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 تعالیسمهاب

  

  

   مقدمه مقدمه  

شـاخص سـازي و 25/03/1395در تـاریخ بخش اول بیانـات رهبـر معظـم انقـالب در دیـدار مسـئوالن نظـام در این پژوهش 

 بـه و اسـتخراج ،مربـو  مصـادیق و هاشـبهه و هاپرسـش محوري، هايشاخص کانوني، هايمؤلفهمحوربندي شده است. همچنین 

 و بررسـي نگريو آینـده يتحلیل محیطـ زاویه از انقالب معظم رهبر بیانات نیز دیگر بخش در. است شده آورده باراتع عین استناد

 . است شده مطرح سازيبرنامه پیشنهادهاي و ايرسانه مالحظات پایان، در

غلـ  بـودن تصـور کنـار  دشمني ویژه با جمهوري اسالمي ایـران و"مهم ترین شاخص این بخش از بیانات رهبر معظم انقالب، 

  ست.ا "آمدن با آمریکا

مي دانند و تاکیـد مـي کننـد  ـون  "دنیا دربودن جمهوري اسالمي  سابقه بي پدیده"را  ویژه دشمنيرهبر معظم انقالب علت 

یـن وعـع را به  الش مي کشد، مستکبران دنیا نمي توانند ا مستکبر هاي قدرت ظالمانه منافعاست و  منطقه در مطلق فاعل ایران

 را تحمل کنند. 

، دشـمن بـا کنارآمـدن بـودن غیرممکن، دشمن هاي دشمني بودن آشکار، دشمن هاي نقشه اساس بر کشور براي ریزي برنامه

دشـمني "از محورهاي بیانات رهبري درباره شـاخص  دشمن برابر در کشور به بخشیدن مصونیت لزومو  ایران ملت با دشمني علت

  است. "ایرانویژه با جمهوري اسالمي 

گویند و ایـن توانـایي رهبر معظم انقالب در شاخص دیگري از توانایي هاي جمهوري اسالمي که آماج دشمن هستند سخن مي

 ها را این گونه بر مي شمارند: 

 لـزلمتز بـراي مجـازي فضاي و اجتماعي ايه شبکه از استفاده، امام نظر مورد ناب اسالم با دشمن مخالفت)  اسالمي ایمان -1

 (  مردم ایمان کردن

 پیشـرفت، بازدارنده دفاعي توانمندي، اي هسته بخش بر فشار، نت استاکس انتشار، ایران دانشمندان ترور)  علمي توانمندي -2

 (موشکي ايه

   اقتصادي توانمندي -3

 انقـالب مظـاهر و انقالب به ،ملّت عالقه، کشور کالن و اساسي حرکت مباني در اتحاد، ملت انسجام)  ملّي سیاسيِ توانمندي -4

 (انقالب یادگارهاي و انقالب هاينشانه و

 اسـقا  دربـاره مراقبـت، کشـور جوان جمعیت بودن پدیده، نسل تحدید درباره هشدار)  جمعیّتي جوانيِ از ناشي توانمندي -5

 (.جنین

 زودي منتشر مي شود.به انقالب در دیدار مسئوالن نظام شاخص سازي بخش دوم بیانات رهبر معظم همچنین 

 های خبریدیریت پژوهشم

31/03/1395 
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 ایمان اسالمی -3

 توانمندی علمی -4
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 دشمن لخت و عریان -14
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 دشمن عنود -16
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 سلطه فرهنگی -20
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 کشور موقعیت  -1

 کشور تیموقع بودن حساس

 کشور عظیم هايظرفیت از مسئوالن جدید اطالعات -1

  دنیا جمعیّت صدمِجمعیت ایران یک -2

 دنیا وسعت صدمِیک ایران وسعت -3

 دنیا ظرفیت به نسبت ایران برابري هفت و شش یتظرف متوس  -4

 

 

 

 اسالمی الف( ایمان

 امام نظر مورد ناب اسالم با دشمن مخالفت -1

 ایمـان کـردن متزلزل براي مجازي فضاي و اجتماعي هايشبکه از استفاده -2

 مردم

 علمی ب( توانمندی

 دانشمندان ایران ترور -1

 نت استاکس انتشار -2

 اي هسته بخش بر فشار -3

 بازدارنده دفاعي توانمندي -4

 موشکي هايپیشرفت -5

 اقتصادی ج( توانمندی

 ملّی سیاسی  د( توانمندی

 ملت انسجام -1

 کشور کالن و اساسي حرکت مباني در اتحاد -2

 یادگارهـاي و انقـالب هاينشـانه و انقـالب مظـاهر و انقالب به ملّت، عالقه -3

 انقالب

 جمعیّتی نی جوا از ناشی ه( توانمندی

 نسل تحدید درباره هشدار -1

 کشور جوان جمعیت بودن پدیده-2

 جنین اسقا  درباره مراقبت -3

های توانمندی -2

 جمهوری اسالمی

 ) آماج دشمن(
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 اسالمی جمهوری با ویژه دشمنی( الف
 دنیا در سابقه بي اي پدیده اسالمي جمهوري  -1

 منطقه در مطلق فاعل ایران -2

 مستکبر هاي قدرت ظالمانه منافع کشیدن  الش به -3

 دشمن های نقشه اساس بر کشور برای ریزی رنامهب( ب
 دشمن حرکات بررسي -1

 دشمن نقشه شناسایي -2

 او های نقشه و دشمن شناخت لزوم( ج
 دشمن نفوذ نقا  شناخت بودن همگاني وظیفه

 دشمن های دشمنی بودن آشکار( د

 است صهیونیستي شبکه و استکبار شبکه دشمن، -1

 عنود دشمن اظهارات آمریکا، مسئوالن اظهارات -2

 دشمن ذات نکردن تغییر -3

 (آمریکا) دشمن با کنارآمدن بودن غیرممکن(ه
  امریکا مشکل نظام، موجودیت اصل -1

 آمریکا مشکل اسالم، از ناشي پیشرفت و استقالل و قدرت -2

 جواب بي استداللي آمریکا، با نیامدن کنار استدالل -3

  اي هسته قضیه سر بر جنجال -4

  ها موشک درباره جالجن -5

  بشر حقوق موعوع درباره جنجال -6

  نگهبان شوراي درباره جنجال -7

  فقیه والیت و رهبري اصل درباره جنجال -8

  اسالم حاکمیّت و اساسي قانون اصل درباره جنجال -9

 دنیا های سیاست و ها قدرت هضم ،(آمریکا) دشمن اساسی سیاست( و
 سیاسي سلطه -1

 ادياقتص سلطه -2

 فرهنگي سلطه -3

 نیست ایران ملت با دشمنی علت گری، ستیزه( ز

 است نبوده دشمني آغازگر اسالمي جمهوري -1

 کنند؟ مي دشمني ایران با  را کاندا و هلند و فرانسه -2

 دشمن برابر در کشور به بخشیدن مصونیت لزوم( ح

 معنوي و مادّي قوه تقویت -1

 نظامي و اقتصادي قوّه تقویت -2

 اخالقي و علمي قوّه تقویت -3

 سازمان و ارشاد وزارت ، تبلیغي هايدستگاه علمیّه، هايحوزه دولت، اقدام -4

 اسالمي ایمان تقویت براي تبلیغات

 و علمي توانمندي تقویت براي تحقیقاتي هاي هدستگا و علوم وزارت اقدام  -5

 حواشي از جداشدن

( سپاه سازمان ارتش، سازمان دفاع، ارتوز) دفاع به مربو  هاي دستگاه اقدام -6

 دفاعي مسائل تقویت براي

 دینتم و انقالبي پُرانگیزه، هاي جوان تقویت -7

 

 دشمنی ویژه -3

 



 

6 

  پاسخ داده شد:پاسخ داده شد:  نظامنظام  مسئوالنمسئوالن  دیداردیدار  دردر  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  بیاناتبیانات  اولاول  بخشبخشدر در هایی که هایی که ج ـ نمودار پرسشج ـ نمودار پرسش

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 چرا وضع کشور خاص است؟
 

 ما باید در برابر دشمن چکار کنیم ؟
 

 علت دشمنی با ایران؟
 

 چرا دشمنی آنها با جمهوری اسالمی ویژه است؟

 

 ایمان چه کسی را دارند متزلزل می کنند؟
 

 های ما ؟ی حرف های آنها درباره موشکمعنا
 

 معنای توانمندی سیاسی ملی؟

 

 دشمن کیست؟
 

 شده باز کشور پایانبي هاي ظرفیّت به ها  شم

 

 ها را افزایش دهیمتوانمندي
 

 نسل بعد ما و بعدِبعدِ ما را
 

 مخالفت با توانمدي دفاعي ایران
 

 وحدت و انسجام

 

 ايپدیده اسالمي جمهوري که است این علّت

 .ندارد سابقه دنیا در که است

 

 به   الش کشیدن منافع ظالمانه مستکبران

 

 شبکه استکبار و شبکه صهیونیستي

 

 توانیم با آمریکا کنار بیاییم؟می
 

 شود؟ای حل مینشینی ایران در موضوع هستهمشکل با عقب
 

 دشمنی آنها با ما به علت ستیزه گری ایران است؟
 

 در برابر دشمن چکار کنیم؟
 

 آیا با فرانسه، هلند یا کاندا ستیزه گری کردیم؟
 

 دعوا سر  یزهاي جزئي نیست

 

 توانیم به توهم تکیه کنیمنمي

 

 خیر، این هم تصور غلطي است

 

 مسائل دیگري پشت پرده است

 

 مصونیت بخشیدن کشور

 

 چه کنیم کشور مصونیت پیدا کند؟
 

 افزایش توانمندي ها
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  های کشورافزایش ندادن توانمندی
 

 شبکه های اجتماعی و فضای مجازی
 

 تهدید:
 رسیدن دشمن به اهدافش -1

 در اعطراب به سربردن ملت ایران -2
 

 تهدید:
 د ماهاي بعمتزلزل کردن ایمان ما و نسل

 ناتوانی سیاسی ملی
 

 تهدید:
 اختالف در مباني حرکت اساسي و کالن کشور

 ناتوانی ناشی از جوانی جمعیت
 

 تهدید:

 دید نسلتح -1

 اسقا  جنین -2
 

 فاعل مطلق بودن ایران در منطقه
 

 فرصت:
 به  الش کشیدن منافع ظالمانه مستکبران

  
 

 خبرداشتن از نقشه دشمن
 

 فرصت:
 مصونیت بخشي و امنیت بخشي به کشور

 کنار آمدن با آمریکا
 

 عقب نشینی در مذاکرات هسته ای
 

 دشمنهضم شدن در هاضمه 

 

 تهدید:
 به خطر افتادن اصل موجودیت نظام

 تهدید:
 به خطر افتادن پیشرفت هاي موشکي -1

  بشر حقوق پیش کشیدن موعوع -2

 نگهبان پیش کشیدن موعوع شوراي -3

 فقیه والیت و رهبري اصل پیش کشیدن -4

 اسالم حاکمیّت و اساسي قانون اصل پیش کشیدن  -5

 تهدید:

