخت، بایـد را او هايدشمني هم شناخت، باید را دشمن هم»-

 مانـد، فـرو کـار همـه از چـون دشـمن -عبـارت این شبیه- گوید مي که سعدي

 و وقـیح دشـمن اسـت، نابکاري دشمن دشمن این چون...بجنباند دوستي سلسله

 «.است حیائيبي

 اسـت؛ دشـمن شـناخت انقالب، پاسداري و انقالب پاسداشت از دیگر بُعد یك»-

 جهـاني اسـتکبار دشـمن شناسـید؛مي را دشمن شماها البتّه. بشناسیم را دشمن

 آدم و مرتجـع هـايرژیم هـم عواملش و است آمریکا هم، کاملش مظهر که است

 بـراي دشـمن هسـتند؛ اینهـا مانند و النّفسضعیف هاي آدم و خودفروخته هاي

 دشـمن ضـعف نقا . کرد استفاده شناخت این از بایستي است؛ شدهشناخته شما

 رخ بـه را اینهـا و کـرد شناسـایي باید -را دشمن عملي و معرفتي ضعف نقا - را

 «.کشاند بشود، کشیده آنها رخ به مطلب این دارند احتیاج که هایي انسان

 نکند تصوّر کسهیچ است؛ نظام این با معارضه و تالش در استکبار جبهه امروز»-

 وقتـىآن باشید، قوى شما که وقتىآن نه، پوشد؛ مي چشم دشمنى از دشمن که

 بشناسـید، را دشمن ترفندهاى و را دشمن شما که وقتىآن باشید، آماده شما که

 غفلـت دچـار شـما کـه وقتىآن کشید؛ خواهد دست دشمنى از ناچار به دشمن

 مقاصـد که کرد خواهد پیدا فرصت دشمن وقتآن کنید، اعتماد دشمن به باشید،

 ناحیـه از امـروز کـه فشـارى. بیـاورد وجودبه کشور در را خود هاى هدف و خود

 نشـدنىتمام و عظـیم دشمنى همان از ناشى شود، مي وارد ایران ملّت بر استکبار

 «.است نشدنىتمام دشمنى است؛

 فکـر، بـه آوردن روى اندیشه، به آوردن روى به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى»-

