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تبیین اندیشههای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) پیرامون نفوذ
علی فرهادی1؛ علی علیزاده2؛ ابراهیم برزگر
تاريخ دريافت1397/02/10 :
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تاريخ پذيرش1397/11/20 :

چکیده
حفظ استقالل كشور در همهى زمينههاا لواوريرى از وفاو

ر ناهى دشامنا ،لا

الاول

تغييرواپذير اوقالب است مقام معظم رهبری حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) در فرمايشات اود
ضر رت اهميت توله به تهالم فرهنگی شبيخو ،فرهنگای وااتوی فرهنگای تهديادات وارم را
بارها به سياستمدارا ،كشور روش د ومودهاود .از اينر پژ هش حاضر باا هاد

تبياين فرمايشاات

حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) در صوص وفو به رشته تحرير درآمده است .ايان پاژ هش از
ووع كاربردی بوده با ر ش توليفی -تحويوی اوجام شده است .دادههاای الزم باا اساتفاده از ملالعاه
كتا اوهای لمعآ ری با استفاده از تکنيک تحويل محتاوای كيفای ماورد تج ياه تحويال ررارررفتاه
است .لامعه آماری پژ هش فرمايشات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) كه با ر ش سرشاماری
كويه بياوات بررسی تحويل ررديدواد .يافتاههاای پاژ هش حااكی از آ ،اسات كاه دشامن پا

از

تالشهای فرا ا ،متعدد اوتخاب راهبردهای متنوع (لنگ تهديد تحريم  )...بهمنظور ضربهزد،
بهوظام براودازی لمهوری اسالمی واكام ماواد ،در وهايات تاالش مایوماياد راهبارد اساتفاده از
اب ارهای ردرت ورم (وفو ) را در كنار ساير اب ارهای ردرت ساخت ويماهساخت اوتخااب از ايان
طريق به دوبال تحقق اهدا

ود میباشد.

کلیدواژهها :حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) ردرت ورم تهديد ورم وفو دشمن.

 -1داوشآمو ته دكتری مديريت د لتی
 -2داوشجوی دكتری عووم سياسی داوشگاه عالمه طباطبائی وويسنده مسئول (راياوامه) a_azad46@yahoo.com:
 -3عضو هياتعومی داوشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
وفو بهمعنی كنش يا ردرتی است كه يک وتيجاهای را باد  ،اعماال آشاکار ز ر ياا باد  ،اعماال
مستقيم فرما ،توليد میكند اللالحاً عبارت از اعمالی است كه مساتقيم ياا غيرمساتقيم باعا
تغيير در رفتار يا وظرات ديگرا ،میشود (الواوی )142:1386؛ لاذا وفاو پاساخ رفتااری وسابت باه
اعمال ردرت يا بهعبارتديگر وتيجهای است كه از طريق بهكاارريری رادرت حالال مایشاود
(رضاييا.)7:1386 ،
بحرا ،وفو از مفاهيم اساسی كويدی است تمامی د لتها هر ياک باه شايوهای باا آ ،موالاه
می شوود واچارود آ ،را در وظر بگيرود؛ زيرا به تمامی تصميمات وهادی غيروهاادی آ،هاا تایرير
میرذارد .به يژه در عصر لهاویشد ،كه به اسله ژلهای شد ،مسائل بحارا،هاا شادت بيشاتری
دارود بحرا ،وفو تهديدی بالقوه برای يک وظام اسات كاه تحاتفشاار زمااوی شارايط كاامالً
واملمئن اتخا تصميمات حياتی را ضر ری میسازد (آبويکی .)39:1393
لمهوری اسالمی ايرا ،وي به دليل ارائه مدل لديدی از حکومت كه برآمده از يک تحول اساسای
به وام اوقالب اسالمی است همچنين دارا بود ،منابع عظايم طبيعای (وفات رااز معااد)... ،
مورعياات اااص ژئوپولتيااک در منلقااه لهااا ،داشااتن ماهياات ضداسااتکباری حماي ات از
مستضعفين لها ،حفظ سياست استقالل واهی ود بهطور طبيعی در معرض تهديد رارار دارد
ردرتهای استکباری در رأس آ،ها آمريکا همواره چشم طمع بر كشور ماا داشاته

واهناد

داشت (طاهری .)110:1395
از هما ،ابتدای پير زی اوقالب اسالمی امريکا با تمام توا ،ظرفيت ود به ر شهای مختوف
سخت ويمهسخت از لموه تالش برای اوحالل ارتش تر ر شخصيتهای ممتااز تیريرراذار در
اوقالب حمايت از رر ههای منافق مالرای طب

تشويق حمايات از لادام در لناگ عوياه

ايرا ،تحريمهای ارتصادی  ...به فکر براودازی سارط كرد ،وظام لمهوری اسالمی باوده اسات؛
اما واكارآمدی عدمموفقيت در حوزه سختاف اری تخريبمحاوری مولاب شاده كاه دشامن
راهبرد ود را در مقابل وظام لمهوری اسالمی موت ايرا ،تغيير دهد پر ژه وفو را با ر يکارد
تیريرمحوری درپيش بگيرد.
پ
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از اشغال افغاوستا ،عراق عدمموفقيت كامل در كنترل اين كشورها باه دوباال آ ،منلقاه

سياست آمريکا در ربال لمهوری اسالمی ايرا ،وي از يکلاوبهررايی راهبرد لنگ پايشدساتاوه
به استراتژی رديمی د را ،لنگ سرد يعنی سياست وفو

سدوفو در سالهای ا ير تغييار يافتاه

تحوالت منلقهای به لود آمده امريکا تالش دارد از سياسات وفاو باهعناوا ،يکای از اب ارهاای
ردرت ورم در لمهوری اسالمی ايارا ،اساتفاده از ايان طرياق اهادا

اود را پيگياری وماياد.

اياالتمتحده اين سياست را با استفاده از تجارب د را ،لنگ سرد برعويه اتحاد لمااهير شاور ی
بهكار بسته بر اين با ر است كه به پير زی رسيده اسات؛ بناابراين در ماورد لمهاوری اساالمی
ايرا ،وي استفاده ومايد .اين كشور پ

از ه ينههای زياد در عراق بهمنظور حفظ وفو بر اين با ر

رسيده است كه امکا ،تغيير رژيم تهالم وظامی (اساتفاده از اب ارهاای ساخت) بارای لمهاوری
اسالمی ايرا ،لود ودارد لذا سعی میكند رفتار ايرا ،را با مجموعه ارداماتی ازلموه وفاو تغييار
دهد (غرياقزرودی .)90:1387
راهبرد اساسی غرب به يژه امريکا در اين راستا از طريق بهدسات رارفتن لرياا،هاا مجااری

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

است (غرياقزرودی  )90:1387اكنو ،با تغيير تحاوالتی كاه در عرلاه سياسای (ماذاكرات)

فکری كنشگرا ،میباشد؛ بنابراين مراك لريا،ساز بر ر ی وهادهای التماعی تمرك وماوده كاه باا
راوو ،ادبيات عمومی كشور منافات تقابل وداشته اما در لغرافياای هاد

باه مقصاود برسااود

(رلبیابهری .)23:1393
حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) اين تغييار راهباردی غارب باا

امريکاا را رلاد در

سخنراویهای ود بارها در اين مورد تذكرات رهنمودهای الزم را باهعناوا ،راهبار عاالی وظاام
لمهوری اسالمی ايرا ،ارائه ومودود .تحويل محتوای كمی فرمايشات مقام معظم رهبری حااكی از
آ ،است كه ايشا ،در ششماهه ا ل سال  1394حد د هفتاد بار اژه وفو را تکرار ومودهاود كه در
مقايسه با فرمايشات ايشا ،در سالهای رذشته (كه بهطور مياوگين د بار بوده) بههاي عناوا ،رابال
رياس ويست وشا ،از ضر رت لدی توله به اين موضوع دارد هشادارهای متعادد معظاملاه
رواه عمق وگراوی ايشا ،از اين مسئوه و ديک بود ،لر میباشد اين هشدارها بايساتی توساط
همه سازما،ها با

در سازما،های وظامی لدی ررفتهشده از هماكنو ،راههای وفو دشامن

پيشبينی آمادریهای الزم برای مقابوه با آ،ها بهعمل آيد زيرا عدمتولاه باه ساناريوهای وفاو
دشمن مولب از دسترفتن مؤلفههاای رادرتسااز واهاد شاد وا واساته باه تحقاق اهادا
استعماری آمريکا همپيماواوش كمک واهد ومود.
موفقيت دشمن در اين حوزه بهمعنای اين است كه دشمن بهراحتی میتواود در هماه لاای كشاور
وفو ومايد .هد

الوی در اين مدل تاالش بارای دررراووی تغييار ارزشهاا با رهاا الاول

هنجارها سبک زودری  ...لامعه است .معموالً ارزشها با رهايی مورد وفو ررار مایريارد كاه
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در آ ،لامعه وقش اساسی دارود بقاای لامعاه بار آ،هاا اساتوار اسات كاه ايان واوع وفاو در
سازما ،های وظامی مستقيماً يژریهای منحصربهفرد منابع اوساوی اين سازما،ها را وشاوه میر واد؛
بنابراين ماهيت وفو وي دست وش تغييراتی است كه همگام با اوقالب در مساائل وظاامی د رهی
اوتقالی را بهسوی مفاهيم وظری لديد طی میكند دارای الگوهای پيچيده متنوعتاری مایشاود
(ردمی  .)154:1396بنابراين بیتولهی به موضوع وفو مخاطرات امنيتی رستردهای را برای كشاور
به دوبال واهد داشت مسئولين وظام را دچاار غاافوگيری راهباردی وماوده در وهايات باعا
براودازی وظام میرردد .همچنين با عنايت باه مورعيات لايگااه حسااس راهباردی لمهاوری
اسالمی ايرا ،در لها ،منلقه لها ،همچنين لفآرايی هماهلاوباه دشامن در عرلاههاای
رووارو ،تکيه بر ردرت در وی وظام اف ايش مهارتها تواوايیها دا وی در مقابل پار ژه وفاو
رسمی دشمن امری مهم ضر ری بهوظر میرسد.
با عنايت به موارد فوق پاژ هش حاضار باا هاد

