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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  

 نظامي نيروهاي ،مديران ،مسئوالن ،جمعه ائمه حضرات ويژه به معظم روحانيت اعزّه، شما همه مبارك محضر ابتدائاً

 از را عزيزان شما روزافزون ، و موفقيتكنم مي عرض سالم برادرانم خواهران و ،محترم حضارهمه  انتظامي و و

 اسالمي شكوهمند البانق مقاطع سازترين سرنوشت از يكي انتخابات كه عرصه در ويژه به خواستارم متعال خداوند

 كنم و مي تشكر و تقدير ايشان گرامي همكارانو  محترم مديركل ويژه همايش به اين برگزاركنندگان از است و ما

  .كنم مي عرض خيرمقدم جلسه گرامي اين مهمانان مبارك محضر

 نرم جنگ تعبيري بهو  نرم تهديد سوي به ،سخت جنگ سوي به از حركت سياسي معادالت ،سياست جهان در

 ي عرصه در فكر هاي اتاق استكبار و تصميم گير جهان مراكز تمام طرف اين به نوزدهم قرن از و است شده گراييده

است  رفته نرم تهاجم سمت به مستقل جهان استثمار و سلطه زير و زير ستم بردن عرصه جهان استكبار در سلطه

 خواهد زيادي بسيار تلفات ،دارد سنگيني بسيار هاي هزينه نظامي جنگيك است  بر  هزينههم  سخت ماجته چون

 و مستقل كشورهاي فضاي طرف آن از و كند، نمي قبول را نظامي تجاوزات جهان ديگر عمومي افكار ،داشت

 با كه بينيد مي شما لذا ،رفت خواهد پيش پيراموني محيط سازي مقاوم و مقاومت سمت به تهاجم مورد كشورهاي

 اشغال ،منطقه بر تسلط راه تنها كه گفتند اند و كرده افغانستان و عراق جنگ در كه مالحظاتي و مندي تمام انديشه

 تئوري دوباره ومعكوس برايشان داده است  نتيجههم  باز سخت جنگ اين كه بينيد مي است افغانستان و عراق

 سوي و سمت به بگذاريم و كناررا  سخت تئوري جنگ حتماً بايد ما كه شدند گرفتند و قائل پيش در را نرم تهاجم

 شد خواهد طوالني مقداري چند هر ،خود ي شده تعيين پيش از اهداف به نرم هاي شيوه با كنيم و نرم حركت تهاجم

  .كنيم پيدا دست

 هاي كل رابطه اداره اين در ،است خود سياسي هاي آكادمي در ها آن فكر اتاق و استكبار جهان تئوري آخرين اين

 بنياد مثل است شده تأسيس جهان مهم مراكز رد چندي بشري حقوق بنيادهاي است و شده حيطرا اي ويژه

 تحت ها اين ،دارند كشورها از برخي در زيادي شعبات نوعاً كه ،آزادي از حمايت بنياد ،بشر حقوق بنياد سورس،

 آماده خودشانتهاجم نرم و  نرم تهديد براي را فضا ،وششپ اين تحت و انسان آزاديِ و انسان از حمايت عنوان

   .دنكن مي

 ،است اقتصادي تهاجم يديگر ،است سياسي تهاجم يديگر ،است فرهنگي تهاجم يكي ،دارد شكالياَ نرم تهاجم

 اين پيرامون بارها رهبري معظم مقام دارد كه ياقسام و انواع ،است اجتماعي تهاجم ديگر ،است قومي تهاجم يديگر

 است نرم تهاجم به سخت تهاجم از خود تهاجم نوع دگرديسيِ در استكبار جهان كردروي كه است داده تذكر موضوع

  .زدند مثالحضرت آقا  ها اين و انثال فرهنگي شبيخون و فرهنگي تهاجم عنوان تحت



٢ 

 

 مواضع ي عرصه جغرافيا در يك و فضابه  ورود يعني سياسي تهاجم .است سياسي تهاجم ،نرم تهاجم اشكال از يكي

 بخش ينتر مهم كه ،آن جاي به خود سياسيِ هاي انديشه جايگزيني و نظام يك سياسيِ هاي بنيان ريبتخ سياسي و

