
 

 

 
 
 
 

  المللنیگفتمان مقاومت در عرصه ب
 گام دوم هیانیبر ب دیبا تأک یاخامنه اللهیتآ شهیاند در

 1رضا لکزایی

 دهیچک
داشــته باشــد، دربرابر  یشــتریقدرت ب کشــوری هرچه. اســت قدرت مثابه به مقاومت،

بازدارنده اتریتهاجم دشــمن، مقاومت بهتر و پو منظر جبهه  نی. از ادهدیانجام م یترو 
 نیاســت. بر ا یاخامنه آیت اللهجبهه برعهده  نیا یمقاومت، جبهه قدرت اســت و رهبر

صل سمله ا ساس، م ضر،  الهمق یا  تیآ شهیالملل در اند نیگفتمان مقاومت در عرصه ب»حا
که به زبان  «نیادیبن یهاپرسش یچهارچوب نظر»منظور از  نیا یاست. برا «یاالله خامنه

سلمان، دانان منطق ست. گر« اّس المطالب ای مطالب امهات» عنوان م شده ا ستفاده  فته ا
که در دانش منطق و اصــو  فقه  باشــدیو روش دالت م ییاســتقرا -یروش مقاله اکتشــاف

گام دوم  هیانیبوده که با نگاه به ب الملل نینافر به عرصـــه ب ق،یشـــده؛ محدوده تحق نییتب
آیت الله  شـــهیاز آن دارد که مقاومت در اند تیحکا قیتحق افتهیانت اب شـــده اســـت. 

س یاسازه یمفهوم ،یاخامنه ست و نه ب ست که نقطه آ یراه ط؛یا س انیو پا غازا  یریو م
ش   و رهزنان سته و کم یم ش دیکرده دارد، اما رهرو نبا نیکمرب شمن طنتیدر برابر   یو د

درباره ضرورت  ،یشناسانصراف شود. پس از مفهوم ایآنها، از رفتن، دچار توقف، انحراف 
و  الســالم همیعل تیاهل ب یهاآموزه ،یقرآن یهاآموزه نهیچهار زمدر  ریمســ نیا شیمایپ

 یاخامنهآیت الله  یاز راهکارها یادهیس ن رفته است. آنگاه گز ییو عقال یعقل یهاآموزه
شده است. استفاده از  نییتب ن،یآن از عالم ذهن به عالم ع یگرتحقق مقاومت و جلوه یبرا

 مقاله حاضر است. یهایاز نوآور زین یـ اسالم یرانیچهارچوب ا
 الملل، نیعرصه ب ،یاخامنهآیت الله گام دوم،  هیانیگفتمان مقاومت، ب: یدیواژگان کل

 استقامت.

                                                      
  rlakzaee@gmail.com.صادق علیه السالمامام پژوهشگاه علوم اسالمی  استادیار و عضو هیات علمی  1
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 مقدمه 

ست یمباحث از ،مقاومت گفتمان  حرکت یکل برنامه و انقالب دوم چله آغاز در که دوم گام هیانیب در که ا
ــاله چهل ــالم انقالب س ــرت ،یاس ــت شددده خاص توجه بدان ،کرده مطرح یاخامنه اللهتیآ حض . اس

سمله ،رونیازا ضر مقاله م ست «له معظم منظر از مقاومت گفتمان نییتب» ،حا  بحث مقاله،این  که آنجا از. ا
 تیبشــر کی شــماره دشــمن درمقابل در اصــل باید مقاومت کند،یم دنبا  المللنیب عرصــه در را مقاومت

ــتکبر یکایمرا یعنی ــمنان هدف. ردیبگ انجام تکاریجنا و مس ــالم دش  یرهبر به نفاق و کفر ورانتامپرا و اس
ــت نیا او  مرحله در ،کایامر ــطح در که اس  به ای ترور و ریتکف ترح به را مقاومت و جهاد معادله ،منطقه س
 اســالم جهان یمعنو و یماد مقدرات یتمام بر ،راه نیا از تا کنند لیتبد یســن - عهیشــ جنگ به گرید ریتعب

سلط  جهان سطح در هاملت بر سلطه به بتوانند نیز دوم مرحله در( 24/4/91 ،یاخامنه اللهتیآ). شوند م
 (12/8/97 ،یاخامنه اللهتیآ) یابند. دست
 اللهتیآ)« .است نیا استکبار هدف که بدانند د،یکن نییتب همه یبرا» :کندیم حیتصر شانیا ،رونیازا  
ستکبار با مبارزه یبرا وی که یحل راه ،بیترتنیابه( 12/8/97 ،یاخامنه  مقامت ،دهدیم شنهادیپ یجهان ا
ست شمن چون پس. ا شمن درمقابل دیبا ،میدار د صر را مقاومت ،یرهبر معظم مقام. کرد مقاومت د  یعن

. کرد مطرح خیتار شــهیهم یبرا راه، کی و تفکر کی شــه،یاند کی مکتب، کی متیه در را امام که داندیم
 ( 12/8/97 ،یاخامنه الله تیآ)

 آنچه. است عنوان کی تنها «ینیخم امام وهیش به مقاومت» ،یالمللنیب یاسیس اتیادب در ،یو منظر از
ض از بعد و بود هایغرب ریتعب در ساز هیق شهر یآزاد صطالح نیا یلیخ خرم  مقاومت نیدکتر» شد، عیشا ا

 نیدکتر» :دیگویم ییکایمرا و یغرب یاسیس نظرصاحب و استمداریس کی ،نمونه برای. است «ینیخم امام
ست گرفته هدف را کایمرا و غرب طرهیس یهاشاهرگ توان، تمام با ینیخم مقاومت ست یخط نیا« .ا  که ا

ــالح بنده نیا بزرگوار، ینیخم امام ــت؛ یباق ما انیم در خدا، ص ــتادگیا خط مقاومت، خط گ اش  خط ،یس
 ،مقاومت یعنی تیخصــوصــ نیا شــناخت ،نیبنابرا (12/8/97 ،یاخامنه اللهتیآ). میدار آنچه از یقدردان

 .است یضرور و ازم اریبس
حل نییتب و ریتحر یبرا ،یاتیعمل روش بر افزون  یبرخ. برد بهره توانیم هم یتمور روش از ،نزای م

قدند متفکران  ،1378 عالم،) ،ندارد وجود یاجماع قدرت، فیتعر در ،کاغ  یرو بر و نظر مقام در معت
 بر خود خواســته لیتحم امکان را قدرت که دارد وجود توافق فیتعر نیا ســر بر ،عمل مقام در اما( 86

 وبر ماکس فیتعر که درواقع، امکان نیا منشـــأ به توجه بدون و انگرید مقاومت باوجود ،داندمی یگرید
 دیگر مانند الملل،نیب اســتیســ»: ســدینویم قدرت عرصــه لیتحل در مورگنتا( 90 ،1384 وبر،). اســت
 در که است روشن( 45 ،1384 مورگنتا،) «.قدرت حفظ و کسب یبرا است یامبارزه است،یس یهاعرصه
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 لیتحم یگرید به را خود اراده بتواند و شــود روزیپ قدرتمند نکهیا تا دارد، وجود مقاومت و یریدرگ ،مبارزه
ساس بر تواندیم لیتحم نیا. کند شو و عیتطم زور، و دیتهد ا  از یبیترک ای و اقنای و غیتبل ب،یفر اغوا، ق،یت

شمنیا حتی  و فیحر برابر در ،نیبنابرا. ردیگ صورت هاروش نیا  و داندیم سلطه یمعنا به را قدرت که ید
ستن درهم دنبا  به آغاز از ست، مقابل ترف مقاومت شک  س ن مقاومت یراهکارها و ضرورت از دیبا ا

ساس، نیا بر. گفت  یخود جبهه قدرت بردن باا ،جهینت در و مقاومت شیافزا ،شودیم دنبا  که یحل راه ا
 را آنچه ،تفکر نیا در. کرده است نییتب یخوب به را آن یاخامنه یالعظماللهتیآ انقالب معظم رهبر که است

 که شــودیم دهینام مقاومت جبهه و مقاومت محور نامد،یم شــرارت محور بزرگ، طانیشــ باتل ســپاه
 . است تیانسان و شرافت و قتیحق از دفای اشفهیوف

صر شانیا سان همه به میخواهیم ما کندیم حیت ستانه روابط همه با و میکن محبت و خدمت هاان  و دو
 یریگجهت و دارد قرار استکبار ،یاسالم نظام مقابل نقطهدر . کایمرا ملت با یحت ،میباش داشته زیآممحبت

صومت سالم نظام یهاخ ستکبار نظام با ،یا ست ا سبب، ا ستکبار با ما و به همین   مبارزه آن با و میم الف ا
 است یدوست و خدمت و محبت با همراه ،مقاومت منطق ،نیبنابرا( 29/8/92 ،یاخامنه اللهتیآ). میکنیم
 یاسالم نظام رایز ؛را رمسلمانانیغ نه داندیم خود دشمن را استکبار و ندارد تیجنا و خشونت با یاانهیم و

نَّ  :که آموخته و اســت رحمت و محبت منطق یدارا و قرآن شــاگرد الَعدل   أُمُر یَ  اللهَ  ا  ــان   َو  ب  حس  ؛اال 
 به فرماید:می زین نیرالمؤمنیام (90)نحل:  «.اســت داده دســتور کردن یکین و احســان و عدالت به خداوند
ّما» چون ؛دیکن یکین هاانســان كید یف َلَك  َاٌخ  ا  ب َاو ن  ك یف َلَك  هٌ یشــَ  ایپس ( 53 نامه البالغه،نهج)«َخلق 

 .است انسان ای است، تو یاسالم برادر
 امهات» ارچوبهچ از یریگبهره با یرهبر معظم مقام شهیاند در مقاومت گفتمان نییتب حاضر، مقاله در

 یمعنا ،گفتمان از ما مراد ،نیبنابرا شود.می انجام ،است منطق دانش از برگرفته که «المطالب اّس  ای مطالب
 . است بوده گرانید و اکال نظر مد که نیست آن یشناختروش
 از یریگبهره با( 183 ،1369 ،یسبزوار)«.لم مطلب هل، مطلب ما، مطلب /علم ثالثه المطالب أس»

