
 

 

 

 

 هافتنه عبور ازدر  دینی نقش بصیرت

  مقام معظم رهبری هایدیدگاهبا تأکید بر 

 اصغر مهری

 دهیچک

خویش، به مدد بصیرت  بابرکتبه و نظام جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه حیات طی  

پشت سر گذاشته است.  یسربلندو  تباعز های متعدد و پیچیده دشمنان را همواره دینی، فتنه

و مسئوالن نظام، عامل اساسی مهار این  تدر منظومه فکری رهبر معظم انقالب نیز بصیرت ِمل  

یک ضرورت  ،و نیاز به بصیرت  شدهشناختهبه نظام اسالمی ها و همچنین بالندگی شجره طی  فتنه

های دشمنان در تر شدن فتنههمیشگی برای ادامه حیات جمهوری اسالمی، با توجه به پیچیده

تحلیلی و با  -ه شده تا به شیوه توصیفیرود. در این مقاله کوشید، به شمار میمقایسه با گذشته

، نقش بصیرت دینی در عبور از فتنهایخامنهاستفاده از منابع دینی و همچنین بیانات امام 

را  شدهاشارهکه بصیرت با کارکردهایی که دارد، این هدف  دهدمینشان  ،ها تحلیل شود. نتایج

شناخت بهتر نظام جمهوری اسالمی و ؛ زیرا بصیرت عامل شناخت حق از باطل، کندمیتأمین 

مظهر حق و باطل و همچنین اهتمام به تقویت نظام اسالمی و تضعیف  عنوانبهدشمنان آن 

که با اصول مهمی مورد اشاره قرار گرفته  ،اختصاربه  . همچنین در این مقالهشودمیدشمنان 

، مردم و مسئوالن نظام اسالمی از بصیرت خویش مراقبت نموده و دچار هاآنرعایت و تقویت 

 .شوندنمیفریب دشمن  هایسیاستغفلت و گرفتاری در 

 بصیرت، فتنه، مقام معظم رهبری. :هادواژهیکل
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 مقدمه

 هایفتنهو  هاتوطئهل انقالب اسالمی، همواره دشمنان اسالم و نظام اسالمی با انواع در گام او 

تا این مانع بزرگ برای منافع استکبار را از  اندنمودهسیاسی، اقتصادی و فرهنگی تالش  نظامی،

و در  هابرنامهشکست دشمنان در همه این  رغم بهسر راه خود برداشته و آن را نابود نمایند. اما 

 هایقدرتجمهوری اسالمی ایران، این  ترتازهمقابل، پیشرفت و بالندگی و تعمیق و حیات 

جدید و پیچیده، برای این درخت  هایفتنهو طراحی  انگیزیفتنه، هرگز از جوسلطهاستکباری و 

و تنومند دست برنداشته و این امید باطل را دارند که سرانجام بتوانند این نظام برخاسته  دارریشه

م اسالمی ا آن عامل و عنصر اساسی که ماندگاری نظااز اسالم و حق و حقیقت را شکست دهند. ام  

 هایحوزهو در ذیل آن، بصیرت در « بصیرت دینی»، کندمیو بالندگی حیات طیبه آن را تضمین 

 سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

ه قرار گرفته است که دینی، نقش بصیرت دینی تا بدان حد مورد توج  هایآموزهدر منابع و  

-خواری جوامع گذشته، نتیجه بصیرت ت و یا وابستگی وو عز  جانبههمهپیشرفت  گفت، توانمی

، در بیانات بارهدراینو جوامع است. رهبر معظم انقالب نیز  هاتآن مل  بصیرتیبیمداری و یا 

است،  کردهمینظام را تهدید جدی پیچیده و عمیق،  هایفتنهدورانی که در  ویژهبهخویش و 

دشمنان  را ناشی از بصیرت  هایفتنهز همواره با تأکید بر عنصر بصیرت، عبور سرافرازانه نظام ا

اسالم و انقالب اسالمی در آینده را در پرتو  هایآرمانمردم و مسئوالن دانسته و همچنین تحقق 

با  -. بر این اساس پرسش مهم  این است که نقش بصیرت دانندمی قابل تحققبصیرت افزایی 

مقام  هایدیدگاهدشمنان انقالب اسالمی و با تأکید بر  هایفتنهدر عبور از  -ابعاد آنعنایت به 

 معظم رهبری چگونه قابل تبیین است؟ 

تحلیلی و با استفاده از منابع دینی و همچنین  -روش توصیفی در این پژوهش تالش شده تا با

، پاسخ مناسبی در این هاآنموضوعی و تحلیل  بندیدستهو  مقام معظم رهبری هایدیدگاه

از موضوعات مرتبط با  ایپارهاست تنها شامل  شدهنوشته بارهدراینارائه شود. آثاری که زمینه 

؛ لذا این پژوهش اثری جامع و جدید گیردبرنمیموضوع پژوهش بوده و تمام ابعاد این پژوهش را در 

 .باشدمیدر این زمینه 
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 مفهوم شناسی .1

 :بصیرت (الف

، بینایی کندمیآن درک  وسیلهبهت و دلیل، عقل و زیرکی، نیرویی که قلب در لغت به معنای حج 

)نک:  است رفته کاربه،  شوندمیدیده  خوبیبهاشیاء  هاآن وسیلهبهدل، نشانه و راهنمایی که 

برای « بصیرت. »(535 :4ج ؛411 :5، ج1372، ؛ طبرسی127 :1412، ؛ راغب اصفهانی65: 4ج ،1414، منظورابن

اعتقاد حاصل شده در قلب نسبت به امور دینی و حقایق امور، زره و هر نوع سالحی که پوشیدنی 

 . (117: 17ج ،1410 )فراهیدی، است رفتهمیباشد، به کار 

ه، که یگانه معنای این ماد   اندآورده چنیناین، بارهدرایناهل لغت را  هایپژوهشبرخی نیز نتیجه 

(. 278: 1ج ،1360، )مصطفوی از مشاهده عینی و یا رویت قلبی است آمده دست بهی علم و آگاه

که هست  طورآنآن هر چیز  وسیلهبهکه  نه و داللتیصاحب تفسیر المیزان، نیز آن را به معنای بی 

 .(302: 7ج ؛106 :20، ج1417، )نک: طباطبایی انددانستهدیده شود، 

بصیرت معنای نوعی از بینایی و شناخت حقیقت و تمییز آن از باطل است که از منبع  بنابراین 

 آمده دست بهو همچنین، وجه اشتراک بصیرت و بصر در روشنایی و یقین  آیدمیقلب به دست 

. دیگر معانی نظیرِ زیرکی، هوشیاری و عبرت از لوازم بصیرت است و بدون این باشدمیاز این دو 

 آید.یابد و پدید نمییرت معنا نمیلوازم  بص

و تفکیک « بصر» در باب تعریف اصطالحی بصیرت نیز با بررسی کاربردهای قرآنی ماده

« بینایی قلب» ی و بینایی قلبی، بصیرت را باید به همانآن در دو معنای بینایی حس  هایاشتقاق

 ایگونهبهباالتر از بینایی و روشنایی چشم بوده و  ایمرتبهمعنا کرد. در این تعریف، بینایی قلب، 

د حق را از باطل تشخیص داده و سپس واکنش مثبتی از خود نشان دهد. توانمیاست که شخص 

روشن خداشناسی و  هاینشانه، مقصود از آن را همان دالیل و «بصائر»نمونه، با ذکر واژه  عنوانبه

حقیقت، با بصیرت یابی و فهم حقیقت از این کتاب  دانسته که تشنگانراهنمای سعادت آدمی 

و در مقابل، گروه نابینایان، خود را از مشاهده آن حقایق  دارندمی بر آسمانی، به سود خود قدم

 .(104: )انعام کنندمیبه زیان خود عمل  روازاین محروم ساخته و 

که  کندمیقوا، چنین بیان قرآن کریم در جایی دیگر در بیان یاری و امداد الهی برای اهل ت

ست راه را از چاه و دو کهچنانآنافکند، های شیطانی پرده بر دید باطنی انسان میوسوسه کهآنگاه
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 چنانآنشناسد، ذکر و یاد پروردگار از سوی اهل تقوا، برای ایشان را از دشمن و نیک را از بد نمی

شیطان تشخیص  هایوسوسهو  هاظلمتا از که ایشان حقیقت ر سازدمیفراهم بینایى و روشنایى 

این رهایی و از . قرآن کریم یابندمیشیطانی نجات  هایوسوسهت هم از چنگال داده و به همین عل 

در روایات نیز   .(65: 7ج ،1386، )مکارم یاد کرده است« مبصرون» تعبیر باسعادت  سوی بههدایت 

نوری است که به انسان، توانایی درک  منزلهبهو علمی یقینی و  بخشاطمینانشناخت عمیق و 

دهد می تشخیص وضوحبهای که راه حق را از باطل گونهبه دهد؛حوادث را می پشت پردهحقایق و 

فَإِنََّما » فرمایند:در این زمینه می علی امیرالمؤمنین. کندمیعبور  سالمتبه هافتنهو  هابحرانو از 

مَهَاوِي وَ الضَّلَاَل فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتََفعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْ َسمِعَ الْبَصِيرُ مَنْ

اهل بینش کسی است که بشنود و بیندیشد و با بینش در آن درنگ  ؛(153خ :البالغه)نهج« الْمَغَاوِيفِي

 ها نگاه دارد. شود و خود را از پرتگاه مندبهرهادها پند گیرد و کند و از رخد

بصیرت و بصیرت افزایی را نیاز همیشگی انسان و جامعه مقام معظم رهبری نیز که همواره 

، در تعریف خویش از بصیرت، پس از بیان دو دارندفراوان  تأکیداسالمی دانسته و در این خصوص 

حوادث پیرامون انسان، مقصود از  همچنین الیه بیرونی و در ارتباط با الیه اصولی، زیرین و مبنایی،

بصیرت در سطح وسیع و الیه عمیق آن را همان بصیرت توحیدی و باور درونی انسان نسبت به 

بیرونی یعنی شناخت دقیق و جامع  هایالیهکه انسان را به شناخت  دنکنمیخداوند متعال معرفی 

؛ بدان معنا که انسان در حوادث مرتبط با او،  با درست سازدمیاو آگاه انسان از حوادث پیرامون 

 .یابدمینگاه کردن و درست تدبر نمودن، به بینایی و فهم حقیقت دست  

انسان در حوادث پیرامون او، معتقدند که این بصیرتی که در  نیاز موردبصیرت  دربارهایشان  

هم روی آن تکیه و تأکید شده، به معنای  المؤمنینامیرحوادث الزم است و در روایات و کلمات 

و در حوادثی که پیش روی اوست و به او  گذردمیاین است که انسان در حوادثی که پیرامون او 

، تدبر کند؛ سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند؛ به تعبیر کندمیارتباط پیدا 

یعنی  ؛ فکر کند و بر اساس این فکر اعتبار کند.«إمرأ تفكر فأعتبر رحم اهلل»، اعتبار کند: امیرالمؤمنین

با این سنجش، بصیرت پیدا کند. حوادث را درست  - «و إعتبر فأبصر» -مسائل را بسنجد ،ربا تدب 

؛ یعنی بینایی کندمیتدبر کردن، در انسان ایجاد بصیرت  هاآننگاه کردن، درست سنجیدن، در 



 با تأکید بر ديدگاه های مقام معظم رهبری هافتنه عبور ازدر  ديني نقش بصیرت 

 

 

103 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) شودمیچشمش به حقیقت باز و انسان  کندمیایجاد 

content?id=10456) . 

