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همچنین در این شماره می خوانید

بیانات رهبر انقالب درباره  »نفوذ دشمن« 
انقالب اسالمی، دشمن شناسی، استکبار ستیزی و مقابله با نفوذ دشمن

تغییر لحن رهبر انقالب با راهبردی ثابت
شاخصه های نفوذ ناپذیری و استکبارستیزی از منظر امام خمینی)ره(

پروژه نفوذ؛ بسترها و سناریوها
اجرای اقتصاد مقاومتی مانع اصلی نفوذ

پروژه نفوذ علمی آمریکا
روایت پرچم داران مقابله با نفوذ از صفویه تا پهلوی

بررسی راه های مقابله با نفوذ سیاسی آمریکا در ایران
شیوه های نفوذ آمریکا در بسیاری از کشورهای دنیا

توصیه های رهبر انقالب به نیروهای مؤمن انقالبی
بصیرت افزایی راهکار واکسینه کردن جامعه در برابر نفوذ

ماهنامه سیاسی فرهنگی با مجوز 22375 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سال چهارم/شماره 23/مـرداد 1395

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ماندانا شاه ویسی
زیر نظر شورای سردبیری

ــت  ــان سرپرس ــی، خیاب ــی غرب ــان طالقان ــطین، خیاب ــدان فلس ــران، می آدرس: ته
ــتی: 1416884181  ــد پس ــالک 18، ک ــی، پ جنوب

 www.andisheh-rahbourdi.com - andisheh rahbourdi@gmail.com

آرا و نظرات چاپ شده در ماهنامه لزوما نظر ماهنامه اندیشه و راهبرد نمی باشد.
ماهنامه اندیشه و راهبرد در ویرایش و تلخیص کلیه مطالب دریافتی آزاد است.

مطالب و تصاویر دریافت شده از نویسندگان قابل برگشت نمی باشد.
نقل مطلب و تصاویر ماهنامه اندیشه و تدبیر با ذکر ماخذ آزاد می باشد.

ماهنامه اندیشه و راهبرد از کلیه متخصصان، اساتید ومدیران در زمینه موضوع های 
مجله به زبان فارسی و انگلیسی مقاله، نقد و ترجمه می پذیرد.

    نظریه امام خمینی )ره( در پروژه نفوذ

دشمن و روزنه نفوذ در مجلس ابعاد نفوذ در گفتمان مقام معظم رهبری

نفوذ فرهنگی، ریشه ها، راههای مقابله با آن

علی  امیرالمومنین  حضرت  و  قرآن  راهکارهای 
)ع( برای جلوگیری از نفوذ دشمن

 نفوذ پیچیده و ظریف برای استحاله انقالب
اسالمی از درون

مسئله نفوذ و راههای مقابله با آن از نگاه سران قوا

 محورها و منافذ رخنه دشمن و راهبرد نظام سلطه
درباره نفوذ

     2 سند تاریخی نفوذ در اقتصاد ایران

نفوذ آمریکا از تونل هسته ای به ایران

رهبر معظم انقالب

امام خمینی)ره(

دکتر شاه ویسی

دکتر احمد توکلی
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ریشه هاى دشمنی استكبار جهانی با انقالب اسالمی 
ایــران در منطقــه ای واقــع  کشــور پهنــاور جمهــوری اســالمی 
شده اســت کــه از لحــاظ جغرافیائــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
دارای اهمیــت فــوق العــاده ای می باشــد. لــذا بــا شــناخت واقع بینانــه 
ــه  ــالمی ک ــالب اس ــكل گیری انق ــه و ش ــن منطق ــای ای از ویژگی ه
ــد،  ــتكباری گردی ــای اس ــع قدرت ه ــدی مناف ــد ج ــه تهدی ــر ب منج
ــم  ــه خواهی ــی متوج ــه خوب ــان را ب ــمنی آن ــه های دش ــل و ریش دالی

شــد. 

اهمیت جغرافیائی 
ــرار  ــه ق ــه خاورمیان ــران در منطقــه جنــوب غــرب آســیا موســوم ب ای
ــی می باشــد  ــی دارای اهمیــت فراوان گرفتــه اســت و از نظــر جغرافیائ

از جملــه: 
ــز -  ــاط اســتراتژیك جهــان )تنگــه هرم ــف( وجــود دو نقطــه از نق ال

ــران   ــزرگ( در قلمــرو جمهــوری اســالمی ای تنــب کوچــك و ب
ب( دارا بــودن بیشــترین ســاحل خلیــج فــارس )1295 کیلومتــر( کــه 

یكــی از شــاهرگهای حیاتــی جهــان محســوب می گــردد. 
ج( دسترسی داشتن به آبهای آزاد جهان. 

ــای  ــه و دری ــیای میان ــورهای آس ــاورت کش ــن در مج ــرار گرفت د( ق
خــزر. 

ه( ایفای نقش مهم در ارتباطات سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا. 

اهمیت اقتصادى 
ــم  ــر علی رغ ــون نف ــد میلی ــش از یكص ــی بی ــا جمعیت ــه ب ــن منطق ای
ثروت هــای فــراوان خــدادادی بــه دلیــل عــدم برخــورداری از فــن آوری 
بــه یكــی از مهمتریــن بازارهــای مصرفــی کشــورهای صنعتــی تبدیــل 

شــده اســت. 
صرف نظــر از ایــن موضــوع، انــرژی نفــت و گاز ذخیــره شــده در ایــن 

منطقــه، اهمیــت منطقــه خلیــج فــارس را دو چنــدان کــرده اســت. 

شــایان ذکــر اســت ایــن منطقــه 
حــدوداً 63% از ذخایــر نفــت و %28/5 
از ذخایــر گاز شــناخته شــده جهــان را 
در خــود جــای داده اســت. همچنیــن 
1/4 از تولیــدات نفــت جهــان نیــز 
می گــردد.  صــادر  منطقــه  ایــن  از 
ــه  ــت ک ــرژی نف ــت ان ــان اهمی در بی
امــروزه منحصــر بــه فردتریــن انــرژی 
در دنیــا نــام گرفتــه اســت، بایــد گفت 
کــه ســه عامــل مهــم نــور، حــرارت و 
ــرژی نشــأت  حرکــت از ایــن منبــع ان

می گیــرد. 
از ســوی دیگــر روزانــه 13 تــا 20 
میلیــون بشــكه نفــت از ایــن منطقــه 
ــان  ــن می ــه در ای ــردد ک ــادر می گ ص
75% از نیــاز نفتــی اروپــا، 65% از نیــاز 
ــی  ــن و 13% از واردات نفت ــی ژاپ نفت
آمریــكا کــه خــود یكــی از بزرگتریــن 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــد را ب ــان می باش ــت در جه ــدگان نف ــد کنن تولی

ــت.  داده اس

اهمیت سیاسی 
نقــش و تأثیــر گــذاری ایــن منطقــه در معــادالت سیاســی جهــان کــه 
ــكار  ــی و فرهنگــی می باشــد، ان ــل اقتصــادی، جغرافیائ ــر از عوام متأث

ناپذیــر اســت. 
ــته  ــه گذش ــن ده ــان و تنشــهای چندی ــزرگ جه ــای ب ــه قدرته توج
ــات  ــی اثب ــن الملل ــادالت بی ــت آن را در مع ــه، اهمی ــن منطق در ای
ــه  ــی ب ــتكبار جهان ــت اس ــم داش ــر چش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می نمای

ــت.  ــوده اس ــع نم ــگاه آن را رفی ــه جای ــن منطق ــار ای ــع سرش مناب

اهمیت فرهنگی 
ــه زرتشــت، یهــود،  ــان بزرگــی از جمل ــد ادی ــن منطقــه شــاهد تول ای
ــه  ــالم ک ــترک اس ــن مش ــود دی ــت. وج ــوده اس ــالم ب ــیح و اس مس
ــروزی  ــرد، پی ــر می گی ــه را در ب ــت خاورمیان ــدوداً 93% از جمعی ح
ــر  ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــی نظ ــی آن برپای ــالمی و در پ ــالب اس انق
دیــن و گســترش اســالم خواهی از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن منطقــه 
می باشــد کــه منافــع ابرقدرتهــا را بــه شــكل خطرناکــی مــورد تهدیــد 