 یهاپرســش(. لم) ییچرا ،(هل) یچگونگ ،(ما) یســتیچ :داد پاســخ پرســش چند به دیبا ارچوب،هچ نیا
 :بود خواهد بیترت نیا به نیز ارچوبهچ نیا از یریگبهره با مقاله

 ( ما مطلب از یریگبهره با)است؟ کدام آن انوای و «ستیچ» المللنیب عرصه در مقاومت مفهوم .1
صه در مقاومت «چرا» .2  عقال و عقل و نقل نظر از مقاومت ،گرید ریتعب به دارد؟ ضرورت المللنیب عر

 ( لم مطلب از یریگبهره با) دارد؟ یضرورت چه

 ریتعب به چگونه؟ کرد؟ جادیا مقاومت هادولت و هاملت انیم در و المللنیب عرصـــه در توانیم ایآ .3
سترش و دکر تیتثب هادولت انیم در را مقاومت توانیم چگونه گر،ید  مطلب از یریگبهره با) دارد؟ گ
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  (1388 فر،یدریح: کن). هل 

 حاضــر مقاله یهایدشــوار از ،کرده مطرح مقاومت درباره یاخامنه اللهتیآ که یمباحث یگســتردگ
ــت ــلح: کن)اس ــر، بحثبنابراین،  (1398 ،ییرزایم ص ــر حالت حاض ــت خواهد کوتاه و م تص  که داش

 امکان ،جهینت در. شــود ارائه منســجم و منظم صــورت به ،«المطالب اّس » روش از یریگبهره با کوشــیممی
را  بحث این آنکه دیام. دارد وجود ارچوبهچ نیهم حفظ با کتاب به آن لیتبد و مقاله به مطالب ندافزو

 .کنند میترم و لیتکمدیگر  پژوهشگران

 مقاومت مفهوم . 1

سالم منطق در مقاومت ست شده مطرح یجهان و یالمللنیب مفهوم کی عنوان به آغاز از ،ا  ،رونیازا. ا
سان، هر فهیوف زمان هر در و فالم قدرت هر برابر در مقاومت س و تیمل و نژاد هر از نظر صرف ان  و تیجن

شت نکند، عمل شیخو فهیوف نیا به یدولت و ملت و ش   اگر و ردیبگ انجام دیبا م هب  یزاج و سرنو
 نیا نیحس امام از یشیفرما به استناد با انقالب معظم رهبر. بود خواهد فالم یجزا و سرنوشت همان او

 حضــرت از یســ ن به اســتناد با را خود حرکت فلســفه دالشــهدایســ حضــرت. کندمی نییتب را مطلب

نَّ  الّناُس  َهایُّ اَ »: دیفرمایم انیب نیچن رســو  لَّ  الله َرسـوَل  ا  ه   َو  ه  یَعلَ  اللهُ  یصـَ ی َمن قاَل  آل 
َ
لطانا   َرأ  سـُ

را   باد   یف عَمُل یَ ...  جائ  الَجور   الله ع  َقوٍل  ه  یَعلَ  ری ّ غیُ  َلم و الُعدوان   َو  ب  عٍل  ال َو  ب   َان الله َعَلی َحّقا   کاَن  ف 
َلهُ یُ    (172 ق،1417 کوفی، م نف ابو). «َمدَخَله دخ 

 :فرمایدمی عبارت نیا نییتب در یاخامنه اللهتیآ
ی َمن» 

َ
را ُسلطانا   َرأ شاهده را یستمگر قدرت کی «کس هر» یعنی «جائ   یمعنا به «سلطان» کند؛ م

 . است کایامر و سمیونیصه جبهه آن، یکنون مصداق که پادشاه فقط نه و است قدرت

باد   یف عَمُل یَ »الف(  . مؤمنان به فقط نه ،کندیم ســتم مردم عموم به قدرت آن ؛ یعنی«بالجور الله ع 
 ست؟یچ فهیوف وقت آن ،«بالجور نیالمؤمن یف عملی» دیفرماینمحا  که 

َقوٍل  ه  یَعلَ  ری ّ َغ یُ  َلم و»  عل ال َو  ب   و ندیبب ودشخ مقابل در را یفالم قدرت نیچن کی که یکســیعنی  ؛«ف 
 .نکند م الفت فعل و قو  شکل دو به و ردینگ موضع او مقابل در

ّقا   کاَن » ال( َلهُ ُی  َان الله َعَلی َح  که داده قرار خودش عهده بر یحق متعا  یخدایعنی  ؛«َمدَخَله دخ 
 . جهنم یعنی کرد، خواهد دچار را فالم آن که کند دچار یسرنوشت همان به را یکس نیچن

 اگر که اســت علت نیا به ،مییآینم کوتاه کایمرا با مقابله در ما نکهیا علت دیفرمایم یاخامنه اللهتیآ
شت همان به هم را ما متعا  یخدا م،ینکرد عمل خودمان فهیوف نیا به  کنددچار می یدوزخ همان و سرنو
 ،اســت یانســان هر فهیوف ،مقاومت پس( 21/7/98 ،یاخامنه اللهتیآ) .کرد خواهد مبتال را ســتمگر آن که
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. گفت س ن مقاومت مفهوم درباره توانیم یاصطالح و یلغو منظر دو از معناست؟ چه به مقاومت نیا اما
ستقامت» یلغو فیتعر در یاخامنه اللهتیآ ستقامت :دیفرمایم «ا  راه دادن، ادامه کردن، یستادگیا یعنی ا

 و یداریپا یعنی صــبر، :دیفرمایمهمچنین،  (10/11/90،یاخامنه اللهتیآ). نشــدن متوقف کردن، دنبا  را
 یعنی است؛ یکی جاهمه در یستادگیا مفهومبه عقیده ایشان،  ای( 26/7/77 ،یاخامنه الله تیآ). استقامت

ــان تقّو  همان ــتقامت و یانس ــار و اس ــتحکام( 20/8/83،یاخامنه اللهتیآ). یپافش  یمعان از یکی هم اس
مقاومت  یلغو فیتعارها همه نیا( 9/5/87،یاخامنه اللهتیآ). است یستادگیا و مقاومت یمعنا به کینزد

 یکلمات ،منظر نیا از. شــودیم فیتعر گرید لغت با لغت کی ،یالمعارفدائره و یلغو فیتعر در. اســـت
ستقامت، همچون ش عقب قدم، ثبات ،یستادگیا صبر، ا شدن، متوقف ،یداریپا نکردن، ینین شار ن  و یپاف

 . است مقاومت یمعنا به یآورتاب
 است یفیتعر ،یاسازه فیتعر. است داده ارائه مقاومت از هم یاسازه ای یاصطالح فیتعر کی شانیا

 یمعنا»: دیفرمایم در این تعریف .کندیم فیتعر را مفهوم ،یفرمول صــورت به و ابعاد و اضــالی با که
ست نیا مقاومت سان که ا ست راه داند،یم حق راه را آن که کند انت اب را یراه کی ان  نیا در و داندیم در

صرف راه نیا در حرکت از را او نتواند موانع و کند حرکت به شروی راه  یمعنا نیا کند؛ متوقف را او و کند من
 (12/8/97 ،یاخامنه اللهتیآ). «است مقاومت

 :کندبیان می مقاومت یمعنا بهتر فهم یبرا هم را مثا  نیا سپس
 برخورد یاحفره کی به کند،یم برخورد یلیمســ کی به انســـان یاجاده کی در وقت کی دیکن فرض

ــتان در حرکت در ای کند،یم ــد، کوه قله به مثالً  خواهدیم که کوهس ــ ره کی به برس  .کندیم برخورد یاص
ــ ــ ره نیا به کنندیم برخورد که یوقت هایبعض  از گردند،یبرم گرگ، نیا به ای دزد نیا به ای مانع نیا به ای ص
صرف راه ادامه ض شوند؛یم من  نیا با مقابله راه ست،یچ ص ره نیا زدن ُدور راه نندیبب کنندیم نگاه نه، یبع
 کنند؛یم عبور مانع از عاقالنه وهیشــ کی با ای دارندیبرم را مانع ای کنندیم دایپ را راه آن اســت، کدام مانع

 (12/8/97 ،یاخامنه الله تیآ). بود یجور نیا امام و نیا یعنی مقاومت

 .یالمعارفدائره و یلغو فیتعر نه و است داده ارائه مقاومت از یفرمول و یاسازه فیتعر کی ف،یتعر نیا
ــتقامت، ،فیتعر نیا در ــته آن مودنیپ و حق راه انت اببه معنای  اس ــده دانس  موانع به آن رونده یوقت که ش

شعقب خورد،یبرم س به همچنان و کندینم ینین صد به تا دهدیم ادامه شیخو ریم سد مق  ف،یتعر نیا .بر
 . است نکرده فیتعر کلمه کی با را استقامت شود،یم مالحظه کهچنان و است یاسازه فیتعر کی

 دانش در کهچنان .برد بهره «حرکت ارکان» از توانیم ،مقاومت مفهوم نییتب یبرا آمد، آنچه به توجه با
 ،ییزالک: کن). متحرر ر،محّر  مکان، زمان، مقصد، مبدأ، دارد: رکن شش ،حرکت هر ،شده مطرح فلسفه
 از ای کنندیم عیتســر و لیتســه را حرکت که هســتند حرکت ارکان از رونیب هم یامور( 60 ــــ 23 ،1399
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 :است شده داده نشان لیذ جدو  در که کاهندیم آن سهولت و سرعت 
 مقاومت موانع مقاومت ارکان حرکت ارکان فیرد

 هاملت و هادولت متحرر 1

 قرآن یهاآموزه به نکردن عمل
 هاتجربه و میکر

 رمحّر  2
 یاخامنه امام اکنون و ینیخم امام که یمحمد ناب اسالم

 کندیم نییتب
 المللنیب عرصه در مکان 3

 مقصد 4
 و یجهان استکبار ستم و سلطه از ییرها و یبازدارندگ

 المللنیب سمیونیصه
 یشگیهم زمان 5
 گرفتن میتصم و نمودن اراده مبدأ 6
 

صه در مقاومت انوای از بحث . شودیم گرفته یپ آن نییتب یبرا و مقاومت مفهوم ادامه در الملل،نیب عر
. 2 اتاعت؛ مقابل در صبر. 1: است آمده هم ثیحد در که کندیم ادی مقاومت نوی سه از یاخامنه الله تیآ

