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 به نام خدای مهرای ویژامهر

  .تفصیلدو خبش دارد؛ خبش چکیده و  ای،صفحه 8 این نوشته

 آ. چکیده )چکیده سخنان رهبی و چکیده وظایف ما(
 ای از سخنان رهبرچکیده

 ۹۹ نیفرورد ۳است.  «یاتیح» ،یمجاز یفضا تی. اهم1

 ۹۹ وریشهر ۲فضا است؛  نیا« بر تیو حاکم تیریمد اریاخت» ز،یمسأله ن« اصل. »۲

 .۹۹خرداد  1۱دشمن است؛  نیتردر دست سرسخت»فضا،  نی. اما اکنون ا۳

  ۹۹ بهشتیارد 11است؛  «یجنگ شیآرا»فضا، به گونه  نیدشمن بر ا تیری. مد۱

 ۹۹مهر  1۲اند؛  رها کرده «ییایمیسالح ش»با ابزار  یدشمن یجنگ تیریدر مد «پناهیب»مردم را  ن،ی. پس مسئول۹

  ۹۹آبان  1۹شده است؛ « قتلگاه جوانان و نوجوانان قتاًیحق» ،یمجاز یفضا رونی. ازا۶

«! کرد لتریف دیبا»که  ندیگویم و دقیقا ۹۹خرداد  1۱. درآورد« سلطه دشمن»را از  یمجاز یفضا دیرهبر: با« حکم»و  ری. تدب۹

 ۹۲ بهشتیارد ۲۲

  ۹۹ ریت ۲۲دانستند؛  «کیو نزد مدتانیمدت و مکوتاه»را کار  یمجاز یدشمن بر فضا تیریمد ریی: تغی. رهبر۹

  ۹۹ ریت ۲۲است؛  «یدیکل تیاولو» ،یمجاز یدر سلطه دشمن بر فضا رییتغ نی. ا۹

 ۹۹خرداد  1۱؛ «ها به نام مردم کردمخالفت یمالحظه برخ د،ینبا» زیکار ن نی. در انجام ا1۱

 ای از وظایف ماچکیده

شده است، به زیستگاه امنی که اینک خرّمی کمتری دارد، نکوچد؟ اما « قتلگاه»که « زیستگاهی»یابید که از ای را میآیا آفریده .1

 !کشندهای گمراهتر از چارپایان را پیش میبرخی در فضای مجازی چنین حرف

کرد دولت، وزارت ارتباطات، وزارت اطالعات، مجلس، قوه قضائیه، صداسیما، حوزه علمیه، جامعه مدرسین، منصوبان کار .۲

جانیوز و پور، شبکه افق، ررهبری، ائمه جمعه، سپاه، بسیج، سازمان تبلیغات، ارشاد و نخبگانی مانند حسن عباسی، پناهیان، رائفی

 سعید جلیلی چیست؟

خر نیست؟ آ« مدت و نزدیککوتاه»نیست؟ « حیاتی و کلیدی»ندارد؟ « اولویت»رهبری، « روشن»های حکمآیا پیگیری این  .۳

المه ع»ایم، که افتاده« چاه معروفی»های فضای مجازی اسیریم؟ یا در آن قاتالن و قالتاق« مارپیچ سکوت»چه شده است؟! آیا در 

 !مآن را پر کرد؟! و ما حاضر نیستیم آن را پر کنی« حلی
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شود وقتی خودمان به فضای مجازی دشمن )مانند اینستا و توئیتر و واتساپ و تلگرام( آلوده باشیم، خُب با دستمال کثیف نمی .۱

های اقهیم و شریک قاتالن صهیونیست و قالتپناه، در این قتلگاه وجاهت هم میشیشه کثیف را پاک کرد! بلکه ما، به حضور مردم بی

 !هستیم داخلی آنها

ست! نه ا« سخنی بگو و بگذر»یا « در قبال قتلگاه« سکوت»آید، آنچه از افراد و مراکز انقالبی نامبرده به چشم عموم مردم می .۹

در پی  کار وتوجه یا دچار مشاوره غلط هستند! اما برخی افراد مؤثر، محافظهبسیاری از اینها، کم«! پیگیری مؤثر»و « استقامت»

و « هالتزام عملی به ولیّ فقی»نان خوب به سرنوشت الریجانی نگاه کنند و عبرت بگیرند! آیا این کردارها، هستند! ای« مُلک ری»

 !را رد خواهد کرد« مُلک ری»است؟ شورای نگهبان به خواست خدا، طالبان « اسالم»