ــرار داده اســت.  ق
بنابرایــن بــا توجــه بــه ویژگیهــای ذکــر شــده و نقــش تعییــن کننــده 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان ام القــرای جهــان اســالم، 
ــود  ــی خ ــع حیات ــد از مناف ــا نمی توانن ــه ابرقدرته ــت ک ــی اس طبیع
ــام  ــه ن ــی ب ــد قدرت ــر نمی خواهن ــوی دیگ ــد، از س ــی کنن چشم پوش
ــس بدیهــی اســت  ــرد؛ پ ــان شــكل بگی ــن نقطــه از جه اســالم در ای

ــد.  ــه کنن ــوج خروشــان مقابل ــن م ــا ای کــه ب

نفوذ و استحاله؛ شیوه جدید براندازى 
تجربه هــا و توطئه هــای مكــرر ولــی ناموفــق دشــمنان انقــالب 
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ــدازی از طریــق شــیوه های  ــه ســوی عملیــات بران اســالمی، آنهــا را ب
ــس  ــاوت دیگــر ســوق داد. کمــا اینكــه صهیونیســت ها در کنفران متف
علمــی و تحقیقاتــی کــه بــه منظــور دســتیابی بــه بهتریــن راه بــرای 
ــل  ــال قب ــد س ــالب اســالمی در چن ــب تشــیع و انق ــا مذه ــارزه ب مب
ــی  ــی - نظام ــات امنیت ــن از مقام ــن ت ــد و چندی ــب داده بودن ترتی
آمریــكا و دههــا تــن از پژوهشــگران امــور خاورمیانــه از دانشــگاههای 
ــی غــرب در آن  ــكا و مؤسســات تحقیقات ــم اشــغالگر قــدس، آمری رژی
شــرکت داشــتند، یــك برنامــه ده مــاده ای شــامل ترویــج فســاد، توزیع 
ــی و  ــگ پوچ گرای ــاعه فرهن ــوه خواری، اش ــواد مخــدر، رش گســترده م

ــه تصویــب رســاندند.  ــا انقــالب اســالمی ب ــرای مقابلــه ب ... را ب
ــاور  ــیا و مش ــكاران س ــراری، از هم ــالب ف ــد انق ــون ض ــد همای اس
ــد  ــد: بای ــد می گوی ــن شــیوه جدی فرهنگــی پنتاگــون در خصــوص ای
ــا وجــود حمایتهــای مردمــی  ــرا ب ــم قرمــز کشــید. زی ــا قل روی کودت
ــی و  ــوج نظام ــدارد، م ــود ن ــا وج ــكان کودت ــوری اســالمی ام از جمه
ــت  .  ــردم را برانگیخ ــد م ــدارد. بای ــده ای ن ــم فای ــلحانه ه ــگ مس جن
نفــوذ و اســتحاله واقعیتــی انــكار ناپذیــر اســت کــه اســتكبار جهانــی 
ــق خــود در یــك دهــه مواجهــه و  ــی از عملكــرد ناموف پــس از ارزیاب

ــه آن روی آورده اســت.  ــالب اســالمی، ب ــا انق ــه ب مقابل
فــرخ داداشــپور از عناصــر ضــد انقــالب و وابســته بــه رژیــم منحــوس 
ــام را  ــا نظ ــارزه ب ــر مب ــد: اگ ــود می گوی ــران خ ــه همفك ــوی ب پهل
صــد کیلومتــر فــرض کنیــم، از کیلومتــر صفــر تــا 95 آن تنهــا بایــد 
فعالیت هــای فرهنگــی، سیاســی و تبلیغاتــی باشــد و مــا فعــاًل در ایــن 

مرحلــه هســتیم. 
ــی  ــادی، نظام ــی، اقتص ــره تبلیغات ــر محاص ــالوه ب ــروز ع ــع ام در واق
ــوری اســالمی  ــرار دادن جمه ــزوا ق ــرای در ان ــك ب ــالش دیپلماتی و ت
و  آمریكایی هــا  شــیوه  اساســی ترین  اســتحاله  و  نفــوذ  ایــران، 
صهیونیســت ها علیــه انقــالب اســالمی می باشــد. در خصــوص تغییــر 
ــح یكــی از عناصــر ارتجــاع  ــرزا صال شــیوه اســتكبار، غالمحســین می
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــر گنجــی وزی ــل از منوچه ــه نق روشــنفكری ب

ــد:  ــوی می گوی ــوس پهل ــم منح رژی
ــر  ــر دیگ ــن اواخ ــكا در ای ــره آمری ــوص کنگ ــه خص ــكا ب ــت آمری دول
ــه  ــد ب ــه معتق ــی ک ــدرو، گروههای ــای تن ــتیبان گروهه ــی و پش حام
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــت آن ه ــال خشــونت هســتند، نیســت و عل اعم
ایــن برنامــه کــه در ســالهای اخیــر مــورد حمایــت دولــت آمریــكا بــود، 

ــت.  ــه شده اس ــت مواج ــا شكس ــاًل ب عم
ــل، همســویی جریان هــای داخلــی و خارجــی  ــل تأم ــه قاب نکت
ــه  ــت ب ــرکرده نهض ــزدی س ــم ی ــد. ابراهی ــا می باش ــن راهكاره در ای
اصطــالح آزادی در پاســخ بــه خبرنــگار رادیــو صــدای ایــران در 

ــد:  ــن می گوی ــام، چنی ــتحاله نظ ــه اس ــاد ب ــوص اعتق خص
ــد، نظــام سیاســی  ــد بگذاری ــر چــی اســمش را می خواهی ــد، ه ببینی
ــه  ــل هم ــی مث ــای سیاس ــت،... نظام ه ــتا نیس ــوری ایس ــچ کش هی

ــتند  ــول هس ــر و تح ــم در تغیی ــانی دائ ــای انس پدیده ه
ــی از  ــالح آزادی در یك ــه اصط ــت ب ــر نهض ــلی از عناص ــد توس محم
جلســات داخلــی ایــن گروهــك اظهــار مــی دارد: مــا بــه مبــارزه علنــی، 
ــن  ــد درون همی ــم بای ــم و معتقدی ــاد داری ــالمت آمیز اعتق آرام و مس

حاکمیــت تحــوالت ایجــاد کــرد و نظــام را اســتحاله کــرد 

استاد شهید مرتضی مطهری می فرمایند: 
ــدا  ــه پی ــرد و جاذب ــی اوج می گی ــك نهضــت اجتماع ــه ی ــی ک هنگام

می کنــد و مكتب هــای دیگــر را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد، 
پیــروان مكتب هــای دیگــر بــرای رخنــه کــردن در آن مكتــب و 
پوســانیدن آن از درون، اندیشــه های بیگانــه را کــه بــا روح آن مكتــب 
ــن  ــه ای ــب را ب ــد و آن مكت ــب می کنن ــت، وارد آن مكت ــر اس مغای
ــد....  ــر می کنن ــم اث ــا ک ــد و ی ــت می اندازن ــر و خاصی ــب از اث ترتی

ــت  ــری اس ــه.... خط ــه های بیگان ــر اندیش ــوذ و نش ... نف
ــد می کنــد. بنابرایــن دشــمن در اســتحاله  کــه کیــان اســالم را تهدی

ــر می باشــد:  ــداف زی ــه اه ــال رســیدن ب ــه دنب ــالب ب انق
1- مقابلــه بــا دیــن محــوری و حاکمیــت ارزشــهای دینــی بــه منظــور 
ــر  ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــالب ی ــی انق ــوت فرهنگ ــه ق ــردن نقط ــن ب از بی