 سیاسي سلطه -1

 صادياقت سلطه -2

 فرهنگي سلطه -3
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 های کشورگستره عظیم ظرفیت -1

 رانهای ایهای صاحب نظران درباره ظرفیتمقاله -2

 دنیا ظرفیت به نسبت ایران برابری هفت و شش ظرفیت متوسط -3

 نیروی انسانی و امکانات طبیعی خوب ایران -4

 اسالم ناب مورد نظر امام ) ره( -5

 شکستن سد ایمان مردم -6

 ترور دانشمندان ایرانی -7

 انتشار استاکس نت -8

 اختالف سلیقه سیاسی -9

 یاد و نام امام )ره( عالقه مندی مردم به انقالب و -10

 تحدید نسل و اسقاط جنین -11

 موسسه تحقیقاتی مخصوص تحقیق درباره اسالم -12

 نفوذ فراوان ایران در منطقه -13

 شبکه استکبار و شبکه صهیونیستی -13

 سفره هفت سین رئیس جمهور آمریکا -14

 سخنان دشمنانه رئیس جمهور، وزیر خارجه و مسئوالن امنیتی آمریکا -15

 ذات ریگانی دولت کنونی آمریکا -16

 ضربه های کاری آمریکا به ایران در زمان طاغوت -17

 پنجاه -مذاکره پنجاه -18

 دشمنی بی دلیل فرانسه، کانادا و هلند با ایران -19

 اینقش پلیس بد فرانسه در موضوع هسته -20

 هلند، کشور کوچک در گوشه اروپا افتاده -21
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 :دومفصل 

 ترین موضوعات و محورهایمهم

 

 دیدار در انقالب معظم رهبر بیانات اول بخش

 نظام مسئوالن

 

 

 
رهبر معظم انقالب در جمع زائران حرم رضویفصل دوم: مهم  ترین موضوعات و محورهای بیانات 
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  نظامنظام  مسئوالنمسئوالن  دیداردیدار  دردر  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  بیاناتبیانات  اولاول  بخشبخشـ مفاهیم کانونی در ـ مفاهیم کانونی در الف الف 

 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی ردیف

 موقعیت حساس کشور 1

 هسـتیم  حسّاسـي موقعیّـت در مـا کـه بکـنم عـر  خواهم مي را مطلب جوراین بنده ور،کش مسائل به راجع »ـ 

 . «است مهمّي موقعیّت کشور، فعلي موقعیّت

 در[ بلکـه] بالخصـو،، سـال ایـن در یـا ماه این در حاال اینکه نه است  خاصّي وععیّت یک در فعالً کشور وعع»  -

 .« نيزما مقطع این در و بالخصو، زماني برهه این

2 
ظرفیت بی پایان و عظیم 

 کشور

 ظرفیّـت از خیلـي از انقـالب، اوایـل در ما. شده باز کشور پایانبي هاي ظرفیّت به ها  شم طرف یک از اواّلً  ون»-

 وزیرمـان، مجلسـمان، نماینـده امـروز. نداشـتیم آگاهي نداشتیم، ايتجربه بودیم، اطاّلعبي بودیم، خبربي کشور هاي

 لحـا  از مـا کشـور کـه عظیمـي گستره این به نسبت کشور، سیاستمداران کشور، فکري هايشخصیّت مسئولمان،

 «.اندکرده پیدا ايتازه آگاهي دارد، ها ظرفیّت و امکانات

 ایمان اسالمی 3

 مـردپیر مـنِ یعنـي کسي؟  ه یعني ما. کنند متزلزل را ما اسالمي ایمان که کنند مي استفاده دارند طُرق همه از»-

 خواهنـد مـي] را مـا بعد بعدِ نسل و را ما بعد نسل ایمان نیستند  نگران خیلي ماها به نسبت نه، ساله؟ هشتاد هفتاد

 .«شود مي تالش دارد  [کنند متزلزل

 توانمندی علمی 4
 يابزارهـا از حتّـي کردنـد  ریزيبرنامـه زدنـد، دسـت هـم مـا دانشـمندان تـرور بـه حتّي علمي  توانمندي دوّم،»-

 «.کردند استفاده ما علمي حرکت کردن متوقّف براي است، ممنوع دنیا همه در که آمیزيخباثت

5 
استاکس نت، جنایت شناخته 

 شده بین المللی

 توانسـت مـي اسـالمي، جمهـوري سایبري تشکیالت داخل فرستادند این از قبل سال سه دو که نتاستاکس این»-

 و اسـت الملليبین شدهشناخته جنایتِ یک یعني است  جنایت کار، این ببرد  بین از را ما[ ايهسته] تشکیالت تمام

 گرفت الملليبین هايدادگاه در را جنایت این صاحبان گریبان توان مي

 بازدارنده دفاعی توانمندی 6

 خـراب دیـوارش کـه باشـد ايقلعـه مثل بایستي کشور. اند مخالف شدّت به هم این با بازدارنده  دفاعي توانمندي»-

 متقابـل امکانـات باشند، داشته دفاعي امکانات ما هايدستگاه اگر نانچه. بکنند خواهند مي کاري هر بتوانند تا شده،

 «.اندکشیده کشور[ یعني] قلعه این دُور حصاري یک که است این مثل باشند، داشته تهاجمي

 مندی سیاسی ملینتوا 7

ـلیقه اختالف ایم،کرده عر  بارها. ملّت انسجام و توحد یعني ملّي  سیاسيِ توانمندي»-  اشـکالي هـی  سیاسـي س

 در اخـتالف مـردم، درون در کـه اسـت ایـن دارد اشکال آنچه ندارد، اشکالي عمرو و زید به نسبت وبغضحب ندارد،

 نبایـد اجتمـاعي و سیاسي اندرکاراندست را این دارد، اشکال این بیاید  وجود به کشور کالن و اساسي حرکت مباني

 «.بیفتد اتّفاق بگذارند

8 
 جوانیِ از ناشی توانمندی

  جمعیّتی

 تحدیـد مسـئله بـه راجع است سال  ند بنده. گیرد مي قرار غفلت مورد آنچه جمعیّتي  جوانيِ از ناشي توانمندي»-

 کارهـاي مسئولین از عضيب است، گرفته انجام کارهایي یک خوشبختانه خب ام داده هشدار مرتّب اینها مانند و نسل

 «.نگرفته انجام هنوز بگیرد انجام کامل طوربه باید که کاري آن نه، لکن اند،داده انجام خوبي

 تحدید نسل / اسقاط جنین 9

 کارهـایي یـک خوشـبختانه خـب ام داده هشـدار مرتّب اینها مانند و نسل تحدید مسئله به راجع است سال  ند»-

 انجـام کامـل طوربـه بایـد کـه کـاري آن نه، لکن اند،داده انجام خوبي کارهاي مسئولین از بعضي است، گرفته انجام

 «.نگرفته انجام هنوز بگیرد

 بعضـي کـه -نـدارم اطاّلع درست و امنکرده زیادي تحقیق بنده البتّه که- شود مي شایع گاهي که هایي حرف این»-

 اینهـا اگـر گیـرد، مي انجام جاها از بعضي در اینها امثال یا ینجن اسقا  و دارد ادامه هنوز گذشته غل  هاي روش از

 «.بکنند دنبال باید و کارند این مسئول مشخّص، دولتيِ مسئولین این است، راست

 دشمنی ویژه 10

 دشـمن مـا نیسـتیم  گرفتـهکمینبي دشـمنِبي دغدغهبي کشور یک ما داریم  دشمن اینکه دیگر طرف یک[ از]»-

 اسـالمي جمهـوري مـورد در لکن نیست جدیدي  یز ها قدرت بین ها، دولت بین کشورها، در دشمني هالبتّ. داریم

 «.است ايویژه دشمنيِ است  ویژه  یز یک این  را،

11 
جمهوری اسالمی، پدیده بی 

 سابقه

 دارنـد انيجهـ هـاي قدرت را این ندارد  سابقه دنیا در که است ايپدیده یک اسالمي جمهوري که است این علّت»-

 دشـمن کشورِ فالن در این، از قبل سال  ند در مثالً که شنفتید یا خواندید احتماالً شما اینکه. کنند مي نگاه بادقّت

 کـه اسـت همـین براي این شد، تشکیل سیاسي اسالم و اسالم روي بر تحقیق مخصو، تحقیقاتي موسّسه یک ما،

 «. یست پدیده این ببینند
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 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی ردیف

 ایران فاعل مطلق بودن 12
 کشـور هـی  نفـوذ بـا قیـاس قابل ایران نفوذ و است مطلق فاعل منطقه در ایران که کشند مي داد آنها خود حاال»-

 .«کنم رجزخواني بخواهم که بگویم بنده حاال اینکه نه گویند، مي هاآمریکایي را این نیست  منطقه در دیگري

 شناخت دشمن و نقشه او 13
 را خودمـان هاينقشه این، اساس بر و  یست ما مقابل در اشنقشه بکند، خواهد مي کار ه دشمن بدانیم باید ما»-

 .«کنیم آماده دشمن مقابل در حراست و حفاظت و بخشيامنیّت و بخشيمصونیّت براي

 دشمن لخت و عریان 14
 دشـمن یسـت؟ک دشمن داریم  دشمن گفتیم ما کیست؟ دشمن که است این کنیم عر  باید ما حاال آنچه خب»-

 «.کنیم پیدا را دشمن بگردیم نداریم نیازي داده  قرار ما  شم مقابل در عریان و لخت کامالً را خودش

15 
شبکه استکبار و شبکه 

 صهیونیستی

 ایـاالت رژیـم دولت رأسش در استکبار شبکه. است دشمن این است  صهیونیستي شبکه و استکبار شبکه دشمن،»-

 اسـت  شـدهاشغال فلسـطین بر حاکم صهیونیستِ جعلي رژیم مظهرش هم صهیونیستي بکهش و آمریکاست متّحده

 «.است دشمن این

 دشمن عنود 16

 و آمریکـا امنیّتـي مسـئولین و آمریکا خارجه وزیر و آمریکا جمهور رئیس که هایي حرف کنید مالحظه االن شما»-

 هـم آن اسـت  دشمن هاي حرف نیست، دوست هاي حرف زنند، مي ایران به نسبت اینها مانند و آمریکا جنگ وزیر

 .«عَنود دشمن

 تغییرناپذیری ذات آمریکا 17

 هاروزنامـه در البتّـه مـن کـه- بودنـد زده پـیش روز  نـد مجلـس در خوبي حرف محترممان خارجه وزیر آقاي»-

 اسـت  ریگـان دوره ذات انهمـ آمریکـا ذات گوینـد، مي راست نکرده  تغییر آمریکا ذات بودند گفته ایشان -خواندم

