
 
 
 
 
 

 الملل تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بین
 با تأکید بر بیانیه گام دوم 

 1زاییرضا لک

 
 چکیده

الملل با تأکید بر بیانیاه صه بینحاضر، در صدد تبیین گفتمان مقاومت در عره مقال
ای اسات. باراین الله خامنهگا  دو  انقتب و محوریت دیدگاه مقا  معظم رهبری آیت

روش  و« امهاات مطالاب یاا اّس المطالاب»چاارچوب نظاری ا استفاده از باساس، 
تتش کرده است تا گفتمان مقاومت ارائه گردد. مقاومات در ایان استقرایی  -اکتشافی
ای است که ضرورت آن، دالیل و شواهد قرآنای، روایای، دارای مفهومی سازه گفتمان

عقلی، تجربی و عقتیی دارد و برای کاربست آن، اساتقتل فکاری، معنویات، تقاوا، 
زیستی، پرهیاز از اسارا ، تشاکیتت، دعاا، نترسایدن از تنهاایی و ... مساجد، ساده

ای، در مرتبه اول رسول الله خامنه اللهضروری است. در گفتمان مقاومت از منظر آیت
عنوان تر، اما  خمینی بهو در مرتبه بعد، حضرت اباعبدالله الحسین و در مراحل پایین

 الگو معرفی شده است.
الله اماا  گفتمان مقاومت، بیانیه گا  دو ، مقا  معظم رهبری آیت واژگان کلیدی:

 الملل، استقامت.ای، عرصه بینخامنه

                                                 
 rlakzaee@gmail.com،  المللی المصطفی. پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین 1
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 مقدمه

سااله دو  مقاومت از مباحثی است که در بیانیه گا  دو  که در آغااز چهال گفتمان
اللاه ساله انقتب استمی، از سوی حضارت آیاتانقتب و برنامه کلی حرکت چهل

رو مسلله مقاله حاضار تبیاین ای مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته است. ازاینخامنه
که ایان مقالاه، بحا  مقاومات را در  له است. از آنجاگفتمان مقاومت از منظر معظم

کند، باید گفت که باید مقاومت در مقابل دشمن شماره ی  الملل دنبال میعرصه بین
دشامنان اسات  و بشریت یعنی آمریکای مساتکبر و جنایتکاار انجاا  بگیارد. هاد  

جهااد و  معادلاهدر مرحله اول این است کاه  ،کایمرآ یامپراطوران کفر و نفاق به رهبر
 یسان - عهیجناگ شایا به تعبیر دیگر، باه و ترور  ریبه طرح تکفدر منطقه، قاومت را م

 جهان است  مسالط شاوند یو معنو یمقدرات ماد یبر تمام ،راه نیاز اکنند تا  لیتبد
در ساطح جهاان ها بر مّلت سلطهو در مرحله دو  بتوانند به ( 24/4/91ای: الله خامناه)آیت

هماه  یبرا»کند: رو ایشان تصریح می. ازاین(12/8/97ای: له خامناهال)آیتدست پیدا کنند 
. باه ایان (12/8/97ای: اللاه خامناه)آیات« اسات نیبدانند که هد  استکبار ا د،یکن نییتب

دهاد، مقامات ترتیب، راه حلی که ایشان برای مبارزه با استکبار جهاانی پیشانهاد مای
قابل دشامن مقاومات کارد. مقاا  معظام است. بنابراین، چون دشمن داریم باید در م

  یا شاه،یاند  یمکتب،   ی لتیاما  را در هداند که رهبری مقاومت را عنصری می
  (.12/8/97ای: الله خامنه)آیت مطرح کرد خیتارهمیشه  یراه، برا  ، یتفّکر

ی  عناوان « اما  خمینی مقاومت به شیوه»المللی، در ادبیات سیاسی بیناز منظر وی 
شاایع  ،آزادسازی خّرمشهر ماجرایاز  پسوجود داشت و  هاغربی. آنچه در تعبیرات است
نظر یا  سیاساتمدار و صااحب. بارای نموناه است« دکترین مقاومت اما  خمینی»شد، 

هاای دکترین مقاومت خمینی با تما  تاوان، شااهرگ» :گویدیسیاسی غربی و آمریکایی م
بزرگوار، ایان اما  خمینی این خّطی است که «. ستغرب و آمریکا را هد  گرفته ا سیطره

صالح خدا، در میان ما باقی گذاشت؛ خّط مقاومت، خّط ایستادگی، خّط قادردانی از  بنده
. بناابراین، شاناخت ایان خصوصایت، یعنای (12/8/97ای: الله خامناه)ر.ک: آیتیم آنچه دار
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 مقاومت، بسیار الز  و ضروری است.
، بارای تحریار و تبیاین محال نازاع، از روش تلاوری هام عتوه بر روش عملیاتی

توان بهره برد. برخی متفکران معتقدند که در مقا  نظر و بر روی کاغذ، در تعریاف می
؛ اما در مقا  عمل، بر سر این تعریف که ( 86: 1378)عالم، قدرت، اجماعی وجود ندارد

داند، مت آن دیگری میرغم مقاوقدرت را امکان تحمیل خواسته خود بر دیگری، علی
. مورگنتااا در تحلیاال عرصااه قاادرت (90: 1384)ر.ک: ماااکس وباار، توافااق وجااود دارد 

ای اسات بارای های سیاسات، مباارزهالملل مانند سایر عرصهنویسد: سیاست بینمی
. روشن است که در مبارزه، درگیری و مقاومت (45: 1384)مورگنتا، کسب و حفظ قدرت 

تا اینکه قدرتمند پیروز شود و بتواند اراده خود را به دیگری تحمیال و نزاع وجود دارد؛ 
تواند بر اساس تهدید و زور، تطمیع و تشویق، اغوا، فریب، تبلیاغ کند. این تحمیل می

هاا صاورت گیارد. بناابراین، در برابار حریاف و بلکاه و اقناع و یا ترکیبی از این روش
شکساتن داند و از آغاز به دنبال درهاممی دشمنی که قدرت را در واقع به معنای سلطه

مقاومت طر  مقابل است، باید از ضارورت و راهکارهاای مقاومات ساخن گفات. 
شود، افزای  مقاومت و در نتیجه باال باردن قادرت اساس، راه حلی که دنبال میبراین

خاوبی ای آن را باهالله العظمی خامناهجبهه خودی است، که رهبر معظم انقتب آیت
اند. در این تفکر، آنچه را کاه ساپاه باطال شایطان بازرگ، محاور شارارت یین نمودهتب

اش دفااع از حاق و شود که وظیفهنامد، محور مقاومت و جبهه مقاومت نامیده میمی
 حقیقت و شرافت و انسانیت است. 

با  کنیم و و محّبت خدمت هاانسان همه به خواهیممی کند که ماایشان تصریح می
 مقابال نقطه آنچه. آمریکا مّلت با حّتی باشیم؛ داشته آمیزمحّبت و دوستانه وابطهمه ر

 باا اساتمی، نظاا  هایخصومت گیریجهت. است قرار دارد، استکبار استمی نظا 
ای: اللاه خامناه)آیاتکنایم مای مخالفیم و با آن مبارزه استکبار با ما است؛ استکبار نظا 

ای مقاومت همراه با محبت و خدمت و دوستی است و میانه. بنابراین، منطق (29/8/92
داند، نه غیرمسلمانان را؛ زیارا با خشونت و جنایت ندارد و استکبار را دشمن خود می
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: و دارای منطق محبت و رحمت است و آموختاه اسات کاه شاگرد قرآن استمی نظا 
دِد  یأُمُر  الله   ِان    نیکای احساان و ند به عدالت وخداو ؛(90)نحل: ااِلحساِن  و   ِبالع 

 ِاّما» چون کنید؛ نیکی هاانسان به اند:نیز فرموده امیرالمؤمنین. کردن دستور داده است
 است، تو استمی برادر یا (53: ناماه البتغهنهج)«َخلِق  فی َلَ   َشبیه   َاو دیِن  فی َلَ   َاخ  
 است. انسان یا

گیاری ندیشه مقا  معظم رهبری با بهرهدر مقاله حاضر، تبیین گفتمان مقاومت در ا
اخاذ شاده، انجاا   منطاقکه از دان  « امهات مطالب یا اّس المطالب»چارچوب از 

شناختی آن که ماّد نظار الکات و شده است؛ بنابراین، مراد ما از گفتمان، معنای روش
 موفه بوده، نیست. 