ص مقابل در صبر ص مقابل در صبر. 3 ت؛یمع  مقاومت نوی سه نیا( 20/8/83 ،یاخامنه اللهتیآ). بتیم
 منکر از ینه و معروف به امر و خدا دســتور از اتاعت به نافر شــود، مطرح یالمللنیب اسیمق در یوقت

 انوای شــانیا هم گرید یمنظر از. اســت آن هایمصــیبت بر صــبر و یالمللنیب تهدیدهای رشیپ  و یجهان
شمرده را مقاومت سیس مقاومت.2 ؛یفرهنگ مقاومت.1: اندبر . ینظام مقاومت.4 ؛یتیامن مقاومت.3 ؛یا

 ،اســت مقاومت انوای دیگر از ترمهم یفرهنگ مقاومت هامقاومت نیا انیم از (31/5/95یاخامنه اللهتیآ)
 ،یاخامنه اللهتیآ). رفت خواهد دست از زیچهمه بشکند، درهم یفرهنگ حصار و زیخاکر اگر که یاگونهبه

کنیز  شعر بودن زساانیجر و شعر بر ،نمایس و تماتر دانستن مهم ضمن شانیا( 31/5/95  اللهتیآ). دارد دیتأ
ــترده و داردامنه یبحث نیز خود مقاومت، انوای( 3/9/97 خامنه ــت گس ــر نیهم به ما که اس ــنده م تص  بس

 (86 ـ 59 ،1397 ان،یخالد و یاردکان: ک. )نمیکنیم

 مقاومت ضرورت . 2
: داد پاسخ منظر سه از توانیم کم دست پرسش، نیا به دارد؟ یضرورت چه المللنیب عرصه در مقاومت

 و یعقل یهاآموزه منظر از -ســـه ؛یثیحد و ییروا یهاآموزه منظر از -دو ؛یقرآن یهاآموزه منظر از -یک
 . ییعقال

  یقرآن یهاآموزه دگاهید از الف(
 یبرخ به اختصار، به ادامه، در. دارد اختصاص یستادگیا و مقاومت مسمله به میکر قرآن از یادیز اتیآ

 .است کرده استناد اتیآ نیا همهبه ای آیت الله خامنه. میکنیم اشاره آنها از
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  مقاومت به دستور -یک
ــتور غمبرشیپ به قرآن یجا دو در متعا  خداوند ــتقامت که دهدیم دس ــتقم»: کند اس   «.امرت کما فاس

 به میکر قرآن دســتور از یاخامنه الله تیآ، نیا بر افزون( 15: یشــور)«.امرت کما اســتقم» و( 112: هود)
مت قاو مان نیپواد م مت یا ه قاو هدیم خبر ممکن، ســطح نیبهتر در م  انیب به( 18/8/96) .د

 دشمن تهاجم مقابل در ،رینفوذناپ  و نیحص وارید کی یا مستحکم ستون کی مانند دیبا( 13/4/90)شانیا
 (  4:صف). «مرصوص انیبن کاّنهم صّفا لهیسب یف قاتلونی نیاّل  حّب ی الله اّن »: کرد مقاومت

 نکردن سازش -دو
 یال تدعوا و فالتهنوا: نیز و( 139: عمرانآ )التحزنوا و التهنوا و :دیفرمایم قرآنخداوند در 

لم ــمون نیا با( 35: محّمد)الســّ ــع از هرگز که مض ــمن مقابل در و دییاین کوتاه خود مواض ــاس دش  احس
ست مبادا ؛«تهنوا وا» (30/11/70 ،یاخامنه اللهتیآ:کن). دینکن ضعف  مبادا ؛«تحزنوا وا» ،دیشو س

سان با سازش البته. دیبااتر شما ؛نیمؤمن کنتم ان االعلون انتم و ،دیشو نیغمگ  با ای خوب یهاان
سان شده سالح به دست شما هیعل که ییهاان ه کمینهیال  د:ندار یاشکال اند،ن  قاتلوکمی لم نیالذ عن الَلّ

 فلسفه با که یکس با اما ،(8: ممتحنه)همیال تقسطوا و تبّروهم ان ارکمید من خرجوکمی لم و نیالّد  یف
 .الّسلم یال تدعوا ال :نکنیدسازش  ،است م الف یاله تیوا اصل با و شما مانیا و اساس و یوجود

(29/6/74) 

 ریکب جهاد قیمصاد از مقاومت -هس
س یمعنا و ستین قتا  یمعنابه فقط جهاد س اریب  متعا  یخدا را یجهاد جهادها نیب در. دارد یترعیو

ع   َفال» :نهاده نام «ریکب جهاد» قرآن در فر ُتط  دُهم َو  َن یالکا  ه جاه  هاًدا ب   لهیوســ به یعنی ،(52: فرقان)«ًرایَکب ج 
فار با قرآن هاد ک که در هیآ نیا. کن ج ـــده ناز  م ـــت ش که در. اس نگ م ظام ج  و غمبریپ نبود؛ مطرح ین

. بودند دشمن از پیروی نکردن و مقاومت و یستادگیا به مأمور اما نبودند، ینظام جنگ به مأمور هامسلمان
 پس. اســت نموده اتالق «ریکب جهاد» آن به متعا  یخدا که اســت یزیچ همان ،کفار از نکردن اتاعت

 یهادانیم در ،گرفته قرار تو با مبارزه دانیم در که یخصــم از نکردن تبعیت و اتاعت یعنی «ریکب جهاد»
 (95//3/3 ،یاخامنه اللهتیآ) .هنر فرهنگ، اقتصاد، است،یس م تلف
 فن وظ  نسال بن وق ووس ن  لب -اول

نه تنها مقاومت، بلکه نبرد را وفیفه و مســـمولیت جهانی مســـلمانان می َما َلُکْم اَل داند: قرآن  َو
یَن  ْضَعف  ْسَت ه  َواْلُم

یل  اللَّ َسب  ي  ُلوَن ف  ْن ُتَقات  ْخر ْجَنا م 
َ
َنا أ بَّ یَن َیُقوُلوَن َر ذ 

ْلَدان  الَّ َساء  َواْلو  َجال  َوالن  َن الر  م 
ا یر  ْن َلُدْنَك َنصــ  َنا م  ا َواْجَعْل َل یًّ ْن َلُدْنَك َول  َنا م  َها َواْجَعْل َل ْهُل

َ
م  أ ال 

َیة  الظَّ ه  اْلَقْر  (75 :)نســـاءَهذ 
موفف هستند آزادی دیگران را تأمین ام آیه این است که مسلمانان کند که پیای تصریح میالله خامنهآیت
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ای قائل به جهاد ابتدایی الله خامنه( آیت23/8/91ای، الله خامنهوسیله جهاد و قتا . )آیتکنند، اگرچه به 
ست سیحی که درو تبیینی مبتنی بر تاریخ روابط بین 1ا سندگان م  الملل از جریان جهاد در جهان دارد. نوی

، یعنی «اگر کسی به این ترف صورتت سیلی زد، آن ترف را جلو بیار»اند: انجیل از قو  مسیح نقل کرده
این شعار آنهاست که هنوز « ما اصاًل اهل جنگ نیستیم و اهل صلح و سازش مطلق و مهربانی هستیم.»

ــلمانان ایراد گرفتند که هم آن را تکرار می ــپس از مس ــ»کنند. س ــما اهل جهاد و ش ــیر و خونریزی ش مش
جهاد »قدر گفتند تا مسلمانان تأثیر گرفتند و نویسندگان و دانشمندان مسلمان نوشتند و گفتند آن« هستید.

وُهُم « جهاد کن!»فرماید: خداوند متعا  می« ما، دفای اســـت! ا َفاَل ُتَولُّ یَن َکَفُروا َزْحف  ذ 
یُتُم الَّ َذا َلق  إ 

َباَر  ْد
َ
فا : )اأْل ید: 15ان له کن قات ید و م ـــت نکن به دشـــمن پش َن (، یعنی  یَن َیُلوَنُکْم م  ذ 

لَّ ُلوا ا َقات 
ار   به این ترتیب، مســلمانان  « جهاد، دفای اســت!»گوید: (، اما دانشــمند مســلمان می123توبه: )اْلُکفَّ

یان صـلح، هرجا توانسـتند، خون وقت خود  آن مدعنشـین کردند. آناهل جهاد و عزتمند از جهاد را خانه
مسلمانان را ری تند. کسانی که در بوسنی هرزگوین، در حرم ابراهیمی مسجد خلیل الّرحمن در فلسطین 

اند، همانها هستند که از امریکا و اروپا آمدند و در پس پرده صلح، اشغالی، به کشتار مسلمانان کمر بسته
 (1372/ 12/ 13 های نمازجمعهبیانات در خطبه)این همه جنایت آفریدند. 