 استكبار نظام استكباري ي انديشه جايگزينيِ و سياسي تهاجم اين براي بخش ينتر آماده و سياسي تهاجم اين از

 اينجا در شكل چه به استكبار جهان هك بدانيد تا زنم مي شما براي مثال چند بنده .است انتخابات عرصه ،جهاني

 و آمدند ،بود گرجستان اهل چون سابق آنجا شوروي خارجه امور وزير "ات ناتزهشو"گرجستان  در :است كرده عمل

 عرصه در پيشرفت و توسعه هاي انديشه داراي و غربضد  و آمريكاييضد عنصر يك ،گرفتند دست حكومت را به

 به ،كند را عوض "ات ناتزهشو"كه  گيردب تصميم غرب كه شد اين به منجر او يغربضد مواضع، بود گرجستان فضاي

 و داشتند جهان در كه افرادي ديگر و "شارپ نجي" توسط ،آزادي بنياد ،سروس بنياد كردند شروع خاطر همين

 او آوردند و ،بودند كرده طراحي از قبل كه يعنصر يك ،كردند گذاري سرمايه گرجستان در دآمدن ،مختلف بنيادهاي

 مان اهدافبه  ما شدي كه پيروز اگر ،خوري مي شكست يا شوي مي پيروز شما يا كهكردند  بيان و كردند حمايت را

 سؤال زير را انتخابات و كنيم مي پيدا ورود تقلب رمز با خوردي، ما شكستدر عرصه انتخابات  اگر اما رسيم مي

  .بريم مي

را  فضا است و چنان شده انتخابات در تقلب كه اين به عنوان كردند شروع دندخور شكستبعد از اينكه در انتخابات 

 و حاكميت حفظ براي گرفت تصميم گرجستان قانونيِ دولت كه كردند ايجاد يفشار چناند و دادن قرار فشار تحت

 بردند و سؤال زير را خودشان قانوني انتخابات بگيرد و صورت ديگر انتخابات يك كه كند قبول گرجستان استقالل

   .دآوردن كار را روي "سوكاش ويلي"دادند  انجام كه كارهايي يك با بعد مرحله در

 در ،كردند را كار همين هم روماني در ،كردند را كار همين هم اوكراين در كردند، را كار همين هم قرقيزستان در

 و است انتخابات ، گلوگاه آناستكبار نجها سياسيِ نرم تهاجم بنابراين. كردند را كار همين هم سابق يوگسالوي

  .برسند خودشان اهداف به بتوانند كه انتخابات عرصه در آورند مي فشار آيند مي

 معظم مقام بصيرت الحمداهللا كه كنند اجرا ايران در خواستند مي طرح را همين داريد اطالع شما هم 88 فتنه در

 پيش از اهداف كه تمامي كرد چنان مردم مداري واليت رفط آن از ايشان و هاي هدايت وزايي  بصيرت و رهبري

آن را  آقا حضرت ،داشتند ها اين كه تهديدي و خورد شكست سياسي تهاجم در عرصه استكبار جهان ي شده تعيين

 انتخابات فضاي براي استكبار جهان ،انتخاباتي هاي عرصه تمامي دركه  باشيد مطمئن شما .كرد تبديلبه فرصت 

 شود مي انتخاب افرادي مجلس در. است نظام يك در سياسي تغيير حالت ترين انتخابات مهم ارد چوند برنامه

 هاي انديشه ،شوند مي حذف برخي و مانند مي باقي مجلس نمايندگان از برخي خير، ديگر برخي و مجلس روند مي

 نظام يك سياسي ترين فراز مهم بنابراين. جمهوري رياست رابطه با انتخابات در يا شود مي مجلس وارد مختلفي

 يك پايان ،شودب شروعاز انتخابات  قبل ماه دو يا يك كه نيست طور اين هم انتخابات عرصه ،است سياسي انتخابات

 ما انقالب با نيكاراگوئه كهدر . كند مي گذاري سرمايه روي آن سياسي دشمن نظام است و دعب انتخابات آغاز انتخابات



٣ 

 

 ،دنكن مي پيدا شده ورود حساب قدر اينو  ،كرد عوض را ها آن رژيم ،انتخابات در بعد سال چهار ، آمريكاندشد شروع