 .(183: 1369واری، )سبز مطلب لم ،مطلب هل ،مطلب ماا  ثتثه علم المطالب أس
چیساتی )ماا(،  :این چارچوب، بایاد باه چناد پرسا  پاساخ دادگیری از با بهره 

گیری از این چارچوب، به ایان های مقاله با بهرهپرس  .چرایی )لم(، چگونگی )هل(
 ترتیب خواهد بود:

گیری و انواع آن کدا  است؟ )با بهره« چیست»الملل مفهو  مقاومت در عرصه بین
  لب ما(؛از مط
به تعبیر دیگر: مقاومت از نظار  ضرورت دارد؟الملل مقاومت در عرصه بین« چرا»

  گیری از مطلب لم(؛نقل و عقل و عقت چه ضرورتی دارد؟ )با بهره

 ایجااد کارد؟ها مقاومت ها و دولتالملل و در میان ملتتوان در عرصه بینآیا می
ها تثبیت نمود و بسط ومت را در میان دولتتوان مقاچگونه؟ به تعبیر دیگر: چگونه می

  .(1388: فرحیدری)ر.ک: گیری از مطلب هل( دارد؟ )با بهره

اناد، از ای دربااره مقاومات مطارح نماودهاللاه خامناهگستردگی مباحثی که آیات
؛ لذا بح  حالات اجماالی (1398میرزایای:  )ر.ک: صلحهای مقاله حاضر است دشواری

صورت منظم کنیم بهتتش می« ُاّس المطالب»گیری از روش رهخواهد داشت که با به
و منسجم ارائه شود. در نتیجه امکان افزودن مطالب به مقاله و تبدیل آن باه کتااب باا 
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له محققتان و ژووهشتگران یوسحفظ همین چارچوب وجود دارد. امید آنکه بح  به
 شود.تکمیل و ترمیم 

 الف. مفهوم مقاومت

المللای و جهاانی مطارح عنوان ی  مفهو  باینست  از آغاز بهمقاومت در منطق ا
رو مقاومت در برابر هر قدرت ظاالمی و در هار زماانی، وظیفاه هار شده است. ازاین

عنوان وظیفاه بایاد انجاا  نظر از هر نژاد و ملیت و جنسیت و مذهبی بهانسانی، صر 
کند، سرنوشت و بلکه بگیرد و اگر شخص و ملت و دولتی به این وظیفه خوی  عمل ن

جزای او همان سرنوشت و جزای ظالم خواهد بود. رهبر معظم انقتب باا اساتناد باه 
 اناد. حضارت سیدالشاهداءاین مطلب را تبیین نموده فرمایشی از اما  حسین

  فرمایند:می انیبچنین  با استناد به سخنی از پیامبر اکر را  انحرکت خودش فلسفه
ایا  » ل  الّناُس اِ  ه  سود  الله ص  ل   ین  ر  ی ُسلطانًا جاِئرًا  :و  آِلِه قاد   هِ یاللُه ع 

 
أ ن ر  م 

ُل ی...  وِر و   یف عم  م  ِعباِد الله ِبالج  ل   ریغیالُعدواِن و ل  لود  و  ال ِفعلل   هِ یلع  ِبق 
ن  ی الله ا  ل  ّقًا ع  هُ یکان  ح  ه دِخل  ل  دخ   . (172ق:  1417 کوفی، مخنف )ابو« م 

 کند:در تبیین بیان گهربار آن حضرت ذکر می ایمنهالله خاآیت
ی »

َ
را مشاهده  یقدرت ستمگر  ی «هرکس»یعنی ؛ «جاِئرا ُسلطاناً َمن َرأ

مصاداق  اسات و ناه فقاط پادشااه؛ کاه قدرتبه معنای  «سلطان». کند
؛ «باالجور ِعباِد الله یف عَمُل ی». ستکایو آمر سمیونیصه جبههکنونی آن 

فرمایاد: یماه فقاط باه مؤمناان. ننکند؛ مرد  ستم میآن قدرت به عمو  
 هِ یاَعلَ  ریَغ یو َلم » ست؟یفه چیآن وقت وظ، «بالجور نیالمؤمن یف عملی»

را در مقابل خاودش  ظالمی قدرت نیچن  یکه  یکس ؛«ِبَقوٍل َو ال ِفعل
 نکند،مخالفت به دو شکل قول و فعل  و ردیو در مقابل او موضع نگ ندیبب
 بار عهاده یمتعاال حّقا یخادا؛ «َمدَخَله دِخَلهُ ی َعَلی الله َان کاَن َحّقاً  »

دچاار کناد کاه آن  یرا به همان سرنوشت یکسچنین خودش قرار داده که 
  .«جهّنم یعنیظالم را دچار خواهد کرد، 
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 فرماید: می ایالله خامنهآیت
اگر که  تاس نیخاطر ابه مییآیکوتاه نم کایبا آمر ما در مقابله نکهیا عّلت

متعاال ماا را هام باه هماان  یخادا ،به این وظیفه خودمان عمل نکردیم
مباتت  ،کاه آن ساتمگر را مباتت خواهاد کارد یو همان دوزخ یسرنوشت

 . (21/7/98ای: الله خامنه)ر.ک: آیت کندیم
پس مقاومت وظیفه هر انسانی است. اما این مقاومت به چه معناست؟ از دو منظر 

 توان راجع به مفهو  مقاومت سخن گفت. می لغوی و اصطتحی
 فرماید: ای در تعریف لغوی استقامت میالله خامنهآیت

 متوقاف کاردن، دنباال را راه دادن، ادامه کردن، ایستادگی یعنی استقامت
 . (10/11/90ای:الله خامنه)ر.ک: آیتنشدن 

 فرمایند: همچنین می
 . (26/7/77ای: الله خامنه)ر.ک: آیتاستقامت  و پایداری یعنی صبر،

 انسانی قوت همان یعنی است؛ یکی جاهمه ایشان معتقدند که مفهو  ایستادگی در
. اساتحکا  هام یکای از معاانی (20/8/83ای:الله خامنه)ر.ک: آیتپافشاری  و استقامت و

اللااه )ر.ک: آیااتدیگااری اساات کااه نزدیاا  بااه معنااای مقاوماات و ایسااتادگی اساات 

نامیم. در تعریف لغاوی . این تعاریف از مقاومت را تعاریف لغوی می(9/5/87ای:خامنه
شاود. از ایان منظار کلمااتی و دایر المعارفی، ی  لغت با ی  لغت دیگر تعریف می

نشینی نکردن، پایداری، متوقاف همچون استقامت، صبر، ایستادگی، ثبات قد ، عقب
 . نشدن، پافشاری، تاب آوری و ... به معنای مقاومت است

اناد. تعریاف ای نیاز از مقاومات ارائاه دادهایشان ی  تعریف اصطتحی یا ساازه
صاورت فرماولی، مفهاو  را تعریاف ای تعریفی است که با اضاتع و ابعااد و باهسازه

 فرماید: کند. ایشان میمی
معنای مقاومت این است که انسان ی  راهی را انتخاب کند کاه آن را راه 

داند، و در این راه شروع به حرکات کناد و رست مید را داند، راهحق می



کید بر بیانیه گام دوم تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بین  (73) ....................... الملل با تأ

 

موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصر  کناد و او را متوّقاف کناد؛ 
 .(12/8/97ای: الله خامنه)ر.ک: آیتست این معنای مقاومت ا

 کنند:گاه این مثال را هم برای فهم بهتر معنای مقاومت ذکر میآن
ای انساان باه یا  مسایلی برخاورد هفر  کنید ی  وقت در یا  جاادّ 

کند، یا در حرکات در کوهساتان کاه ای برخورد میکند، به ی  حفرهمی
کناد؛ ای برخاورد مایکوه برساد، باه یا  صاخره خواهد مثًت به قّلهمی

کنند به این صخره یا به این مانع یا باه ایان ها وقتی که برخورد میبعضی
شوند؛ بعضی نه، راه منصر  می ز ادامهگردند، ادزد یا به این گرگ، برمی

با این مانع  کنند ببینند راه ُدور زدن این صخره چیست، راه مقابلهنگاه می
 دارند یاا باا یا  شایوهیا مانع را برمی .کنندکدا  است، آن راه را پیدا می

 جاوری باودکنند؛ مقاومت یعنی این؛ و اما  اینعاقتنه از مانع عبور می
 .(12/8/97ای: الله خامنه)ر.ک: آیت

ای و فرمولی از مقاومت ارائه داده است و نه تعریاف این تعریف، ی  تعریف سازه
لغوی و دایر المعارفی؛ در این تعریف استقامت، انتخاب راه حق و پیمودن آن دانساته 

کند و همچنان باه مسایر نشینی نمیخورد، عقبشده که وقتی رونده آن به موانع برمی
ای اسات و دهد تا به مقصد برسد؛ این تعریاف، یا  تعریاف ساازهادامه می خوی 

 شود، استقامت را با ی  کلمه تعریف نکرده است. که متحظه میچنان
بهاره « ارکاان حرکات»تاوان از با توجه به آنچه آمد، برای تبیین مفهو  مقاومت می

ش  رکن اسات: مبادأ، که در دان  فلسفه مطرح شده که هر حرکتی دارای برد؛ چنان
مقصد، زمان، مکان، محرک، متحرک. اموری هم بیرون از ارکان حرکات هساتند کاه 

کاهند کاه در جادول کنند یا از سرعت و سهولت آن میحرکت را تسهیل و تسریع می
 ذیل نشان داده شده است:

 ارکان مقاومت ارکان حرکت ردیف
موانع 

 مقاومت
کردن عمل ن هاها و ملتدولت متحرک 1

های به آموزه  المللرها شدن از سلطه و ستم استکبار جهانی و صهیونیسم بین محرک 2
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 ارکان مقاومت ارکان حرکت ردیف
موانع 

 مقاومت
 قرآن کریم المللدر عرصه بین مکان 3
 بازدارندگی مقصد 4
 همیشگی و دائمی زمان 5
 اراده نمودن و تصمیم گرفتن مبدأ 6

