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 حضرت امام خمینی)ره(:
ملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود 
بگذارند، مگر آنکه خالف عینی و عملی آن را مش�اهده و لمس 

و باور کنند.
صحیفه امام، جلد21، ص121

حضرت امام خامنه ای)مدظله(:
ما با هیچ ملتی دشمنی نداریم. »مرگ بر آمریکا« یعنی مرگ بر 

قدرتهای مداخله جو و استکباری.
1384/2/18 
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9
ضرورت دشمن شناسی

1- شناخت دشمن برای دفع او:
ـ باید متوجه باشید. باید شما دشمنانتان را بشناسید. اگر نشناسید، 

نمی توانید دفعش کنید.1
2- شناخت ادامه صفوف دشمن در داخل:

ــمن را در داخل کشور  ــید، ادامه صفوف دش ــمن را بشناس ـ دش
بشناسید، روشهای دشمن را بشناسید، تبدیل شده و ترجمه شدة آن 
ــها در داخل کشور را هم بشناسید، در داخل دانشگاه، در داخل  روش
ــتان، در متن جامعه، در فعالیتهای کشور، در مطبوعات و در  دبیرس

تبلیغات، ادامة حضور استکبار را بشناسید.2
3- شناخت روشهای دشمن:

ــمن که  ــناختیم و مبارزه با دش ــمن را نش ــهای دش ـ ما اگر روش

1 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 12، ص 463.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1375/8/9.
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می خواهد ما را نابود کند، به فراموشی سپردیم، بدیهی است که راهی 
ــمن می پسندد، یعنی راه نابودی، راه ویرانی،  را خواهیم رفت که دش

راه فساد.1
4- شناخت خصوصیات استکبار:

ــتکبار را باید بدانیم،  ــتکبار را باید بشناسیم، خصوصیات اس ـ اس
ــتکبار را باید بدانیم، تا بتوانیم خردمندانه  عملکرد و جهت گیری اس

رفتار خودمان را در مقابل او تنظیم کنیم.
5- شناخت صحنه برای برنامه ریزی درست:

ــمن را  ــیم، دش ــت را نشناس ــیم، اگر دوس ـ اگر صحنه را نشناس
ــلطه را نشناسیم، استکبار را نشناسیم،  ــیم، اگر امروز نظام س نشناس
ــت و درایت حرکت کنیم؟ چطور می توانیم  چطور می توانیم با حکم

درست برنامه ریزی کنیم؟ لذا باید بشناسیم.2

1 - همان.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور، به تاریخ 1392/8/29.



11 خصوصیات استکبار جهانی
1- خود برتربینی:

ــت. وقتی  ــتکبار، خود برتربینی اس ــی از ویژگیهای نظام اس ـ یک
ــتند، همه چیز را فرع بر خودشان دانستند،  ــان را محور دانس خودش
ــی به وجود می آید؛  ــک معادلة غلط و خطرناکی در تعامالت جهان ی

برای خود حق مداخله در امور بقیه انسانها و ملتها را قائل می شود.1
2- حق ناپذیری:

ـ خصوصیت و شاخص دیگر استکبار، حق ناپذیری است؛ نه حرف 
حق را می پذیرند، نه حق ملتها را می پذیرند؛ حق ناپذیری مطلق.2

3- مجاز شمردن جنایت:
ـ یکی از شاخصهای دیگر استعمار و استکبار، این است که جنایت 
ــر مجاز می شمرند و اهمیت  ــبت به ملتها و نسبت به آحاد بش را نس

نمی دهند.

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور، به تاریخ 1392/8/29.
2 - همان
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مثالها:
برخورد مستکبرین با بومیان آمریکا!

ــال 1945 میالدی/1324 شمسی( دو شهر ژاپن  بمباران اتمی )س
)هیروشیما و ناکازاکی(!

کشتار در ویتنام!
ــرکتهای مزدور امنیتی مثل بلک واتر و  ــتگاههای امنیتی و ش دس

جنایات آنان در عراق!
جنایات هواپیماهای بدون سرنشین آنان در پاکستان و افغانستان!

بمباران و کشتار در افغانستان!
ــکنجه گاه و جنایت فراوان از جمله در زندان  زندانهای متعدد با ش

گوانتانامو و ابوغریب!
ربودن و اسیر کردن سیاهان و برده گیری آنها و انتقال به آمریکا و 

کشورهای استعمارگر!
ــیصد  ــافری ایران و نابود کردن قریب س ــه به هواپیمای مس حمل
ــدال به فرمانده  ــدون عذرخواهی و دادن م ــانهای  بی گناه،  ب نفرانس

جنایتکار ناو جنگی!
ــیمیایی به صدام برای ساخت بمبهای  در اختیار قرار دادن مواد ش

شیمیایی.1

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور، به تاریخ1392/8/29.



13

4- فریبکاری و رفتارمنافقانه:
ــتکبار، فریبگری و رفتار منافقانه  ـ منافقانه یکی از خصوصیات اس
ــاندن لباس خدمت به جنایات خود! و دروغگویی!  ــت. یعنی پوش اس
بزرگترین جرم استکبار جهانی این است که دروغگویی، فریب، تقلب 
ــعه و رشد می دهد و ترویج  و باطل گرایی را با رفتار خود در دنیا توس

می کند.1

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران، به تاریخ  1375/9/19.
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دشمن کیست؟14
1- آمریکا:

- آمریکا یک مستکبر به تمام معناست، آمریکاییها نسبت به همه 
جای دنیا روح استکباری دارند.1

- دشمن دیگر هم، رژیم آمریکاست.2
- امروز دولت و رژیم آمریکا، مظهر کامل استکبار است.3

2- صهیونیستها:
- مسلمانان، از هر ملت و مذهب که هستند، باید بخوبی بدانند که 
دشمن اصلی اسالم و قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن)ص(، ابرقدرتها، 
ــت که چشم طمع به  ــدش اسرائیل اس خصوصاً آمریکا و ولیدة فاس

کشورهای اسالمی دوخته.4
- ملت ایران در شناخت دشمن اصلی،  اشتباه نخواهد کرد... دشمن 

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1388/8/12.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با بسیجیان، به تاریخ  1375/8/30.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1376/8/14.
4 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 19، ص 28.
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اصلی، در مقابل نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران، اّوالً صهیونیستها 
ــت، در اطراف دنیا، مخصوصاً در  ــرمایه داران صهیونیس ــتند... س هس

آمریکا و اروپا مشغول فعالیت اند.1
ـ از اّول انقالب، دشمنان صف بسته در مقابل انقالب اسالمی و ملت 
ــتکبار آمریکایی بوده اند و هر کسی که  ایران، صهیونیزم جهانی و اس

دور و بر اینها می چرخید و برای آنها کار می کرده است.2
3- استکبار جهانی:

- آنچه نقطه مقابل نظام اسالمی است، استکبار است.3
ــت، با  ــت، با مردم طرف نیس ــالمی با ملتها طرف نیس - نظام اس

استکبار طرف است.4
ــه مهمترین  ــت ک ــتکبار اس ــم اس ــتگاه عظی ــا دس ــمن م - دش
ــا و  ــت و کمپانی داره ــرمایه داران صهیونیس ــش، س تصمیم گیرهای

تراست دارها و کارتل داران گردن کلفت دنیایند.
- دشمن بیرون این هدف ما عبارت است از نظام سلطة بین المللی؛ 

یعنی همان چیزی که به او می گوییم استکبار جهانی.5

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با بسیجیان، به تاریخ 1375/8/30.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم سمنان، به تاریخ 1385/8/17.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور، به تاریخ 1392/8/29.
4 - همان.

5 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم در حرم رضوی، به تاریخ 1386/1/1.
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- امروز مظهر این دشمنی عبارت است از شبکة صهیونیسم جهانی 
و دولت کنونی ایاالت متحده آمریکا.1

ــت؟ دولتهای مستکبر،  ــالمی کیس ــمن نظام جمهوری اس - دش
ــر، دستگاههای جاسوسی  سرمایه دارهای صهیونیست، دشمنان بش

غّدار و سّفاک.2
4- همکاران داخلی دشمنان:

ـ همکاری با دشمن نادشمنی است، البته دشمنی با شخص نیست؛ 
دشمنی با یک مسئول یا یک جمع مسئول نیست؛ دشمنی با مصالح 

ملت است.3
ـ ناتو و مرتجعان منطقه.4

1 - همان.
2 - همان

3 - حضرت امام خامنه ای، نماز عید فطر، به تاریخ 1379/10/7.
4 - حضرت امام خامنه ای، مراسم بیعت کارگران سراسر کشور، به تاریخ 1368/4/5.