 و استکباری و استعماری هایاستیس پرده پشت که است ییهاملت به کمک درواقع ،اسالم در جهاد
 نیا و هاپرده نیا دنیدر برای جهاد. نرســـد آنها به تیهدا و اســالم نور تا اندشـــده داده قرار اســتبدادی

 نیا اصــلی بحث ، بلکهاســت فرعی بحثی ،ییابتدا ای اســت دفاعی جهاد، ایآ نکهیا بحث. هاســتحجاب
لوَن  ال َلُکم ما که است  نیمستضعف نجات راه در و خدا راه در چرا ؛َن یالُمسَتضَعف َو  الله   ل  یَسب فی ُتقات 
ساء) .«دیکنینم جهاد ساس نیا (75 :ن سمول اح ست یجهان یتیم ست کف را خود جان عنیی ،ا  و گرفتن د

ــتنیخو ــعفان نجات یبرا دادن قرار خطر هایدانیم در را ش ــتض ــلمانان فقط نه و جهان مس  نیا؛ جهان مس
 به نسبت هم خود، به نسبت هم باشد؛ مسمو  که است خواسته انسان از اسالم. است قرآن و اسالم خواسته

 (6/9/93). تیبشر به نسبت هم خود، جامعه به نسبت هم خود، کانینزد
 ریالجزا جان،یآذربا چچن، ر،یکشم افغان، ک،یتاج ،یبوسن ن،یفلسط یهاملت از رانیا سبب، نیهم به

 یکشــورها در آن دخالت و نفوذ و کایامر ســلطه با رانیا. کندیم تیحما مســلمان مظلوم یهاملت گرید و
سالم شورها همه و یا ست فرموده قرآن چون ؛کندیم م الفت مظلوم یک ُذوا: ا خ 

ي اَلَتتَّ ُکْم  َعُدو   َوَعُدوَّ
َیاءَ  ْول 

َ
ْم  ُتْلُقوَن  أ َلْیه  ة   إ  اْلَمَودَّ هُ  َیْجَعَل  َوَلْن »: فرموده و «ب  یَن  اللَّ ر  ْلَکاف  یَن  َعَلی ل  ن  یال   اْلُمْؤم  ( 141: نساء)َسب 
ه  »: فرموده و

لَّ زَّ ُ  َول  ه   اْلع  َرُسول  یَن  َول  ن  ْلُمْؤم  ن  » : فرموده و( 8: منافقون«)َول  اَّ  اْلُحْکُم  إ  ه   إ 
لَّ : ک)ن (.57: انعام). «ل 

                                                      
 :  1398مرداد  29ای، مالحظه شده در العظمی سیدعلی خامنهاللهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتپایگاه اتالی.  1

http://farsi.khamenei.ir/treatise/content?id=88&pid=88&tid 
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  (26/3/70 ،یاخامنه اللهتیآ
ساس نیهم بر سالم امت ،ا ستا در که شده ملزم ا ضعفان از تیحما یرا ست  و فالمان برابر در جهان م

ـــت، دنیجنگ که خود فهیوف به ،مســتکبران مل اس ند ع َما: ک ُلوَن  اَل  َلُکْم  َو ات 
قَ ي ُت یل   ف  ب 

ــَ ه   س
لَّ  ال

یَن  َن  َواْلُمْسَتْضَعف  َجال   م  َساء   الر  ْلَدان   َوالن   (75 :نساء). َواْلو 
ــکل با جهاد البته ــالم ش ــتین فلم یمعنا به و دارد قانون و حدود اشیاس  به تجاوز و یتعّد  جهاد، در. س

 عظمت با اریبس ی  اله حکم کی جهاد،. شودینم دهید ،ستین مسلمان که هرکس بردن نیب از و هاانسان حقوق
 (12/1372/ 13نمازجمعه یهاخطبه در اناتیب). «شد خواهند سربلند هاملت باشد، جهاد اگر. است

 یروز پ روز وق ووس -دوال

 را یروزیپ یاخامنه اللهتیآ. افتی دست یروزیپ به توانینم مقاومت بدون و است یروزیپ رمز ،مقاومت
ــان آن   از ــتریب یآور تاب و مقاومت هااراده جنگ در که داندیم یکس نَّ : دارند یش یَن  إ  ذ 

َنا قاُلوا الَّ بُّ هُ  َر  ُثمَّ  اللَّ
َتقاُموا ــْ ُل  اس ُم  َتَتَنزَّ َکةُ  َعَلْیه  الَّ  اْلَمالئ 

َ
ُروا َو  َتْحَزُنوا ال َو  َتخاُفوا أ ــ  ْبش

َ
ة   أ اْلَجنَّ ي ب  ت 

ــلت) «ُتوَعُدوَن  ُکْنُتْم  الَّ : فص
ــمنان ،مقابل نقطه در( 1389 /11 /15 یاخامنه اللهتیآ: کن) ؛(30  و زور باو  ابزار با یالمللنیب و یجهان دش

 اللهتیآ یرهبر معظم مقام .هستند آزاده یهاانسان و اسالم سپاه اراده ساختن دیناام و فیتضع دنبا  به ،فریب
 وعده خداوند چراکه ؛داندیم الهی وعده به اعتماد را دشــمن حمله نیا دفع راه و تک نیا پاتک یاخامنه

یُد  َو : است داده را المللنیب عرصه در نامستضعف یروزیپ ْن  ُنر 
َ
یَن  َعَلی َنُمنَّ  أ ذ 

ُفوا الَّ ي اْسُتْضع  ْرض   ف 
َ
 َو  اأْل

ة   َنْجَعَلُهْم  مَّ ئ 
َ
یَن  َنْجَعَلُهُم  َو  أ ث   (1389 /11 /15 یاخامنه اللهتیآ ؛5: قص ). اْلوار 

 نصــرت به داشــتن چشــم و یاله صــادق وعده به اعتماد و دیام حا  نیع در و نیآهن مقاومت ،نیبنابرا 
شن و بردیم باا را یروزیپ بیضر و دیافزایم مقاومت تیفیک بر ،هااراده جنگ در متعا  خداوند ست رو  ا

 .دارد ضرورت یمهم و یدیکل عنصر نیچن به توجه که

 وق ووس یبرا د   -سسال
 را آن متعا  خداوند از مرتبه ده دســـت کم روزشــبانه در مســلمان هر که اســـت ییدعا بودن مقاوم

َنا»: کندیم درخواســت َراَط  اْهد  یَم  الصــِّ َتق   خدا از را میمســتق صــراط همیشــه نکهیا( 6: حمد)«.اْلُمســْ
ست همان م،یخواهیم ْم » اجابت درخوا ْسَتق  ْرَت  َکَما َوا  در مقاومت ضرورت کنندهانیب و( 15: یشور)«ُأم 

ست یالمللنیب سطح مانند گوناگون سطوح ست مبنا، نیا بر. ا سلمانان روزه هر یدعا ،مقاومت درخوا  م
 اللهتیآ)دیگران دارد.  از ترنیســنگ و شــتریب یتیمســمول که اســت مســلمان کارگزاران خصــوصبه و جهان
 ( 14/9/69 ،یاخامنه

  وق ووس پ داش -چه رال
ش وزن در ضاد مفهوم دو یک ست مطرح بحث نیا ،سازش و چالش معادله در مت سان یستادگیا که ا  آ



 

 

هش ژپو
 انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
   

ماره 
ش

هم، سیزد
  

ان  
بست ر و ات

بها
139

9
  

138 

سل اما دارد، ییهایس ت و ستین   یس ت دو نیا بازتاب ،حا  نیع در. دارد یشتریب یهایس ت شدن، میت
 د،یبشـو متحمل که یایسـ ت هر ،مقاومت و اسـتقامت راه در شـما که اسـت نیا فرقش»: اسـت متفاوت

َک »: داد خواهد اجر شما به متعا  یخدا ُهم ذل  َانَّ َصب   ا َو  َفَما   ُهمُب یصیُ  ا ب  َصم   َوا َن  الله   ل  یَسب یف َم َم
ًما َطموَن یَ َوا ن نالوَن یَ  ا َو  الُکّفاَر  ُظ یغیَ  َموت  ّا  اًل ینَ  َعُدو   م  َب  ا  ه َلُهم ُکت  حاصــ َعَمل  ! ب  درواقع، ( 120: توبه)« ل 

ــنگ چیه ــتگ و یتش ــنگ و یخس ــدینم آنها به خدا راه در یگرس ــم موجب که یگام چیه و رس  کافران خش
 نوشته آنها یبرا یصالح عمل آن، خاتر به نکهیا مگر خورند،ینم دشمن از یاضربه و دارندیبرنم ،شودیم
 صالح عمل کی د،یبکن تحمل شما که یایس ت هر! کندینم تباه را کوکارانین پاداش خداوند رایز شود؛یم

ست سل اگر کهیدرحال ،ا شمن میت شو د  به تن بلکه ندارد، متعا  یخدا شیپ یاجر چیه تانیهایس ت د،یب
 ( 24/8/98 ،یاخامنه اللهتیآ). دارد هم مجازات ،دادن فلم

 ردائی وق ووس -پنجم
 کندیم حیتصر دارد، ضرورت مقاومت تنها نه است معتقد ،قرآن از یاتیآ به استناد با یاخامنه اللهتیآ

شگی دیبا مقاومت و یستادگیا و مجاهدت که ستهیپ و همی شد و َسی َقاَل : با ه   ُمو َقْوم  یُنوا ل  ْسَتع  ه   ا
اللَّ  ب 

ُروا ب 
ــْ نَّ  َواص ْرَض  إ 

َ
ه   اأْل

لَّ ُثَها ل  اءُ  َمْن  ُیور  ْن  َیشــَ ه  م  َباد  َبةُ  ع  یَن  َواْلَعاق  ق 
ْلُمتَّ  اللهتیآ: کن) ؛(128 :اعراف)ل 

 تی راه نباشــد، او به تکیه و خدا به اســتعانت دوم، و اســتقامت و صــبر او  اگر یعنی ،(14/8/90 یاخامنه
ستناد با شانیا( 68 /03 /31 ،یاخامنه الله تیآ). شد ن واهد ست و مردود را منطق دو ،اتیآ نیا به ا  نادر

ــان منطق منطق، نیاول. داندیم ــت یکس ــتند یکار دنبا  به یوقت که اس  به و روندیم شیپ برنامه تبق و هس
 منطق ،دوم منطق و کشندیم دست هاآرمان و اهداف کردن دنبا  از و کنندیم توقف رسند،یم نظر مد نقطه

ص ش ا ست یا ست مطلوب نقطه به و رودینم شیپ برنامه تبق کار یوقت که ا  و نامیدی دچار ،یابندنمی د
 دانسته نجایا از( 6/5/92 ،یاخامنه اللهتیآ). هستند خطا دو هر منطق دو نیا شوند؛یم شکست و انفعا 

ک مقاومت پاداش و مقاومت یباا تیفیک و مقاومت اصـــل به قرآن نکهیا بر افزون شــودیم  بر دارد، دیتأ
 .ورزدیم اصرار زین مقاومت بر مداومت ضرورت

 وق ووس ونطق -شیم
صر بر یمبتن بود، آن گ ارهیپا ینیخم امام که مقاومت منطق ست یاله وعده تحقق ی  قرآن عن  خداوند. ا