 ایـن خـواه جمهوري حـزب دمـوکرات، حـزب- هست حزب بله،. است دشمن ذات نکرده  تغییر و است ذات همان

 ایشـان کـه است درستي بسیار حرف این. است همان آمریکا ذات لکن -این به دهد مي پاس او او، به دهد مي پاس

 .«کردند بیان اسالمي شوراي مجلس در

 

 کنارآمدن با آمریکاتوهم  18

 کنـار آمریکـا بـا بیاییم  کنار توانیم مي آمریکا با ما» که است این آن و دارد وجود اینجا در غلطي تصوّر یک خب،»-

 بـه بایـد کنـیم، تکیـه تـوهّم به توانیم نمي ما. نیست درستي تصوّر تصوّر، این خب! «کنیم حل را مشکالت و بیاییم

 «.کنیم تکیه ها واقعیّت

 معده سیاست های آمریکایی 19

 سیاسـت يمعـده در دنیـا هاي سیاست و ها قدرت هضم آمریکا اساسي سیاست بدانید  و باشید داشته توجّه را این

 یـک مـا بـا کـه داریـم خصوصـیّتي یـک دشـمني جهت از ما حاال[. نیست ما] مخصو، این است، آمریکایي هاي

 است جورهمین هم دیگر ورهايکش به نسبت حتّي امّا دارد وجود خاصّي دشمني

 سلطه فرهنگی 20
 هـالیوود  تسلّ  از است بلند دادشان اروپایي سازفیلم هايکمپاني[ االن. ]است جورياین[ هم] فرهنگي زمینه در»-

 «.فرهنگي سلطه

 نظم جهانی 21

 هماهنـگ] مـا بـا را خودشان باید هستیم، دنیا فردمنحصربه قدرت امروز ما گفت ها حرف این و غرور همان روي»-

 جور ـه ایـن بـا دیگـر، است دشمن این خب،. است این سیاست ببینید، بکنیم  تعیین باید ما را جهاني نظم ،[کنند

 «.آمد؟ کنار شود مي

 مصونیت بخشی به کشور 22

 همـه. بدهنـد یّتمصـون را کشور باید کشور مسئولین کند  پیدا مصونیّت باید کشور کنیم؟ کار ه باید حاال خب،»-

 کشـور اینکـه بـه دارد احتیـاج بدهد، انجام بناست یا داده انجام دولت اینها مانند و اقتصاد  زمینه در که کارهایي این

 ایـن بایـد کنـد؟ پیـدا افـزایش هسـت اگـر یـا بیایـد، وجـود بـه مصـونیّت این کنیم کار ه باشد  داشته مصونیّت

 «.بدهیم زایشاف کردم، اشاره که را هایيتوانمندي

 قوه مادی و معنوی 23

 همـه شـامل قـوّه،. الخَیـل رِبا ِ مِن وَ قُوَّةٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا وَ[: آمده] کریم قرآن در که است هماني این »-

 نظـامي، و تصادياق قوّه از معنوي، و مادّي قوّه از است اعم قوّه نیست  اینها مانند و سالح و تفنگ فق  قوّه اینهاست 

 .«کنید زیاد را قوّه توانید مي هر ه قُوَّة  مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا. اخالقي و علمي قوّه از

24 
 نحمایت صریح از جوانا

 نقالبیا

 ايجملـه  نـد یـک انقالبـي و مـؤمن هاي جوان به راجع( علیهتعالياهللرعوان) امام مرقد سخنراني در بنده حاال»-

 مـي تقویـت را انقالبـي هـاي جوان فالني، که کردند افشاگري اصطالحبه بیرون، در انداختند راه جنجالي یک  گفتم

 پنهـان ثانیـاً کرد  خواهم هم باز کنم، مي را کار این همیشه بنده نیست، جدیدي  یز اواّلً. نیست افشاگري این کند 

 «.است آشکار نیست،
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  نظامنظام  مسئوالنمسئوالن  دیداردیدار  دردر  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  بیاناتبیانات  اولاول  بخشبخشدر در های محوری های محوری ـ شاخصـ شاخصب ب 

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
 

 موقعیت کشور

 کشور تیموقع بودن حساس

ـــات -1 ـــد اطالع ـــئوالن جدی  از مس

 کشور عظیم هاي ظرفیت

 جمعیّـت صـدمِجمعیت ایران یک -2

  دنیا

 دنیا وسعت صدمِیک  ایران وسعت -3

 فــته و شــش ظرفیــت متوســ  -4

 دنیا ظرفیت به نسبت ایران برابري

 

 

 موقعیّـت در ما که بکنم عر  خواهم مي را مطلب جوراین بنده کشور، مسائل به راجع »-

 جمهـور رئـیس آقـاي خـب،. است مهمّي موقعیّت کشور، فعلي موقعیّت هستیم  حسّاسي

 بکنـد، پیـدا هادامـ بشـود، دنبـال بشـود، تعقیـب اقـدامات این باید کردند  بیان را اقدامات

 دیگـرِ هايدستگاه است  الزم اقدامات این همه بشود  کامل است ناقص که آن از آنجاهایي

 وعـعیّت یـک در فعـالً کشـور وعـع. بدهنـد انجـام اقداماتي است الزم هرکدام هم کشور

 زمـاني برهه این در[ بلکه] بالخصو،، سال این در یا ماه این در حاال اینکه نه است  خاصّي

 هـاي ظرفیّـت بـه هـا  شم طرف یک از اواّلً  ون  را؟. زماني مقطع این در و لخصو،با

 بـودیم، خبـربي کشـور هاي ظرفیّت از خیلي از انقالب، اوایل در ما. شده باز کشور پایانبي

 وزیرمـان، مجلسـمان، نماینـده امـروز. نداشـتیم آگاهي نداشتیم، ايتجربه بودیم، اطاّلعبي

 عظیمـي گستره این به نسبت کشور، سیاستمداران کشور، فکري هايتشخصیّ مسئولمان،

 ایـن قضیّه واقع اند کرده پیدا ايتازه آگاهي دارد، ها ظرفیّت و امکانات لحا  از ما کشور که

 مـي خـوانم، مـي نویسـند مـي نظرانصاحب از بعضي که را مقاالتي این من[ وقتي. ]است

 ظرفیّـت ایـن خـب که طرف یک از این. است فراوان داهللبحم ها واقعیّت این به توجّه بینم

 اینجـا قبـل سـال  نـد من. است عجیبي کشور است، عظیمي کشور  [دارد وجود] عظیم

 تقریبـاً هـم دنیـا وسـعت صـدمِیک داریـم، جمعیّت تقریباً دنیا جمعیّت صدمِیک گفتم،ما

 از بـیش خیلـي داده، ارقـر مـا بـراي متعـال خـداي که امکاناتي امّا دارد، وسعت کشورمان

 کـه دادند من به گزارشي یک اخیراً  هارصدم  صدم،سه گفتم وقتآن بنده است  صدمیک

 ظرفیّـت دنیـا ظرفیّـت متوسـّ ِ برابرِ هفت شش ما یعني  [است] صدم هفت شش حدود

 خـب،. طبیعي امکانات لحا  از هم انساني، نیروي لحا  از هم جمعیّت، لحا  از هم داریم 

 .«قضیّه طرف یک این

2 
توانمندی های 

)  جمهوری اسالمی

 آماج دشمن(

 اسالمی ایمانالف( 
 مـورد ناب اسالم با دشمن مخالفت -1

 امام نظر

 و اعيمـاجت هـاي شبکه از استفاده -2

 کـردن متزلـزل بـراي مجـازي فضاي

 مردم ایمان

 علمی توانمندیب( 
 ایران دانشمندان ترور -1

 نت استاکس انتشار -2

 اي هسته بخش بر شارف -3

 بازدارنده دفاعي توانمندي -4

 موشکي هاي پیشرفت -5

 اقتصادی توانمندیج( 

 ملّی سیاسی  توانمندید( 

 ملت انسجام -1

 و اساسـي حرکـت مبـاني در اتحاد -2

 کشور کالن

 مظـاهر و انقـالب بـه ملّـت، عالقه -3

ــــالب هاينشــــانه و انقــــالب  و انق

 انقالب یادگارهاي

 جددوانی  از ناشددی توانمندددیه( 

 کـه اسـت ایـن دشـمن برنامـه کـنم، عـر  بخـواهم اگر کوتاه جمله یک در حاال من» -

 جلـوگیري آنها رشد از اقالًّ یا ببرد بین از یا کند  متوقّف را اسالمي جمهوري هايتوانمندي

 هاتوانمنـدي توانیم مي که آنجا تا باید ما کنیم؟ کار ه باید ما. است دشمن برنامه این کند 

 تکـرار سـال  ند این در دیگر گوناگون جلسات و جلسه این در بارها بنده. بدهیم افزایش را

 یشافـزا بایـد را گونـاگون هايتوانمنـدي همـین یعنـي بشود  قدرتمند کشور باید: امکرده

 «بخوابیـد آسوده! مردم» بگوییم مردم به آسوده توانیم مي وقتآن دادیم، افزایش اگر. بدهد

 سـر بـه اعـطراب در بایـد ندادیم، افزایش را هاتوانمندي اگر. باشد راحت خودمان خیال و

 هایيتوانمنـدي از مورد  ند البتّه بنده  یست؟ داریم ما که هایيتوانمندي این حاال. ببریم

 ایمـان اسـت  اسـالمي ایمان اوّل،  :امکرده یادداشت اینجا هاستدشمني آماج بیشتر که را

 و فکـر آزاديِ دنیـاي دنیـا، که امروز آقا، بگویند و کنند تعجّب بعضي است ممکن. اسالمي

( علیهاهللرعـوان) امـام که نابي اسالم آن با  یزهمه از بیش آقا، نه! اینهاست مانند و عقیده

 نگـاه شـما. انـد دشـمن اسـت، اسالمي جمهوري و اسالمي حکومت مبناي و ردندک تعبیر

 بـه و هرجا در ایمان این سدّ شکستن براي شود مي دنیا در امروز که هایي فعّالیت به کنید

 اجتمـاعي هايشـبکه اهـل شـما اگر. مردم میان در و اسالمي جمهوري نظام در خصو،

 را کجـا بنـده کـه دانید مي خوب و فهمید يم خوب هستید، مجازي فضاي اهل و هستید

 متزلـزل را مـا اسـالمي ایمـان که کنند مي استفاده دارند طُرق همه از کنم  مي اشاره دارم

 خیلـي ماهـا بـه نسـبت نه، ساله؟ هشتاد هفتاد پیرمرد منِ یعني کسي؟  ه یعني ما. کنند

 دارد  [کننـد متزلـزل خواهند يم] را ما بعد بعدِ نسل و را ما بعد نسل ایمان نیستند  نگران

 ایمـان مـا، توانمنـدي هايزمینـه و مـا اقتـدار هايزمینه آن از یکي خب،. شود مي تالش