عقبــه انقــالب. 
ــه  ــی( ب ــام والی ــن )نظ ــر دی ــی ب ــام سیاســی مبتن ــا نظ ــه ب 2- مقابل

ــالب.  ــام و انق ــی نظ ــتون اصل ــه س ــه زدن ب ــور ضرب منظ
3- جــدا ســازی تدریجــی مــردم از نظــام بــرای خالــی کــردن پشــتوانه 

اصلــی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایران. 
4- ایجــاد بســتر مناســب بــرای تغییــر پذیــری مــردم و مســئولین و 
ــه های  ــالب و اندیش ــهای انق ــول و ارزش ــر اص ــاری ب ــراف از پافش انص

امــام عظیــم الشــأن راحــل. 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی؛ حضــرت آیــة اهلل العظمــی 
عاشــورا  عبرتهــای  بیــان  و  خطــر  ایــن  اهمیــت  در  خامنــه ای 

ینــد:  ما می فر
اگــر امــروز مــن و شــما جلــوی ایــن قضیــه را نگیریــم، ممكــن اســت 
پنجــاه ســال دیگــر، ممكــن اســت پنــج ســال دیگــر، ممكــن اســت 
ده ســال دیگــر، یــك وقــت دیدیــد جامعــه اســالمی مــا هــم کارش 
بــه آنجــا رســید، تعجــب نكنیــد. مگــر چشــمان تیــزی تــا اعمــاق را 
ــم،  ــا کردی ــر ره ــد... واال اگ ــی راه را نشــان بده ــان امین ــد، نگهب ببین
بــاز همــان وضعیــت پیــش می آیــد و آن وقــت همــه ایــن خونهــا بــه 

هــدر مــی رود. 
ــه  ــه در بدن ــود باخت ــه و خ ــل بیگان ــوذ عوام ــت نف ــوان گف ــذا می ت ل
ــدازی اســت.  ــن شــیوه های بران ــك نظــام و اســتحاله آن از مؤثرتری ی
اســتحاله حرکتــی اســت آرام و حســاب شــده کــه در نهایــت منجــر 
ــا  ــا ب ــد شــد، ام ــردم خواه ــگ م ــدگاه ارزشــی و فرهن ــر دی ــه تغیی ب

ــی  ظرافت
ــراد  ــه اف ــوری ک ــه ط ــد ب ــرار نگیرن ــن ق ــورد ظ ــه م ــاده ک ــوق الع ف
ــه آن هســتند همــان  احســاس کننــد آنچــه را کــه اکنــون معتقــد ب

ــه اســت.  ــل اولی ــاب و اصی اندیشــه ن
ــاً،  ــت و تدریج ــری اس ــی فك ــاط در مبان ــتحاله، التق ــدم اول در اس ق
در صــورت موفقیــت، از سیاســت جایگزینــی اســتفاده خواهنــد کــرد. 

ادوارد شرلی یكی از مقامات سابق سیا در این خصوص می گوید: 
ــت های  ــن در سیاس ــر بنیادی ــك تغیی ــاد ی ــرای ایج ــی ب ــد اصل کلی
ایــران،از بیــن بــردن خصوصیــات انقالبــی رژیــم ایــران اســت و ایــن 
ــوذ  ــد نف ــه بای ــد، بلك ــت نمی آی ــادی بدس ــم اقتص ــا تحری ــط ب فق

ــود. ــی ش ــی از درون ته ــد انقالب ــرد و عقای ــن ب ــان را از بی روحانی

ــه  ــت ب ــده اس ــعی ش ــه س ــماره ماهنام ــن ش در ای
بحــث و بررســی در خصــوص راهبردهــا و راهکارهــای 
دشــمنان، در مقابلــه و مواجهــه بــا انقــالب اســالمی و 

بیــان علــل آن بپردازیــم. 
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2. عرصه هاى نفوذ:
دشـمن بـرای نفـوذ تمامـی عرصـه هـا را مـد نظر قـرار داده اسـت، اما 
شـاید اگـر بخواهیـم چند عرصـه مهم را نـام ببریم می توانیـم به موارد 

نماییم: اشـاره  زیر 

الف(نفوذ اقتصادی: 
حضـور دشـمن در پایـه هـای نفـوذ اقتصـادی مـی توانـد ضررهـای 
هنگفتـی بـه کشـور بزنـد، وابسـته کـردن کشـور بـه واردات کاالهـای 
ضـروری و یـا حضـور مسـتكبرین در سـرمایه گـذاری صنایـع بنیادین 

کشـور مـی توانـد برخـی از مصادیـق نفـوذ اقتصـادی باشـد. 
مقـام معظـم رهبـری در این بـاره فرمودنـد: اینهـا درصـدد نفوذند، در 
همـه زمینـه ها...درزمینـه هـای ا قتصـادی ، در رفت و آمدهـا، درهمه 

دستگاهها.
ب( نفوذ امنیتی:

 یكـی از منفذهـای مـورد نظـر کشـور، مباحـث امنیتـی می باشـد، اما 
بـا توجـه بـه هشـیاری نیروهای نظامـی و انتظامـی و بیداری سـربازان 
گمنـام امـام زمـان بـه نظـر می رسـد رهبری دغدغـه شـدیدی در این 

زمینـه ندارند. 
ایشـان فرمودنـد: نفـوذ امنیتـی چیـز کوچكـی نیسـت، امـا در مقابـل 
نفـوذ فكری،فرهنگی و سیاسـی کم اهمیت اسـت، نفـوذ امنیتی عوامل 
خـودش را دارد، مسـئولین گوناگـون جلـوی نفـوذ امنیتی دشـمن را با 

کمـال قـدرت ان شـاهلل مـی گیرند.
ج( نفوذ فکری: 

مقـام عظمـای والیـت بـا بیانـی عمیق و نافـذ بـه تبیین موضـوع نفوذ 
فكـری پرداختنـد و گفتنـد: یكـی از راههـای ورود و نفوذ...ایجـاد خلل 
در باورهـا اسـت، بـاور انقالبـی و بـاور دینـی،در معرفـت هـای دینی و 

انقالبـی خلـل ایجـاد می کننـد، رخنه کـردن در اینهاسـت. 
از همـه طـرق اسـتفاده مـی کننـد و آدم هـای گوناگونـی هـم دارنـد، 
اسـتاد دانشـگاه هـم دارند، فعال دانشـجویی هـم دارند، نخبـه فكری و 

 ابعاد نفوذ در گفتمان مقام معظم رهبری
وقتـی یـك کشـوری تحت نفوذ سیاسـی قـرار گرفت، حرکـت و جهت 

گیـری آن کشـور در دسـتگاههای مدیریتـی بر طبق اراده آن هاسـت
چنـد صباحـی اسـت که مسـاله برجام، بررسـی ابعـاد آن و یافتن نكات 
مثبـت و منفـی آن از مهمترین مباحث کشـور شـده اسـت، مسـاله ای 
کـه دولـت یازدهـم تمـام تـوان خـود را بـر روی آن گذاشـت. مجلـس 
بـرای بررسـی آن کمیسـیونی ویـژه تخصیـص داد و بـرای تصویـب 
طرحـی در مـورد آن وارد حواشـی بسـیاری نیـز شـد، امـا در بحبوحـه 
ایـن بحـث هـای داغ و پر حاشـیه، مقـام معظم رهبـری مبحث دیگری 

را بـا عنـوان نفـوذ در راسـتای آن معرفـی کردند. 
هـر چـه زمان مـی گذشـت تاکید رهبـری بـر واژه نفوذ بیـش از پیش 
بـه چشـم می آمـد، بطوری کـه بعـد از کلیـد واژه »فتنه« در سـالهای 
اخیـر، کلیـد واژه »نفـوذ« بـه پـر تكرارتریـن واژه مقـام معظـم رهبری 

تبدیل شـده اسـت. 
ایـن تاکیـدات مقـام عظمـای والیت آنقـدر ادامـه یافت کـه آمارنگاران 
بـه تاکیـد نزدیـك بـه 70 بـاره رهبـری بـر ایـن کلیـد واژه پـی بردند، 
در ایـن نوشـتار قصـد دارم در دو زمینـه »خطـر نفـوذ« و عرصـه هـای 
نفـوذ در چارچـوب گفتمان مقام معظـم رهبری مطالبـی را ارائه نمایم. 