17 علل دشمنیها
1- علل این دشمنیها مواردی است که عرض می کنم:

ــأله تفکیک نشدن دین از سیاست و از صحنة  - در درجه اّول مس
زندگی است.

- تأثیرناپذیری از خواست قدرتهای بزرگ است.
- حمایت معنوی و سیاسی جمهوری اسالمی از همه کسانی است 

که در راه اسالم و حاکمیت اسالم تالش می کنند.
ــمن را خشمگین می کند، دفاع از  ــائلی که دش - یکی دیگر از مس

ملتهای مسلمان است.
ــتکباری را نسبت به جمهوری  ــمن اس ــائلی که دش - از دیگر مس
اسالمی خشمگین می کند، این است که ما با تحّمل فرهنگ غرب بر 

ملتهای مسلمان، مخالفیم.1
2- ایمان:

چیزی که ایران اسالمی کارخانة منحصر بفرد آن را در درون خود 

1 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعة تهران، به تاریخ 1372/13/14.



سی
شنا

من
دش



18

ــته است، ایمان است. دشمنان ما هم از این کارخانه می ترسند و  داش
از این تولید واهمه دارند؛ بقیه حرفها، دروغ و بهانه و تزویر است.1

3- منابع و موقعیت خاص ایران:
ــار از منابع غنی است؛ سرشار  ــی است، سرش - ایران جای حّساس
ــت؛ سرشار از ثروت فرهنگی است و موقعیت بسیار مهم  از ثروت اس
ــی دارد؛ لذا به این آسانی دلشان نمی آید که از آن دست  سوق الجیش

بکشند. تالش می کنند که برگردند و مجدداً سلطه پیدا کنند.2
- به خاطر این است که پایگاه عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی 
ــب داده بود- از  ــه آن را پیش بینی کرده و ترتی ــکا در ایران- ک آمری

دستش رفته است.3
4- استقالل طلبی ملت ایران در پناه دین:

ــارت از این بود که ملت ایران در  ــمنیها، عب - عامل اصلی این دش
ــلطة  ــان داد و گفت که می خواهد زیر بار س عمل و زبان به همه نش

بیگانگان نباشد.4
- ملت ایران در انقالب خود یک حرف بزرگ زد و آن حرف این بود 

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانشجویان دانشگاههای ارتش، به تاریخ 1383/6/22.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با پاسداران در روز پاسدار، به تاریخ 1377/9/20.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با بسیجیان، به تاریخ 1375/8/30.
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم، به تاریخ 1378/11/13.
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که ایران و ایرانی نمی خواهد زیر بار سلطة بیگانگان برود.1
ــالمی، این بی انصافی ها، این  ــمنیها با نظام جمهوری اس - این دش
ــت که ملت ایران، راه استقالل در  غرض ورزیها، همه به خاطر این اس
ــایة حاکمیت قانونی الهی را بر گزیده و حاضر نیست که در مقابل  س

آنها به زانو درآید و اظهار ضعف کند.2 
- همة این جنجالها و بداخالقی های جهانی که می بینید، به خاطر 

این استقالل است.3
5- ترسیدن دشمن از اسالم ناب و فراگیر شدن آن:

ـ در هر نقطه یی از دنیای اسالم مسلمانی زندگی می کرد، اگر کسی 
می رفت، می دید نام امام، نام انقالب، معارف انقالب و شعارهای انقالب 
در آن جا مطرح است؛ این استکبار را ترساند. دشمنیها با ما به خاطر 

این است.4
6- رسیدن ملت به قلّة عظیم زندگی مدنی:

ــت. آن ها از این که یک کشوری، یک  ـ علت دشمنیها، همین اس
ــالم بتواند به این قلّة عظیم زندگی مدنی و  ــک به اس ملتی، با تمّس
ــون می دانند این بهترین  ــد، نگرانند؛ چ ــارات تمدنی خود برس افتخ

1 - همان.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با نیروهای شرکت کننده در مانور طریق القدس، به تاریخ 1376/2/3.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم قم، به تاریخ  1383/10/19.
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با علمای کرمان، به تاریخ 1384/2/11.
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مرّوج اسالم و بهترین مرّوج معنویت است که جلوی زیاده خواهی ها و 
زیاده خواری های آنها گرفته خواهد شد.1

7- بلند کردن پرچم بیداری اسالمی:
ــالمی پرچم  ــمنیها را می دانیم، چون جمهوری اس - علت این دش
بیداری ملتهای مسلمان را در دست گرفته، چون جمهوری اسالمی، 

ملتها و دولتها را به اتّحاد و عّزت دعوت می کند. 2
ــالمی به خاطر این است که پرچم  ــمنی آنها با جمهوری اس - دش

اسالم را بلند کرد، ملت را امیدوار کرد.3
8- پایبندی به ارزشهای الهی:

ـ دشمنیها به خاطر پایبندی به ارزشهای الهی است. در دنیا، اساس 
دشمنی جبهة ضداسالم با جمهوری اسالمی، مسأله ایمان این نظام و 

این جمهوری و این ملت به ارزشهای الهی است.4
9- تسلیم نکردن ملت به دشمنان:

ــمن اند؛ چون نظام  ــالمی ایران هم بد و دش ـ با نظام جمهوری اس
جمهوری اسالمی و مسئوالن آن حاضر نیستند ملت ایران را تسلیم 

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کشاورزان، به تاریخ1384/10/14.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مسئوالن، به تاریخ 1389/1/16.
3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران، به تاریخ1384/8/13.

4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم اصفهان، به تاریخ 1389/8/26.
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آنها کنند؛ آنها این را می خواهند.1
10- حرکت مقتدرانه ملت:

ــه خاطر حرکت  ــالمی ب ــتکبار با ایران اس ــمنی آمریکا و اس ـ دش
قدرتمندانة مردمی است؛ چون ایمان مردم، عالقة مردم به استقالل و 

اطمینان به نفس مردم، به ضرر آنهاست.2
11- رشد و استقالل علمی:

ـ برای ملت ایران که خود از درون می جوشد، ابتکار می کند، نوآوری 
می کند، خودش خالقیت و تولید می کند، موجب قطِع وابستگی است. 

استکبار جهانی و دشمنان ملت ایران، با این دشمن اند.3

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم پاکدشت، به تاریخ 1383/11/10.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم رفسنجان، به تاریخ 1384/3/18.

3 - حضرت امام خامنه ای، در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(، به تاریخ 1387/3/14.
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اهداف دشمنان22
1- اعادة سلطه خود بر ایران:

ــلطة  ــت که بتواند یک بار دیگر همان س ــمن این اس ـ هدف دش
طاغوتی خود را بر این مملکت اعمال کند.1

2- گرفتن باورهای اسالمی مردم:
ـ هدف دشمن این است که این باورها )باورهای اسالمی، اعتقاد به 

پاداش الهی، اعتقاد به حقانیت ملت ایران( را از مردم بگیرد.2
ــمنان انقالب، همین ایمان و تعبد است،  ـ اساسی ترین هدف دش
ــت که انقالب از آن  ــت و منبع الیزالی اس آماج حمالت آنها این اس

تغذیه کرده.3
ـ هدف دشمنان، تخریب باورهاست.4

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مسئوالن شوراهای اسالمی شهر، 1378.
2 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه، تهران، 1378.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب، به تاریخ  
.1377/2/15

4 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران،  به تاریخ 1378/9/26.
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ـ عامل عمدة دشمنیها، ایمان است.1
3- ایجاد شکاف در رأس حاکمیت:

ــی در بین  ــن زدن به اختالفات سیاس ــمن فقط دام ــدف دش ـ ه
جناحهای سیاسی نیست؛ ایجاد اختالف و دوگانگی در رأس حاکمیت 

نظام و ایجاد شکاف هم هدف مهم است.2
4- ایجاد فتنه طایفه ای و مذهبی:

ـ هدف دشمن، ایجاد فتنه طایفه ای و فتنه و اختالفات مذهبی است.3
5- از بین بردن اعتماد مردم به نظام:

ـ هدف دشمن این است، می خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت 
را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسالمی بگیرند.4

6- زمین زدن نظام اسالمی:
ــالمی است؛ یعنی زمین  ــمن، زمین زدن جمهوری اس ـ هدف دش

زدن ایران اسالمی؛ یعنی زمین زدن ملت.5
7- بازداشتن ایران از عمل در صحنه بین المللی:

ــور بزرگ و ملت  ــت که نگذارند کش ــالم اس ــمنان اس ـ هدف دش

1 - حضرت امام خامنه ای، مراسم بیعت اقشار محروم از گناباد و جویبار و... .1368/4/14.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانشجویان و اساتید استان کرمان، به تاریخ 1384/2/19.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با استانداران سراسر کشور، به تاریخ 1384/2/8.
4 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعة تهران، به تاریخ 3/29/ 1388.