 :فتنه (ب

ظاهر  منظوربهو به معنای داخل کردن طال در آتش، « فتن»بیشتر واژه پژوهان عرب، اصل فتنه را از

آتش دانسته و به کاربرد  وسیلهبهشدن مقدار خالصی از ناخالصی آن و یا به معنای سوزاندن چیزی 

 اندکردهاشارهبال و گرفتاری نیز  ،آزمایش و امتحان آن در آیات قرآنی در معانیِ عذاب و مجازات،

، هادیدگاهبرخی نیز پس از ذکر  .(127: 8ج ،1410 ،؛ فراهیدی317: 13ج، 1414 ،منظور؛ ابن623 :1412، )راغب

که  موجب اختاللِ به همراه اضطراب در جریان امور  دندانمیاصل معنای این ماده را آن چیزی 

در امور،  رویزیاده، هادیدگاهدانسته و بر این اساس، ایشان از مواردی نظیر اموال، اوالد،  اختالف در 

 .(22: 9، ج1360، )مصطفوی کندمیمصادیق این ریشه یاد  عنوانبهعذاب، کفر، جنون و آزمایش، 

گفت که اصل معنای فتنه، داخل کردن طال در کوره بوده تا  توانمی هادیدگاهاین  بندیجمعدر  

 هاآزمایشاز این معنای محسوس به معانی معقولی نظیر  تدریجبهخوبى و بدى آن آشکار شود. سپس 

که باعث تصفیه روح انسان و  مجازاتها بوده، بالها و چگونگى صفات باطنى انسان دهندهنشانکه 

 هایآزمایشیا تخفیف گناه شده، شدت و عذابی که متوجه مشرکان و گمراهان به دلیل شکست در 

توان از باب ذکر میالهی شده، و... توسعه معنایی یافته است. همچنین مسئله اختالل در امور را 

 مالزمه غالبیِ معنای اصلی ماده دانست.

، 1372، )طبرسی آن را بر هر امر شر  و بدی اطالق نمود توانمینه نیز در تعریف اصطالحی فت

. فتنه در بینش اجتماعی اسالم، به حرکتی اجتماعی با مجموعه خصوصیات مشخص (112: 11ج

اشاره دارد که در آن، فضای تشخیص حق از باطل با مشکل مواجه شده و الزم است با آن مقابله 

که ماهیت آن روشن نیست و ظاهری  گویندمی ایپیچیدهه حوادث ب ،. فتنه در اصطالحشودجدی 

، تباهی، عداوت، دشمنی، نظمیبیفریبنده دارد و باطنی مملو از فساد که جوامع انسانی را به  

 . (238 :1386)مکارم شیرازی،  کشاندمیجنگ، خونریزی و فساد در اموال و اعراض 

، در تعریف فتنه، آن اندگفتهفی که از فتنه سخن مختل هایمناسبتمقام معظم رهبری نیز به 

 :ماندمیکه در آن، امر باطل با حق امتزاج یافته و حق پوشیده  دانندمیرا وضعیتی 
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... بخشی از حق را با بخشی از شودمیباطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان  غالباً»

یح باطل باشد؛ لذا مخاطبان دچار اشتباه صِرف باطل و صر گذارندنمی؛ کنندمیباطل مخلوط 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10456) «؛ این را باید خیلی مراقبت کردشوندمی

 :فرمایندمینیز در جایی دیگر 

فی زندگی مردم در محیط ظهور اسالم  را، محیط فتنه توصیف کرده است:  امیرالمؤمنین

انسان قادر بر  هایچشمکه  غبارآلودی؛ فتنه یعنی آن فضای وطئتهم بأظالفها فتن داستهم بأخفافها و

. این وضعیت دهندنمی؛ صالح را تشخیص بینندنمینیست؛ راه را  غبارآلوددیدن در آن فضای 

 کردندمیزندگی  پرماللپر محنت و  ایمنطقهمردمی بود که در آن 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25056). 

که با ظهور خود، جامعه  دانندمیگفته شد، در تعریف فتنه، آن را اموری  آنچهمطابق  بنابراین

و در اغلب موارد، ریشه این امور، آمیختگی حق  نمایدمی هایگرفتاریو  هاسختیاسالمی را دچار 

تا باطل قابل عرضه باشد و  شودمیبا باطل است؛ لعابی از حق است که روی باطل قرار داده 

ا در برخی موارد نیز حق و باطل مشخص بوده و باطل برای نابودی آن را باور نمایند. ام  لوحانساده

اتی است که این یآ نمونهسوره یونس، از  83سوره نساء و نیز آیه 101 ؛ آیهشودمیحق وارد عمل 

 .کندمیمسئله را تأیید 

 بصیرت و فتنه .2

دینی به مسئله بصیرت و همچنین تأکیدهای فراوان مقام معظم رهبری بر افزایش مداوم  اهتمام منابع

گذر نموده و  از  هافتنهد از توانمی رتیتنها در پرتو بصت است که یک ملت بصیرت دینی، بدان عل  

 :شودمیبررسی  هافتنهکارکردهای بصیرت در عبور از  ترینمهمسربلند بیرون آید. در ادامه  هاآن

 هافتنه. روشنگری و تبیین ماهیت 1. 2

تا بدون تعصب و بدون حاکمیِت  دارندوظیفهخواص و نخبگان فکری و سیاسی  ویژهبهآحاد جامعه و 

را تبیین و روشنگری نمایند. این افراد باید با حضور خود  هافتنهقات جناحی و گروهی، حقایق و تعل 

تأثیر بگذارند. همه  هابر آنحق از باطل،  جداسازیی فتنه و در میان مردم و غبار زایی از فضا

و یا مصداق  زدهتهمتاذهان مردم را روشن نمایند، بدون اینکه به دیگران اتهام یا  دارندوظیفه

 گیردبر ایشان ایراد می گونهاینخطاب به مخالفان، یهودِ آن روز،  بارهدراینمعرفی نمایند. قرآن کریم 
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باید حقیقت را  کهدرحالی، کنیدمیو حق را کتمان  کنیدمیکه شما چرا باطل را با حق مخلوط 

؛ اى اهل (71 :عمران)آل «يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبُِسونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكُْتمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ َتعْلَمُون» بیان کنید؟

 دانید؟  کلمهخود مى بااینکهکنید، آمیزید و حقیقت را کتمان مىکتاب، چرا حق را به باطل درمى

از آن مشتق شده، به معناى القاى شبهه و آرایش « تلبسون» )به فتح الم( که فعل مضارع« لبس»

فرماید که اى اهل کتاب چرا حق را در صورت مى بنابرایناست،  عکسبهحق و یا  صورت بهباطل 

 آیه، در مقام بیان ذم و توبیخ بر کتمان حق است (256: 3، ج1417، بایی)طباط دهید؟باطل جلوه مى

 .(772: 2، ج1372، )طبرسی

حق  یالالبهتا حرف باطل در  شودمیاست که باعث  جهتازآن هاافشاگریاهمیت تبیین و 

پنهان نشده و با جداسازی مرزها، راه درست شناخته و پیش رود. مقام معظم رهبری در این زمینه  

 :فرمایندمیو با اشاره به سنگینی وظیفه خواص جامعه 

 عامل دشمن بینیدمی، وقتی شودمیه  وارد میدان غبارآلود)وقتی( یک عامل دشمن در این فضای 

آمد توی میدان، اینجا باید خط را مشخص  -الضمیر اوستما فیکه حرف او، شعار او حاکی از -

؛ بیشتر از همه، خواص؛  و در میان خواص دارندوظیفهکنید، اینجا باید مرز را روشن کنید. همه 

بیشتر از همه آن کسانی که مستمعین بیشتری دارند، شنوندگان بیشتری دارند. این وظیفه است 

نباشد که باطل،  خودش را در  جوراین. گویدمی و معلوم بشود که کی چه روشن بشوددیگر. مرزها 

برخاسته در میدان، مخفی کند، ضربه بزند و جبهه حق نداند از کجا دارد ضربه  گردوغبار الیالبه

 زدن از سوی خواص، مطلوب نیست دوپهلو. این است که حرف خوردمی

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8629). 

هستند که به لحاظ نزدیک  هاییچهرهخواص و نخبگان یعنی همان صاحبان فکر و تحلیل، 

استعداد و ظرفیت آنان به   -را دارد هاانقالبکه نقش اساسی و زیر بنایی در  -بودن به تفکر رهبری

و پردازش  کنندمیبین رهبری و مردم واسطه بوده و ارتباط برقرار  نوعیبه هاآن. پیوندندمیرهبری 

 کننده اندیشه رهبری هستند. 