 
و بارای تبیاین مقاومت  مفهو  ، در ادامهالمللمقاومت در عرصه بینبح  از انواع 

کناد کاه در حادی  ای از سه نوع مقاومت یاد میالله خامنه. آیتشودآن پی گرفته می
 در صابر .3معصایت؛  مقابال در صابر .2اطاعت؛  مقابل در صبر .1هم آمده است: 

. ایان ساه ناوع مقاومات وقتای در مقیااس (20/8/83ای: اللاه خامناه)آیتمصیبت  مقابل
شود، ناظر به اطاعت از دستور خدا و امر به معرو  و نهی از منکار  المللی مطرحبین

المللی و صبر بر مصایب آن است. از منظاری جهانی و پذیرش خطرات در عرصه بین
مقاومات .2 ؛مقاومات فرهنگای.1 اناد:دیگر هم ایشاان اناواع مقاومات را برشامرده

. از میان (31/5/95ای: خامنهالله )ر.ک: آیت نظامی.مقاومت 4 ؛مقاومت امنیتی.3 ؛سیاسی
ای کاه گوناهباه ؛استتر از سایر انواع مقاومت مهم یمقاومت فرهنگها، این مقاومت

)ر.ک:  از دسات خواهاد رفات زیچهماهی درهم بشاکند، فرهنگاگر خاکریز و حصار 

 زسا. ایشان ضمن مهم دانستن تلاتر و سینما، بر شعر و جریان(31/5/95ای: الله خامنهآیت
. اناواع مقاومات، خاود بحثای (3/9/97 ای:اللاه خامناه)ر.ک: آیاتبودن شعر تأکید دارند 

 )ر.ک: اردکاانی و خالادیان،کنایم دار و مفصل است که ما به همین مختصر اکتفا میدامنه

 .(86 ا 59 :1397
 ب. ضرورت مقاومت

تاوان کام میبه این پرس ، دست الملل چه ضرورتی دارد؟در عرصه بین مقاومت
هاای روایای و آماوزهمنظار . از 2های قرآنای؛ آموزهمنظر . از 1پاسخ داد: سه منظر از 

  عقتیی. عقلی و هایآموزهمنظر از  .3حدیثی؛ 
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  های قرآنیاز دیدگاه آموزهیک. 
در آیات زیادی از قرآن کریم به مسلله مقاومت و ایستادگی اختصا  یافته اسات. 

اللاه آیاتمورد اساتناد . همه این آیات کنیمز آنها اشاره میادامه به اختصار، به برخی ا
 .قرار گرفته استای خامنه
 ـ دستور به مقاومت 1

دهاد کاه فرمایاد، دساتور مایمای پیغمبارش باه قارآن جای دو در خداوند متعال
 املرت کملا اسلتقم فرماید:و می (112 :هود) امرت کما فاستقم استقامت کند:

ای از دساتور الله خامناهآیت (318/8/96 ای:الله خامناه)ر.ک: آیته بر این. عتو(15)شوری: 
قرآن کریم به مقاومت پاوالدین کاه مقاومات در بهتارین ساطح ممکان اسات، خبار 

 یا  مساتحکم، ساتون مانند یا باید به (13/4/90)ر.ک: هماان: دهد. به بیان ایشان می
 اّلذین یحّب  الله اّن مقاومت کرد:  دشمن تهاجم مقابل در نفوذناپذیر و حصین دیوار

 . (4)صف:  مرصوص بنیان کاّنهم صّفا سبیله فی یقاتلون
 ـ سازش نکردن2

و  فالتهنوافرماید: و می (139 :عمرانآل) و التحزنوا التهنوا وفرماید: میقرآن 
یاد و نیای کوتاه هرگز از مواضع خودبا این مضمون که  ؛(35: محّماد) تدعوا الی الّسلم

؛ وال تهنلوا(30/11/70ای، الله خامناهآیت )ر.ک:نکنید  در مقابل دشمن احساس ضعف
و انلتم االعللون ان کنلتم ؛ مبادا غمگاین شاوید. وال تحزنوامبادا سست شوید. 

؛ مباادا سسات شاوید و فال تهنوا و تلدعوا اللی الّسللم؛ شما باالترید. مؤمنین
ناپاذیر را بپذیریاد. ساازش باا ش دشامِن آشاتیدعوت به سازش کنید یا دعوت سااز

اناد، اشاکالی علیه شما دسات باه ساتح نشادههایی که انسانیا با های خوب انسان
ه عن الذین لم یقاتلوکم فی الّدین و لم یخرجوکم من دیلارکم ان ندارد؛  الینهیکم الل ّ

دی و اسااس و ؛ اما با کسی که باا فلسافهی وجاو(8)ممتحنه: تبّروهم و تقسطوا الیهم
؛ ساازش ال تلدعوا اللی الّسللموالیت الهی مخالف اسات؛  لایمان شما و با اص

 .(29/6/74ای، الله خامنهآیت )ر.ک:نکنید
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 ـ مقاومت از مصادیق جهاد کبیر3
 جهادهاا باین در. دارد تریوسایع بسایار و معنای نیست قتال معنایبه  فقط جهاد

لال: نهااده ناا  «کبیار جهااد» را آن قارآن در متعاال خدای که است جهادی  ُتِطلِع  ف 
ین   بیًرا ِجهاًدا ِبه جاِهدُهم و   الکِافر  کفاار جهااد باا قرآن وسیلهبه ؛ یعنی(52 :فرقاان) ک 

 هاامسالمان و پیغمبر نبود، مطرح نظامی جنگ مّکه در شده، نازل مّکه در آیه این. کن
از  تبعیات عاد  و مقاومات و گیاما ماأمور باه ایساتاد نبودند؛ نظامی جنگ به مأمور

 جهااد آن به متعال خدای که است چیزی همان کّفار، از نکردن اطاعت. دشمن بودند
 تاو باا مبارزه میدان در که خصمی از یعنی «کبیر جهاد»پس . کبیر اطتق نموده است

 و تبعیات هنار، اطاعات فرهناگ، اقتصاد، سیاست، مختلف هایمیدان در گرفته قرار
 .(95//3/3ای: الله خامنهک: آیت)ر.نکردن 

 عنوان وظیفهـ تبیین مقاومت به4
 و: دانادتنها مقاومت، که نبرد را وظیفه و مسلولیت جهانی مسلمانان مایقرآن نه

هسبیل فی تقاتلون ال مالکم  اللذین الوللدان و الّنساء و الّرجاد من المستضعفین و الل ّ
ّبنا یقولون یة هذه من اخرجنا ر  لنا اجعل و ولیاً  ّلدنک من لنا اجعل و اهلها ّظالمال القر

کند که پیاا  ایان آیاه ایان ای تصریح میالله خامنهآیت .(75 :نساء) نصیراً  ّلدنک من
وسایله قتاال اگر چه به کنند؛ تأمین را دیگران آزادی است که مسلمانان موظف هستند

 .(23/8/91ای: الله خامنه)ر.ک: آیت

 هاایسیاسات پارده پشات کاه اسات هاییمّلت به کم  واقع در در است  جهاد
 آنهاا باه و هادایت است  نور تا اند،شده داده قرار استبدادی و استکباری و استعماری

 جهااد، آیاا اینکاه بحا . هاساتحجااب این و هاپرده این دریدن برای جهاد. نرسد
 ملا است کاه این اصلی بح  است؛ فرعی هایبح  است، ابتدائی یا است دفاعی

ُکم بیِل  فی ُتقاِتلون   ال ل  فین   و   اللهِ  س  ضع   مقاتله کنید،نمی جهاد چرا ؛(75 :نساء) الُمست 
 برای مستضعفین، راه در فرماید ومی بتفاصله و - خدا راه در کنیدنمی نبرد کنید،نمی

 کاف را جانات و بارو شاما یعنای است؛ مسلولیت احساس این مستضعفین؟ نجات
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 اینکاه بارای بیناداز، خطار باه را خاودت جاان خطار و هاایمیادان در بگیار دستت
 نسبت هم باشد؛ مسلول که است خواسته از انسان است . بدهی نجات را مستضعفان

بشاریت  باه نسبت هم خود، جامعه به نسبت هم خود، نزدیکان به نسبت هم خود، به
 .(6/9/93ای، الله خامنهآیت )ر.ک:

 کشامیر، افغان، تاجی ، فلسطین، بوسنی، هایملت ت که ایران ازبه همین دلیل اس
 قرآن چون کند؛می حمایت مسلمان مظلو  هایملت دیگر و آذربایجان، الجزائر چچن،
 و نفاوذ و آمریکاا سالطه اسات. ایاران باا شمرده الز  را مستضعفان از حمایت صریحاً 
 چاون کناد؛می مخالفات مظلاو  کشورهایی همه و استمی کشورهای در آن دخالت

 (1)ممتحنه: بالموّدة الیهم تلقون اولیاء عدّوکم و عدوی تتخذوا ال: است فرموده قرآن
ین علیولن یجعلو فرموده:  ه للکافر له  و فرموده: (141 :نساء)المؤمنین سبیالالل ّ ولل ّ