« داراولویت»عالمانه، مکرر، ژرف، ، «حیاتی»برخی، در برابر فریادهای « عملیبی»مان بجنگیم که برای چقدر با ذهن تاریخی .۶

 !»قاتَلَکُم اللُ »و آتشین رهبری، سخن امیرالمؤمنین )ع( به خاطرمان نیاید که: 

؛ پیش از آن که مرگ «خدا مرگشان بدهد»کنند، کاری، نوجوانان معصوم را در قتلگاه دشمن رها میآری آنان که از سر محافظه .۹

 !»کاری قتلگاه انقالب استمحافظه»ود: انقالب را برسانند؛ که رهبری فرم

ادمان و خوب ی«! دارحیاتی و اولویت»در این مسأله « برازنده پیگیری فرمان رهبر»باشید و « زنده»پس ای ایرانی گرامی! شما  .۹

 !است« اولویت ترور، ترور اولویت»باشد که دچار توجیهات و حواشی نشویم که: 

رسد، از فضای تحت مدیریت دشمن خارج شود اش میهر کس که دستش به خودش و خانواده«: قُوا أنفسَکم و أهلیکم ناراً« .۹

تا زیر پوست شخصیت مجازیش، چربی و فالوئر و لقمه حرام مجازی جمع نشود؛ وگرنه بسا کسانی که به همین سبب در برابر امام 

 !حسین )ع( ایستادند

پیگیر مطالبات رهبری )تغییر مدیریت در فضای « ایت حرمت افراد و نهادهابا رع»، سرسختانه و «طهارت مجازی»باید با  .1۱

 !کردن دشمن( برآییم و هیچ هم کوتاه نیاید. هیچ! صریح و محترمانه مطالبه کنید« مسدود»مجازی و به ویژه 

م؟ در پی غنیمت مجازی و جمع داشتند! ما کدامیدارید! نگهنداشتند؛ گفت جزیر مجنون را نگهدارید! نگهرمود تنگه احد را نگهف

؟ رد کردن فرمایش ولیّ امر و بازگذاشتن دست «مُلک ری»کردن چند دنبال کننده؟ یا عمل به حکم حجت خدا؟ یا اصالً در پی 

 ؟«فأین تذهبون»با والیت فقیه است! « ضدیت»پناهی مردم، قطعا دشمن در قتلگاه بی

. شما را به خدا ۹۶دی  ۲۶«. صهیونیستی غربی را شکست داد؛ اگر همه همّت کنیم یاشود امپراتوری رسانهمی»ای: امام خامنه

 !اجتهادهای جاهالنه نکنیم« نص روشن فرمایش رهبری»بیایید همت بورزیم و در برابر 
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 . تفصیل سخنان رهبیب
 :ادامه بخوانیدرهبری در  «و عین عبارات تنم»اگر این چکیده شما را قانع نکرد، تفصیل این چکیده را از 

 مؤمنین و ایران عزیز دشمنی با و شدیدترین زمصهیونیقرآن:  .1

 .۹۲مائده، ...«  الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوالِلَّذِینَ آمَنُوا  أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَتَجِدَنَّ »

 اهمیت حیاتی فضای مجازی :رهبری  .۲

 . 1۳۹۱اسفند  ۲۶ ؛دفتر حفظ و نشر گاهیپا «دارد تیاهم یانقالب اسالم زهبه اندا یمجاز یحوزه فضا»: رهبری

 .1۱۱۱ نیفرورد ۱؛ مهر یخبرگزار .«شدمیکشور م یمجاز یفضا سیاگر من امروز رهبر انقالب نبودم حتماً رئ»: رهبری

قوت  داشتیم؛ ولیمیحتی اگر استقالل هم  یعنی. ۹۹ فروردین ۳ .«است "حیاتی" یمجاز یفضا در "قوت" امروز»: رهبری

 حتی استقالل هم نداریم! اینکحیاتی هستیم.  آسیبنداشته باشیم، دچار 

 بر فضای مجازی« مدیریت»مسأله اصلی رهبری:  .۳

مهم است.  یلیخ یمجاز یاست؛ خب فضا یازمج یفضا یبکنم، مسئله هیآن تک یک مسئله که من اصرار دارم روی»: رهبری

که ما -مردم است  یاصل یجزو زندگ نیکه ا ندیگویم یو گاه کنندیدارند و ابراز م ینظرات یمجاز یفضا ینهیکه در زم یانیآقا