و تحقق اهداف انقالب، در ارتباط با رهبری و مردم نقش بسیار  یسازنهیزمدر خواص 

ترجمان اندیشه ( هدایت افکار عمومی؛ ب (از: الف اندعبارت هاآندارند که برخی از  ایکنندهتعیین

باید متناسب با دیدگاه رهبری  هاآنکردار و رفتار  نوع حرکت،؛ رهبری هایاندیشهتبلور ( رهبری؛ ج

نزدیکی مردم به خواص و محبوبیت نزد افکار عمومی به دلیل ؛ برخورداری از محبوبیت (باشد؛ د
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سازی  اثربیو  هاشبههنقش اساسی زدودن  ).10 :1388، )رشوند اعتبار و عشقی که به رهبر دارند

از این خواص که جامعه اسالمی همواره باید  اینمونه. دهندمیرا خواص و نخبگان انجام  هافتنه

بود که  نقش مهمی در  علی باوفای امیر مؤمنانالگوی خود قرار دهد، جناب عمار یاسر، از یاران 

های دشمن در صف یاران امام داشت. ها و تردید افکنیمقابله با جنگ روانی دشمن و شبهه افکنی

در جنگ صفین،  با مقاومت خود در برابر تبلیغات  از مردان با بصیرتی بود که زدنیمثالاو نمونه 

کار را باز  هایگره، اختالفات و تردیدها را برطرف نموده و هاشبههدروغین و گوناگون معاویه، 

 :کردمی

باید حقیقت  حقایق را بدون تعصب روشن کنند...یکی از کارهای مهم نخبگان و خواص، تبیین است؛ 

در مقابل  را فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر، تبیین حقیقت بود...

و تأثیر  کردمیروشن  هاآن؛ حقایقی را برای کردمیصحبت  هاآنو مبالغی برای  ایستادمی هاآن

هست،  هاآنتوی  مگو بگودچار تردید شدند،  ایهعد  ، یک پیداشدهاختالف  دیدمی یکجا. گذاشتمی

؛ این کردمی، تبیین کردمی، صحبت    زدمیو برایشان حرف  رسانیدمیآنجا  سرعتبهخودش را 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7695) کردمیرا باز  هاگره

، این است رودمیسیاسی انتظار  هایگروهمعه و جریانات سیاسی و جا نااز نخبگ آنچه بنابراین

تا بتوانند با تغییر مناسب بینش و  واردشده، از روی بصیرت هافتنهدر مواجهه با حوادث و  هاآنکه 

رفتارهای مردم، وضعیت بهتری برای نظام اسالمی ایجاد نمایند. صاحبان نفوذ و فکر جامعه باید 

ک به فتنه بوده و فتنه آلود، خود کم هایموقعیتهوشیار باشند که سکوت و کنار کشیدن  در 

 شد. خواهدمیسبب عذاب پروردگار و محرومیت از نعمت نظام اسال

باشند و موضع صریح  درصحنهدر جایی که باید  هاآنباید مراقب باشند که کنار کشیدن  نخبگان 

تا اخالص  دارندوظیفههمگان  ،گران خواهد شد. در این جهتفتنه استفاده سوءو قاطع بگیرند، سبب 

را در خود بیشتر نمایند تا با این  هاواقعیتاین دو، نور مشاهده  افزاییهمل و تقویت بصیرت و در عم

  .)همان( نمایند بینیپیشرا از قبل  هافتنه ترینپیچیدهو نورانی، بتوانند  باصفاپاک و  هایدل

 . شناخت حقانیت نظام جمهوری اسالمی ایران2. 2

یک نظام حق و متناسب با نیازهای حقیقی انسان،  عنوانبهد توانمیتنها زمانی  ،یک نظام سیاسی

خود را حفظ نماید که  دارای شرایط زیر باشد: دارای مبانی حق و مطابق  جانبههمهثبات و اقتدار 

با مصالح سعادت حقیقی انسان باشد، اهداف او دارای ویژگی حق باشند و همچنین روش تحقق 



 با تأکید بر ديدگاه های مقام معظم رهبری هافتنه عبور ازدر  ديني نقش بصیرت 

 

 

107 

دنبال نماید.  هاآنق و بدون صدمه و ضرر به دیگر نیازهای حقیقی اهداف خویش را از طریق ح

خود  ، سبب عدم توفیق این نظام در جلب مقبولیت و ماندگارییادشدهفقدان تنها یکی از شرایط 

 پردازیم:. در ادامه به شرح هر یک از این شرایط میشودمی

ت نظام جمهوری اسالمی ایران، شاخصه حقانی  ترینمهم ت در مبانی و اهداف:. حقانی  1. 2. 2

 چنیناین. یک نظام تنها با باشدمی هاانسانآن بر اساس مبانی اسالم و نیازهای فطری  ریزیپی

از  تنها نهخود جلب نموده و گذشت زمان  سویبهبیشتری را  هایدل هرروزمختصاتی است که 

مقام معظم رهبری نیز در این زمینه، نیز نموده است.  تربرجستهدرخشش آن کم نکرده، بلکه آن را 

را از  هاانسانکه خود را موظف دانسته تا  دانندمیت جمهوری اسالمی را در این دلیل حقانی 

 زندگی خارج کند: هایتاریکی

بنای حکومت اسالمی این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین این است که انسان 

در  تقواییبی، شهوت، محصور بودن در مسائل شخصی، خودپرستی ،خودخواهیرا از ظلمات 

نور عالم خارج کند و به نور معنویت، نور هدایت و  هایپدیدهبرخورد با هر کس، با هر چیز و با 

شد، جامعه نورانی خواهد شد  طوراین)برساند( اگر  بلند برای خدا همت

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3076) . 

 :فرمایندمیایشان در ادامه 

اعتقاد راسخ بنده این است که یکی از علل بسیار مهم و اساسی اقامه بنای جمهوری اسالمی و 

 هاینشاندهدستصاحبان زر و زور و نوکرها و  هایخباثتو  هاتیاذو  هامزاحمتدوام آن در مقابل 

، نورانیتی است که در باطن جمهوری اسالمی وجود دارد هم در باطن مردم، هم در مقررات، هاآن

 .)همان( هستند الحمداهللکه  مؤمنیهم در باطن مجریان با اخالص و 

حقانیت یک  هایشاخصهاز دیگر  ت در عرصه عمل و تأمین نیازهای انسانی:. حقانی  2. 2. 2

را نظامی  کارآمد. یک نظام باشدمیآن « کارآمدی» اصطالح بهت در عرصه عمل و حقانی  ،نظام

استعدادهای  دهیساماناسالمی، توانمندی مدیریت و  هایارزشو  هابینش بر تکیهکه با  انددانسته

-45 :1386 )رودگر، را داشته باشد هاآنگوناگون و فعلیت بخشیدن به  هایعرصهبالقوه آدمیان در 

اقتصاد و سالمت  ،فرهنگ ،ام اسالمی دارای دستاوردهای بزرگی در سیاستبر این اساس، نظ(. 44

 شدهاشارهنیز  ییهایکاستبزرگ،  هایگامتوفیقات و  باوجوداین هرچندو رفاه عمومی بوده است 

به نعمت امنیت و آرامش اشاره کرد که یکی  توانمی ازجملههمت گماشت.  هاآنکه باید برای رفع 
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 ضمن مراقبت، وآن بوده  قدردانت  و مسئوالن همواره باید است که مل  هایینعمت ترینبزرگاز 

 .اجازه ندهند که کسانی بخواهند این آرامش را سلب  نموده و فضای کشور را متالطم نمایند

ی نظام است که باعث شده تا جمهوری اسالمی با بیرون آمدن از همه کارآمدهمچنین همین 

است، مقاومت و ایستادگی نموده و  شدهمیم سلطه و تحت سلطه تحمیل آن چیزهایی که در نظا

 بود: شدهبلعیده بارهانظام اسالمی  کنونتا  بود غیرازاینخودش را پیش برد؛ زیرا اگر 

ترین دلیل کارایی این نظام، خود وجود این نظام و ماندن این نظام است. اینکه یک نظام بزرگ

ای نکند، موضع قاطع خودش را با صراحت در دنیا هیچ مالحظه بِایستد، حرفش را صریح بزند،

ها؛ نه، ارکان ها را هم میدانیم، نه اینکه غافل باشیم از دشمنیاعالم کند، باوجوداینکه دشمنی

ی ایستند؛ این خیلی مسئلهحال میدانند، درعینی مردمی و دولتی نظام مینظام و مجموعه

ی کارآمدی نظام این است که ترین نشانهبزرگ عجیبی است.ی است، این خیلی حادثهمهمی 

 های فراوانی که اشاره کردندتوانسته خودش را در همین جهت حفظ کند؛ حاال غیر از پیشرفت

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745). 

 مظهر باطل  عنوان به. شناخت دشمنان جمهوری اسالمی ایران 3. 2

و از این کار خود هیچ باکی  رساندمیکه به انسان زیان  شودمیاصطالح به کسی گفته دشمن در 

متعال  است. خدای کاربردهبهبار  28 حدودرا « اعداء»و « عدو»هایواژه، بارهدراینندارد. قرآن کریم 

، قابیل را در کنار هابیل، نمرود را در کنار ابراهیم ،در این کتاب هدایت، شیطان را در کنار آدم

تا جامعه اسالمی  کندمیمعرفی  یهود را در کنار عیسی طلبانجاه، فرعون را در کنار موسی

غافل نماند. همچنین  هاآن هایحیلهو  هانقشهو  هاسیرتهمیشه از وجود دشمنان و  شیطان 

در سخنان و در سیره سیاسی مبارزاتی خویش به  نیز که عصمت بیتاهلو  پیامبر اکرم

و رفتار ایشان با  شناسیدشمنگفت که  توانمی نوعیبهو  -اند بسیار توجه داشته شناسیدشمن

؛ اندفرمودهروایات متعددی درباره ضرورت شناخت دشمن  بیان  -است  آموزتردرسدشمنان از همه 

در باب ضرورت شناخت دشمن، ویژگی یک انسانِ در مسیر نجات و هدایت را،  پیامبر اکرم

 ،)مجلسی «اال و إن اعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه و عرف عدوه فعصاه» :کندمیمعرفی  شناسیدشمن

هر کس نسبت به دشمن خود » :فرمایندمی بارهدرایننیز  علی امیر مؤمنان .(179: 77ج ،1403

، )آمدی کندمیغافلگیرانهِ دشمن( بیدارش حیله های ) هاحیلهباشد(، مکرها و  اوتتفبی) بخوابد

 . (68 :1ج: 1360
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، داردبازمیرا از صراط مستقیم و راه اطاعت پروردگار  هاانساندشمن موجودی است که 

دارای قدرت که خود را در مقابل خدای متعال قرار داده و تالش دارد تا آدمیان را از مسیر  یموجود