الاوی تبياين بياواات حضارت اماام امناهای

(مدظوهالعالی) در صوص وفو به رشته تحرير درآمده است درلدد پاسخ به اين ساوال الاوی
كه " ضار رت پاردا تن تولاه باه موضاوع وفاو دشامن در اوديشاه حضارت اماام امناهای
(مدظوهالعالی) چيست؟" سوالهای فرعی يل میباشد:
 پيامدهای وفو از ديدراه حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) كدماود؟ اوواع وفو در فرمايشات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) كدماود؟ راهبردهای وفو دشمن برمبنای ديدراه حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) كدماود؟ عوامل موفقيت پر ژه وفو دشمن از وظر حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) كدماود؟ راههای مقابوه با وفو دشمن از وظر حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) كدماود؟مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش
تهدید

تهديد عنصر يا ضعيتی است كه ارزشهای حيااتی ساهراواه (تماميات ارضای اياده الگوهاای
رفتاری حاكميت سياسی) را به لر میاودازد (عقيوای مصالفوی  )26 :1392دارای اواواع
سخت ويمهسخت ورم مركب میباشد.
تهدید نرم

36

تهديد ورم مجموعاه اراداماتی اسات كاه باعا

دررراووی هويات فرهنگای الگوهاای رفتااری

موردربول يک وظام سياسی میشود .با اين وگرش تماامی تحاوالتی كاه مولاب شاود اهادا

تعيينكنندهی هويت موی دينی يک كشور شود تهديد ورم بهشمار میر د .در تهديد وارم باد ،
منازعه لشکركشی في يکی كشور مهالم اراده اود را بار ياک موات تحميال آ ،را در ابعااد
رووارو ،به ر شهای ورماف اراوه اشغال میكند (اسماعيوی .)12 :1389
نفوذ

وفو در لغت بهمعنی كنش يا ردرتی است كه يک وتيجهای را باد  ،اعماال آشاکار ز ر ياا باد ،
اعمال مستقيم فرما ،توليد میكند اللالحاً عبارت از اعمالی است كاه مساتقيم ياا غيرمساتقيم
باع

تغيير در رفتار يا وظرات ديگرا ،میشود (الواوی  .)142:1386وفو در الالالحات التمااعی

سياسی و ديک به مفهوم لغوی آ ،يعنی ر نه وفو در افکار عقايد تیريررذاری برای ايجااد
تغيير در لهت اهدا

وفو كننده است.

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

ارزش های حياتی يک وظام سياسی به لار افتاد ياا باعا

ايجااد دررراووی اساسای در عوامال

نفوذ نرم

وفو سخت ويمهسخت مستقيماً به افراد يا سيستمهای سياسی حتای ارتصاادی

وفو ورم بهعک

فرهنگی ومیپردازد بوکه با اساتفاده از آماوزههاای لناگ وارم ا اتالل در دساتگاه محاساباتی
مسئوال،

الی كرد ،كشور از عنالر ردرت از د طريق اساتحاله ياا بمباارا ،اطالعااتی دوباال

میكند .در اين ووع از وفو كه بهلورت لرياوی التمااعی عمويااتی راهباردی اسات عوامال
وفو ی الوالً ل ء ودی محسوب میشوود رابلتفکيک ويستند (هما.)146 :،
له اشتراک وفو

تهديد در اين است كاه تهدياد باهمنظاور "تحات اراده" "كنتارل درآ رد"،

حريف اعمال میشود كه وفو هم وهايتاً همين معنا را دوبال میكند .بنابراين در تعريف وفو

تهديد

يک له اشتراک عمده يعنی"تحت اراده كنترل درآ رد "،مشاهده میشود با اين تفاا ت كاه در
وفو اين هد با ر ش ديگری دوبال میشود.
راهبردهای نفوذ امریکا در جمهوری اسالمی ایران

تهديدات آمريکا در د ووع «سخت» «ورم» عويه لمهوری اسالمی ايارا ،هماواره لاود داشاته
است لی محاسبات راهبردی آمريکا در منلقه بهطورلدی دستخوش تغيير شده به همين دليال
بهوظر میرسد آمريکا در حال تعديل شيوهها راهبردهای اعمال ردرت بازدارودری اود در ايان
منلقه میباشد در حال حاضر تهديدات ورم شامل :لريا،سازی دا وی فعال كرد ،چالشهاای
رومی با هد

ايجاد موازوه

دا وی ايجاد شکا

حشت عويه لمهوری اسالمی ايرا ،لنگ رساوهای بیرباتساازی

در لبهه مقا مت در حال الرا میباشد (مؤمنزاده .)154 :1392
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اياالت متحده آمريکا در ر ينه تهديد وظامی عويه لمهوری اسالمی ايارا ،باا ياک تناار
است :از يک طر

موالاه

تمايل دارد با لدی وشا ،داد ،ر ينه وظامی محاسبات راهبردی رهبارا ،ايارا،

را دچار تغيير كند .از طر

ديگر ر ينه وظامی را ال

اهدا

راهبردی ود میداود؛ چراكه اين

ر ينه الماع موی در دا ل ايرا ،را بهشدت تقويات مایكناد (ماؤمنزاده  .)177 :1392از ساوی
ديگر استراتژی آمريکا در رر 21 ،بر اساس اردامات پيش دستاوه پيشگيراوه تنظيم تاد ينشاده
است كه شامل مهار محد دسازی ردرت لمهوری اساالمی ايارا ،مایباشاد (افضاوی كيااوی
« .)121 :1392رك

تيورسو »،از مقامات آمريکا در وشست استماع سنا ا عا ،كرده «سياسات ماا

در ربال ايرا ،مقابوه با اين هژمووی مهار تواوايی آ،ها برای ساا ت ساال هاای هساتهای ارادام
برای حمايت از آ ،عنالری در دا ل ايرا ،بهوحوی است كه به تغيير لوحآمي آ ،وظاام سياسای
منجر شود .هما،طور كه میداويم چنين عنالری در دا ل ايرا ،هستند» (كيها 1396/03/23 ،كاد
بر .)106530
بنابراين بهوظر میرسد دشمنا ،بعد از واكامی در موالهۀ سخت با اوقالب اساالمی اساتراتژیهاای
ود را تعديل بهووعی لهتريریهای متفا تی در پيشررفته باه سامت تقويات برواماههاای
مرتبط با وفو متمايل شده است .ضعيت كنووی لها ،اسالم وي وشا،دهندۀ كاربردی بود ،پديادۀ
وفو برای مدا وه دستكاری سياسی التمااعی ارتصاادی فرهنگای در لهاا ،اساالم اسات
(كرمی .)53 :1395
سناريوهای تهديد غيروظامی آمريکا عويه لمهوری اساالمی ايارا ،شاامل :تغييار رفتاار باهمنظاور
تسويمسازی عمويات ر اوی میباشد كه هد

وخست اين سناريوها ايجاد تغييار رفتاار در ايارا،

میباشد كه در اين راستا چند دسته اردامات اوجام واهد داد:
الف) در حوزه ارتصادی با تحريم های يک چندلاوبه به دوبال ايجاد تغيير در ديدراه ماردم
مسئولين واهد بود.
ب) در بعد سياسی  -امنيتی به دوبال ايجاد شکا

در  ،حاكميت تالش برای وفو در لامعاه

مدوی ايرا ،و ديک شد ،به لريا،های معاود وظام بر واهد آمد با كمک رساوههاا اوجاام
عمويات ر اوی بهدوبال مت ل ل كرد ،ر حيه موی تضعيف با رهای موت واهد باود (هماا:،
.)164-163
پر ژه وفو آمريکا را میتوا ،دارای سه اليه داوست :ا ل بُعد آشکارا با زما،بندی كوتاهمادت د م
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بُعد ويمهپنها ،با زما،بندی ميا،مدت سوم بُعد سری با زما،بندی بوندمدت.

آمريکايیها در بعد آشکارا با زما،بندی كوتاهمدت بهلورت اضح واها ،تغيير معادالت رادرت
در دا ل لمهوری اسالمی ايرا ،با حمايت از عنالر تجديادوظرطوب دا وای بارای اهارم كارد،
وتيجه برلام برای اوتخابات هستند.
راهبرد ميا،مدت ويمهپنها ،در سياست آمريکايی وفو «بارهم زد ،معمااری سياسات اارلی
ايرا ،در منلقه» «مسخ هويت ارلی ايرا »،است .آمريکايیها در طراحی ميا،مدت ويمهپنها،
ود رصد بر هم زد ،معماری سياست اارلی ايارا ،در منلقاه تغييار لهات پيکاا ،سياسات
ارلی ايرا ،را دارود .اين سياست از طريق تغيير دشمن لورت میريارد .تغييار لهات ا لويات
دشمنی با رژيم لهيوويستی به سمت تر ريستهای تکفيری اعراب تمرك تاكتيکی بر دشمنی با
كشورهايی وظير فراوسه بهلای دشمنی با آمريکا توقیكرد ،ر سيه چين در همين راستا لاورت

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

راهبرد كوتاهمدت آشکارا در سياست وفاو آمريکاايی «تغييار معادلاه رادرت در ايارا »،اسات.