. کـردن تحلیـل درسـت فهمیـدن، درسـت را مسـائل اندیشیدن، به کردن عادت

 اسـالمى؛ امـت دشمن جبهه حقیقى شناختن به دارد احتیاج امروز اسالم دنیاى

 کـه اسـت شـده دیـده گـاهى. بشناسـیم را دوسـتانمان بشناسیم، را دشمنانمان

 زدن بـراى شـدیم همدسـت خودمـان دشـمنان بـا ها مسلمان ما از اىمجموعه

 امـت ایـن زنـد، مـي لطمه ما به این خب،! خود برادران زدن براى خود، دوستان

 نداشـتن از ناشـى ایـن کنـد؛ مي ضعف دچار کند، مي آشفتگى دچار را اسالمى

 «.است بصیرت

 نقشـه اینکـه بـه داریم احتیاج هوشیاري؛ به داریم احتیاج ها مسلمان ما امروز»-

 را نقشـه اگـر. بشناسـیم را اسالم با و خود با دشمنان مواجهه و خود زندگي کلي

 مـا گـاهي کـه آنجاسـت اشـکال. کـرد خـواهیم انتراب درست را راه شناختیم،

 آن از جزئـي مـا خـود شناسـیم،نمي درست را دشمن نقشه خودمان ها مسلمان

. اسـت ایـن بـه مبـتالي اسالم دنیاي متأسفانه امروز که شویم؛ مي دشمن نقشه

 تحریـك دشـمن، نقشـه اسـت؛ مسـلمانان بـین در افکنياختالف دشمن، نقشه

 اسـت این دشمن نقشه است؛ یکدیگر علیه اسالمي مرتلف مذاهب هاي عصبیت

ــه ــت توجــه ک ــه از را اســالمي ام ــي نقط ــي - دشــمني و خصــومت حقیق  یعن

 دیگـري جاهـاي بـه و کنـد منحـرف - صـهیونیزم و مفسد و فاسد داريِسرمایه

 «.کند متوجه

 شدنِ فعال بیش است، بارزتر و ترواضح همه از که چیزي آن جهاني مسائل در»-

 نوجوانـان و کودکـان هـايبیماري از یکي فعاليبیش بیماري. ماست مقابل جبهه

 مـي انجـام گونـاگون کارهاي زیاد؛ تحرک، که است این معناش فعاليبیش. است

 زیـاد، تحـرک. زننـد مي در آن و در این به نیست؛ هدف نیست، تمرکز اما دهند،

 ایـن انسـان. اسـت فعـاليبیش حالـت این. ناکامي با همراه غالباً و هدف بدون اما
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 مستندات محور وضوعم رديف

 تحرکـات مشـغول. کنـد مـي مشـاهده دشـمن مقابـلِ جبهـه در امروز را حالت

 تقویـت اسـالمي، نظـام علیـه جوسـازي تهمـت، قطعنامـه، تحریم،: اند گوناگون

 کـه داخلـي، معارضـین کـردنِ دوپینگ ورزشکارها اصطالح به داخلي، معارضان

 واقعـي تقویت در هم تأثیري هیچ که نیروزا هاي آمپول با هي طور همین را اینها

 «.کنند تزریق هي کند، مي فعال را او ظاهراً فق  و ندارد

: هسـت آن در آگـاهي دو کـه گذراندمي را يادوره خوشبرتانه ما کشور امروز»-

 در هـاي قـدرت کهنای به آگاهي دوم خود؛ ذاتي استعداد و توانایي به آگاهي یکي

 شـدن دانشمند معارضِ ترین مهم ما، نظیر کشورهاي بر و ما کشور بر سیطره پي

 آگـاهي و خودشناسـي، معناي به آگاهي یعني. هستند ما کشور علمي پیشرفت و

 وجـود امید این آگاهي، دو این برکت به. شناسيتوطئه و شناسيدشمن معناي به

 «.شویم نایل علمي عظیم هاي پیشرفت به بتوانیم ما که دارد

 تـوان از برشـي بـدانیم، خودمان مورد در را دشمن کلي طرح بتوانیم ما اینکه»-

 در چـه دشـمن اینکـه ندانسـتن. باشید داشته توجه لهئمس این به ماست؛ دفاعي

 برخورد امکان از را ما است ممکن که است غفلتي بکند، خواهدمي چه و دارد سر

 و هفتادوسـه هـاي سـال از. بـدانیم کـامال را ایـن بایـد مـا کنـد؛ محروم دفاع و

. شـد شروع اخالقي - اعتقادي مبارزه روزافزون، صورتبه و تدریجه ب هفتادوچهار

 ايفرهنگـي تهـاجم بحث. کردم احساس را مبارزه این شروع ها وقت همان بنده

 و سیاسـي عملي حرکات کنار در. بود قضیه برش این از ناشي کردیم، مطرح که

 ابزارهـاي بـا و فرهنگـي مسـائل زمینـه در تهـاجم یك حقیقتا غیره، و اقتصادي

 «.شد آغاز فرهنگي

6 
ــدن در  هضــم ش

 هاضمه دشمن
 

 تهدید:

 سیاسي سلطه -1

 اقتصادي سلطه -2

 فرهنگي سلطه -3
 

 و ها قدرت هضم آمریکا اساسي سیاست بدانید؛ و باشید داشته توجّه را این»-

 ما] مرصود این است، آمریکایي هاي سیاست يمعده در دنیا هاي سیاست

 دشمني یك ما با که داریم خصوصیّتي یك دشمني جهت از ما حاال[. نیست

 در. است جورهمین هم دیگر کشورهاي به نسبت حتّي امّا دارد وجود خاصّي

 زمینه در است، جورياین اقتصادي زمینه در است، جورياین سیاسي زمینه

 .«است جورياین[ هم] فرهنگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