 یه جاکه ب لیقب نیو از ا کیمردم شده؛ حاال دولت الکترون یاز زندگ یقیقبخش ح کی ،یمجاز یاالن واقعاً فضا م؛یهم قبول دار

 رایبدون اخت یمجاز یاست که فضا نیا کنمیم هیآن تک ی]امّا[ آنچه عرضِ من است و من رو ستین یشکّ -خود محفوظ است

 یروان آب کیکه آدم بتواند مثل  ستین یزیچ کی یمجاز ی. فضااست نیبحث ا شود؛یم تیّریمددارد  ما ارِ یاز اخت رونیب، از ما

که ما هم -را  یمجاز یدارند فضا رونیاز ب یکسان میدانیکه ما م یخب وقت ... از آن استفاده بکند خواهدیهر جور که م

 میتوانیما نمو؛ در مقابل ا مینیبنش کاریب میتوانینمما  ،کنندیم تیّ ریو مد کنندیم تیهدا -و مبتالبهِ ما است میستاندرکارش هدست

را اداره  یمجاز یکه دارد پشت پرده، فضا یریآن مد اریدر اخت میرها کن پناهیبارتباط دارند،  یمجاز یمان را که با فضامردم

 .در نشست با هیأت دولت ۹۹شهریور  ۲ «بشدّت فعّالند. هانهیزم نیا رد یالمللنی. عوامل مسلّط بکندیم

 اقوییمثل چبگوییدکه فضای مجازیِ تحت سلطه دشمن،  توانیدنمیوقتی مدیریت دست دشمن و تحت قواعد دشمن است، شما 

 !به سخنان رهبری دقت کنیدتوان خوب یا بد از آن بهره برداری کرد. است که می

 در دست دشمن ،رهبری: مدیریت ول فضای مجازی .۱

 دریگیکه من کردم صورت نم یدیهمه تأک نیاالزم با وجود  یهاتیکشور ما هم که آن رعا یِمجاز یمتأسّفانه در فضا: »یرهبر

 یِ جازم یفضا یرو ایدن یهمه کشورهاشان باشد. که مسئول هستند حواس یآن کسان یستیاست، که با واقعاً ول یجهات کیو در 

 !اردافتخار ند نیا !میارا ول کرده یمجاز یما فضا نکهیبه ا میکنیفتخار مکه[ ما ای]در حال کنند،یم تیّریمد مالاِعخودشان دارند 

 1۱۱۱ نیفرورد 1 «!ه افتخار نداردوج چیبه ه نیا

https://khl.ink/f/19272
https://www.mehrnews.com/news/5174427/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.leader.ir/fa/speech/24396/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.leader.ir/fa/speech/24566/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.leader.ir/fa/speech/24900/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 رهبری: آرایش جنگی دشمن .۹

 .۹۹اردیبهشت  11 «.گرفته یجنگ شیآرا ،یمجاز یدشمن[ از لحاظ فضا: »]یاامام خامنه

 عوامل صهیونیزمبی پناهی مردم در چنگال رهبری:  .۶

 -و مبتالبهِ ما است میستاندرکارش هکه ما هم دست -را یمجاز یدارند فضا رونیاز ب یکسان میدانیکه ما م یخب وقت»: رهبری

ارتباط  یزمجا یمان را که با فضامردم میتوانیما نمدر مقابل او؛  مینیبنش کاریب میتوانیما نم کنند،می تیّریو مد کنندمی تیهدا

 نیا رد یالمللنیعوامل مسلّط ب .کندمی را اداره یمجاز یکه دارد پشت پرده، فضا یریآن مد اریدر اخت میرها کن پناهیدارند، ب

 .در نشست با هیأت دولت ۹۹شهریور  ۲ .«بشدّت فعّالند هانهیزم

 در فضای مجازی دشمن افزارجنگشیمیایی،  سالحرهبری:  .۹

 ییایمیش یهابه سالح کنندیم هی. ابزار رسانه را تشباست یدستِ دشمن باشد، ابزار خطرناکابزار رسانه، ابزار مهم و اگر »: رهبری

 هیعل ،یمجاز یفضا لیاز انواع و اقسام وسا ،یاجتماع یهااز شبکه نترنت،یاز ا و،یاز راد ون،یزی... امروز از تلو یدر جنگ نظام

 ییایمیدشمن راحت بتواند سالح ش نکهیا ینشوند برا یکنند که آنها ابزار[ توجّه نی]مسوول...  شودیما استفاده م یافکار عموم