میريرد.
راهبرد پنها ،بوندمدت سياست وفو آمريکايی براودازی وظام است .بار ال

تصاور هاي رااه

راهبرد براودازی از سوی آمريکا كنار رذاشته وشده است .در اطرات كوينتو ،كه ا يراً منتشرشاده
است تصريحشده است كه آمريکا پ

از حوادث  1388پنج ها ار وفار را در ايارا ،ساازما،دهای

د باره كرده است .راهبرد تغيير وظام با موفقيت راهبرد تغييار ماهيات وظاام (راامهاای ا ل د م)
فعال واهد شد .البته سابقه تاريخی آمريکايیها وشا ،میدهد مجريا ،دا وی فعوای راهبردهاای
وفو حتماً در لورت لدی شد ،راهبرد براودازی از طر

آمريکايیها ررباوی واهند شد لرفاً

وقش كاتالي ر اب اردست را واهند داشت .راهبرد آمريکايیها يک راهبارد كاال ،شاامل الا اء
دا وی

ارلی است (بياوات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی .)1394

نفوذ از منظر قرآن

رتی از لريا،های وفو ی ياد میشود بايد توله داشت كه اين وفو رااهی در شاخ
لامعه تحقق میيابد؛ همچنين در كسی يا چي ی كه هد

رااه در

محال وفاو اسات ممکان اسات در

شکل مادی يا معنوی وفو اوجام ريرد .بهوظر میرسد بدترين حالت وفو وفو معنوی اسات كاه
از طريق لنگ ورم بر اساس مدلهای ر ا،شناسی اوجام میريرد .وفو معنوی وي باه د رسامت
اساسی -1 :وفو در عقل

هن؛  -2وفو در روب عاطفه (لواهردهی  .)7:1394كسیكه از وظار

عقوی محل وفو ررار میريرد افکار اوديشههايش متیرر از لريا ،وفاو رارار مایريارد مبااوی
عقوی فوسفی لريا ،وفو را میپذيرد بر اساس آ ،اوديشه میكند .البته ل ماً پذيرش عقوای
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فکری بهمعنای پذيرش روبی ويست؛ زيرا بر اساس آيه  14سوره ومل ممکن است شخصی به امری
رلع يقين داشته باشد لی در مقام عمل بر ال

آ ،عمل كند.

جریانهای نفوذی از منظر قرآن کریم

لريا،های وفو شامل رر ههای چندی است كه در آيات ررآ ،به آ ،اشارهشده است.
 -1منافقا :،يکی از لرواکترين لريا،های وفو ی در لامعاه اساالمی لرياا ،منافقاا ،وفااق
است كه بدتر از كافرا ،هستند؛ زيرا فتنه آوا ،بدتر از فتنه كافرا ،است؛ چراكه اين لرياا ،وفاو ی
همه مظاهر اسالمی را با ود دارد ومیتوا ،بهسادری آ ،را از لريا ،الاوی بازشانا ت (ساوره
محمد آيه .)30
 -2دشمنا :،از ديگر لريا،های وفو بايد به لريا،های كفر شرک اشاره كارد .ازآوجاكاه شارايع
آسماوی چو ،يهودی مسيحی بهعنوا ،اهل مه میتواوند بهعناوا ،شاهر ودا ،لامعاه اساالمی
امت اسالم هماوند منافقا ،درآيند میتواوند وقش وفو یها را در لامعه اسالمی ايفا كنند .در آياات
ررآوی ر ارش شده كه چگووه اهل مه از يهود باآوکه در پيماوی كه بسته بودود اود را شاهر ودا،
امت ررارداده بودود اما به لامعه اسالمی ياوت میكردود در لنگ اح اب اطالعات شهر مدينه
را به دشامنا ،داده زميناه را بارای شکسات مساوماوا ،فاراهم مایآ رواد همچناين حضارت
عوی(عويهالسالم) در وامه  53میفرمايد« :هرر پيشنهادِ لاوح دشامن را كاه شانودی ادا در آ،
است رد مکن كه آسايش رزمندرا ،آرامش فکری تو امنيت كشور در لوح تیمين میرردد .لکن
زوهار! زوهار! از دشمن ود پ
پ

از آشتی كرد ،زيرا راهی دشمن و ديک میشود تاا غاافوگير كناد

د راوديش باش حُسن ظن ود را متهم كن» (وهجالبالغه وامه .)53

عوامل نفوذ از منظر قرآن

منافذ وفو در امت اسالمی دارای اشکال رووارووی است .با توله به اينکه اوگي ههای اهدا

وفاو

يعنی كساویكه بهعنوا ،منافذ وفو دشمن ررار میريرود متفا ت است اشکال وفاو ويا متفاا ت
است .ررآ ،منافذ دشمن را در چند دسته از اشخاص مراك دستهبندی كرده است:
 .1لاسوسا :،لاسوسا ،كساوی هستند كه با وفو در لامعه اسالمی اطالعات در حاوزههاای مهام
وظامی ارتصادی سياسی را در ا تيار دشمن ررار میدهند .اينا ،در اللال

با رردآ ری پنهااوی

اطالعات اسرار وظامی سياسی ارتصادی يا لنعتی با عنا ين غير ارعی پنهاوی به وفع دشامنا،
عمل میكنند.
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 .2سماعو :،سماع بهمعنای شنوودرا ،روشبهزوگ در همهلا وفو میكنناد باا راوش داد ،باه

 .3سست ايما،ها :سست ايما،ها وا واسته در دمت دشمن هستند؛ زيرا تحتتیرير لاسوساا،
سماعو ،ديگر عوامل وفو ی دشمن رفتار عمل مایكنناد وا واساته اطالعاات مایدهناد
شايعات را دامن زده در لامعه پخش میكنند (ر زوامه كيها ،مورخ .)1394/11/17
پیشینه پژوهش
با وگاه به تاريخ اساالم از باد ظهاور اساالم تولاه باه رادرت وارم در مقابال رادرت ساخت
ويمهسخت كاوو ،توله ا ليای دين بوده است .بهعنوا،مثال اردامات رسول اكرم در تیساي

وظاام

اسالمی رسترش آ،؛ توسعه سريع اسالم با كمترين اب ار وظامی در كشورهايی با فرهنگ تمد،
كهنی چو ،ايرا ،هند مصر سوريه ...؛ مسوما ،شد ،موت مغول پ
فرهنگ اسالمی در د ره روساو

از حمواه باه ايارا ،ر د

به غرب رسترش موج اوقالب اسالمی همه وشاوگر وفاو ايان

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

آوچه در ميا ،افراد میرذرد اطالعات مهم را لمعآ ری در ا تيار دشمن ررار میدهند.

فرهنگ در ميا ،موتها دارد.
عقيوی مصلفوی ( )1392در ملالعهای با عنوا« ،ماهيت تهديد ورم؛ ابعاد
ابعاد

يژریها» به بررسای

يژریهای تهديد ورم منابع سلو مختوف آ ،پردا ته به اين وتيجه رسايدهاواد كاه باا

بهرهريری از فرآيندهايی وظير اشاعه فرهنگی وفو التمااعی آماوزشهاای تواويحی مایتاوا،
ا ها ،مخاطبا ،را دستکاری وگرشها ترليحات سبک زودری وظام با رهای آوا ،را به تدريج
بیآوکه ود بداوند دست وش تغيير سا ت .پيداست كه چنين تغييری در مردم كشورهای آماج
وهتنها مولب تحول فکری ارتقای تراز ردمندی رشودری هنی ارتقاای مانش كااراكتر
آوا ،ومیرردد بوکه "آشفتگی بحرا ،هويات" آواا ،را ويا باههماراه دارد تاواوش ظرفيات
پديدآيی استمرار كنشهای بحرا،زا را فراهم می سازد .به همين سبب مدا وۀ مؤرر ساريع در
اين پديده مخرب واملووب ووين برای همه كشورهای آماج ضر ری میومايد.
احمديا )1394( ،در ملالعهای با عنوا« ،وظريه وفو » به تبيين ماهيت اوواع وفو

رابله آ،ها باا

دستگاه چهار طيفی تهديد با بهرهريری از ديدراهها بياوات رهبری پردا ته است .بر اسااس ايان
وظريه متناظر با سه ووع تهديد سخت ويمهسخت ورم سه ووع وفو سخت ويمهسخت ورم ويا
متصور است همچنين وفو مركب در تناظر با تهديد مركب تركيبی سيال هوشمند از ساه وفاو
سخت (با تمرك بر افراد) ويمهسخت (با تمرك بر سيستمها) ورم (با تمرك بر افکار محاسابات
عمدتاً واص مسئوال )،در هريک از سه بعد سياسی فرهنگی ارتصادی يک سيساتم التمااعی
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است كه بهطور همزما ،اعمال میشود متناسب با ضعيت يکی از سه ووع وفو را شدت بيشتری
میبخشد .از چهار ووع وفو وفو سخت موردی )فردی) عمدتاً تاكتيکی وفو ويمهسخت لرياوی
شبکهای عمدتاً راهبردی وفو ورم لرياوی التماعی عموياتی راهبردی وفو مركب تركياب
هر سه مورد میباشد؛ اما استعاره وفو واوين معار

