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of the liberating talent of the Shiite narrative of political Islam 

in providing a model of resistance against the arrogant 

domination of the West and the transcendental values of 
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 چکیده
 بخش رهایی استعداد کارگیری به مرهون اسالمی انقالب پیروزی
 طهلس برابر در مقاومت الگوی ارائه در سیاسی اسالم از شیعی روایت

 برابر در غربی مدرنیته استعالیی های ارزش و غرب استکباری
 جتدری به که ظرفیتی. شودمی محسوب جدید قرن در دینی هایارزش
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 هک است این از حاکی نتایج. باشد می مقاومت زمینه در آقا حضرت
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 مقدمه

مختلف،  یموفق در نظامها گرانیباز تیو موقع گاهیجا لیتحل»
آن در قالب  یدارد که اعتقاد به مقاومت و اجرا آن از تیحکا
 نیبه اهداف دارد. به هم یابیدست در یکارآمد، نقش محور ییالگو

 یموضوع مقاومت به یالگوها لیو تحل هیخاطر است که تجز
مختلف نسبت به آن  یاسیس یهاشده است و نظام لیتبد یراهبرد
در ارتباط  طیبنا به شرا رانیا یمالاس ی. منافع جمهوردارند اهتمام

پژوهش حاضر را شکل  یدغدغه محور که موضوع است نیبا ا قیوث
 (.1«)دهدیم

ایران نتیجه آن بود گفتمان انقالب  1357گفتمانی که انقالب سال 
اسالمی و از نظر نگارنده گفتمان مقاومت بود و باید توجه داشت 
اساسا مقاومت و گفتمان مقاومت در برابر استکبار و ظلم معنی پیدا 

ناصر اجزا و ع ،میتوانیم بگوییم یگفتمان یهابر اساس بحثمیکند 
که  ؛ میگردند یبندمان مقاومت در دو دسته طبقهگفتتشکیل دهنده 

ت و بخش اس یسلب ای ینف آن  بخش کمیتوان به تعبیری بیان نمود ؛ی
 گفتمان یسلب وجهه  اساس در  .ی می باشدجابیو ا یاثبات گرید

 نیترمهم بدین معنا که. توان متصور بودرا می یزیستمقاومت، سلطه
لطه و استکبار است. انقالب س یمقاومت، نف نگفتما یعنصر سلب

 ینف ت میتوان گف است، نیمستضعف یبرا یانقالبادعا می کند  یاسالم
 یزطلبو تجاو یطلبتوسعه ینف الملل،نیو خشونت در نظام ب ضیتبع

و . گرددیگفتمان مقاومت برم یسَلب وجه  به زین المللنیدر روابط ب
گفتمان مقاومت عبارت است از  یجابیاوجه  نیتراما مهم

یآزاد ،یطلبو اقتدار، استقالل یطلبعزت ،یطلبو حق یخواهعدالت
مذکور گفتمان مقاومت را  یهابه هر جهت، مؤلفهکه   ی و...خواه

 کند،یمطرح م نانهیبو واقع ییگرانوع گفتمان آرمان کیبه عناون 
ی هاتیواقع گفتمان هست و همزمان به نیدر ا ییهاآرمان رایز

های بروز و تجلی این یکی از مصداق .شودیتوجه م موجود نیز
 گفتمان مسأله فلسطین است که به آن پرداخته خواهد شد.  

از  یبه لحاظ اقتصاد نیفلسط ییایجغراف تیموقع باید توجه داشت
 معبری جهت  نیسرزم نیا رایبرخوردار است، ز یاژهیو گاهیجا

به غرب اروپا و  ایشرق آس یهاوردهآبود که کاالها و فر یبازرگان
و  آماجمستعد را  نیفلسط ت،یموقع نیا ،گذشت یبالعکس از آن م

مختلف  انیمهد اد ربازیاز د ، این کشورتاراجگران قرار داد طمع
پس از  ، بوده است ...و  هودی ت،یحیاز جمله اسالم، مس الهی و اصیل

امل شساکنان آن را مسلمانان  شتریتوسط مسلمانان، ب نیسرزم نیفتح ا
 تشکیل میکشور را  نیا تیاز جمع یبخش زین انیحیمس شدند، می

روزگار  یزیبه صورت مسالمت آم نانو در کنار مسلما دادند
 میرژ یریاز شکل گ شیتا پ نیز انیهودتوان گفت یگذراندند، میمی
 یقدرت ها چینیزمینه که  -میالدی1948جنگ -ی ستیونیصه

بود، در کنار  در آن موثر کایو امر سیانگل یعنیبزرگ آن زمان، 
اشغال  یداشتند. در پ یادغدغهیراحت و ب یزندگ ینیمسلمانان فلسط

مسلمانان،  انیم زیمسالمت آم یستیهمراه با همز یزندگ ن،یفلسط
 سمیونیو رهبران صه یتوسط استعمارگران غرب ان،یهودیو  انیحیمس
هنوز پس از  به گواه تاریخ شد که یسوزخانمان یبه جنگ لیتبد

کنار  در زین نیفلسط یحیمس ساکنانادامه دارد و البته  سالهاگذشت 
، سلسله اتفاقاتی انددر امان نبوده یتعد نیکشور از ا نیمسلمانان ا
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که در نهایت منجر به جنگ نظامی  مابین رژیم صهیونیستی و 
ان ملل و بسیاری از کشورها این رژیم فلسطین که در طی آن سازم

را به رسمیت شناختند و بسیاری از مردم سرزمین کهن فلسطین 
های مختلفی در جامعه کشته، زخمی و آواره شدند منجر به واکنش

جهانی و کشورهای مسلمان گردید و هرکدام به فراخور سیاست 
دند، خارجی و گفتمان غالب بر آن برخوردهای مختلفی را انجام دا

جمهوری اسالمی ایران نیز رویکردی متفاوت با دوران حکومت 
هلل آیت ا-پهلوی در پیش گرفت و حتی بنیان گذار انقالب اسالمی

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس  -خمینی
نامگزاری نمود که مورد پذیرش جهانیان قرار گرفت و هرساله 

شی این اشغال در سراسر دنیا  راهپیمایی جهت جلوگیری از فرامو
مسأله فلسطین یکی از موارد اساسی جهان اسالم به  .گرددانجام می
رود و نقش و رویکرد جمهوری اسالمی ایران عالوه بر شمار می

تاثیر بروی این مسئله بر کشور ایران نیز تاثیر گذار است و طبیعتاً 
 ایران حضرتموثر ترین نظریه و رویکرد درباره فلسطین از رهبر 

شود و ایشان که پس از حضرت آیت آیت اهلل خامنه ای صادر می
اهلل خمینی سکان رهبری جمهوری اسالمی را بدست گرفتند عملکرد 
ایران را در قضیه فلسطین تعیین خواهند کرد زیرا والیت مطلقه فقیه 
در قانون اساسی به وضوح تعیین سیاستهای کلی نظام را برعهده ولی 

ارداده است، این پژوهش قصد دارد بررسی کند گفتمان آیت فقیه قر
ای در خصوص مسأله فلسطین و مقاومت با بنیان گذار اهلل خامنه

چه وجوه افتراق و اشتراکی دارد و اساسا  1357انقالب اسالمی سال 
با توجه به فراز و نشیب روابط ایران و کشورهای غربی و شرقی در 

نه ای آیا این تغییر رویکرد در خصوص سالهای رهبری آیت اهلل خام
 فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز وجود داشته است یا خیر؟ 

به نظر نگارنده بهترین شیوه برای دریافت این پاسخ بررسی گفتمان 
های رهبری ها و نگارشها در طول سالایشان با توجه به سخنرانی

دی بنصلها بررسی و با مفایشان است بدین صورت که کلید واژه
نقاط نظر گفتمان ایشان استخراج و سپس با توجه به وقایع روز 

  .گرددتحلیل می
 

 هاروش مواد و 
 شیگرا یفیک قیکه به تحق است؛ ادیداده بن هیروش پژوهش نظر»

ه دنبال ب یبا استفاده از منطق استقرائ اد،یبن دادهی پرداز هیدارد. نظر
 هیبر پا سازدیم قادر پژوهشگر را نرویاست از ا هیکش نظر

خود  یو سپس گزارش نظر یبندها را دستهداده یمشاهدات تجرب
(»1.) 
آن  ای هاهیو قض (هاطبقه)ها مقوله م،یبر سه رکن: مفاهاین روش  

و  یوانال«)استوار است شود،یم دهینام، «ها هیفرض»ه در ابتدا چ
 هیاز نظر عنوان روش تحقیق(. در این پژوهش، .به 1386همکاران، 

 نیدر ا یاصل یعنوان چارچوب نظر گفتمان الکال و موف به لیتحل
 آیت اهلل خامنهخواهد شد تا نشان داده شود گفتمان  استفاده پژوهش

 مسأله فلسطین در قبال رانیا یاسالم یجمهورای به عنوان رهبر 
 یو اجتماع یفرهنگ ،یخیتار یها نهیزم و ها شهیبرآمده از ر

 چندگفتمان جامع و کی دیمنجر به تول تیکه در نها باشدیم یمختلف
مان در گفت هیمختلفى که از نظر رهاىیتفس انیشده است. در م یبعد

 نیوجود دارد، الکال و موف مهمتر انسانى مختلف علوم هاىشیگرا
 اند.  را ارائه کرده اسىیگفتمانى در حوزه علوم س هینظر

 ا ههای گردآوری دادهروش
و ارائه  یجمع آور یبرا یلیتحل یفیپژوهش از روش توص نیدر ا

 یادیاز مباحث بن در این پژوهش،روش  مطالب استفاده شده است.
و  جینتا است که رانیا یمالب اسالدر حوزه گفتمان انق یو نظر

پژوهش با روش  نیهمراه داشته است. ا به ینیو ع یعمل یامدهایپ
از نوع  پژوهش یهااست. داده افتهینگارش  یلیتحل ـ یفیتوص

شده  یبردارشیف نهیزم نیا بوده و از منابع دست اول در یاکتابخانه
 ریموردنظر از تأث جیمقصود از اهداف، نتاحاضر،  پژوهش در است.