 ۹۹مهر  1۲در  یرهبر .«مردم به کار ببرد نیا هیخودش را عل

 فضای مجازی برتیجه بمباران دشمن نقتلگاه؛ رهبری:  .۹

 .«دشمن است دستدر ، اکنون فضا نیاز ا یمی. منطقه عظقتلگاه جوانان و نوجوانان شده است قتایحق ،یمجاز یفضا»: رهبری

 .قرارگاه قربدر جمع  ۹۹آبان  1۹ خبرگزاری تسنیم،

 مرجع تشخیص راهبرد روبرو شدن با فضای مجازی .۹

حقیقت مطلوب و تراز مرتبط با آن حوزه  شناختبرای دادن راهبرد اجرایی، در مسائل کالن کشور، باید در سه چیز مجتهد بود: آ. 

ی گوناگون امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر؛ ج. اجتهاد در ها)مثال فضای مجازی(؛ ب. شناخت واقعیت موجود کشور در زمینه

ایی هگذاری حرکت از واقعیت موجود به حقیقت مطلوب و آنگاه تقوا و شجاعت برای انجام مصالح و رو شیب هافرایندها، شیوه

این چیزها همان شرایط ولیّ فقیه است که در حوزه امور جامعه، والیت دارد و هیچ ی تخریبگر. هااز محافظه کاری و ترس از بوق

نی بدون داشتن ؛ یعهاه بدون این تخصصپس کسی تالش نکند ک. فقیه باشدصالحیتی ندارد، حتی اگر توان و کسی دیگری چنین 

 !آری .است« طاغوت»چنین کاری، همانا که والیت فقیه شود؛ انحصاری و وارد حریم  خرج بدهد! اجتهاد به ،«والیت»جایگاه 

برای نیاز حیاتی خودمان اینک هم ،مبادا سخنان رهبری؛ که حفظ و نشر آثار رهبری است برخی مسوولینبا اوال  ،روی سخن

 .توجهمک اللهیحزب علمای غیر عامل و ثالثا برخی نخبگاننیا برخی ثا !حفظ و نشر شود ،آینده دیگران یا شود؛ تا براین عملی

 دارمدت و نزدیک و البته کلیدی و اولویتکوتاه وظیفهرهبری:   .1۱

و  مدتهکوتابلکه مسئله  ستیمسئله بلندمدت هم نمسئله،  نیجزو مسائل مهم ما است. ا یمجاز یفضا تیریمدمسئله »: رهبری

دچار  دیوجود دارد. توجه کن یایدیکلمسائل  ،نهایبه آن توجه شود. امثال ا دیباما است که  کینزدو جزو مسائل  مدتانیم

 هنوز عملی نشده است!؟!که ی انقالب مجلس به ۹۹تیر  ۲۲ فرمان «!دینشو تیاولویو ب یفرعدچار مسائل  د،ینشو هاهیحاش

https://www.leader.ir/fa/speech/22961/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.leader.ir/fa/speech/24566/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.leader.ir/fa/speech/22192/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/12/2531593/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://avayeshomal.ir/news/100547/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://avayeshomal.ir/news/100547/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/
https://www.leader.ir/fa/speech/24514/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 بله با فیلتر!! «فیلتر»حکم صریح بر قطع دست دشمن با : یرهبر  .11

 رومندیداللت ن نی( و هم با چند۲۲/۲/۹۲) «یمطابق»هم با داللت  شانینگفته است؛ ا یزیچ لتریدرباره ف یرهبر ندینگو یبرخ

 اند:موضع کرده نییتلگرام( تع لتری)ف ی( و هم با داللت وُقوع۹۹خرداد  1۱)مانند:  «یالتزام»

 شود، معمولًاوقتی جهاز عظیم و فراگیر اینترنت وارد می -مخصوص چین نیست -در همه جای دنیا»: ۲۲/۲/۹۲در  امام خامنه ای

 گذارد؛ این یک امر طبیعیها را کار میآنهم وجود دارد که هر کشور به فراخور تمایالت و تفکرات و مصالحی که دارد،  فیلترهایی

اید البته که ب !درست است ،؛ اینباید بکنندتوجّهی شد، لیکن بعد اقداماتی کردند و مقداری بی راست. در اینجا هم در آغاز کا

 «!فیلترهای مناسب و الزم را بگذارند

که وارد  یدیجد یابزارها نیاطّالعات، ا یمهندس مسئله نیهم کند؛یمسئله دارد کار م نیا یامروز نظام سلطه بر رو: »امر ولیّ