1. خطر نفوذ:
رهبـر معظـم انقـالب بـا عباراتـی کلیـدی در مـاه هـای اخیـر سـعی 
داشـته انـد کـه خطـر نفـوذ را بـه طـرق مختلف به مـردم و مسـئولین 
مربوطـه گوشـزد کننـد، ایشـان نفـوذ را تهدیـدی بـزرگ بـرای کشـور 
معرفـی کردنـد و نفوذ را بخشـی از نقشـه آمریـكا در منطقه دانسـتند. 
ایشـان پـا را فراتـر نهـاده و گفتنـد اصـال نیت دشـمن از مذاکـره نفوذ 
بـوده اسـت، همچنیـن مذاکـره را بهانـه ای برای نفـوذ اعـالم نمودند. 
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علمـی هـم دارنـد، همـه جور آدمی بـرای ایجـاد این رخنه ها هسـتند.
د(نفوذ سیاسی: 

نفـوذ سیاسـی یكـی از مهمتریـن عرصـه های نفـوذ اسـت، قاعدتا یكی 
از اصلـی ترین نقشـه های دشـمن برای نفـوذ، ورود در عرصه سیاسـی 
اسـت، اگر سـخنان رهبـری را در این زمینه برررسـی کنیـم به اهمیت 

ایـن قسـمت پی مـی بریم. 
ایشـان فرمودنـد: نفوذ سیاسـی این اسـت کـه در مراکـز تصمیم گیری 
و اگـر نشـد تصمیـم سـازی نفـوذ بكننـد، وقتی دسـتگاههای سیاسـی 
و دسـتگاههای مدیریتـی کشـور تحـت تاثیـر دشـمنان مسـتكبر قـرار 
گرفـت، آن وقـت همـه تصمیـم گیـری هـا در داخـل کشـور بـر طبق 

خواسـت و میـل و اراده مسـتكبرین انجـام خواهـد گرفـت. 
وقتـی یـك کشـوری تحت نفوذ سیاسـی قـرار گرفت، حرکـت و جهت 
گیـری آن کشـور در دسـتگاههای مدیریتی بـر طبق اراده آن هاسـت، 

آن هـا هـم همیـن را می خواهنـد، برای آنهـا بهتر
 اسـت کـه از خـود آن ملت کسـانی در راس آن کشـور باشـند که مثل 
آنهـا فكـر کننـد. مثل آنهـا اراده کنند، مثـل آنها و بر طبـق  مصالح آن 
هـا تصمیـم بگیرنـد، ایـن هم از نفـوذ سیاسـی. همانطور که مـی بینید 
در بیانـات رهبـری نكات بسـیار مهمـی نهفته اسـت، اولیـن نكته نفوذ 
دشـمن در مراکـز تصمیـم گیـری و تصمیـم سـازی اسـت، ایـن مراکز 
مـی توانـد مشـاوران یـا معاونـان وزرا یـا رئیس جمهـوری باشـند، می 
توانـد مجلس شـورای اسـالمی باشـد یـا نهادهایی پایین دسـت. شـاید 
یكـی از نمونـه هـای آن حضـور همیـن جیسـون رضائیان باشـد که در 
اعترافـات خـود گفـت مـن تـا طعـم آدامـس رئیـس جمهـوری را مـی 

دانـم، اینگونـه نفوذ مـی کنند. 

نكتـه دیگـر، اشـاره مهـم مقـام معظم رهبری بـه این موضوع اسـت که 
بـرای دشـمن هم بهتر اسـت مسـئولینی سـر کار باشـند که مثـل آنها 
فكرکننـد، تـا اینكـه خودشـان رسـما داخل شـوند و مدیریت کشـور را 

بگیرند.  عهـده  بر 
مثـال بـارز آن شـاید عربسـتان سـعودی باشـد کـه پادشـاه و مقامـات 
آن کشـور اهـل همـان کشـور هسـتند امـا مدیریـت آن کشـور و حتی 
تصمیـم حملـه بـه کشـوری چـون یمـن را آمریكا برایشـان صـادر می 
کنـد. اینطـور نفـوذ سیاسـی را در ایـران در زمـان شـاه هـم داشـتیم، 
آمریـكا و جهـان اسـتكبار امـروز هـم بـه دنبـال اینگونـه نفـوذی در 

جمهـوری اسـالمی هسـتند.

ه( نفوذ در منطقه:
 یكـی از نكاتـی کـه بـرای دشـمن اهمیـت دارد، نفـوذ در منطقه غرب 
آسـیا اسـت، این نفوذ را ابتدا با حضور مسـتقیم در عراق و افغانسـتان 
انجـام دادنـد، سـپس بـه شـكل غیر مسـتقیم در سـوریه، مصر و سـایر 

کشـورها وارد شدند. 
ــه در کشــورهایی چــون عربســتان ســعودی  ــن سالهاســت ک همچنی
و اردن بــه شــكل واضــح نفــوذ عمیــق آمریــكا را مــی بینیــم ، مقــام 
ــد: در منطقــه هــم آنهــا مــی خواهنــد نفــوذ  معظــم رهبــری فرمودن
ــداف  ــد و اه ــا کنن ــرای خودشــان دســت و پ ــد حضــور ب ایجــاد کنن
خودشــان را در منطقــه دســت و پــا کننــد مــا بــه حــول و قــوه الهــی 

تــا آنجایــی کــه بتوانیــم نخواهیــم گذاشــت.
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ــوذ  ــئله نف ــه مس ــبت ب ــنگری نس ــزوم روش ل
دشــمن در کالم ولــی امــر مســلمین امــام 

خامنــه ای )مدظلــه(
ــدون  در مســئله  نفوذروشــنگرى الزم اســت؛ روشــنگرِى ب
اّتهــام، بــدون تهمــت زدن، بــدون مصــداق معّیــن کــردن، 

اّمــا روشــنگرى اذهــان مــردم؛ چیــز الزمــی اســت. 

ــا  ــزرگ ایــن اســت کــه شــما باطــل را ب ببینیــد، یكــی از ایرادهــای ب
حــق مخلــوط مــی کنیــد، مشــتِبه میكنیــد؛ حــق را بــا باطــل، َو کتمان 
مــی کنیــد. حقیقــت را بایــد بیــان کــرد کــه ایــن وظیفــه ی مــا اســت.