آیت اهلل مقاومت در قلمرو نظر  محور، در یمالب اسالگفتمان انق
 .دیخواهد انجامخامنه ای 

 ها ابزار گردآوری داده
داده ها روش کتابخانه ای، استفاده از کتب و منابع  یروش گردآور

ری فلسفی و تاریخی، سپس فیش بردا ،یاسیاینترنتی ، مطالعه متون س
لیل تحباشد  و روش تجزیه وتحلیل داده ها  روش  یو تبیین نظرات م

یجه نتبوده که طبق آن تجزیه وتحلیل دیدگاهها و سپس   گفتمان
مورد استفاده منابع دست اول و  یمنابع اصلو ردیپذیگیری صورت م

که در این  اشخاص مورد مطالعه  یشامل گفته ها و نوشته ها
 .گرددپژوهش شخص آیت اهلل خامنه ای میباشد استفاده می

 
 هایافته

  بالرهبر معظم انق منظر ازی مالالزامات تحقق مقاومت اس
تحقق کامل و درست مفهوم  یهاالزام ها وتضرور ازها،ینیش پ

 :شودیم یبندهقالب چهار محور دست در ،یارجخ هعرص مقاومت در
 

 محور تیعامل الزامات
ن مقاومت العام مخاطبان وه تحقق مقاومت بت و الزاما تهاضرور

است از وجود  تاست. نخست عبار شدهف طوعگروه مه س لیذ
 هرا برعهده داشت امر تالیو و تیهدا هک مدبر، دانا و توانا« یرهبر»

 مـردم از یرویالزام است. پ نیترمهم« مردم»عامل،  آنباشد. پس از 
بر و ص هایو سخت الت، تحمل مشکهنان در صحنآ یستادگیا ،یرهبر
 همرحل نیتحقق مقاومت است. در سوم یاساس ات نها، از الزامـآبـر 

. ردیگیقرار م« تارخسا و تیحاکم»عامل  محور، تیعامل تاز الزاما
 تحقـق یموظف اسـت بـرا ،یتار حکومتخو سا یاسیس تیحاکم
مردم را  ،یو اجتماع یفرهنگ یزیرهبرنام قیمقاومت، از طر کامل

 هنان را استوار حفظ کند. مقابلآو  هداشته مقاومـت نگـ هدر صـحن
است.  تیحاکم فیگـروظـایافکـن از دهزا و تفرقفعوامل شـکا با

ام و ظمردم و ن نیب یهافو شکا یاجتماع یهافشکا تیریمد
ه ب دیباه است ک یمهم امر یاجتماع یهابحران جادیا ازی ریجلـوگ

اقشار مختلف  نیچنم و همظن و مردم یوستگین اهتمام داشت و پآ
 ،یاعاجتم مختلف یانهایبن هب دنیمردم را حفظ کرد. استحکام بخش

 هتحقـق مقاومـت اسـت کـ تالزاما گریو... از د یاقتصاد ،یاسیس
 م والاسـ میالعکاربسـت ت اسـت. تیحاکم اریتخا ن درآ هقبضـ

 یگرید تضرور ،یاجتماعی تارهاخن در سـاه آبـ دنیعمـق بخشـ
یم ،یو فرهنگـ یموزشآ مختلـف یهـااز راه ـتیحاکم هاست کـ
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                  و همکاران میرصالحان فاطمه  426

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 ظمعر رهبر مظمدن تالزاما گریکند. از د ن اقدامه آنسبت ب ستیبا
 ژهیاهتمام و ه آننسبت ب تیست حاکمی اضـرور هکـ البانق

د عااب یتمام در یمالاسـ یجمهور یفضاه ب یبخشتبورزد، ثبا
 (.2«) .و... است یاقتصاد ،یامظن ،یتیامن ،یاسیس

 الزامات تقابل محور -1

 الزامات محیطی بُعد محور -2

 الزامات معنویت محور -3

 مقاومت ریمس در تالو مشک هابیسآ
و  یافکندشمن، تفرقه یهایمقاومت همواره کارشکن ریمس در»

 کا،یآمر یمالب اسالانق یروزیپ یابتدا از وجود دارد. یمنف اتیغتبل
 یتوان خود را برا همهی مالب اسالو محور ضدانق یستیونژیم صهیر

از  یوریپ مسلمان که به یملتها ریو سا رانیو شکست ملت ا میتسل
فقط  نیاما ا ،اندهبکار گرفت .اندستادهیدر مقابل نظام سلطه ا رانیا

وه الع یرهبر شهیبر سر راه مقاومت است. در اند موانع از یبخش
ا ملتها ر ریو سا رانیملت ا زین یگریدی بهایبر اقدامات دشمنان، آس

 مواجهفه یمقاومت بفا مفانع و دشفوار ریدر مس
 (.1«) .سازدیم
 عبارتند از: بیآس نیمهم بروز ا لالید 
 بروز سستی در داخل  -1
 کیانجام گرفته است،  یای نینش عقب کی دینیبیهر جا که م»

است که در استقامت ما   نیبه خاطر ا است، آمده شیپ یا یناکام
در  اناتیب«)میرفت شیپ م،یکرد امتتقدا شده بود. هر جا اسیپ یسست

 06/11/1388 مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن، دارید
 .) 
  غلط یهاحاکمیت بینش -2

بر نوع  دیبا تأک یرهبر شهیمقاومت در اند ریمس یشناسبیآس
نحوه  نینچمقاومت و هم  ن ازالو مسئو مردمی ذهن رینگرش و تصو

است  نیبزرگ، ا یخطا» :ردیگین را دربر مالارتباط مردم و مسئو
 شودینم معالَ یت هافتصور کند که در مقابل گردن کل یکه کس

سالگرد  نیامیدر مراسم س اناتیب)»ستادیا شودیمقاومت کرد، نم
 (.  14/03/1398 ،ینیخم امام رحلت

 نالعدم ارتباط پویا بین مردم و مسئو -3
ت مقاوم ییبه ظاهر مستقل توانا یاز کشورها یاریبس نکهیعلت ا»

ن النخوردن اراده مسئو وندیگر را ندارند، پلطهسی در مقابل فشارها
 جمهورسیرئ دارید«)است یعموم کشورها و نبود پشتوانه افکار نیا

 (. 15/08/1385ب، البا رهبر انق دیسف هیروس
 یمقاومت از نظر مقام معظم رهبر یشناسبینکته قابل تأمل در آس»

تصور کرد جبهه حق چون حق  دیمهم است که نبا نکته نیاشاره به ا
 یطلبو عشرت ییگرایماد ،یبرصیب شود بلکه یم روزیاست پ

ان است انیجیبس دارید در اناتیب«)شود یموجب شکست جبهه حق م
 (.22/07/1390کرمانشاه، 

 ها و مشکالت راهکارهای مقابله با آسیب
 . اتکاء به نصرت الهیاول

ت بر سفر راه مقاومت و الو مشک بهایراهکار مقابله با آس نیمهمتر
 یانبه آن یاله اتیکه در آ یامر است یاله نصرت به مانی، ایستادگیا

 ورزند وعده داده شده است: یستادگیکه ا

و اعتماد به وعده  هللو اتّکا با هللبا مانیا هیهم جز در سا مقاومت»
ده فرمو دیمتعال وعده فرموده است، با تأک یخدا ست؛یممکن ن یاله

ن نظام و المسئو دارید در اناتیب«)نصُرُهیَست: وَ لَیَنصُرَنَّ اهللُ مَن ا
 (.  04/09/1397 ،یکنفرانس وحدت اسالم همانانیم

 
 گیرينتیجه

 ریرهب شهیگفتمان مقاومت در اندتبیین مسأله فلسطین از منظر 
از  یریگبا بهره یانقالب اسالم یروزیپس از پ یاسالم مقاومت»

 یاخامنه( و امامهیعلاهلل)رحمهینیامام خم یمنظومه فکر
جبهه مقاومت در منطقه غرب  یریگ( موجب شکلیالعال)مدظله

 یشده است. جبهه مقاومت برا رانیا یاسالم یبا محور جمهور ایآس
 یهاها و دولتنمودن ملت مسوه نیبه اهداف خود و همچن یابیدست