زارها را اب نیا میبگو خواهمیحرف نم نیبا ا ده. بنکشور کیتسلّط بر فرهنگ  یهستند برا ییهمه ابزارها نهایاشده است،  دانیم

 یستیابزارها با نیامّا سلطه دشمن را از ابشوند واقع  دیمف توانندیهستند که م ییابزارها نهاینه، ا م؛یخودمان خارج کن یاز زندگ

 اریدر اخت دیدهرا ب ونتانیزیتلو ویراد د،یداشته باش ونیزیو تلو ویراد دییمثالً فرض بفرما نکهیا یشما برا دیتوانینم .سلب کرد

 جورنیهم هم یاطّالعات یو ابزارها یاطّالعات یها، دستگاهاست جورنیهم هم یمجاز یفضا، است جورنیهم هم نترنتیا؛ دشمن

 هاست؛ ابزار سلط یو ابزار نفوذ فرهنگ لهی؛ وسدشمن است اریامروز در اخت؛ دشمن قرار داد اریدر اخت شودیرا نم نهایااست، 

 .۹۹خرداد  1۱ «دشمن است. یفرهنگ

کشور  ونئش گرید، ارتش و فرهنگ ،یو اقتصاد یعیبر منابع طب گانهیهر گونه قرارداد که موجب سلطه ب: »قانون اساسی 1۹۳صل ا

 «گردد ممنوع است.

 مخالفانشبهه مخالفت مردم و بایستگی اقناع   .1۲

که اخیرا هر دو حزب آمریکا در  ؛است آمریکا بزرگترین مخالف استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی در فضای مجازی کشور، آ.

 !ی مجازی مستقل و ایرانی جا نزنیممردم را مخالف فضا ،پسگرفتند؛  موضع حمایت از فضای مجازی، حداقلیِ طرحِبرابر این 

همیشه یک عده مخالفان داخلی سرسخت هستند که یا تابع آمریکا هستند و یا دارای منافع نامشروع هستند و از آب گل آلود  ب.

 ؛ستامنافع خاص  ینامحدود و دارا یبا صدا یمحدود گروه کی، از هااز مخالفت یاریبس گیرند.می فضای مجازی ولنگار، ماهی

به آنان  صادقانه یداما با مسأله را برای شان روشن کرد؛ ،معقولیهستند، باید تا حد  گرامی ایران که مردم ،بخشی از مخالفیناما  ج.

شده است و تحت پیچیده ترین حمالت جنگ شناختی و « قتلگاه در کشور»مسائل حیاتی کشور که سبب  در تواننمی گفت که

 .و بعد وارد نبرد شد همه مردم پرداختشود، ابتدا به اقناع می ی امنیتی دشمن انجامهاکاریهوش مصنوعی و مخفی

 به شان تگاهزیس وکفتارها بشوند  گرفتار هجوم مداومآهو  گروهکنیم؟ حتی اگر یک بچنین کرده است که ما چنین  دنیا کدام کشور

از ماها  رخیباما  !جز این است؟ رتر باشد، به آنجا خواهند کوچید؛ مگفبشود و آن سوتر یک زیستگاه کم آب و عل تبدیل قتلگاه

هم پا هشت واز چارپا  به گلوبالیزم آمریکایی، در این مسأله حتی و برخی وابستگان دوپاهای محافظه کار غافلیم و البته برخی

 !؟ آیا جز این است؟«مَا لَکُم کَیفَ تَحکُمون» !ترندگمراه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177
https://www.leader.ir/fa/speech/15219/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-(%D8%B1%D9%87)
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133635
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زمین ر د شودمی مگرافکار عمومی در دست دشمن است،  خبرپراکنی و مهندسی یمدیریت فضا ،یوقتی به فرمایش رهبرضمناً  د.

ا ب حبابی بترکاند(تان برسد و آن را مثل «حساب»تواند با یک اشاره به می کهچشم دشمن ) دشمن و با قواعد دشمن و در جلوی

ن بزرگ مستضعفینام یا عکس سردار  تواننمیدر آنجا  حتی !قانع کرد؟ نیز را همه مخالفانو  شدهم کرد و پیروز دشمن مبارزه 

از یاسر عرفات هم کمتر بوده است؛  ،ایراندر  طلبکاران قدرتو محافظه هنر مدیریت غربزده؟ کردرا منتشر  جهان؛ قاسم سلیمانی

 رید!جانی عبرت بگیاز الری هیچ ندارند! هیچ!که ؛ این آقایان به دست آورد، یک حکومت خودگردان اسرائیلبا  سازشکم او در  کمِ

اع ؟ و یا اول به اقنبود بیشتری داخلی هارسانامکانات پیام زمان،؟ آن انجام ندادیمبستن تلگرام  در قطع دست دشمن رامگر  ه.