5 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فعاالن اقتصادی، به تاریخ 1390/5/26.
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عظیم الشأن ما به وظایف خویش در صحنه بین المللی و صحنه کشور 
خود عمل بکند.1

8- بازداشتن ایران از سازندگی:
ـ نمی خواهند بگذارند که این انقالب در مرحلة سازندگی به توفیق 

دست پیدا کند.2
9- از بین بردن عنصر دین و رهبری آن در انقالب:

ــمن در صدد است تا نیروی دفاع کنندة طرف مقابل را نابود  ـ دش
کند، چون نیروی پیش برنده و دفاع کنندة این انقالب، عنصر دین و 

رهبری دین بوده است، لذا دشمن سعی می کند این را از بین ببرد.3
10- مبارزه با اسالم:

ـ هدف دشمنان جهانی اعم از استکبار و در رأس آن آمریکا و دیگر 
ــمن در هر نقطه عالم، در مخالفت با انقالب ما این  خرده ریزهای دش

است که با »اسالم« مبارزه کنند.4
ــخن امام بزرگوار ما رضوان اهلل تعالی علیه، این بود که  ـ همواره س

این دشمنیها نه با ما که در حقیقت با اسالم و قرآن است.5

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با اجتماع مردم خرم آباد، به تاریخ  1370/5/30.
2 - همان.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با قشرهای مختلف مردم قم، به تاریخ 1371/10/19.
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم قم، به تاریخ 1371/10/19.

5 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، 1373/6/4.
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11- نفوذ در ذهنیت، ایمان و عواطف مردم:
ـ نفوذ در ذهنیت مردم، ایمان مردم، دل مردم، عواطف مردم و عشق مردم 

است که هدف دشمنان قرار دارد و نفوذ در اینها از طرق فرهنگی است.1
12-متشنج و ناآرام جلوه دادن جامعه و محیطهای دانشجویی:

ـ یکی از اهداف امروز دشمنان که از طریق همین روشهای تبلیغی 
ــتها، فضا را  ــای مزدور آمریکا که باید گفت رادیو صهیونیس و رادیوه

آشفته، مغشوش، متشنج و ناآرام جلوه داده است.2
13- تسخیر پایگاههای فرهنگی کشور:

ـ فوری ترین هدف دشمنان جمهوری اسالمی، تسخیر پایگاههای 
فرهنگی در کشور است. آنان در صددند بدین وسیله، باورهای اسالمی 
ــتادگی ملت ایران در برابر نظام  و انقالبی را که اصلی ترین عامل ایس
سلطة استکباری است، از ذهنها و دلها بزدایند و باورهای سلطه پذیری 

و فرودستی در برابر غرب را به جای آن بنشانند.3
14- از بین بردن وحدت و صفا در مردم:

ــمنان این انقالب، این بوده است  ـ یکی از بزرگترین هدفهای دش
که شاید بتوانند این وحدت و جمعیت و برادری و صفا را در مردم ما 

1 - حضرت امام خامنه ای، بازدید از نمایشگاه کتاب، به تاریخ  1378/2/28.
2 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ  26//1378/9.

3 - حضرت امام خامنه ای، پیام به کنگرة جامعه اسالمی دانشجویان مشهد، به تاریخ 1380/6/10.
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از بین ببرند.1
15- یأس آفرینی در ملت:

ــمنان ملت  ـ یأس آفرینی یک گناه بزرگ و در خدمت اهداف دش
ایران است.2

ــکالتی را که وجود دارد،  ــانی که یأس آفرینی می کنند، مش ـ کس
ــور انجام  ــطح کش ــت می نمایند و کارهای عظیمی را که در س درش

می گیرد به فراموشی عمدی می سپارند.3
16- تحقیر شخصیت جوانان:

ــت؛ تحقیر  ــما جوانها این اس ــبت به ش ــمن نس ـ امروز برنامه دش
شخصیت جوانها.4

17- جدا کردن دین از سیاست:
ــت سال قبل در  ــاید قریب دویس ــت ش ـ جدا کردن دین از سیاس

برنامه دشمنان دنیای اسالم بوده است.5
18- جلوگیری از رسیدن به آرمانها:

ــگ را تحمیل کردند، بمباران کردند، حملة تبلیغاتی کردند،  ـ جن

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با اقشار مختلف سراسر کشو، به تاریخ  1375/7/18.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم ورامین، به تاریخ 1382/3/22.

3 - همان
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با جوانان و فرهنگیان در مصالی رشت، به تاریخ 1380/2/12.

5 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دست اندرکاران امور حج، به تاریخ  1376/12/13.



27

محاصرة اقتصادی کردند، تبلیغات سراسری جهانی علیه این انقالب 
به راه انداختند؛ همه برای یک هدف. آن هدف چیست؟ نگذارند نظام 
اسالمی به پشتیبانی ملت ایران به هدفها و آرمانهای خود دست پیدا 

کند.1
ــت به هدف و آرمان  ــود که نگذارند این مل ـ همت آنها این می ش

خود- که استقرار عدالت و تقوا در کشور است- دست پیدا کند.2
19- سلب اعتماد مردم از کارایی نظام:

ــائلی که اینها بشّدت دنبال آن هستند، سلب اعتماد  ـ یکی از مس
مردم از کارایی نظام است.3

20- ایجاد دشمنی بین ملتهای مسلمان:
ــمن سعی اش این است که بین امت اسالمی، دشمنی برقرار  ـ دش

کند؛ می فهمد که اتحاد دنیای اسالم چقدر برای او مضّر است.4
21- جدا کردن دانشگاه از حوزه:

ــید که  ــن و عزیزان فیضیة من، آگاه باش ــگاهی م ــزان دانش ـ عزی
ــمنها درصددند بین شما ها تفرقه بیندازند!... شما هوشیار باشید  دش

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با اقشار مختلف مردم، به تاریخ 1380/10/19.
2 - همان.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، به تاریخ 1382/2/22.
ــر، به تاریخ   ــعید غدی ــار مختلف مردم در عید س ــدار با اقش ــه ای، دی ــام خامن ــرت ام 4 - حض

.1387/10/27
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ــتـ   از  ــگاه و فیضیه اس که این مصلحت بزرگ راـ  که وحدت دانش
دست ندهید.1

ــتعمارگرند، آنهایی که تابع استعمارگران هستند،  ـ آنهایی که اس
آنهایی که قبله شان یا لندن است یا واشنگتن یا مسکو، پیوند این دو 

قشر را به مصالح خودشان و مصالح اربابانشان مضّر می دانند.2
22- ایجاد اختالف بین شیعه و سّنی:

ـ از ملّی گرایی خطرناکتر و غم انگیزتر، ایجاد اختالف بین اهل سّنت 
ــیعیان است، و القای تبلیغات فتنه انگیز و دشمنی ساز  و جماعت با ش

بین برادران اسالمی و ایمانی است.3

1 - حضرت امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، صص 432- 433.
2 - حضرت امام خمینی، صحیفه امام، ج 14، ص 432.
3 - حضرت امام خمینی، صحیفه امام، ج 13، ص 209.



29 ابزارها و شیوه های دشمنی
1- از جملة این دشمنیها:

- تحمیل جنگ،
- محاصرة اقتصادی،

- تالشهای ضدامنیتی و خصمانه داخل صفوف قشرهای مختلف ملت،
- تبلیغات گوناگون علیه جمهوری اسالمی و علیه این ملت.