غفلت از اصل واقعّیت نفوذ 
ــری  ــد، تی ــی بیندازن ــخت اســت؛ بمب ــمنِی س ــمنی، دش ــور دش یك ج
ــرم  ــمنی های ن ــمنی، دش ــور دش ــتند. یك ج ــتی بفرس ــد، تروریس بزنن
ــردم؛  ــرح ک ــوذ را مط ــئله ی نف ــش مس ــدی پی ــن از چن ــه م ــت ک اس
نفــوذ خیلــی مســئله ی مهّمــی اســت. نفــوذ کــه مــا میگوییــم، حــاال 
بعضی هــا واکنــش نشــان مــی دهنــد؛ آقــا! مســئله  نفــوذ جناحــی شــد، 
ــدارم. خــب،  ــا کاری ن ــن حرفه ــه ای ــن ب ــد؛ م اســتفاده  جناحــی کردن
ــد، اســم  ــاره  نفــوذ نكنن ــد، بحــث بیهــوده درب اســتفاده  جناحــی نكنن
نفــوذ را بــدون محتــوای الزم مطــرح نكننــد؛ اینهــا را مــا کاری نداریــم 
ولــی هــر حرفــی زده مــی شــود، هــر کار جــّدی مــی شــود، از اصــل 
واقعّیــت نفــوذ غفلــت نشــود؛ غفلــت نكنیــم کــه دشــمن درصــدد نفــوذ 
اســت. حــاال مــن نفــوذ را مقــداری تشــریح میكنــم کــه نفــوذ چیســت 
ــه غفلــت نكنیــم. جناحهــا همدیگــر را  ــه اســت؛ از اصــل قضّی و چگون
مّتهــم نكننــد؛ ایــن بگویــد آقــا شــما کــه گفتــی مقصــودت ایــن بــود، 

ــی خــب،  ــود؛ خیل ــن ب ــه، شــما کــه گفتــی مقصــودت ای ــد ن آن بگوی
حــاال مقصــود هرچــه بــود. باالخــره واقعّیــت فرامــوش نشــود؛ دشــمن 

دارد بــرای نفــوذ طّراحــی میكنــد.

نفوذ دشمن, نفوذ جریانی
آمــاج نفــوذ هــم چــه کســانی هســتند؟ عمدتــاً نخبــگان، عمدتــاً افــراد 
ــد؛  ــاج نفوذن ــا آم ــا تصمیم ســازان، اینه ــران ی ــاً تصمیم گی ــر، عمدت مؤثّ
ــرد؛  ــام بگی ــوذ انج ــا نف ــود روی اینه ــعی میش ــه س ــتند ک ــا هس اینه
بنابرایــن نفــوذ خطــر اســت؛ نفــوذ خطــر بزرگــی اســت. اینكــه حــاال 
ــتفاده ی  ــد اس ــوذ میخواه ــه ی نف ــد از کلم ــای زی ــد آن آق ــی بگوی یك
ــد  ــاال بكن ــدازد. ح ــت نمی ان ــئله را از اهّمّی ــن مس ــد، ای ــی بكن جناح
یــا نكنــد، بیخــود میكنــد اســتفاده ی جناحــی میكنــد؛ واقعّیــت قضّیــه 

ــرد. ــر ک ــه نمیشــود صرف نظ ــت ک ــن واقعّی ــن اســت؛ از ای ای
مكّمــل ایــن نفــوذ هــم کارهــای حاشــیه ای اســت؛ یكــی از چیزهایــی 
ــر  ــه ب ــت ک ــانی اس ــه ی کس ــت، تخطئ ــوذ اس ــن نف ــل ای ــه مكّم ک
ــر ارزشــها پــای میفشــارند؛ ایــن مكّمــل  ــر نــگاه درســت، ب اصالتهــا، ب
ــه  ــیج را تخطئ ــه بس ــانی ک ــم آن کس ــم بگوی ــت. نمیخواه ــوذ اس نف
ــه،  ــه و چ ــدی و چ ــری و تن ــه افراطی گ ــد ب ــم میكنن ــد، مّته میكنن
ــد؛  ــد؛ همراهــی میكنن ــران همــكاری میكنن ــا نفوذگ ــد ب ــه دارن آگاهان
بنــده ایــن اّدعــا را نمیكنــم، خبــر نــدارم اّمــا واقــع قضّیــه ایــن اســت 
کــه ایــن کمــك اســت. اینهایــی کــه در بخشــهای مختلــف، بــا زبانهــای 
ــری و  ــه افراطی گ ــدروی، ب ــه تن ــد ب ــم میكنن ــیج را مّته ــف، بس مختل
چــه و چــه و چــه، دارنــد در واقــع نفــوذ را تكمیــل میكننــد؛ پــروژه ی 
نفــوذ به وســیله ی اینهــا دارد تكمیــل میشــود؛ چــون بســیج جــزو آن 
ــتحكمی  ــز مس ــك خاک ری ــیج ی ــت؛ بس ــتحكم اس ــای مس خاک ریزه

ــرد. ــت ک ــد سس ــز را نبای ــن خاک ری ــت؛ ای اس

ایجــاد رعــب و وحشــت در دل دشــمن جهــت جلوگیــرى 
از نفــوذ 

بایســت حضــور شــما، وضعّیــت شــما، حرکــت شــما جــوری باشــد کــه 
دشــمن را دچــار رعــب کنــد. دشــمن متجــاوِز بالّطبــع اســت؛ طبیعــت 
جهان خــواران تجــاوز اســت، جلــو آمــدن اســت، تصــّرف اســت، پنجــه 
ــل  ــما قاب ــز ش ــر خاک ری ــت؛ اگ ــا اس ــت اینه ــت، طبیع ــن اس انداخت
نفــوذ باشــد، نفــوذ میكنــد؛ بایــد جــوری حرکــت کنیــد کــه او احســاس 
کنــد نمیتوانــد نفــوذ کنــد. تشــكیل جبهــه  انقالبــی در جنــوب کشــور و 
حضــور نیروهــای انقــالب در قالــب نیــروی دریایــی ســپاه و بّچه هــای 
اســتانهای ســاحلی -ایــن جوانهــای شــجاع، ایــن جوانهــای دل به دنیــا 
نــداده- موجــب شــد کــه ایــن هــدف قرآنــی حاصــل بشــود: تُرِهبــوَن 
ــد.  ــته باش ــتمرار داش ــه اس ــد همیش ــن بای ــم؛ ای ُک ــُدوَّ اهللِ َو َعُدوَّ ــه  َع ِ ب
ــود؛  ــم ب ــگ نخواهی ــروع کننده ی جن ــا ش ــه م ــم ک ــا گفته ای ــا م باره
دالیــل خودمــان را داریــم بــرای ایــن کار؛ هیــچ جنگــی را مــا شــروع 
نمیكنیــم اّمــا بایــد جرئــت شــروع جنــگ را از دشــمن گرفــت، دشــمن 

را بایــد شــناخت، طبیعــت دشــمن را بایــد شــناخت.

مذاکره با دشمن یعنی باز کردن راه نفوذ آنان
مــا بــا مذاکــره  بــا همــان معنــای امــروزی مخالفتــی نداریــم؛ مــا االن بــا 
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همــه  دنیــا داریــم مذاکــره میكنیــم. مــا بــا دولتهــای اروپایــی مذاکــره 
ــم [؛ همــه ی  ــره میكنی ــن ]مذاک ــكای التی ــای آمری ــا دولته ــم، ب میكنی
اینهــا مذاکــره اســت؛ مــا بــا مذاکــره مســئله ای نداریــم. معنــای اینكــه 
ــا اصــل  ــا آمریــكا مذاکــره نمــی کنیــم ایــن نیســت کــه ب میگوییــم ب
ــا آمریــكا مخالفیــم. ایــن یــك  ــا مذاکــره ی ب ــه، ب مذاکــره مخالفیــم؛ ن
ــا  ــه چــرا؛ وااّل ب ــد بفهمــد ک ــن را انســان هوشــمند بای ــی دارد، ای علّت
دیگــران هــم کــه مذاکــره میكنیــم، آن چنــان دوســتان یقه چــاک ما که 
نیســتند -بعضــی از آنهــا دشــمنند، بعضــی بی تفاوتنــد، بــا آنهــا مذاکــره 
ــا جمهــوری  ــكا ب ــا مذاکــره ی آمری ــم- اّم میكنیــم مشــكلی هــم نداری
اســالمی ایــران، یعنــی نفــوذ؛ تعریفــی کــه آنهــا بــرای مذاکــره کردنــد 
ــاز کننــد. امــروز  ــرای تحمیــل ب ایــن اســت و آنهــا میخواهنــد راه را ب
غــول عظیــم تبلیغاتــی دنیــا در مشــت آمریــكا اســت؛ امــروز جریــان 
صهیونیســتِی بشــّدت دشــمن بشــریّت و دشــمن فضیلــت، بــا آمریــكا، 
ــرون  ــد بی ــتین می آی ــك آس ــان از ی ــند، دستش ــك لباس ــر دو در ی ه
ــا اینهــا یعنــی راه را بــاز کــردن بــرای  و بــا هــم هســتند. مذاکــره ی ب
اینكــه بتواننــد، هــم در زمینــه ی اقتصــادی، هــم در زمینــه ی فرهنگــی، 