 پیشسقوط  و ت،گمراهی، بدبختی، ذل «باطل»ساخته و در مسیر خارج« حق»دینی،  اصطالحبه

، برای شدهمشخصم و قرآنی نیز مجس  یها آیهمیان حق و باطل که در ده آراییصفبرد. این 

ت و فطرت حاکم بر نظام هستی سن  برخالفعنصر باطلی است که  عنوانبهبیشتر دشمن شناخت 

را از مسیر حق و خیر و  هاانسان، هاریزیبرنامهو  هایگذارهدفبا و تالش دارد  تا  کندمیحرکت 

 صالح منحرف سازد:

و چون با سرشت عالم و جهان منطبق  انونی که منطبق است با سرشت عالمیعنی آن ق ؛حق

چون انسان هم یکی از اجزای این عالم است دیگر، چون  ،است، منطبق است با سرشت انسان نیز

این قانون منطبق  کهچوناست،  جوراینعظیم؛ چون  یپیکرهانسان هم جزئی است از اجزای این 

. باطل چیست؟ باطل آن شودیماست با فطرت انسان و جهان، پس به خیر و صالح او هم تمام 

فطرت جهان و سرشت انسان وضع و  برخالف، آن قانونی، آن راه و رسمی است که مشیخط

از این  خواهندمیکه  هاییآنو  هاشیطانباشد. باطل آنی است که قلدرها و  شده انجامجعل و 

 .(362-363 :1392 ،ایخامنه) کنندمیدرست  هاآنمسیر منحرف بشوند، 

و  هاانسانزورگویی که در جهت تالش برای پایمال نمودن مصالح  هایقدرتتمام  بنابراین 

مصداق  توانمیرا  کنندمیجمهوری اسالمی ایران کار  حقبه نظامِبرای تضعیف و نابودی  همچنین

 م عینی باطل دانست.و تجس 

در این پهنه  کهنای ایردر دنیای امروز، مظهر و مصداق بارز باطل و دشمنی با جمهوری اسالم

 هایقدرت، به کار گرفته اند هاانسانو  هاملت حقوقو  حقهستی همه هدف خود را برای نابودی 

یی و مکیدن خون جوسلطهکه برای هستندآمریکا و شبکه صهیونیسم جهانی  ویژهبهاستکباری و 

 عم الفات و عملکرد ز تصر نبوده و بلکه محیط زندگی بشر ا برداردست، از هیچ جنایتی هاتمل 

 :فرمایندمیاستکبار در سرتاسر دنیا سرشار است؛ امام خمینی در این زمینه 

ی کشورهای ترین کشورهای جهان، برای بیشتر بلعیدن ذخایر ماد  قدرتمند عنوانبهدولت آمریکا 

. آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف کندمیتحت سلطه از هیچ قدرتی فروگذار ن

زیر  برجهانجهان است. آمریکا برای سیطره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش 

 .(83 :13ج ،1365، )صحیفه نور نمایدمین خودداریسلطه، از هیچ جنایتی 
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این ایران،  و نظام جمهوری اسالمی دشمنی و کینه شدید آمریکا با اسالم ناب محمدی عل ت

را  ی پوشالیهاقدرتنیروی ایمان به خدا و اسالم،  بر تکیهبا مشت خالی و  ایران تمل است که 

ت بزرگ با حرکت عظیم خود، دو ذل  ه وقطع نمود کشور خویششکست داده و دستشان را از منافع 

 :ه استرا از خود زدود ماندگیعقبیعنی وابستگی و 

ها بود، در مقابل این حرکت، این انقالب، و این وابستگی به نفع آنماندگی و آن کسانی که عقب

کنند. آن کسانی که از وابستگی ایران به خودشان بهره ها دشمنی میاین ایستند؛ ...نظام می

ماندگی مل ت ایران منتفع کسانی که از عقبآن  ،اند؛ دشمن خونیبردند، امروز با ما دشمنمی

ناپذیر. البت ه این دشمنی ممکن است اند؛ دشمن خونی، دشمن آشتیدشمن شدند، امروز با مامی

؛ ممکن است عَسَى اللّهُ اَن یَجَعلَ بَینَکُم وَ بَینَ الَّذینَ عادَیتُم ِمنهُم َموَدَّةتا قیامت طول نکشد، 

از  که این دشمنی -دانیمسال دیگر، نمی صدسال دیگر، پنجاه-وقتی ات فاق بیفتد در آینده یک

که او ناامید بشود یا اصالح بشود؛ که حاال ط از بین رفتن دشمنی چیست؟ اینام ا شر ؛بین برود

ها بعید است. خب پس این دشمنی هست. این ]اصالح شدن[ بعید است، اصالح شدن ابرقدرت

هنگام عمل بکنیم، آن مبنی بر این است که دشمن را بشناسیم، آن درسی که ما باید بگیریم که ب

قدر بصیرت پیدا کنیم که هر حرکتی که دشمن انجام وسوی کار دشمن را بدانیم، آنمتس

دهد، بفهمیم که هدفش چیست. اگر متوج ه ما و متعرض به ما است، عالج کنیم آن را، می

-http://farsi.khamenei.ir/speech) ی ماستبِایستیم، مقاومت کنیم؛ این وظیفه

content?id=35367.) 

باطلی است که قرآن کریم  هایشیوهدشمنان برای نابودی حق و آثار آن، همان  هایشیوه

، سیاه هاتمل )ابلیس( یاد کرده است.  تفرقه و اختالف، مأیوس کردن  شیطان هایکاریفریببرای 

 هایتالشاز  هایینمونهو ناتوانی،  ماندگیعقبو القای احساس  مایی و آینده را تاریک نشان دادنن

و ...؛ نیز:  91 :؛ مائده175 :عمرانآل؛ 268 )نک: بقره: آمریکا و دستگاه صهیونیزم است

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262). 

 )فتنه گران داخلی( . شناخت جریان نفاقِ در خدمت دشمنان4. 2

گری عدول نموده و از افکار و روحیه انقالبی تدریجبه از پیروان، ، برخیایجامعهدر هر مکتب و یا 

، شوندمیطیف وسیعی را شامل  کههانا. این افراد و جریسازندمیجدا  هاانقالبیخود را از صف صف 

از اعتماد سابق  سوءاستفادهتا همچنان بتوانند با  دارندمیرویگردانی خود را از توده مردم پنهان 

 کاربردهبهرا « منافق» ست یابند. قرآن کریم درباره این افراد، تعبیربه اهداف و منافع خویش د آنان،
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و مطامع زودگذر و برای تأمین آینده سیاسی  دنیاطلبی براثرکه  اندباوراناست. منافقان همان سست 

ن از چنین منافقانی . بیشتر آیات قرآکشندمیاسالم دست  آیینخویش، در سیری قهقرایی، از 

 .گویدمیسخن 

دیده  وضوحبهسیاسی نیز  قرآنی حوزه نفاقِ  اقدامات منافقان که در آیاتِ  ترینمهماز  یکی

نظام اسالمی  براندازیو  مؤمنانبه  رسانیآسیبار برای ، همدستی و همراهی ایشان با کف شودمی

 کهنا)کاربرد بشارت برای عذاب در آیه زیر( از این منافق خویش آمیزمتحک لحن است.  قرآن کریم با 

ت برسند را دشمنان به عز  برتکیهبا  خواهندمیارتباط با دشمن دانسته و  درگروت خویش را عز 

 دُونِ  مِنْ أَوْلِياءَ الْكافِرِينَ يَتَّخِذُونَ الَّذِينَا* أَلِيم عَذاباً لَهُمْ بِأَنَّ الْمُنافِقِينَ َبشِّرِ» :دهدمیقرار  انتقاد مورد شدتبه

 دردناک عذابى که خبرده منافقان به؛ (138-139 :نساء) «جَمِيعاً لِلَّهِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ عِنْدَهُمُ يَبْتَغُونَ أَ الْمُؤْمِنِينَ

 سربلندى آیا. گیرندمى[ خود]دوستان را کافران مؤمنان، از غیر که همانان. داشت خواهند[ پیش در]

 .خداست آنِ  از همه ،تعز  چراکه[ است، خام خیالى این] جویند؟مى آنان نزد را

در جامعه، رهبری  با نفوذ خواهندمی، آن است که مؤمنینهدف ایشان از همکاری با دشمنان 

نظیر تظاهر به اخالص،  ایوسیلهآن را به دست بگیرند. آنان برای رسیدن به این هدف، از هر فکر و 

. این در حالی است که ایشان در همراهی با نظام اسالمی و رهبری آن، جویندمیزهد و اسالم بهره 

 الغیوبامعل   -ا خداوند که در پی همراهی با نظام اسالمی و اثبات آن هستند؛ ام   کنندمیسوگند یاد 

نیستند  مؤمناناز گروه  تنهانهکه  کندمیگیرد و آنان را کسانی معرفی پرده از کار اینان بر می -

 . اندپناهگاهکه به هنگام حوادث دنبال  اندبزدلیی هاانسانبلکه 

 بِاللَّهِ يَْحلِفُونَ وَ» نیز ترسی است که از آنان دارند: مؤمنانت تظاهر به ایمان و ابراز دوستی با عل 

 «يَجْمَحُون هُمْ وَ إِلَيْهِ  لَوَلَّوْا مُدَّخاَلً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مَلْجَأً يَجِدُونَ لَوْ* يَفْرَقُون قَوْمٌ لكِنَّهُمْ وَ مِنْكُمْ هُمْ ما وَ لَمِنْكُمْ إِنَّهُمْ

 لیکن نیستند، شما از کهدرحالی شمایند، از قطعاً آنان که کنندمى یاد سوگند خدا به و (؛56-57 )توبه:

 زدهشتاب یافتند،مى[ فرار براى] سوراخى یا غارها یا پناهگاه اگر. ترسندمى که هستند گروهى آنان

 .آوردندمى روى آن سویبه

 بیگانه  هایقدرت با جریان نفاق امروزی آشکار و پنهان هماهنگیفراوانی از همکاری و  مصادیق

 اند. پیمان شدهکه از آرمانهای انقالبی خویش رویگردان شده و با دشمنان مل ت هم برشمرد توانمیرا
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ادعای اعتقاد و پایبندی  ،و خالف آن عمل کردن سردادن شعار انقالبی بودن و خط امامی بودن

س همچون مقد نمادهای استفاده ابزاری از  ،لکن عدم پیروی و فقدان التزام عملی و فقیهوالیتبه 

 شکنیقانونلکن دست زدن به  و گراییقانونعای اد   ،رنگ سبز برای دستیابی به قدرت و منافع مادی

