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وجود  هم فیتحر انیجر کی میرا مطرح کردند و گفتند به موازات تحر یدینکته جد رشانياخرهبر انقالب در سخننان 
 رغمیعل یگکارهدف نيچن ییدرباره چرا کند،یمطرح م کایرفت از مشخخکالت را بحم مکاکره با رمردارد که راه برون

 ست؟يشما چ یابیشده، ارز دهید کایکه از رمر ییهارفتار

. به ميکن یو بررس میريمصداق را در مسائل روزمره بگ کیاست که  نیفراتر از ا یرهبر یهاصخحبت تينظر من اهم به
 یهاصحبت یخصوص اگر در کنار برخها بود، بهصحبت نیترییاز مبنا یکیکردند  شانیکه ا ییهاصحبت نینظر من ا

 .میريبگ جهينت رزودت ميتوانیم میکه حالت شاخص داشته، بگکار گرید

و مقاومت مطرح کردند و تفاوت رن با  یداریرا درباره پا یخرداد سخخخاب  بل بح  11 یدر سخخخننران یمعظم رهبر مقخام
رن مو خخخوق و ت  ليتحل یکمتر برا شخخخمندانیبود و متاسخخخفانه اند یقيدادند که بحم عم حيتهخاجم و حمله را تو خخخ

و  یکه در مقابل هر توطئه،  بل از تالف شخختندابود و امروز هم نگرش به همان مو خخوق د نیا یگکاشخختندب بحم رهبر
 استقامت داشت. دیهجوم و تک و پاتک مقابل با

 

 یعنیهجوم نرم است،  کیکه از جنس  میهمانند تحر یامنصوصا در برابر توطئه شخود؟یم جادیاسختقامت چطور ا نیا
 .زندیاست، م میکه تحر ترنهیهزاست، لکا دست به ا دام کم نهیکه جنگ و هجوم سنت پرهز داندیامروز دشمن م

رمدن مردم است تا مقاومت را کنار به سختوه میتحر نیکردند، هدف از ا انيامروز ب یهادر صخحبت یکه رهبر طورهمان
 د.نداشته باش یعلم یحوصله تعال یما متو ف شود و کس یعلم یهاشرفتيپ نيشوند و همچن ميبگکارند و تسل

 یجابه یعنیاسخختب  یاهمفهوم جاافتاد کی یاسخخيسخخ اتيکه در ادب کنندیا دام م یجنگ روان قیکار از طر نیا یبرا
 .دشویمردم استفاده م ميو تسل کردنیو عصب هيبردن روح انياز م ینرم برا یهاسنت از ابزار یهااستفاده از ابزار

 

 انیهودیو  نياسالم)ص( توسط منافق امبريسننان پ فیتحر  

 ینیارت یامر فیاست. تحر فیتحر ،یجنگ روان نیمهم دشمن در ا کيتاکت کیاشاره کردند که  یه مهمبه نکت شانیا
 که یانیهودیمو خوق مطرح بوده اسخت. دشخمنان اسالم اعم از مشرکان و منافقان و  نیاکرم)ص( هم ا امبريو در زمان پ

رن سننان را فهم کنند و  یگرینحو دکنند تا مردم به فیرسننان رسوب اکرم)ص( را تح کردندیم یرن زمان بودند، سخع
 شوند. دهيکش خواهند،یکه خودشان م ییهازيبه رن چ جیتدربه
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را وارونه و  قیحقا یسخخرکی یعنیاهل سخختم وجود داشخخته، وجود داردب  نيکه هزاران سخخاب در ب وهيشخخ نيهم هم امروز
 .شودیاستقامت مردم شکسته م هيروح جهيو درنت کنندیم فیاز رنچه را که رخ داده است، تحر یسرکی

 

 به جنگ گفتمان امام رمده است فیتحر انیجر  

 هيروح طیشخخخرا نیکه در ا شخخخودیحاصخخخل م ترعیسخخخر میو اهداف تحر دهدیزود جواب م میشخخخود تحر نيچن یو ت 
 نيدر جهان شد، از ب یاسالم یجمهور اتینظر یبنشامام بود و موجب الهام راثيکه م یزيو استکبارست یزيسختظلم

 خواهد رفت.