ــد. ــِی کشــور نفــوذ کنن هــم در زمینه هــای سیاســی و امنّیت
ــا  ــته ای، هرج ــرژی هس ــائل ان ــه مس ــوط ب ــرات مرب ــن مذاک در همی
فرصــت پیــدا کردنــد و میــدان بــه آنهــا داده شــد -کــه البّتــه طرفهــای 
ــی باالخــره  ــك جاهای ــا ی ــود اّم ــع ب ــی بحمــداهلل حواسشــان جم ایران
ــت  ــك حرک ــد، ی ــوذی کردن ــك نف ــد- ی ــدا کردن ــی پی ــا فرصتهای آنه
مضــِرّ بــرای منافــع ملـّـی انجــام دادنــد؛ آنچــه ممنــوع اســت این اســت. 
ــماری  ــای بی ش ــر ضرره ــت به خاط ــوع اس ــكا ممن ــا آمری ــره ی ب مذاک
کــه دارد و منفعتــی کــه اصــاًل نــدارد؛ ایــن فــرق میكنــد بــا مذاکــره بــا 
فــالن دولتــی کــه نــه چنیــن امكاناتــی دارد، نــه چنــان انگیــزه ای دارد؛ 

ــا همدیگــر متفــاوت اســت، ایــن را نمیفهمنــد. اینهــا ب

احیاى مفهوم ایثار و شهادت و توکل بر خدا 
ــادی  ــی و اعتق ــه ی فرهنگ ــه ی همه جانب ــك حمل ــا ی ــم ب ــا مواجهی م
ــم،  ــن دارم میگوی ــه م ــاال ک ــما ح ــی ش ــالم نشــده؛ یعن ــِی اع و سیاس
ــد از آنچــه دارد  ــالع نداری ــن اّط ــد لك ــی کنی ــول م ــن قب ــاً از م قاعدت
اتّفــاق می افتــد؛ بنــده اّطــالع دارم از آنچــه دارد اتّفــاق می افتــد؛ مــن 
ــمن و  ــی دش ــكر فرهنگ ــد؛ لش ــاق می افت ــه دارد اتّف ــم چ دارم میبین
ــن  ــه برایشــان ممك ــی ک ــه ی ابزارهای ــا هم لشــكر سیاســی دشــمن ب
بــوده، حملــه کرده انــد بــه مــا بــرای سســت کــردن اعتقــادات دینــی 
ــا در  ــت نارضایی ه ــا، تقوی ــی م ــادات سیاس ــردن اعتق ــت ک ــا، سس م
داخــل کشــور، جــذب جوانهــا بخصــوص جوانهــای فّعــال و اثرگــذار در 
ســطوح مختلــف بــرای مقاصــد خودشــان؛ دارنــد کار میكننــد. خــب، در 
مقابــل اینهــا کارهایــی دارد انجــام مــی گیــرد؛ بّچه هــای حزب اللّهــی، 
مردمــان مؤمــن، مســئوالن باتعّهــد کارهــای خوبــی دارنــد انجــام مــی 
دهنــد لكــن بیــش از اینهــا بایــد در کشــور کار بشــود. یكــی از قلمهــای 
ــاارزش مثــل مفهــوم جهــاد،  مهــم، همیــن اســت کــه ایــن مفاهیــم ب
ــوم  ــواده ی شــهید، مفه ــوم خان ــوم شــهید، مفه ــوم شــهادت، مفه مفه

صبــر بــرای خــدا، احتســاب هلل بایــد زنــده بمانــد.

بزک دشمن
ــات  ــن خصوصّی ــا ای ــزرگ را ب ــن شــیطان ب ــد ای ــا اصــرار دارن بعضی ه

-کــه از ابلیــس بدتــر اســت- بــزک کننــد و بــه شــكل فرشــته وانمــود 
کننــد. چــرا؟ دیــن به کنــار، انقالبیگــری به کنــار؛ وفــاداری بــه مصالــح 
کشــور چــه میشــود؟ عقــل چــه میشــود؟ کــدام عقلــی و کــدام وجدانی 
ــوان  ــكا را به عن ــدرت آمری ــل ق ــی مث ــه انســان قدرت اجــازه میدهــد ک
دوســت، به عنــوان مــورد اعتمــاد، به عنــوان فرشــته ی نجــات انتخــاب 
بكنــد؟ این ]گونــه [ هســتند؛ حقیقــت امــر ایــن اســت. بلــه، خودشــان 
را می آراینــد؛ بــا ظاهــر اتوکشــیده، بــا کــراوات، بــا ادکلــن، بــا ظواهــر 
بظاهــر چشــمگیر، خودشــان را در چشــم افــراد ســاده لوح جــور 
دیگــری جلــوه میدهنــد؛ حقیقــت رژیــم آمریــكا اینهــا اســت. ایــن در 
ــورد کشــورهای دیگــر هــم همین جــور اســت.  ــا اســت؛ در م ــورد م م
ــرد؛  ــرون ک ــور بی ــزرگ را از کش ــیطان ب ــن ش ــران ای ــزرگ ای ــت ب ملّ
نبایــد بگذاریــم دوبــاره برگــردد؛ نبایــد بگذاریــم از در رفــت، از پنجــره 
برگــردد؛ نبایــد اجــازه بدهیــم نفــوذ پیــدا کنــد؛ دشــمنی اینهــا تمــام 

نمــی شــود.
مذاکره وسیله ای برای نفوذ دشمن

ــه  ــره بهان ــا[ مذاک ــد؛ ]اّم ــا ایرانن ــره ی ب ــام مذاک ــه ن ــزی ب ــال چی دنب
ــرای  ــیله ب ــره وس ــت، مذاک ــوذ اس ــرای نف ــیله ب ــره وس ــت، مذاک اس
ــه دالیــل  ــه ی هســته ای ب تحمیــل خواســتها اســت. مــا فقــط در قضّی
ــت  ــم، موافق ــر کرده ای ــل را ذک ــن دالی ــم ای ــّرر ه ــه مك ــّخصی ک مش
کردیــم برونــد مذاکــره کننــد؛ خــب مذاکــره کردنــد. بحمــداهلل 
ــا  ــدند؛ اّم ــر ش ــوب ظاه ــه خ ــن عرص ــم در ای ــا ه ــدگان م مذاکره کنن
در عرصه هــای دیگــر مــا اجــازه ی مذاکــره ندادیــم و بــا آمریــكا 
ــا  ــا[ ب ــم، ]اّم ــره میكنی ــا مذاک ــا م ــه ی دنی ــا هم ــم؛ ب ــره نمیكنی مذاک
آمریــكا نمیكنیــم. مــا اهــل مذاکره ایــم، اهــل تفاهمیــم؛ هــم مذاکــرات 
ــوام، هــم مذاکــرات در  در ســطح دولتهــا، هــم مذاکــرات در ســطح اق
ســطح ادیــان؛ مــا اهــل مذاکره ایــم و بــا همــه مذاکــره میكنیــم جــز بــا 
آمریــكا؛ و البّتــه رژیــم صهیونیســتی بجــای خــود محفــوظ کــه اصــل 
ــی اســت. ــت جعل ــم صهیونیســتی، وجــود نامشــروع و دول وجــود رژی