مخالفت با اجرای فریضه ، قانونی یهانهادانون اساسی و تضعیف و تالش برای تغییر ق گریزیقانونو 

، پراکنیشایعه ،ت انقالب اسالمیدر تضعیف موقعی  چینیتوطئه ،و نهی از منکر معروفامربه

بر هم زدن نظم و انسجام  ،تمسخر دیگران ،امام زدایی ،، مانند ادعای تقلب در انتخاباتگوییدروغ

 هاآناسالمی و ایجاد تردید و تشکیک در  هایارزشتضعیف باورهای دینی و ،حاد مردمو ات 

 هستند.  دستازاین هایینمونه

 . تقویت نظام جمهوری اسالمی5. 2

ت و سربلندی نظام اسالمی در ماهیت که راز عز  یابیمدر می، هانظام دیگر نظام اسالمی و ۀاز مقایس

ی با بصیرت، هاانسانن و قرآن نهفته است. بر این اساس اسالمی نظام و حرکت در قالب احکام دی

دفاع و پیشرفت، همه  هایدرصحنهال با درک تکلیف خویش در قبال نظام اسالمی و حضور فع 

تقویت و رشد نظام جمهوری  . در ادامه برخی از عواملِ گیرندمیتالش خود را برای تقویت آن به کار 

 :شوندمیاسالمی بررسی 

 و رهبر جامعه اسالمی فقیهولیاز  محضت تبعی . 1. 5. 2

 ایجامعهاست که جان گرفته است. جامعه دارای والیت،  ایمرده مانند بهدارای والیت  ۀجامع

برای کمال و تعالی انسان خدا که  چیزهاییهمه؛ دهدمیاست که تمام استعدادهای انسانی را رشد 

ت و اقتدار نظام اسالمی و باز . عز  سازدمیال انسانی را بالنده ، نهکندمیرا بارور  هااین بخشیدهبه او 

تالش  واست  والیت معصومین رودنبالهی فقیهی است که ولمشکالت، مرهون وجود  گرهشدن 

امتداد راه که این نظام به مبانی اسالم، رسالت الهی خویش را  روزروزبهتا با نزدیک نمودن  کندمی

 :فرمایندمی؛ مقام معظم رهبری در این زمینه دجای آوربه  است امامان معصوم

. شودمیدولت به دست رهبری حل  العالج. مشکالت گشاستگرهرهبری در جامعه اسالمی ایران 

. دهدمیمردم را مأیوس کنند، رهبری است که به مردم امید  خواهندمیآنجایی که )دشمنان( 

ت ایران به وجود بیاورند، رهبری برای مل  خواهندیمرا  المللیبینآنجایی که یک توطئه سیاسی 

و دشمن را وادار به  دهدمی، تمامیت انقالب را در مقابل توطئه قرار گذاردمیاست که قدم جلو 

گوناگون مردم اختالف ایجاد کنند، رهبری  هایجناحبین  خواهندمیکه  آنجا. کندمی نشینیعقب
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 شودمیو مایه الفت و مانع تفرقه  گذاردمیرا در دست همدیگر  هادستاست که 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860.) 

نقش مهمی در موفقیت اصالحات صحیح اجتماعی دارد.  فقیهوالیتتبعیت و پیروی از  بنابراین

 است که باید مشکالت نظام ناپذیریپایاناز رهبری، همان ذخیره  و اطاعت فقیهوالیتاصل 

جمهوری  پرخطرمسیر  هایگردنه ترینخطرناکلحظات و  ترینحساسجمهوری اسالمی را در 

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2247) ناگشودنی را بگشاید هایگرهمی حل کند و الاس

عظیم،  هایبحراندشوار و  هایگردنهرهبری انقالب، نظام اسالمی از  باتدبیراست که  گونهاین

 .شودمیو شکوفاتر  تربالندهت در امتحانات الهی، نظام اسالمی موفقی  ضمنو عبور نموده  سالمتبه

 و اسالم را دانسته و تکلیف خود را در فقیهولید که قدر نعمت نت ایران وظیفه دارمل  بنابراین

رهبر معظم  کهچنان، به شایستگی انجام دهند؛ پیروی و اطاعت از ایشان همراه با وفاداری و اخالص

 . اندکردهت با بصیرت ثابت انقالب در مواضع متعدد قدردانی خود را از این مل 

 هاتوطئهوفاداری به ایشان در همه شرایط و ابراز و  فقیهوالیتت ایران برای قدردانی از نعمت مل 

که از حضور  بنگرند هاییتمل از  خیلی پیش روی نظام اسالمی، کافی است به وضعیت  هایفتنهو 

اقتصادی و ترویج فرهنگ بیگانه در  هایدخالتنظامی و  هایپایگاهمریکا و نفوذ استکبار و ایجاد آ

نفس کشیدن و قدرتِ اقدام  جرئتا هستند و ام   پُر است و ناراحت و ناراضی هایشاندلکشورشان، 

و  نبوده هاآنبرای حرکت در میان  و راهنما رهبر ؛ دلیل این امر آن است که یک فردردن ندارندک

. کشورهای مرتجعی دهدمین را هاآنی تکان خوردن به است که اجازه ایگونهبهاختناق وضعیت 

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2211) از این قبیل هستند غالباً اند، مریکا وابستهآکه به 

 هافتنه. هدایت فتنه زدگان و افراد غافل در 2. 5. 2

تا  شودمیعواملی است که موجب  ترینمهمجهل و ناآگاهی مردِم گرفتار در فتنه، یکی از 

پیچیده خویش و با تغذیه فکری و روانی این افراد غافل، از ایشان  هایمهارت کارگیریبهدشمنان با 

سران فتنه با  .(17خطبه :البالغهنهج) جوالن دهند هافتنهو بیشتر در امواج  خودساختهپایگاهی برای 

ابزارهای  تبلیغات و  ترینپیشرفتهی از مندبهرهو امیال غریزی مردم و همچنین با  هاشهوتتمرکز بر 

ام دینی، تا با ارائه تفسیرهای غلط از دین و بدعت در احک کنندمی، تالش نفوذ بر ذهن و فکر بشر

و تبدیل  هاگرفتاریو  هاتفرقهدانسته وارد میدان نموده و  به دنبال آن، زمینه ااین افراد جاهل را ن
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 :نیز؛ 50: خطبهالبالغهنهج) فتنه زده و با مختصات عصر جاهلی را فراهم نمایند ایمعهجابهجامعه 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10552.)  

  خود را در صف دشمنان و مخالفان هافتنهکه در  افرادیبر این اساس، ممکن است بسیاری از 

 را تصر ف نموده که فضای ذهنی ایشان اشندتبلیغاتی ب متاث ر از ، دهندمیانقالب و نظام اسالمی قرار 

 شدهگران  شعارهای زیبا و فریبنده فتنه یفریفته اینان. آنان از حقیقت شده است غفلت موجبو 

راه برای هدایت این افراد غفلت زده و بازگشت  ترینمهما . ام اندشدهن کاربه دستو مانند آنان آگاهانه 

   آنان است.علمی و رفتاری  با شخصیتدعوت عقالنی و عاطفی متناسب  ،نظام آغوشبه  هاآن

که این بزرگواران نسبت به کسانی  دهدنشان میاجتماعی انبیای الهی  -مطالعه سیره سیاسی

که از روی غفلت و نادانی از شناخت حق بازمانده و با رفتن به صف دشمن، زمینه دشمنی و 

و  هاهدایتتا با  اندنمودهمی، بسیار تالش اندکردهمیمبارزه بیشتر بر ضد حق را  فراهم 

بر این اساس گاه برای همین افراد  .(81: )یونس عقلی، غفلت را از ایشان دور سازند هایراهنمایی

با  توانمی، نمایندمیرا دنبال  اند اصول اسالم و  انقالب و حضرت امامکه مدعی ایزدهفتنه

هشیاری داد که بدون  اینان را اینگونه، هاآندشمنان از  سوءاستفادهارزیابی سخنان ایشان و 

توجه به فضاهای تبلیغاتی مسموم دشمن، به عقل سلیم خویش مراجعه نمایند تا عیب کار خود 

 را فهمیده و اصالح نمایند: 

. دهیممیبه بهانه عقالنیت این حقایق روشن را ندیده گرفت، که ما عقالنیت به خرج  شودمیآیا 
نان این کشور و دشمنان اسالم و دشمنان  انقالب، این عقالنیت است که دشمنان این ملت و دشم

 خوشدلخوشتان بیاید،  طورهمینشما را از خود بدانند و برای شما کف و سوت بزنند، شما هم 
 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513) ن عقالنیت است؟کنید؛ ای

به  توانمی، هافتنهدر جریان  روازاین. کندمیعقل آن چیزی است که راه عبادت خدا را هموار 

عقل توجه نماییم  هاینشانهیکی از  عنوانبهو رفتارها،  هاحرفمیزان اخالص خود در گفتارها و 

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7435) و خود را فریب ندهیم

اک این کار را که موجب از دست با توجه عاطفی به آنان، نتایج بسیار خطرن توانمیهمچنین گاه 

، را به آنان گوشزد شودمیرفتن همه زحمات و خدامت انقالبی ایشان و بلکه دشمنی با انقالب 

نموده تا به خود بیایند و از گذشته کسانی که پیش از ایشان به مبارزه با انقالب پرداختند و آخر 

 ته و بیدار شوندکارشان به دشمنی با امام و انقالب کشیده شد، عبرت گرف

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190.) 