منسجم و کارآمد است  یالگو کی ازمندین ،یمنطقه با انقالب اسالم
 تیریخود را مد طیمح یهایدگیچیاز آن بتواند پ یریگتا با بهره

و  ی( به عنوان رهبر انقالب اسالمیالعال)مدظله یاخامنه امام .دینما
بر جبهه مقاومت، ابعاد  یفرمانده معظم کل قوا، با اشراف اطالعات

 نییگوناگون تب یهایخنرانها و سمختلف مقاومت را در مناسبت
 (.3) «نموده است

  نیبر مقاومت فلسط رانیا یانقالب اسالم ریتأث -1-3
ته داش ریتاث نیاز دو جهت بر انتفاضه فلسط رانیا یاسالم انقالب
برد ن دانیوارد کردن مردم به م یعنیمبارزه؛  یارائه الگو یکیاست، 

 یاعراب در منطقه. استقرار نظام جمهور ماتیبر تصم ریتاث یگریو د
موازنه را  یکشور منطقه به نحو محسوس نیدر قدرتمندتر یاسالم

 یبه نفع مسلمانان بر هم زد. اما عمده کردن خطر انقالب اسالم
غرب موجب شد تا سازش و مصالحه با دشمن  یاز سو رانیا

 یورهاشود. لذا کشن یتلق زیبه مانند گذشته، تنفرانگ یستیونیصه
 شیکردند تا با فدا کردن منافع و حقوق خو دایآن را پ یعرب آمادگ

ر اشغالگ میرژ ن،یگرفتن حقوق از دست رفته مردم فلسط دهیو ناد
 بشناسند. تیرا به رسم یستیونیصه

 ینیمقاومت فلسط یهاگروه
 طیمتناسب با شرا ران،یبا الهام گرفتن از انقالب ا نیفلسط مردم

آمدند و مبارزه را از  دانیخود به م یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس
 که انتفاضه یاعراب خارج کردند. تفاوت یاسیچهارچوب معادالت س

 آن است که با الهام نیدارد، مب نیمبارز در فلسط اناتیجر گریبا د
 نیآن، ا مانهیحک یو رهبر رانیحق مسلمان ا برگرفتن از مبارزات 

 لیائو اسر کایآمر ابندیبه وجود آمده که درها  ینیفلسط یامکان برا
و تقابل با آن ها وجود  ییارویو امکان رو ستندین ریشکست ناپذ

مبارز در انتفاضه عبارتند از: جهاد  یاصل یها انیرو جر نیدارد. از ا
)حماس(، جنبش  نیفلسط یاسالمجنبش مقاومت  ن،یفلسط یاسالم

 .المقدس تیب یو جهاد اسالم یاسالم ریفتح، حزب التحر
 نیدر مقاومت فلسط یتحقق وعده اله

سوره مبارکه اسراء، دو فساد  7و4،5 اتیمتعدد در خصوص آ ریتفاس
 کند که فساد اول مربوط یم انیب نیچن یریرا به عنوان احتمال تفس

 دوم در یپس از جنگ جهان لیبه نام اسرائ یدولت جعل لیبه تشک
 یراب ستیونیصه انیهودیبه و فساد دوم مربوط  یقلب ممالک اسالم

است که  فیالمقدس و قدس شر تیو ب یماسال یها نیاشغال سرزم
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 427 فلسطین موردي مطالعه ايخامنه امام اندیشه در متمقاو گفتمان  
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قابل در م یاست. از طرف دهیدو فساد، دو انتقام ذکر گرد نیدر مقابل ا
الهام گرفته از انقالب  یگریگفتمان د م،یسازش و تسل کردیرو

غاصب  میرژ ر،یسال اخ 20 یبه نام گفتمان مقاومت ط یاسالم
ر و بنا ب درآوردهنابرابر به زانو  ینبردها یرا در تمام یستیونیصه

 یتمام رغمیرا عل لیاسرائ یجعل میرژ یان شااهلل نابود یوعده اله
ها مانند معامله قرن، رقم خواهد  یشب باز مهیها و خ ینیچ سهیدس

 3روزه، و 51روزه، 8روزه، 22 یزد و همانگونه که در جنگ ها
فراوان  یاب هزاران موشک و وارد آوردن خسارت هاروزه با پرت

معکوس و ترس روزافزون دشمن را فراهم کرده  اجرتروند مه
 یو نابود یامت اسالم یینها یروزیپ یاست، و ان شااهلل به فضل اله

 بود. میرا شاهد خواه یغده سرطان نیا
 گفتمان مقاومتتبیین مسأله فلسطین از منظر  -2-3

 یاسیو س یالملل نیچالش ب نیتر یرکورد دار طوالن نیموضوع فلسط
دوم و  یمسئله پس از جنگ جهان نیمطرح در سطح جهان است. ا

جامعه ملل  یو از سو سیتأس یستیونیصه میکه رژ 1948مه  14از 
شناخته شد، شروع شده و  تیآن وقت و سپس سازمان ملل به رسم

دت همواره م نی. در اتکرده اس دایسال ادامه پ 70از  شیب
 ها، تالش کرده اند مسئله را کوچک جلوه دهند. ستیونیصه

آنان اداره شود.  یبا اراده دیاست، و با انینیمتعلّق به فلسط نیفلسط»
 به دو کیکه از نزدی نیو اقوام فلسط انیاد یاز همه یپرسطرح همه

 بر دیاست که با یاجهیتنها نت  میاارائه کرده نیاز ا شیپ یدهه
 هددیطرح نشان م نیمترتّب شود. ا نیفلسط یامروز و فردا یچالشها

یخود آن را تکرار م یهابا بوق انیکه غرب یزیست یهودی یعاکه ادّ
 یحیو مس یهودی انِینیطرح، فلسط نیاست. در ا اساسیب یبکلّ کنند،

 یاسیشرکت و نظام س یپرسهمه کیو مسلمان، در کنار هم در 
برود نظام  دیآنچه قطعاً با کنند؛یم نییرا تع نیکشور فلسط

الً و کام هودی نیدر آئ یبدعتخود  سم،یونیاست و صه یستیونیصه
 یمسؤالن نظام و سفرا داریدر د اناتیب )از آن است. گانهیب

 . (1393مرداد  7 ،یاسالم یکشورها
  نیفلسط یعالج مسئله

 نیو مقاومت شجاعانه. ملّت فلسط یستادگیعالج عبارت است از ا»
 یبا جهاد فداکارانه یستیبا ینیفلسط یو سازمانها ینیو عناصر فلسط

تنگ کنند؛  کایو بر آمر ستیونیخودشان، عرصه را بر دشمن صه
کمک  نهایبه ا دیاسالم هم با یایدن یاست و همه نیراهش فقط ا

کنند و  یبانیتپش هاینیاز فلسط دیمسلمان با یملّتها یکنند؛ همه
است که  نیمن ا یدهیعالج است. البتّه عق نیکنند؛ ا تیحما

مقاومت را ادامه خواهند  ستاد،یخواهند ا ینیمسلّح فلسط یسازمانها
مسأله  تیداد؛ راهش مقاومت است. حال در ادامه با توجه به اهم

الشأن انقالب  میرهبر عظ یکردهایها و رو دگاهیدر د نیفلسط
و  اناتیرسد تا با مراجعه به ب یبه نظر م یضرور رانیا یاسالم

 نهیچهارگانه در زم یراهبردها یبه بررس شانیا یها شهیاند
از بند اشغال  نیفلسط یکه گام نخست آزاد یقدس اشغال یآزادساز

مرداد  1 ان،یو دانشجو دیاسات داریدر د اناتیب «)است پرداخته شود
1393.) 
که  ی. به گونه اردیانجام پذ یو معنو یگوناگون ماد یهاجنبه

 استیدر حوزه س رانیا یاسالم یجمهور یکالن و راهبرد کردیرو

گذرد،  یم یاز سه دهه که از انقالب اسالم شیدر طول ب زین یخارج
 نیا نییمدار حرکت کرده است. رهبر انقالب در تب نیبر هم

 یاسالم ، به دولت ها یایدن بهما امیپ: »ندیفرما یضرورت مهم م
 تیاز مظلوم حما د،یاست که از توان خودتان استفاده کن نیا یاسالم

تجاوز  و تیاسالم در مقابل سبع اىیبه دشمنان که دن دیبفهمان د؛یکن
 است. ما با همه نیما به دولت هاى اسالمى ا امیپ ند؛ینشآرام نمى

هاى اسالمى در  ولتکه ممکن است با برخى از د ىیاختالف نظرها
 دیاما همه با م،یداشته باش اسىیرسیو غ اسىیگوناگون س هاىنهیزم

آن اختالف نظرها صرف نظر کنند. بخشى از  امر از همه نیدر ا
گرگ  کیملت مظلوم در چنگال  کیامت اسالمى در قالب 

به کمک او  دیهمه با زند؛یدست و پا م زىیخوار و خون رخون
 یمسؤالن نظام و سفرا داریدر د اناتیب«)است ماحرف  نیبشتابند؛ ا
 (.1393مرداد  7 ،یاسالم یکشورها

 نیاز مقاومت و ملت فلسط تیحما
که  ی. به گونه اردیانجام پذ یو معنو یگوناگون ماد یهاجنبه

