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دشمن کیست؟

دشمن کیست؟ هرکس که با حاکمیت نظام
مستقل مردمی دینی مخالف است ،دشمن است .طمع
ور زان ،غارتگران ،سودجویان ،ز راندوزان ،ز ورگویان،
وابستگان ،مایلین به فساد و کسانی که از حاکمیت
فرهنگ دینی زیان شخصی میبینند ،دشمنند .البته در
رأس اینها دشمنان خارجی هستند که بیش از همه ضر ر
دیدهاند .آمریکا بیش از همه از تشکیل حکومت اسلامی
خسارت دید و هنوز هم میبیند آنها جلوتر از همهاند،
صهیونیستها همینــطور ،کمپــانیهای بــزرگ جهانی
همینطور ،بیبندوبارهای گوناگون در بخشهای
مختلف همینطور ،کیسه دوختههای برای ثر وت ملی
همینطورٔ .
همه اینها دشمنند.

بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهٔ تهران 78/9/26
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

دشمن چه کسی نیست؟!

ٔ
جبهه دشمن ،غیر از آن آدم غافلی است که خودی
هم هست؛ منتها بیچاره دچار غفلت و اشتباه و فریب
میشود؛ بر اثر حادثهای ،عقده وکینه ای پیدا میکند و
در مقابل نظام میایستد؛ در مقابل سخن حق میایستد؛
در مقابل امام و راه امام میایستد .این ،آن دشمن اصلی
نیست؛ این یک آدم فریب خورده است؛ این یک
آدم قابل ترحم است! دشمن اصلی آن کسی است
که پشت سر این قرار میگیرد ،اما خودش را نشان
نمیدهد.

بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهٔ تهران 78/9/26
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

دشمن اصلی ،دشمن خیالی

مشخص کردن دشمن اصلی و متمرکز شدن ر وی
دشمنان اصلی ،از دیگر مسائل مهم است .بگردید
دشمن اصلی را بیابید و به مردم معر فی کنید .سعی
میشود دشمن تراشی شود .بنده شنیدم که بعضی از
افراد جناحهای مختلف گفته بودند که امر وز دشمن
اصلی ما ،جناح مقابل ماست! خطای بزرگی در جامعه
است که در مجموعهای که همه معتقد به اسلام و
انقلاب و نظام اسلامیاند ،یک جناح ،دشمن اصلی خود
را جناح مقابل بداند .این خیلی تأسف بار است .اگر
این حرف قائم به ذهن یک نفر یا ده نفر یا صد نفر
باشد ،آدم میگوید به جهنم! بگذار آنطور خیال کنند؛
اما اگر این به صورت یک فرهنگ درآید و در ذهن
مجموعهای از مردم جا بگیرد ،چیز خیلی خطرناکی
خواهد شد .لذاست که بایستی ر وی دشمن اصلی
متمرکز شد و او را معر فی کرد و مردم را به ستیزه با او
تشویق نمود.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران صدا و سیما 81/11/14
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

تشخیص حق از باطل با آ گاهی از
اوضاع و احوال زمانه

َ َّ
ْ
َ َ
«ال َع ِال ُم ِب َز َم ِانهِ لا ت ْه ُج ُم َعل ْيهِ الل َو ِاب ُس» کسی که زمانه
را میشناسد ،یعنی وقتی اوضاع و احوال محیط خود و
محیط پیرامونیاش و محیط جهان را میداند و میفهمد
جریانهای گوناگون جهانی کی هایند ،کجایند،
اهدافشان چیست ،چه جور با هم مواجه میشوند ،دچار
اشتباه نمیشود؛ در قضایای گوناگون ،قضاوت اشتباه
نمیکند و دچار اشتباه نمیشود .این آشنایی ،برای همه
لازم است؛ برای ر وحانی هم لازم است ،برای دانشگاهی
هم لازم است؛ برای معلم حوزه هم لازم است ،برای
معلم دانشگاه هم لازم است؛ این یک چیز مهمی است.
وقتی انسان جریانات گوناگون را میشناسد ،میتواند
پدیدهها را استنتاج کند ،که این پدیده چیست ،چه
شد که این اتفاق افتاد ،در تحلیل ،دچار خطا و اشتباه
نمیشود.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها 90/6/2
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

شناخت ترفندهای دشمن در زمان خود

همیشه اطلاع از آنچه که دشمن در گذشته عمل
کرده است ،موجب میشود که انسان ترفندهای
دشمن را در زمان خودش هم بداند .البته ر وشها
عوض میشود .شما میبینید که در مبار زات ور زشی
هم مربیان مینشینند و عملکرد فلان تیم رقیب را با
دقت نگاه میکنند تا ر وشهای او را بشناسند .ملت
ً
ٔ
قضیه مهم قبل
ایران در طول صد سال اخیر اقلا در دو
از انقلاب اسلامی با آمریکا و انگلیس ر و به ر و شده
ٔ
قضیه مشر وطیت است؛ یک قضیه،
است .یک قضیه،
ٔ
قضیه نهضت ملی شدن صنعت نفت است .در هر دو
قضیه ،آنها ترفندی زدند و ملت ایران را از لذت بردن از
پیر وزی خود محر وم کردند و یک دیکتاتوری سخت
و سیاه را در هر کدام از این دو مقطع در کشور به
وجود آوردند.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل
80/8/20
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ّ
علت دشمنیها

دشمنیها چیست؟ عدهای خیال میکنند مسئولان
انقلاب یا امام دشمن تراشی کردهاند؛ نه ،قضیه این
نیست .اگر شما خانهای داشته باشید که گردن
کلفت و ظالمی سالها آن را غصب کرده باشد ،بعد
شما با اسناد و مدارک به مراکز قانونی مراجعه کنید
و ایستادگی کنید تا خانه را پس بگیرید ،طبیعی است
که آن غاصب با شما دشمن خواهد شد .نمیشود شما
را ملامت کرد که دشمن تراشی کردهاید؛ شما
خواستهاید حق خود را بگیرید؛ این دشمن تراشی نیست.
سفرهای در مقابل بیگانگان پهن بود و بر سر این خوان
یغما هر کاری میخواستند ،میکردند .انقلاب این
سفره را جمع کرده؛ معلوم است دشمن میشوند و کینه
بر دل میگیرند و غیظ پیدا میکنند.
بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهی تهران 82/11/24
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

منفعت داشتن در جنگ

تا وقتی که ابرقدرتها سلسله جنبان مسائل جهانی هستند،
جنگ در دنیا تمام نمیشود .جنگ برای آنها دارای منافع
مادی است .این جنگ ،جنگ در راه عدالت نیست .در وغ
میگویند آمریکاییها و دیگران که میگویند ما جنگ
میکنیم برای اینکه امنیت بدهیم؛ نه ،درست عکس
این است .هر جا حضور نظامی و حرکت نظامی دارند،
موجب ناامنی و موجب بی عدالتی و موجب سخت کردن
زندگی برای انسانها هستند .از وقتی که این ابزارهای
مدرن در دنیا به وجود آمده است ،انسانها دچار فشارند.
در طول چهل و پنج سال یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم تا
سال  1990مسیحی که به اصطلاح دوران جنگ سرد نامیده
میشود ،در گزارشهای رسمی بین المللی آمده است که
فقط سه هفته در دنیا جنگ وجود نداشته است!