 .آنهاست هايدشمني آماج از یکي این ماست  اسالمي

 کردنـد  ریزيبرنامـه زدنـد، دسـت هـم ما دانشمندان ترور به حتّي علمي  توانمندي دوّم، 
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 جمعیّتی
 نسل تحدید درباره هشدار -1

 کشور جوان جمعیت بودن پدیده-2

 جنین اسقا  بارهدر مراقبت-3

 حرکـت کـردن متوقّـف بـراي است، ممنوع دنیا همه در که آمیزيخباثت ابزارهاي از حتّي

 داخـل فرسـتادند ایـن از قبـل سـال سـه دو کـه نتاستاکس این. کردند استفاده ما علمي

 بـین از را مـا[ ايهسته] تشکیالت تمام توانست مي اسالمي، جمهوري سایبري تشکیالت

 تـوان مـي و اسـت المللـيبین دهشـشناخته جنایتِ یک یعني است  جنایت کار، این ببرد 

فانه گرفـت  الملليبین هايدادگاه در را جنایت این صاحبان گریبان  تـا نگـرفتیم  مـا متأسـّ

. انـد مخـالف شدّت به است، علمي توانمندي که علمي پیشرفت با. زدند دست اینها اینجاها

 اینکـه بـود  یـنا خاطربـه اشعمده عوامل از یکي من نظر به ايهسته بخش بر فشار خب،

 کـه گوینـد مـي دروغ که دانستند مي هم خودشان اي،هسته بمب و اتم بمب گفتند مدام

 .گفت خواهم ايجمله  ند باز ايهسته مسئله به راجع بعد حاال

 بـه هـم ایـن بـا بازدارنده  دفاعي توانمندي. کرد خواهم بحث[ بعد] که اقتصادي توانمندي

 هـر بتواننـد تـا شده، خراب دیوارش که باشد ايقلعه مثل بایستي کشور. اند مخالف شدّت

 امکانـات باشـند، داشته دفاعي امکانات ما هايدستگاه اگر نانچه. بکنند خواهند مي کاري

 کشـور[ یعنـي] قلعه این دُور حصاري یک که است این مثل باشند، داشته تهاجمي متقابل

 مـي هـا حرف این مانند و موشک به اجعر که هایي بحث این. اند مخالف این با اند کشیده

 .دفاعي توانمندي با مخالفت: است این معنایش شود

ـلیقه اخـتالف ایم،کرده عر  بارها. ملّت انسجام و وحدت یعني ملّي  سیاسيِ توانمندي  س

 اشـکال آنچـه نـدارد، اشـکالي عمرو و زید به نسبت وبغضحب ندارد، اشکالي هی  سیاسي

 وجـود به کشور کالن و اساسي حرکت مباني در اختالف مردم، درون در که است این دارد

. بیفتـد اتّفاق بگذارند نباید اجتماعي و سیاسي اندرکاراندست را این دارد، اشکال این بیاید 

 یـا انقـالب اینکـه نـه. داشـته وجـود انقالب اوّل از دارد  وجود اتّحاد این خوشبختانه امروز

 عمـده و ملّت قاطبه امّا دارد  هم مخالف  را، ندارد  مخالف ،ندارد دشمن بهمن ودوّمبیست

 نـام به مندند،عالقه انقالب یادگارهاي و انقالب هاينشانه و انقالب مظاهر و انقالب به ملّت،

 سیاسـي توانمنـدي همـان ایـن اسـت  بزرگي خیلي نعمت این مندند عالقه امام یاد و امام

 .ملّت یک براي است

 اسـت سـال  نـد بنده. گیرد مي قرار غفلت مورد آنچه جمعیّتي  جوانيِ از شينا توانمندي

 یـک خوشـبختانه خـب ام داده هشـدار مرتّـب اینهـا ماننـد و نسل تحدید مسئله به راجع

 آن نـه، لکـن انـد،داده انجـام خوبي کارهاي مسئولین از بعضي است، گرفته انجام کارهایي

 یـک مـا جـوان جمعیّـت امـروز. نگرفته انجام هنوز گیردب انجام کامل طوربه باید که کاري

 حرکـت و انگیزه جوشان  شمه و حرکت منشأ جوان،  ون است  نعمت یک است، پدیده

[ جمعیّـت جـواني] ایـن اگر نانچـه کند، مي جوان را کار است، نوآوري و ابتکار و نشا  و

 عـرر کشـور -کرد وارد شود نمي که را جوان این[  ون]- رفت دست از دیگر سال بیست

 بنـده البتّه که- شود مي شایع گاهي که هایي حرف این. بگذاریم نباید امروز از کرد  خواهد

 هنـوز گذشـته غلـ  هاي روش از بعضي که -ندارم اطاّلع درست و امنکرده زیادي تحقیق

 راسـت هـااین اگـر گیرد، مي انجام جاها از بعضي در اینها امثال یا جنین اسقا  و دارد ادامه

 جـوانيِ مسـئله. بکننـد دنبال باید و کارند این مسئول مشخّص، دولتيِ مسئولین این است،

 .«است مهمّي و بزرگ بسیار توانمندي یک جمعیّت

 دشمنی ویژه 3

 جمهدوری بدا ویژه دشمنی( الف

 اسالمی
 بـي اي پدیـده اسـالمي جمهوري -1

 دنیا در سابقه

 منطقه در مطلق فاعل ایران -2

 ظالمانـه منـافع کشـیدن  الش به -3

 مستکبر هاي قدرت

 دشــمنِبي دغدغــهبي کشــور یــک مــا داریــم  دشــمن اینکــه دیگــر طــرف یــک[ از]»-

 بـین هـا، دولـت بـین کشـورها، در دشـمني بتّهال. داریم دشمن ما نیستیم  گرفتهکمینبي

 ویـژه  یـز یـک ایـن  ـرا، اسـالمي جمهوري مورد در لکن نیست جدیدي  یز ها قدرت

 یـک اسالمي جمهوري که است این علّت  یست؟ علّت  را؟. است ايویژه دشمنيِ است 

 مـي گـاهن بادقّـت دارنـد جهـاني هـاي قدرت را این ندارد  سابقه دنیا در که است ايپدیده

 فـالن در ایـن، از قبـل سـال  نـد در مثالً که شنفتید یا خواندید احتماالً شما اینکه. کنند

 سیاسـي اسـالم و اسالم روي بر تحقیق مخصو، تحقیقاتي موسّسه یک ما، دشمن کشورِ
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 بدر کشدور برای ریزی برنامه( ب

 دشمن های نقشه اساس
 دشمن حرکات بررسي -1

 دشمن نقشه شناسایي -2

 نقشده و دشمن شناخت لزوم( ج

 او های

 نقـا  شـناخت بـودن همگاني وظیفه

 دشمن نفوذ

 هدای دشدمنی بدودن آشکار( د

 دشمن

 شــبکه و اســتکبار شــبکه دشــمن، -1

 است صهیونیستي

 اظهارات آمریکا، مسئوالن اظهارات -2

 عنود دشمن

 دشمن ذات نکردن تغییر -3

 بدا کنارآمددن بودن غیرممکن(ه

 (آمریکا) دشمن

ــل -1 ــت اص ــام، موجودی ــکل نظ  مش

  امریکا

 ناشـي پیشرفت و استقالل و قدرت -2

 آمریکا مشکل اسالم، از

 آمریکـا، بـا نیامـدن کنـار استدالل -3

 جواب بي لياستدال

  اي هسته قضیه سر بر جنجال -4

  ها موشک درباره جنجال -5

  بشر حقوق موعوع درباره جنجال -6

  نگهبان شوراي درباره جنجال -7

ــال -8 ــاره جنج ــل درب ــري اص  و رهب

  فقیه والیت

 و اساسي قانون اصل درباره جنجال -9

  اسالم حاکمیّت

 دشددمن اساسددی سیاسددت( و

 و هددا قدددرت هضددم ،(آمریکددا)

 دنیا های سیاست
 سیاسي سلطه -1

 اقتصادي سلطه -2

 فرهنگي سلطه -3

 بدا دشمنی علت گری، ستیزه( ز

 نیست ایران ملت
 دشـمني آغازگر اسالمي جمهوري -1

 است نبوده

 ایـران بـا  را کاندا و هلند و فرانسه -2

 آمـده وجود به نظامي یک.  یست پدیده این ببینند که است همین براي این شد، تشکیل

 اسـتکبار بـا عـدّیّت اسـالمي مبـاني ایـن در که اسالمي مباني پایه بر م،اسال پایه بر است

 بـا عـدّیّت هست، تبعیض با عدّیّت هست، ظلم با عدّیّت هست، استبداد با عدّیّت هست،

 نظـامي یک. هست کنند مي دنیا در ها قدرت امروز که کارهایي با عدّیّت هست، رباخواري

 هـر و کند مي پیدا رشد دارد روزروزبه نظام این و آمده وجود به عملي و فکري مباني این با

 حـاال. شـده زیـاد نفـوذش و دوانده ریشه روزروزبه بکنند  متوقّفش اندنتوانسته اندکرده کار

 بـا قیـاس قابـل ایـران نفوذ و است مطلق فاعل منطقه در ایران که کشند مي داد آنها خود

 بنـده حاال اینکه نه گویند، مي هاآمریکایي را این نیست  منطقه در دیگري کشور هی  نفوذ

 اسـت ایـن معنایش این،  [است] نظامي  نین یک خب. کنم رجزخواني بخواهم که بگویم

 ایـن کـه آیدمي وجود به و آوردبرمي سر دارد جدیدي قدرت یک جهان سطح در امروز که

 جمهـوري بـا يدشـمن. کشـد مـي  ـالش به را مستکبر هاي قدرت ظالمانه منافع قدرت،

 عـر  بلـه،. نیسـت دیگـري کشـور هـی  با دیگر دشمني، این است  این خاطربه اسالمي

 دارنـد، مرزي[ اختالف] دارند، ارعي اختالف- دارند اختالف همدیگر با ها دولت که کردیم

[ فقـ ] دشـمني، جـوراین امّـا کننـد مـي دشـمني هـم بـا و -دارند تجارت دارند، منافع

 شـناختیم، را هـا ظرفیّـت آن طرف یک از ما پس خب،. است المياس جمهوري مخصو،

 .ماست مقابل در عَنودي و خشن دشمن یک هم طرف یک از کردیم، احصا دانستیم،

 کلّـي و اساسي برنامه بتوانیم ما تا بشود شناخته باید بکند خواهد مي دشمن این که کاري 

 آن دل در همـه اجرائـي، هـاي سیاسـت و دولتـي هايبرنامـه ایـن بشناسـیم  را خودمان

 بایـد کارهـا ایـن. بکنیـد توجّـه را ایـن کند  مي پیدا معنا و گیرد مي قرار اصلي هايبرنامه