 دگرديسي هاي كانون ،ها آن جهاني سياسيِ مديريت فكر هاي اتاقآنها،  جاسوسي هاي سرويسو  استكبار جهان حتماً

  .دارند برنامه ما انتخابات رايب ايران ميالسا جمهورينظام  با متخاصم المللي كشورهاي بين براندازيِ و

 مشاركت يعني انتخابات در مردم حضور چون است انتخابات در مردم حداكثري حضور عدم ها آن برنامه ترين مهم

 يك انتخابات، يك در مردم مشاركت عدم چون ،نباشد مشاركت اين خواهند مي ها آن .نظام با مردم سياسيباالي 

 حمايت از نظام يك و است موجود سياسي تهاجم موقعيت االن كه است مندش براي شفاف بسيار سياسي آمار

 نوع همه و انتخابات در ايران بصير و مدار واليت مردم حضور .است داده دست از را حمايت اين ،خود مردميِ

 مردم يباال بصيرت و بالندگي از نشان اين و است ضروري امر يك و چه انتخابات آينده انتخابات اين چه انتخابات

   .باشيم داشته يحداكثر حضورو  كنيم كوشش ما ي همه بايد لذا مي دهد سياسي عرصه در

به  كنند مي شروع و كنند مي تخريب و مطمئن باشيد كه حضور حداكثري را آيند مي لذا ،است معنا دوم اين نكته

 شان حقيقي رسانه هاي و انش مجازي هاي رسانه باشند لذا شتهندا حداكثري حضور كه مردم روي سياسي فشار

 خواص كه دهند مي انجام خواص روي را ، كاركنند تحريم و نكنند شركت انتخابات در مردم اينكه به كنند مي شروع

 يا ،شكل هر به انتخابات در مردم حضور براي عدم باشد استكبار جهان گفتار گفتارشان و باشد ها آن زبان زبانشان

 و شور از را انتخابات فضاي دوپهلو سخنان يك با يا است فالن انتخابات اين كه دنبگوي يا كنند مي تحريم را انتخابات

 كنند پيدا حضور انتخابات در مردمكه  گفت كس هر است اين ميزان لذا .كرد دنخواه را كار اين ،بيندازند شعور

 خواهد مي را مردم شعور و شور شكلي به كس هر و است خودي در جبهه اين بداند ،حداكثري و بصيرت با و پرشور

 ،است رفته غير جبهه در فرد اين بدانيد زند مي حرف پهلو دو يا است احتماالتي يا كنيم، مي تحريم يا ببرد سؤال زير

 اي هسابقه هر ،باشد خواهد مي كه خواصي هر ،باشد خواهد مي كه شخصيتي هر ،باشد خواهد مي كه كس هر حاال

 و بصيرت از نشان حداكثري حضور لذا ،داشتند سابقه  هم خيلي زبير و طلحه ،شدبا داشته خواهد مي كههم 

  .است مداري واليت

 اشكال به ،ببرند سؤال زير را انتخابات كه سالمت است اين انتخابات يك تخريب در دشمن دُتم و شيوه در دوم نكته

 شما كه چنان دنرب مي سؤال زير را ههم ،انتخابات يينها در تأييد ،اجرا در ،تأييد در ،نام ثبت در آغاز همان مختلف از

من  خاطر همين به. بردند سؤال زير و آمدند تقلب جلو رمز با هاي ديگر همكشور و در 88 فتنه فضا در ديديد

 در شود نمي اساساً ،ايران انتخابات دركه  هستيد و مي دانيد انتخابات مجريانِعزيزانِ  اكثراً كنم كه شما مي مالحظه

و اين شعار را  دانند مي هم خودشان كه وجود دارد مختلف فيلترهاي قدر اين كرد چون ايجادتقلب  حوزه اجرايي،

 پسندها استكبار و اين مزدورها دست مستمسكي هيچ باشد كه قوي اجرا چنان بايد لذا و مي دهند، داد خواهند

  .كرد مراقبت خيلي بايد لكن ،گفت خواهند هرچند ،نيايد



٤ 

 

 مدار واليت ،نيستند ستيزاستكبار كه يروهايين ،است فرستادن مجلس به استكباري را نيروهاي ،ها آن سوم تهاجم