واوع متفاا تی از وفاو (وسابت باه وفو هاای

چهارراوه) ويست بوکه بياوگر بركشيده شد ،وفو از سلح يک تاكتياک باه ياک راهبارد لاايگ ين
تهديد است می واهد هشدار دهد كه اررچه مقوله وفو موضوع لديادی ويسات اواواعی از آ،
چو ،وفو سخت (امنيتی) از ديرباز لود داشته است اما آوچه لديد است لابجايی راهبرد وفو با
راهبرد تهديد است؛ يعنی ارر وفو سخت (امنيتی) از ربل هم بهعنوا ،يک تاكتيک وفو ويمهسخت
(سيستمی) ورم بهعنوا ،يک عمويات در دستور كار دشمن بوده است اما امر ز عمويات شکلدهی
وفو ووين راه مقر ،بهلرفهتری برای رفع ويازها از پردا تن باه لناگ ياا مادا الت با ر تار
ررا،تر است.
روششناسی پژوهش
پژ هش حاضر از ووع پژ هش كاربردی است با ر ش تحويل رفتماوی اوجام شاده اسات .لامعاه
آماری اين پژ هش بيش از  2000لفحه از بياوات فرماودهی معظم كل روا میباشاد كاه باه ر ش
تمامشمار موردبررسی ررا ررفتاه اسات .ابا ار الاوی لماعآ ری دادههاا در ايان تحقياق ملالعاه
كتابخاوهای بوده است برای تج يه تحويل اطالعات بهدست آمده از ر ش تحويل محتاوای كيفای
استفادهشده است .سپ

وتايج حالوه ميا 15 ،وفر از بررا ،اين حوزه ارائه وتاايج در ر لای

ر ارش ارايه ررديد.
ابتدا كويه فرمايشات مقام معظم رهبری به يژه از ابتداء سال  1394تاا پاياا ،شاشماهاه ا ل ساال
 1396بررسی ررديد لمالتی كه اژه وفو در آ ،لود داشت شناسايی ررديد در رام بعادی
مفاهيم كومات كويدی اين لمالت شناساايی احصااء شاد ساپ

ايان لماالت مفااهيم

مستخرله از آ ،ها بر اساس موضوعاتی كه به آ ،اشاره داشتند طبقهبندی در پاسخ باه ساؤاالت
تحقيق ارائه ررديدود.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
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پشتواوه مردمی باالترين سرمايه هر وظام كشوری است اين مهمترين چي ی اسات كاه دشامن
تالش دارد در رالب وفو در كنار ساير اهدا

تعيينشده در ابعاد مختوف آماج ود ررار دهد.

موضوعاتی است كه رهبر معظم اوقالب از مدتها پيش بر آ،ها تیكياد كارده ماردم مسائوال،
وظام را وسبت به آ،ها توله دادهاود؛ اما ايشا ،سال  1394توله يژهای به موضوع «وفو دشامن»
داشته كويد اژهی «وفو » از پرتکرارترين كويد اژههای مورد اساتفادهی رهبار معظام اوقاالب در
سالهای ا ير بوده است؛ ايشا ،ابعاد مختوف آ ،را برای مردم مسئوال ،وظام شر دادهاود كاه
پرسشهای طار

در ملالب ارائه شده تا حد دی به آ ،پردا ته شده است اما بر اساس اهدا
شده در اين بخش تالش میرردد به آ،ها پاسخ دريق داده شود.

تحويل فرمايشات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) در صوص وفو دشمن حاكی از آ ،است
كه امر ز يکی از تهديدهای ب ر

دشمن وفو است دشمن از راههای مختوف به دوبال آ ،است

برای تحقق آ ،بروامههای متنوع متعددی دارد وبايد با سادهاوگاری از كنار اين مسئوه رذشت.

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

«دشمنشناسی» «وفاو دشامن» «بياداری برابار دشامن» «دشامن در وای بير وای» از لمواه

در لد ل زير (لد ل شماره  )1بخشی از فرمايشات حضارت اماام امناهای (مدظواهالعاالی) در
صوص وفو

ضر رت توله به آ ،احصاء شده است.

جدول  .1فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص نفوذ و ضرورت توجه به آن

تاریخ

متن

1396/03/22

دشمن تنها در ارج از كشور ويست؛ راهی ا رات دشمن دا ل كشور هم وفو میكند.
دشمنی كه عویرغم همهی توطئهها وتواوسته به موت ضربه ارد كند حاال با تمام روا باه ميادا،
آمده تا با «وفو » به مقصود ود برسد« :ما در لنگِ ورميم؛ در لنگِ سياسی هساتيم در لناگِ

1395/03/31

فرهنگی هستيم در لنگِ امنيّتی وفو ی هستيم؛ فکرها ارادهها دارود با هم میلنگند».
امر ز وفو دشمن يکی از تهديدهای ب ر

است برای اين كشور؛ دوبال وفو ود.

وقشه ی اين دشمن در اين منلقه عمدتاً بر د پايه استوار است؛ ايجااد ا اتال

1394/06/25
د ّمای عباارت

است از وفو .
هد

ا ل ردرتهای مستکبر پيدا كرد ،وفو در ايرا ،است.

1394/05/26
1387/01/01

بهوش باشايد؛ كاه دشامن درلادد وفاو اسات .هار پنجارهای پيادا كناد ارد واهاد شاد؛

1378/04/21

هوشياریتا ،را بيشتر كنيد.
ردرتمندا ،رودرا ،دويا همهی تالششا ،برای توسعهی وفو

1379/06/21

منافع ودشا ،است.

امام ب رروار اوجمنهای اسالمی را بارها از وفو دشمنا ،بار حاذر مایداشاتند .ايان تولايهی
حکيماوه امر ز وي همچنا ،باری است.
حفظ استقالل كشور در همهى زمينهها لووريرى از وفاو

ر ناهى دشامنا ،لا

الاول

1381/05/22
1381/03/14
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تاریخ

متن
تغييرواپذير اوقالب است.
استکبار كه به دست موت ايرا ،از اين كشور بير  ،راوده شد مى واهد بررردد؛ هاد

امريکاا

اين است.

1382/07/21

فِرق مختوف ضداسالمی ضدمعنويت ضدحقيقت در مقابل اسالم دستباهدسات هام دادواد؛
موشکافی میكنند تا وقلهضعفها را پيدا كنند از آ ،وقلهضعفها استفاده كنند؛ وقاا وفاو را

1389/07/17

پيدا كنند از آ ،وقا وفو به ما ضربه ب وند.
از وفو ها از اغواهای شيلاوی دشمنا ،از د التهای دشمنا ،هم وبايد غفوت كرد.

1389/12/19

غفوت از ر حيه ی لهادی ايثار غفوت از تهالم فرهنگی دشامن غفوات از در كماين باود،
دشمن غفوت از وفو دشمن در فضای رساوهای كشور بیمباالتی وسبت به حفاظ بياتالماال؛

1390/05/16

اينها رناها ،ماست اينها وقا ضعف ماست.
شيوههای بر ورد با اسالم دشمنی با اسالم هم متنوّع [است]؛ اوواع ارسام .مایوشاينند فکار
میكنند راه پيدا میكنند برای وفو كرد ،برای ضربه زد.،
طبيعت لها ،وارا ،تجا ز است لوو آمد ،است تصر

1394/05/31

است پنجه اودا تن است طبيعات

اينها است؛ ارر اکري شما رابلوفو باشد وفو میكند؛ باياد لاوری حركات كنياد كاه ا

1394/07/15

احساس كند ومیتواود وفو كند.
موت ب ر

ايرا ،اين شيلا ،ب ر

را از كشور بير  ،كرد؛ وبايد بگذاريم د باره برراردد؛ وباياد

بگذاريم از دررفت از پنجره بررردد؛ وبايد الازه بدهيم وفو پيادا كناد؛ دشامنی ايانهاا تماام

1394/06/18

ومیشود.
می واهند در كشورهای اسالمی يک وفو ی به لود بيا رود كه تا دهها سال ادامه داشته باشد.

1394/05/26

مراربِ سازماوتا ،باشيد وگذاريد يک رت دشمن در اين سازما ،وفو كند.

1379/04/29

طبق فرمايشات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) وفو باع

تضعيف كشور تسوط سياسی بر

آ ،از بين رفتن منافع كشور غارت اموال منابع سرمايههای كشور همچنين ايجاد وارضاايتی
واراحتی در بين مردم لت

اواری تحقيار اساتحاله

ودباا تگی تضاعيف دررراووی

فرهنگی در وهايت منجر به متورف سا تن اوقاالب لواوريری از ساازودری واهاد شاد .در
لد ل زير (لد ل شاماره  )2بخشای از فرمايشاات حضارت اماام امناهای (مدظواهالعاالی) در
صوص پيامدهای وفو احصاء شده است.
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مفهوم

متن

تاریخ

زراری ايرا ِ،ع ي با رذشتهی تاريخی در شا ،اود باا اساتعدادهای
بیپايا ،زير پای مستشارا ،آمريکايی لهيوويستی اوگويسی بود بهدست

تحقير

1396/08/03

حاكما ،ابسته ضعيف پَست تحقير میشد.
دشمن سعی میكند درزمينهی فرهنگی با رهای لامعه را درررو ،كند آ،
با رهايی را كه تواوسته اين لامعه را سرِپا وگه دارد لابهلا كند.
موفقيت هر موتی در پيشرفت های ود وسبت معکاوس بااوفو بيگاوگاا،
دشمنا ،در آ ،كشور دارد.