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام در روز عید مبعث 89/4/19
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ایجاد ناامیدی

گاهی اوقات دستهای قلدر و قدرتمند ،ملتهای ضعیف را به جایی
میرسانند که امیدشان را از دست میدهند .وقتی امید را از دست
دادند ،دیگر هیچ اقدام نمیکنند؛ میگویند چه فایدهای دارد؟
ما که دیگر کارمان از کار گذشته است؛ با چه کسی در
بیفتیم؟ چه اقدامی بکنیم؟ برای چه تلاش کنیم؟ ما که دیگر
نمیتوانیم .این ،ر وح ناامیدی است .استعمار این را میخواهد.
امر وز استکبار جهانی مایل است که ملتهای مسلمان و از جمله
ملت عزیز ایران ،دچار ر وح ناامیدی شوند و بگویند :دیگر نمیشود
کاری کرد؛ دیگر فایدهای ندارد! میخواهند این را به ز ور در مردم
تزریق کنند .ما که در جریان خبرهای تبلیغاتی و زهرآگین
دشمنان قرار داریم ،به عیان میبینیم که اغلب خبرهایی که
تنظیم میکنند ،برای مأیوس کردن مردم است .مردم را از
اقتصاد و از فرهنگ مأیوس کنند ،متدینین را از گسترش دین
مأیوس کنند ،آزادی طلبان و علاقه مندان به مسائل فرهنگی و
سیاسی را از امکان کار سیاسی ،یا کار فرهنگی مأیوس کنند
و آینده را در نظر افرادی که چشم به آینده دوختهاند ،تیره و تار
جلوهدهند!
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم
به مناسبت میالد حضرت مهدی( عج) 76/9/25
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

جلوگیری از پیشرفت علمی

امر وز ،یکی از حساسیتهای استعمار و استکبار و آمریکا و
صهیونیستهای طر اح فساد در عالم عبارت است از اینکه
نگذارندکشورهای برخوردار از نظام انقلابی ،از لحاظ علمی پیشرفت
کنند .این حساسیت ،نسبت به کشور ما مضاعف است؛ چون
حساسیتی که آنها نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دارند ،نسبت
بههیچانقلابدیگرینداشتهوندارندونخواهندداشت.البتهاگر
در آینده ،انقلاب غیراسلامی ای تحقق پی اد کند ،این حساسیت
را نخواهند داشت .امر وز ،کسانی که میتوانند دانش را در این
ٔ
وظیفه مضاعف کنند؛ چون
کشور رشد بدهند ،باید احساس
دشمن نمیخواهد بگذارد ما ر وی پای خودمان بایستیم .ر وی پای
خود ایستادن ،آن وقتی تحقق پی اد خواهد کرد که علم از در ون
خود ما بجوشد و ما دست گ ادیی به سمت دشمنانمان دراز نکنیم.
استعدادهایخوبوبرجسته،دانشآموزانتیزهوشوکسانیکه
میتوانندبرایآیندهیکشورمفیدباشند،بایستیخیلیاحساس
وظیفه و مسئولیت کنند .البته خیلی هم باید خوشحال باشند
که علی رغم میل دشمنان ،میتوانند برای کشور و ملتشان مفید
و مؤثر باشند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمع کثیری از دانشگاهیان
و طآلب حوزههای علمیه 68/9/29

جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

به فساد کشاندن زنان

غرب میخواهد فرهنگ خود را بر همه جا حاکم کند.
فرهنگ غرب ،برهنگی است .البته به شما عرض کنم
که این برهنگی ،این فساد و بی بندوباری و این شکل
فضاحت آمیزی که بعضی از زنان در بسیاری ازکشورهای
غربی دارند ،بحمداهلل در خود غرب نیز همه گیر نیست.
این ،کاری است که بر اثر تبلیغات غلط خود آنها،
ر وز به ر وز افزایش پیدا میکند .و الا حتی تا چهل،
پنجاه سال پیش ،در خود کشورهای غربی ،به این شدت
نبود .آنها میخواهند همان فساد و بی بندوباری را که
خودشان گرفتارش شدهاند ،به کشورهای اسلامی هم
صادر کنند .ولی ما این را نمیخواهیم .این ،برای زندگی
اجتماعی مضر است و برای آنها هم مضر است .هرجا باشد،
مضر است.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از خواهران پرستار 73/7/20
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

تحریف حقایق و تاریخ

از اوایل انقلاب ،یکی از اهداف مهم دشمن ،تحریف حقایق
و تاریخ بود .اگر یک وقت در داخل کشور حنجره یا
قلم مزدوری پیدا میشد که حقایق جنگ و انقلاب و
اسلام را تحریف میکرد ،میدیدید فریادهای تشویق از
اطراف دنیا بلند میشود .امر وز نیز همینطور است .امر وز
هم اگر در داخل کشور کسانی بخاطر خوش کردن
دل استکبار و راضی کردن دشمنان اسلام و این ملت و
این کشور چیزی بگویند و بنویسند که در آن تحریف
اسلام و تاریخ انقلاب و چهرههای انقلاب باشد ،میبینید
که در دنیا از طرف دستگاههای تبلیغاتی استکبار برای
او هورا میکشند و او را تشویق میکنند! تبیین ،موضوع
بسیار مهمی است .انسانها تابع بینش و دید خودشان
هستند .اگر کسی بتواند حقایق را در چشم مردم
تحریف کند ،یعنی در واقع عمل و باز و و ٔ
اراده مردم را به
سمت گمراهی کشانده است.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمینی(ره)
80/3/14
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ٔ
ایجاد شکاف و اختالف در بدنه
حا کمیت نظام