- نسبتهای دروغ به این کشور و این ملت و مسئوالن این کشور، بود.1
2- تحمیل جنگ:

ـ چه کسی می تواند بگوید که عراق وقتی هشت سال با ما جنگید، 
ــکار می شود:  ــرش نبود؟ امروز هم حقایق آش ــت س آمریکا و ناتو پش
ــالح می دادند، پول می دادند، نقشة جنگی می دادند، خبر  به عراق س
ماهواره ها را می دادند، برایش جاسوسی می کردند، و همه به نفع عراق 

کار می کردند.2
1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارکنان نیروی هوایی ارتش در روز نیروی هوایی، به تاریخ 

.1370/11/19
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ  1371/6/24.
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3- ترفندهای تبلیغاتی:
- رادیوها، روزنامه ها، وسایل ارتباط جمعی و بسیاری از امکانات، در 
اختیار آنهاست )صهیونیستها( و علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 

و ملت ایران، فعالیت می کنند.1
- امروز همة شگردهای تبلیغاتی را دارند علیه اسالم اعمال می کنند. 
ــت.  تمام ابزارهای هنرِی در اختیار آنها، در خدمت این هدف بلند اس
دشمنی را با اعلی درجة ممکن، با آمیخته یی از فعالیتهای فرهنگی و 

امنیتی و سیاسی و نظامی علیه اسالم به کار بردند.2 
ـ ما امروز با ترفندهای تبلیغاتی مواجه هستیم. ملت باید در مقابل 

تبلیغات دشمن، خیلی هوشیار باشد.3
4- جنگ سرد و روانی:

ــکلهای مختلفی انجام  ــرد و جنگ روانی را با ش ــروز جنگ س ـ ام
می دهند. می خواهند به ملت ایران و به جوان ایرانی بباورانند که شما 
نمی توانید بدون ارتباط و اتصال با قدرتهای سلطه گر به جایی برسید.4

5- سرمایه و پول فراوان:
ــرمایه های زیاد و پولهای بسیاری دارد صرف می شود.  ـ اآلن هم س

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با بسیجیان سراسر کشور، به تاریخ  1375/8/30.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام، به تاریخ  1384/6/11.

3 - حضرت امام خامنه ای، در مراسم بیعت فرزندان شهدا و دانشجویان پاکستانی، به تاریخ  1368/5/25.

4 - حضرت امام خامنه ای، مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(، تاریخ  1387/3/14.
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بعضی از این موارد را اخیراً آمریکاییها به خاطر این که قدری وقیح تر 
شده اند، اظهار می کنند. مثاًل 20 میلیون دالری را که در مجلسشان 
ــتر از این  ــی می کنند که خیلی بیش ــب کردند، ولی خرجهای تصوی

حرفهاست!1
6- کوچک کردن دستاوردها:

ــند متاع ارزشمند به دست آمده به وسیلة ملت ایران را  ـ می کوش
کوچک و تحقیر کنند.2
7- تحریم اقتصادی:

ــایل و ابزارها را به خط کردند در مقابل نظام جمهوری  ـ همه وس
ــی از این  ــت؛ تحریم یک ــی از همینها اس ــم هم یک ــالمی. تحری اس

ابزارهاست.3
8- واگرایی نسبت به عقاید اسالمی:

ــالمی، سوق دادن جوان به  ــبت به عقاید اس ـ از ایجاد واگرایی نس
مواد مخدر، به فساد، به استفاده از غفلت بعضی از دستگاهها، جوانها را 
آسیب پذیر کردن، تا اختالفات مذهبی، تا اختالفات شیعه و سّنی، تا 
فالن گروهک و اگر دستش برسد در متن مسئولین باال و نیمه باالی 

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب، به تاریخ 
.1377/12/15

2 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ  1382/11/24.
3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور، 1392/8/29
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جمهوری اسالمی هم نفوذ بکنند، این کار را هم می کنند.1
9- ایجاد اختالف بین امت اسالمی:

ــمن سعی اش این است که بین امت اسالمی، دشمنی برقرار  ـ دش
کند، می فهمد که اتحاد دنیای اسالم چه قدر برای او مضر است.2

10- همراه کردن سران کشورهای عربی:
ــت استکبار در همین منطقة  ــهای مهم سیاس ـ اآلن یکی از بخش
ــمنیهای دیگری که می کنند این است که این سران  ما عالوه بر دش
بعضی از کشورهای عربی را با خودشان همراه کنند و آنها را در مقابل 

ملت ایران قرار بدهند.3
11- مبارزه فرهنگی با اسالم:

ـ فشار و سختگیری بر مبارزان و آزادی خواهان و علما و روشنفکران 
مسلمان در کشورهای اسالمی از سوی رژیمهای وابسته به آمریکا، و 
نیز سختگیری نسبت به اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسالمی، 
نمونه های بارز مبارزة سیاسی است با اسالم و نوشتن مقاالت و کتب 
ــبت به اسالم و نشر آن در محیطهای  و تهیه فیلمهای اهانت آمیز نس

اسالمی و غیراسالمی. نمونه های مبارزة فرهنگی با اسالم است.4

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با روحانیون و طالب تشیع و تسّنن کردستان، به تاریخ  1388/2/23.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم در عید غدیر، به تاریخ  1387/9/27.

3 - همان.
4 - حضرت امام خامنه ای، پیام به حجاج، به تاریخ 1368/4/14.



33

ــون و صدها روزنامه و مجله  ــتگاه رادیو و تلویزی ـ امروز صدها ایس
ــترش فرهنگ مطلوب قدرتمندان بزرگ  در سرتاسر عالم، برای گس
ــترش فرهنگ استکبار جهانی در سطح ملتها، روزانه و هفتگی  و گس

منتشر می شود.1

ــتاران، به تاریخ   ــردم و جمعی از پرس ــار مختلف م ــه ای، دیدار با اقش ــام خامن ــرت ام 1 - حض
.1368/6/15
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فهرست دشمنیها

تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین؛ آمیخته به انواع 
دشمنیها و کینه ورزیهای رژیم آمریکاست:

ــال حمایت از رژیم دیکتاتور و جالد پهلوی با آن  1- 25 س
همه جنایاتی که وی نسبت به ملت ما مرتکب شد.

2- غارت اموال این ملت با همدستی شاه.
3- مقابلة جّدی با انقالب در آخرین ماههای عمر رژیم شاه 

و تشویق وی به سرکوب تظاهرات میلیونی مردم.
ــکنی نسبت به انقالب با وسائل گوناگون در اّولین  4- کارش

سالهای پیروزی.
ــکا در تهران با عناصر  ــفارت آمری 5- تماس تحریک آمیز س

ضدانقالب.
6- کمک به کودتاچیان.

ــتمر به عناصر تروریست و ضدانقالب در خارج  7- کمک مس
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از کشور.
ــران و عدم تحویل  ــا و اموال ای ــردن نقدینه ه ــه ک 8- بلوک

اجناسی که بهای آن مدتها قبل دریافت شده است.
9- عدم تحویل اموالی که شاه از بیت المال برداشته و به نام 

خود در بانکهای آمریکا گذارده بود.
ــادی و ایجاد جبهة متحد  ــالش برای محاصرة اقتص 10- ت

غرب علیه ملت ما.
11- حمایت آشکار و مؤثر از عراق در جنگ علیه ما.

ــی بی منطق قلدر مآبانه به خلیج فارس و در  12- لشکرکش
خطر قرار دادن جّدی امنیت و آرامش منطقه.

ــم ایالت متحدة  ــی از ادعانامة ملت ما علیه رژی ــا بخش اینه
آمریکاست.1

ــتی، با  13- دفاع دائمی و متزاید از رژیم غاصب صهیونیس
همه جنایاتی که این رژیم می کند.2

ــتان کرده  ــا و ظلمهایی که به ملتهای عراق و افغانس 14- جف
است.3

1 - سخرانی حضرت امام خامنه ای در چهل و دومین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، 
به تاریخ 1366/6/31.

2 - حضرت امام خامنه ای، در دیدار با مردم قم، به تاریخ 1382/10/18.
3 - همان.
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ــائل جمعی دنیا برای  15- تحریک و به خط کردن همة وس
مقابله با نظام اسالمی.1

ــال 1388 و حمایت از فتنه گران  ــت در فتنة س 16- دخال
برای براندازی نظام جمهوری اسالمی.2

17- کمک به عناصر خائن و فراری.3
18- آتش بیاری در اختالفهای منطقه ای.4

19- سعی وافر برای ایجاد اختالف میان ایران و همسایگان.5
ــهای براندازی و تروریستی به وسیله مزدبگیران  20- تالش

سازمان سیا.6
ــری از انعقاد قراردادهای  ــدید برای جلوگی 21- فعالیت ش

اقتصادی میان ایران و کشورهای جهان.7
22- حبس ذخائر ارزی.8

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فرماندهان بسیجی سراسر کشور، به تاریخ 1392/8/29.
2 - همان.