تغيير با رها
تضعيف

1394/06/25

فرهنگی
عقبماودری

1379/08/11

ضربههای سختی به ما زدود؛ هم وفو سياسی پيدا كردود هم وفاو فرهنگای
پيدا كردود هم منابع ما را غارت كردود ....آوچه شما از زبا ،سياساتمدارا،

تسوط سياسی

د لتمردا ،ابستهی به سياستهای غربی دساتگاههاای اساتبدادی شانفتيد

فرهنگی

درزمينه ی تحقير ايرا ،ايراوی اينکه «ومایتاواويم» چاه چاه ايانهاا

غارت اموال

همهاش واشی از هما ،سولهی فرهنگ غربای ساولهی سياسای غارب بار
كشور ما بوده .اينها ل
اينک ب ر ترين هدفشا ،پ

1392/04/30

منابع

ارعيتها است.
از واتواوی از مهار ساركوب مواتهاا  ...در

لهت متورف سا تن يا ارتجاع در اوقالبها  ...دهها ترفند ديگر است.
دشمن يوی تالش می كناد كاه ر ناه وفاو

تهاالم كناد  ...وگاذارد

سازودری اوجام شود.
هد

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

جدول  .2فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص پیامدهای نفوذ

متورف سا تن
اوقالب
لووريری از
سازودری

1391/08/10
1374/12/01

 ...اين بود هست كه كاری كنند كه ارر وظام اسالمی باری میماود از

عنالر ضعيفالنفسی كه میتوا ،در آ،ها وفو كرد استفاده كنند اينهاا را

استحاله

1389/11/15

در مسائل كشور در ارع طر های الوی ودشا ،ررار بدهند.

تحويل فرمايشات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) در صوص اوواع وفاو حااكی از آ ،اسات كاه
وفو در فرمايشات آ ،حضرت به وفو ورم (وفو فکری فرهنگی) وفاو ساخت (وظاامی امنيتای)
وفو ويمهسخت (وفو ارتصادی سياسی) رابل تقسيمبندی میباشد همچنين هر ياک از ايان وفو هاا
میتواود فردی يا لرياوی باشد در حال حاضر اين وفو ها همزما ،بهلورت تركيبای توساط دشامن
در حال بروامهري ی الراء میباشد .در لد ل زير (لد ل شاماره  )3بخشای از فرمايشاات حضارت
امام امنهای (مدظوهالعالی) در صوص اوواع وفو احصاء شده است.
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جدول  .3فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص انواع نفوذ

متن

مفهوم

اين را تولّه داشته باشيد ر ارشهايی كه به من میرسد وشا ،مایدهاد كاه

وفو ويمه

يک لرياوی  -اين را من «لريا »،احساس میكنم -در كشور ساعی مایكناد

سخت (وفو

آموزش پر رش را از چشمها بيندازد.

تمرك دشمنا ،بر ر ی فرهنگ بيشتر از همهلاا اسات ... .ماردم مسائوال،

1396/2/17

لرياوی)

يکی از راههايی كه دشمنا ،درپيش میريرود وفو در لواوا ،وولواواا ،ماا
است.

تاریخ

1395/9/23
وفو ورم (وفو
فرهنگی)

فرهنگی بايد مرارب ر ناه ی فرهنگای باشاند؛ ر ناه هاای فرهنگای بسايار

1393/1/1

لرواک است؛ بايد حسّاس باشند بايد هشيار باشند.
امر ز از ر زهای ا ّل اوقالب دستگاههای تبويغاات هماهی تاوا ،اود را

وفو ورم

رذاشتهاود برای اينکه مردم را وسبت به پايههای اين اوقالب بیاعتقاد كنند.

(فکری)

مدت های مديدی تالش كردود تا شايد بتواوناد در د لاتهاايی كاه در وظاام

1393/1/1

وفو سخت

لمهوری اسالمی بارأی مردم سركار میآيند وفو كنند؛ شايد بتواوند بر ی از

(امنيتی)

عنالر مؤرر در د لتها را از ود كنند بخرود مقالد ويات ودشا ،را

1385/8/17

از آ ،راه تیمين كنند.
امر ز ردرت های لهاوی حتی باز ر وظامی می واهند فرهناگ ودشاا ،را
منعک

منتقل كنند ... .يعنی اين طغيا ،وفو وامشر عِ فرهناگ بيگاواه باه

سخت
(وظامی) -ورم

اينجاها هم میرسد؛ البته تحت وامهای مولّه مثل «حقوق بشر».
دشمن حتی با كساوی كه يوی هم دشامنی وادارد درزميناهی ارتصاادی باه

(فرهنگی)
وفو ويمهسخت

لورتی عمل میكند كه آ،ها را به ودش ابسته كند.
البته من دا را شکر می كنم كه مسئوال ،طراز ا ّلِ كشاور عميقااً معتقاد باه
مباوی اسالمی اود .دشمن وتواوسته است وفو فکری سياسی ود را بهلاهای

1372/5/12

(ارتصادی)
وفو ورم (فکری

حسّاس برساود.

سياسی)

1374/6/20

1380/8/12

بررسی فرمايشات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) در صوص استراتژیهای وفو حااكی از
تنوع تعدد استراتژیهای دشمن برای وفو در لمهوری اسالمی ايارا ،دارد باهوحاوی كاه ايان
استراتژیها را میتوا ،در عنا ين يل طبقهبندی ومود:
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 استفادهی از غفوت بعضی از دستگاهها آسيبپذير كرد ،لوا،ها؛ -تبويغ اغوارری ايجاد ول در با رهای اوقالبی دينی؛

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

 -ايجاد ا تال

تج يه كشورها پيشنهاد مدلهای حکومتی ابسته؛

 -ايجاد ا تالفات رومی مذهبی تا ا تال

شيعه سنی لنگ دا وی؛

 ايجاد فررههای اوحرافی ايجاد اررائی وسبت به عقايد اسالمی؛ تر ر تحريم حمايت از تر ريسم؛ تر يج فساد بیبند باری سوق داد ،لواوا ،به مواد مخدر فساد؛ فريب تلميع (پول رشوه) تخريب؛ تقويت مالی رساوهای رر ههای افراطی؛ توطئه فتنه تفرره اغتشاش هرج مرج؛ تهديد عمويات ر اوی؛ ر نه در اعتقادات ايما ،مردا ،زوا ،مؤمن؛ مذاكره كارشکنی میيوس وااميد كرد ،مردم؛ وفو در مسئولين باال ويمهباالی لمهوری اسالمی؛در لد ل زير (لد ل شماره  )4بخشی از فرمايشات حضارت اماام امناهای (مدظواهالعاالی) در
صوص راهبردهای وفو دشمن احصاء شده است.
جدول  .4فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص راهبرهای نفوذ دشمن

متن
وبايد اين فرلت به آوها داده شود ضمن آوکاه باياد از ر د وير هاای
آمريکايی به عراق به بهاوه آموزش مسائل ديگر لووريری كرد.

مفهوم

تاریخ

تفرره

1396/03/30

امر ز بعد از  37سال  38سال از پير زی اوقاالب اوگيا هی دشامنا،
باارای وفااو در حصااار فرهنگ ای از ر ز ا ّل بيشااتر اساات؛  : ....اي ان
شيوههای فضای مجازی تبويغات رووارو ،ماهواره امثاال اينهاا؛

ايجاد ول در

[يعنی] اوگي هها بيشتر شده .آماج اين حركت هم درست هما ،چيا ی

با رهای دينی

1395/05/31

است كه مايه هستهی الوی ايجاد وظام اساالمی شاد؛ يعنای ايماا،
دينی آماج اين است.
اب ارهای دشمنی اين دشمنِ بظاهر مقتدر وامحد د ويست؛ چناد ابا ار
اساسی دارد كه اينها اب ارهای فعّال ا است :يکی تبويغات است.

تبويغات

1395/01/01
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متن
دشمن از ر ز ا ّل ر ی منلقهی كردوشين تکيه كرد؛ به د لهت :يکی
به اطر روميّت يکی به اطر مذهب؛ اميد ار بودود كه بتواوند از اين
وقله وفو كنند.
همه هام بداوناد كاه هاد

دشامنا ،ماا باا ريخاتهاای مختواف

ريافهريری های مختوفی كه از ودشا ،وشا ،میدهند تسوط بر كشاور
است.
دوبال چي ی به وام مذاكرهی با ايرا،اود؛ [امّا] مذاكره بهاوه است مذاكره
سيوه برای وفو است مذاكره سيوه برای تحميل واستها است.

مفهوم
تحريک رومی
مذهبی
فريب تلميع
تهديد

مذاكره

تاریخ
1394/02/14

1394/03/14

1394/06/18

 ...در منلقه هم آ،ها می واهند وفاو ايجااد كنناد؛ ...؛ مای واهناد
كشورهای كوچک تحت فرما ،به لود بيا رود؛ به حول روّهی الهی

تج يه كشورها

1394/05/26

اين اتفاق وخواهد افتاد...
يکی از راههای ر د وفو ايجاد ول در با رها است؛ با ر اوقالبی
با ر دينی .در معرفت های اوقالبی دينی ا تالل ايجاد میكنند؛ ر نه
كرد ،در اينها است؛ از همهی طرق هم استفاده میكنند آدمهاای
رووارووی هم دارود.

ايجاد ول در
با رهای اوقالبی

1394/06/25

دينی

در همين رضايايی كه حد د هفده هجده سال پيش در چين اتفاق افتاد
لنجال فوقالعاادهای شاد سافارت آمريکاا محاور مركا ادارهی

توطئه فتنه

1386/10/13

آشوبها اغتشاشها بود.
هر چي ی كه ديديد دشمنر ی آ ،حساسيت وشا ،میدهد شاما هام
ر ی آ ،حساس بشويد بفهميد كه دشمن ازاينجا می واهاد ر ناه

عمويات ر اوی

1369/09/07

كند.
از توطئههای دشمن توطئه ی فساد اوگي ی است؛ وفو در وسل لوا،
ايجاد فساد در ميا ،سربازا ،ارعی اسالم لواوا ،را باه مساائل فسااد
براوگي سرررم مشغول كرد.،

تر يج فساد
بیبند باری

1370/05/30

...وفو در موتهاست؛ كه اين هما ،چي ی است كه من چنادی پايش
رفتم استعمار فراوو .باالتر از استعمار وو يک ووع استعمار ديگر است.
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پول

ايااادی ودشااا ،را بااه كشااورها بفرسااتند بااا پااول تبويغااات

تبويغات

اغوارریهای رووارو ،روگين وشا ،داد ،موله وشا ،داد ،چهرهی

اغوارری

مستکبرا ،ظالم عالم بخشی از موتها را اغوا تحريک كنند.