دشمنوقتیمیتواندبههدفهایخودشبرسدکهبتوانددر
ٔ
بدنه حاکمیت نظام و در مسئولان بخشهای مختلف ،اختلاف
و شکاف ایجاد کند .دشمن دنبال این قضیه است .درگیری در سطوح
بالای حکومت ،همان چیزی است که دشمن آن را میخواهد و آن را
ً
به جد تعقیب میکند .همان چیزی که قبلا عرض کردم :اگر
توانستند کسی را نفوذ دهند ،این کار را میکنند که خوشبختانه
تاکنون در مراکز بالا چنین توفیقی پی اد نکردهاند و ان شاءاهلل بعد از
اینهمتوفیقپی ادنخواهندکرداماراهدیگریکهدردسترسآنهاست،
ایناستکهخودشانرابهبعضینزدیکنشاندهندوعلیهبعضیوبه
نفعبعضیدعواراتشدیدکنند.یکیازسیاستهایواضحور وشنضد
انقلاب در چند سال اخیر همین نکته بوده است .اگر حرف میزنند ،با
اینهدفاست؛اگرموضعگیریمیکنند،بااینهدفاست؛اگر
رادیو به راه میاندازند ،با همین هدف است .در داخل هم دنبالههای ضد
انقلابوعواملسر ویسهایجاسوسیخارجیهستنداینطورنیستکه
نباشنداینهانیزهمانطورموضعگیریمیکنند،همانطورحرفمیزنند
و همان هدف را تعقیب میکنند .فقط ایجاد شکاف در دستگاههای
بالایحکومتی،هدفآنهانیست؛ایجادشکافدر ٔ
حوزهعلمیههمهدف
دیگرآنهابود.سعیشاناینبودکهبینمراجعوبز رگانوعلماینامداردر
سطححوزهیعلمیه،اختلافایجادکنند،کهخوشبختانهنتوانستندو
امیدواریمدرهیچجانتوانند.
بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهی تهران 79/12/26
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ٔ
مسائل اقتصادی؛ نقطه هدف و امید
دشمن برای فلج کردن نظام اسالمی

ٔ
نقطه حساس اقتصادی است
امر وز دشمن چشمش به
تا بلکه بتوانند این کشور را از لحاظ اقتصادی دچار
اختلال کنند .هرچه میتوانند اختلال ایجاد کنند و
هرچه هم نمیتوانند ،در تبلیغاتشان وانمود کنند که
اختلال هست! این کاری است که امر وز در تبلیغات
دشمنان ما ،با قدرت و به شکلهای مختلف انجام
میگیرد .راه مقابله هم انضباط مالی و صرفه جویی و نگاه
ٔ
پرهیزگرانه به مصرفگرایی است .من این را میخواهم
به مردم عزیزمان تأکید کنم :مصرفگرایی به
صورت اسراف یکی از بیماریهای خطرناک هر ملتی
است .ما یک خرده به این مصرفگرایی افراطی دچار
هستیم.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم شیراز 87/2/11
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

تزلزل در مشروعیت نظام اسالمی

دشمنان ملت ایران میدانند که وقتی اعتماد وجود
نداشت ،مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت
و حضور در صحنه ضعیف شد ،مشر وعیت نظام دچار
تزلزل خواهد شد؛ آنها این را میخواهند؛ هدف دشمن
این است .میخواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را
بگیرند ،تا مشر وعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند .این،
ضر رش به مراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس
بیشتر است .این ،آن چیزی است که با هیچ خسارت
دیگری قابل مقایسه نیست .مردم بیایند در یک چنین
حرکت عظیمی اینجور مشتاقانه حضور پیدا کنند ،بعد
به مردم گفته بشود که شما اشتباه کردید به نظام
اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود .دشمن این را
میخواهد.

بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهی تهران 88/3/29
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

نفوذ رهبری

دشمن متوجه شد که نفوذ رهبری در ایران اسلامی چه
میکند و چگونه این ٔ
رابطه محبت آمیز میان رهبر و ملت در
ٔ
می ادنهای مختلف گره گشا و بازکننده راههاست .دشمن
دید که نفوذ امام ،چگونه مردم را در ٔ
همه می ادنها ،مقابل
دشمن بسیج میکند .این ،نکتهای بود که دشمن ر وی
آن تکیه کرد .تجربهای که دشمن پی اد کرد این بود که
بایدشخصامامامتومطلقرهبریاسلامییعنیهمانچیزی
که در معارف انقلاب و معارف اسلامی با عنوان «ولایت
فقیه»شناختهشدهاسترازیرسؤالببرد.ل اذبیشترینتبلیغات
دشمن ،علیه امام بود .منتها به شکلی ه ادیت شده ،دقیق و البته
بی فایده! امر وز هم ایادی دشمن ،در اطراف عالم و داخل ایران،
علیه امام تبلیغ میکنند .منتها به نام امام کاری ندارند؛
چون میدانند که به نام امام نمیشود نزدیک شد و به آن
جسارت کرد .ل اذ به راه و عملکرد امام حمله میکنند و
ٔ
گذشته انقلاب را زیر سؤال میبرند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مهمانان خارجی دههی فجر و قشرهای مختلف مردم
در روز نیمهٔ شعبان 71/11/18
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

دادن ایران!
پشیمان جلوه
ِ

دشمن سعی میکند برای افکار عمومی دنیا که ّاین افکار
ّ
متضمنافکارواحساساتواستفهاماتملتهای
عالم،
عمومی ّ
ّ
مسلمان و ملتهای جهان سوم ،که مخاطب انقلاب اسلامی
بودند ،نیز هست اثبات کند که ایران خودش آن دوران
را تخطئه میکند؛ شما از چه کشوری میخواهید تقلید
ّ
کنید؟! میخواهد برای مردم فلان کشور اسلامی و یا حتی
غیراسلامی ثابت کند که ایران از مواضع قبلی خود عدول
کرده است .ما دیدیم که کشورهای غیراسلامی ،در حرکات
ّ
عظیم خودشان ،راه ایران را بعنوان شعار مشخص کردند،
تابلو زدند و گفتند راه ما همان راهی است که ایران رفته
ٔ
مقابله با استکبار آمریکایی و غول خونخوار قدرت
است؛ یعنی راه
ٔ
سلطه جهانی .میخواهد به مردم دنیا بگوید که شما دنبال
ٔ
شما را به حرکت درآورد و به شما امید
آن راه
رفتید و جاذبه آن ّ
بخشید؛ ّاما حالا خود متولیان و کارکنان و رهر وان آن راه ،آن
راتخطئهمیکنند؛شماچهمیگویید؟!میخواهداینرادردنیا
جابیندازد.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن وزارت امور خارجه و
سفرا و کارداران جمهوری اسالمی 70/4/18
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