ه و فرموده: (8 :مناافقون) العّزة ولرسوله وللمؤمنین ) ر.ک:  (57)انعاا :  ان الحکم ااّل لل ّ

. بر همین اساس، امت است  ملز  شده که در راستای حمایات (26/3/70ای: الله خامنهآیت
از مستضعفان جهان در برابر ظالمان و مستکبران، به وظیفاه خاود کاه جنگیادن اسات، 

 عمل کند. 
 ـ مقاومت رمز پیروزی5

روزی دسات یافات. تاوان باه پیامقاومت رمز پیروزی است و بدون مقاومت نمی
هاا از مقاومات و داند کاه در جناِگ ارادهای پیروزی را از آن کسانی میالله خامنهآیت

یِهُم تاب آوری بیشتری برخوردار باشند:  ل  ُد ع  ز  ن  ت  قاُموا ت  ُه ُثم  اْست  ا الل  ن  بُّ ِذین  قاُلوا ر  ِإن  ال 
ُنوا و   ْحز  خاُفوا و  ال ت  ال  ت 

 
ُة أ الِئک  لُدون  اْلم  ِتلی ُکْنلُتْم ُتوع  لِة ال  ن  ْبِشُروا ِباْلج 

 
 (30 :فصالت)  أ

المللای باا . در نقطه مقابل، دشمنان جهاانی و باین(1389 /11 /15ای: الله خامنه)ر.ک: آیت
هاای ابزار با زور و فریب، به دنبال تضعیف و ناامید ساختن اراده سپاه اسات  و انساان

ای پات  این ت  و راه دفع ایان حملاه الله خامنهبری آیتآزاده هستند. مقا  معظم ره
داند؛ چرا که خداوند وعده پیاروزی مستضاعفین در الهی می دشمن را اعتماد به وعده

ْرِو و  الملل را داده است: عرصه بین
 
لِذین  اْسُتْضلِعُفوا ِفلی اْر ی ال  ل  ْن ن ُمن  ع 

 
یُد أ و  ُنِر
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ًة و  ن   ِئم 
 
ُهْم أ ل  ُهلُم اْللواِرِثین  ن ْجع  ل  . (1389 /11 /15ای: اللاه خامناه)ر.ک: آیات (5 :قصاص)ْجع 

حال، امید و اعتماد باه وعاده صاادق الهای و چشام بنابراین، مقاومت آهنین و درعین
افزایاد و هاا، بار کیفیات مقاومات مایداشتن به نصرت خداوند متعال در جنگ اراده

؛ و روشان اسات کاه توجاه باه چناین عنصار بردضریب موفقیت و پیروزی را باال می
 کلیدی و مهمی ضرورت دارد.

 ـ دعا برای مقاومت6
روز حاداقل ده مقاو  بودن و مقاومت کردن، دعایی است که هر مسلمان در شابانه

 دو نمااز هر کند؛ زیرا هر مسلمانی حداقل درمرتبه از خداوند متعال آن را مسللت می
 اهدناالّصللرا : کناادمی عاار  پروردگااار دمتخاا بااار، ده اقااتً  روز هاار و بااار،

تقاضاای  همان خواهیم،می خدا از را مستقیم صراب دائم . اینکه(6)حمد:  المستقیم
و بیاانگر ضارورت مقاومات در ساطوح  (15 ی:شاور) امرت کما استقم اساتجابت

بر این مبنا، درخواست مقاومات دعاای . المللی استگوناگون، از جمله در سطح بین
از  تارسنگین مسلمان است که بارشان کارگزاران روزه مسلمانان جهان و مخصوصاً هر

 . (14/9/69ای: الله خامنه)ر.ک: آیتدیگران است 

 ـ پاداش مقاومت 7
کشی دو مفهو  متضاد در معادله چال  و سازش، این بح  مطارح اسات در وزن

 بیشاتری هایساختی شادن، دارد؛ اما تسلیم هاییآسان نیست و سختی که ایستادگی
 در شاما کاه است این فرق »حال، بازتاب این دو سختی متفاوت است: دارد. درعین

 اجار شاما باه متعال خدای بشوید، متحّمل که ایسختی هر مقاومت، و استقامت راه
ن ُهم ذِلک  : داد خواهد لا   یصلیُبُهم ال ِبا  م  لب   ال و   ظ  ال ن ص  لة   و  ص  خم  لبیِل  فلی م   الللهِ  س 

ئون  و   وِطًئا الیط  ُدو   ِمن ینالون   ال و   الُکّفار   یغیُظ  م  ُهم ُکِتب   ِااّل  ن یاًل  ع  ل  ! ِبه ل  م   صلاِلح ع 
 هایچ و رسادنمی آنهاا باه خادا راه در گرسنگی و خستگی و تشنگی هیچ ؛(120 )توبه:
 خورناد؛نمی دشامن از ایضاربه و دارندبرنمی شودمی کافران خشم موجب که گامی
 پااداش خداوناد، زیارا شود؛می نوشته آنها برای صالحی عمل آن، خاطربه اینکه مگر
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 اسات؛ صالح عمل ی  بکنید، تحّمل شما که ایسختی هر کند!نمی تباه را نیکوکاران
 متعاال خدای پی  هم اجری هیچ هایتانسختی بشوید، دشمن تسلیم اگر کهدرحالی

  .(24/8/98ای: الله خامنه)ر.ک: آیترد دا هم مجازات دادن ظلم به تن بلکه ندارد؛
 ـ مقاومت دائمی8

تنها مقاومت ضرورت ای با استناد به آیاتی از قرآن معتقد است که نهالله خامنهآیت
کند که مجاهدت و ایستادگی و مقاومات بایاد دائمای باشاد و دارد، بلکه تصریح می

 و: ع و فصلی و موسمی باشداستمرار و پیوستگی داشته باشد؛ نه آنکه موقتی و منقط
ه استعینوا لقومه موسی قاد ه االرو اّن  اصبروا و بالل   و عبلاده ملن یشلاء من یورثها لل 

و  ؛ یعنی اگر اول صبر و اساتقامت(14/8/90( )ر.ک: همان: 128)اعرا :  للمتقین العاقبه
 /03 /31ان: )ر.ک: همادو ، استعانت به خدا و تکیه باه او نباشاد، راه طای نخواهاد شاد 

دانند. اولاین منطاق، . ایشان با استناد به این آیات، دو منطق را مردود و غلط می(1368
روناد و باه منطق کسانی است که وقتی به دنبال کاری هستند و طبق برنامه پای  مای

هاا دسات کنناد و از دنباال کاردن اهادا  و آرماانرسند، توقف مینقطه مد نظر می
رود و منطق اشخاصی است که وقتی کار طبق برنامه پی  نمای کشند، و منطق دو می

شوند؛ ایان دو می شکست و انفعال و یأس کنند، دچاربه نقطه مطلوب دست پیدا نمی
شاود کاه عاتوه بار . از اینجا دانسته می(6/5/92)ر.ک: هماان: منطق هر دو خطا هستند 

اش مقاومت تأکید دارد، بار اینکه قرآن به اصل مقاومت و کیفیت باالی مقاومت و پاد
 ورزد.ضرورت مداومت بر مقاومت نیز اصرار می

 ـ منطق مقاومت9
 وعادهتحقق قرآنی مبتنی بر عنصر ، آن بود گذارپایهخمینی منطق مقاومت که اما  

الهی است. خداوند متعال در آیات مکّرر قرآن این وعده را داده است کاه اهال حاق، 
کناد. ممکان اند؛ آیات فراوان قرآن بر این معنا داللت مایطرفداران حق، پیروز نهایی

خورناد؛ آنهاا پیاروز هساتند در ایان اّما در نهایت شکست نمای ،است قربانی بدهند
لذین  فرماید: می اّما ناکامی ندارند. قرآن ،صحنه؛ قربانی دارند ال  یلًدا ف  یلدون  ک  م یر ا 
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کیدون روا ُهُم الم  ف   گردد.به خودشان برمیالهی توطله آنها ؛ طبق سّنت (42)طور:  ک 
ذین  اسُتضلِعفوا ِفلی اال رِو  کریمه آیه ی ال  ل  ن ن ُمن  ع  یُد ا  آیاه  و (5)قصاص:  و  ُنر

ُکم قلدام  ت ا  بِّ نُصُروا الله  ینُصرُکم و  یث  ن   آیاهو  (7)محماد:  ِان ت  ینُصلر  لن  و  ل  الللُه م 
 را به کسانی که در راه مقاومتنی  عاقبت این  ،آنآیات فراوان قرو  (40)حاج:  ینُصُره

ماا باا  مواجهاه. بنابراین، (14/3/98ای: الله خامنه)ر.ک: آیت دهندنوید میدارند، گا  برمی
امیدواراناه  ؛مرعوبانهو نه باید شجاعانه تنها ضرورت دارد، بلکه نهمسائل و با دشمنان 

 .(14/3/98)ر.ک: همان: باشد  تنهنفعو نه مکرانه مبت ؛هیجانینه عاقتنه و  ؛مأیوسانهو نه 

 ـ دعوت متقابل به مقاومت10
 کنناد کاه بایادتوصیه مای ماندن، و خوب بودن ای با تفکی  خوبالله خامنهآیت