 یشینه نگذارد؛اثر ب این کار، ، سبب شد کههایبانقالبرخی  اشتباهو  ت حسن روحانیخیانت یک عده در دولالبته  مخالفان پرداختیم؟

 بود. جلوکه باز هم یک گام به  دهر چن

 ؛یرسبت دیاز مردم نبا ؛«اللُ أَحَقُّ أَن تَخشاهُوَ تَخشَى النّاسَ وَ»که  دیفرمایم غمبرشیمتعال به پ یخدا: »یاهمام خامنا حرف آخر: و.

مخالف داشته باشد؛ مخالف، مخالفت  یاعدّه کیممکن است  یهر کار مهمّ ،یهر اقدام مثبت. باالخره یبترس دیو آن نبا نیاز حرف ا

کت حر کیدهنده است؛ اگر چنانچه و آزار زیکننده و ت ها هم غالباً نوع برخوردنوع مخالفت ،یمجاز یامروز با حضور فضا .کندیم

نه هر گو؛ بکنند دیرا هم نبا یدشمن خارج مالحظه. را نکنند نهایا مالحظه دیبا ،ردیگیانجام م یاشدهمتقنِ محاسبه حِیمهمّ صح

ر اند دارند دائم فکنشسته هانیدارد که ا از دشمن وجود یعیوس جبهه کی رد،یبگ را که در کشور به سمت صالح انجام یحرکت

 1۳۹۹خرداد  1۱در  «.دها بزننکه ضربه کنندیم

 ی صهیونیستیهاشبهه کار اقتصادی مردم در رسانه  .1۳

 همین فضای ناامن است؛ی در ری اقتصادی و قمار و کالهبرداهاکاریآ. بسیاری از بزه

ست بهره ببرند؛ زیرا اکنون این فضا در د فضای مجازی توانند از ظرفیت اقتصادی چندین ده میلیارد دالرینمی ب. بسیاری از افراد

 ایکه برا همین اسنپ با چند میلیون کاربری اگر فرد دهد.نمی گذاری پایدار و جدی رانیت ندارد و اجازه سرمایهدشمن است و ام

 کنید؟!را بستند، چه می کوشندمی شاننیاز زندگی

داخلی هم کرد. اگر هم  یهاتوان در بستر رسانهمی کنند، این کار رامی ج. اما برخی مردم که کار سالم اقتصادی در فضای مجازی

 .نادیده گرفت برخی توان منافع عموم مردم را با گزینش نادرستنمی بخش بسیار اندکی از ظرفیتها قابل انتقال نباشد،

 یمجاز یدر فضا ییکایجبهه واحد ضد آمر لیتشکافق درست:   .1۱

در حالی  د!کنمی گیر انداخته است و دارد ایران و جهان مستضعفین را مهندسی ،صهیونیزم ما را در تور تلگرام و واتساپ و اینستا

ضای فبرای شبکه کردن مبارزان جهانی کمک بگیریم! اما فرمایند که ما باید بتوانیم از فضای مجازی می ۹۹تیر  1۲در  رهبریکه 

 .زدجامی« همه دنیا»را  زورگوتا کشور  ۱حسن روحانی که  سانآن ؛نیست چند تا پیامرسان صهیونیستی به معنای ،مجازی

را باید از دست دشمن درآورد و مستضعفین جهان  مدیریتدهیم، می نفر پاسخ چندتا شبهه برای  چندمان این نباشد که فقط نگاه

تا بروند و در هر جای  سازماندهی کردو آنان را داد ی امن، پناههاپناه هستند را باید در شبکهکه در شبکه مجازی استکبار، بی

 !که مردم کشورمان را هم بدهیم دست دشمن که مهندسی بشوندنه این! الزم، با دشمن مبارزه کنند

https://www.leader.ir/fa/speech/24495/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.leader.ir/fa/speech/15933/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 ح سامان؟سامانه اصالح یا اصال  .1۹

 ؛ل بحثخوشند که در زمین دشمن و با قواعد دشمن، چند تا شبهه را پاسخ بدهند و لذا مطالبات رهبری در اصبرخی افراد دل