لبخند دشمن

یکی از کارهای اصلی که باید انجام بدهیم و همه باید به آن
ّ
توجه داشته باشیم ،این است که فریب لبخند دشمن و وعدههای
ٔ
در وغ جبهه دشمن را نخوریم .در این سی سال ،تجربه هم پی اد
کردهایم .گاهی به ر وی ما لبخند زدند .اوایل گاهی بعضی از ما
باور میکردیم .یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیست .فریب
لبخند دشمن را ،فریب وعدههای در وغ دشمن را نخوریمٔ .
جبهه قدرت
ّ
ّ
مادیای که امر وز بر دنیا مسلط است ،راحت عهد میشکند.
بدون هیچ دغدغهای عهدشکنی میکنند ،زیر قولشان میزنند ،زیر
حرفشان میزنند ،نه از خ اد خجالت میکشند ،نه از خلق خجالت
میکشند ،نه از طرف مذاکره خجالت میکشند؛ راحت در وغ
میگویند! من نمونههای زنده دارم که حالا در اینجا جای بحثش
نیست؛ شاید آن وقتی که لازم باشد ،عرض بکنم همین اظهاراتی
که آمریکاییها کردند ،رئیس جمهور آمریکا کرد؛ نامهای که به
ما نوشت ،جوابی که ما دادیم؛ بعد عکس العمل و اقدامی که آنها با
مضمون آن نامهها کردند .اینها یک ر وزی در اختیار افکار عمومی
دنیا آن وقتی که لازم باشد قرار خواهد گرفت؛ خواهند دید که
اینها چه جوریاند ،حرفشان چقدر ّ
اهمیت و ارزش دارد ،وعدهشان
چقدر ارزش دارد.
بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهی تهران 90/11/14
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

تبلیغات سوء

گذشته سعی
تبلیغاتچ ّیهای دنیا و امر وز بیشتر از ّ
میکنند ملت ایران را ،که میر ود تا به قله برسد ،مأیوس
کنند .میگویند آقا ،وضع اقتصاد خراب است! آقا ،دنیا نمیگذارد!
آقا ،آمریکا نمیگذارد! آقا ،مردم ناراحتند! ،دائم در گوش مردم این
بنده
چیزها را میخوانند؛ آن هم با ر وشهای تبلیغاتی بسیار زیرکانهً .
حرفهای اینها را گوش میدهم .حرفهایشان را گاهی مستقیما
گوش میدهم و بسیاری اوقات هم مینویسند یا ضبط میکنند و
برایممیآورند.منمیبینماینهاچهمیگویند.میبینمکهنشستهاند
انتخاب کردهاند که مردم این حرف را باور کنند!
و کلماتی را ّ
مسلم را میخواهند مردم باور کنند! ّ
متأسفانه بعضی
یک در وغ
در داخل ،هر چه حرف میزنند برای مأیوس کردن مردم است .یا
سکوت میکنند ،یا اگر یک کلمه حرف هم زدند ،برای این
است که ّمردم را مأیوس کنند! چرا مردم را مأیوس میکنید؟!
چرا به این ملت قدرتمند و شجاع ،که میتواند راههای دشوار را بر ود
ودشوارترینبخشراهراهمتاکنونرفتهاستمیگوییدنمیتوانید
بهحکومتوجامعهونظامعادلانهاسلامیبرسید؛چرا؟! ٔ
همهراههارا
دشمنرفت،بلکهبتواندشما ّملتراشکستدهد؛ونتوانست.همهٔ
ٔ
محاصره اقتصادی ،راه تبلیغات ،راه
راهها را رفتند :راه جنگ نظامی ،راه
ّ
فحاشی ،راه تهمت زدن به مسئولین .چقدر تهمتها زدند بعد از این
همّ ،
البته خواهند زد کسی باور نکرد .حرفهایی میزنند با شواهد
در وغین،ومطلبیرا ّادعامیکنندتامردمرامأیوسکنند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار عمومی به مناسبت روز
میالد حضرت علی علیه السالم 72/10/6
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

سوق دادن نظام
در جهت خالف اصول خود

دشمنان نظام جمهوری اسلامی ،وقتی نمیتوانند در میدان
مبار ٔزه ر ویار وی ،کار مؤثری با این نظام انجام دهند؛
یعنی نمیتوانند به آن ضربه نظامی بزنند؛ نمیتوانند
انفجار داخلی درست کنند؛ نمیتوانند ضربههای
ٔ
محاصره اقتصادی ،آن را به
امنیتی بزنند؛ نمیتوانند با
زانو درآورند وقتی از ٔ
همه اینها مأیوس میشوند یک راه
برایشان باقی میماند و آن ،این است که نظام اسلامی
و انقلابی را به مواضعی برخلاف اصول خود سوق دهند،
یا به عبارت سادهتر و ر وشنتر ،آن را وادار کنند که از
ٔ
زمینه مسائل انقلاب برگردد؛ حرف
گفتههای خود در
و مواضع خود را تخطئه کند و خودش را دچار تناقض
نماید! این را از چه راهی انجام میدهند؟ از راه فشارهای
تبلیغاتی ،فشارهای سیاسی ،فشارهای فرهنگی .جو
را آنچنان از فشار انباشته میکنند که انسانهای
ضعیف النفس ،در مقابل این فشار نمیتوانند مقاومت
کنند.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع باشکوه زائران مرقد مطهر
حضرت امام خمینی(ره) 76/3/14
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

عقب نشینی هرگز

راه موفقیت این است که در مقابل دشمن ،انسان یک
قدم هم عقب نشینی نکند؛ و الا یک قدم عقب نشینی
در مقابل دشمن ،موجب تشجیع دشمن در چنگ انداختن
و دست انداختن میشود .جمهوری اسلامی این افتخار را دارد
که در طول این سی و دو سال ،یک قدم در مقابل دشمن
عقب نشینی نکرد .با اینکه فشار زیاد بود؛ فشار نظامی
بود ،فشار امنیتی بود ،فشار تحریم بود ،فشارهای سیاسی
بود ،فشارهای تبلیغاتی بود ،ولی ما عقب نشینی نکردیم.
و من به شما عرض بکنم؛ عزیزان من! برادران! خواهران!
جوانان آگاه و ر وشنفکر این منطقه! بدانید ملت ایران
و مسئولین کشور بعد از این هم در مقابل باج خواهی
و فشار دشمنان ،یک قدم عقب نشینی نخواهند کرد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم پاوه 90/7/25
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ّ
حساس بودن نسبت به
ّ
حساسیت دشمن