 فراوان اتیآ .اندیینها روزیپ حق، دارانترف و حق اهل که است داده را وعده نیا قرآن مکّرر اتیآ در متعا 
ست ممکن. کندیم دالت معنا نیا بر قرآن ست تینها در اما ،بدهند یقربان ا  روزیپ آنها خورند؛ینم شک

ستند  ُهُم  َکَفروا َن یَفالَّ  ًدایکَ  دوَن یریُ  َام»: دیفرمایم قرآن. ندارند یناکام اما ،دارند یقربان ،صحنه نیا در .ه
 .گرددیبرم خودشان به آنها توتمه یاله سنت تبق و بنابر این عبارت قرآنی، (42: تور)«دونیالَمک
ذ یَعلَ  َنُمنَّ  َان ُد یُنر  َو  مهیکر هیآ فوا َن یالَّ ضع  سُت ص )ااَلرض   یف   ا ن هیآ و( 5: ق ُصُروا ا   اللهَ  َتن
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رُکمیَ  ــُ تیُ  َو  نص َرنَّ یَ لَ  َو » هیآ و( 7: محمد)َاقداَمُکم َثب  ــُ ُرهیَ  َمن اللهُ  نص ــُ  فراوان اتیآ و( 40: حج)نص
 ،یاخامنه اللهتیآ). دهندیم دینو ،دارندیبرم گام مقاومت راه در که یکســان به را کین عاقبت نیا دیگری

سائل با ما مواجهه ،نیبنابرا( 14/3/98 شمنان با و م  مرعوبانه؛ نه و شجاعانه دیبا دارد، ضرورت تنها نه ،د
 (14/3/98 ،یاخامنه الله تیآ). باشد منفعالنه نه و مبتکرانه ؛یجانیه نه و عاقالنه وسانه؛یمأ نه و دوارانهیام

 وق ووس بن وتق بن د سم-هفتم
 خوب بکوشــیم دیبا که کندیم هیتوصــ ،ماندن خوب و بودن خوب جدا خواندن با یاخامنه اللهتیآ
شن. دارند قرار شکا ا   معرض در همه رایز ؛میبمان ست رو شته در ،مقاومت که ا ، بوده خوب کار کی در گ 
 .میدار ازین مقاومت نیا به باز هم ندهیآ در اما

ستناد با شانیا ،رونیازا  ص میکر قرآن به ا  مراقبت گرانید از هم و خودماناز  هم دیبا که کندیم هیتو
َصوا َو : میکن الَحق   َتوا َصوا َو  ب  بر َتوا صَّ ال  مثل و( 22/4/99،یاخامنه اللهتیآ: کن) ؛(3: عصــر)ب 

 د،یلغز نفر کی اگر که کنندیم وصـــل هم به را گریکدی ســـمانیر با که خطرنار یجاها در کوهنوردها
شند باا و دارند نگه را او گرانید ص حق راه مودنیپ به هم را یکدیگر دیبا ،بک ستقامت، به هم د،یکن هیتو  ا
 ،یاخامنه اللهتیآ). نشـــدن مردد و دنینلرز دن،ینلغز تلخ حوادث مقابل در و قدم ثبات ،یســـتادگیا
 صبر و مقاومت به اسالم یداریب انیجر در را مصر و تونس مردم و دهکر عمل هیآ نیا به خود یو( 1/2/95

 : است فراخوانده یالتیتشک
 و هرال و یناامن با تا کندیم لیگســ شــما با مقابله به را هاآن خود یتیامن مزدوران زیتجه با شــما دشــمن

 دیدار قرار یامرحله در اکنون شما. دیتریقو ،مزدوران از شما. دینهراس هاآ از. اورندیب ستوه به را مردم ،مرال
  ایَ : فرمود ارانشی و امبریپ به مرحله آن در خداوند که

َ
ب   َهایُّ أ

ض   یُّ النَّ ن   َحر  َتال   یَعلَ  َن یاْلُمْؤم  ن اْلق   ُکنیَ  إ 
نُکْم  ُروَن  م  ــْ ش ُروَن  ع  اب 

ُبواْ یَ  صـــَ َئتَ  ْغل  ن ن  یْ م  نُکم ُکنیَ  َوإ  َئةٌ  م  ُبواْ یَ  م  ا ْغل  ف  ْل
َ
َن  أ ذ   م 

لَّ ُهْم  َکَفُرواْ  َن یا نَّ
َ
أ  الَّ  َقْومٌ  ب 

 و هرال و یناامن هر بر خود زهیانگپر جوانان به اعتماد و خدا به اتکا  با دیتوانیم شما( 65: انفا )ْفَقُهوَن یَ 
 (15/11/89 ،یاخامنه اللهتیآ). دییآ فائق یمرج

 (ع)تیباهل یهاآموزه دگاهید از( ب
صومان سنت و رهیس در س یرفتارها و گفتارها )ی(مع  در که دارد وجود مقاومت ضرورت درباره یاریب
ــار به ادامه، ــاره آنها از یبرخ به اختص ــتناد مورد ،اتیروا نیا یتمام. میکنیم اش  قرار یرهبر معظم مقام اس
 .است گرفته

  خدا راه در مقاومت  لزوم -یک
 خداوند از را آن معصوم که است یازم و مطلوب امر ،استوار اراده و عزم داشتن و استقامت و ثبات

لب لهتیآ .اســـت دهکر ت نه ال ناد با یاخام عا نیا به اســت ماً ...  یارُزقن َالّلُهَمّ » د ل عاً  ع  ماً  َو ...  واســ   َعز
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باً   س)«ثاق  سالم یجمهور نظام و انقالب مبارر راه در حرکتبرای  :دیفرمایم (325 ، ص84 ال ،یمجل  یا
ست یراه که ست یاله محبوب و در س هدف و ا شته داریپا و محکم اراده و عزم دارد، ییواا اریب ش دا . دیبا

باَت  َاسَمُلَک »: میخوانیم دعا در( 18/8/96 ،یاخامنه اللهتیآ) کید یَعلَ  الَثّ  در یستادگیا و ثبات ، یعنی« ن 
س زیچ کی انقالب راه در و نید س یمهم اریب  بر( 13/10/95،یاخامنه اللهتیآ). کرد توجه دیبا نیا به ت وا
 .گرفت شیپ در را مقاومت دیبا ،جهان سطح در خدا نید تحقق و خدا یبرا و خدا راه در ،مبنا نیا

  مقاومت از انحراف عدم بر مراقبت -دو

ــائب ــروده یزیتبر ص ــت س ــاززمانه ُجرم»: اس ــت زمانه از فزون س  اگر( نهیگنج یتارنما: کن) «.اس
 در نیرالمؤمنیام از یشیفرما به یاخامنه اللهتیآ. شد خواهد خراب زمانه نباشند، مقاومت اهل سازانزمانه
قاَمةٍ  َبعَد  ُقلوٌب  ُغ یَفَتز »: دیفرمایم حضــرت که کندیم اســتناد البالغهنهج ــت  لُّ  َو  اس جاٌل  َتضــ   َبعَد  ر 

الَمة ــَ ــ نیچن ترتیب،بدین (151 خطبه البالغه،نهج)«س ــت روز کی یبرخ که دهدیم حیتوض  حرکت درس
 و یبازجناح ،یبازقیرف ،یتلبجاه جا،یب یهامحبت و ایدن آلوده رایز ؛شد واژگونه شانیهاد  اما کردند،یم

ست راه آن از و شدند یبازحزب ستقامت آن و در شتند ا  دیبا ،نیبرابنا (12/8/95 ،یاخامنه اللهتیآ). برگ
 دارد، ضرورت مقاومت نکهیا ضمن یعنی. نجامدین انحراف به مقاومت که بود مراقب کامالً  و نمود مقاومت

 .است یضرور هم مقاومت ریمس و مد  و نحوه بر وستهیپ و مستمر نظارت

 هوشمندانه استقامت -سه
ــر اهل ااّل  العلم هذا حملی ال» یعلو ثیحد بر و البص ــّ ــت یتیروا ،«الص  یرهبر معظم مقام که اس

 نیب یداخل جنگ جادیا ،اســالم دشــمنان هدف یاخامنه اللهتیآبه عقیده . اســـت کرده نقل را آن بارها
 همچون یاســالم یکشــورها اســتکبار جبهه و اندشــده هم موفق یحدود تا متأســفانه که هاســتمســلمان

 .برندیم نیب از را شــانیهارســاختیز و کندیم رانیو یگرید از پس یکی را...  و عراق ،یبیل من،ی ه،یســور
 آنهاست، هدف که یزیچ آن چرا و میبشو توتمه نیا میتسل دیبا ما چرا که کندیم مطرح را پرسش نیا شانیا

شناخته ما یبرا سدیم شانیا ،نیهمچن بماند؟ یباق نا ستکبار چرا :پر سلمان نیبحر در ا شار زیر را هام  ف
صلح   یروحان یبرا هیجرین در چرا ؟گ اردمی  و کندیم ینیآفرفاجعه یالّزکزاک میابراه خیش ،مؤمن ی  بیتقر م

 به ســا  دو در را او فرزند شــش و رســاندیم قتل به ،اندزده حلقه او گرد بر که را یمردم از نفر هزار حدود
 (همان) رساند؟یم شهادت

 اگر کندیم حیتصـر و داندیم نیرالمؤمنیام حضـرت شیفرما نیهم به عمل را پاسـخ یاخامنه اللهتیآ
شو موفق راه نیا در میخواهیم ص دیبا م،یب ُل یَ  ال َو  َاال»: میکن دایپ رتیب الّ  الَعَلَم  هَذا حم  َصر   َاهُل  ا   َو  الَب

بر ن َو » بود صبور راه نیا در دیبا و کرد دایپ رتیبص دیبا( 173 خطبه البالغه،نهج)«الصَّ روا ا  قوا َو  َتصب   ال َتتَّ
ُکمیَ  ایَش  ُدُهمیکَ  ُضرُّ  (8/10/94 ،یاخامنه اللهتیآ)«. ئ 
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باره ،فیشــر ثیحد نیا اســـاس بر یتحلیلدر  یاخامنه اللهتیآ گاهانه مقاومت ضــرورت در  و آ
شمندانه صه در هو  مطلب تا ست،ین خال  شرر و خال  کفر با مبارزه امروز » :دیفرمایم المللنیب عر