 استیدر حوزه س رانیا یاسالم یجمهور یکالن و راهبرد کردیرو
گذرد،  یم یاز سه دهه که از انقالب اسالم شیدر طول ب زین یخارج
 نیا نییمدار حرکت کرده است. رهبر انقالب در تب نیبر هم

 یاسالم ، به دولت ها یایدن بهما امیپ: »ندیفرما یضرورت مهم م
 تیاز مظلوم حما د،یاست که از توان خودتان استفاده کن نیا یاسالم

تجاوز  و تیاسالم در مقابل سبع اىیبه دشمنان که دن دیبفهمان د؛یکن
 است. ما با همه نیما به دولت هاى اسالمى ا امیپ ند؛ینشآرام نمى

هاى اسالمى در  ولتکه ممکن است با برخى از د ىیاختالف نظرها
 دیاما همه با م،یداشته باش اسىیرسیو غ اسىیگوناگون س هاىنهیزم

آن اختالف نظرها صرف نظر کنند. بخشى از  امر از همه نیدر ا
گرگ  کیملت مظلوم در چنگال  کیامت اسالمى در قالب 

به کمک او  دیهمه با زند؛یدست و پا م زىیخوار و خون رخون
 17در روز قدس،  اناتیب««)است ماحرف  نیبشتابند؛ ا

 (.1400بهشتیارد
از نفَس افتاده است، همچنان به  نکهیالبتّه با ا یستیونیصه میرژ»

افتاده است؛  و با سالح به جان مظلومان دهدیخود ادامه م یتهایجنا
و  یزندان رساند،یمسلّح را به قتل م ریو جوان غ ریزن، کودک، پ

را نابود  هاییمزارع و دارا سازد،یم رانیها را وخانه کند،یشکنجه م
که در  کایحقوق بشر در اروپا و آمر یمدّع انیدروغگو اامّ کند؛یم

 تیجنا همهنیآن غوغا را به راه انداختند، در برابر ا نیاوکرا یهیّقض
لکه ب کنندیاند و از مظلوم دفاع نممُهر سکوت بر لب زده نیدر فلسط

است که در  یدرس بزرگ نیا .کنندیخونخوار کمک هم م به گرگ
 یقدرتها نیبه ا ن،یفلسط یهیّاسالم و در رأس آن قض یایدن یایقضا

مقاومت  یرویکرد؛ تنها با ن هیتک دیو نبا توانینژادپرست و معاند نم
 توانیاست، م زیو احکام اسالم عز میقرآن کر میکه برگرفته از تعل

حل  را نیفلسط یاسالم و در رأس آن مسئله یایمسائل دن
، قدس یبه مناسبت روز جهان یونیزیتلو یسخنران«)کرد

به مناسبت روز  یونیزیتلو یسخنران(. در این زمینه 1401/02/09
بخش سخنان رهبر انقالب به  نیاز اشود: آورده می قدس یجهان
 هم از طرف نیاز ملت مظلوم فلسط تیکه حما دیتوان فهم یم یخوب

آن هم نه در قالب  یاسالم یجانب  دولت ها دولت ها وهم از 
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فراهم نمودن هر آنچه که ملت مظلوم  قیشعار بلکه در عمل و از طر
 یینها یمقاومت جهت مبارزه و نابود یو گروه ها نیفلسط

به رغم وجود  یدارند، حت ازیبه آن ن لیغاصب اسرائ میرژ تیموجود
 انیکه ممکن است در ابعاد مختلف م ییها قهیاختالف نظرها و سل

 یم یاتیوجود داشته باشد، تا چه اندازه مهم و ح یاسالم یدولت ها
 7 ،یاسالم یکشورها یمسؤالن نظام و سفرا داریدر د اناتیب«)باشد

 (.1393مرداد 
 یکرانه باختر یمسلح سازضرورت 

که دو  یخصوصاً در منطقه کرانه باختر ،یجهاد یهاگروه تیتقو
فه به آن ها، مؤل یحاتیکمک تسل ژهیغزه را دارند و بو تیبرابر جمع

 یاست که از جانب رهبر شجاع و فرزانه انقالب اسالم یگرید
 یاسالم یکشورها یراهبرد از جانب تمام کیبه عنوان  دیبا رانیا
مورد  یعبر میشوم رژ تیبا موجود رزهمبا یآحاد مسلمانان برا و

 دیمسأله تأک نیا نیی. معظم له در تبردیقرار گ ژهیتوجه و اهتمام و
 مانند غزه مسلح شود دیبا زین یکرانه باختر میکنند: ))ما معتقد یم

 نهیزم نیهستند در ا نیکه عالقه مند به سرنوشت فلسط یو کسان
پرتو دست  در ن،یکنند تا رنج و محنت مردم فلسط تیفعال

در  اناتیب«)ابدیکاهش  ستیونیقدرتمندآن ها و ضعف دشمن صه
 (.1400بهشتیارد 17روز قدس، 
 یکرانه باختر یضرورت مسلح ساز یعنیراهبرد،  نیا لیاما در تحل

ز در غزه ا ینیگفت اگر چه مقاومت مسلحانه رزمندگان فلسط دیبا
ور آن منطقه برخوردار بوده و توانسته است با مردم صب تیحما

آنان، عزت  انیو حام ستیونیصه تکارانیبرهم زدن محاسبات جنا
 میباش توجه داشته زینکته ن نیبه ا دیبا اام دینما ایرا اح نیملت فلسط

 دیمنطقه غزه و تراکم شد ییایکه محدود بودن مساحت جغراف
 نیها به ا ستیونیشود هر نوع تهاجم صه یدر آن باعث م یتیجمع

همراه باشد.  دیشد یو خسارات ماد ادیز یمنطقه، با تلفات انسان
 دیتأک قالبهمچنان که رهبر معظم ان یطیشرا نیاست در چن یهیبد

آن به مقاومت مسلحانه  وستنیو پ یکرانه باختر یدارند، مسلح ساز
مردم  یاشغالگر قدس، اوالً اتحاد واقع میآنان با رژ یو مقابله جد

را به دنبال خواهد  نیفلسط نیجدا افتاده سرزم ساکن در دو قسمت
ها را  تسیونیفشار بر صه ،یریبا گسترش مناطق درگ اًیداشت و ثان

 یبه معن نیخواهد داد و ا شیافزا یریگسترش جبهه درگ قیطر از
 میرژ تکاریو جناسران جنگ طلب  یاقدامات نظام نهیباال بردن هز

اه کوت یها نهیتواند زم یاست که در وهله بعد م یستیونیصه یجعل
 داریدر د اناتیب «)دیها را فراهم نما ستیونیصه یآمدن احتمال

 (.1393مرداد  1 ان،یو دانشجو دیاسات
 آن   یغرب انیو حام یستیونیصه میفشار بر رژ

 رگیآن راهبرد د یغرب انیو حام یستیونیصه میفشار بر رژ اعمال
است که به موازات دو راهبرد  رانیا یرهبر معظم انقالب اسالم

م ملت مظلو ریتواند مس یم نیقیکاربست آن بطور قطع و  ،یقبل
اشغالگر قدس هموار  میرژ یجعل تیرا در مبارزه با موجود نیفلسط

قدس  یکه آزادساز شیخو یمتعال افبه اهد دنیو آن ها را در رس
 یاریباشد،  یآنها م نیاز بند و اشغال برجسته تر ییو رها فیشر

 یستیونیصه میراستا رهبر فرزانه انقالب فشار بر رژ نیرساند. در ا
و همه  یاسالم یکشورها یاساس فیاز وظا یکیآن را  انیو حام

باره  نیدر ا وهستند دانسته  نیفلسط یکه عالقمند به آزادساز یآنان
 یم تیحما هاستیونیدارند: ))امروز هرکسى از صه ژهیو دیتأک

و  سیو انگل کایکشورهاى مستکبر مثل آمر نیکند، اعم از مسئول
که به نحوى  نهایمجامع عمومى مثل سازمان ملل و امثال ا ایهم،  ریغ
خود و حرف هاى  اناتیبا اظهارات خود و ب ایبا سکوت خود  ای
 کیشر هیقض نیکند، در ا یم تیحما نهایخود از ا همنصفان ریغ

اسالم، همه دولت هاى اسالمى، همه آحاد  اىیجرم است. همه دن
معارضه کنند، مقابله کنند، ابراز  نهایملت هاى مسلمان موظفند با ا

 نیابراز نفرت بکنند، آن ها را به خاطر ا نهایبرائت کنند، از ا
ها را آن  دیعمومى است؛ با فهیوظ نیمالمت کنند، ا هارىیگموضع

توانند برخورد اقتصادى بکنند، برخورد  یمنزوى کنند و اگر م
 در روز قدس، اناتیب«)امت اسالمى است فهیوظ نیبکنند؛ ا اسىیس

 (.1400بهشتیارد 17
 سمینویقدرت طلبانه و اتحاد در مقابل صه یها زهیکنار گذاشتن انگ

و مقاصد  اتیقدرت طلبانه و ن یها زهیگذاشتن انگ کنار
راهبرد  ،یکپارچگیاتحاد و  جادیانه و در کنار آن اخودخواه