هر چیزی که دیدید دشمن ر وی آن حساسیت نشان
میدهد ،شما هم ر وی آن حساس بشوید و بفهمید که
دشمن از اینجا میخواهد رخنه کند .وقتی که میبینید
دشمنان خبیث ،نسبت به ملت و انقلاب و پایبندی مردم به
انقلاب تبلیغات میکنند ،بدانید که دشمن از پایبندی
مردم به انقلاب و از حضور آنها در صحنههای انقلاب
میترسد .حضور شما در صحنههای انقلاب و هوشیاری و
آمادگیتان ،دشمن را مأیوس خواهد کرد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمع کثیری از نیروهای مقاومت
بسیج ،گروهی از پرستاران و جمعی از پرسنل نیروی دریایی ارتش 69/9/7
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ّ
عزت در برابر دشمنان

یک ملت اگر احساس عزت کرد ،پیشرفت خواهد کرد
و خواهد بالید؛ اما اگر توسری خورد ،استعدادها در او خفه
خواهد شد .عزت ملی و آنچه را که امر وز به آن غر ور ملی
گفته میشود _ البته تعبیر «غر ور» با توجه به معنای
لغویاش خیلی رسا نیست ،اما رایج است _ باید در ملت
تقویت کرد تا احساس عزت و توانایی کند .آنچه ٔ
مایه
ُ
عزت یک ملت است ،مثل تراث عظیم فکری و فرهنگی
و علمی در مقابل چشم آنها قرار میگیرد؛ شخصیتهای
ٔ
گذشته ر وشنشان ،استعداد والایشان.
برجستهشان،

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت 84/6/8
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

بودن تمام اقشار
سیاسی
ِ

بنده دلم میخواهد این جوانان ما شما دانشجویان؛
چه دختر ،چه پسر و حتی دانش آموزان مدارس ر وی این ریزترین
پدیدههای سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید .گیرم که
تحلیلی هم بدهید که خلاف واقع باشد؛ باشد! خ اد لعنت کند آن
دستهایی را که تلاش کردهاند و میکنند که قشر جوان و دانشگاه
ما را غیرسیاسی کنند .کشوری که جوانانش سیاسی نباشند،
ً
اصلا توی باغ مسائل سیاسی نیستند ،مسائل سیاسی دنیا را نمیفهمند،
جریانهای سیاسی دنیا را نمیفهمند و تحلیل درست ندارند .مگر چنین
کشوری میتواند بر دوش مردم ،حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد
کند؟! بله؛ اگر حکومت استبدادی باشد ،میشود .حکومتهای
مستبد دنیا ،صرفهشان به این است که مردم سیاسی نباشند؛ مردم
درک و تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند .اما حکومتی که میخواهد
به دست مردم کارهای بزرگ را انجام دهد؛ نظام را میخواهد با قدرت
بی پایان مردم به سرمنزل مقصود برساند و مردم را همه چیز نظام میداند،
مگر مردمش بخصوص جوانان ،و بالاخص جوانان دانشجویش میتوانند
غیرسیاسی باشند؟! مگر میشود؟! عالمترین عالمها و دانشمندترین
دانشمندها را هم ،اگر مغز و فهم سیاسی نداشته باشند ،دشمن با یک
آبنبات ترش میتواند به آن طرف ببرد؛ مجذوب خودش کند ،و در جهت
اهداف خودش قرار دهد! این نکات ریز را ،باید جوانان ما درک کنند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشآموزان و دانشجویان به مناسبت
روز ملی مبارزه با استکبار 72/8/12
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

ّ
لزوم اتخاذ مواضع حکیمانه در
مقابل دشمن

حکمت ،یعنی نظام اسلامی حکیمانه کار کند و
از ر وی احساسات و بی توجه به منافع و شرایط لازم و
بهرههایی که ما باید از رابطه با دنیا بگیریم ،حرکت
ً
نکند .دید باید کاملا حکیمانه و پخته باشد .ای بسا
ما با یک دشمن که در نهایت هم برخورد داریم ،الآن
بایستی بنشینیم با او طرح دوستی بریزیم .این ،حکمت
است .خیال نکنید اینها از اسلام نیست؛ نخیر ،آنجایی
که جایش باشد ،از اسلام است؛ کما اینکه رسول
اکرم با خیلیها از جمله با یهود اطراف مدینه مذاکره
کرد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی
68/11/9
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
اول :خواص

کسانی که ر وی مردم اثر میگذارند کسانی که
حرفشان ،اقدامشان ،عملشان ،منششان ،نوشتهشان ،ر وی
مردم اثر میگذارد چند خطر بزرگ آنها تهدیدشان میکند
که باید بسیار مراقب باشند .یکی خطر خسته شدن است،
یکی خطر راحت طلبی است ،یکی خطر میل به سازش است،
یکی خطر چسبیدن به منافع نقد است؛ همان بلایی که بر
سر کسانی که انقلاب فلسطین را منحرف کردند ،آمد؛
همان خطری که بر سر ٔ
همه رهبرانی آمد که ملتهای
خودشان را از مسیر درست و راهی که شر وع کرده بودند،
منحرف کردند و بازداشتند .بارهای سنگین بر ر وی
نیر وهای اثرگذار ر وی ذهنهای مردم است .باید ایمان و
پارسایی خودشان را تقویت کنند؛ باید اتکای خودشان را
به لطف و فضل خدا زیاد کنند؛ باید به دشمن لحظهای
خوشبین نباشند؛ دشمن درصدد ضربه زدن است.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ عزاداران
در صحن مطهر امام خمینی(ره) 79/3/14
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
دوم :روحانیت