ایجاد اختالف و تفرقه در بین مسلمانان 
شــیوه های برخــورد بــا اســالم و دشــمنی بــا اســالم هــم متنّوع ]اســت [؛ 
ــرای  ــد ب ــدا میكنن ــد، راه پی ــر میكنن ــینند فك ــام. می نش ــواع و اقس ان
نفــوذ کــردن، بــرای ضربــه زدن. ســالهای اّول پیــروزی انقــالب اســالمی 
بــود کــه مــا اّطــالع پیــدا کردیــم رژیــم صهیونیســتی یــك جمعّیتــی 
را معّیــن کــرده اســت و پــول بــه اینهــا داده کــه بنشــینند راجــع بــه 
اســالم و راجــع بــه شــیعه فكــر کننــد، مطالعــه کننــد، بررســی کننــد؛ 
خــب، ایــن مطالعــه بــرای چیســت؟ ایــن مطالعــه بــرای ایــن اســت کــه 
ببیننــد چه جــور میشــود ایــن عامــل عظیــم را، ایــن بیــداری را خنثــی 
ــدار  ــه بی ــلمان ک ــای مس ــه ملّته ــود ب ــور میش ــه [ چه ط ــرد؛ ]اینك ک
ــد کار  ــد میتوانن ــد، فهمیده ان ــدرت دارن ــه ق ــد ک ــده اند، فهمیده ان ش
کننــد ضربــه زد. نشســتند پولهــا خــرج کردنــد. اینكــه گفتــم، یكــی اش 
ــی را  ــم، بعض ــر داری ــی را خب ــه بعض ــون -ک ــز و کان ــا مرک ــود؛ ده ه ب
ــتی،  ــم صهیونیس ــكا، در رژی ــا، در آمری ــم- در اروپ ــدس میزنی ــم ح ه
در بعضــی از کشــورهای وابســته و تحــت فرمــان اینهــا به وجــود آمــد، 
ــرای اینكــه ببیننــد راه هــا چیســت. آن وقــت شــما می بینیــد ایجــاد  ب
اختــالف را، ایجــاد خشــونت را، بدنــام کــردن اســالم را، تجزیــه کــردن 
ــه جــان هــم انداختــن ملّتهــای مســلمان را  کشــورهای اســالمی را، ب
ــای الزم  ــزو کاره ــت را ج ــك ملّ ــاد ی ــن آح ــم انداخت ــان ه ــه ج و ب
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خودشــان میداننــد.
نقشــه ی ایــن دشــمن در ایــن منطقــه عمدتــاً بــر دو پایــه اســتوار اســت 
-البّتــه شــعب زیــادی دارد لكــن عمــده ایــن دوتــا اســت- یكــی عبارت 
اســت از ایجــاد اختــالف، دّومــی عبــارت اســت از نفــوذ. ایــن، اســاس 
ــالف  ــالف؛ اخت ــاد اخت ــت: ایج ــه اس ــن منطق ــمن در ای ــه ی دش نقش
بیــن دولتهــا و بعــد اختــالف بیــن ملّتهــا، کــه خطرناک تــر از اختــالف 
ــه  ــبت ب ــا را نس ــای ملّته ــی دله ــت؛ یعن ــا اس ــالف ملّته ــا، اخت دولته
ــف؛  ــای مختل ــا نامه ــد؛ ب ــت بیافرینن ــد و عصبّی ــن کنن یكدیگــر چرکی
ــم  ــم و پان ترکیس ــم و پان عربیس ــئله ی پان ایرانیس ــت مس ــاال یك وق ح
و ایــن حرفهــا بــود، یــك روز هــم مســئله ی ســّنی و شــیعه و تكفیــر و 
ماننــد اینهــا اســت؛ بــه هــر عنوانــی کــه بتواننــد، ایجــاد اختــالف کنند. 
ایــن یــك قلــم از کارهــای اینهــا اســت کــه بشــّدت دارنــد روی ایــن 

کار میكننــد.

اقتصاد مقاومتی
ــل آن کســانی و آن  اقتصــاد مقاومتــی عامــل اســتحكام اســت در مقاب
قدرتهایــی کــه از همــه ی ظرفّیــت اقتصــادی و سیاســی و رســانه ای و 
امنّیتــی خودشــان دارنــد اســتفاده میكننــد بــرای اینكــه بــه ایــن ملّــت 
و ایــن کشــور و ایــن نظــام ضربــه وارد کننــد. یكــی از راه هایــی کــه فعاًل 
پیــدا کردنــد عبــارت اســت از رخنــه از راه اقتصــاد. ایــن هشــدار را مــا 
ســالها اســت مطــرح کردیــم و گفتیــم؛ مســئولین هــم هــر کــدام بــه 
فراخــور توانایی هــای خودشــان تالشــهای خوبــی کردنــد لكــن مــا بایــد 
بــا همــه ی تــوان، بــا همــه ی ظرفّیــت موضــوع اقتصــاد مقاومتــی را در 
داخــل دنبــال کنیــم؛ ایــن میشــود تقــوای اجتماعــی مــا در زمینــه ی 

مســئله ی اقتصــادی.

نفوذ فرهنگی
ــر روی فرهنــگ بیشــتر از همــه جــا اســت. چــرا؟  تمرکــز دشــمنان ب
ــاج  ــدف و آم ــگ دارد. ه ــه فرهن ــادی ک ــر زی ــن تأثی ــر همی به خاط
تحــّرک دشــمنان در زمینــه ی فرهنــگ، عبــارت اســت از ایمــان مــردم 
و باورهــای مــردم. مســئوالن فرهنگــی، بایــد مراقــب رخنــه ی فرهنگــی 
ــاس  ــد حّس ــاک اســت؛ بای ــای فرهنگــی بســیار خطرن باشــند؛ رخنه ه
باشــند، بایــد هشــیار باشــند. نمیخواهیــم بگوییــم همــه ی آســیب های 
فرهنگــی کار بیگانــگان اســت؛ نــه، خــود مــا هــم مقّصریــم؛ مســئوالن 
مختلــف، مســئوالن فرهنگــی، مســئوالن غیــر فرهنگــی، کم کاری هــا، 
ــمن  ــردن دش ــه گ ــه را ب ــا هم ــته؛ م ــر داش ــا تأثی ــا، اینه غلط کاری ه
مســائل  زمینــه ی  در  هــم  را  دشــمن  اّمــا حضــور  نمی اندازیــم؛ 
فرهنگــی نمیتوانیــم فرامــوش کنیــم. امــروز و از روزهــای اّول انقــالب، 
دســتگاه های تبلیغــات، همــه ی توش و تــوان خــود را گذاشــته اند بــرای 
ــد.  ــاد کنن ــالب بی اعتق ــن انق ــای ای ــه پایه ه ــردم را نســبت ب ــه م اینك
ایــن کاِر فرهنگــی اســت؟ ایمــان مــردم را مــورد تهاجــم قــرار دادنــد، 
باورهــای قلبــی مــردم را مــورد تهاجــم قــرار میدهنــد؛ ایــن را نمیشــود 

انســان ندیــده بگیــرد.