1382/06/26

آلوده شد ،به لوه احسا ِ،لاحبا ،زر ز ر ومکريار شاد ،در
برابر طاغوتهای شهوت ردرت لرواکترين عامل لدائی از مردم

رشوه

1392/02/09

از دست داد ،اعتماد لميميت آ،ها است.
غرب میكوشد پ

از سقو وار ير مهرههای ابسته الل سيساتم

اهرم های الوی ردرت را حفظ كند سر ديگری را بر ر ی اين باد،
بگذارد بدين سيوه سولهی ود را همچنا ،ادامه دهد ...اين ساناريو
میتواود پيشنهاد مدلهای حکومتی رااوو ،اساسای هاائی باشاد كاه
كشورهای اسالمی را بار ديگر در دام ابستگی فرهنگای سياسای
ارتصادی به غرب بيفکند میتواود وفو ميا ،اوقالبيو ،تقويت مالی

پيشنهاد
مدلهای

1390/06/26

حکومتی

رساوهای يک لريا ِ،واملمئن به حاشيه راود ،لريا،های اليل در

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

متن

مفهوم

تاریخ

اوقالب باشد...
آ،ها بيکار ومیماوند با همهی توا ،سياسی امنيتای ماالی بارای
بررراریِ د باره ی وفاو

رادرت اود در ايان كشاورها باه ميادا،

میآيند .اب ار آوا ،تلميع تهديد فريب است.
سعی می كنند اين مرلعيت فکری را از پايگاههای دينی سوب كارده
رلب های لديدی برای آ ،بتراشند؛ كه به تجربه دريافته اود كه با آواا،
میتوا ،بر سر الول ارزشهای موی بهراحتی معاموه كرد!
اينک ب ر ترين هدفشا ،پ

تلميع تهديد
فريب
ايجاد فررههای
اوحرافی

1390/08/14

1392/02/09

از واتواوی از مهار سركوب موتهاا...

تلميع تهديد احتماالً در آينده تر ر يا تالش برای ريد ،بر ی
افراد رر هها در لهت متورف سا تن يا ارتجاع در اوقالبها سرد
كرد ،میيوس كرد ،يا دررير كرد ،مردم با مسائل فرعی با يکديگر
دامن زد ،به تضادهای رومی ربيوهای يا ماذهبی ياا ح بای لعال
شعارهای اوحرافی در لهت تغيير ماهيت لنبشها كنترل مساتقيم ياا
غيرمستقيم بر هن زبا ،اوقالبيو ،كشاود ،آوا ،به در  ،بازیهاای
سياسی يا تفرره اودازی ميا ،آوا ،از طريق آواا ،مياا ،رار ههاای

تهديد
تلميع
تر ر

1391/08/10

میيوس كرد،
تفرره

مردمی تالش برای سازش پشت پرده با بر ی واص با عادههاايی
در غ همچو ،كمک مالی  ...دهها ترفند ديگر است.
 ...راه ديگری را برای تسوط بر كشورها در پيشررفتهاود آ ،وفو در
موتهاست ...اياادی ودشاا ،را باه كشاورها بفرساتند باا پاول
تبويغات اغوارری های رووارو ،روگين وشا ،داد ،مولاه وشاا،

تلميع تبويغ
اغوارری

1382/06/26
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مفهوم

متن

تاریخ

داد ،چهرهی مستکبرا ،ظالم عالم بخشی از موتها را اغوا تحريک
كنند.
دشمن ما دستگاه عظيم استکبار است كاه  ...در مقابال وظاام اساالمی
ايستاده است البته از همهی شيوهها هم استفاده میكناد .... .حااال از
ايجاد اررائی وسبت به عقاياد اساالمی ساوق داد ،لاوا ،باه ماواد
مخدر به فساد به استفادهی از غفوت بعضی از دستگاهها لوا،هاا را
آسيبپذير كرد ،تا ا تالفات مذهبی تا ا تال

شيعه سنی تا فاال،

رر هک؛ ارر دساتش برساد در ماتن مسائولين بااال ويماه بااالی
لمهوری اسالمی هم وفو بکند.

سوق داد،
لوا ،به مواد
مخدر فساد
استفادهی از

1388/02/23

غفوت بعضی از
دستگاهها ...

عوامل موفقيت دشمن در الرای پر ژه وفو وي بر مبنای تحويل محتوای فرمايشات حضارت اماام
امنهای (مدظوهالعالی) عبارتاود از:
 عدمپايبندی مردم مسئولين به اسالم منافع موی؛ -سستی در اوجام تکاليف

ظايف؛

 وااميدی سر وردری دست از تالش كشيد،؛ كوچک شمرد ،دشمن؛ غفوت از دشمن اعتماد اطمينا ،به ا .در لد ل زير (لد ل شماره  )5بخشی از فرمايشات حضارت اماام امناهای (مدظواهالعاالی) در
صوص عوامل موفقيت پر ژه وفو دشمن احصاء شده است.
جدول  .5فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص عوامل موفقیت پروژه نفوذ دشمن

متن

مفهوم

تاریخ

دشمن را بشناسيد .يکی از لراتی كه هر موتی را تهديد میكند ايان اسات
كه دشمنِ ودش را وشناسد دشمنِ ودش را دشمن وداود؛ يا د ست بداود
يا بیطر

بداواد؛ هام دشامن را بشناسايد هام ر شهاای دشامنیاش را

بشناسيد؛  ...ارر غفوت كرديم غارت واهيم شد.
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غفوت از
دشمن

1396/07/26

از وام شهيد از افتخار به شهيد هرر غفوت وکنيد .تبويغات عنادآمي دشمنا،
سعی كردهاود كه ارزشهای شهيد را باهتادريج كام كنناد در ماواردی باه
ضدارزش تبديل كنند!  ...شما ببينياد توطئاههاای دشامن تاا كجاا از لحاا

غفوت

1386/02/27

فرهنگی سياسی وفو میكند چقدر من شما بايد هشيار باشيم كه لواو
اين توطئهها را بگيريم.
ومايندهی لالح آ،كسی است كه پايبندی ا به اساالم باشاد پايبنادی ا باه
عدالت باشد پايبندی ا به منافع موی باشد مرز ا با دشمن مارز مشخصای
باشد ... .ارر اکري شما در مقابل دشمن اکريا مساتحکمی وباشاد ا
وفو میكند.
لا داد ،راه داد ،به وفو یهای دشمنا ،از اين ربيل است كوچک ررفتن
سست شد ،در میموريت همينلور است وااميد شد ،از رسايد ،باه هاد
همينلور است وديده ررفتن دشمن كوچک ررفتن دشمن چشم بستن
بر ر ی دشمن ازلموهی عوامل ضعف شکست است؛ هماهی ايانهاا باد
است .اين عوامل ضعف را بايد از ودتا ،د ر كنيد.

عدمپايبندی
به اسالم

1386/12/22

منافع موی
سستی
وااميدی
كوچک

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

متن

مفهوم

تاریخ

1386/06/31

شمرد ،دشمن

طبق فرمايشهای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی)؛ راههای مقابوه با وفو دشمن وي عبارتند از:
 ايما ،به دا تمسک لستن به اسالم تعهد به مباوی اسالم؛ اتحاد همدلی حضور فعال در لحنههای مختوف استحکام در وی بير وی (ارتصاادیسياسی فرهنگی)؛
 -ع توف

ارتدار ردرت موی استقالل استقاللطوبی؛

 -عمل به راوو،

ظيفه پايبندی به ارتصاد مقا متی؛

 ورمی مهرباوی با همديگر سرسختی با دشمنا ،ايستادری مقا مت در مقابل آوا،؛ بيداری هشياری ر شنگری آمادری ر حی مقابوه با حيوههای دشمن؛ توسعه فرهنگی تقويت اوقالب ارزشهای آ( ،ر حيه اوقالبای فرهناگ شاهادت لهاادلبر استقامت)؛
 سالمسازی فضای مجازی حفظ امنيت فضای مجازی.51
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در لد ل زير (لد ل شماره  )6بخشی از فرمايشات حضارت اماام امناهای (مدظواهالعاالی) در
صوص راه های مقابوه با وفو دشمن احصاء شده است.
جدول  .6فرمایشات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص راههای مقابله با نفوذ دشمن

فرمایشات

مفهوم

تاریخ

رتی شما در راه دا مجاهدت میكنيد چنين ويست كه لاوات را د دساتی
بدهی دست دشمن بگويی بکُش؛ وه آرا! شما هم ضاربه مي وای باه ا  .ايان
مرزبا ،ما كه در مرزها به شهادت میرسد ربوش مبالغ زيادی ضربه به دشمن
زده ماوع وفو دشمن شده لووی توطئاهی دشامن را ررفتاه لواوی فسااد

مجاهدت در
راه دا

1396/03/28

دشمن را ررفته.
ارر ما روی باشيم آ ،ارلی هي غولی ومایتواواد بکناد امّاا ا از هماين
ضعفهای ما است كه دارد استفاده میكند بروامهري ی میكند وقشه میكشد

داشتن ارتدار

1396/02/07

وفو ميکند.
حصار فرهنگی

اکري فرهنگی در كشور ارار سسات باشاد هماهچيا از

دست واهد رفت.