امر وزه قلمهای مزدور و دستهای فر وخته شده به دشمن ،در
ٔ
پشتوانه معنوی انقلاب را در چشم مردم
کار آنند که این
ٔ
تضعیف کنند .دشمن انقلاب ،جامعه ر وحانیت را در صورتی
تحمل میکند که ر وحانیون از دخالت در امور سیاست و
حضور در صحنههای انقلاب کنار بکشند و مانند جمعی از
ر وحانیون بی خبر و متحجر گذشته و حال ،به کنج مدارس
و مساجد اکتفا کنند و کشور و زندگی مردم را به آنان
بسپارند و از ٔ
جمله پدیدههای پرمعنی آن است که در تمام مدت
مبارزات و نیز سالهای پس از پیر وزی ،علمای متحجر و بی خبر
از حوادث کشور و دور از جریانهای سیاسی ،هیچگاه در معرض
تهاجم دشمنان قرار نگرفتند؛ بلکه حتی گاه مورد ستایش و
تمجید نیز واقع شدند و حملات جسمی و تبلیغی و حتی تهمت
ارتجاع و واپسگرایی از سوی ر وشنفکرنمایان عامل بیگانه ،تنها
ٔ
اندیشه سیاسی
متو جه علما و ر وحانیونی شد که از لحاظ
ٔ
عرصه علم و عمل ،درخشیده و بعنوان قشری
و نوآوریهای
پیشر و و مترقی و آگاه ،شناخته شدهاند.
پیام به مناسبت او لین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)69/3/10
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
سوم :نماز و ائمه جمعه

مأیوس نمودن دشمن از نفوذ ذهنی در ّملت از وظایف ّ
ائم ٔه
ٔ
صحنه عظیمی پر از مردم را تصور
جمعه در این نظام ،مجموعه و
کنید .اگر در وسط این تشکیلات ،مرکز ه ادیت عمومی یعنی
دستگاه رهبری را فرض کنیم ،آن پایگاهها و مراکز نزدیک
به ذهن و گوش و جسم مردم در سرتاسر کشور ،نمازهای
جمعه است .یعنی نمازهای جمعه در هرجایی از نقاط کشورَ ،بهر
و بخشی از کار دستگاه رهبری این کشور را انجام میدهند،
مردم را توجیه میکنند ،به استقامت در راه وادار مینمایند ،از
اشتباهات دور نگه میدارند ،ذهن مردم را با معارف لازم آشنا
میکنند ،دشمنان را نسبت به نفوذ در اذهان مردم مأیوس
میکنند ،از اینکه دشمن بتواند ر وی مردم اثر سوء بگذارد،
ٔ
مجموعه کلی
مانع میشوند و مردم را به حرکت و تلاش در
نظام وادار میکنند .وقتی نظام مردمی استٔ ،
همه مردم باید
حرکت کنند ،تا نظام راه بیفتد؛ والا اگر عدهای از مردم
حرکت نکردند ،حرکت نظام ،کند خواهد شد.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمهی جمعهی سراسر کشور 69/3/7
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
چهارم :دانشگاه و مدارس

دشمن علی القاعده دو تا کار را برای دانشگاه ما برنامه
ریزی میکند :یکی علم زدایی ،یکی دین زدایی؛ از دانشگاه
علم زدایی بشود ،از دانشگاه دین زدایی بشود .علم زدایی
از دانشگاه چگونه است؟ یکی از کارهای کوچکش
همین تر ور دانشمندان است؛ که آخریاش همین دو
سه تا دانشمند عزیز هستهای ما بودند که در این یک
سال اخیر از دست ما گرفته شدند .برنامه ،وسیعتر از
اینهاست؛ این یکی از آسانترین هایش است .پیچیدهتر از
این ،این است که دانشگاه ما را ،استاد ما را و دانشجوی
ما را به کار غیرعلمی سرگرم کنند؛ نگذارند این
شکوفایی علمی که آر ز وی ماست ،تحقق پیدا کند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها 90/6/2
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
پنجم :مسئولین

ما در داخل کشورمان کم گرفتاری نداریمٔ .
گرفتاریها از
ریشه
ً
دو چیز است :اول ،از غفلتها و کوتاهیها و تنبلیها و احیانا بدعمل
ٔ
ٔ
رابطه با تجمل
رابطه با اموال عمومی ،در
کردنهای خود ماست؛ در
رابطه با پاسخگویی به مردم در دستگاههای مختلف .ریشهٔ
گرایی ،در ٔ
دوم ،دشمنانی هستند که از همین مایهها و زمینهها سوءاستفاده
میکنند؛ بر این مردم تنگ میگیرند؛ تهدید میکنند؛ ایجاد
ٔ
محاصرهاقتصادیمیکنند.
اختلافمیکنند؛دودستگیمیاندازند؛
مردم ،یکپارچه و مؤمنند؛ اگر بز رگان و مسئولان کشور هم
یکپارچه و یکدست باشند ،دشمن جرأت نمیکند .در این صورت،
دیگر هیچ تلاشی علیه این ملت و این کشور به ثمر نمیرسد .این
اختلافات را رها کنند .بز رگان بایستی کوچکترها را به طریق
مستقیموراهراستبکشانند.آنهااگراشتباهیمیکنند،نبایستی
برایشان توجیه کنند و خودشان هم دنبال سر آنها راه
آن اشتباه را ً
بیفتند ،یا احیانا آنها را به اشتباه بکشانند .نتیجهی این اختلافات،
همینچیزهاست.بعضیهاهمهمشانایناستکهبنشینندوذهن
و چشم و دست و قلم و زبان مصرف کنند ،برای اینکه آتش اختلافی
بیفر وزند و به اسم مسائل خطی و حزبی و گر وهی و جناحی ،دو دسته
را به جان هم بیندازند! این کارها را باید رها کنند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم 78/12/11
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
ششم :جوانان

ٔ
جانبه دشمن در ضایع کردن نسل
برنامههای همه
جوان در کشورهای اسلامی ،برای ضایع کردن نسل جوان،
ٔ
برنامه همه جانبه ای شر وع شد .میدانید که دوران استعمار یعنی
دستاندازی کشورهای غربی به کشورهای آسیایی و آفریقایی
نزدیک به دویست سال قبل شر وع شد .آنها میدانستند که این
وضع ادامه پی اد نمیکند ،و اگر جوانان رشد کنند ،بافرهنگ
بشوند ،بااراده باشند ،نمیگذارند آب خوش از گلوی بیگانگان و
چپاولگران پایین بر ود؛ ل اذ برای فاسد کردن نسل جوان برنامه ریزی
کردند .هر حرکتی که منجر به این بشود که نسل جوان احساس
ٔ
صحنه مقاومت کناره بگیرد ،این حرکت ،با واسطه یا
کند باید از
بی واسطه ،مربوط به آمریکا و نظام استکباری است؛ این یک معیار
کلی است .هر کاری که در کشورهای دیگر کردند ،اینجا هم
میخواهند بکنند :سرگرم کردن جوانان به مسائل جنسی ،سرگرم
کردن جوانان به مسائل شخصی ،آلوده کردن جوانان به مواد مخدر
و مسکر ،منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف
اصلی ،متوجه کردن آنها به اهداف کوچک و جزئی و صنفی و امثال
اینها ،متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اسلام ،متزلزل کردن ایمان
نسل جوان به اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حتی به امام ،و
ٔ
مبارزه عظیم به کار گرفته میشود و
نیز هر چیزی که در راه این
وجودش لازم است ،آن را در چشم نسل جوان ،بی رنگ و بی اثر و بی
فایده و مهمل جلوه دادن.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروه کثیری از دانشجویان و دانشآموزان
70/8/15
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
هفتم :جناحهای سیاسی