روشان اسات کاه  .اشاکال قارار دارناد معر  در بمانیم؛ زیرا همه خوب کنیم سعی
هم باز به این مقاومت نیااز داریام.  مقاومت در گذشته، خوب بوده است؛ اما در آینده

از  هام خودماان و کنناد کاه بایاد هامرو ایشان با استناد به قرآن کریم توصیه میازاین
للوا و  دیگااران مراقباات کناایم:  واص  قِّ  ت  للوا و   ِبللالح  واص  للبر ت  ( ) ر.ک: 3)عصاار: ِبالص 

 هام را باه یگریکد ریسمان با که خطرناک جاهای در کوهنوردها و مثل (22/4/99همان:
 باه باید هم بکشند، باال و دارند نگه را او دیگران لغزید، ی  نفر اگر کنند کهمی وصل

 در قاد  و ثباات ایساتادگی، استقامت، به هم کنید، توصیه را یکدیگر حق، راه پیمودن
. وی خاود باه (1/2/95)ر.ک: هماان: نشدن  مرّدد نلرزیدن، نلغزیدن، تلخ حوادث مقابل

ل نموده و مرد  تونس و مصر را در جریان بیداری است  به مقاومت و صابر این آیه عم
 تشکیتتی دعوت نموده است: 

کند تاا آنها را به مقابله با شما گسیل می ،دشمن شما با تجهیز مزدوران امنیتی خود
ومرج مارد  را باه ساتوه بیاورناد. از آنهاا نهراساید. شاما از مازدوران با ناامنی و هرج

و  ای قرار دارید که خداوند در آن مرحلاه باه پیاامبرد. شما اکنون در مرحلهتریقوی
لنُکْم ِعْشلُرون  یاران  فرمود:  لاِد ِإن یُکلن مِّ لی اْلِقت  ل  ِو اْلُمْؤِمِنین  ع  رِّ ِبی ح  ا الن  یه 

 
یا أ

لن   ْلًفلا مِّ
 
ة  یْغِلُبوْا أ ئ  نُکم مِّ ِإن یُکن مِّ یِن و  ت  اِبُرون  یْغِلُبوْا ِمئ  لْوم  ال   ص  ُهْم ق  ن 

 
لُروْا ِبلأ ف  لِذین  ک  ال 
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ُهون    ،خود انگیزهتوانید با اتکال به خدا و اعتماد به جوانان پرشما می .(65)انفاال:  یْفق 
 .(15/11/89)ر.ک: همان:  ومرجی فائق آئیدبر هر ناامنی و هرج

 از دیدگاه معصوماندو. 
ضارورت  ای بسایاری درباارهگفتارهاا و رفتارها ،در سیره و سانت معصاومان

. تمامی این کنیماختصار، به برخی از آنها اشاره میوجود دارد که در ادامه، بهمقاومت 
 .قرار گرفته است مقا  معظم رهبریمورد استناد روایات 

 خدا  راه مقاومت در ـ لزوم1
ثبات و استقامت و داشتن عاز  و اراده اساتوار، امار مطلاوب و الزمای اسات کاه 

 ای باا اساتناد باه ایان دعااالله خامناه  آن را از خداوند طلب نموده است. آیتمعصو
لّلُهم ّ » زماً  و  ...  واِسعاً  ِعلماً ...  ارُزقنی ا  فرمایاد: می (325 :84 تا: جبی )مجلسی،« ثاِقباً  ع 

 اساتمی کاه راهای درسات و محباوب جمهوری نظا  و انقتب مبارک راه حرکت در
)ر.ک: مای طلباد  پایادار و محکام اراده و ار واالیی دارد، عاز است و هد  بسی الهی

ُلک  »: خوانیممی دعا . در(18/8/96ای: الله خامناهآیت سئ  بات   ا  لی الث ّ ل   و ثباات ؛«دیِنلک ع 
کارد  توّجاه بایاد این به است، مهّمی بسیار چیز ی  انقتب راه در و دین در ایستادگی

نا در راه خدا و برای خدا و تحقق دین خادا در ساطح . بر این مب(13/10/95)ر.ک: همان: 
 جهان، باید مقاومت را در پی  گرفت.

 ـ مراقبت بر عدم انحراف از مقاومت 2

)ر.ک: تارنماای « اسات زماناه از فزون ساززمانه ُجر »صائب تبریزی سروده است: 

اللاه آیات .شاد خواهاد خاراب سازان اهل مقاومت نباشاند، زماناه. اگر زمانهگنجینه(
کنناد کاه حضارت اساتناد مای البتغاهنهج در ای به فرمایشی از امیرالماؤمنینخامنه

زیُغ »: فرمایندمی ت  عد   ُقلوب   ف  ة   ب  ِضلُّ  و   اسِتقام  علد   ِرجاد   ت  ة ب  لالم  البتغاه، خطباه نهج)« س 

 اّماا کردناد،مای حرکات درسات روز دهناد کاه برخای یا چنین توضیح می ؛(151
باازی، طلبی، رفیقجاا، جااهبای هاایو محّبت دنیا زیرا آلوده شد؛ گونهواژ هایشاندل

اللاه )ر.ک: آیتبرگشتند  استقامت درست و آن راه آن شدند و از بازیحزب و بازیجناح
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بر این مبنا، باید مقاومت نمود و کامًت مراقب بود کاه مقاومات باه  .(12/8/95ای: خامنه
اینکه مقاومت ضرورت دارد، نظارت مستمر و پیوسته  انحرا  نینجامد؛ یعنی عتوه بر

 بر نحوه و شیوه و مسیر مقاومت هم ضروری است.

 ـ استقامت هوشمندانه3
روایتی اسات  ،«الّصبر و البصر اهل ااّل  العلم هذا یحمل ال»حدی  شریف علوی 

قاد اسات ای معتالله خامنهاند. آیتکرده و بارها آن را نقل بارها که مقا  معظم رهبری
 تاا متأّسافانه کاه هاساتمسالمان باین داخلای جناگ ایجاد است  دشمنان که هد 
یمن،  از جمله سوریه، استمی اند و جبهه استکبار، کشورهایهم شده موّفق حدودی

 از را هایشاانکنناد و زیرساختمای ویران دارد دیگری از پس یکی لیبی، عراق و ... را
بشویم  توطله این باید تسلیم ما کند که چراا مطرح میایشان این پرس  ر برند.می بین

همچناین ایشاان  بماناد؟ بااقی ناشاناخته ما برای آنهاست، هد  که چیزی آن چرا و
 چارا در دهاد؟مای قارار تحات فشاار را هامسلمان بحرین پرسد: چرا استکبار درمی

 کندمی آفرینیاجعهف الّزکزاکی ابراهیم مؤمن شیخ تقریبی مصلِح  روحانی برای نیجریه
 فرزند ش  و رساندمی قتل اند، بهمردمی را که بر گرد او حلقه زده از نفر هزار حدود و

 .(12/8/95ای: الله خامنه)ر.ک: آیترساند؟ می شهادت به سال دو در را او
 ای پاساخ را عمال باه هماین فرماای  حضارت امیرالماؤمنینالله خامنهآیت

 پیدا بصیرت باید بشویم، موّفق راه این در خواهیممی اگر د کهکنداند و تصریح میمی
ا یحِمُل  ال و   ا ال»: کنیم م   هذ  ل  هُل  ِاالّ  الع  رِ  ا  ص  بر و   الب   بایاد ؛(173 خطباه البتغاه،نهج)«الص 

صِبروا ِان و  »بود،  صبور راه این در باید کرد، پیدا بصیرت قلوا و   ت  ت  ُکم ال ت  یلُدُهم یُضلرُّ  ک 
 .(8/10/94ای: الله خامنه)ر.ک: آیت« یًئاش  

ای بر اساس این حدی  شریف، دربااره ضارورت مقاومات الله خامنهتحلیل آیت
گاهانه و هوشمندانه در عرصه بین  فرماید: الملل میآ

 و روشان، مطلب تا نیست؛ خالص شرک و خالص کفر با مبارزه امروز»
 و نفااق باا مباارزه اماروز بلکاه باشد؛ هم از جدای و مجزا هابندیصف
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 است هاییزنیال  و هازنیدروا و توخالی شعارهای و تزویر و دورویی
 د  بسایاری. است کرده ُپر عالم انحای همه در را استکبار بلندگوهای که
 از د  بساایاری. گوینادمی دروا و زنناادمی بشار حقااوق از طرفاداری از

 میال و طباع بااب اسات  هاا،آن است . گویندمی دروا و زنندمی است 
 هااانساان براباری و مسااوات از د  بسایاری. اسات استکبار سردمداران

 دوران در مبارزه بنابراین،. گویندمی و گفتندمی دروا و زنندمی و زدندمی
 و اساتکبار، زور و زر قادرت خاطربه هم است؛ دشوار ییمبارزه کنونی،

 استکبار هاینفاق و هاگوییدروا گرتوجیه و تبلیغاتی قدرت خاطربه هم
  .(14/3/70)همان: « اشایادی و

توان گفات، ایان اسات کاه از منظار الخطاب در این بخ  میعنوان فصلآنچه به
 (14/3/70)همان: « است استقامت و بصیرت مظهر حسین اما »مقا  معظم رهبری 

بار آزادگاان جهاان و این حضرت سیدالشهداست که در قله صبر و بصار قارار دارد و 
 است که به ایشان اقتدا کنند.