 را خـودش فایـده بتوانـد تا بشود دیده کالن نگاه و کلّي نگاه آن دل در باید امّا بگیرد انجام

 بـر و  یسـت مـا مقابـل در اشنقشه بکند، خواهد مي کار ه دشمن بدانیم باید ما. برساند

 حراسـت و حفاظت و بخشيامنیّت و بخشيمصونیّت براي را خودمان هاينقشه این، اساس

 .کنیم آماده دشمن مقابل در

 حمـالت آماج هاتوانمندي این و هست امروز هم هاتوانمندي این هست، دشمن پس خب 

 را دشـمن بایـد: ایمگفتـه همیشـه کـه اسـت همـین نتیجه  یست؟ نتیجه. است دشمن

 بایـد کـرد خواهـد حملـه نقـا  آن از او کـه را نقاطي دانست، را او کار هايشیوه شناخت،

صِ اشـخا، نظـامي جنـگ در نظـامي  جنـگ مثـل درسـت. کرد سد و شناخت  متخصـّ

 مـي حـدس کنند، مي شناسایي را دشمن کنند، مي شناسایي را صحنه روند مي شناسایي

 مـي را آنجـا کـرد، خواهـد حملـه اینجـا از و دارد را نیّت این دشمن که فهمند مي یا زنند

 از دارد، وجـود اقتصـادي و سیاسي مسائل هايزمینه در امروز که جنگي این اهمّیّت. بندند

 را دشـمن نفـوذ نقـا  بایـد[ لـذا] اسـت  تروسیع هم اشدامنه است، بیشتر نظامي جنگ

 .است همگان وظیفه این شناخت 

 داریـم  دشـمن گفتیم ما کیست؟ دشمن که است این کنیم عر  ایدب ما حاال آنچه خب 

 نیـازي داده  قـرار ما  شم مقابل در عریان و لخت کامالً را خودش دشمن کیست؟ دشمن

 ایـن است  صهیونیستي شبکه و استکبار شبکه دشمن، کنیم  پیدا را دشمن بگردیم نداریم

 شـبکه و آمریکاسـت متّحـده االتایـ رژیـم دولـت رأسش در استکبار شبکه. است دشمن

 ایـن است  شدهاشغال فلسطین بر حاکم صهیونیستِ جعلي رژیم مظهرش هم صهیونیستي

 ممکـن حاال. کند نمي پنهان را خودش دشمني آمریکا. کنند نمي هم پنهان. است دشمن

 امّـا کنـد، پهـن هـم سـین هفـت سـفره مـثالً نـوروز عید روز آمریکا جمهور رئیس است

 علیـه اسـت ممکـن را آنچـه همـه آمریکـا کنگـره در زننـد  مي هم را مسافري ايهواپیم

 امضـا را همـان هـم آمریکا جمهور رئیس و کنند مي تصویب برود کار به اسالمي جمهوري

 دیگـري مقـام دیپلماسـي لبخنـدِ و گفتگـو و تعارف و حرف مقام. کند مي اجرا و کند مي

 مالحظـه االن شـما. است سیاسي اظهارات مقام از غیر حتّي است، عمل مقام از غیر است،
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 کنند؟ مي دشمني

 بده بخشدیدن مصونیت لزوم( ح

 دشمن برابر در کشور
 معنوي و مادّي قوه تقویت -1

 نظامي و اقتصادي قوّه تقویت -2

 اخالقي و علمي قوّه تقویت -3

ــدام -4 ــت، اق ــه، هــايحوزه دول  علمیّ

 و ارشــاد وزارت ، تبلیغــي هايدســتگاه

 ایمـان تقویـت بـراي تبلیغـات سازمان

 اسالمي

 هـاي دسـتگا و علـوم وزارت اقدام  -5

ــاتي ــراي تحقیق ــت ب ــدي تقوی  توانمن

 حواشي زا جداشدن و علمي

 دفـاع بـه مربو  هاي دستگاه اقدام -6

 سـازمان ارتـش، سازمان دفاع، وزارت)

 دفاعي مسائل تقویت براي( سپاه

 انقالبي پُرانگیزه، هاي جوان تقویت -7

 دینتم و

 

 آمریکـا امنیّتي مسئولین و آمریکا خارجه وزیر و آمریکا جمهور رئیس که هایي حرف کنید

 حـرف نیست، دوست هاي حرف زنند، مي ایران به نسبت اینها مانند و آمریکا جنگ وزیر و

 ایـن. اسـت روشن شانحساب که هم هاصهیونیست. عَنود دشمن هم آن است  دشمن هاي

 زده پـیش روز  نـد مجلـس در خـوبي حـرف محترممان خارجه وزیر آقاي. است دشمن

 نکـرده  تغییـر آمریکـا ذات بودنـد گفتـه ایشـان -خواندم هاروزنامه در البتّه من که- بودند

 نکـرده  تغییر و است ذات همان است  ریگان دوره ذات همان آمریکا ذات گویند، مي راست

 مـي پـاس ایـن خواه جمهوري حزب دموکرات، حزب- هست حزب بله،. است مندش ذات

 درسـتي بسـیار حرف این. است همان آمریکا ذات لکن -این به دهد مي پاس او او، به دهد

 .کردند بیان اسالمي شوراي مجلس در ایشان که است

 کنـار توانیم يم آمریکا با ما» که است این آن و دارد وجود اینجا در غلطي تصوّر یک خب، 

 درسـتي تصـوّر تصـوّر، ایـن خـب! «کنـیم حـل را مشکالت و بیاییم کنار آمریکا با بیاییم 

 کـه طورهمـان اواّلً. کنیم تکیه ها واقعیّت به باید کنیم، تکیه توهّم به توانیم نمي ما. نیست

 تمالطفـ و محبّت مورد هرگز ایران اسالمي جمهوري مثل نظامي منطقي، لحا  از گفتیم،

 پـیش، سـال پنجـاه از رفتارهایشـان  ثانیـاً. ندارد امکان گیرد  نمي قرار آمریکا مثل نظامي

 اوّل از بعـدش طـاغوت، رژیم دوران در آن از بعد مرداد، وهشتمبیست از پیش، سال شصت

 طـاغوت، رژیـم در. بـوده  گونـه مـا بـا آمریکا رفتار ببینید کنید نگاه شما امروز، تا انقالب

 همـان در کـه عـرباتي حالدرعین پهلوي، رژیم به کرد مي نگاه ثروت یک عنوانبه آمریکا

 بـا کـه کسـاني کـه اسـت مـؤثّري و کاري عربات شده وارد ایران به آمریکا سوي از دوران

 کننـد  مـي تصـدیق و فهمنـد مي را این کامالً آشنایند، دوران آن زندگي با آشنایند، تاریخ

 امـروز تـا و عناد و خباثت به کردند شروع اوّل روز از است  ممعلو خب که هم انقالب از بعد

 هسـت، تفـاهم سـوء دولت دو بین وقتیک. نیست تفاهم سوء بحثِ[ پس] دارد  ادامه هم

 فـر  مـثالً اسـت، ارعـي منطقـه یک سر اختالف وقتیک شود  مي حل مذاکره با خب

 بـا را این خب است، تو الم قدرش این است، من مال قدرش این مرز قسمتِ این که کنید

 نیسـت  پنجـاه پنجـاه مسئله اینجا کنند  تمامش پنجاه پنجاه کنند، حل توانند مي مذاکره

 حـل رابطـه بـا شـود، نمي حل مذاکره با و است اسالمي جمهوري موجودیّت اصل مسئله

 از ناشـي پیشـرفت و اسـتقالل و قـدرت آنچـه. نیسـت درستي تصوّر تصوّر، این شود  نمي

 مظهـر- اسـتکبار بـراي آورده، وجود به پدیده یک عنوانبه دنیا در اسالم با منطبق و ماسال

 حـاال کنیم خیال ما که است غلطي تصوّر یک این نیست  قبول قابل -ست آمریکا استکبار،

. کنـیم مصـالحه همـدیگر بـا جوريیـک بیایید آقا بگوییم ها،آمریکایي با بنشینیم شود مي

 در ایـن از قبل سال سه دو من. بگذرید خودتان هاي حرف از شما که است این به مصالحه

 اگـر بگوینـد مـا بـه االن همـین از هـاآمریکایي گفـتم اي،هسته مذاکرات قضیّه این اوایل

 اگـر. بگویند را این کنند  نمي دشمني دیگر آنها کند، نشینيعقب کجا تا اسالمي جمهوري

 شـده، حـل ايهسـته قضـیّه حـاال خب است؟ مامت قضیّه دیگر شد، حل ايهسته مسئله

 قضـیّه بشـود، حـل هـا موشک قضیّه آمد  پیش ها موشک قضیّه قضیّه؟ است تمام ببینید

 شـوراي قضـیّه اسـت  نگهبان شوراي قضیّه بشود، حل بشر حقوق قضیّه است  بشر حقوق

 بشـود، حـل فقیـه والیـت قضیّه است  فقیه والیت و رهبري اصل قضیّه بشود، حل نگهبان

 جزئـي  یزهـاي سـر دعـوا اسـت، اینهـا است  اسالم حاکمیّت و اساسي قانون اصل قضیّه

 از انـدبوده افـرادي و شده صحبت زیاد بنده با. است غلطي تصوّر تصوّر، این بنابراین. نیست

 سـال ایـن طول در شود، مي کار این که کردند مي فکر عالقه و عقیده روي از که دوستاني

 در[ بلکـه] مـن، پـیش نـه- کردند اعتراف آنها خود بعد[ امّا] کردیم، صحبت و نشستیم ها

 نـدارد  جـواب کنـد مـي فالنـي کـه استداللي که -گیرتصمیم رسميِ جلسات در و غیاب

 کـه ما مورد در. ندارد جواب کنم مي زمینه این در بنده که استداللي گویند  مي هم راست

 . ندارند سازگاري سرِ هاآمریکایي هم دیگر کشورهاي از ليخی مورد در است، جورياین
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 هـاي سیاسـت و ها قدرت هضم آمریکا اساسي سیاست بدانید  و باشید داشته توجّه را این

 جهـت از مـا حـاال[. نیست ما] مخصو، این است، آمریکایي هاي سیاست يمعده در دنیا

 بـه نسـبت حتّي امّا دارد وجود خاصّي دشمني یک ما با که داریم خصوصیّتي یک دشمني

 اقتصـادي زمینه در است، جورياین سیاسي زمینه در. است جورهمین هم دیگر کشورهاي

 سـازفیلم هـايکمپاني[ االن. ]اسـت جـورياین[ هـم] فرهنگي زمینه در است، جورياین

 جمهـوري دیگـر کـه فرانسـه. فرهنگـي سلطه هالیوود  تسلّ  از است بلند دادشان اروپایي

 مـي هـم دائـم انـد،گفته هـم بارهـا را حرف این. است این آمریکا سیاست. نیست اسالمي

 مسـابقه هـم بـا نفـر، دو ایـن آمریکـا، جمهـوري ریاست نامزدهاي همین هم االن گویند،