اختلاف سلیقه در کشور وجود دارد؛ اما تبدیل آن
به تضاد بنیانی از کارهایی است که دشمن به آن
میپردازد و در شکل دهی آن مؤثر است .باید مواظب
باشیم .مسئولین و جناحهای سیاسی مواظب باشند
اختلاف سلیقه را به تضادهای بنیانی تبدیل نکنند.
چرا شعارهای دشمن را تکرار میکنید؟! دشمن با هر دو
جناح عداوت دارد .خیال نکنید یک جناح را دوست دارد
و از جناح دیگر بدش میآید .با هر دو جناح دشمن است.
گاهی از جناحی حمایت میکند تا دیگری را تضعیف
نماید .بعد که یک جناح ضعیف و یا از صحنه خارج و
زائل شد ،به تضعیف دیگری میپردازد .مردم ،مسئولین،
سیاسیها و جوانان عزیز ما خیلی مواظب باشند.

بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس 82/1/1
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
هشتم :نخبگان

نخبگان فکری افسران جنگ نرمند ،امر وز جمهوری
اسلامی و نظام اسلامی با یک جنگ عظیمی مواجه است،
لیکن جنگ نرم که دیدم همین تعبیر «جنگ نرم» توی
صحبتهای شما جوانها هست و الحمدهلل به این نکات
توجه دارید؛ این خیلی برای ما ٔ
مایه خوشحالی است خوب،
حالا در جنگ نرم ،چه کسانی باید میدان بیایند؟ قدر
ٔ
جبهه
مسلم نخبگان فکریاند .یعنی شما افسران جوان
ٔ
مقابله با جنگ نرمید.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی 88/6/4
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

اقشار مورد هدف دشمن
نهم :مطبوعات

من میدانم که در بسیاری از این مطبوعات ،آدمهای
خوب و مؤمنی مشغول کارند چه کسانی که قلم
میزنند ،چه کسانی که اداره میکنند اما در لا به لای
همینها اثر انگشت «عبداهلل بن ابی» ها را میبینم :تفرقه
افکنی ها ،اختلاف افکنی ها ،تشنج آفرینی ها ،تشویش
افکار عمومی ،ناامید کردنها ،یأس پراکنی ها ،چهره
سازی عناصر وابسته و مرید دشمن ،از نظر انداختن عناصر
مفید و مؤمن و مخلص و دلسوز! البته این کارها به جایی
هم نخواهد رسید؛ خدای متعال رسوا میکند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان در مصالی بزرگ تهران 79/2/1
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

گرفتن بی خبران در پازل دشمن
قرار
ِ

این طور نیست که ٔ
همه کسانی که به دشمن کمک
میکنند ،کسانی باشند که دشمن را شناختهاند و نقشهٔ
کلی ًو مهندسی کلان را نسبت به نظام دانستهاند و عالما و
عام اد به او کمک میکنند ،نه ،عدهای هم هستند که اگر
به آنها گفته شود شما دارید به دشمن کمک میکنید
حاضرند ٔ
یقه خودشان و شما را ًبگیرند و پاره کنند و بگویند
این حرفها چیست؟ اینها واقعا هم با دشمن مخالف و بدند،
اگر شما مهندسی کلی و کلان نظام را در نظر داشته باشید
از این پرهیز خواهد شد ،هر کس متوجه و مراقب خود و رفتارش
باشد ،از این که نادانسته و ناخواسته کمک دشمن باشد پرهیز
خواهد کرد ،وقتی حر وف کلمه یا جملهای در جدول گذاشته
میشود باید عبارتی درست شود ،بعضیها نمیدانند حرفی که
دارند در این خانه میگذارند مکمل آن عبارت است ،تمهیداتی
حرف را در این خانه میگذارند،
فراهم میشود و َایّنها می
آیند َاین ً
َ ُْ َ ْ َ ُ َ َ
ون ُص ْنعا» ،دلیل و استدلالی هم برایش
ون أن ُه ْم ُي ْح ِس ُن
«و هم يحسب
درست میکنند ،اما توجه ندارند که این حرف ،آن کلمه یا
ٔ
جمله پانزده حرفی جدول را یک قدم به تحقق نزدیک کرد.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 84/3/8
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

امام و دشمن ستیزی

عنصر اساسی دیگر که امام آن را در پایههای نظام
جمهوری اسلامی کار گذاشت و بحمد اهلل ٔ
مایه ماندگاری
ٔ
مساله دشمن ستیزی است ،امام یک لحظه
نظام شد
ٔ
نه خود از کید و مکر و حیله دشمن غفلت کرد و نه
گذاشت که مسئولان غفلت کنند ...باید دشمن
ٔ
شیوه دشمن را شناخت ،این آن چیزی است که باید
و
همیشه به یاد ما بماند و امام بر ر وی این نکته تاکید
میکرد ،این که میدیدید امام می فرموید« :هر چه فریاد
دارید بر سر آمریکا بکشید» به خاطر این است.

بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعهٔ تهران 78/3/14
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

نقش همبستگی

مهمترین سلاح ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدها،
همبستگی ملی و همدلی است ،ملت ایران برای خنثی
کردن تهدیدهای دشمن احتیاج به بمب اتمی و سلاح
هستهای ندارد ،همدلی و همبستگی شما مردم و چنگ زدن
شما به ریسمان الهی و ایمان دینی مهمترین سلاح ملت
ایران است ،این سلاحی است که بعد از پیر وزی انقلاب
تا امر وز کارایی خود را نشان داده و بعد از این هم نشان
خواهد داد.