شن شد هم از یجدا و مجزا هایبندصف و رو  یشعارها و ریتزو و ییدورو و نفاق با مبارزه امروز بلکه ،با
. اســت کرده ُپر عالم گوشــه همه در را اســتکبار یبلندگوها که اســت ییهایزناف و هایدروغزن و یتوخال
ــ ــر حقوق از یترفدار از دم یاریبس ــ. ندیگویم دروغ و زنندیم بش ــالم از دم یاریبس  دروغ و زنندیم اس

سالم. ندیگویم سالم آنها، ا ستکبار سردمداران لیم و تبع باب ا ست ا س. ا سان یبرابر از دم یاریب  هاان
 هم است؛ دشوار یامبارزه ،یکنون دوران در مبارزه ن،یبنابرا. ندیگویم و گفتندیم دروغ و زنندیم و زدندیم

فاق و هاییدروغگو گرهیتوج و یغاتیتبل قدرت خاتر به هم و اســتکبار زور و زر قدرت خاتر به  یهان
 (14/3/70 ،یاخامنه اللهتیآ). «شایادیا و استکبار

 مظهر نیحس امام» یرهبر معظم مقام منظر از: گفت توانیم ب ش نیا در ال طاب فصل عنوان به 
 و صبر قله در که دالشهداستیس حضرت نیا و( 14/3/70 ،یاخامنه اللهتیآ). «است استقامت و رتیبص

 .کنند اقتدا شانیا به که موففند جهان آزادگان و دارد قرار بصر
  مقاومت قدرت -چهار

جرة اّن  و أال»: دیفرمایم نیرالمؤمنیام حضــرت ــّ ــلب ةیّ البّر  الش   «وقودا   یاقو و...  عودا   اص
سبت ،یانیب درخت( 45 شماره نامه البالغهنهج) ست، ترمحکم هم کرده، رشد باغ در که یدرخت به ن  هم ا

ــش ،یزد آتش را آن که یوقت ــت ماندگارتر آتش  انیب را قاعده نیا ت،یروا نیا یمبنا بر یاخامنه اللهتیآ. اس
 مقاوم را کشورها رهبران و مسموان ران،یمد رؤسا، ها،ملت که است نیا ،س ت طیشرا تیخاص که کندیم
 (25/6/89 ،یاخامنه اللهتیآ). کندیم چند برابر را آنها همت و مقاومت و روین ورزش، کی مثل و سازدیم

 هایخواهیادیز برابر در دیبا شود،یم هادولت و هاملت قدرت شیافزا موجب مقاومت چون ،نیبنابرا 
 .نمود مقاومت یجهان استکبار یهاییزورگو و

 ییتنها به یحت مقاومت -پنج
 یهمراه را ما یکس اگر کهمهم این پرسش( 6/5/86 ،یاخامنه اللهتیآ). است «یستادگیا» در تیموفق

 با و زندیم مثا  ینیخم امام به نهیزم نیا در یاخامنه اللهتیآ دارد؟ ضــرورت مقاومت هم باز ایآ نکرد،
 به قائل عدالت و حق راه در ینیخم امام فرماید:یم حیتصرو  نییتبچنین  را بحث( ی) یعل امام از یشیفرما

 نیرالمؤمنیام که تورهمان نیز او و نبود ینینشــعقب و ضــعف و ترس و آن و نیا مالحظه و یســتیرودربا
ــ ــوا ال»: بود فرموده هیتوص ــتوحش  ییتنها از ،(201 خطبه البالغه، نهج«)اهله لقّلة یالهد قیتر  یف تس

گاه با تمام، شجاعت با دیبا. دیترسینم  و انیزورگو و قدرتمندان مقابل در یریخطرپ  با کامل، نشیب و یآ
 (6/5/86 ،یاخامنه اللهتیآ). است یستادگیا در ،تیموفق که داد ادامه مقاومت به ،عالم زورمندان
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 مؤمنانه مقاومت -شش 
ــتقامت و مانیا نیب یاخامنه اللهتیآ ــت قائل قیعم و قیوث رابطه ،اس ــتناد با و اس  امام از یثیحد به اس

 مانیا درباره که خواســتند نیرالمؤمنیام حضــرت از. داندیم مانیا هیپا نیاول را اســتقامت یعل
 البالغه،نهج) «.است استوار پایه چهار بر ایمان؛ دعائم اربع یعل مانیاأل »: فرمود حضرت. کند صحبت
 سست هاهیپا اگر اما ،ماندیم رو مانیا بود، محکم هاهیپا اگر که است نیا هیپا چهار از منظور( 30 حکمت

ــد ــبت همان به مانیا  ت،یفرور ای ش ــاقط کامل توربهدرواقع،. زدیریم فرو نس ــود،ینم س  همان به اما ش
 «.والجهاد العدل و نیقیال و الّصبر یعل»: فرمود انیبچنین  را هیپا چهار نیا حضرت. زدیریفروم نسبت

 آخر تا ،دیکن دنبا  را یابرنامه دیخواهیماگر . هاســتنهیزم همه در اســتقامت و یســتادگیا ه،یپا نیاول 
ــتیبا برنامه آن یپا ــ اگر ؛دیکن تمام را کار آن ،دیده انجام را یکار دیخواهیم ؛دیس  در د،یآیم شیپ یبتیمص

ــ آن مقابل ــت از را خودتان بتیمص ــما بر یواجب ؛ اگردینده دس ــودیم مقرر ش  واجب دادن انجام یبرا ،ش
شته تحمل ش دا شو افتاده پا از و حوصلهیب و دیبا  و دیکن یستادگیا د،یریگیم قرار یگناه مقابل در اگر ؛دین

 همان یعنی ،است یکی جاهمه در یستادگیا مفهوم. دارد ینمود ییجا هر در یستادگیا ؛دینشو گناه میتسل
 ،یاخامنه اللهتیآ). دهدیم نشــان را خودش تورکی جا هر در اما ،یپافشــار و اســتقامت و یانســان تقّو 

 . است مانیا شیافزا از یحاک مقاومت، شیافزا ،نیبنابرا( 20/8/83
 ییعقال و یعقل یهاآموزه دگاهید از(ج
 ،درس کی عنوان به و یگ ارهیپا را مقاومت فکر که اســت یکســ نیاول ینیخم امام ،معاصــر جهان در

 زودگ ر احســـاســـات و یزدگجانیه یرو از را مقاومت امام، نکهیا مهم مطلب. کرد دارنشـــان را راه نیا
 ،یمنطق پشــتوانه کی یدارا ،بزرگوار ینیخم امام یســو از مقاومت انت اب   پشــتوانه بلکه ،نکرد انت اب

 یرهبر معظم مقام که کنیممی یبررسرا  ییعقال و یعقل یهاپشتوانه نجایا در. است ینیدو  یعلم ،یعقالن
 (14/3/98 ،یاخامنه اللهتیآ)است.  کرده مطرح را آنها

 یعیتب یواکنش مقاومت -کی
شرف و آزاده ملت هر یعیتب واکنش مقاومت، ست ییزورگو و لیتحم مقابل در با  ازم یگرید لیدل و ا

ست دیتهد برابر در زنده موجود هر یعیتب واکنش مقاومت،» :س ن گرید به. ندارد سان و ا  را تیمز نیا ان
 حفظ را خود تیموجود و کند مقاومت قدرتش، از تربزرگ مراتب به ییدهایتهد مقابل در تواندیم که دارد
 را هاناممکن و افتیدر زین را یاله یامدادها خود، مقاومت با یانقالب مؤمن انســـان ،بااتر همه از و کند

 ضرورت از یزیچ هم باز م،ینداشت مقاومت ضرورت و لزوم بر یتیروا و هیآ چیه اگر یعنی 1«.کندیم ممکن

                                                      
 description=208&pageid=1khamenei.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=-http://book&723373. به نقل از:  1
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ست؛ینم مقاومت سان و تیهو شرف، یبرا که یملت هر چراکه کا شد، قائل ارزش خود تیان  ندیبب یوقت با
 (همان). دیآیبرم یستادگیا و مقاومت درصدد و ورزدیم امتنای کند، لیتحم او به یزیچ خواهدیم دشمن
 دشمن ینینش عقب عامل مقاومت -دو

شعقب عامل ،مقاومت شمن ینین ست د شمن که یزمان. ا ضع بر د شار خود نادرست مو  کند،یم یپاف
 یروشیپ از یریجلوگ راه مقاومت،. کندیم یروشیپ دشــمن شــک بدون کرد، ینینشــعقب حق جبهه اگر

شمن ست د ستدا  نیا یدرست لیدل. ا سالم یجمهور ساله چهل مقاومت تجربه ،ا  جبهه برابر در رانیا یا
 همان().است استکبار
 میتسل از ترنهیهز کم مقاومت -سه

سل و کردن مقاومت شمن مقابل در شدن میت سل نهیهز اما ،دارد نهیهز دو هر ،د ست شتریب شدن میت . ا
 بود؛ میتسل کایمرا مقابل در یپهلو میرژ  -: او کندیم ذکر نهیزم نیا در ی یتار مثا  دو یاخامنه اللهتیآ

 کایمرا به را شیخو نفت و پو  یســعود دولت -دوم! شــدیم هم ریتحق کرد،یم میتقد را خود پو  و نفت
ست تبق دهد،یم ضع آنها خوا  ،نیبنابرا. شنودیم هم را «ردهیش گاو» زیآمنیتوه عبارت و کندیم یریگمو

 ،رونیازا و اســت شــتریب مراتب به مقاومت یمعنو و یماد نهیهز از نکردن، مقاومت یمعنو و یماد نهیهز
 (همان). است میتسل و سازش از برتر ریا مقاومت

 دشمن شکست عامل مقاومت -چهار
 یدشــمن علل نیترمهم از یکیاســـت،  یالمللنیب معروف چهرهکه  مریکاییا گرتحلیل کیبه گفته 

( همان). شــد موفق و گرفت شیپ در را مقاومت ریمســ یاســالم یجمهور که اســت نیا ،رانیا با کایمرا
 به گرانید قیتشــو ســبب ،عامل نیهم و اســـت رانیا ملت یروشیپ و یروزیپ عامل مقاومت ،نیابنابر