و مضرات  کنندمی داوریبرخی فواید خُرد، کالن نگری دربخشیاینان با کنند. نمی فضای مجازی را پیگیری «بر»یعنی مدیریت 

شراب  !د، خبوشبسبب کنار آمدن با چیزی  ،هاکنند. اگر قرار است برخی خوبیمی رهابزرگ مدیریت دشمن بر فضای مجازی را 

را  نما( و از این رو باید آهِفعِن نَمِ  ا زیانش کالن و بیشتر است )وَ إثمُهُما أکبَرُاس( املنّلِ عُفِنامنافعی دارد )و مَهم برای مردم و قمار 

 !کردشراب را هم آزاد فیلتر و ممنوع کرد؛ و اگر این سنجه را کنار بگذاریم، باید 

بهات ی خوب و پاسخ به شهابرای تولید پیام ،مجموعهچندین یعنی شبکه شدن چندین نفر یا  ؛«سامانه اصالح»اما باید دانست که 

مانند این است که دشمن بیاید و شهرمان را بمباران کند و ما  زی تحت مدیریت دشمن، راه حل اصلی نیست؛در دل فضای مجا

ا مشکالت چند نفر ر و دلخوش باشیم که درست کنیم هاو بازسازی ویرانی هابرای مقابله با خرابی« سامانه اصالح»همگی یک 

 هرکه دوباره یک گوشه دیگر ش گذردنمیلختی اما . یمکن بازسازیباید  آنها یک لحظه بمباران کردند و چندین سال یم.اهحل کرد

 ؛«ه اصالحسامان» تان را بگذارید رویاصل توان این نیست که شماراه مقابله  ،اینجا کنند و باز گوشه دیگر و باز. درمی را بمباران

رأت ج ی دشمنتا دیگر هواپیما در آنجا بکاریدضدهوایی را سامانه بپردازید؛ یک « اصالح سامانه»راهش این است که به  بلکه

ر د دیوانه سوزنی به چاه بیندازد که صد تا عاقل بخواهند و بلکه هر لحظه، چند شود که هر روزنمی حمله نداشته باشد. خوب

 اجیمی از شبهات که هر لحظه به هر شود سیل عظمی چطورگیرند. کدام عاقل؟ اگر اینها عاقل باشند، جلوی دیوانه را میبیاورند. 

بخش مهمی از کار شود را هی درآورد و پاسخ داد؟ ضمنا مگر فضای مجازی فقط شبهه است؟ می و صدها کانال و گروه روانه

به  خواهیدمی روان و حیا و عفتش را زدند، شما جوان را با فحشا بمباران کردند وخب وقتی  ی فحشا است؟هاآنان، ترویج فیلم

که اگر بخواهیم  دبدانیهم در رهنمودهای راهبردی ولیّ امر آمده است و  هید؟ باید از انفعال درآمد و روش آنی پاسخ بداهچه شبه

 .با استحسانات خود عمل کنیم، استحسان حجت نیست و این کار طاغوتی است

 شبهه حضور برخی علما و برخی نخبگان  .1۶

ه ب ها نیز، خدمات منحصرممنوع کرده است و اینرا « اینستا و واتساپ»ی صهیونیستی مانند هاو شرع حضور در رسانه 1قانون

 آیا هیچآری کیفیت برخی امکانات دشمن، بیشتر است، اما  مورد نیاز را از جای دیگری گرفت.توان خدمات می خود ندارند و

، بگوید که چون زیستگاه کناری، آب و علف جایییابیم که در هنگام حمله دشمن و برپا شدن قتلگاه فرزندانش در می حیوانی

                                                
با  یفرهنگ#و  یو تجار یرابطه اقتصاد_یبرقرار#شتم: هر نوع ه ماده» :1۹/۲/۶۹ش. نگهبان در  دیو مؤ 1۲/۲/۶۹ قانون مصوب مجلس در. 1

 دییدر مجلس با تأ ۲۹/۶/۹1مصوب  یقانون واحده اسالم .«.باشدیدر سطح جهان ممنوع م هاستیونیوابسته به صه# یهاو موسسات و شرکت هایکمپان

 ای لیبا افراد تبعه اسرائ ای لیاسرائ میاشخاص مق ایواسطه با شرکتها  قیو چه از طر ممستقی چه هرگونه قرارداد عقد -1 ماده» :۹/۹/۹1ش. نگهبان در 

. ۲ ماده. »...« و باشدیممنوع م ،یحقوق ای یقیافراد حق هیکل یصرف نظر از محل اقامت آنان، برا کنند،یکار م کشور آن نفع به ای لیاسرائ یکه برا یافراد