 جهـان کارههمـه اسـت، جهان سَرور است، جهان آقاي آمریکا بگویند اینکه سر اندگذاشته

 ایـن و غـرور همـان روي بود، رفته بین از شوروي که وقتيآن پدر، بوشِ اینها از قبل. است

 هماهنـگ] مـا بـا را خودشان باید هستیم، دنیا فردمنحصربه قدرت امروز ما گفت ها حرف

 دشـمن ایـن خـب،. اسـت این سیاست ببینید، بکنیم  تعیین باید ما را جهاني نظم ،[کنند

 آمد؟ کنار شود مي جور ه این با دیگر، است

 ایـن خاطربـه شود مي ما با که هایيدشمني کنند مي خیال بعضي: بکنم عر  هم را این 

 ایـن از اینهـا[ لذا] ایم،کرده اینها  شم در انگشت دائماً ما ایم کرده گريستیزه ما که است

 مـا. اسـت غلطـي تصـوّر اسـت، غلطـي خیـال هـم ایـن نه، کنند  مي دشمني ما با جهت

 نگـه روزي  نـد بودنـد، شـده دستگیر که هایيآمریکایي انقالب اوّل. ایمهنبود کنندهشروع

 تـا خودشان  سفارت خودشان، محلّ به بروند مراقبت کمال با فرمود امام بودند، شده داشته

 مقـدّماتي داشـت، عـواملي هـم آن کـه- بیایـد پـیش سفارت تسخیر مسئله اینکه از قبل

 رفتنـد، مـي راحـت کردنـد  مـي زنـدگي اینجـا تامنیّـ کمـال در[ هـاآمریکایي] -داشت

 همـان از آنهـا کردنـد  شـروع آنها نکردیم، شروع ما. کردند مي بدجنسي البتّه و آمدند مي

 ایـران  ملّـت دشـمن بـه دادن پنـاه بـا طلبکاري، با تحریم، با بدگویي، با: کردند شروع اوّل

 حـاال  [هسـتند هم] دیگر ورهايکش نیست، که آمریکا فق  وانگهي. بودند آنها کنندهشروع

 کشـور کـرده؟ ايگريسـتیزه  ـه فرانسه به نسبت اسالمي جمهوري بفرمایید فر  مثالً

 خـب امّـا بـود هـم انقالبي نیروهاي تمجید مورد حتّي بود، آنجا در مدّتي امام  ون فرانسه

 را بـد لـیسپ نقـش هافرانسوي که ايهسته قضیّه در دیدید. کنند مي کار ه که بینیدمي

 ايهسـته قضـیّه در لکـن بـود معلـوم بـود، هاآمریکایي با برنامه مدیریّت البتّه- کردند اجرا

 گريسـتیزه بـودیم؟ کـرده کار ه هافرانسوي با ما -[گرفتند] هافرانسوي را موعع بدترین

 از کنیـد نگاه شما که ايقضیّه هر در مثالً  هلند مثل کو کي کشور یک حال بودیم؟ کرده

 هـا، دشـمن فهرسـت و لیسـت آن در اسـت، میـان به اسالمي جمهوري پاي که قضایایي

 کـه کو کي کشور اي؟گريستیزه  ه داشتیم؟  کار ه هلند با ما حاال! است هلند اشیکي

. کـردیم گريسـتیزه و دشـمني آنهـا با ما که نیست این بحث[. است] افتاده اروپا گوشه در

 بـودیم؟ کـرده دشـمني کانـادا بـا مـا. کـرد قطع ما با را روابطش ناداکا بفرمایید فر  مثالً

 نبایـد را خودمـان مـا. اسـت دیگري  یز قضیّه نیست، این قضیّه بودیم؟ کرده گريستیزه

 هـايانگیزه نـه،  «نکننـد دشـمني آنهـا تـا نکنـیم دشـمني ما آقا،» بگوییم و بدهیم فریب

 .دادیم شرح را مقداري یک حاال که ستا پرده پشت دیگري مسائل دارد  وجود دیگري

 را کشـور بایـد کشور مسئولین کند  پیدا مصونیّت باید کشور کنیم؟ کار ه باید حاال خب، 

 یـا داده انجـام دولـت اینهـا مانند و اقتصاد  زمینه در که کارهایي این همه. بدهند مصونیّت

 ایـن کنـیم کار ـه باشـد  اشـتهد مصونیّت کشور اینکه به دارد احتیاج بدهد، انجام بناست

 اشـاره که را هایيتوانمندي این باید کند؟ پیدا افزایش هست اگر یا بیاید، وجود به مصونیّت

 کـه اسـت هماني این. کند پیدا افزایش روزروزبه باید هاتوانمندي این بدهیم  افزایش کردم،

 همـه شـامل قوّه،. الخَیل رِبا ِ مِن وَ قُوَّةٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا وَ[: آمده] کریم قرآن در

 معنـوي، و مادّي قوّه از است اعم قوّه نیست  اینها مانند و سالح و تفنگ فق  قوّه اینهاست 
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 مـي هر ـه قُوَّة  مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا. اخالقي و علمي قوّه از نظامي، و اقتصادي قوّه از

 عهـده به هم آن البتّه بدهیم  انجام بایستي که است کاري این خب. کنید زیاد را قوّه توانید

 بـه مـردم هسـتیم  مسـئولین ما بدهد، انجام را کار این باید که کسي یعني ماهاست  خود

. بـدهیم افـزایش بایـد را هاتوانمنـدي پـس. کننـد مـي کار و شوند مي میدان وارد ما تَبَع

 وظیفـه اسـت، دولـت وظیفـه ایـن کـه اسـالمي  ایمـان تقویت: اینهاست[ شامل] افزایش

 وظیفـه است، ارشاد وزارت وظیفه است، تبلیغي هايدستگاه وظیفه است، علمیّه هايحوزه

. کنیـد تقویـت بایـد را اسـالمي ایمـان. اینهاسـت وظیفـه اسـت  اسالمي تبلیغات سازمان

 وظیفـه یـک اسالمي ایمان. وپرورشآموزش یا دانشگاه دارد  ارتبا  ها جوان با که هرجایي

 .بدهند انجام بایستي اینهاست، همه به متوجّه که است بزرگي

 کننـد سعي. است تحقیقاتي هايدستگاه وظیفه و علوم وزارت وظیفه این علمي  توانمندي 

 گـاهي کننـد  جدا حواشي از را خودشان آنهاست، عهده به علم تقویت که هایيدستگاه این

 آقایـان البـد االن. کنـد مـي مشـاهده هادسـتگاه ایـن از بعضـي در ايحواشي یک انسان

 بپردازیـد کنید، جدا حواشي از را خودتان: بشنوند دارند، حضور همه ها بخش این مسئوالن

  نـد اقتصاد درباره حاال- اقتصاد. علم تقویت دستگاه[ یعني] است  اساس که  یزي آن به

 ربـ ذي هايدسـتگاه همـه دفـاع  و -گـذرد يمـ دارد هـم وقت کنم، مي عر  ايجمله

 دفـاعي مسائل زمینه در بایستي -سپاه سازمان ارتش، سازمان دفاع، وزارت- دفاع به مربو 

 کارگیريبـه جـوان، نسل مسئله گفتیم  که هم جواني مسئله. کنند تالش توانند مي هر ه

ــوان ــا، ج ــت ه ــوان تقوی ــاي ج ــزه ه ــاال. پُرانگی ــده ح ــخنراني در بن ــد س ــام مرق  ام

 یـک گفـتم  ايجملـه  نـد یک انقالبي و مؤمن هاي جوان به راجع( علیهتعالياهللرعوان)

 را انقالبـي هاي جوان فالني، که کردند افشاگري اصطالحبه بیرون، در انداختند راه جنجالي

 مـي را کار این همیشه بنده نیست، جدیدي  یز اواّلً. نیست افشاگري این کند  مي تقویت

 حمایـت] مکـرّر در مکـرّر بنـده اسـت  آشـکار نیست، پنهان ثانیاً کرد  خواهم هم باز نم،ک

 در کـه هـایي جـوان ایـن دارم، ارادت متـدیّن انقالبـيِ جوانِ به بنده است، معلوم  [امکرده

 آن بـدانیم یکسـان ارزشـي، لحـا  از تـوانیم نمـي مـا. ماست وظیفه هستند  کشور سطح

 مـي کشـور عالیه اهداف صرف را اشانگیزه را، نیرویش را، توانش را، اشجواني که را جواني

 حقـوق لحا  از بله،. اینهاست مانند و گرياشرافي و رانيشهوت دنبال که جواني آن با کند،

 کـه جواني آن نیستند  یکسان وجههی به ارزشي لحا  از امّا اند یکسان شانهمه اجتماعي

 نـا یز پـول اوقـات گـاهي را، خودش نیروي را، خودش توق کند، مي تالش کند، مي کار

 کنـد، مـي مجاهدت صرف کند، مي ها هدف صرف -داریم سراغ هم را این که- را خودش

 هـم ایـن از بعد ام،کرده حمایت همیشه آنها از بنده. نیستند جوریک اینها است معلوم خب

 .«کرد خواهم حمایت
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ دادنظام نظام   مسئوالنمسئوالن  دیداردیدار  دردر  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  بیاناتبیانات  ولولاا  بخشبخشدر در هایی که هایی که ـ پرسش ها و شبههـ پرسش ها و شبههج ج 