 ـ قدرت مقاومت 4
یلة الّشلجرة اّن  و أال»: فرمایندمی امیرالمؤمنین حضرت  و...  علوداً  اصللب البّر

درخت بیانی نسبت باه درختای کاه در بااا رشاد  ؛(45البتغه نامه شماره نهج) «وقوداً  اقوی
اللاه آیت .است ماندگارتر آتش  زدی، ت آ را آن که وقتی هم است، ترمحکم کرده، هم

 ایان سخت شرائط کنند که خاصیتای بر مبنای این روایت، این قاعده را بیان میخامنه
 یا  مثال کند ومی مقاو  را کشورها رهبران و مسلوالن مدیران، ها، راسا،است که ملت

. (25/6/89ای: امناهالله خ)ر.ک: آیتکند می مضاعف نیرو و مقاومت و همت آنها را ورزش،
شاود، بایاد در برابار ها میها و دولتبنابراین، چون مقاومت باع  افزای  قدرت ملت

 های استکبار جهانی مقاومت نمود.ها و زورگوییخواهیزیادی
 مقاومت حتی به تنهایی ـ5

. پرسشای کاه اینجاا (6/5/86ای: اللاه خامناه)ر.ک: آیتاست  «ایستادگی» در موفقیت
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شود این است که اگر کسی ما را همراهی نکرد، آیا باز هم مقاومت ضرورت میمطرح 
زند و با فرمایشی از اماا  ای در این زمینه به اما  خمینی مثال میالله خامنهدارد؟ آیت

 و حاق راه در کند کاه اماا  خمینایکند. ایشان تصریح میبح  را تبیین می علی
 او نبود؛ نشینیعقب و ضعف و ترس و آن و این همتحظ و رودربایستی به قائل عدالت

یق فی تستوحشوا ال»: که بود فرموده توصیه امیرالمؤمنین که طورهمان هم  الهلدی طر
 باا تماا ، شاجاعت باا بایاد. ترسایدنمی تنهائی از ،(201 )نهج البتغه، خطبه «اهله لقّلة

گاهی  عالم زورمندان و رگویانزو و قدرتمندان مقابل در خطرپذیری با کامل، بین  و آ
 .(6/5/86ای: الله خامنه)ر.ک: آیتداد که موفقیت در ایستادگی است  به مقاومت ادامه

 ـ مقاومت مؤمنانه6
ای بین ایمان و استقامت، رابطه وثیق و عمیقی قائل است و با استناد الله خامنهآیت

 حضارت ناد. ازدا، اساتقامت را اولاین پایاه ایماان مایبه حادیثی از اماا  علای
. «اریملان علن سلئل»کنناد:  صاحبت ایماان کاه دربااره کردند امیرالمؤمنین تقاضا

 چهاار بار ایمان ؛(30البتغه، حکمت )نهج «دعائم اربع علی اریمان»: حضرت فرمودند
 رو ایماان باود، محکام هاپایاه اگر که است این پایه چهار از منظور. است استوار پایه
 ریازد؛می فارو نسبت همان به ایمان ریخت، فرو یا شد سست هاایهپ اگر اما ماند؛می

 پایاه چهاار این حضرت. ریزدمی فرو نسبت همان به اما شود،نمی ساقط کامل طوربه
 و ایساتادگی اولاین پایاه،. «والجهلاد العدد و الیقین و الّصبر علی»: فرمودناد بیان را

 آن پاای آخار تاا کنیاد؛ دنباال را ایهبرنام خواهیدمی. هاستزمینه همه در استقامت
 پی  مصیبتی اگر. کنید تما  را کار آن دهید؛ انجا  را کاری خواهیدمی. بایستید برنامه

 شود؛می مقرر شما بر واجبی. ندهید دست از را خودتان مصیبت آن مقابل در آید،می
 در اگار. ویدنشا ازپاافتااده و حوصلهبی و باشید داشته تحمل واجب دادن انجا  برای

 هار در ایساتادگی. نشاوید گنااه تسالیم و کنید ایستادگی گیرید،می قرار گناهی مقابل
 و انساانی قوت همان یعنی است؛ یکی جاهمه مفهو  ایستادگی در دارد. نمودی جایی

اللاه )ر.ک: آیاتدهاد می نشاان را خاودش طوری  جا اما در هر پافشاری؛ و استقامت
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 بنابراین، افزای  مقاومت، حاکی از افزای  ایمان است. ؛ (20/8/83ای: خامنه
 عقالییعقلی و های از دیدگاه آموزهسه. 

را  و فکار مقاوماتخمینای اولاین کسای اسات کاه کاه اماا  در جهاان معاصار، 
مطلب مهم این اسات کاه . دار کرداین راه را نشان عنوان ی  درسگذاری کرد و بهپایه

بلکاه احساساات زودگاذر انتخااب نکارد؛ و زدگی اناما ، مقاومات را از روی هیجا
 ،عقتنای ،منطقای ی  پشاتوانهدارای  خمینی،انتخاِب مقاومت از سوی اما   پشتوانه
گیارد های عقلی و عقتیی مورد بررسی قرار مایاست. در اینجا پشتوانه دینی و علمی

 .(14/3/98ای: الله خامنه)ر.ک: آیتاند که مقا  معظم رهبری آنها را مطرح کرده
 ـ مقاومت واکنشی طبیعی1

مقاومت، واکن  طبیعی هر مّلات آزاده و باشار  در مقابال تحمیال و زورگاویی 
مقاومت، واکن  طبیعی هار موجاود »به دیگر سخن:  است؛ دلیل دیگری الز  ندارد.

توانااد در مقاباال ای در براباار تهدیاد اساات و انساان ایاان مزیات را دارد کااه مایزناده
 ،تر از قدرت ، مقاومت کند و موجودیت خود را حفظ کنادمراتب بزرگهیی بتهدیدها

انسان مؤمن انقتبی است که با مقاومت خود، امدادهای الهی را نیاز  ،و از همه باالتر
. یعنی اگار هایچ (1: 1398صلح میرزایی، )«کندمیها را ممکن کند و ناممکندریافت می

ومت نداشتیم، باز هم چیزی از ضرورت مقاومات آیه و روایتی بر لزو  و ضرورت مقا
هر مّلتای کاه بارای شار ، کاست و ضرورت مقاومت همچنان باقی بود؛چراکه نمی

خواهناد باه او ، وقتی ببیند ی  چیازی را مایباشدانسانیت خود ارزش قائل  و هویت
ه اللا)ر.ک: آیاتآیاد برمایایساتادگی و مقاومات کند و درصدد امتناع میتحمیل کنند، 

 .(14/3/98ای: خامنه
 نشینی دشمنـ مقاومت عامل عقب2

گویااد، اگاار . وقتاای دشاامن زور ماایاسااتنشااینی دشاامن عقبعاماال  مقاوماات
مادن دشامن ایان . راه جلو نیاکنددشمن پیشروی می بدون تردید نشینی کردید،عقب

خواهی ِبایستید. ایساتادگی و مقاومات کاردن در مقابال زیااده است که مقابل دشمن
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آمادِن اوسات؛  خواهی دشمن، راه جلاوگیری از پای شمن و زورگیری دشمن و باجد
سااله جمهاوری مقاومت چهل تجربهدلیل این استدالل، پس صرفه با مقاومت است. 

 .(14/3/98)ر.ک: همان: استمی ایران در برابر جبهه استکبار است 
 تر از تسلیمهزینهـ مقاومت کم3

تسالیم  هزیناههر دو هزینه دارد؛ اماا  ،در مقابل دشمنشدن تسلیم کردن و مقاومت 
 رژیام. 1کند: ای دو مثال تاریخی در این زمینه ذکر میالله خامنهآیتاست. شدن بیشتر 

. 2خاورد! میهم داد، توسری باج میو پول  ،نفت؛ پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود
گیری موضاعآنهاا واسات طباق خدهاد، پول و نفت  را به آمریکاا مایدولت سعودی 

مادی و معنوی  هزینهبنابراین،  شنود.را هم می «گاو شیرده»آمیز کلمه توهین و کندمی
رو . ازایانمراتاب بیشاتر اساتهمقاومات باماادی و معناوی  از هزینهعد  مقاومت، 

 .(14/3/98)ر.ک: همان: مقاومت برتر از سازش و تسلیم است 
 ـ مقاومت عامل شکست دشمن4

تارین گویاد کاه یکای از مهمالمللی تحلیلگر آمریکایی میمعرو  بین هرهی  چ
ین است که جمهوری استمی مسیر مقاومت را در پای  ایران اعلل دشمنی آمریکا با 

. بناابراین، مقاومات عامال پیاروزی و (14/3/98ای: اللاه خامناه)آیات گرفت و موّفق شاد
به نظار  به مقاومت شد.تشویق دیگران است و همین عامل، سبب  مّلت ایرانپیشروی 

چارا برخای کاه اعتارا  ای، اسم این فرایند صدور انقتب است و به الله خامنهآیت
ماا انقاتب را صاادر دهناد کاه ، چناین پاساخ مایخواهید انقتب را صادر کنیدمی

راه است؛ اگر مورد پساند و قباول یا  مّلتای قارار  وکنیم؛ انقتب، فکر، اندیشه نمی
بعاد راهپیماایی روز جهاانی قادس را پاذیرد. خود آن مّلت آن را مایخودییرد، بهبگ
ی غارِب امروز در منطقهکنند که کنند و تصریح میعنوان ی  مصداق عینی ذکر میبه

ها در این چند آمریکاییکه هایی شکست و ها مقاومت استمشترِک مّلت آسیا، کلمه
های مقاومات طین داشتند، محصول مقاومت گروهلبنان و فلس ،سوریه ،سال، در عراق

 .(14/3/98)ر.ک: همان:  است
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 تثبیت و گسترش مقاومت هایراهکار ج. 