 میمبارزه با رژ یرهبر انقالب برا یاست که از سو یگرید یاتیعمل
 دهیدگر نییتب یاشغال یآن ها در اراض عیفج اتیو جنا لیاسرائ یجعل

و ملل مسلمان  یدول اسالم یماماست که از جانب ت نیو انتظار ا
چرا رهبر انقالب  نکهیا نییاما در تب. ردیقرار گ ژهیمورد اهتمام و

 انیقدرت طلبانه در م یها زهیبر کنار گذاشتن انگ یا ژهیو دیتأک
 یه مک یلیتحل نیتر انهیشک واقع گرا یدارند، ب یاسالم یکشورها

 انیاست که معظم له ب یلیارائه داد همان تحل نهیزم نیشود در ا
ه امروز : ))آنچندیفرما یم هیقض نیا نییدر تب شانیا نیداشتند. بنابرا

ها است،  استیجدا کرده است، س گریکدیآحاد مسلمانان را از 
هاى قدرت طلبانه است؛ کشورهاى  زهیاست، انگ اسىیهاى س زهیانگ

نخبگان  برعهده نیها عبور کنند. ا زهیانگ نیتوانند از ا یمسلمان م
و قدرتمندان و دارندگان مناصب حکومتى در کشورهاى  اسىیس

ه قدرتى ب کیکلمه  قىیبشود، به معناى حق نیمى است. اگر ااسال
وجود خواهد آمد که از همه قدرت هاى متجاوزو مستکبر، برتر و 

 کیبشود، کسى نخواهد توانست به  نیفراتر خواهد بود؛ اگر ا
قدرتى نخواهدتوانست از کشورهاى  چیه د؛یکشور اسالمى زور بگو

اگر  م،یاسالمى و از دولت هاى مسلمان باج بطلبد؛ اگر با هم باش
و روى آن متمرکز  میموارد مشترک مان را مورد توجه قرار بده

ها، خودخواهى ها، وابستگى ها، فسادها ما اگر قدرت طلبى م،یبشو
توانست را از هم جدا نکند، قدرتى متشکل خواهد شد که خواهد 

مسلمان دفاع کند و  اردیلیم میو ن کیاز حقوق و حوائج آحاد 
قدس  یبه مناسبت روز جهان یونیزیتلو یسخنران «)کند تیحما

2/3/99.) 
 هژیو دیتأک یشود که چرا مقام معظم رهبر یروشن م یحال به خوب

موجود  یها یقدرت طلبانه و خودخواه یها زهیدارند که انگ یا
موجبات تفرقه و نفاق و اختالف  شیاز پ شیب در جهان اسالم که

 ژهیو بو یاسالم یدولت ها انیدر جهان اسالم بخصوص در م یافکن
 یایآورده و قدرت و اقتدار دن درا بوجو یمرتجع عرب یها میرژ

برود. لزوم تمرکز وحدت جهان  نیبرده است، از ب لیاسالم را به تحل
 یامر یستیونیصه میدر برابر رژ نیاز مقاومت فلسط تیاسالم بر حما
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 یجهان اسالم با همراه یرسانه ا یها تیاست، لذا همه ظرف یاتیح
جهان اسالم در  ولا ۀبا طرح مسأل دیبا یاسالم شمندانیعلما و اند
را فراهم سازند   ین غده سرطان یمقوله نابود یالملل نیب یعرصه ها

 یغرب یستیونیهص یو رسانه ها یاستکبار یتا اهداف شوم قدرت ها
 یبه جا یدرون یبا چالش ها یامت اسالم یرسازیدر پروژه درگ

 اقشار داریدر د اناتیب«)منافع استکبار نقش بر آب شود دیتهد
 (.16/11/98مختلف مردم 

 
 ای جایگاه گفتمان مقاومت در اندیشه آیت اهلل خامنه -3-3

 مقاومت ماهیتی فراگیر
 شهیدر اند یمدل مفهوم یمقاومت در نقطه کانون یو معنا تیماه»

بلکه مقاومت  ،شودیبعد محدود نم کیبه  رفاًی صمقام معظم رهبر
ی مهد«)است مدنظر یو نظام یاسیس ،ی، اقتصادیدر همه ابعاد فرهنگ

 (. 558: 1398پور، 
مسجد هسته مقاومت است، منتها مقاومت بِانواعه؛ مقاومت »

و  یتیخود هم مقاومت امن یدر جا و یاسیس ، مقاومتیفرهنگ
ه ائم داریدر د اناتیب«)بوده گونه یندر مساجد ا نکهیکما ا ؛ینظام

 (.31/05/1395جماعات مساجد استان تهران، 
از انواع جهاد  یکیرا به عنوان  ریجهاد کب شانیا ،راستا نیهم در

 یهادانیو مقاومت در م یریناپذمیبا تسل مترادف قتیر در حقصغا
 تایبرگرفته از آ دیجد یمفهوم ری. جهاد کبسازندیعنوان م فمختل

 وندیپ عمق گر انیبه وضوح ب یمقام معظم رهبر شهیدر اند یاله
 نیترآن در کنار جهاد به عنوان مهم تیو اهم یمقاومت با سنت اله

 (.5«)است یو انسان یاله یو ارزشها نید نگهدارنده عنصر
تر است، جهاد با نفْس است، همان اکبر که از همه سختجهاد »

ر، صغجهاد ا کند؛یما را، باطن ما را حفظ م تیهو است که یزیچ
جهاد هست  کیر صغجهاد ا نیب مجاهدت با دشمن است، منتها در

است.  نیهم نام نهاده که آن «ریجهاد کب»متعال آن را  یکه خدا
دن از دشمن، از کفار؛ از اطاعت نکر یعنیچه؟  یعنی «ریجهاد کب»

مبارزه با تو قرار گرفته اطاعت نکن. اطاعت  دانیدر م کهی خصم
دانیر منکردن در کجا؟ د تی. تبعنکن تیتبع ت؛یتبع یعنیچه؟  یعنی

 دانیدر م اقتصاد، دانیدر م است،یس دانیدر م تی؛ تبعفمختل یها
 نکن؛ت ین تبعممختل از دش یهادانیهنر. در م دانیفرهنگ، در م

 (.6«)ریجهاد کب»شد  نیا
  یتوحید یهامی، متکی به آموزهالمقاومت اس

ه است ک یاله اتیبرگرفته از متن آ یمقاومت مفهوم شانینظر ا از»
عنوان  ،یالمللنیب یِاسیس اتیادب در« :دیبخش بدان معنا ینیخم امام

 راتی. آن ه در تعباست عنوان کی «ینیه امام خمویمقاومت به ش»
 نیای لیخرمشهر خ یآزادساز هیوجود داشت و بعد از قض هایفرنگ

 را مطرح نیاست؛ ا «ینیمقاومت امام خم نیدکتر»شد،  عیح شاصطالا
 (.6«)نوشتند هامقاله کردند و

 مقاومت در اهداف و نه روشها 
مقاومت در اهداف و  نکهیدارد ا تیمقاومت اهم ثه در بحچآن 

 نکهیتر ا. نکته مهمستیمقاومت الزم ن روشهابوده و در زیارزشها جا
 داریدر د اناتیب«)اشتباه شد دچار در شناخت اهداف و روش ها دینبا

 (.31/06/1383، یمجلس خبرگان رهبر یاعضا

 ارتباط مابین گفتمان مقاومت و مساله اشغال فلسطین  -4-3
و  ایپو یمفهوم ،م مقاومتالاس در؛ میالمقاومت اس هینظرطبق »

قرآن و سنت  متن در مقابل سلطه مطرح شده است که از بخشییرها
 بالتوان گفت انق یو م ردیگینشئت م وآله هیعلصلی  هللا رسول

نه در برابر نظام االو فع ایمفهوم مقاومت پو نیاز هم زین یمالاس
 هیبر پا «الکرب میپارادا« یریگشکل نینچهم سلطه الگو گرفته است.