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش یا شبهه ردیف

 ؟چرا وضع کشور خاص است 1
 پایانبی های ظرفیّت به ها چشم

 شده باز کشور

 مـاه این در حاال اینکه نه است  خاصّي وععیّت یک در فعالً کشور وعع »-

 ایـن در و بالخصـو، زمـاني برهه این در[ بلکه] بالخصو،، سال این در یا

 پایـانبي هاي ظرفیّت به ها  شم طرف یک از اواّلً  ون  را؟. زماني مقطع

 خبـربي کشـور هـاي ظرفیّت از خیلي از انقالب، اوایل در ما. شده باز کشور

 نماینـده امـروز. نداشـتیم آگـاهي نداشتیم، ايتجربه بودیم، اطاّلعبي بودیم،

 سیاسـتمداران کشور، فکري هايشخصیّت مسئولمان، وزیرمان، مجلسمان،

 و امکانـات لحـا  از مـا کشـور کـه عظیمـي گسـتره این به نسبت کشور،

 «.است این قضیّه واقع اند کرده پیدا ايتازه آگاهي دارد، ها ظرفیّت

 وانمندی ها را افزایش دهیمت ؟ ما باید در برابر دشمن چکار کنیم 2

 ایـن دشمن برنامه کنم، عر  بخواهم اگر کوتاه جمله یک در حاال من » -

 یـا ببـرد بـین از یا کند  متوقّف را اسالمي جمهوري هايتوانمندي که است

 کار ـه بایـد مـا. اسـت دشـمن برنامـه این کند  جلوگیري آنها رشد از اقالًّ

 بارهـا بنده. بدهیم افزایش را هاتوانمندي توانیم مي که آنجا تا باید ما کنیم؟

 بایـد: امکرده تکرار سال  ند این در دیگر گوناگون جلسات و جلسه این در

 افـزایش بایـد را گونـاگون هايتوانمندي همین یعني بشود  قدرتمند کشور

  «.بدهد

3 
ایمان چه کسی را دارند متزلـزل 

 می کنند؟
 انسل بعد ما و بعد بعد  ما ر

 متزلـزل را مـا اسـالمي ایمـان که کنند مي استفاده دارند طُرق همه از »-

 نسـبت نـه، ساله؟ هشتاد هفتاد پیرمرد منِ یعني کسي؟  ه یعني ما. کنند

 مـي] را ما بعد بعدِ نسل و را ما بعد نسل ایمان نیستند  نگران خیلي ماها به

 هايزمینـه آن از یکـي خـب،. شود مي تالش دارد  [کنند متزلزل خواهند

 آمـاج از یکـي این ماست  اسالمي ایمان ما، توانمندي هايزمینه و ما اقتدار

 «.آنهاست هايدشمني

4 
معنای حرف هـای آنهـا دربـاره 

 ؟موشک های ما 
 دی دفاعی ایراننمخالفت با توانم

 کشـور. انـد مخـالف شـدّت بـه هـم ایـن با بازدارنده  دفاعي توانمندي »-

 مـي کـاري هر بتوانند تا شده، خراب دیوارش که باشد ياقلعه مثل بایستي

 باشـند، داشـته دفـاعي امکانـات مـا هايدستگاه اگر نانچه. بکنند خواهند

 دُور حصـاري یـک که است این مثل باشند، داشته تهاجمي متقابل امکانات

 کـه هـایي بحـث ایـن. انـد مخالف این با اند کشیده کشور[ یعني] قلعه این

 مخالفـت: است این معنایش شود مي ها حرف این مانند و کموش به راجع

 .دفاعي توانمندي با

.» 

 وحدت و انسجام ؟توانمندی سیاسی ملیمعنای  5

 عـر  بارهـا. ملّـت انسـجام و وحـدت یعنـي ملّـي  سیاسيِ توانمندي »-

 بـه نسـبت وبغضحـب ندارد، اشکالي هی  سیاسي سلیقه اختالف ایم،کرده

 مـردم، درون در کـه اسـت این دارد اشکال آنچه ندارد، ياشکال عمرو و زید

 اشـکال ایـن بیاید  وجود به کشور کالن و اساسي حرکت مباني در اختالف

 «. دارد،

6 
چرا دشمنی آنهـا بـا جمهـوری 

 ؟اسالمی ویژه است

 جمهوری که است این علّت 

 دنیا در که است ایپدیده اسالمی

 ندارد سابقه

 دغدغـهبي کشـور یـک مـا داریـم  دشـمن ینکـها دیگر طرف یک[ از]» -

 در دشـمني البتّـه. داریـم دشـمن مـا نیسـتیم  گرفتـهکمینبي دشمنِبي

 مـورد در لکـن نیسـت جدیـدي  یز ها قدرت بین ها، دولت بین کشورها،

  را؟. است ايویژه دشمنيِ است  ویژه  یز یک این  را، اسالمي جمهوري

 کـه اسـت ايپدیده یک اسالمي ريجمهو که است این علّت  یست؟ علّت

 .« کنند مي نگاه بادقّت دارند جهاني هاي قدرت را این ندارد  سابقه دنیا در
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 علت دشمنی با ایران؟ 7
به  چالش کشیدن منافع ظالمانه 

 مستکبران

 وجـود بـه و آوردبرمي سر دارد جدیدي قدرت یک جهان سطح در امروز»-

 مـي  ـالش بـه را مستکبر هاي قدرت هظالمان منافع قدرت، این که آیدمي

 بـا دیگر دشمني، این است  این خاطربه اسالمي جمهوري با دشمني. کشد

 «.نیست دیگري کشور هی 

 ؟دشمن کیست 8
شبکه استکبار و شبکه 

 صهیونیستی

 مـا کیسـت؟ دشـمن کـه اسـت این کنیم عر  باید ما حاال آنچه خب »-

 و لخـت کـامالً را ودشخـ دشـمن کیسـت؟ دشـمن داریم  دشمن گفتیم

 پیـدا را دشـمن بگـردیم نـداریم نیـازي داده  قرار ما  شم مقابل در عریان

. اسـت دشمن این است  صهیونیستي شبکه و استکبار شبکه دشمن، کنیم 

 شـبکه و آمریکاسـت متّحـده ایـاالت رژیم دولت رأسش در استکبار شبکه

 فلسـطین بـر حـاکم صهیونیسـتِ جعلـي رژیـم مظهرش هم صهیونیستي

 «.است دشمن این است  شدهاشغال

 نمی توانیم به توهم تکیه کنیم ؟ می توانیم با آمریکا کنار بیاییم 9

 بـا مـا» کـه اسـت ایـن آن و دارد وجود اینجا در غلطي تصوّر یک خب، »-

 حـل را مشـکالت و بیـاییم کنـار آمریکـا بـا بیـاییم  کنار توانیم مي آمریکا

 تکیـه تـوهّم بـه توانیم نمي ما. نیست درستي تصوّر تصوّر، این خب! «کنیم

 لحـا  از گفتـیم، کـه طورهمـان اواّلً. کنـیم تکیـه ها واقعیّت به باید کنیم،

 مالطفـت و محبّت مورد هرگز ایران اسالمي جمهوري مثل نظامي منطقي،

 .«ندارد امکان گیرد  نمي قرار آمریکا مثل نظامي

10 
مشکل با عقـب نشـینی ایـران در 

 موضوع هسته ای حل می شود؟
 دعوا سر چیزهای جزئی نیست

 گفـتم اي،هسته مذاکرات قضیّه این اوایل در این از قبل سال سه دو من» -

 کجـا تـا اسـالمي جمهـوري اگـر بگوینـد مـا بـه االن همین از هاآمریکایي

 مسـئله اگـر. بگوینـد را این کنند  نمي دشمني دیگر آنها کند، نشینيعقب

 حـل ايهسـته قضـیّه حاال خب است؟ تمام قضیّه دیگر شد، حل ايهسته

 موشـک قضـیّه آمـد  پیش ها موشک قضیّه قضیّه؟ است تمام ببینید شده،

 قضـیّه بشـود، حـل بشر حقوق قضیّه است  بشر حقوق قضیّه بشود، حل ها

 و رهبـري اصل قضیّه بشود، حل نگهبان شوراي قضیّه است  نگهبان شوراي

 و اساسـي قانون اصل قضیّه بشود، حل فقیه والیت قضیّه است  هفقی والیت

 «..نیست جزئي  یزهاي سر دعوا است، اینها است  اسالم حاکمیّت

11 
دشمنی آنها با ما به علـت سـتیزه 

 ؟ گری ایران است
 خیر، این هم تصور غلطی است

 مـي ما با که هایيدشمني کنند مي خیال بعضي: بکنم عر  هم را این »-

  شـم در انگشت دائماً ما ایم کرده گريستیزه ما که است این خاطربه شود

 هـم ایـن نـه، کنند  مي دشمني ما با جهت این از اینها[ لذا] ایم،کرده اینها

 انقـالب اوّل. ایمنبـوده کنندهشروع ما. است غلطي تصوّر است، غلطي خیال

 بودنـد، شـده داشـته نگه روزي  ند بودند، شده دستگیر که هایيآمریکایي

 تـا خودشـان  سـفارت خودشان، محلّ به بروند مراقبت کمال با فرمود امام

 داشـت، عـواملي هم آن که- بیاید پیش سفارت تسخیر مسئله اینکه از قبل

 کردنـد  مـي زنـدگي اینجا امنیّت کمال در[ هاآمریکایي] -داشت مقدّماتي

 نکـردیم، شـروع ما. کردند يم بدجنسي البتّه و آمدند مي رفتند، مي راحت

 بـا تحـریم، بـا بـدگویي، با: کردند شروع اوّل همان از آنها کردند  شروع آنها

 وانگهـي. بودند آنها کنندهشروع ایران  ملّت دشمن به دادن پناه با طلبکاري،

 .«[هستند هم] دیگر کشورهاي نیست، که آمریکا فق 

12 
دا سـتیزه اآیا با فرانسه، هلند یا کان

 ؟ی کردیمگر
 مسائل دیگری پشت پرده است

  ـه فرانسـه بـه نسـبت اسـالمي جمهـوري بفرماییـد فر  مثالً حاال »-

 مـورد حتّي بود، آنجا در مدّتي امام  ون فرانسه کشور کرده؟ ايگريستیزه

. کننـد مـي کار ـه کـه بینیـدمي خب امّا بود هم انقالبي نیروهاي تمجید

- کردنـد اجـرا را بـد پلـیس نقش هاانسويفر که ايهسته قضیّه در دیدید
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 ايهسـته قضـیّه در لکـن بود معلوم بود، هاآمریکایي با برنامه مدیریّت البتّه

 کـرده کار ـه هافرانسـوي بـا مـا -[گرفتنـد] هافرانسـوي را موعع بدترین

 مـثالً  هلنـد مثـل کو کي کشور یک حال بودیم؟ کرده گريستیزه بودیم؟

 بـه اسـالمي جمهوري پاي که قضایایي از کنید نگاه شما که ايقضیّه هر در

 مـا حاال! است هلند اشیکي ها، دشمن فهرست و لیست آن در است، میان

 گوشـه در کـه کـو کي کشور اي؟گريستیزه  ه داشتیم؟  کار ه هلند با

 گريسـتیزه و دشـمني آنهـا بـا مـا که نیست این بحث[. است] افتاده اروپا

 کانـادا بـا مـا. کـرد قطـع ما با را روابطش کانادا بفرمایید ر ف مثالً. کردیم

  یـز قضیّه نیست، این قضیّه بودیم؟ کرده گريستیزه بودیم؟ کرده دشمني

 دشـمني مـا آقـا،» بگـوییم و بدهیم فریب نباید را خودمان ما. است دیگري

 مسـائل دارد  وجـود دیگـري هـايانگیزه نه،  «نکنند دشمني آنها تا نکنیم

 .«مدادی شرح را مقداري یک حاال که است پرده پشت گريدی

 مصونیت بخشیدن کشور ؟در برابر دشمن چکار کنیم 13

 مسـئولین کنـد  پیـدا مصـونیّت باید کشور کنیم؟ کار ه باید حاال خب،»-

 اقتصـاد  زمینه در که کارهایي این همه. بدهند مصونیّت را کشور باید کشور

 اینکـه بـه دارد احتیـاج بدهد، انجام بناست یا داده امانج دولت اینها مانند و

 «.باشد داشته مصونیّت کشور

14 
 ؟ چه کنیم کشور مصونیت پیدا کند

 
 افزایش توانمندی ها

 پیـدا افـزایش هسـت اگـر یـا بیاید، وجود به مصونیّت این کنیم کار ه »-

 ایـن بـدهیم  افـزایش کـردم، اشـاره کـه را هایيتوانمنـدي ایـن باید کند؟

 قـرآن در کـه اسـت هماني این. کند پیدا افزایش روزروزبه باید هاتوانمندي

 شـامل قوّه،. الخَیل رِبا ِ مِن وَ قُوَّةٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم اَعِدّوا وَ[: آمده] کریم