  یاستقالل فکرـ 1

ها، لواز  و راهکارهای ایجاد اساتقامت، اساتقتل فکاری اسات. یکی از زیرساخت
ُپارحجم  غااتیتبلبا  یمیمفاهو  تفّکراتای در این زمینه معتقد است که الله خامنهآیت

 نیامهام انکتاه  شاود؛یدر سرتاسر عالم دارد پراکنده م یروزطور شبانه نظا  سلطه، به
و مسالوالن مارد ، باه ایشاان . سافارش میشاوایان تبلیغاات  ریاسا دیاباناست که ماا 

ن که مراقب باشند: ی این است نید ی واجتماع ،یاسینظران سصاحب ر  م  کث  و  ِان ُتِطع ا 
ب ِضّلوک  یاال رِو  یفِ  ن س  و هماان  میجماعت بشو رنگمه، نباید (116)انعاا :  الله ِل یع 

. بایاد بار (12/6/94ای: اللاه خامناه)ر.ک: آیت میفکر دارو  یمبانزیرا  م؛یتکرار کنیا را مطرح 
 اساس آن مبانی فکری حرکت کنیم و در دا  دشمن نیفتیم و گرفتار تقلید نشویم.

 یـ تمسک به معنویت توحید2
مقاومات در  اقتدار روزافزون جبهاههای مختلف، نشانه در جنگ نیفلسطپیروزی 
به خدا و توکل به خدا  مانیاز ا یناش هااست. این موفقیتاستکبار و کفر  مقابل جبهه

هماراه  ماانیمباارزه باا عنصار ا  یادر مبارزه است. اگر  تیمعنو نصرو وارد کردن ع
به خادا و  مانیاآن مبارزه موفق خواهد شد که در  ی. آن وقتشودیم ریپذبینباشد، آس

 هیاروحکنند کاه ای توصیه میرو آیت الله خامنهازاینتوکل به خدا وجود داشته باشد. 
متعال و باه  یظن به خدارا حسن وند،توکل به خدا ی،اله به وعده یقیحق مانیا ی،نید

اسات؛ او باه ماا  نیدق القائلمتعال اص ی. خداردک تیدر مرد  تقو دیرا با یاله وعده
ه من  نصرّن یل: دیگویم ه کلان : دیفرمایاو به ما م ؛(40 :حج) نصرهیالل ّ من کان لل ّ

ه له  :8ج  ،ق 1406 ،یکاشاان ضی؛ فا195 :13جق، 1413 ،هماان ؛197 :79ج  تا،بی ،یمجلس) الل ّ

 فاهیبه وظ ما اگر .(76: نساء) فایکان ضع طانیالّش  دیان ک د،یاز دشمن نهراس .(784
 بیصان یروزیابادون شا  پ م،یخدا حرکت کن یبرا م،یراه عمل بکن نیخودمان در ا

 .(8/12/88ای: الله خامنه)ر.ک: آیت خواهد شد
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 ادعـ 3

اللاه باه بااور آیات. اساتدر انساان  دیاروح ام دنیادم، دعا هایدستاوردیکی از 
و انسان را در مقابل حوادث مستحکم  دهدیو قدرت م ییدعا به انسان تواناای، خامنه

نقال  مکار  یشده است. از نب ریتعب به ستح« دعا»از  ،تیدر روارو ازاین کند؛یم
: ق 1407 ی،نایکل) «ملن اعلدائکم کمینجیسالح  یاال ادّلکم عل»شده است که فرمود: 

کنم که  یفرا به شما معر ای؛ اسلحه(769: ق 1405 ،یکفعم ؛268: 1370 ،یطبرس؛ 468، 2ج
 «و الّنهلار فلاّن سلالح الملؤمن اللدعاء لیلتدعون رّبکم باللّ »نجات شماست؛  هیما

بااا  در مواجهااه ،(769: ق 1405 ،یکفعماا ؛268: 1370 ،یطبرساا؛ 468، 2ج: ق 1407 ی،ناایکل)
 در دسات انساان ماؤمن اسات ایمتعال، مثل ستح بّرناده وندخدا بهحوادث، توجه 

  .(29/7/84ای: الله خامنه)ر.ک: آیت
 ـ موضع تهاجمی داشتن4

 نیاااکر   غمبریپکه  است« فّرار ریکّرار غ» نیرالمؤمنیامحضرت از القاب  یکی
؛  64، 1ج :ق 1413 ،دیامف خی؛ شا 349 ،8جق: 1407)کلینای،  داد نیرالماؤمنیلقب را به ام

 یهاادانیام در هماه سات؛ین ینظام دانیمخصو  مصفت  نیا .(55 :ق 1413هماان، 
 گاردفکر و بدون عقب یمهاجم، مقتدر، دارا یعن، یفّرار ریکّرار غ نیرالمؤمنیام یانسان

 یمورد قبول و ماورد اعتقااد، از موضاع تادافع یبر مبان یستادگیمحکم، ا واضع. مبود
در  ایادن یهایعدالتیها و بو ظلم هایو بد هایو زشت هایخارج شدن و نسبت به کج

است. اگر باه  نیرالمؤمنیفّرار ام ریرفتن؛ همان صفت کّرار غقرار گ یموضع تهاجم
 گوناهنیآن بزرگوار ا یاز اول تا آخر، زندگ دینیبید، مینگاه کن نیرالمؤمنیام یزندگ

 . بایاد باا اقتادا باه(84//25/5ای: الله خامناه)ر.ک: آیت است نیاست. عتج ما هم در هم
 نشینی باشیم.حضرت امیرالمؤمنین در عرصه جهانی، مهاجمی بدون عقب

 ـ مقاومت؛ درس بعثت 5
متری مطالعه نمود ای معتقدند که باید زندگی رسول خاتم را به میلیالله خامنهآیت

فاصدع بما تلؤمر و آمد که:  یامر الهفرمان  یوقتو از آن درس گرفت. بر همین مبنا 
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را باه دسات  پرچم ؛(95-94 :حجر) نیالمستهزء ناکیاّنا کف*  نیاعرو عن المشرک
و زرمندان و زورمنادان آن جامعاه باه   یقر دیبزرگان و صناد !کن یو کار را علن ریبگ

کفاار مکاه باه آن بزرگوار بود.  عی، تطمبزرگان مکه کار نیاول. دندیو لرز دندیخود ترس
مطلق خود را  استیما ر ،است استیرطالب تو  زادهربراداگر  :گفتند طالبیجناب اب

 یپادشااهباه  ؛ اگارکنایممندترین مایثروتاو را  ،خواهدمیاگر ثروت  م؛یدهیمبه او 
 دست بردارد.  ی هااز حر فقط . میکنیعنوان پادشاه انتخاب مما او را بهتمایل دارد، 
خادمت ، بود مناکیآنها ب و از توطله دیترسیم غمبریکه بر جان پ طالبیجناب اب

که یا رسول الله! کرد  هیتوص دیشا را به حضرت رساند وبزرگان مکه پیغا  آمد و  غمبریپ
ه  ای»فرمود:  اکر  غمبری. پدییایکوتاه بمقداری شما   یوضعوا الّشمس ف لوعّم! والل ّ

ه او  یالعرو عن هذا االمر ال افعله حتّ  یشمال یو القمر ف ینیمی بما  ذهبیاظهره الل ّ
و را در دست راست من  دیعموجان! اگر خورش؛ «من الّدمع ناهیثّم اغرورقت ع. .. هیف

هد  دست بکشم، سوگند باه  نیمن از ا نکهیا یماه را در دست چپ من بگذارند، برا
در  .میبارو نیماا از با همه ایکند  روزیا خدا ما را پی ی،تا وقت کنم؛یکار را نم نیخدا ا
 نیاابوطالاب اوقتای اشا  شاد. از  زیلبر غمبریارک پمب انچشم»  :دارد تیرواادامه 

؛ «اذهاب و قال ماا احببات یاخ ابنی»منقلب شد و گفت:  د،یاستقامت را د و مانیا
ه ال اسلّلمنّ »هدفت را دنبال کن.   ؛(52،  14ج  :1377، دیاالحدیاباابان) «ءیبشل کوالل ّ

 . کنمینم هوضاعم زیچ چیسوگند به خدا من تو را با ه
 یساتادگیا ،یساتادگیاکنناد کاه ای ایان جریاان را چناین تحلیال مایخامناهالله آیت

 نیا. اکنادیاستقامت را در ابوطالب مستحکم م شهیر غمبر،یاستقامت از پ نی. اندیآفریم
در آنچه که دست دشامن اسات، دل  دنیاز دشمن، طمع نورز دنیبه هد ، نترس یبندیپا