از کرامت و عزت  دفاع با هدف «منالذله هاتیه» یدو ارزش محور
ی با هدف تداوم ابد» العاشورا و کل ارض کرب ومیکل »و  یآدم

 یستینقاط جهان است که مکتب رئال یعاشورا در اقص فرهنگ
 دهیبه چالش کش «گفتمان قدرت مقاومت»ا قدرت محور غرب را ب

 (.8، 7)«است
 یمسلمانان م هیرا فراهم کرد که کل یآرمان مشترک یمالتمدن اس»

 غرب به آن توسل یهای انداز در برابر دست مقاومت توانستند با نام
 سازه سه کیدر اساس از  مقاومت میمعتقدند پارادا ی. برخندیجو
 یمالاس بالانق و یی، پسااستعمارگرا یستیپست مدرن ،یشناخت یبُعد

 البریل یرا در برابر هژمون یدیجد ژئوکالچرشود که  یم لیشکت
 و کتاب دعیادوارد س یشناس. کتاب شرقشودیمحسوب م یدموکراس

 یها شیاز پو یانتقاد هیدر چارچوب نظر (9) مدرنپست تیوضع
ب الاست که همزمان با وقوع انق یهژمون برابر مقاومت در یورئت

 در یغرب نقطه عطف یهژمون در برابر یبه عنوان اقدام عمل المیاس
 یمالب اسالانق یروزیبا پ(. »10«)شودیروند مقاومت محسوب م

. در شد لیتبد یاسیراهبرد در عرره عمل س کیمسئله مقاومت به 
لوک ب یراهبرد معطوف به دو ابرقدرت بود اما با فروپاش نیابتدا ا

 . با رحلت امامافتیتداوم  سمیبرالیدر مقابل ل اساساً شرق، مقاومت
 گفتمان نیا یا خامنه اهلل تیآی و آغاز رهبر (هیعل رحمۀاهلل) ینیخم

 تمدن لیراهبرد در تشک نیا ریشد و آن تأث یدیوارد مرحله جد
از آغاز تاکنون  یرهبفر شهیاست. واوه مقاومت در اند یمالاس نینو

از سال  شانیا اناتیب یبرخوردار است. بررس یا ژهیو گاه یاز جا
مقاومت در منظومه  مفهوم که دهدیتا به امروز نشان م 1368

 نینو به تمدن دنیرس یان چراغ و نقشه راه برابه عنو شانیا یفکر
مترادف آن از جمله  میمفاه ریاست. مفهوم مقاومت و سا یمالاس

 یهاو دغدغه اناتیو... به کرات در ب یداریپا ،یستادگیا، استقامت
 (.11«)شودیحظه مالم شانیا

غالب در نقش اندیشه آیت اهلل خامنه ای در تعیین گفتمان  -5-3
 برخورد با مسئله فلسطین

از مقاومـت ، نخسـت دارای  یبـوم ییو الگو یتالش برای ارائه تلق»
 تیرا تقو نهیزم نیدر ا یدانش بوم تواندینظـری بوده و م ـتیاهم
 دهیناد دیمسئله را نبا نیا راهبـردی  تیاهم نی، اما افزون بر ا د؛ینما

امر به مطـرح بـودن موضـوع حاضـر در سـطح  نیا لیانگاشت. دل
در  آن دارد. یعمل تیاز اهم تیکشور است که حکا یعمل استیس

و  استیمقاومت، س»زمینه مسأله فلسطین چنین می توان گفت که 
هر  ایو  هایو تجاوزگر هایبا دشمن ییارویمستمر در رو یسلوک

ه پا خاستن و است؛ که بر هم زننده تعادل و توازن باشد. ب یزیچ
ه که بر هم زنند یرونیو ب یماندن در برابر هرگونه عامل درون داریپا

بلکه مقاومت  ست؛ین یتعادل و توازن باشد محدود به جنبه نظام
و خطرات  دهایبا تهد ییارویو بازدارنده در رو یچندوجه یهبردرا
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                  و همکاران میرصالحان فاطمه  430

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 ـکیبه عنـوان  مقام معظم رهبری شهیمقاومت در اند» (.12)«است
حرکـت و مکتـب فکـری عنوان شده است که برگرفته از  ریمسـ

و ائمه بر حفـظ  ارزشهای  امبرانیاز راه پ یو به تأس یآموزههای اله
ورزد.  یمـ دیدر مقابل نظام سلطه تأک یاسالم لیثابت و اص

نه  و یو نه منفعالنه عقالن همبتکران یاقدام شانیمقاومـت از نظـر ا
در  وسانهیو نه مأ دوارانهیشـجاعانه و نـه مرعوبانـه و ام ،یاحساس

مقام  شهیاست. در اند ینظام سلطه غرب یخواهادهیبرابر هرگونه ز
 یبُعدی و محدود به جنبـه دفـاع کیمعظم رهبری مقاومت امری 

 ،یتصاداق ،یازجمله فرهنگ گریبلکه ابعاد د سـت،ین یو نظـام
 (.13)«ردیگ یرا دربرم یو اجتماع یاسـیس

 در اندیشه رهبری ارکان مقاومت
نظام  مؤلفه نیتریاساس ،یانقالب اسالم یقدرت گفتمان ساز

 شرفتیگوناگون، پ یهادر غلبه بر چالش یاسالم یجمهور
آن در منطقه، جهان اسالم و  یروزافزون کشور و الهام بخش

 یو بارور یو ماندگار یداریالواقع پد یآزاده بوده است. ف یهاملت
کننده و قدرتمند در  نییتع ایکه امروز به مؤلفه« مقاومت شهیاند»

 راتیاز تأث یکیشده است،  لیمعادالت منطقه و جهان اسالم تبد
 ها،است که متأثر از آرمان یانقالب اسالم یمهم و راهبرد اریبس

 رانیا یمانقالب اسال ریکب انگذاریبن یانقالب هایشهاندی و هاارزش
 یرهبر عظممقام م کیدورنگرانه و استراتژ هایمیو تصم ریو تداب

 یپ یمقام معظم رهبر ایشهیو اند یدر سپهر فکر یریاست. با س
است  یدیاز جمله واژگان کل« مقاومت»واژه  دیکه کل شودیبرده م

برخوردار بوده و  ایژهیو گاهیاز جا یسپهر فکر نیکه در ا
 (.14«)هست

در اندیشه رهبری می توان این گونه بیام  ارکان مقاومتدرخصوص 
 کرد که : 

ها دولت -3؛ آحاد مردم مؤمن -2ی؛ نیمجاهد فلسط یهاگروه -1
؛ و روشنفکران نیعالمان د -4؛ مسلمان در سراسر جهان یوملت ها

 باشند.ی از ارکان مقاومت می و دانشگاه یاسینخبگان س -5
و آحاد  ینیمجاهد فلسط یگروهها یمقاومت، از سوئ نیارکان ا-

در داخل و خارج آن کشورند؛ و از  نیمردم مؤمن و مقاوم فلسط
 ژهیمسلمان در سراسر جهان، بو یهادولتها و ملت گر،ید یسوئ

 نیر ا. اگانیو دانشگاه یاسیو روشنفکران و نخبگان س ینیعالمان د
 یهاوجدان شکیب رند،یگ ارخود قر یدو رکن مستحکم در جا

 یخبر یامپراتور غاتیکه افسون تبل یهائشهیها و اندو دل داریب
عالَم به  یآنها را مسخ نکرده، در هر نقطه زم،یونیاستکبار و صه

و مظلوم خواهند شتافت و دستگاه استکبار را در برابر  حقیذیاری
در  اناتیب«)و احساس و عمل قرار خواهند داد شهیاز اند یطوفان

 (.14/12/87 نیاز ملت فلسط تیکنفرانس حما نیچهارم
 مسلح شود یباختر یکرانه

سرِپا است و نابود نشده است، عالج  یجعل میرژ نیکه ا یتا وقت-
است؛  میرژ نیدر مقابل ا یعالج، مقاومت قاطع و مسلحانه ست؟یچ

دست قدرت  هاینیفلسط یاز سو دیبا ،یستیونیصه میبا رژ یدر مقابله
ه غز یهاگمان نکند که اگر چنانچه موشک ینشان داده بشود. کس

 دی. حاال شما نگاه کنرینخ آمد؛یکوتاه م یستیونیصه مینبود، رژ
که  یباختر ی! در کرانهکنندیچه م یباختر یدر کرانه دینیبب

وجود ندارد؛ آنجا  یوجود ندارد، تفنگ یوجود ندارد، سالح یموشک
 یستیونیصه میآنجا رژ دینیتنها ابزار و سالح مردم، سنگ است؛ بب

مردم را  یهاخانه د،یای: هرچه از دستش بر بکندیکار مدارد چه
مردم را نابود  یزندگ کند،یمردم را خراب م یهاباغ کند،یخراب م

گر الزم ا کند؛یم ریتحق کشاند،یو ذلت م یآنها را به خوار کند،یم
 اسریمثل  یکس بندد؛یم شانیبرق را رو بندد،یم شانیشد آب را رو
کرد، نتوانستند تحمل  یهمراه هاستیونیبا صه همهنیعرفات را که ا

کردند، مسمومش کردند،  رشیاش کردند، تحقکنند، محاصره
که اگر چنانچه دست قدرت در  ستین جورنینابودش کردند. ا

رحم کنند، مالحظه یآنها به کس م،ینشان نده هاستیونیمقابل صه
ه ک یکنند، ابداً؛ تنها عالج  تیرا رعا یرا بکنند، حق کس یکس ی

ینیفلسط نکهیوجود دارد عبارت است از ا میرژ نیا یِتا قبل از نابود
بتوانند قدرتمندانه برخورد کنند؛ اگر قدرتمندانه برخورد کردند،  ها

صفتِ خشن است گرگ میرژ نیه همک -طرف مقابل  نکهیاحتمال ا
توان دنبال  یاالن دارند با همه نکهیوجود دارد؛ کماا د،یایکوتاه ب -

 یکشکودک کند،یم یکشچاره شدند. آدمیب یعنی گردند؛یبس مآتش
 دهد،ینشان م یمعقول بشر یاز حد و اندازه رونیقساوت ب کند،یم

 کیمحذور، در  کیدر  یعنیحال عاجز هم هست؛  نیاما در ع
بس است. لذا بنده سخت گرفتار است؛ لذا دنبال آتش یگرفتار