محسوب  یلیاسرائی کاال مصرف آن ... زانیبه کار رود، صرف نظر از نوع و م یلیاز محصوالت اسرائ یبخشی آن، حت دیکه در تول اجناسی و کاال هرگونه

معامله به صورت  گونه هر باشد،یگونه کاالها ممنوع م نیا اکتسابو  دیفروش، خر ای دو، ماده در منظور محصوالت و کاالها عرضه -۶ ماده». «گرددیم

 .«گرددیممحسوب  دیخر او ی فروشماده، به عنوان  نیمفاد ا ی، در اجرامعامله صرفا ایمعامله به صورت هبه  ممنوع است. هر اکتساب ایهبه 



 یجماز  یسلطه دمشن در فضا لرتیبه ف یرهب صریح امر 

  ۹ 

قطعا علمای اسالم و نخبگان ایران،  م؟یرونمی تگاه امن کناریم و به زیسیدریده شو خودم و فرزندانم مانم کهمی کمتری دارد، من

به حضور  ،ترک این قتلگاهپیش آمده را کنار خواهندگذاشت و با  استحساناتو  غفلتبرخی عزیزان، از حیوان گمراهتر نیستند و 

مقابله با  ،یمجاز یدشمن در فضا دیدر جهان، در مسأله مواجهه با تهد یعقالن رهیسآیا  نخواهند داد. وجاهتقتگاه،  این در مردم

تر مثل اینستا و واتساپ و توئی مجازی تحت سلطه دشمن؛ مانند که فضای بپندارد تصریح رهبری،کسی با وجود  مبادا؟ ستیآن ن

 دارد! استفاده خوب و بدو است که چاق

دهیم کارشان از غفلت و اشتباه گذشته است؛ به اینان هشدار می ند وکارمحافظهطلب و قدرتاما بخشی از مسوولین و نخبگان نیز 

هستند، گندمش را نخواهند خورد و باید دست از امتدادبخشی  ملک ریکه که از الریجانی عبرت بگیرند و بدانند که اگر به فکر 

)ع( قاتلکم الل! خدا مرگتان بدهد پیش از این که با به این قتلگاه جوانان و نوجوانان بردارند وگرنه به فرمایش امیرالمؤمنین 

 .۹۹اسفند  ۲۲ «.قتلگاه انقالب است محافظه کاری ...: »رهبری فرمودکاری، انقالب را نیز به قتلگاه ببرید که محافظه

 رهبری: پیروزی در دسترس است!  .1۹

 .۹۶ ید ۲۶. «میکنرا شکست داد؛ اگر همه همّت  یغرب یستیونیصه یارسانه یورطامپرا شودیم: »یاامام خامنه

 و تواصیتذکر 

ر چه آخ ست؟ین «کیمدت و نزدکوتاه» ست؟ین «یدیو کل یاتیح»ندارد؟  «تیاولو» ،یرهبر« روشن» یهاحکم نیا یریگیپ ایآ

ه عالم»که  م،یاافتاده «یچاه معروف»در آن  ای م؟یریاس یمجاز یفضا یهاقاتالن و قالتاق« سکوت چیمارپ»در  ایشده است؟! آ

 !میآن را پر کن میستیآن را پر کرد؟! و ما حاضر ن «یحل

 شودینم فیخُب با دستمال کث م،یو واتساپ و تلگرام( آلوده باش تریو توئ نستایدشمن )مانند ا یمجاز یخودمان به فضا یوقت

اذناب و  تسیونیقاتالن صه کیو شر میهدیقتلگاه وجاهت هم م نیدر ا پناه،یرا پاک کرد! بلکه ما، به حضور مردم ب فیکث شهیش

 !میهست آنها یداخل ققالتا

 د!، از آنان مطالبه کنیرا رهبری حکم با حفظ حرمت آنان، رسد،می تان به هر کدام از نخبگان شهر و مسئولیندست ان،شما گرامی

ست د بستنای مجازی کشور و و اخراج صهیونیزم از سلطه بر فض پناهبرای وجاهت ندادن به حضور مردم بی خروج از قتلگاه

 دار است!وظیفه فوری و حیاتی و اولویتدشمن )فیلتر(، 

 با ولیّ امر باشیم؛ تا باشیم؛ چون هستند کسانی که نیستند!

 1۱۱۱دی  ۹الل یوم! زنده و برازنده ظهور باشیم
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