3 - حضرت امام خامنه ای، پیام به حجاج، به تاریخ 1377/1/12.
4 - همان.
5 - همان.
6 - همان.
7 - همان.

8 - حضرت امام خامنه ای، پیام به ملت به مناسبت بیستمین سالگرد انقالب، به تاریخ  1377/11/21.
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23- شبیخون همه جانبة فرهنگی.1
24- شورش آفرینی در مناطق متعدد کشور.2

25- تدارک کودتاها و تهاجمات نظامی.3

1 - همان.

2 - همان.

3 - همان.



سی
شنا

من
دش



38
راهکارهای مقابله با توطئه دشمنان

 شما از همة دشمنان قوی ترهستید:
ـ در یک موازنة حقیقی و با توجه به معیارهای الهی و واقعی، شما 

از همة دشمنانتان قوی ترید، در این هیچ شکی نیست.1
ـ دشمنیها فرصت آفرینند. دشمنیها به ضرر ما تمام نشده است. این 
دشمنیها در یک جمع بندی نهایی، مایة خیر است. آن دشمنیهاست 

که غیرتها و انگیزه ها را تحریک می کند و فرصت می آفرینند.2
 یک مبارزة صحیح، منطقی و معقول و در عین حال قاطع احتیاج 

به چند چیز دارد:
1- انگیزة برخاسته از ایمان:

باید انگیزه از دل بجوشد؛ آن هم انگیزة ناشی از ایمان.3

1 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1368/4/23.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با طالب قم، به تاریخ 1389/7/29.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1388/8/12.



39

2- بصیرت:
ــت که باید با آن مبارزه  ــتکبار چیس ــأله بصیرت: اس - اّولین مس
ــلیحاتی و تبلیغاتی  ــتکبار یعنی به خاطر امکانات پولی، تس کرد؟ اس
ــورها و ملتهای دیگر را  ــان حق دخالت در امور زندگی کش به خودش

بدهند.1
ــید بصیرتتان را از دست ندهید، دشمن را بشناسید  - مراقب باش
ــت تشخیص بدهید. تبلیغاتی که  ــمنیها و ترفندهای او را درس و دش
ــایعه یی که دشمن  ــمن می زند و ش ــمن می کند، حرفی که دش دش

می اندازد، به چشمتان بیاید.2
3- نترسیدن:

ــی سال دولت آمریکا علیه  - آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. س
ــه کرده، ضربه زده،  ــالمی و علیه ملت ایران توطئ نظام جمهوری اس
تدابیر گوناگون اندیشیده، هر کار توانسته کرده، نتیجة این رویارویی، 
ــتر ملت ایران، پیشرفت هر چه بیشتر جمهوری  بالندگی هر چه بیش

اسالمی، قدرت روزافزون این کشور و نظام بوده.3
- باید در این میدان کمرها را محکم ببندید و از دشمن هم نترسید، 

1 - همان.
2 - حضرت امام خامنه ای، دومین سالگرد حضرت امام خمینی)ره(، به تاریخ 1370/3/14.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1388/8/12.
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هیچ ترسی از دشمن نداشته باشید. نترسید از اینها، مرعوب نشوید، 
این ها کاری نمی توانند بکنند.1

ــئولین و ملت باید از قدرتها  ــان که امام فرموده بود، مس - همچن
نترسند؛ از آمریکا نترسند؛ از دشمنیها نترسند و به خدا اتکا کنند.2

4- استقامت:
ـ اگر ما خودمان را در این خط مستقیم حفظ کنیم و استقامت به 

خرج دهیم، از آنها کاری ساخته نیست.3
5- شناخت جبهه دشمن و ابزارهای او:

ـ بایستی جبهة مقابل را شناخت، ابزار و سالح او را شناخت و ضّد 
آن سالح را باید آماده کرد.4

ـ باید دشمنیها را شناخت. مشکل ما این است. این که بنده مسألة 
ــت. گاهی اوقات  ــرت را برای خواص تکرار می کنم برای این اس بصی

غفلت می شود از دشمنیهایی که با اساس دارد می شود.5
6- حضور در صحنه ها و مشارکت در انتخابات:

ــألة اّول حضور شماست. حضور شماست که نظام را تحکیم  ـ مس

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با استانداران، به تاریخ 1384/12/8.
2 - حضرت امام خامنه ای، مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره(، به تاریخ  1371/3/14.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با استانداران سراسر کشور، به تاریخ 1384/12/8.
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با فعاالن اقتصادی، به تاریخ 1390/5/26.

5 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با اعضای مجلس خبرگان، به تاریخ 1388/12/6.
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می کند، پایه های نظام را مستحکم می کند. آبروی ملت ایران را زیاد 
می کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنیها زیاد می کند.1

7- فضای حسن ظن و سالم و َمحّبت میان مردم:
ــلمانان باید در جامعة  اسالمی، از حالت بی تفاوتی نسبت به  ـ مس
ــته  ــوند، َمحّبت و همکاری و برادری با یکدیگر داش یکدیگر خارج ش

باشند.2
ـ همه مان نسبت به هم محبت داشته باشیم و در محیط دوستی، 

خدمت به این مملکت بکنیم.3
8- رابطه با خدا:

ـ ارتباط با خدا را نباید دست کم گرفت. همه چیز ما، در گروی این 
رابطه است. این رابطه است که دل ما را قرص می کند، تا از دشمنیها 

هراس نکنیم.4
9- توجه به قدرت و اقتدار انقالب:

ـ این دشمنیها و خصومتها با آن همه تفصیالت، به مراتب کوچکتر 
ــت، به مراتب  ــّوت و اقتدار و پایداری و جوهرة اصلی انقالب ماس از ق

1 - حضرت امام خامنه ای در جمع مردم کردستان، به تاریخ 1388/2/22.
2 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1368/7/28.

3 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 15، ص 78.
4 - حضرت امام خامنه ای،  دیدار با مسئوالن کشوری و لشکری در آستانه ماه رمضان، به تاریخ 

.1369/1/1
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ــت. انقالب ما خیلی عظیم تر و ستبرتر از این  ــت تر اس پایین تر و پس
حرفهاست.1

10- فریب نخوردن از لذات و مطامع دنیوی:
ــان  ــهوات زندگی فریبش ــانهایی که لّذات و مطامع دنیا و ش ـ انس
نمی دهد و از خود بی خودشان نمی کند، می توانند در مقابل دشمنیها و 

دشمنها بایستند و در لحظة خطر، جامعه و نظام خود را نجات دهند.2
11- بزرگ نکردن مشکالت:

ــمنی اثر دارد. با این دشمنیها، کدام کشور است  ـ به هر حال دش
که هیچ مشکلی نداشته باشد؟ نباید مشکالت را بزرگ کرد. نباید در 

زمینه های گوناگون درشت نمایی کرد.3
12- فراموش نکردن دشمنیها:

ــود که  ــاده دلی ها یا احیاناً کج فکری ها موجب ش ـ مبادا بعضی س
ــمنیها و دشمنها تمام شدند؛ که این خطر بزرگی  ما تصّور کنیم دش
ــی که در مواجهه با دشمن است، هیچ  را تولید خواهد کرد. برای کس

خطری باالتر از فراموش کردن دشمن نیست.4

1 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1373/11/14.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مردم به مناسبت میالد امام علی)ع(، به تاریخ  1375/9/5.