مقا مت
فرهنگی

1395/05/31

آوچه در منلقه بسيار مهم است همين است كه موتهای منلقه د لتهاای
منلقهی ما احساس تواوايی كنند اين تواوايی را كه موهبت الهی است بهكاار

احساس

بيندازود؛ آ ،رت دشمن وفو كننده دشامن باددل دشامن طماع رز مجباور

تواوايی

1396/06/26

میشود عقبوشينی كند .اررچناوچه ما كوتاه بياييم دشمن لوو میآيد.
يکی از راههايی كه فعالً پيدا كردود عبارت است از ر نه از راه ارتصاد ...لکن
ما بايد با همهی توا ،با همهی ظرفيت موضوع ارتصاد مقاا متی را در دا ال
دوبال كنيم.
ارر چناوچه ما بيدارباشيم اميد آ،ها وااميد واهد شد.

ارتصاد
مقا متی
بيداری

1394/04/02
1394/06/25

بايد آ،چنا ،پايههای اوقالب فکر اوقالبی در اينجا مستحکم باشد كه مُارد،
زوده بود ،اين آ ،زيد عمر تایريری در حركات اوقالبای ايان كشاور

تقويت اوقالب

1394/06/25

وگذارد.
در دا ل كشور

واهرا ،برادرا ،از اروام مختوف از مذاهب روواارو ،در

كنار هم يدِ احده تشکيل بدهند  ...وگذارود دشمن وفو كند.
با عنالر مؤمن بيشتر مخالف اواد باا ساازما ،هاا وهادهاای اوقالبای بيشاتر
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مخالفاود با عنالر ح بالوهی بيشتر مخالفاود؛ چو ،میداوند اينها سدهای
محکم مستحکم در مقابل وفو دشمنا ،هستند.

اتحاد
همدلی
ايما ،به دا
ر حيه اوقالبی

1394/03/14

1394/03/14

فرمایشات
لا م ر شاانگری وساابت بااه مساائوه وفااو دشاامن در اياان زمينااه [مساائوهی
وفو ]ر شنگری الزم است؛ ر شنگریِ بد  ،اتهام باد  ،تهمات زد ،باد ،

ر شنگری

1394/10/14

مصداق معيّن كرد ،امّا ر شنگری ا ها ،مردم؛ چي الزمی است ...
...اين هوشياری آمادری كه من با شما ملر میكنم لرفاً آماادری وظاامی
ويست؛ آمادری ر حی.

آمادری ر حی

 ...يوی از وقشههای ايانهاا باه ااطر ارتادار حضاور
اسالمی در آوجاهايی كه بايد ارد میشده واكام ماوده

هوشياری

ر د لمهاوری

نثیشده است.

1388/02/24

ارتدار
حضور

1394/07/15

درلحنه
 ...لشکر فرهنگی دشمن لشکر سياسی دشمن با همهی اب ارهايی كه برايشا،
ممکن بوده حموه كردهاود  ...اب در مقابال ايانهاا كارهاايی دارد اوجاام
میريرد؛  ...يکی از رومهای مهم همين است كاه ايان مفااهيم بااارزش مثال
مفهوم لهاد مفهوم شهادت مفهوم شهيد مفهوم اووادهی شهيد مفهوم لبر
برای دا احتساب هلل بايد زوده بماود.
اهتمام يژه به سالمسازی حفظ امنيت همهلاوبه فضای مجازی كشور وي
حفظ حريم صولی آحااد لامعاه مقابواه ماؤرر بااوفو

دساتاوادازی

بيگاوگا ،در اين عرله.

توسعه فرهنگ
شهادت
لهاد لبر

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

مفهوم

تاریخ

1394/07/13

استقامت
سالمسازی
فضای مجازی
حفظ امنيت

1394/06/14

فضای مجازی
به هي ريمتی الازه ودهيم اين ها در ارتصاد ما در فرهنگ ما در سياست ماا

استحکام

در سرووشت مقدرات ما د الت كنند؛ اين احتياج دارد به اينكاه اساتحکام

در وی

در وی دا وی پيدا كنيم .اين اساتحکام در وای يکای از پاياههاای مهماش

بير وی

ارتصاد است.

(ارتصادی

1390/05/26

سياسی
فرهنگی)
 ...لوا ،ها بايد ودشا ،را آماده وگه دارود .باوفو دشمنا ،باا تایرير فرهنگای
دشمنا ،با عوامل سستكنندهای كه دشمن در لامعاه ت رياق مایكناد شاما

تمسک لستن

لوا ،ها مقابوه مبارزه كنيد .اسالم را بهعنوا ،وجاتبخاش ماادی معناوی

به اسالم

1390/07/23

بداويد بشناسيد.
رتیكه ع ت شامل حال يک اوسا ،يک فرد يا يک لامعه میشود مثل ياک
حصار عمل می كند مثل يک باار ی مساتحکم عمال مایكناد؛ وفاو در ا
محالره ی ا وابود كرد ،ا برای دشمنا ،دشوار میشود؛ اوسا ،را از وفاو

ع توف

1392/03/14
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مفهوم

فرمایشات

تاریخ

غوبهی دشمن محفو وگه میدارد.
استقالل به معنای رهر كرد ،با كشورها ويست به معنای ايجاد كرد ،سدّی در
مقابل وفو كشورها است كه وتواوند منافع آ ،كشور را مناافع [ آ ] ،موات را

استقالل

1392/11/19

تحتالشعاع منافع ودشا ،ررار بدهند.
بايد روی بشويد .ر حيه اميد كار تاالش شانا ت ر ناههاای ارتصاادی
ر نههای فرهنگی ر نههای امنيتی  -اين ها را بشناسايد ايان ر ناههاا را
ببنديد  -هماف ايی دستگاههای مسائول  -باه هام كماک كنناد دساتگاههاا -

ردرت موی

1393/04/16

هماف ايی دستگاههای مسئول با مردم؛ اينها عنالر روّت است.
در مقابل كساوی كه با شما دشمنی مایكنناد دشامن شاما هساتند «اَشِادّاء»

ايستادری

باشيد؛ يعنی سخت باشيد؛ مثل اک ري وارم وباشايد كاه دشامن از هار لاا

سرسختی

واست بتواود در شما وفو كند.

مقا مت

د لت اسالمی موظف است كه لامعه را بافرهنگ باالتر معوومات عميقتر

توسعه

آراهیهای همگاوی مجه كند بدين سيوه لووِ وفو فرهنگ بيگاوه را بگيرد.

فرهنگی

 ...ارر همه اطرا

رضيه كه معتقد به مباوی اسالم ارزشهای اوقالب اسالمی

ارزشهای اسالم اود چناوچه معيارشا ،همين باشد كه بخواهند رضای ادا
را كسب كنند هي كدام از اينها به اوقالب ضرر وخواهد زد؛ اما ارر اين معيار
مالک وبود؛ دوبال رضای دا وبوديم  ...دههاا لادها منفاذ بارای وفاو
دشمن به لود واهد آمد

دای متعال هم ما را هدايت وخواهد كرد.

حفظ استقالل كشور در همه زمينه ها لووريری از وفاو
ل

الول تغييرواپذير اوقالب است .الول

1393/10/19

1365/09/14

تعهد به مباوی
اسالم
ارزشهای

1387/03/10

اوقالب

ر ناه دشامنا،

لو الوی اوقالب رابلتغيير

عمل به راوو،

1381/03/14

ويست .مظهر همه اينها راوو ،اساسىِ مترری ماست.
آ ،موتی كه آمادری ود را حضور ود را عا م راساخ اود را در هماهی
ميدا،ها به ومايش می رذارد دشمن را از وفاو در اود غوباهی بار اود
میيوس میكند.

درلحنهها

 ...در همه حال بايد در مقابل دشمن سرسخت بود .اکري تا ،بايد در مقابل

سرسختی با

دشمن ورم وباشد؛ دشمن وتواود وفو كند؛ وتواود تیرير بگاذارد؛ ايان در مقابال

دشمنا،

دشمن .وقله ی مقابل« :رحماء بينهم»؛ با همديگر مهربا ،باشيم رحايم باشايم

ورمی مهرباوی

ورم باشيم در مقابل هم.
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حضور فعال

رحيم با
همديگر

1386/10/15

1386/05/31

امنهای(مدظوهالعالی) را بدينلورت بيا ،ومود:
الف) ضر رت توله به وفو دشمن
 امر ز يکی از تهديدهای ب ركرد ،وفو در ايرا،

دشمن وفو است هاد

ا ل رادرتهاای مساتکبر پيادا

است.

 بهوش باشيد؛ كه دشمن درلدد وفو است. حفظ استقالل كشور در همهى زمينهها لووريرى از وفوتغييرواپذير اوقالب

ر نهى دشمنا ،لا

است.