هم مثل  یباختر یاعتقاد ما است که کرانه نیاست، ا نیا امدهیعق
مند عالقه کهی[. کسانمسلح بشود. دست قدرت ]الزم است دیغزه با

 است؛ در نیبکنند، کار ا یکار توانندیاگر م نند،یبه سرنوشت فلسط
که ممکن است از  یزیمردم را مسلح کنند. تنها چ دیا هم باآنج

که دست قدرت  نیبکاهد، عبارت است از هم هاینیمحنت فلسط
 عیبکنند؛ واال با برخورد رام و مط یینماقدرت توانندداشته باشند، ب

انجام نخواهد گرفت  هاینیبه نفع فلسط یکار چیکارانه، هو سازش
 کاسته یزیصفت چو گرگ ثیموجود خشن و خب نیو از خشونت ا

 (.01/05/93 انیدانشجو دارید «)نخواهد شد
 جهاد

که امکانات در دستشان بوده  یاسالم، آن کسان یایمتأسفانه در دن-
آن را  رند،یبگ یمؤثر یهامیمسأله تصم نیا یدرباره توانستندیو م

قرار دادند.  -مر ولو نه به لفظ، اما در باطن ا - یفراموش یهیدر زاو
ت که اس ییبال نیبزرگتر نیکه ا دید میخواه م،ییایما اگر به خود ب

 نیا ینازل شده است. حکم اسالم نیبر مسلم ر،یاخ یهاورهدر د
هیحکم منطبق بر قض یدرباره ن،یاز مسلم یواضح است. احد ه،یقض
است که در تمام کتب  یاهمان مسأله ن،یندارد. ا یدیترد ن،یفلسط ی

آمده است. اگر کفار  -که بحث جهاد در آن مطرح شده  - یفقه
 یاز فقها کیچیاحاطه کنند، ه ایرا تصرف  نیو بلد مسلم ندیایب

 دیمورد، ترد نیجهاد در ا ینیدر وجوب ع - دیو جد میقد - نیمسلم
هستند.  دهیمعنا همعق نیدر ا ،یمذاهب اسالم ینکرده است. همه

 یمورد. جهاد دفاع نیا ریاست؛ اما در غ ییواجب کفا ،ییابتداجهاد 
شرکت  دارید«)است ینیدفاع هم هست، واجب ع قیکه اظهر مصاد
 (.13/09/69 نیفلسط یکنفرانس اسالم نیکنندگان در اول

 نیاز فلسط نیمسلم یهمه جانبه تیحما
 یاسیس تیحما-( الف
 یغاتیتبل تیحما-( ب
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 یاخالق تیحما-( پ
 ینظام تیحما-( ت
است و آن،  انیدر جر هانیداخل سرزم یبزرگ یامروز، حادثه-

سال عمر خود  نیروزها وارد چهارم نیاست که ا یاسالم امیق نیهم
 ،نیرا نجات بدهد. ا نیفلسط دیاست که با یزیهمان چ ن،ی. اشودیم

یاز آن م ل،یاسرائ دکنندگانیو تول انیاست که حام یزیهمان چ
امروز  د،یام نیبود و ا دیاست که بدان ام یزیهمان چ ن،ی. ادندیترس

است. اگر ما  ینعمت بزرگ اله کی ن،یبرآورده شده است. ا
لئن شکرتم »خواهد ماند؛  یباق م،ینعمت را شکر کرد نیا ن،یمسلم

از دست خواهد رفت.  م،یدینعمت کفران ورز نی. اگر به ا«دنّکمیالز
عالم،  یجا هدر هم نیمسلم ینعمت به آن است که همه نیشکر ا

که امروز به نام  یمبارزان نیخودشان بدانند که از ا یشرع فیتکل
 نیجز ا یعالج چی. امروز، هندینما تیحما کنند،یاسالم مبارزه م

 .ستین
م ه ،یاسیس تیجانبه باشد. هم حماو همه عیوس یستیبا ت،یحما نیا

الزم  یامنظ تیو هم حما یاخالق تیهم حما ،یغاتیتبل تیحما
 نند،یبب ایدن نیاست. مسلم فیاست. هرچه ممکن بشود، الزم و تکل

بکنند. هرچه را که  توانندیرا م تهایحما نیاز انواع ا کیکدام
 دارید )«تخلف بکنند دیو از آن نبا ستآنها یشرع فیدانستند، تکل

 (.13/09/69 نیفلسط یکنفرانس اسالم نیشرکت کنندگان در اول
 یزاتیو تجه ،یاطالعات ،یمال یهاتیحما -ث( 

 مبارز انینیو کمک به فلسط یبانیپشت یهااحداث صندوق-( ج
 یستیونیدولت غاصب صه یاقتصاد میتحر-( چ
 ی.ستیونینشناختن دولت غاصب صه تیبه رسم-( ح
، جهاد ملت و وابستگانش ارانیو دست کایخواست امر رغمیعل

 انتیمقدس با خ یشعله نیو ا افتیادامه خواهد  نیفلسط
، خاموش نخواهد شد. و عرب ینیفلسط یوابسته استمدارانیس

و در  یاشغال یهانیدر داخل سرزم کا،یامر یعالج توطئه نیمهمتر
موظفند  نیمسلم یهمه کنی، لاست ینیمبارزان فلسط رومندیدستان ن

 یو اطالعات یاسیو س یمال یهاجهاد شرکت جسته و کمک نیدر ا
 دیبا نیکنند، ملت فلسط ریآنان سراز یرا به سو یزاتیتجهو  یو نظام

شکنجه و کشتار  کهیو کسان هاستیونینکند. صه ییاحساس تنها
جهان  یجا چیدر ه دی، بامنتسب به آنهاست ینیمبارزان فلسط

 کمک به یهاو هسته یبانیپشت ینکنند. صندوقها تیامن احساس
ها دولتها و ملت یعالم و از سو یدر همه جا دیمبارز با انینیفلسط
ن نشناخت تیدولت غاصب و به رسم یاقتصاد میشود. تحر لیتشک

 نیدر برابر ا دیها بااست و ملت مسلمانیدولتها یهمه یفهی، وظآن
 لیوسا یو با همه لیوسا نای با و … ندنشان ده تیمسأله حساس

ممانعت به عمل  رآنی، و از تأثمقابله یجار یبا توطئه دیممکن با
، ندارد و آن شتریراه حل ب کی نیفلسط یمسأله ری. به هر تقددیآ

 یدر پ امیپ «)است نیفلسط نیسرزم یدر تمام ینیفلسط یدولت لیتشک
 (.25/07/70 انهیکنفرانس صلح خاورم

که با  ییکشورها یبه همه  یعرب یهاقطع صادرات نفت دولت
از جمله  رسد،یبه نظرم م طورنیمن ا. حسنه دارند یرابطه لیاسرائ

است که  نیبکنند ا توانندیعرب م یهاکه دولت یمهمّ یکارها
در  هایکه غرب یحرف نیصادر کنندگان نفت از نفت استفاده کنند. ا

 یتحرف درس د،یاند که از سالح نفت استفاده نکنبه راه انداخته ایدن
نند. آن استفاده کاز  نبه سود خودشا دی. نفت مال ملتهاست و باستین

به عنوان سالح استفاده  ییاز گندم و از محصوالت غذا هاییکایامر
و  یاسالم ی. چرا کشورهاکنندیهم م ایدن یجاها یلیکردند؛ در خ

 صورتبه -ماه  کیفقط  -ماه  کیحق را نداشته باشند؟  نیا یعرب
که با  ییصادرات نفت را به همه کشورها ک،یسمبل -و نینماد

 -حرکت را  ایروابط حسنه دارند قطع کنند. امروز دن لیرائاس
و حرارت  -برق  یانرژ -را  یو انرژ ییروشنا -ها حرکت کارخانه

است از نفت ما دارد. اگر نفت ما  اشیزندگ یرا، که سه عنصر اصل
و حرارت  ییحرکت کارخانجات، روشنا رد،یآنها قرار نگ اریدر اخت

خاطر عرب به یاست؟ دولتها یکم زیچ نیمتوقّف خواهد شد. مگر ا
به صورت  -دائم  کهنینه ا -ماه  کیکار را بکنند.  نیخودشان ا

تکان  ایکار را بکنند، دن نیا نیاز ملت فلسط تیبه عنوان حما نینماد
نماز  یهاخطبه «)بکنند توانندیاست که م ییاز کارها نی. اخوردیم

 (.16/01/81جمعه 
با  یو اسالم یعرب یهادولت یو اقتصاد یاسیس یقطع قراردادها

 لیاسرائ
است که تمام روابط و  نیبکنند ا توانندیکه م یگرید کار

ع قط ستیونیخودشان را با دولت صه یو اقتصاد یاسیس یقراردادها
خوشحال  نیعرب از ا هایملت –نکنند.  یهمکار چیکنند و ه

خواهند قرار  ییعرب پشت سر آن دولتها یهاخواهند شد. ملت
ه ک یبه حال آن دولت یاقدام شجاعانه را بکنند؛ وا نیگرفت که ا

 رهیو غ یتیو امن یرابطه اطاّلعات لیملتش بفهمد از پشت سر با اسرائ
کمتر از  شانفهیهم موظّفند. آنها هم وظ یاسالم یدارد! دولتها