ــد غدیر، به تاریخ  ــبت عی ــئوالن و کارگزاران به مناس ــرت امام خامنه ای، دیدار با مس 3 - حض
.1377/1/27

4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مسئوالن قضایی، به تاریخ 1377/4/7.
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ـ نباید فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم، ما در جنگ با 
آمریکا و تفاله های آمریکا [هستیم].1

ـ هر چه از دشمن و توطئه های دشمن غفلت کرده ایم، بایستی از 
ــتغفار و توبه کنیم. با غفلت از توطئه، نمی توان از توطئه جان  آن اس

سالم به در برد.2
ـ اگر دچار غفلت شدیم، اگر سرگرم مسائل کوچک شدیم، اگر در 
کنار روزمّره، خود از مسأله اصلیـ  که حفظ کیان این ملت و این نظام 

مقدس استـ   غافل شدیم، دشمن ممکن است ضربه بزند.3
13- بیداری ملت:

ـ همه این دشمنیها، همه این کینه ورزی ها و کمین گرفتن های 
دشمنان در مقابل عزم و ارادة این ملت، طاقت نخواهد آورد و از بین 

خواهد رفت و رنگ خواهد باخت، چرا؟ چون ملت بیدار است.4
14- شهادت طلبی و شهیدپروری:

ـ استکبار در همة مجموعه ها و یورشهای وحشیانه، شکست خورده 
ــت خواهد خورد. به خاطر این که این ملت به  ــت و باز هم شکس اس
ــت دارای شهامت، ملتی  ــهدای شما، ملتی اس برکت خون همین ش

1 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 15، ص 29.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 1384/8/8.

3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با سران و معتمدان عشایر استان کردستان، به تاریخ 1388/2/24.
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با خانوادة شهدای نیروهای مسلّح، به تاریخ 1377/7/5.
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است شهید پرور.1
ــت و از هیچ  ــهادت و فداکاری خو گرفته اس ـ ملت ما اکنون به ش
ــمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه ای هراس ندارد. هراس آن دارد  دش

که شهادت، مکتب او نیست.2
15- تقوا:

ـ تقوا، در مقابل دشمنان و دشمنیها، مصونیت بخش است.3
16-پیوند با والیت فقیه:

ــت؛ یک پیوند دینی است؛  ـ این پیوند یک پیوند تعارف آمیز نیس
علت دشمنی عمیق آنها با اصل »والیت فقیه« همین است.4

17- یک دل بودن با مسئوالن:
ـ هر ملتی که با مسئوالن خود یکدل و یک زبان باشد و مسئوالن 
را از خود بداند و مسئوالن هم به وظایفشان در مقابل ملت عمل کنند 
ــمنیها  ــود را خدمتگزار مردم بدانند؛ آن ملت در مقابل همة دش و خ

شکست ناپذیر خواهد شد.5

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با خانوادة شهدا، به تاریخ 1377/7/5.
2 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 13، ص 208.

3 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1377/10/18.
4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با جوانان اردبیل، به تاریخ 1379/5/5.

5 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با اقشار مختلف مردم قم، به تاریخ 1382/10/18.
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18- دیدن پنجه چدنی در دستکش حریر:
ـ دائم تهدید می کنند و چهرة جنگی، خصمانه و خشم آلود به خود 
ــد، بعد از آن طرف هم دو کلمه حرف می زنند؛ پنجة چدنی  می گیرن
ــان را در یک دستکش حریر پنهان می کنند! نمی شود که آن  خودش

دشمنیها و آن نّیات شوم را ندید. 1
19- تالش عالمانه و دلسوزانه مسئوالن:

ـ باید مسئوالن با کارآمدی و هوشیاری، تالش عالمانه و دلسوزانه 
ــند و مشکالت را یکی پس از دیگری حل کنند و این راِه  داشته باش
نیمه رفته را به پایان برسانند؛ هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ سیاسی 

و هم از لحاظ اقتصادی.2
20- قویتر شدن روزافزون ملت:

ــن ملت باید روز به روز خود را قوی تر کند؛ این راه عالج ملت  ـ ای
ایران است... در این صورت دشمنیها دیگر اثر نخواهد کرد.3

21- احترام به نمادها:
ـ قلّة صبر و بصر شهدای مایند، همین آزادگانی هستند که این جا 
حضور دارند و همین جانبازان عزیزی هستند که این جا نشسته اند... 

1 - همان
2 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1382/11/24.

3 - همان
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بایستی روحیة ایمان و آگاهی و پایداری در قالب احترام به نمادهای 
آن در مردم حفظ شود و نمادها، همین شهدایند، همین جانبازانند؛ 

همین آزادگانند.1
22- هوشمندی و آگاهی:

ــمندانه و آگاهانه با دشمنیها و توطئه ها آشنا شده و  ـ باید هوش
ــمندانه و آگاهانه و مدبّرانه از خود و منافع ملی  در مقابل آن هوش

خود و از هویت خود دفاع کرد.2
23- زیاد نکردن دشمنی ها بین خود:

ــد، اما به مردم  ــان بحثهای مذهبی بکنن ــواص بین خودش ـ خ
نکشانند؛ دلها را نسبت به یکدیگر چرکین نکنند، دشمنیها را زیاد 
ــالمی، چه بین ملتهای مسلمان، چه  نکنند؛ چه بین فرقه های اس

بین گروههای اسالمی در یک ملّت.3
24- تدبیر و شجاعت:

ـ در مقابلة با این دشمنیها، با تدبیر و با شجاعت عمل کنند. هم 
تدبیر الزم است، هم شجاعت الزم است.4

ــتان همدان، به تاریخ  1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با خانواده معظم جانبازان و آزادگان اس
.1383/4/16

2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 1388/8/8.
3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 1386/1/17.

4 - حضرت امام خامنه ای، بیانات در اجتماع زائران حرم رضوی، به تاریخ 1389/1/1.
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25- بستن رخنه های فرهنگی و سیاسی:
ــمن سعی می کند رخنه ایجاد کند، چشمها را باید باز نگه  ـ دش
ــیم این رخنه توسعه پیدا  داریم؛ نقطة رخنه را ببینیم و مراقب باش

نکند. باید جلوی رخنه های فرهنگی و سیاسی را بگیریم.1
26- وحدت جهان اسالم:

ـ عالج اصلی، داروی اصلی برای امروزِ دنیای اسالم، داروی »اتحاد« 
است باید با هم متحد بشوند.2

27- قدرتمندی در برابر دشمن:
ــجیع می کند. آن چیزی که  ــمن را تش ــما دش ـ نمایش ضعف  ش
ممکن است جلوی خودسری و خودکامگی دشمن را بگیرد، این است 
که احساس کند شما قدرتمندید. اگر احساس کند ضعیف اید، بدون 

مانع، هر کاری که بخواهد بکند، می کند.3
28- یافتن بهترین راه حفظ منافع ملی:

ـ انتظار دشمنِی دشمن را باید داشت، منتها باید آگاهانه، هوشیارانه 
ــمنِی دشمن، بهترین راه را برای حفظ منافع ملی،  در مواجهه با دش

حفظ مصالح عموم مردم در نظر گرفت.4
1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با خانوادة شهدای کرمان، به تاریخ 1384/2/12.

2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارگزاران نظام، به تاریخ 1386.
3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان یزد، به تاریخ 1386/10/13.

4 - حضرت امام خامنه ای، نماز جمعة تهران، به تاریخ1387/6/30.
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29- افتخار مسئولین به اسالم و احکام اسالمی:
ـ همة مسؤلین نظام باید به این نکته توجه کنند و به اسالم و احکام 

اسالم و به ارزشهای اسالمی افتخار کنند.1
30- تمّسک به مشی سیاسی امـــــام در برخورد با دشمنان 

داخلی:
ــت. اگر  ــی نداش ــخصی با کس ــمنِی ش ـ امام این جوری بود؛ دش
کدورتهای شخصی ای هم بود، امام زیر پا می گذاشت؛ اما دشمنی به 
خاطر مکتب، برای امام بسیار جّدی بود. همان امامی که از اّول شروع 
نهضت در سال 1341 روی تودة  مردم، انواع و اقسام افکار گوناگون در 
میان مردم، این جور آغوش باز کرده بود، مردم را از اهل هر قومی، از 
ــل هر گروه و مذهبی، با آغوش باز می پذیرفت، همین امام در اّول  اه
ــتها را صریح  انقالب یک مجموعه هایی را از خود طرد کرد. کمونیس
ــت اندرکار  طرد کرد. آن روز برای خیلی از ماها که در اول انقالب دس
ــود. در همان اوایل انقالب، امام  ــارزه بودیم، این کار امام عجیب ب مب
ــرد و اینها را از خودش  ــتها موضع گیری ک صریح در مقابل کمونیس
ــلک ها و دلباختگان به نظامهای غربی  جدا کرد. در مقابل لیبرال مس
ــان داد؛ اینها را از خود دور کرد، از  و فرهنگ غربی، امام قاطعیت نش
ــه ای نکرد. مرتجعین را-  ــتی و مالحظ خود جدا کرد؛ هیچ رودربایس