 انقالب و نظام اسالمی هایآرمان. مطالبه 3. 5. 2
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ک انسان است و او را آرمان عبارت است از آن حقیقت مطلوب که اشتیاق وصول به آن، محر 

  گراییآرمان. نمایدمیرا قابل وصول که آن حقیقت  دهدمیسوق  هاییوسیلهبه انجام کارها و انتخاب 

، هاآنمقوالتی است که مقام معظم رهبری با طرح  ازجمله، یافتنیدستو ترسیم اهداف متعالِی 

ه امکان دستیابی به آن چیزهایی که دیگران آرمان و آرزوهای دیرینه ت و مسئوالن را متوج هم مل 

 هاآرماناین  ترنازلأکید کنند که باید همین مرتبه ت خواهندمی، دانسته و هم اینکه دانندمیبشری 

د و نق بخشکامل تحق  طوربهرا  هاآنت و نظام با حرکت خود و باید مل  یافتهتحققدر نظام اسالمی 

رفت و پیش بهموجب شوق  آنچه » :کالت سر راه نیز راه را پیدا کردموانع و مش الیالبهالبته باید از 

تر باشند، تر و نورانیواالتر، مجرب هاآرمانهستند و هرچه این  هاآرمانشود، ها میتحرکت در مل 

 (. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38277) «تر خواهد بودحرکت صحیح

ی، استقالل مل   نفس به اعتمادت ملی، نظیر عز  ییهاآرمانق و تالش برای تحق  گراییآرمان

معاشرتی که با فطرت و نیازهای او متوازن  اخالقی و تمدنی، رشد آزادی، پیشرفت ماد ، جانبههمه

خویش و حیات  سالهچهلدر طول این  ماندگاری انقالب اسالمی راز ترینمهم، باشدمیو هماهنگ 

به همه نیازهای گوناگون  چوناست؛  در سطح منطقه و جهانو تازگی و پویایی بیشتر و بهتر آن 

 :فرمایندمیری توجه دارد. مقام معظم رهبری در این زمینه فطرت بش
ل ترسیم شد و امام است که در روز او   چیزهاییانقالب، همان  هایهدفامروز حرکت انقالب، 

با فطرت مردم هماهنگ بود، لذا مردم آن را  هاهدفرا ترسیم کرد. این  هاآنبزرگوار و حکیم ما 

نیست. وقتی کسی  ایعادیمردم را به یک سمتی متوجه کردن، کار  هامیلیوندل  اوال  گرفتند؛ 

لو انفقت ما فی »؛ شودمیبه او متوجه  هافطرت، از خدا حرف میزند، گویدمیبا فطرت سخن 

را به یک  هادلدست قدرت خداست که « األرض جمیعا ما الّفت بین قلوبهم و لکنّ اللَّه الّف بینهم

این چه حقیقتی است که گذشت زمان آن را .. .شودمینتیجه این ؛ لذا کندمیسمتی هدایت 

ی است. جوراینانقالب  ..ی کربال.؟ مثل حادثهکندمیتر روز برجسته، بلکه روزبهکندمیخاموش ن

  این انقالب هرچه زمان گذشته است، حقائق بیشتری را روشن کرده است

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463). 

نظام اسالمی، سد محکمی است که مانع از  هایآرمانمطالبه از مسئوالن برای تحقق  بنابراین

ت جمهوری اسالمی و توجه به الهی بودن این نعمت بزرگ است. به همین از عز  هاذهنانحراف 

در دیکتاتوری جلوه  ضدانقالبه جلوگیری از تهاجم جهت است که از نگاه رهبر معظم انقالب، را
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آنچه من بر آن »: باشدمی هاآن، مطالبه و تکرار هاآرماندادن نظام و ناموفق جلوه دادن آن، طرح 

را مدام تکرار  هاآرمانمان نیاز مبرم داریم به اینکه ، این است که ما امروز در جامعهکنممیتأکید 

خیلی چیز خوبی  گریمطالبه، مدام مطالبه کنیم. این کارکنیمروی آن  کنیم، مدام بگوییم، مدام

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39796) «است

 جهاد و مبارزه با دشمنان جمهوری اسالمی .6. 2

 هاآندشمنان حق و اسالم و جمهوری اسالمی این است که  درباره تردیدغیرقابلیک واقعیت 

تا بر جبهه  کنندمیو تالش  ریزیبرنامهمسلمانان دیده و  علیههمیشه خود را در میدان مبارزه 

که جریان باطل، هرگز از مبارزه با  کندمیاشاره  بارهدرایناسالم ضربه وارد سازند. قرآن کریم 

یک دشمن  هآنچو هر  شکنجهناسزا، بدگویی،  نبوده تا بر او مسلط شود؛ بنابراین برداردستحق 

را از دینشان برگردانده و در قدرت خود هضم  هاآنرا انجام داده تا  داردمیغالب بر مغلوب روا 

 به اگر دارند،مى اعمال مؤمنین از بعضى که هامود ت این رغمعلی مشرکین؛ (2: )ممتحنه نمایند

 در تغییرى مؤمنین هاىدوستى اینکه بدون ؛کنندمى اعمال را خود دشمنى ،یابند دست ایشان

 و بود خواهند هاآن دشمن یابند، دست مؤمنان رب مشرکینار و کف  اگر .باشد داده هاآن دشمنى

 ،شوند کافر هاآن که دارندمى دوست و کنندمى دراز هاآن سویبه بدى به را خود زبان و دست

 برگردند دینشان از شاید که امید این به و دادندمى شکنجه را مؤمنین همک  در کهچنانهم

 .(228: 19، ج1417، )طباطبایی

را همواره به یاد داشته باشند که چه  تردیدغیرقابلمسلمانان این واقعیت روشن و  بنابراین

در ستیز دائمی بوده و چه بهتر که با آمادگی و تجهیزات  هاآنبخواهند و چه نخواهند، دشمن با 

جهاد و مبارزه حاضر شده و موقعیت دشمن را در هر شرایطی به خطر انداخته و   درصحنهکامل 

آرامش خاطر را از آنان سلب نمایند. در غیر این صورت، یعنی اگر به خود نیایند و ضربه به جبهه 

 جبهه کفر را دریافت کنند.  درپیپیباید ضربات  کفر وارد نکنند، قهراً

جمهوری اسالمی، یکی از  توزو کینهی استکبار و دشمنان باطل ق این وعده الهی در نابودتحق 

تاریخ حیات بشری جریان دارد. قرآن  هایزمانالهی است که در همه  تغییرناپذیرثابت و  هایتسن 

با ساحران، این حقیقت را از  کریم در این زمینه، با اشاره به رویارویی و معارضه حضرت موسی

 بناو   است خارج عالم نظام جریان از ازآنجاکه ،یباطلامر  هرکه )سحر و(  کندمیزبان ایشان بیان 
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: داشت نخواهد دوامىآن امر باطل  باطل، ابطال و محو و حق احقاق و استقرار بر مبنى الهى سنت بر

 همین؛ (81: )یونس «الْمُفْسِدِينَ عَمَلَ يُصْلِحُ  ال اللَّهَ إِنَّ سَيُبْطِلُهُ اللَّهَ إِنَّ السِّحْرُ بِهِ جِئْتُمْ ما مُوسى قالَ أَلْقَوْا فَلَمَّا»

 باطلش زودیبه خدا و است سحر ایدآورده من با مبارزه براى شما که اینها: گفت موسى انداختند که

 .کندنمى اصالح را مفسدان عمل خدا چون کند،مى

که اثر عمل فاسد  دارندمیعالمه طباطبایی در تبیین سنت احیای حق و نابودی باطل  بیان  

نباشد  هاآنعمل حق، مناسب و مالیم با سایر حقایق عالم در مقتضاى طبع  برخالفاین است که 

آن جریان حرکت کند، پس  برخالفکه دارند این یک عمل  یو در جریان آن حقایق طبق طبع

خداى تعالى  ،امرى است استثنایى و معلوم است که اگر با حفظ فسادش نفسهفیچنین عملى 

نظام را فاسد سازد و کل اسباب و حقایق عالم را بر طبق مسیر  باید کلبخواهد آن را اصالح کند، 

سایر اسباب عالم با  عمل فاسد به جریان اندازد و چون چنین چیزى ممکن نیست، قهراً  یک آن

سیره صالح  کند، اگر توانست آن را بههمه قوا و وسایل مؤثرش با آن عمل فاسد معارضه مى

، )نک: طباطبایی سازدآن را باطل و فانى و از صفحه وجود محو مى قطع طوربه وگرنه گرداندبرمی

 .(11: 10، ج1414

و با  خود جان و دلت ایران و مسئوالن نظام اسالمی، با احساس قدرتِ از عمق مل  بنابراین

حل شکست خواهد شمن را در همه مرابیداری و ایمان و مبارزه با دشمن و استقامت در برابر او، د

ت . این سن خود را در این کشور تعقیب کند هایهدفمطامع و  ،د داد که  آمریکاداد و اجازه نخواه

؛ 22-23: )فتح نشینی استدشمنِ کافر با شما مواجه بشود، حتماً مجبور به عقبالهی است که 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2140). 

برای استحکام قدرت نظام جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با دشمنان، عوامل بسیار مهم و 

 :شودمیی و مشارکت عمومی اشاره وجود دارند که در اینجا به دو عامل وحدت مل  تأثیرگذاری

 ی و دوری از اختالف و تفرقه. حفظ وحدت مل  1. 6. 2

ت و مردم و دوری ایشان حدت و همدلی مل ، وشودمیباعث حفظ یک نظام و مصالح آن  آنچه

 بهتا یک نظام سیاسی  شودمیاز اختالف و تفرقه است. همدلی، همفکری و همکاری موجب 

سازد. بر همین اساس است که خداوند متعال  ناامیدت دست یابد و دشمنان خود را رفت و عز پیش

با دشمنان و حفظ همبستگی و همدلی،  ضرورت پیروی از پیشوا و رهبر در برنامه مبارزه یادآوریبا 
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؛ زیرا که موجب ضعف دهدمیهشدار  افکنیتفرقهو  آفرینیاختالفهمه مسلمانان را به نسبت با 

 رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطِيعُوا وَ»: شودمیت و شوکت مسلمانان اراده، از دست دادن نیروی مبارزه با دشمن و عز 

 اطاعت پیامبرش و خدا از و؛ (46: انفال) «الصَّابِرِينَ مَعَ اللَّهَ  إِنَّ اصْبِرُوا وَ رِيحُكُمْ تَذْهَبَ وَ فَتَفْشَلُوا تَنازَعُوا ال وَ

 شکیبایان با خدا که کنید صبر و برود، بین از شما مهابت و شوید سُست که مکنید نزاع هم با و کنید

 :فرمایدمى کهاین و است باد معنى به در آیه،« ریح» واژه .است

 ،برد خواهد میان از را شما باد ،آن دنبال به و شویدمى سست برخیزید یکدیگر با نزاع به اگر

 میان از مقصودتان و مراد وفق بر امور جریان و عظمت و تقو  که است معنى این به لطیفى اشاره

 بوده مقصود منزل سویبه هاکشتى حرکت سبب موافق بادهاى وزش همیشه زیرا رفت خواهد

 اهمیت العادهفوق مطلب این بود باد وزش ،کشتى کمحر   نیروى تنها که زمان آن در و است

 است حکومت و قدرت رمز که پرچم بودن پا بر نشانه هاپرچم به باد وزش افزون بر آن، .داشت