 ،اعتمااد باه راه، آرام  ؛ندیآفریم یستادگیا بدهد، خواهدیدشمن م که یازینبستن به امت
چهل نفار  ،یس نی. لذا همآوردیهد  متعلق به اوست، به وجود م نیکه ا یهد  و خدائ

بار روز و روزباه ساتادندیا هاایدشوارو  همه مشکتتدر مقابل آنکه همراه پیامبر بودند، 
 شاود؛یماوناه رفتاار گچ اساریو  هیسام ،کاه باا عماار دنادیدیشد. ماتعدادشان افزوده 
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  ،یست. صرفًا در حالت آسااگونه میسر انیحق ا شرفتی. پآوردندیم مانیا ،حالنیدرع
. حاق رودینما  یزدن، حق پ نهیآن س یدر حالت امن و امان پرچم حق را بلند کردن و پا

حق از خود اساتقامت و  شرفتیحق، در راه پ رویکه صاحب حق، پ رودیم  یپزمانی آن 
ساه  بیابه استقامت عج شودیاول بعثت، منجر م یستادگیا همان نشان بدهد. استحکا 

آن دل متوکال  ماه،یخ نیآن عمود مستحکم ا ،یاستقامت اّول آن. طالبیسال در شعب اب
ه است که چن یعل  نیا. اکننادیکه آحاد صبر م آوردیرا در فضا به وجود م یاستقامت نیالَلّ

 .(9/5/87ای: الله خامنه)ر.ک: آیت میریاز بعثت بگ دیرا ما بادرس 

 ـ توجه به نقاط قوت6
از نظر ایشاان . داندمی نیاربع ییمایپراه قّوت را قیاز مصاد یکای یالله خامنهآیت

 .اسات یمقاومات اساتم قاّوت جبهاهو  قتیقّوت است ، قّوت حق نیاربع ییمایپراه
باه سامت قّلاه و اوج  ن،یبه سمت کربت، به سمت حس یونیلیم میاجتماع عظحرکت 

)ر.ک: هماان: ناد ریاز او درس بگ دیاآزادگان عاالم با و شهادت که همه یافتخار فداکار

، مظهر اساتقامت ، نشان قدرت و قوت جبهه مقاومت است. اما  حسین(21/7/98
هاای آزاده باه سامت و مقاومت و ایستادگی و آزادگی است و حرکت میلیاونی انساان

 ارز قوت جبهه مقاومت است.، از مصادیق بحسین
 ـ تقویت مساجد7

داند و می یو حرکت فرهنگ یفرهنگ جیبزرگ بس گاهیپارا  مسجدای الله خامنهآیت
. در مقابال (31/5/95)ر.ک: هماان: معتقد است که بایاد کاارآیی مساجد را افازای  داد 

ناوان نموناه رنگ کردن نق  مساجد هستند؛ به عاستکبار و وابستگان آنها به دنبال کم
مسجد بروند، باید کاارت به خواستند میدر کشور تونس، وقتی مرد  علی ندر زمان بِ 

داد و باه هماه هام دولات مایرا کاارت ورود باه مساجد داشتند، ورود به مسجد می
)ر.ک:  نماز جماعت که هیچ، نماز فرادای در مسااجد هام ممناوع باود داد! اجازهنمی

ها، از راهکارهای تثبیت و عنوان پایگاهاس، تقویت مساجد بهاس. براین(15/11/89همان: 
 گسترش مقاومت است. 
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 ـ نترسیدن از تنهایی8
ای بر اساس استناد به تاریخ، مقاومت و نترسیدن از تنهایی را بارای الله خامنهآیت

 ،ظر  کمتار از ده ساال درکند که کند. وی تبیین میها تجویز میموفقیت همه ملت
بعاد  و مقاومت لبنان چند بار فائق آمد؛ اّول یستیونیصه لبنان بر ارت  جّرارمقاومت 

کارد؛  رونیارا از جناوب لبناان ب هاستیونی. مقاومت لبنان، اّول صهنیمقاومت فلسط
را  هاساتیونیصه کای. آمردیرا به خاک مال هاستیونیصه ینیروزه، ب 33بعد در جنگ 

 یمردما یرویکه ن -مقاومت  یرویاّما ن ،دندکم  کر یداخل کارانانتیکرد، خ کم 
را  نهایی اتوانست همه - کندیکار مدارد چه دیفهمیبود، با هد  بود، م مانیبود، با ا

 8روزه، در جناگ  22در جناگ  جاور؛نیهم نیاز عرصه خارج کند. مقاومت فلساط
ساتح، در کمتوان، عّده مرد  کم  ی ،ماه رمضان در تابستان روزه 51روزه، در جنگ 

بودناد،  بانیشاتکوچ  توانستند؛ چون مرد  متعّهد بودند، چون مارد  پ یمنطقه  ی
کند و او متوّسل  لیجّرار را زبون کند، ذل یستیونیصه یرویتوانست ن نیمقاومت فلسط

غاّزه . این در حالی بود کاه (29/11/93ر.ک: همان: ) میبس را قبول کنآت  دییایبشود که ب
هاا و دالرهاای نفتای های استمی به کم  غّزه نرفتند، پاولرد. دولتتنها مقاومت ک

 ساتییونیصه میابعضی از آنها در خدمت رژ، بلکه در خدمت غّزه قرار نگرفتتنها نه
)ر.ک:  ملات اسات  یاقادرت مقاومات  زانیدهندهی مبلغ و منشان نیافت. قرار گر

هاا در مقاومت کند. وقتی ملتها در مقابل ملت تواندیقدرتی نم چیه. (7/5/93همان: 
هاا باه ملات تواننادیها نمقدرت و شودیها ُکند مقدرت غیت شوند،یصحنه حاضر م

 .(2/12/89)ر.ک: همان: ت منطقه اس نیعتج مشکتت ا ن،یا .ندیزور بگو
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 گیرینتیجه
الملل با تأکیاد بار بیانیاه مسلله مقاله حاضر، تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بین

گیاری ای بود که با بهارهالله خامنهدو  با محوریت دیدگاه مقا  معظم رهبری، آیت گا 
 -روش اکتشافیاستفاده از با  و «امهات مطالب یا اّس المطالب»چارچوب نظری از 

ارائه شد و مفهاو  مقاومات، ضارورت مقاومات و راهکارهاای رسایدن باه استقرایی 
 نتایج این تحقیق از این قرار است: مقاومت، مورد مداقه قرار گرفت. برخی از 

. مقاومت پی  از آنکه ی  دستور اساسی و راهبردی قرآنای باشاد، یا  وظیفاه 1
 هااا، تجاوزهاا و ظلاامای نبایااد در برابار زورگاوییانساانی اسات و هاایچ انساان آزاده

 المللی سکوت کند.های بینچاقوک 

ای اسات کاه ترین گزینهلیعنوان ی  راه حل انسانی و استمی، اص. مقاومت به2
های آزاده جهان قرار دارد و باید قرار داشاته باشاد. باه دیگار ها و دولتروی میز ملت

اساتکبار جهاانی همچاون  سخن: بر اساس آنچه از قول و فعل و شعارهای فریبکارانه
شاود، تنهاا گزیناه پای  رو، مقاومات شاجاعانه حقوق بشر و دموکراسی مشاهده می

رو تحرک جدید نهضت بیداری استمی باید مبتنی بر الگوی است. ازاینوهوشمندانه 
 مقاومت باشد؛ مقاومتی که ایران استمی، الگوی بارز آن است.

، پرچمادار مقاومات علیاه . جمهوری استمی ایران با رهباری اماا  خمینای3
رهباری  استبداد و استکبار و در این مسیر، پیشرو و پیشگا  بوده است؛ مقاومتی که به

ای همچناان علیاه اساتکبار جهاانی اساتمرار یافتاه و باعا  شکسات الله خامنهآیت
 غرب آسیا شده است. در آنها ائنخ همکارانگیر شدن های آمریکا و زمینسیاست

. جبهه مقاومت که در برابر آمریکای جنایتکار ورژیم غاصب صهیونیستی شکل 4
ح اول حفظ است  ناب محمدی در برابر گرفته، دارای اهدافی در دو سطح است؛ سط

است  آمریکایی داعشی و وهابی است و ساطح دو  حفاظ کرامات و حریات انساان 
 است که البته این هد  هم در دل هد  اول قرار دارد. 

تر و با سرعت و گرایی و همدلی بیشتر و در سطحی وسیع. هرچه مقاومت با هم5



کید بر بیانیه گام دوم تبیین گفتمان مقاومت در عرصه بین  (93) ....................... الملل با تأ

 

 آید. ر به دست میکیفیت بهتری شکل بگیرد، پیروزی زودت
و در اداماه، اماا   و حضارت اباعبداللاه الحساین . حضرت رسول اعظم6

و  عنوان کسی که به بهترین شکل توانسته با الگو گرفتن از پیاامبر اکار به خمینی
عنوان الگاو، در برابار ، گفتمان مقاومت را عملیاتی کنند، بهحضرت سیدالشهداء 

 قرار دارند. و الحمد لله. های آزادهچشمان همه انسان
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