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با جمعی از خانواده های شهدا، به تاریخ 1388/3/3.
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ــانی که حاضر نبودند حقائق الهی و روح قرآنی احکام اسالمی را  کس
قبول کنند و تحول عظیم را بپذیرند- از خودش طرد کرد. امام بارها 
مرتجعین را با تعبیرات سخت و تلخ محکوم کرد، از خود دور کرد. در 
تبّری از افرادی که در دائرة فکری و مبانی اسالمی او قرار نمی گرفتند، 

امام تأّمل نکرد؛ در حالی که با آنها هم دشمنی شخصی نداشت.1
31- صبوری و استقامت:

ــمنی نکند؛ او  ــمن توطئه و دش ــت که دش ـ نمی توان انتظار داش
ــمن است و توطئه و دشمنی خواهد کرد. این ما هستیم که باید  دش
در مقابل مشکالت و توطئه هایی که دشمن سر راه ما می گذارد، صبر 
و استقامت کنیم و نسبت به ادامة راه، خسته و کسل و ملول نشویم.2

32- حفظ کینه و بغض دشمنان در دل:
ــمن از دلتان خارج بشود. اگر احساس کردید  ـ نباید کینة این دش
ــمنی، در دلتان بُغض و کینه کم شد، این یک  ــبت به این دش که نس

عالمت خطر شخصی برای شماست.3
ـ دشمنی با دشمنان خدا را در دلتان حفظ کنید.4

ـ بُغض و کینة انقالبی تان را در سینه ها نگه دارید؛ با غضب و خشم 

1 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعة تهران در حرم حضرت امام خمینی)ره(، به تاریخ 1389/3/14.
2 - حضرت امام خامنه ای، مراسم بیعت مردم و جوانان پاکستانی، به تاریخ 1368/3/31.

3 - حضرت امام خامنه ای، مراسم بیعت مردم و گروهی از طالب پاکستانی، به تاریخ 1368/6/8.
4 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1368/11/20.
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بر دشمنانتان بنگرید، و بدانید که پیروزی از آن شماست.1
33- فهم حق و باطل از رفتاِر دشمنان:

ـ یک وقت در جریانی، امام بزرگوار می فرمودند که وقتی دشمن از 
انسان تعریف کند و دشمنی نکند، انسان در خود شک می کند. وقتی 
بدگویی می کند و فشار می آورد، انسان خوشحال می شود و اطمینان 
پیدا می کند که راه درست است. این که دشمن فشار می آورد و اآلن 

هم با کمال شّدت فشار می آورد، به خاطر درستی راه است.2
34- مراقبت از تقوا و خداترسی و اهلل اکبرها:

ـ وحدت و تقوا و خداترسی و یاد خدا و رعایت دستور الهی در همة 
امور را در هر جا که هستید حفظ کنید و اهلل اکبرتان را نگه دارید.3

35- خودکفایی و خودباوری:
ــت و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف  ـ چقدر عیب اس
آمریکا که گندم بده، کشکول گداییش را باز کند پیش دشمنش و از 

او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد.
ـ ما باید همه چیزمان از خودمان باشد، ما باید قطع رابطة اقتصادی، 
رابطة فرهنگی از خارج بکنیم؛ فرهنگ از خود ما باید باشد، اقتصاد هم 

1 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 21، ص 96.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با جمعی از مسئوالن و کارکنان سازمانها و نهادهای خدماتی و 

حمایتی از محرومان، به تاریخ 1368/7/12.
3 - حضرت امام خامنه ای، خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 1368/11/20.
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از خود ما باید باشد.1
ــلب  ـ ما باید بنا را بر این بگذاریم که احتیاجمان را از غیر خدا س
ــمنهای خودمان سلب کنیم که ما محتاج  کنیم. احتیاجمان را از دش

به دشمنان نباشیم.2
36- صبر و ایمان و آمادگی الزم رزمی:

ـ لحظه ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرشت 
ــوروی کینه و دشمنی با اسالم ناب محمدی)ص(موج  آمریکا و ش
ــتن امواج طوفانها و فتنه ها و جلوگیری از  می زند. باید برای شکس
سیل آفتها به سالح پوالدین صبر و ایمان مسلح شویم. ملتی که 
در خط اسالم ناب محمدی)ص( و مخالف با استکبار و پول پرستی 
ــیجی  ــت، باید همة افرادش بس و تحّجرگرایی و مقدس نمایی اس
ــند و فنون نظامی و دفاعی الزم را بدانند، چرا که در هنگامة  باش
ــت که اکثریت آن آمادگی الزم  ــربلند و جاوید اس خطر ملتی س

رزمی را داشته باشد... .3
37- تحلیل صحیح از اوضاع و عمق دشمنِی دشمنان اسالم:

ــت که در چنین شرایطی ما به دنبال ایجاد روابط  ـ ضرورتی نیس
و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند 

1 - حضرت امام خمینی، صحیفه امام، ج 11، ص 222.

2 - حضرت امام خمینی، صحیفه امام، ج 11، ص 403.
3 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفة امام، ج 21، ص 195.
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که ما به وجود آنان چنان وابسته و عالقه مند شدیم که از کنار اهانت 
ــات دینی خود ساکت و آرام می گذریم. آنان که  به معتقدات و مقدس
ــت و اصول و  هنوز بر این باورند و تحلیل می کنند که باید در سیاس
ــی خود تجدیدنظر نماییم و ما خامی کرده ایم و اشتباهات  دیپلماس
ــعارهای تند یا جنگ  ــته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که ش گذش
ــبت به ما و نهایتاًً انزوای کشور شده  ــبب بدبینی غرب و شرق نس س
است و اگر ما واقعگرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد متقابل انسانی 
ــالم و مسلمین می گذارند.  می کنند و احترام متقابل به ملت ما و اس
این یک نمونه است که خدا می خواست پس از انتشار کتاب کفرآمیز 
»آیات شیطانی« در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تََفرُعن و استکبار و 
بربریت چهرة واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسالم برمال سازد 
تا ما از ساده اندیشی به درآییم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوء 
ــأله  مدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مس
اشتباه ما نیست، بلکه تعّمد جهانخواران به نابودی اسالم و مسلمین 
است وااّل مسأله فردی سلمان رشدی آن قدر برایشان مهم نیست که 

همة صهیونیستها و استکبار پشت سر او قرار بگیرند.1

1 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 21، ص 291.
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شرایط پایان مخاصمه

1- اصل بر دشمنی و فریب:
ـ ملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود 
ــاهده و لمس و  ــد، مگر آن که خالف عینی و عملی آن را مش بگذارن

باور نمایند.1
2- اصل دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا:

ــتکبار و استضعاف را بر زمین  ــالح مبارزه با ظلم و اس ـ هیچ گاه س
نگذارید؛ و دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا را شعار 

خود سازید.2
3- تغییر واقعی آمریکا و دست کشیدن از رفتار گذشته:

ــتن به ایران و تجدید  ـ تا روزی که آمریکاییها هنوز به طمع برگش
روزگار گذشته و عوض کردن تاریخ و به عقب بردن زمان و تسلط بر 

1 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 21، ص 121.
2 - حضرت امام خمینی)ره(، صحیفه امام، ج 20، ص 38.
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کشور ما باشند]مخاصمه ادامه دارد[.1
ـ این طور نیست که عده ای بگویند ما برویم با آمریکا مذاکره کنیم 
ــود، نه. دشمنی آمریکا با مذاکره برطرف  ــمنیها برطرف ش تا این دش

نمی شود. آمریکا دنبال منافع خودش در ایران است.2
4- دشمن باید احساس یأس کند:

ــاس کند نمی تواند؛ باید  ــمن احس ــیم که دش ـ باید به جایی برس
ــود. آن گاه دشمنیها به پایان خواهد رسید و یا کم خواهد  مأیوس ش

شد.3
5- مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر مداخله جویی:

ـ ما با هیچ ملتی دشمنی نداریم. »مرگ بر آمریکا« یعنی مرگ بر 
قدرتهای مداخله جو و استکباری.4

6- دست کشیدن جمهوری اسالمی از ارزشهای حیاتی خود!
ــالمی که از ارزشها و هدفهای اسالمی صرف نظر  ـ با جمهوری اس
ــک دروغ خواهد بود،  ــمش ی ــالمی که دیگر اس کند با جمهوری اس
ــتی کنند و همکاری نمایند؛ اما با جمهوری  آمریکاییها حاضرند آش
اسالمی ای که ارزشهای اسالمی را به صورت حیاتی ترین خواسته های 

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، 1388/8/12.
2 - حضرت امام خامنه ای، بیانات در اجتماع زائران مشهد، به تاریخ 1379/1/6.
3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مسئوالن و کارگزاران، به تاریخ 1382/5/15.