 چرا که یبرخ اعتراض به و اســت انقالب صــدور ،ندیفرا نیا اســم ،یاخامنه اللهتیآ نظر به. شــد مقاومت
 انقالب، ، بلکهمیکنینم صــادر را انقالب ما که دهندیم پاســخ نیچن د،یکن صــادر را انقالب دیخواهیم

ست؛ راه و شهیاند فکر، نوعی سند آن را ملتی اگر ا . شودپ یرفتنی می ملت آن ، در دیدخود ی  خود به ،یدپ
 منطقه در امروز که کندیم حیتصر و معرفی ینیع مصداق کی عنوان به را قدس یجهان روز ییمایراهپ سپس
 عراق، در سا ، چند نیا در هاییکایمرآ که ییهاشکست و است مقاومت هاملت مشترر کلمه ا،یآس غرب
 (همان). است مقاومت یهاگروه مقاومت محصو  داشتند، نیفلسط و لبنان ه،یسور

 مقاومت گسترش و تیتثب یراهکارها (د

  یفکر  استقالل -کی

ساختیز از یکی ستقامت، جادیا یراهکارها و لوازم ها،ر ستقال  ا ست یفکر ا  در یاخامنه اللهتیآ. ا
 سرتاسر در یروزشبانه توربه سلطه، نظام پرحجم غاتیتبل با یمیمفاه و تفکرات که است معتقد نهیزم نیا
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ست نیا مهم نکته .شودیم پراکنده عالم  س دینبا ما که ا سموان مردم، به شانیا. میشو غاتیتبل نیا ریا  و م
سیس نظرانصاحب شند مراقب کهکنند می سفارش ینید و یاجتماع ،یا ن َو »: با ع ا   اَارض   یف   َمن َاکَثَر  ُتط 

ّلوَر یُ  ــ  ب َعن ض ــَ ــو جماعت همرنگ دینبا درواقع، (116: انعام)« .الله ل  یس  تکرار ای مطرح را همان و میبش
 حرکت یفکر یمبان آن اساس بر دیبا( 12/6/94 ،یاخامنه اللهتیآ). میدار فکر و یمبانخودمان  رایز م؛یکن
 .مینشو دیتقل گرفتار و میفتین دشمن دام در و میکن

 یدیتوح تیمعنو  به تمسک -دو
 و استکبار جبهه مقابل در مقاومت جبهه روزافزون اقتدار نشانه ،م تلف یهاجنگ در نیفلسط یروزیپ
. است مبارزه در تیمعنو عنصر کردن وارد و خدا به توکل و خدا به مانیا از یناش هاتیموفق نیا. است کفر
 به مانیا او در که شد خواهد موفق مبارزه زمانی. شودیم ریپ بیآس نباشد، همراه مانیا عنصر با ،مبارزه اگر

 .باشد داشته وجود خدا به توکل و خدا
 خداوند به توکل ،یاله وعده به یقیحق مانیا ،ینید هیروح که کندیم هیتوص یاخامنه اللهتیآ ،رونیازا 

 نیالقائل اصـــدق متعا  یخدا. کرد تیتقو مردم در دیبا را یاله وعده به و متعا  یخدا به گمانیخوش و
ست صرّن یل»: دیگویم ما به او و ا ه ن صرهی من الَلّ  کان من»: دیفرمایم ما به خداوند همچنین( 40:حج)«.ن

ه ه کان لَلّ  ،ق 1406 ،یکاشان ضیف ؛195 ،13ال ق،1413 ،یمجلس ؛197 ،79 ال تا،یب ،یمجلس)«له الَلّ
 به ما اگر ، یعنی(76: نساء)«فایضع کان طانیالّش  دیک ان» ؛ چوندینهراس دشمن از ؛ پس دیگر(784 ،8 ال

ص یروزیپ شک بدون م،یکن حرکت خدا یبرا و عمل راه نیا در خودمان فهیوف  اللهتیآ). شد خواهد بین
 (8/12/88 ،یاخامنه

 دعا -سه

 ییتوانا انسان به دعا یاخامنه اللهتیآ باور به. است انسان در دیام روح دنیدم دعا یدستاوردها از یکی
 به «دعا» از هاتیروابرخی  در ،رونیازا .کندیم مســتحکم حوادث مقابل در را انســان و دهدیم قدرت و

ــالح ــده ریتعب س ــت ش ــده نقل بزرگوار ینب از. اس ــت ش ــالح یعل ادّلکم اا»: فرمود که اس  من کمینجی س
عدائکم ، ق 1405 ،یکفعم ؛268 ، ص1370 ،یتبرســـ ؛468ص ،2ال ،ق 1407 ،ینیکل) «ا

سلحه ، یعنی(769ص ست نجات هیما که کنم یمعرف شما به را یاا ست:شما  تدعون» . همچنین، آمده ا
 ، ص1370 ،یتبرس ؛468 ،ص2ال ،ق 1407 ،ینیکل) «الدعاء المؤمن سالح فاّن  الّنهار و لیباللّ  رّبکم
 سالح مثل متعا ، خداوند به توجه حوادث، با رویارویی دریعنی  ،(769 ، صق 1405 ،یکفعم ؛268

 ( 29/7/84 ،یاخامنه اللهتیآ). است مؤمن انسان دست در یاّرندهبُ 
 داشتن یتهاجم موضع -چهار

 نیرالمؤمنیام به را لقب نیا اکرم غمبریپ که اســت «فّرار ریغ کّرار» نیرالمؤمنیام حضــرت القاب از یکی
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 م صوص صفت نیا( 64 و 55ص  ،1ال ،ق 1413،دیمف خیش ؛ 349 ، ص8ال ق،1407 ،ینیکل). داد
 یدارا مقتدر، مهاجم، یعنی فّرار؛ ریغ کّرار نیرالمؤمنیام ی،انسـان یهاعرصـه همه در سـت؛ین ینظام دانیم

شتن . بود عقبگرد بدون و فکر ضعدا شده یمبان بر یستادگیا محکم، موا ضع از اعتقاد، مورد و پ یرفته   مو
 یتهاجم موضع در ایدن یهایعدالتیب و هافلم و هایبد و هایزشت و هایکج دربرابر و شدن خارال یتدافع

ست نیرالمؤمنیام فّرار ریغ کّرار صفت همان ،گرفتن قرار  تا او  از دینیبیم ن،یرالمؤمنیام یزندگ به با نگاه. ا
( 84//25/5 ،یاخامنه الله تیآ). اســت نیهم در هم ما عالال پس .اســت گونهنیا بزرگوار آن یزندگ آخر،

 .میباش ینینشعقب بدون یمهاجم ی،جهان عرصه در ،نیرالمؤمنیام حضرت به اقتدا با دیبا

  بعثت درس مقاومت؛ -پنج
ــو  یزندگ دیبا یاخامنه اللهتیآبه عقیده   بر. گرفت درس آن از و دکر مطالعه یمتریلیم به را خاتم رس

 :حجر)«نیالمستهزء ناریکف اّنا. نیالمشرک عن اعرض و تؤمر بما فاصدی» که آمد یاله امر یوقت مبنا نیهم
 به جامعه آن زورمندان و زرمندان و شیقر دیصــناد و بزرگان! کن یعلن را کار و ریبگ دســت به را پرچم( 95

 گفتند تالبیاب جناب به مکه کفار. بود بزرگوار آن عیتطم مکه، بزرگان کار نیاول. دندیلرز و دندیترســ خود
ــتیر تالب تو برادرزاده اگر ــت، اس ــتیر ما اس  را او خواهد،یم ثروت اگر م؛یدهیم او به را خود مطلق اس

ما یپادشـــاه به اگر م؛یکنیم نیثروتمندتر  از فقط ؛میکنیم انت اب پادشـــاه عنوان به را او ما دارد، لیت
 . بردارد دست شیهاحرف

 غامیپ و آمد غمبریپ خدمت بود، مناریب آنها توتمه از و دیترســیم غمبریپ جان بر که تالبیاب جناب
ضرت به را مکه بزرگان ساند ح ص دیشا و ر سو  ای که کرد هیتو  اکرم غمبریپ. دییایب کوتاه یمقدار شما الله ر
ه! عّم  ای»: فرمود ضعوا لو والَلّ ّشمس و  یحتّ  افعله ا اامر ه ا عن اعرض یشمال یف القمر و ینیمی یف ال
ه افهره  و من راست دست در را خورشید اگر! عموجان ؛الّدمع من ناهیع اغرورقت ثّم ...  هیف بما  هبی او الَلّ

 را کار این خدا به ســوگند بکشــم، دســت هدف این از من اینکه برای بگ ارند، من چپ دســت در را ماه
 ، ص14 ال ،1377 د،یالحد یاب ابن)«.برویم بین از ما یهمه یا کند پیروز را ما خدا یا وقتی تا نمیکنم؛

 استقامت و مانیا نیا ابوتالب یوقت. شد اشک از زیلبر غمبریپ مبارر چشمان: شودمی تیروا ادامه در( 52
ه». کن دنبا  را هدفت ، یعنی«احببت ما قل و اذهب یاخ ابنی»: گفت و شد منقلب د،ید را  اسّلمّنک ا والَلّ

  (همان)«.کنمینم معاوضه زیچ چیه با را تو من خدا به ءسوگندیبش
 از استقامت نیا. ندیآفریم یستادگیا ،یستادگیا که کندیم لیتحل نیچن را انیجر نیا یاخامنه اللهتیآ

ستقامت شهیر غمبر،یپ ستحکم ابوتالب در را ا س هدف، به یبندیپا نیا. کندیم م شمن، از دنینتر  تمع د
 ،یستادگیاشک بی بدهد، خواهدیم دشمن که یازیامت به نبستن د  است، دشمن دست آنچه در دنینورز

ست به متعلق هدف نیا که آفریندرا می ییخدااتمینان به  و هدف راه، به اعتماد آرامش،  نیهم بنابراین،. او
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 بر روز به روز و ســتادندیا هایدشــوار و مشــکالت همه آن مقابل در ،بودند امبریپ همراه که نفر چهل ،یســ 
شان سری و هیسم عمار، با که دندیدیمآنها . شد افزوده تعداد  مانیا حا  نیع در و شودیم رفتار چگونه ا