 هیضق نیا ست؛ین یعرب هیقض هیقض نیچون ا ست؛ین یعرب یدولتها
 یماسال یاست. دولتها یو اسالم یانسان هیقض کی نهاست؛یفراتر از ا

یم طورنیو امثال آن را دارند، هم ینفت یهاییهم هر کدام که توانا
 (.16/01/81نماز جمعه  یهاخطبه«)عمل کنند توانند

 (یانتخابات )همه پرس
 -یواقع انینیفلسط- نیمردم فلسط ا،یآزاد دن یکشورها یمثل همه-
و  شانیحیچه مسلمانشان، چه مس رند؛یمورد سوال قرار بگ یستیبا

 گرید یکه از جاها یینه آنها اند،ینیکه فلسط ییآنها شان؛یهودیچه 
مورد  دیهستند با ینیکه فلسط یاند. آرا آن کسانشده نیوارد فلسط

 یِبشود و آنها نظامِ حکومت یو از آنها نظرخواه ردیبگمراجعه قرار 
که  یننسبت به کسا یکنند؛ آن نظام حکومت نیّمع را نیکشورِ فلسط

 ،هیّو بق شانیو رؤسا هاستیونی[ صهیعنیاند، ]منطقه شده نیوارد ا
 دارید «)ستین نیجز ا نیحلّ فلسطخواهد گرفت. راه میتصم

 (.25/03/97 یاسالم یکشورها یمسئوالن نظام وسفرا
و  یغاصب و جعل میرژ یما ضمن نف نیفلسط یدر مسئله-

 یبرگزار م،یرژ نیا یروزانه اتیو جنا عیفجا دیشد تیمحکوم
که با  میاکرده شنهادیرا پ هاینیفلسط یانتخابات با حضور همه

امور خارجه،  ریوز دارید «)کامالً منطبق است زین ایدن یجار نیمواز
در خارج از کشور بارهبر  رانیا یهایندگیو مسوالن نما رانیسف

 (.10/08/94انقالب 
زخم  نیا امیو الت نیفلسط یهیحل قض یبرا یاسالم یطرح جمهور-

شده هرفتیپذ یِاسیو منطبق بر معارف س یروشن، منطق یکهنه، طرح
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ارائه شده است. ما  لیاست که قبالً به تفص یجهان یِافکار عموم ی
 م،یکنیم شنهادیرا پ یاسالم یکشورها یارتشها کِینه جنگ کالس

سازمان  تیمهاجر را، و نه البته حکم انیهودی ختنیر ایو نه به در
 نیاز ملت فلسط یپرسرا؛ ما همه یالمللنیب یسازمانها گریملل و د

 حق دارد گریمانند هر ملت د زین نی. ملت فلسطمیکنیم شنهادیرا پ
. ندیکند و نظام حاکم بر کشورش را برگز نییسرنوشت خود را تع

نه دی هویو  یحیاز مسلمان و مس ن،یفلسط یمردم اصل یهمه
ها در اردوگاه ن،یدر هر جا هستند؛ در داخل فلسط - گانهیمهاجران ب

و منضبط شرکت  یعموم یِپرسهمه کیدر  گر،ید یو در هر نقطه
کنند. آن نظام و دولتِ برآمده نییرا تع نیفلسط یندهیکنند و نظام آ

 را که در ینیفلسط ریمهاجران غ فیاز آن، پس از استقرار، تکل ی
 نیخواهد کرد. ا نیاند، معکشور کوچ کرده نیبه ا تهگذش انیسال

آن  یجهان یکه افکار عموم یدر راستا یطرح عادالنه و منطق کی
 یها و دولتهاملت تیاز حما تواندیو م کندیدرک م یرا بدرست

 (.15 «)مستقل برخوردار شود
 (نی)استنقاذ فلسط لیمحو اسرائ

حل روشن و واضح است. ما راه نینظر ما نسبت به مسائل فلسط-
 شودینم شود؛ینم ندی. نگومیدانیم لیاسرائ میرژ یرا نابود نیفلسط
که مانع  یمیعظ یهاکوه یاست. همه یشدن زی. همه چستین ایدر دن

است. چهل سال گذشته است؛  یها باشد، برداشتنراه حرکت انسان
 ینابودشدن لیهم بگذرد، عاقبت دولت اسرائ گریاگر چهل سال د

یر نمفک کسچیه ن،ینابود بشود. تا چند صباح قبل از ا دیاست و با
 یبشود. اگر دو سال قبل کس یمتالش گونهنیکه ابرقدرت شرق ا کرد

 نهالسوفیف یاخواهد رفت، عده نیکه ابرقدرت شرق از ب گفتیم
که امام در  یروز آن! دیکه بله، شما ساده هست جنباندندیم شیر

ر د دیرا با سمیمارکس نینامه به گورباچف نوشتند که بعد از ا
سه سال نگذشته  ایپوزخند زدند! دو سال  ییکرد، عده دایها پموزه

 کیکرد. بعد از درگذشت امام، به  دایتحقق پ ییشگویبود که آن پ
قدرت  شود؟یطور نمدگرگون شد؛ چه زیکه همه چ دیسال نرس

خواهد شد،  یخواهد رفت، او هم متالش نیهم از ب کایامر یراستکبا
 ن،ی. استین یهم ماندن لیاسرائ ست،ین یماندن یقدرت جهنم نیا

 نیاست، و هم یاسالم یو نظام جمهور رانیحرف دولت و ملت ا
 یهاملت یاریو هوششما ملت  یاریهوش یهیدر سا ن،یخواهد شد. ا
ما تالش  یفهی. وظمیکن شتال دیخواهد شد. ما با یمسلمان عمل
 (.16«)کردن است

متحداً و جداً بر  ،یاسالم یکشورها یو رؤسا نیمسلم یاگر زعما-
 یخواهند توانست. در مسأله رند،یبگ میتصم نیاستنقاذ فلسط

 محو یعنیاست؛  نیآنچه که هدف است، استنقاذ فلسط ن،یفلسط
و بعد از آن  67قبل از سال  یهانیسرزم نیب ی. فرقلیدولت اسرائ

 یوجب از خانه کین، یوجب از خاک فلسط کی. هر ستین
و  نیمردم فلسط تیاز حاکم ریغ یتیاست. هر حاکم نیمسلم
غاصب است. حرف،  تیحاکم ن،یبر کشور فلسط نیمسلم تیحاکم
و مح یستیبا لیاسرائ»الشأن فرمود:  میاست که امام راحل عظ یهمان
در  کنند،یرا قبول م یاگر دولت اسالم ن،یفلسط یهایهودی«. بشود

. مسأله، مسألهستین یزیستیهودی. بحث، بحث کنند یجا زندگآن
اگر تحت  ن،یمسلم یاست. رؤسا و زعما نیمسلم یغصب خانه ی

مهم را انجام  نیا توانستندیقرار نداشتند، م یجهان یدرتهاق ریتأث
 نیطفلس یکنفرانس اسالم نیشرکت کنندگان در اول دارید «)بدهند

13/09/69.) 
مقاومت و  تیو سپاه را به عنوان هو یمردم جیمسجد بس شانیا»
مقاومـت فقـط با حضور مردم  ریو معتقدند مسـ دانندیآن م گاهیپا

انقـالب  ـروزییاسـت. پ ریو اراده مردم به مقاومت امکـان پـذ
ملـت  یسـتادگیا ـزی، آزادسازی خرمشهر و دفاع مقدس و نیاسـالم

 امدهاییاز پ مانانشیپو هم کایآمر  ارهایرا در برابـر فشـ ـرانیا
و  دیه نقطه امهـا بـ ـروزییپ ـنیاند که امـروزه امقاومت برشمرده

شـده  لیتبـد قـایو آفر ایدر غرب آس ژهیملت به و ریالگوی سا
 ـدیمقـام معظـم رهبـری راهبـر د مقاومـت با شهیاسـت. در اند

 تیچندبعدی هدا یندگهـا و کشـورها را بـه سـمت بازدارملـت
اتکا به  ،یمل یهمبستگ ،یبه وعده اله مانیمهم جز با ا نیکند و ا

 یهانـهی. تـرس از هزدیآیبه دست نم یهـای درونقدرت و توانمندی
از جمله   یو عشرت طلب ییگرا یماد ،یصبر یو ب أسیمقاومت، 

و  هابیراه مبارزه با آس شانیمقاومت است. از نظر ا یها بیآس
بر  هیاز موانع؛ شناخت دشمن، شناخت قدرت مقاومـت، تک بورع

و  ریمقاومت با تدب ،یمل یهمبستگ ،یسازومزا، مقاقدرت درون
است. آن  یبه نصرت و وعده اله مانیفداکارانه و مهم تر از همه ا

 جادیا یرهبر شهیچه مسلم است افق و چشم انداز مقاومت در اند
 ،یعدالت، آزاد ،یمردم ساالر که یاست. تمدن یاسالم نیتمدن نو

و آخـرت از  ـایو عزتمنـدی در دن شـرفتیپ یکرامت انسـان
 (.17. «)شودیآن محسوب م هاییژگیو نیمهـمتر
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