4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با کارکنان مجتمع مس سرچشمه، به تاریخ 1384/2/18.
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ــت بفشرد و از آن صرف نظر نکند، دلشان صاف نیست و  خود در دس
نخواهد شد.1

7- قبول نفوذ آمریکا!
ــد؛ اگر  ــمنیها کم خواهد ش ــر نفوذ آمریکا را قبول کنیم، دش ـ اگ
ــویم که ملت ما به وسیله بیگانگان به طرق مختلف تحقیر  راضی ش
شود، دفاع از هویت ملی یا دفاع از ارزشهای اسالمی را کنار بگذاریم، 
مطمئناً دشمنی ما به همین نسبت کم خواهد شد. این که می گویند 

جمهوری اسالمی رفتار خود را عوض کند، یعنی این.2
8- احساس قدرت از جمهوری اسالمی ایران:

ـ اگر استکبار جهانی و شیاطین عالم احساس کنند که جمهوری 
اسالمی ضعیف است، فشار را زیاد خواهند کرد.3

9- ادامة مبارزه با استکبار، پرچم ملت ایران:
ـ اگر این ملت مبارزه با استکبار را رها کند، معنایش این است که 
به دخالت بیگانه، به ذلّت پذیری و به وضعیت بسیار تهدید آمیز قبل 

از انقالب تن دهد.4

1 - حضرت امام خامنه ای، در اجتماع بزرگ مردم در حرم رضوی، به تاریخ 1370/1/29.
2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، به تاریخ 1387/9/24.

ــؤوالن آموزش و پرورش و دانش آموزان تهران، به تاریخ  3 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با مس
.1368/3/26

4 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1378/8/12.
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ـ ملت ایران، شعار مبارزه با استکبار را باید به عنوان پرچم و مشعلی 
حفظ کند، چرا؟ چون اگر این َعلَِم برافراشته حفظ نشود و این شعار 

افسرده و گم شود، راه ملت گم خواهد شد.1
10- پیروزی با ماست، شاخ آمریکا شکسته خواهد شد:

ــتکبار، یک  ــیطان اس ــتی را انتخاب کرده ایم که با ش ـ ما راه درس
ــاختیم... آن چیزی که به نتیجه و پیروزی  لحظه کنار نیامدیم و نس
خواهد رسید، راه ماست؛ نه راه آمریکا، قلدری آمریکا شکسته خواهد 
شد. شاخ و دندان این حیوان وحشی و بی مالحظه که هیچ چیز را در 

مقابل خود به حساب نمی آورد، درهم خواهد شکست.2

1 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با دانش آموزان، به تاریخ 1375/8/9.
ــار مختلف مردم و مربیان نهضت سوادآموزی، به تاریخ  2 - حضرت امام خامنه ای، دیدار با اقش

.1368/10/6
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نمودار ها



خصوصیات    استکبـــار

ضدیت با حکومتها و ملتهای مستقل

فریبگری و رفتار منافقانه

مجاز شمردن جنایت نسبت به ملتها

مرّوج سلطه گریخود برتربینی

حق ناپذیری



خصوصیات    استکبـــار

مصادرة همه چیز ملتها به نفع خود

فرعونیت و دیکتاتوری در سطح بین المللی

انکار هویت ملی ملتها

دخالت در امور داخلی کشورها

ایجاد فساد و فحشا 
و تباه کردن نسل جوان



 علل دشمنـــــــی ها
 با جمهوری   اســــالمی 

ایـــــران

حرکت مقتدرانه ملت

 تحّقق استقالل جمهوری اسالمی
در سایة دین

سرشار بودن ایران از منابع غنی

 تفکیک نشدن دین از سیاست
 در جمهوری اســالمی ایران

موقعیّت حساس و استراتژیک ایران



 علل دشمنـــــــی ها
 با جمهوری   اســــالمی 

ایـــــران

رشد علمی واستقالل فرهنگی ایران

 تسلیم نکردن ملت به دشمنان
 از سوی دولت وحکومت

پایبندی نظام به ارزشهای الهی

بلند کردن پرچم اسالم  و بیداری اسالمی 
توسط نظام و ملت

رسیدن ملت ایران  به قلة عظیم زندگی مدنی

ترس از اسالم ناب و فراگیرشدن  آن در منطقه



 اهــداف   دشمنـان
 در دشمنـــــــــی
با انقالب   اسـالمی

باز داشتن ایران از سازندگی وپیشرفت

باز داشتن ایران از عمل در صحنه های بین المللی

اعادة سلطة خود به ایران اسالمی

جلوگیری از حضور و مشارکت مردمی

از بین بردن اعتماد  مردم به نظام و کارایی آن

گرفتن باورهای اسالمی مردم 

نفوذ در ذهنیت مردم و عواطف آنان

از بین بردن وحدت و صفا در مردم

یأس آفرینی در ملت

جدا کردن دانشگاه از فیضیه



 اهــداف   دشمنـان
 در دشمنـــــــــی
با انقالب   اسـالمی

 ازبین بردن عنصر دین و رهبری
در انقــــالب و نظــام

مبارزه با اسالم

ایجاد دشمنی بین ایران و ملتهای مسلمان

تسخیر پایگاههای فرهنگی کشور

تحقیر شخصیت جوانان

جدا کردن دین از سیاست و حکومت

جلوگیری از رسیدن ملت به آرمانها



ابزارها و شیـــــوه های 
دشمنــــــی

جنگ تحمیلی

محاصره اقتصادی
و تحریمهای مالی

تبلیغات علیه نظام
جنگ روانی و سرد

تهاجم فرهنگی

 نفوذ در ارکان نظام و رأس حاکمیت
و ایجاد اختـــالف



ابزارها و شیـــــوه های 
دشمنــــــی

ایجاد اختالف بین ملتهای مسلمان

فریب سران کشورهای اسالمی
و برانگیختن آنان علیه نظام اسالمی

تحمیل فرهنگ مبتذل و منحط غربی

تحریف شخصیت و هویت اسالمی 
بویژه در جوانان



 راهکـــــارهای
مقــابله بـــا دشمنان

مردم

 پایبندی به ایمان دینی
 و  رابطـة با خـــــدا

تقوا و خدا ترسی

توجه به قدرت و اقتدار انقالب اسالمی

پیوند عمیق با والیت فقیه

درک عمیق دشمنی دشمنان و پرهیز از ساده اندیشی نسبت به آنان

یکدلی با مسؤوالن و اعتماد به آنان تحقیق و شناخت صحیح از اوضاع

 فریب نخوردن
از لّذات و مطامع دنیوی

آمادگی رزمی

استقامت و پایداری

فضای سالم و َمحّبت میان خودیها

 خودباوری وتالش برای
خودکفایی و بی نیازی به دشمن

حضور در صحنه ها  و مشارکت در انتخابات

شهادت طلبی و فداکاری

تدبیر وشجاعت
تالش عالمانه و دلسوزانه برای اداره کشور

بستن رخنه های فرهنگی و سیاسی دشمنان



 راهکـــــارهای
مقــابله بـــا دشمنان

مسؤوالن

فراموش نکردن دشمنان و عدم غفلت از آنان

احترام به نمادهای انقالب بویژه شهدا و جانبازان

 حفظ بُغض وکینه
 نسبت به دشمنان

بصیرت و هوشیاری

 تالش برای وحدت جهان اسالم 

قدرتمندی در برابر دشمنان

افتخار به احکام اسالمی

 شناخت دشمنان

حرکت در جهت مخالف خواسته های دشمنان

 شناخت  شیوه های دشمنی

 شناخت اهداف دشمنان

برائت جستن از دشمنان و دنباله های آنان
صبوری در برابر مشکالت و بزرگ نکردن آنها 

شناخت مالکهای حق و باطل 

یافتن بهترین راه حفظ منافع ملی