بیانات مقام معظم رهبری در صحن جامع رضوی 84/1/1
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

دشمن ستیزی در کاندیداهای
ریاست جمهوری

اگر کسی از نامزدهای ریاست جمهوری کمترین
ٔ
نشانه نرمشی در مقابل آمریکا ،در مقابل دخالتهای
دولتهای غربی ،در مقابل تجاوزهای فرهنگی و سیاسی
بیگانگان نشان دهد ٔ
همه دنیا باید بدانند که ملت ما
ً
به چنین کسی قطعا رأی نخواهد داد ،مردم به کسی
رأی میدهند که بدانند در مقابل آمریکا و افز ون طلبی
های دولتهای متجاوز و پر توقع و خودکامه و کسانی
که میخواهند ٔ
ارده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند
خواهد ایستاد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با خانوادههای سرداران شهید تهران
76/2/17
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

«بله» و «نه» ملت ایران

تهدید امنیتی میکنند ،تهدید اجتماعی میکنند ،تهدید
سیاسی میکنند ،دانشمند ما را تر ور میکنند ،تحریم
میکنند ،فشار های سیاسی فراوان وارد میکنند ،دائم تهید
به تحرک نظامی میکنند ،در داخل تا هر جا دستشان برسد
فتنهانگیزیوآشوبآفرینیمیکنند ،اماملتایرانو جمهوری
اسلامی با کمال قدرت و استقامت در مقابل ٔ
همه اینها
ایستاده ،آن «بله» ای را که به ز ور میخواهند از او بگیرند ،آن
«بله» را نمیدهد .آن بله عبارت است از تعظیم در مقابل قدرت
مسلط جهانی – نظام سلطه – این کار را نمیکند .ما که
ٔ
سلطه جهانی نه می گوییم ،این نه «نه به علم
در مقابل نظام
نیست« ،نه» به تمدن نیست« ،نه» به پیشرفت نیست« ،نه»
به تجربههای متراکم بشری نیست« ،نه» به سلطه طلبی و
هاست ،این نه
زیاده خواهی و استعباد و به زیر کشیدن ملت
ّ َّ َ ُ ّ ّ ُ
را ما گفتیم ،پایش هم ایستادهایم«ِ ،إ َن ال ِذ َين قالوا َر ُب َنا ا َلل ُه ث َّم
َ
ْاس َتق ُاموا» ایستادگیملتایرانخیلیایستادگیباشکوهیاست.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهها 90/6/2
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

پادزهر تبلیغات دروغین

ً
ٔ
موذیانه رسانهها ،واقعا سینه
شما باید در مقابل این حرکت
ای تکیه میکنند
ه
نقط
وی
سپر کنید ،هر جا رسانهها ر
ً
ً
شما اگر قبلا پادزهرش را ندادهاید بعدا بدهید .تبلیغات
در وغی که آنها الآن میکنند رسانههای ما باید در
مقابلش خیلی قوی بایستند ،شما بایستی ابتکار هم بکنید
ٔ
نکته
یعنی باید به طور همه جانبه آن سخن درست و آن
بجا را ببینند و مطالعه کنند و در مقابل آنچه را که
دشمن میگوید بیر ون بیاورند و نقاط زیبای نظام را به
چشم مردم بکشانند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن صدا و سیمای جمهوری اسالمی
69/5/7
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

صهیونیسم ،دشمن اصلی

ملت ایران در شناخت دشمن اصلی اشتباه نخواهد کرد،
این را ٔ
همه مردم دنیا بدانند ،دشمن اصلی در مقابل نظام
ً
جمهوری اسلامی و ملت ایران اولا صهیونیستها هستند
که میدانند از نظر ملت ایران ر ژیم غاصب آنها در
فلسطین یک ر ژیم غیر مقبول و شناخته نشده و غیر رسمی
و ر و به اضمحلال است .بیشتر دشمنیها هم از طرف
هاست ،سرمایه داران صهیونیست در اطراف دنیا،
آن
ً
مخصوصا در آمریکا و ار و پا مشغول فعالیتاند .رادیوها،
ر وزنامهها ،وسائل ارتباط جمعی و بسیاری از امکانات در
اختیار آنهاست و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و
ملت ایران فعالیت میکنند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از بسیجیان سراسر کشور
75/8/30
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

جمهوری اسالمی باشد ،انقالب نباشد!

ً
نمیخواهم بگویم حتما جنگی علیه ما به راه خواهد افتاد؛
شکل خاصی از تهدید مورد نظرم نیست؛ اما آنچه که
میتوانم در قلبم به آن معتقد باشم ،این است که تهدید
علیه نظام جمهوری اسلامی که انقلاب را با خود دارد و از او
جدا نشده است ،همیشگی است .فقط یک شق دیگر وجود
دارد که ما آن شقه را رد کردیم و آن ،این است که
جمهوری اسلامی برقرار باشد ،اما دیگر انقلاب نباشد؛ در
آن صورت فرض میشود که ما دشمنی هم نداشته باشیم!

بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بیعت فرماندهان و مسئوالن
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 68/4/19
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

آن ملت ایران است
ِ
عاقبت کار از ِ

پایان این ر ویار ویی چه خواهد بود؟ این مهم استٔ .
همه
دستگاههای تبلیغاتی غرب و بخصوص آمریکا  ...تلاش
میکنند این جور وانمود کنند که پایان این راه برای ملت
ایران بن بست است و آمریکا در راه خود پیش میر ود! در این
در ِوغ محض است ،قضیه عکس است ...دلیل واضحش این
است که اگر قرار بود آنها بتوانند ملت ایران را شکست
بدهندآنر وزیمیتوانستندشکستبدهندکهاینملتنه
این همه جوان داشت ،نه این همه پیشرفتها را داشت ،نه این
تجربهها را داشت ،نه در یک نبرد و کارزار عظیمی مثل دفاع
مقدس پیر وز شده بود ،نه در عرصههای سیاسی گوناگون
قدرت خودش را نشان داده بود ...آن ر وز ملت ایران در بین
جمعیت چهل میلیونی و چهل و پنج میلیونی و به تدریج پنجاه
میلیونیاش «جوانها» در اقلیت بودند ،امر وز در جمعیت هفتاد
و چند میلیونی ملت ایران «جوانها» در اکثریتاند .آن ر وز
آمریکا در دنیا آبر ویش خیلی بیشتر از امر وز بود ،امر وز آمریکا
در دنیا «بی آبر و» است.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانش آموزان در آستانه
سیزده آبان 87/8/8
جهت دریافت کلیپ کارت ،بارکد را اسکن نمایید