ب) اوواع وفو

الاول

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

بااا عناياات بااه مااوارد ملاار شااده در بيااا ،كواای ماایتااوا ،وفااو از دياادراه حضاارت امااام

 وفو ورم (مثل وفو فرهنگی)؛ وفو سخت (مثل رابکاری)؛ وفو ويمهسخت (مثل لرياوی)؛ وفو تركيبی (بهكارريری همزما ،وفو ورم سخت ويمهسخت).ج) استراتژیهای وفو دشمن
 غفوت دستگاههای مسئول؛ تبويغ اغوارری ايجاد ول در با رهای اوقالبی دينی؛ -ايجاد ا تال

بين مسئولين آحاد مردم

وااميد كرد ،مردم؛

 تر ر تحريم؛ تر يج مواد مخدر فساد بیبند باری؛ تلميع تخريب؛– توطئه فتنه؛
 تهديد عمويات ر اوی؛ ر نه در اعتقادات ايما،؛ مذاكره؛ -وفو در متن مسئولين باال ويمهباالی لمهوری اسالمی ايرا.،
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د) عوامل موفقيت دشمن در الرای پر ژه وفو
 عدم پايبندی مردم مسئولين به اسالم منافع موی؛ -سستی در اوجام تکاليف

ظايف؛

 وااميدی سر وردری دست از تالش كشيد،؛ كوچک شمرد ،دشمن؛ غفوت از دشمن اعتماد اطمينا ،به دشمن.ها) پيامدهای وفو
 از بين رفتن منافع كشور غارت اموال منابع سرمايهها؛ لت واری تحقير استحاله ودبا تگی تضعيف درررووی فرهنگی؛ تضعيف كشور تسوط سياسی بر آ،؛ متورف سا تن اوقالب لووريری از سازودری؛ ايجاد وارضايتی واراحتی در بين مردم.) راههای مقابوه با وفو دشمن
 ايما ،به دا؛ اتحاد همدلی؛ استقاللطوبی؛ ارتصاد مقا متی؛ مهرباوی با همديگر سرسختی با دشمنا،؛ بيداری هشياری؛ تقويت اوقالب ارزشهای آ،؛ سالمسازی فضای مجازی؛ -عمل به راوو،

ظيفه.

نتیجهگیری و پیشنهاد
با بررسی بياوات حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) در صوص موضوع وفاو بيشاتر محتاوای
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سخنا ،ايشا ،حاكی از آ ،است كه با شکست بسياری از پر ژههای استکبار از ابتادای پيار زی از

اب ارهای ورم در لمهوری اسالمی در دستور كار دشمنا ،ررار ررفته اسات ضار رت تولاه باه
تهديدات ورم در لامعه ايرا ،با

مسئولين بيشازپيش ضر رت اهميت پيدا وموده است.

در وگاه حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) اوواع وفاو شاامل :وفاو وارم (فکاری فرهنگای)
سخت (امنيتی وظامی) ويمهسخت (لرياوی) وفو تركيبی (باهكاارريری هم ماا ،اواواع وفاو )
میباشد .در وگاه ايشا ،وفو فکری فرهنگی از ابعاد لرواکتر پيچيادهتاری وسابت باه اواواع
ديگر وفو بر وردار است .در اين بُعد از وفو میتوا ،به تجربه فر پاشی اتحاد لماهير شور ی
تالش غرب برای تغيير با رهای فرهنگی اعتقادی مردم افغاوستا ،به طور مشخ

وام برد .در هر

د كشور شبکهسازی تر يج فرهنگ مصر ررا هنجارهای آمريکايی ماورد تولاه ررارررفتاه
است.

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

اوقالب اسالمی ايرا ،تاكنو ،با استفاده از اب ارهای سخت ويمهسخت پار ژه وفاو

اساتفاده از

در مورد لمهوری اسالمی ايرا ،وي رفتما ،ليبرال دموكراسی با استفاده از سرمايهرذاریهای مادی
رساوهای كال ،بر ر ی لريا ،شبهر شنفکری استفاده از بر ای كوتااهیهاا تسااهلهاا در
ميدا ،مديرا ،فرهنگی كشور لنگ فرهنگی بسيار پيچيدهای را در فضای ملبوعاات ر زواماههاا
فضای مجازی محيط داوشگاه هنر عويه با رهای ايراوی اسالمی پ

از پاياا ،لناگ تحميوای

آغاز كردود.
وفو در بُعد ارتصادی در رامت تحريمهای يکلاوبه چندلاوبه بينالمووی ظاهر شده اسات هار
چند اين ووع تهديدات ورم وي تیريرات منفی زيادی بار كشاور داشاته مااوع پيشارفت توساعه
بسياری در كشور ررديده است اما با بروامهري ی مديريت تالش باهكاارريری الاول ارتصااد
مقا متی میتوا ،اين ووع تهديدات را به فرلتی برای وگااه باه دا ال اساتفاده از ظرفياتهاای
بیبديل دا وی تبديل كرد.
در صوص وفو سياسی وي بايد رفت كه اين ووع از وفو بر مراك تصميمريار تصاميمسااز در
بين وخبگا ،در لمهوری اسالمی ايرا ،را هد

ررارداده است .شايد يکی از كاركردهای استفاده از

اب ار وفو سياسی اوتخابات باشد كه بد  ،شک فقدا ،بصيرت اتخا تصميمهاای اساسای اود
منجر به تبديلشد ،آ ،به تهديد واهد شد.
اما چهارمين شکل از وفو در سا تارهای دفاعی امنيتی كشور اتفاق میافتد .اين كااركرد عمادتاً
در اليههای پنها ،توسط سر ي های امنيتی كشورهای رريب استفاده میشود.
در مجموع در بسياری از موارد وفو فرهنگی سياسی ارتصادی امنيتی بهلورت مکمل هماراه
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باهم وه بهلورتی مج ا در صوص كشور هد

از سوی كشورهای متخالم استفاده میشاوود.

اررچه حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) وفو سياسی فرهنگی را بسيار لروااکتار از وفاو
ارتصادی امنيتی ملر كردود لی آرار تخريبی وفو ارتصادی امنيتی را هم متذكر شدود.
بديهی است استفاده از اوواع تهديدات از لموه اوواع وفاو

باه ياژه در حاوزه وفاو فرهنگای

سياسی از طريق مکاوي م های اص ميسر واهند بود كه الزمه هررووه برواماه ارادام بازدارواده
شنا ت مکاوي م آ،هاست .معظم له تیكيد فرمودود كه اين وفو بر د بخش عماده تصاميمساازی
تصميمريری متمرك

واهد بود.

با اين توضيح بايد به دوبال د دسته عنصر مشخ

بارای وفاو در دساتگاههاای تصاميمساازی

تصميمريری باشيم .يکی عنصر فردی ديگری فکری.
در وفو فردی د حالت ممکن است ملر شاود .ياا اينکاه فارد ماذكور هادايتشاده از ساوی
دستگاه های مختوف دشمن است تا در مراك تصميمريری تصميمسازی وفاو ومايناد ياا فارد
مذكور تیرير پذيرفته از اوديشه دشمن است اوديشه دشمن را بهعنوا ،راهحل راهبرد در ا تياار
مؤسسات تصميمسازی تصميمريری ررار میدهد يا توليه میكنناد .ايان دساته د م از افاراد
عمدتاً از بين ر شنفکرا ،سياسی التماعی چهرههای الئيک غربزده رابال احصااء هساتند
دستهبندیهای سياسی كشور وي وشا ،میدهد ايان مجموعاه غاربزده تاالش لادی بارای كال
حاكميت لمهوری اسالمی را بروامهري ی كردهاود.
بخش ديگری از مکاوي م تیريررذاری بخش اوديشه ای است كه عمدتاً تحت عنوا ،دلساوزی بارای
حل مشکالت كشور يا وقشه راه وشبختی سعادت مردم ملر میشاود .ايانروواه اوديشاههاا
معموالً دارای مؤلفه ارتصادی سياسی فرهنگی امنيتی التماعی است تالش میكند تاا تحات
عنوا ،الگوهای توسعه رفاه التماعی اين مؤلفهها را بهعناوا ،اوديشاههاای رابالاعتناا باه مراكا
تصميمسازی تصميمريری منتقل يا توليه ومايد.
حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) عوامل موفقيت دشمن در الرای پر ژه وفو را عادمپايبنادی
مردم مسئولين به اسالم منافع موی سستی در اوجام تکاليف

ظايف وااميدی سر وردری

دست از تالش كشيد ،كوچک شمرد ،غفوت از دشامن اعتمااد اطميناا ،باه دشامن بياا،
ومودهاود.
از ديدراه آ ،حض رت؛ وفو دشمن منجر باه از باين رفاتن مناافع كشاور غاارت اماوال مناابع
58

سرمايهها لت

واری تحقير استحاله

ودبا تگی دررراووی فرهنگای تضاعيف كشاور

در بين مردم واهد بود.
ايشا ،راه های مقابوه با وفو دشمن را ايما ،به دا تمسک لستن باه اساالم تعهاد باه مبااوی
اسالم تقويت اوقالب ارزشهای آ ،توسعه فرهنگی ر حيه اوقالبی توسعه فرهنگ شهادت
لهاد لبر استقامت اتحاد همدلی حضور فعال درلحنههای مختواف اساتحکام در وای
بير وی (ارتصادی سياسی فرهنگی) ع توف

استقاللطوبی ارتدار ردرت موی پايبنادی باه

ارتصاد مقا متی ورمی مهرباوی با همديگر سرسختی با دشمنا ،ايستادری مقا مت در مقابال
آوا ،بيداری هشياری ر شنگری سالمسازی فضای مجازی حفظ امنيات فضاای مجاازی
عمل به راوو،

ظيفه داوستهاود.

بديهی است دستگاههای وظارتی مردم بايد وسبت به وفاو مکااوي مهاای اررراذاری وتاايج آ،

تبيين اوديشههای حضرت امام امنهای (مدظوهالعالی) پيرامو ،وفو

تسوط سياسی بر آ ،متورف سا تن اوقالب لووريری از سازودری ايجاد وارضايتی وااراحتی

بركشور آراه هشيار شوود درت الزم به عملآ رود با ايما ،به دا لووی اوواع وفو دشامن را
بگيرود.
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