 . است سریم گونهنیا حق شرفتیپ ؛آوردندیم
 ؛رودینم شیپ حق زدن، نهیسـ آن یپا و حق پرچم کردن بلند ، باامان و امن و شیآسـا حالت در صـرفاً 

 نشان استحکام و استقامت خود از ،حق شرفتیپ راه در حق، رویپ و حق صاحب که رودیم شیپ یزمان حق
ــتادگیا همان برای نمونه، .بدهد ــتقامت به بعثت، او  یس ــه بیعج اس ــا  س ــعب در س  منجر تالبیاب ش

هیعل متوکل د  آن مه،یخ نیا مستحکم عمود آن او ، استقامت آن. شودمی  را یاستقامت نیچن که است الَلّ
ــا در ــبر آحاد که آوردیم وجود به فض  ،یاخامنه الله تیآ). میریبگ بعثت از دیبا ما را درس نیا ؛کنندیم ص
9/5/87) 

 قوت نقاط به توجه -شش
ــاد از یکی یاخامنه اللهتیآ ــانیا نظر از. داندیم نیاربع ییمایراهپ را قّوت قیمص  نیاربع ییمایپهرا ،ش
 ســمت به یونیلیم میعظ اجتمای حرکت. اســت یاســالم مقاومت جبهه قّوت و قتیحق قّوت اســالم، قّوت

 او از دیبا عالم آزادگان همه که است شهادت و یفداکار افت ار اوال و قله سمت به ن،یحس سمت به کربال،
 استقامت مظهر( ی) نیحس امام. است مقاومت جبهه تقّو  و قدرت نشاناربعین ( 21/7/98). رندیبگ درس

ست یآزادگ و یستادگیا و مقاومت و سان یونیلیم حرکت و ا س سمت به آزاده یهاان صاد از ،نیح  بارز قیم
 .است مقاومت جبهه تقّو 

 مساجد تیتقو  -هفت
سجد یاخامنه اللهتیآ س بزرگ گاهیپا را م ست معتقد و داندیم یفرهنگ حرکت و یفرهنگ جیب  دیبا که ا
سجد ییکارآ ستکبار ،مقابل در (31/5/95). داد شیافزا را م ستگان و ا  نقش کردن کمرنگ دنبا  به آنها واب

 دیبا بروند، مسجد به خواستندیم مردم یوقت تونس کشور در یعل بن زمان در ،نمونه برای .هستند مساجد
ــجد به ورود کارت ــتندیم مس ــجد به ورود کارت .داش  نماز اجازه! دادینم هم همه به و اددیم دولت را مس

 ،اســاس نیا بر( 15/11/89 ،یاخامنه اللهتیآ). بود ممنوی هم مســاجد در یفرادا نماز چ،یه که جماعت
 . است مقاومت گسترش و تیتثب یراهکارها از هاگاهیپا عنوان به مساجد تیتقو

 ییتنها از دنینترس -هشت
ساس بر یاخامنه اللهتیآ ستناد ا س و مقاومت ،خیتار به ا  هاملت همه تیموفق یبرا را ییتنها از دنینتر
 یستیونیصه جّرار ارتش بر لبنان مقاومت ،سا  ده از کمتر فرف در که کندیم نییتب یو. نمایدیم زیتجو
 از را هاســتیونیصــه او  لبنان، مقاومت. نیفلســط مقاومت بعد و لبنان مقاومت او  آمد؛ فائق بار چند

نان جنوب عد و کرد رونیب لب نگ در ب ـــتیونیصــه ینیب روزه، 33 ج به  کایمرا. دیمال خار به را هاس
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 یمردم یروین که مقاومت یروین اما ،کردند کمک هم آنها را یداخل انتکارانیخ و کرد کمک هاستیونیصه
. کند خارال عرصـــه از را نهایا همه توانســـت - کندیم کارچه دیفهمیم و بود هدف با بود، مانیا با بود،

سط مقاومت ضان ماه روزه 51 جنگ در روزه، 8 جنگ در روزه، 22 جنگ در گونه بود.نیهم نیز نیفل  در رم
و  متعهد مردم چون ؛پیروز شوند توانستند کوچک منطقه کی در سالح،کم توان،کم مردم عده کی تابستان،

 که بشود متوسل او و کند خوار و زبون را جّرار یستیونیصه یروین توانست نیفلسط مقاومت بودند، بانیپشت
  (29/11/93). میکن قبو  را بسآتش دییایب

 و هاپو  و نرفتند غّزه کمک به اســالمی هایدولت. کرد مقاومت ییتنهابه  نیز غزه که بود یحال در نیا
 نیا. گرفت قرار ســتییونیصــه میرژ خدمت در آنها از بعضــی نبود، غّزه خدمت در تنها نه نفتی دارهای

ــان ــت ملت کی مقاومت قدرت زانیم و مبلغ دهندهنش  قدرتی چیهپس  ( 7/5/93 ،یاخامنه اللهتیآ). اس
ضر صحنه در هاملت وقتی. کند مقاومت هاملت مقابل در تواندینم -یم ُکند هاقدرت غیت شوند،یم حا

 اللهتیآ). اســـت منطقه نیا مشــکالت عالال ن،یا. ندیبگو زور هاملت به توانندینم هاقدرت و شــود
 (2/12/89 ،یاخامنه
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 یر یگجهینت 
شکارتر به که ییایدن در سم و نیآ شگاه محافل در ممکن، شکل نیتریر  غرب و شرق یعلم و یدان
مت باوجود ،یگرید بر خود اراده لیتحم به ،قدرت عالم، قاو حث شــود،یم فیتعر یگرید آن م  از ب

 زبان فقط که خوارانجهان و تلبانســلطه برابر در قدرتمندانه مقاومت ؛اســـت قدرت از بحث مقاومت،
ندیم را قدرت نا نیا بر. دان قا  نیا در مب جا  و م مان ،م مت گفت قاو لل نیب عرصـــه در م ک با الم  با دیتأ
 معظم دگاهید یبندتبقه و لیتحل و نییتب یبرا. شد نییتب یاخامنه امام انقالب معظم رهبر دگاهید تیمحور

 نیادیبن یهاپرسش ارچوبهچ ،گرید ریتعب به ای و «المطالب اّس  ای مطالب امهات» ینظر ارچوبهچ از له
ستفاده با هم مطالب. میبرد بهره شاف روش از ا ستقرا -یاکت ضمن ،یمطابق دالت به ییا  ارائه یالتزام ای یت
س یراهکارها و مقاومت ضرورت مقاومت، مفهوم. شد سی کردیم مقاومت به دنیر  جینتا از یبرخ. را برر
 : است قرار نیا از قیتحق

 ارکان از رونیب هم یامور دارد. رکن شش ،حرکت یالگو اساس بر و است یاسازه یمفهوم ،مقاومت .1
 .کاهندیم آن سهولت و سرعت از ای کنندیم عیتسر و لیتسه را حرکت که هستند حرکت

مقاومت  و دارد یانســان و یجهان و یالمللنیب یســرشــت ،مقاومت ،یمحمد ناب اســالم شــهیاند در .2
 دســتور کی آنکه از شیپ مقاومت ،ســ ن گرید به. اســت یوجدان با و آزاده انســان هر فهیوف کردن،

 دربرابر دینبا یاآزاده انســان چیه و اســت یانســان فهیوف کی باشــد، یقرآن یراهبرد و یاســاســ
 .کند سکوت یالمللنیب یهاچاقوکش فلم و تجاوزها ها،ییزورگو

 و هاملت زیم یرو که اســت یانهیگز نیتریاصــل ،یاســالم و یانســان حل راه کی عنوان به مقاومت .3
 و فعل و قو  از آنچه اساس بر ،س ن گرید به. باشد داشته قرار دیبا و دارد قرار جهان آزاده یهادولت

ستکبار بکارانهیفر یشعارها شر حقوق همچون یجهان ا س و ب شاهده یدموکرا  نهیگز تنها ،شودیم م
شمندانه و شجاعانه مقاومت رو، شیپ ست هو ضت دیجد تحرر ،رونیازا. ا سالم یداریب نه  دیبا یا

 .است آن بارز یالگو یاسالم رانیا که یمقاومت ؛باشد مقاومت یالگو بر یمبتن

سالم یجمهور .4 ستبداد هیعل مقاومت پرچمدار ،)ره( ینیخم امام یرهبر با رانیا یا ستکبار و ا  ؛بوده ا
ستکبار هیعل همچنان یاخامنه اللهتیآ یرهبر به که یمقاومت ستمرار یجهان ا ست سبب و افتهی ا  شک

 .است شده ایآس غرب در آنها خائن همکاران شدن ریگنیزم و کایمرا یهااستیس

 است یستیونیصه غاصب میرژ و تکاریجنا یکایمرا گرفته، شکل آن برابر در مقاومت که مقابل جبهه .5
سالم حفظ ،او  سطح ؛دارد سطح دو در یاهداف و سالم دربرابر یمحمد ناب ا ش یی  کایمرا ا  و یداع

ست یوهاب سان آزادی و کرامت حفظ ،دوم سطح در و ا ست ان  هدف د  در هم هدف نیا البته که ا
 .دارد قرار او 
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ــتریب نظر اتفاق و وحدت ،یهمدل ،ییگراهم با مقاومت هرچه .6 ــطح در و ش ــ یس ــرعت با و ترعیوس  و س
 . شودیم آسان و عیسر ،سلطه نظام ینابود و دیآیم دست به زودتر یروزیپ رد،یبگ شکل یبهتر تیفیک

ــرت .7 ــو  حض ــرت اعظم رس ــ اباعبدالله حض  به که یرهبر عنوان به ینیخم امام و نیالحس
سته شکل نیبهتر ضرت و اکرم امبریپ از گرفتن الگو با توان شهدایس ح  را مقاومت گفتماندال

 یهاانسان همه چشمان مقابل الگو، عنوان به کند، یاتیعمل یاسالم رانیا مؤمن و یانقالب ملت توسط
 .لله الحمد و. دارد قرار آزاده
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