 ايران در است اي ويژه شرايط الحمداهللا كه و كنند شناسايي را ها اين كه كنند مي كوشش ،ندارند تعهد ،نيستند

  .شود مي مالحظه دقت با و اسالمي

 نگاه و قرآن ديدگاه از مختصر طور به رابطه اين در است من گفتار اظتحف تخصصي نشست ،نشستاين  چون

  :كنم مي عرض مطلبي شما مبارك محضر مختصر خيلي ،مسئله اين به آكادميك

 با رابطه در خداوند ،صافات سورهحجر و ديگري  سوره يكي ،جا دو در است و اصل يك گفتار از قرآن حفاظت در

 بسيار  است اما ،گفتاري ارتباط ،وجود عالم فضاي در .است كرده بيان مهمي طالبم و گفته گفتار سخن از حفاظت

شنويم  مي را محدودي صداهاي و است ارتعاشات ويژه گيرندگي سيستم يك داراي ما شنوايي قدرت اينكه خاطر به

 ويژه محدوده يك ،مشنوي نمي باشد هم آن از يشب اگر ،شنويم مين آن را باشد سامعه قدرت حداقل از كمتر اگر كه

 اشارت با گاهي وجود دارد، يبسيار شنواييِ و گفتاري سيستم ،جهان فضاي در اما دارد، ما شنوايي قدرت كه است

 موجودات چه بين موجودات ما في ارتباط نداريم، را ها آن فهم و شنوايي قدرت ما است كه تكلم با گاهي ،است

 بيان قرآن در خداوند .است بسيار شنويم نمي نيستند كه ما ترؤي قابل كه غيبي موجودات چه و شهودي و عيني

 كه حالي هستند در گفتار اين كشف دنبال به غيبي موجودات از بسياري داريم و گفتار غير فضايكند كه در  مي

 گفتار از تحفاظ براي يمه اكرد تعريف سامانه اي ايم آمده ما خاطر همين بشوند بهو  بكنند سمع  استراق ها آن نبايد

  .آراستيم ستارگان زينت به را نزديك آسمان ما »اْلكَواكبِ ِبزِينَةٍ الدّْنيا السّماء زيّنَّا إِنَّا«، جهان كالن فضاي در

 ُكلِّ مّن وحْفظًا«، هستند غيب فضاي در گفتاري حفاظت هاي ها قرارگاه اين ،كنند مي ها اين نيز يديگر مهم كار يك

 دارد و مارد است و تهاجم در تالش پنهاني كه ، شيطان يعني موجوديشيطان هر كنند مي حفظ و اينان »مّارِد َشيطَانٍ

 قدرت صورت هيچ به كه كرديم كاري ما »األَعلى اْلمال إِلى يسمّعونَ ال«است،  گفتارها شنيدن تردد براي در مرتب

 هچ و كند مي هعرض مطالبي وجود چه عالم فضاي به رماندهيف باشند كه نداشته فرماندهي مركز به شنوايي نسبت

 سمعِ استراق كمينگاه و گفتاري رصد فضاي در ،گذاريم نمي رصد گفتاري مي كنند ولي ما ايمان و ،دهد مي فراميني

 و تهديد مورد را ها ينا و كنيم  مي شناسايي را ها اين ما »جانبٍ كُلِّ من ويْقذَُفونَ«، كنيم مي حمله ما به اينها ها اين

 منع و كشفبراي داديم  قرار را ستارگان مي فرمايد كه ما خداوند چرا است، اينجا كه اي نكته .دهيم مي قرار همقابل

 عالمِ كارگزاران و مديران مجموعه با خلقت نظام فرماندهيِ گفتاريِ ارتباط خواهند مي كه كساني سمعِ استراق

منير  و بصير هستند ،دارند بصيرت هستند يعني روشنايي مايه ستارگان چون ؟تارگانس چرا ،كنند شناسايي ،تكوين

 كه شياطيني كه شود مي مشخص طرف آن از و بخش هستند، روشناييهم  و هستند روشن خود هم هستند،

 از آنها نستارگا بصيرت خداوند با و كنند استفاده دنخواه مي فضا جهالت تاريكيِ از كنند سمع استراق خواهند مي

 گفتاري سيستم از برداري بهره دنبال به و هستند سمع استراق دنبال به كه كساني بدانيم ما لذا .مي كند گيريجلو