 .(196: 7ج، 1374)مکارم شیرازی،  است معنى این از اىکنایه نیز فوق تعبیر و باشدمى

 و احزاب هاگروه و تمل وحدت کلمه به معنای واقعی خودش در آحاد  ،در نظام اسالمی چنانچه

و همگامی  حاد. همچنین ات شودمیی تقویت سیاسی کشور رعایت شود، قدرت دفاعی و اقتدار مل 

آن نظام  ناپذیریآسیبعامل پیشرفت و  ترینمهماز نظام سیاسی،  هاآنمردم و اعتماد و پشتیبانی 

 و یک چنین نظامی تحت هیچ بیرقی جز بیرق اسالم نخواهد رفت.  رودمیبه شمار 

نعمت بزرگ خداوند و یک  کهآن، عالوه بر هاآنهمگامی و همدلی مردم با نظام سیاسی و اتحاد 

ی هاتوطئهشدن  برمالفریضه است، آثاری همچون اعتماد مردم به مسئوالن، برطرف شدن مشکالت، 

 چنیناین یشایستهن و حاصل شدن کشوری نمونه، آباد و پیشرفته را به همراه دارد که دشمنا

حفظ وحدت از اوجب  بنابراین. (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2741) تی استمل 

اگر » ت است؛ زیرایک مل  هایخواسته تریناساسیواجبات برای مسئوالن و کارگزاران و یکی از 

چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ سیاسی،  - بخواهد به سمتی که برای آن مطلوب است کشور

 «ج احتیاج داردپیشرفت بکند،  به محیط آرام و  بی تشن  -چه از لحاظ معنوی یا سطح علم و سواد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3036). 

 نظام اسالمی. مشارکت حداکثری مردم  در سرنوشت 2. 6. 2

یک نظام سیاسی هر اندازه از مشارکت عمومی و سیاسی برخاسته از  تعلیم و تربیت سیاسی 

. شودمی مندبهرهت بیشتری در اداره امور جامعه خویش برخوردار باشد، به همان میزان از مقبولی  
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ان اجرایی بدین معنا که مردم با مشارکت در سرنوشت مشترک خود، خویشتن را با حکومت و سازم

ه  و حکومت نیز در پیشبرد امور، به اعمال زور، خشونت و قو  بینندمیجامعه، هماهنگ و در تعادل 

 سیاسی تضمین خواهد شد.  ه نیازی نداشته و ثبات، تداوم، بقا و ماندگاری آن نظامقهری 

 ترمنطقیو  رتعقالنی، هنجارترافراد در جامعه بر باشد، رفتار چه مشارکت در جامعه فراگیرتهر

و از ایجاد اثرات منفی روانی در مردم مانند  دهدمی. مشارکت، بیگانگی اجتماعی را تقلیل شودمی

ه به منافع شخصی، جلوگیری و عدم وجود تعاون و تحرک و توج  رویتکی، تفاوتبی، اعتمادیبی

 بر این اساس:. کندمیی را تقویت ، در مقابل، همبستگی مل  کندمی

در خودش  هایروشت دین و نفوذ دین و قدرت دین، در اعمال آن ر دینی، اساس حاکمی  در تفک  

به اهدافش به چیست؟ تکیه اصلی به چیست؟ به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان  رسیدن

و  خواستندنمی؟ پیامبر را اگر مردم مدینه شودمینداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، مگر 

؟ پیامبر که با شمشیر شدمیو جامعه مدنی تشکیل  آمدمی، مگر به مدینه رفتندنمیاغش سر ارهاب

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571)نرفت مدینه را بگیرد 

مشارکت حداکثری و بسیار باالی مردم عزیز ایران در سرنوشت نظام اسالمی، که در حقیقت 

، ریشه در را یافتنمونه و نظیری این حضور و تکلیف شناسی  توانمیدر هیچ نظام سیاسی دیگر ن

آن  ییهابرنامهنظام را از خود دانسته و اهداف و  هاآنکه  ایگونهبهپیوند دینی مردم با نظام دارد 

خواست  او دانسته و آنها رای اسالم برای سعادت بشر و رشد و کمال هابرنامههمان اهداف و  را

ت نظام، به برکت انتظار همین مشارکت و بلکه حرکت و موفقی  ،بنابراین. دانندمیحقیقی خود 

تا این قدرت ایمان   دارندوظیفههمه بنابراین مه خواهد یافت. ادات تقویت ایمان و معنویت افزایی مل 

 نشوند: گری ایمان غافل و هرگز از معجزه ودهو تقوا را در خود تقویت نم

 هاآن اً یثانهمه مردم را بسیج کند و بیاورد؛  اوالً ه گری است که قادر است ایمان دینی، آن معجز

کند؛ هیچ ایمان دیگری این  آسانهموار و  هاآنرا برای  هاسختی ثالثاً نگه دارد و  درصحنهرا 

ردید، پیروزید؛ اگر شدید و پیش ب فائق چنانچهشما اگر  گویدمیت را ندارد. ایمان دینی خصوصی  

 پیروزید؛ چون به وظیفه عمل کردید. وقتی کسی شدید پیروزید؛ اگر زندان هم افتادیدکشته هم 

 شودمیدیگر شکست برایش معنا ندارد؛ لذا وارد میدان یک چنین اعتقاد و ایمانی داشت، 

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18361.) 
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 . اصول بصیرت افزایی در برابر دشمنان3

در پوشش  آنان و دشمنان این است که هرگز نباید از سیاست فریبر ارتباط با نفس یک نکته د

اصولی  اهم  روازایننمود.  غفلت هاضربهبهترین و بیشترین با هدف وارد آوردن دوستی و خیرخواهی 

)نفس و دشمنان بیرونی( مراقبت  از بصیرت خویش در برابر دشمنان توانمی هاآن واسطهبهکه 

 :شودمیگذرا اشاره  صورتبهنموده و آن را تعمیق داد، 

 . تقویت مداوم قدرت تحلیل سیاسی1. 3

 حلیل درست از  اوضاع و امور جاریت قدرت باثبات قدم و استواری نظام اسالمی نیز ارتباط مستقیم 

هر اندازه قدرت تحلیل و  .ارداسالمی دکشور و همچنین شناخت شگردهای دشمنان انقالب 

مختلف انقالب بیشتر خواهد بود.  هایدرصحنه هاآنت حضور مردم باالتر باشد، قو  شناسیتموقعی 

 :اندفرموده بارهدراینمقام معظم رهبری 

تی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد، فریب و شکست خواهد خورد. اصحاب امام اگر مل  

. اصحاب گذردمیه چیست و چه دارد ستند بفهمند که قضی  توانمینداشتند؛ نحسن، قدرت تحلیل 

مثل - هاآنخیلی از  ن کردند، همه مغرض نبودند؛ ام اکه دل او را خو هاییآن، امیرالمؤمنین

 تند. قدرت تحلیل خوارج ضعیف بودقدرت تحلیل نداش -خوارج

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2442). 

مراقب باشند که به همان اندازه که تالش برای رشد و تعمیق مبانی باید اهل بصیرت  بنابراین

ی نیاز است، همان قدر نیز باید نسبت به پیچیدگی کارآمدت و قدرت و جمهوری اسالمی و عز 

 هایشیوهبرای تغییر و دگرگونی فضای جوامع از طریق  هاآنی دشمنان و تالش هاتوطئهبیشتر 

توانستیم  هر چه ما در نظام جمهوری اسالمی» :انبوه خالف واقع، هشیار بود هایحرفتبلیغاتی و 

دشمن  یتوطئهبکنیم،  ترپیچیدهبرویم و کارهایمان را  ترشیپکنیم و  ترعمیقریشه خودمان را 

-http://farsi.khamenei.ir/speech) «داشته شده است؛ این را باید توج  ترپیچیدههم 

content?id=8094). 

 به دشمنان و اعتماد به آنان  بینیخوشعدم  .2. 3

که قرآن کریم برای مخالفان و دشمنان راه حق، در طول تاریخ حیات  ایخصیصهصفت و  ترینمهم

 شودمیبوده که موجب  هاارزشایشان در برابر حقایق و  خودبرتربینی، استکبار و کندمیبشری یاد 

در  اندازیدست، دخالت و هاآنو استثمار  هاتمل سیطره قلدرانه بر  ایهدف خود را بر دشمنانتا 
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-78: قصص ؛39: ؛ عنکبوت34-35: سبأ )نک:متمرکز نمایند  هاتسن و  هافرهنگو اهانت به آنان ثروت 

77).  

تقویت این  هدف باعلمی و اقتصادی و  سیاسی، نظامی، هایتواناییکای بر جریان استکبار با ات 

 ، به دنبالهادولتو  هاتمل در تعامل با دیگر  این جبهه ودر جهت مبارزه با حق و نابودی  هاتوانایی

؛ 21: )ابراهیم بودهی خویش در دنیا هر چه بیشتر قدرت ماد  و استیالی برای نفوذ هاآن« استضعاف»

کند میو جذب نیروهای آنان، تالش  زیردستو غصب حقوق مردم  خودبرتربینیو با  (31-32: سبأ

: ؛ سبأ75-77: )نک: اعراف داز استقالل فکر و اراده ایشان شوننموده و مانع  وابسته به خود تا مردم را

تالش  از ایلحظهو  کردهعادت  جوییسلطهبه  دشمناناست که  گونهاین. (75: یونس ؛49: ؛ بقره32

 نیست: برداردست هاانسان ی و معنویماد  هایسرمایه استثمار برای

 هایقدرتقدرت  هایپنجهدر زیر  هاتمل ی برای خود قائل نیستند، زندگی ی، حد  ماد   هایقدرت

 گونهاین المللیبین. وضعیت کنونی نظام شودمیدر هم کوبیده  هاآنی مثل زندگی معنوی ماد  

منابع و  ،نفس نکشند و ثروت هاآنبدون اجازه  هاتمل  بزرگ تمایل دارند که  هایقدرتاست که 

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3416) باشد هااینمعادن برای 

آمریکا و رژیم صهیونیستی  استکباری خویبه  نسبت بصیرت ،یمقام معظم رهبر ریبه تعب بنابراین

ت اسالمی،  یک شاخص مهم است که الزم است آن را برای دشمنی آنان با مل   ناپذیریپایانو 

 نیاورده است جابههمیشه حفظ نموده و انسان اگر صدها بار شکر خدا را بکند، حقش را 
(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10832). 