 از اسـت اعم قوّه نیست  اینها مانند و سالح و تفنگ فق  قوّه اینهاست  همه

 اَعِـدّوا. اخالقـي و علمي قوّه از نظامي، و اقتصادي قوّه از معنوي، و مادّي قوّه

 کـاري این خب. کنید زیاد را قوّه توانید مي هر ه قُوَّة  مِن استَطَعتُم مَا لَهُم

 «.ماهاست خود عهده به هم آن البتّه بدهیم  انجام بایستي که است
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  از زاویه آینده نگریاز زاویه آینده نگرینظام نظام   مسئوالنمسئوالن  دیداردیدار  دردر  البالبانقانق  معظممعظم  رهبررهبر  بیاناتبیانات  اولاول  بخشبخش  دردرـ بررسی بیانات ـ بررسی بیانات د د 
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1 
 

ــدادن  ــزایش ن اف
ــای  ــدی ه توانمن

  کشور

 :تهدید
 رسیدن دشمن به اهدافش -1
در اضطراب به سربردن ملت -2

 ایران

 

 کـه اسـت ایـن دشـمن برنامـه کـنم، عـر  بخـواهم اگـر کوتـاه جملـه یـک در حـاال من» -

 کنـد  جلـوگیري آنها رشد از اقالًّ یا ببرد بین از یا کند  متوقّف را اسالمي جمهوري هايتوانمندي

 افـزایش را هاتوانمنـدي توانیم مي که آنجا تا باید ما کنیم؟ کار ه باید ما. است دشمن برنامه این

 یـدبا: امکـرده تکـرار سـال  نـد این در دیگر گوناگون جلسات و جلسه این در بارها بنده. بدهیم

 افـزایش اگـر. بدهـد افـزایش بایـد را گونـاگون هايتوانمندي همین یعني بشود  قدرتمند کشور

 راحـت خودمـان خیال و «بخوابید آسوده! مردم» بگوییم مردم به آسوده توانیم مي وقتآن دادیم،

 «.ببریم سر به اعطراب در باید ندادیم، افزایش را هاتوانمندي اگر. باشد

2 
ـــای  ـــبکه ه ش

اعی و فضـای اجتم
 مجازی

 :تهدید
متزلزل کردن ایمان ما و نسل های 

 بعد ما

 و فهمیـد مـي خـوب هسـتید، مجازي فضاي اهل و هستید اجتماعي هايشبکه اهل شما اگر»-

 کـه کننـد مـي اسـتفاده دارنـد طُرق همه از کنم  مي اشاره دارم را کجا بنده که دانید مي خوب

 نـه، سـاله؟ هشـتاد هفتـاد پیرمرد منِ یعني کسي؟  ه یعني ام. کنند متزلزل را ما اسالمي ایمان

 خواهنـد مـي] را مـا بعـد بعـدِ نسـل و را مـا بعد نسل ایمان نیستند  نگران خیلي ماها به نسبت

 توانمنـدي هايزمینـه و ما اقتدار هايزمینه آن از یکي خب،. شود مي تالش دارد  [کنند متزلزل

 ..آنهاست هايدشمني آماج زا یکي این ماست  اسالمي ایمان ما،

ــی  3 ــاتوانی سیاس ن
 ملی

 تهدید:
اختالف در مبانی حرکت اساسی و 

 کالن کشور
 

ـلیقه اخـتالف ایم،کـرده عـر  بارهـا. ملّت انسجام و وحدت یعني ملّي  سیاسيِ توانمندي» -  س

 ایـن رددا اشـکال آنچه ندارد، اشکالي عمرو و زید به نسبت وبغضحب ندارد، اشکالي هی  سیاسي

 ایـن بیایـد  وجـود بـه کشـور کـالن و اساسي حرکت مباني در اختالف مردم، درون در که است

 .«بیفتد اتّفاق بگذارند نباید اجتماعي و سیاسي اندرکاراندست را این دارد، اشکال

نــاتوانی ناشــی از  4
 جوانی جمعیت

 :تهدید
 دید نسلتح -1
 اسقاط جنین-2
 

 اسـت سـال  نـد بنـده. گیـرد مي قرار غفلت مورد آنچه جمعیّتي  جوانيِ از ناشي توانمندي »-

 کارهـایي یـک خوشـبختانه خـب ام داده هشـدار مرتّب اینها مانند و نسل تحدید مسئله به راجع

 بایـد کـه کـاري آن نـه، لکـن انـد،داده انجام خوبي کارهاي مسئولین از بعضي است، گرفته انجام

 نعمـت یـک است، پدیده یک ما جوان جمعیّت امروز. نگرفته امانج هنوز بگیرد انجام کامل طوربه

 نـوآوري و ابتکـار و نشـا  و حرکـت و انگیـزه جوشان  شمه و حرکت منشأ جوان،  ون است 

- رفـت دسـت از دیگـر سال بیست[ جمعیّت جواني] این اگر نانچه کند، مي جوان را کار است،

 ایـن. بگـذاریم نبایـد امروز از کرد  خواهد عرر رکشو -کرد وارد شود نمي که را جوان این[  ون]

 اطّـالع درسـت و امنکـرده زیـادي تحقیـق بنـده البتّـه که- شود مي شایع گاهي که هایي حرف

 در اینهـا امثـال یـا جنـین اسـقا  و دارد ادامـه هنوز گذشته غل  هاي روش از بعضي که -ندارم

 .«گیرد مي انجام جاها از بعضي

فاعل مطلق بـودن  5
 یران در منطقها

 :فرصت
به چالش کشیدن منافع ظالمانه 

 مستکبران
  

 
 

 بـا قیـاس قابل ایران نفوذ و است مطلق فاعل منطقه در ایران که کشند مي داد آنها خود حاال »-

 بگـویم بنده حاال اینکه نه گویند، مي هاآمریکایي را این نیست  منطقه در دیگري کشور هی  نفوذ

 در امـروز کـه است این معنایش این،  [است] نظامي  نین یک خب. کنم رجزخواني بخواهم که

 منـافع قـدرت، ایـن کـه آیـدمي وجـود به و آوردبرمي سر دارد جدیدي قدرت یک جهان سطح

 ایـن خاطربـه اسـالمي جمهـوري بـا دشمني. کشد مي  الش به را مستکبر هاي قدرت ظالمانه

 .« است 

خبرداشتن از نقشه  6
 دشمن

 :فرصت
مصونیت بخشی و امنیت بخشی 

 به کشور

 فایـده بتوانـد تا بشود دیده کالن نگاه و کلّي نگاه آن دل در باید امّا بگیرد انجام باید کارها این »-

 و  یسـت مـا مقابل در اشنقشه بکند، خواهد مي کار ه دشمن بدانیم باید ما. برساند را خودش

 در حراسـت و حفاظت و بخشيامنیّت و بخشيونیّتمص براي را خودمان هاينقشه این، اساس بر

 «.کنیم آماده دشمن مقابل

ــا  7 ــدن ب ــار آم کن
 آمریکا

 تهدید:
به خطر افتادن اصل موجودیت 

 نظام

 کنار توانیم مي آمریکا با ما» که است این آن و دارد وجود اینجا در غلطي تصوّر یک خب،»-

 ... نیست درستي تصوّر تصوّر، این خب! «کنیم لح را مشکالت و بیاییم کنار آمریکا با بیاییم 

 یک سر اختالف وقتیک شود  مي حل مذاکره با خب هست، تفاهم سوء دولت دو بین وقتیک
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 قدرش این است، من مال قدرش این مرز قسمتِ  این که کنید فر  مثالً است، ارعي منطقه

 مسئله اینجا کنند  تمامش پنجاه هپنجا کنند، حل توانند مي مذاکره با را این خب است، تو مال

 با شود، نمي حل مذاکره با و است اسالمي جمهوري موجودیّت اصل مسئله نیست  پنجاه پنجاه

 «.نیست درستي تصوّر تصوّر، این شود  نمي حل رابطه

ــینی در  8 ــب نش عق
 مذاکرات هسته ای

 تهدید:
به خطر افتادن پیشرفت های  -1

 موشکی
 حقوق پیش کشیدن موضوع  -2

  بشر
 پیش کشیدن موضوع شورای-3

 نگهبان
 اصل پیش کشیدن موضوع -4

 فقیه والیت و رهبری
 قانون اصل پیش کشیدن -5

  اسالم حاکمیّت و اساسی

 همین از هاآمریکایي گفتم اي،هسته مذاکرات قضیّه این اوایل در این از قبل سال سه دو من»-

 کنند  نمي دشمني دیگر آنها کند، نشینيعقب کجا تا اسالمي جمهوري اگر بگویند ما به االن

 ايهسته قضیّه حاال خب است؟ تمام قضیّه دیگر شد، حل ايهسته مسئله اگر. بگویند را این

 بشود، حل ها موشک قضیّه آمد  پیش ها موشک قضیّه قضیّه؟ است تمام ببینید شده، حل

 شوراي قضیّه است  نگهبان شوراي یّهقض بشود، حل بشر حقوق قضیّه است  بشر حقوق قضیّه

 قضیّه بشود، حل فقیه والیت قضیّه است  فقیه والیت و رهبري اصل قضیّه بشود، حل نگهبان

 بنابراین. نیست جزئي  یزهاي سر دعوا است، اینها است  اسالم حاکمیّت و اساسي قانون اصل

 «.است غلطي تصوّر تصوّر، این

9 
ــدن در  ــم ش هض

 هاضمه دشمن
 

 تهدید:

 سیاسی سلطه -1

 اقتصادی سلطه -2

 فرهنگی سلطه -3
 

 دنیا هاي سیاست و ها قدرت هضم آمریکا اساسي سیاست بدانید  و باشید داشته توجّه را این»-

 یک دشمني جهت از ما حاال[. نیست ما] مخصو، این است، آمریکایي هاي سیاست يمعده در

 هم دیگر کشورهاي به نسبت حتّي امّا دارد وجود يخاصّ دشمني یک ما با که داریم خصوصیّتي

 زمینه در است، جورياین اقتصادي زمینه در است، جورياین سیاسي زمینه در. است جورهمین

 .«است جورياین[ هم] فرهنگي

  

 

 

 

 

 

 

 

 