 استفاده انديشي شب و از دنكن مي استفاده شب از ،كنند مي استفاده جهالت از هستند ما جغرافياي فضاهاي در



٥ 

 

 اصل پس ،»مّارِد َشيطَانٍ كُلِّ مّن وحْفظًا*  الْكَواكبِ ِبزِينَةٍ الدّْنيا السّماء زيّنَّا إِنَّا«، است بصيرت ها آن با مقابله راه و ،ندنك مي

  زايي به بصيرت و ما هاي قرارگاه و قرارگاه در يرتبص و بصيرتدو، . است در جهان طبيعي چيز يك سمع استراق

  .استسمع  استراق حوزه در كه اينها اموري تاريكي و جهالت از آنها استفاده سوم، و ،پيراموني محيط

 ملهح  ،نداد مهلت ها اين به بايد »جانبٍ كُلِّ من ويْقذَُفونَ« كرد جانانه ي حمله ها اين بايد به كه فرمايد مي خداوندو بعد 

 به يكي همه شكل، »جانبٍ كُلِّ من و يْقذَفُونَ« گويد مي لذا ،فيزيكي برخورد يكي ،شكست دو به ؟است چگونه ها اين به

 ويْقذَفُونَ«، الكترونيكي شكل و مجازي شكل به تهاجم ديگري و داد قرار تهديد مورد را ها اينمقرهاي  فيزيكي شكل

الحمداهللا  كه كرد ايجاد انحراف ،داد غلط اطالعات ،كرد كنترل ،كرد حمله ها اين به بايد شكل همه به »جانبٍ كُلِّ من

  .دنكن مي بيان شما خدمت زانعزي

 و دارد بلندا كه داديم قرار يهاي قرارگاه يك آسمان درما  »برُوجا السّماء في جعْلنَا ولََقد«: فرمايد مي حجر سوريه در

 آسمان زيبايي براي تنها ها اين كه درحالي شود مي ديده زيبا خيلي پايين از »للنَّاظرِينَ و زيّنَّاها« ،داردمسائل  بر اشراف

 كه شيطان هر و »مّارِد َشيطَانٍ كُلِّ مّن حفظَنها و«، هستند خلقت عالم نظام از حفاظت باروهاي و برج بلكه اينها نيستند

كه به  حسب اطالعاتي بكند دجااي تهاجم فضا در ،بكند آلوده را فضا شيطنت بكند و استراق سمع بكند، بخواهد

 آيند مي و هستند زرنگ خيلي كه گروهي آن مگر »السمع استرَقَ منِ إِال«نها را حفظ مي كنيم، آما  آورد مي دست

 را ها آن شود مي داده كه اطالعات قرارگاه آن به فرماندهي مقر از ،كنيم مي حفظ را ........ اين كنند با مي سمع استراق

 به »ثَاقب شهاب فَأَْتبعه«؟ كنيم مي چكار ما وقت آن ،نددار سمع استراق قدرت هستند كه گروه اما يك كنيم، مي حفظ

 دوماً كند، مي برخوردبا اينها  اوالً است يعني شهاب ،است مبين شهاب ،است ثاقب شهاب اما كنيم مي حمله اينها

 ،دارد جودو خلقت نظام در سمع استراق گروه: فرمايد مي خداوند لذا .است بخش روشنايي ،سوم ،است يربص و روشن

حوزه  گسترش با االنبه ويژه  دارد سمع استراق قدرت دشمن كه پذيرفت را اين بايد ،دارد وجود سياسي فضاي در

IT   وICT  .شان بصير،خود ما هاي قرارگاه ،باشيم داشته حفاظتي هاي قرارگاه يكبايد  ؟كنيم كار چه اينجا بايد ما 

 باشيم »مبين شهاب« ،كند حمله ما بهكه  نگذاريم دشمن فضاي به م،چهار ،باشند شناس دشمن زا، سه، بصيرتدو، 

   .الكترونيكي حملهدو،  و فيزيكي حمله ،يك كنيم، حمله ها آن به ما

 زمان امام آقا ظهوركه در  كنيم مي درخواستهمواره  متعال خداوند از بدارد، موفق و كند حفظ را شما خداوند

  ...بفرمايد  تعجيل