 و عمل به تکلیف الهی در دوران فتنه شناسیزمان .3. 3

سپری  سرعتبهو درک انسان از ارزش زمان و لحظات عمری که  هالحظه، شناخت شناسیزمان

زمانی موجود و دور ساختن غم و اندوه  هایفرصتی کامل از مندبهرهی برای ، عامل مهم شودمی

 .هاستفرصتطوالنیِ ناشی از بیهوده صرف کردن 

و تالش  هاریزیبرنامهدر  در اختیار او، نقش بسزایی هایزمانبرای جامعه اسالمی نیز درک ارزش  

ی بهتر برای رشد و هایفرصتدشمنان به  هایدشمنیبرای پیگیری اهداف و حتی تبدیل تهدید و 

ی بزرگ در همه تاریخ، این  بوده هاانسانویژگی برجسته اولیای الهی و بلکه  اساساً پیشرفت دارد. 

. امام انددادهنمیحرکت الزم را از دست الزم، صحبت الزم، اقدام الزم و بلکه  یلحظهکه در زمان و 

ت بر انجام وظیفه در نیز که در سخنان خویش بر مسئله شناخت زمان و حساسی  ایخامنه
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 آموزعبرت اینمونه، وقوع حادثه عاشورا را تأکیددارندفتنه و توطئه،  هایموقعیتالزم و  هایزمان

که ابین کوفه اگر گروه تو  .دانندمی شناسیزماناز غفلت جامعه اسالمی عصر ایشان از اصل 

، ممکن بود، حادثه عاشورا شناختندمیبود لحظه را  پر از ایمان به امام حسین هایشاندل

بر این اساس، در  (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8629) بخورددیگری رقم  صورتبه

 ،بهنگاماقدام ت اوضاع و سئوالن و مردم از حساسی اس فعلی کشور نیز درک صحیح مشرایط حس 

 .نمایدمیو عدم بروز مسائل و مشکالت بعدی فراهم   هافتنه سازیکنریشهزمینه را برای 

 یمل   نفس به اعتمادو  باوری خود. 4. 3
معنوی است که در کنار جوشش  هافهمؤل  ترینمهمو نیروی اعتماد به خدا، یکی از  خودباوری

را در دنیا به یک قدرت و نیروی  هاآند توانمیت، ی یک مل انسانی و ماد  هایسرمایهاستعدادها و 

خود را باور داشته  که اسالم را با تمام وجود قبول دارد و  تیمل  خودکفا و تأثیرگذار تبدیل نماید.

د از پیمودن راه کمال در برابر او توانمینعی نباشد، به خدای خود اعتماد داشته باشد، هیچ ما

  (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9551) جلوگیری کند

ار که در جنگ احد، در مقابل کف   مؤمنانقرآن کریم در این زمینه، با نهی از سستی و حزن و اندوه 

که شما با نیروی ایمان به خدا، دارای قدرتی  داردمیزده بودند، بیان  مؤمنینبیشترین صدمات را به 

 ماندمیدلیلی برای سستی و اندوه باقی ن بنابرایند؛ د بر شما غلبه نمایتوانمیهستید که هیچ قدرتی ن

 الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ» :اند دیده صدمه، دشمنان هم ایددیده صدمهو اگر شما جراحت و 

 و غنیمت فوت از نه و کنید سستى دین کار در نه مسلمانان شما(؛ 139 :عمرانآل)« مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ

 ،هستید دنیا ملل ترینبلندمرتبه و مردم پیروزمندترین و فاتح شما زیرا ؛باشید اندوهناک دنیا متاع

وقتی » : فرمایندمیمقام معظم رهبری نیز در این زمینه  .باشید استوار و ثابت خود ایمان در اگر

ت هم و آن کشور و آن مل آید بود، توانایی هم می« یمتوانمیما » روحیه و شعارباور به خود بود، 

 «وقتی باور به خود نباشد، پیشرفتی هم نیست ،؛ در مقابلشودمیتوانا 
(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695). 

 به آینده جمهوری اسالمی ایران بینانهخوشو نگاه  امیدواری. 5. 3

ت القا ی و یأس از آینده، به یک مل ناامیدت اینکه دشمنان تمام تالش خود را برای ایجاد فضای عل 

و پیش  غرورانگیزو  آفرینکتحر ت خداباور به آینده روشن خود، ، آن است که امید یک مل  کنندمی
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امیدوارترین  عنوانبهت است. بر این اساس، رهبر معظم انقالب نیز آن مل  هایآرمانبرنده اهداف و 

را  بدبینیناامیدی و  مطلقاً که  خواهدمیت و جوانان عزیز فرد به آینده درخشان نظام اسالمی از مل 

د در این جنگ نرم به خود راه ندهند و تنها به فکر کار و تالش برای رشد کشور باشند تا بتوانن

 دشمن، پیروز میدان باشند:

بینانه جنگ نرم، یکی اش نگاه خوش یجبههت درست شما در این عزیزان من، شرط اصلی فعالی  

و امیدوارانه است. ... مواظب باشید نگاهتان به آینده، نگاه بد بینانه نباشد؛ نگاه امید وارانه باشد، 

شد، به « چه فایده ای دارد»نومیدانه شد، نگاه بد بینانه شد، نگاه  ،نه نگاه نومیدانه. اگر نگاه

انزوا است؛ مطلقا دیگر حرکتی وجود  ،کی، به دنبالشبی تحر   ،بی عملی، به دنبالش ،دنبالش

-http://farsi.khamenei.ir/speech) خواهدمینخواهد داشت؛ همانی است که دشمن 

content?id=7908). 

ق امید به یاری پروردگار بوده که  به سمت تحق  بینانه ونگاه خوش همینپرتو  در زیننظام اسالمی 

 : هو البت  است ویکامل اهداف اسالم، انقالب و نظام اسالمی در حال پیشر

شاءاهلل ترین درجات برساند و بدانید که انخدای متعال اراده فرموده است که این مل ت را به متعالی

در  ،ترین درجاتِ یک مل تاسالم، به برکت نظام اسالمی، بدون تردید به عالیمل ت ایران به برکت 

ی ی دشمن، خرابکاری دشمن، حملهمل ت ایران خواهد رسید و بدانید که توطئه یو اندازهحد  

-http://farsi.khamenei.ir/speech) ی دشمن هیچ اثری نخواهد داشتدشمن، ضربه

content?id=38623). 

 نتیجه

 :آیدمیدر این نوشتار ارائه شد، نتایج زیر به دست  آنچهاساس بر 

فی یگاه بصیرت را برجسته معر  جا چنانآن - مؤمنانهدیه الهی به  ترینبزرگ -قرآن کریم 

را در دوران ابتالی شدید جامعه اسالمی عصر ایشان به انواع  که آغاز حرکت پیامبر اکرم نمایدمی

 . مقام معظم رهبریددانمیار و مشرکان، مبتنی بر همین بصیرت دینی و ابعاد آن کف   هایفتنه

ای الهی که خدای متعال از انوار پاک انبی ییهارشحهت باطن و لمعات و نیز به برکت همین نورانی 

و سرسخت  توزکینه هایقدرت فتنتوانسته است تا نظام اسالمی را از ، در وجود ایشان قرار داده

بصیرت را اصل و ایشان  اسالمی را فراهم نماید. ق تمدن نوینعبور دهد و بستر رشد نظام و تحق  

 .کنندمیت و مسئوالن نظام اسالمی معرفی اساس و نیاز دائمی و همیشگی مل  
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 ریاستثناناپذ، همیشگی و معنادارو جوامع، یک رابطه  هاتمل  ت و یا ذل  تباعز میان بصیرت  

ت و مسئوالن آن دارد. و نظام اسالمی ریشه در بصیرت دینی مل  هاتمل دارد؛ پیشرفت وجود 

در نظام جمهوری  هاضعفوجود برخی ریشة  حت یو  کنونیمع اسالمی ت و خواری جواهمچنین ذل 

 . جستجو نمود رتیبصدر فقدان و یا ضعف  ستیبایمهم اسالمی ایران را 

شامل تبیین و تشخیص سخن  توانمیرا  هاآنق از و عبور موف  هافتنهبا  نقش بصیرت در مقابله

ت جمهوری اسالمی ایران؛ شناخت دشمنان نظام اسالمی و رفتار حق از باطل، شناخت حقانی 

جریان باطل و معاند حق؛ شناخت جریان نفاق داخلی و فتنه گران داخلی؛ تقویت نظام  عنوانبه

زمان، هدایت عقالنی و عاطفی فتنه  فقیهولیت خالصانه از تبعی  جمهوری اسالمی ایران از طریق

اسالم و جمهوری اسالمی؛ جهاد  هایآرمانزدگان و افراد غافل در فتنه، مطالبه و تالش برای تحقق 

ال مردم  در سرنوشت ی و مشارکت فع  و مبارزه با دشمنان و تضعیف آنان از طریق حفظ وحدت مل 

 نظام دانست. 

 هاتمل دنیازدگی افراد و  مثلت ممکن است به دلیل  عوامل غفلت زایی فرد و مل  بصیرت یک

و تشخیص حق از باطل  شده فیضعو یا سیاست فریب دشمن و القای عدم دشمنی با حق، دچار 

ت و و مل  شدهت و جامعه اسالمی در برابر حق و باطل با مشکل مواجه ت مل و انجام صحیح مسئولی 

تی  برای بصیرت افزایی و . بر این اساس هر مل را از رسیدن به مقصد باز داشته شوندمی جامعه اسال

و نبایدها  بایدهاو  هااز اصول، خط قرمز ایمجموعهتقویت مداوم بصیرت خویش نیازمند پایبندی به 

و اعتماد  بینیخوشکه شامل مواردی نظیر تقویت مداوم شناخت و تحلیل سیاسی، عدم  باشدمی

و امیدواری به آینده  یمل  نفسبه اعتمادو اقدام الزم در زمان، خودباوری و  شناسیزمانبه دشمنان، 

نبوده و بلکه با  یادشدهه اصول بصیرت افزایی، منحصر به موارد . البت باشدمینظام جمهوری اسالمی 

 نیز استخراج و بررسی نمود. موارد دیگری را توانمی ت در مضمون بیانات مقام معظم رهبریدق 
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