باج دادن  ،یاهیپا یهاشهیاند رييتغ ،یو تعال شرفتيشخدن است. متو ف شدن پ ميتسخل نیاز ا یبنش جزئ کی مکاکره
هداف که امروز از ا شودیاستمرار نظام سلطه در جهان م یبرا یاسباب نیشدن است و ا ميتسخل گریبه سختمگر از ابعاد د

 است. استمدارانيس یاهجهان، هدف نگاه یاسيست و هدف فلسفه سها درت

 

 است فیمصداق تحر ینژادیو احمد یطلباصالح انیها توسط جربزک کردن دموکرات  

ها خط دموکرات دنیبا یهادارند با توجه به صحبت یدر داخل سع ینژادیو احمد یطلباصخالح انیازجمله جر یبرخ
کره مکا یکشخخخور نيبا چن توانیرا مطرح کنند که م نیا کایبا بزک کردن رمر ینوعجدا کنند و به خواهانیرا از جمهور

 ست؟يچ نهيزم نیشما در ا یابیکرد. ارز

نشان  یرا جور کایخصوص رمرنظام سخلطه و به کیتئور یهاتيدروا ع وا ع یعنیاسخت،  فیتحر قیهم از مصخاد نیا
 انينبا جها یو معتقد به همکار تریانسان یکیو نگاه وجود دارد که  قهيکه انگار در رن مرکز سخلطه دو نوق سخل دهندیم

 نیا فهمدیداشته باشد م یاسيمطالعه س یکم یاشختباه اسخت و اگر کس نیاسخت. ا ییمعتقد به زورگو یگریاسخت و د
 حرف نادرست است.

بود که هر حزب و گروه و  نیا بریدوم مبتن یجهانشخخخنگتن تا بعد از جنگاز زمان جورج وا کایوجودرمدن رمربه نحوه
و  ی درت ماد یعنی کنندیم انيکه رنها ب یشخخخکلبود.  درتمند کردن به کایدنباب  درتمند کردن رمردر رنجخا به ی خدرت

 .ستين ریپکامکان گرانید یبرا انیز جادیبدون ا یگریا تصاد و نظام بریمبتن

و  دهدی رار م یرا شعار انتنابات نی درتمند نباشخد؟ ترام  ا کایرمر دیگویم ییکایرمر تيکدام شخنصخ حا خردرحاب
جمهور معاصخخر از زمان جورج  یدر روسخخا نیرهبر جهان اسخخت. ا کایاسخخت که رمر یامر وا خخح نیا دیگویم یگرید
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وکرات و دم نيکه ب شودیرا  ائل نم کيتفک نیداشته باشد ا یاسخيسخواد سخ یواشخنگتن وجود داشخته اسخت، لکا کسخ
 تفاوت است. خواهیجمهور

 

 انداختند مايروشيه یها روبمب اتم را دموکرات  

 کار بردند؟به یانسان یهاکه حاکم بودند روش ییهاها مگر در دورهدموکرات 

لکا  کنند؟یامروز رن ا دام را محکوم م یهااز دموکرات کیاند. کدامانداخته مايروشخخخيه یهخا رواتم را دموکرات بمخب
 است. یطلبیحاکم و هدف رن برتر کایاست که بر رمر یاسيفلسفه س کا،یرمر یفلسفه وجود

نها و ت دنیبا ایترام  باشد  کندیفرق نم ميو بدان ميباش هایريگهدف نینگاه شود و مرا ب ا ترقيعم شودیسخبب م نیا
 .کندیق مو جمالت رنها با هم فر اتيادب

 

 امورخارجه ریمقام سابق وزدر رلمان و  ائم رانیا نيشيپ ريسف عطارخيش ر ايعلگفت و گو با: 

http://fdn.ir/15434 