روشهاى موذیانه و موریانه اى
ــی از  ــد. یك ــدا کنن ــك کاری پی ــه ی ــتند ک ــن هس ــال ای ــان دنب آن
کارهــای مهــم آنهــا ایــن اســت کــه بــا روشــهای موذیانــه و موریانــه وار، 

بیــن مــا اختــالف بیندازنــد؛ ایــن جــزو کارهــای رائــج اینهاســت، ایــن 
کار را از قدیــم انجــام میدادنــد. البتــه متبحــر و کارشــناس کامــل ایــن 
کار، انگلیســی های خبیثنــد؛ آنهــا در زمینــه ی ایجــاد اختــالف، از 
ــد، از  ــا شــاگردی میكنن ــا پیــش آنه همــه کارشــناس ترند؛ آمریكائی ه
آنهــا یــاد میگیرنــد! ایجــاد اختــالف از راه هــای نفــوذ، مثــل موشــهای 
ــه، وارد شــدن و نفــوذ کــردن؛ اینهــا جــزو کارهــای  دزد، مثــل موریان
متعــارف آنهاســت. مــا بایــد حواســمان جمــع باشــد. بایــد اختالفــات 

بــه حداقــل برســد.
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انقالب اسالمی، دشمن شناسی، استکبار ستیزی و 
مقابله با نفوذ دشمن

جز  تاکنون،  اسالمی  انقالب  پیروزى  ابتداى  از  آمریكا 
طی  در  و  نداشته  روا  ما  ملت  حق  در  رذالت  و  جنایت 

مدت یاد شده درصدد ضربه  زدن به ما بوده است.
انقالب اسالمی ایران، بزرگترین و عمیقترین تحّول ارزشی و فكری را در 
عصر حاضر به وجود آورد و معمار بزرگ آن و احیاگر قرن، امام خمینی 
قدس  سره ، اسالم ناب محّمدی را در صحنه  های اجتماعی و مبارزه با 
با کنار زدن نظام طاغوتی به اصالح امور  الحاد، نشان داد و  استكبار و 
ایدئولوژی  طرح  و  ایران  در  اسالمی  حكومت  پایه  های  تحكیم  و  امت 
اسالم به عنوان تنها راه نجات بشریت در جهان پرداخت. آنچه در این 
انقالب غیرقابل انكار و چشمگیر است تأثیر تعیین  کننده اسالم، به عنوان 
محرک انقالب و نقش علمای آگاه به زمان، دارای بینش اصیل اسالمی 
و برخوردار از صداقت، تقوا، استحكام رأی و برخوردار از پایگاه مردمی 
در بسیج و تمرکزبخشی توده ها، در پرتو اندیشه دینی می باشد و همین 
در  را  امپریالیسم  که  بود  آن  پروردگان  و دست   انقالب  اسالمی  هویت 

شكل شرک و الحاد و در دو قالب شرقی و غربیش، به چالش طلبید.
بدون تردید اگر نگوییم عامل اصلی پیكاری که از سپیده  دمان تاریخ بشر 
آغاز و همچنان تداوم دارد، ستیز با استكبار و انحصارطلبی است حداقل 
مهمترین عامل تكّون انقالبها بوده است و در طی زمان مبارزات مكتبی 
با خطوط و مرزبندی های ستیز حق و باطل، هیچ جایی برای مصالحه 
سیاسی و احیانا فرصت  طلبی باقی نگذارده است؛ در همین راستا وقوع 
به هم خوردن  و  آمریكا در منطقه  پایگاه  اسالمی در مهمترین  انقالب 
تعادل قوا در آن با شعار سیاست خارجی »نه شرقی، نه غربی«، ظهور 
یك قطب جدید قدرت مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی جدا از ایدئولوژیهای 
مسلّط جهانی، دچار مشكل کردن آمریكا در راه حفظ توسعه و عالئق 
منطقه  ای خود و سقوط حكومت پهلوی که از ستونهای اصلی استراتژی 
آمریكا بود و جّدی ترین ضربه ای که آمریكا پس از شكست ویتنام از این 
انقالب دریافت نمود، موجب شدند که این کشور به اقدامات مختلفی از 
قومی  جریانات  تحریك  و  سیاسی  و  فرهنگی  نظامی،  کودتاهای  قبیل: 
اقتصادی،  از متجاوز در جنگ تحمیلی و فشارهای  نژادی و حمایت  و 
خود  داده  کف  از  جاپای  دوباره  شاید  تا  بزند  دست  و-  نظامی  تحریم 

مقاومت  اما  بگیرد،  بازپس  را 
ضربه   نمایش  ما،  ملت  جانانه 
النه  تسخیر  با  آمریكا  پذیری 
آمریكا  جاسوسی ـ سفارتخانه 
توسط  آبان   13 تصویب  ـ 
به  اسالمی  شورای  مجلس 
با  مبارزه  ملی  »روز  عنوان 
جاودانه  نماد  و  استكبار« 
ناکام  و  استكبارستیزی 
اقدامات  در  آمریكا  گذاشتن 
خاورمیانه ای ـ که همه و همه 
ـ  داشت  ایدئولوژیكی  ریشه 
این  سیاستمداران  سرانجام 
کشور را به تغییر در گفتار و رفتار واداشت که ظاهر این تغییر، نشان 
دهنده یك چرخش در سیاست گذاری آمریكا نسبت به ایران بود؛ این 
تغییرات بظاهر صوری و به تعبیر بعضیها از سر ناچاری، بستری را فراهم 
مهمترین  جزو  اخیر  سالهای  در  آمریكا  و  ایران  روابط  بررسی  تا  آورد 
مسائل تلقی گردد و ذهن بسیاری را به خود مشغول دارد که آیا با توجه 
به شرایط موجود و تحوالت به وجود آمده زمینه ای برای ارتباط فراهم 
است یا نه؟ در ایران سه نوع موضع گیری در این رابطه به چشم می خورد 
که هر کدام برای اثبات دیدگاه خود به استدالالت و شواهدی مبنی بر 

این نیاز یا عدم آن، رو آورده اند:

 الف: جریان اول
طرفداران این جریان با نشاط و هلهله به استقبال چنین موضوعی رفته 
و خواهان برقراری رابطه هر چه سریعتر با آمریكا هستند و در این راستا 

بر آنند که:
اوالً: هر چه زودتر هر گونه دیوار بی اعتمادی میان دو کشور را از میان 

بردارند؛
ثانیاً: موضوع رابطه با آمریكا را به عنوان یك نیاز، هر چه بیشتر پررنگ 

کنند؛
ثالثا: جنایات پیشین و حال آمریكا را در ایران و جهان کمرنگ نشان داده 

و از هر گونه افشاگری دست بردارند؛
رابعا: از اقدامات گذشته ایران نسبت به آمریكا از جمله تسخیر سفارت 

آن یا شعار دادن علیه این کشور و یا سوزاندن پرچمش توبه کنند.
خامسا: تالش در جهت تنش زدایی دولت به منظور صورت گرفتن هر چه 

سریعتر این مهم؛
این جریان بر این باور است که دوستی و رابطه با آمریكا ضامن پیشرفت 
و یا دست کم یكی از عوامل توسعه در ایران و تأمین منافع کشور تنها 
در سایه این ارتباط میّسر است و این ارتباط می تواند زمینه موفقیت در 
موارد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نیز اقتدار بیشتر را برای ما فراهم آورد.
برخی از تحلیلگران این دیدگاه را به دیده نقد نگریسته و اشكاالتی را بر 
آن وارد ساخته اند، از جمله این که هیچ گونه تغییر جّدی از آنچه شما از 
آن یاد می کنید در گفتار و رفتار آمریكا به چشم نمی خورد و تصمیمات 
رهبران  چنانكه  می رسد.  نظر  به  و مشكوک  کاماًل مضطرب  آمریكاییها 
آمریكا در طول سه دهه همواره اظهار داشتند، اصول و اهداف و افكار 
خود را در مورد ایران تغییر نداده ایم اگر ایران از حمایت خود از تروریسم 
ما  بردارد  دست  صلح  روند  با  مخالفت  و  خطرناک  سالحهای  توزیع  و 
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خواهان آشتی واقعی ]با[ آن کشور هستیم.

ب: جریان دوم
نوع  هر  در  را  ایران  ملت  اقتدار  و  عزت  تا  است  آن  بر  جریان،  دومین 
رابطه خارجی، نشان دهد و فكر می کند با توجه به شرایطی که برخی 
از آنها تحقق یافته است می توان به طور مشروط با آمریكا رابطه برقرار 
از  این جریان در هاله ای  البته اظهارنظرها و تحلیل و تفسیرهای  کرد؛ 
ابهام است چنان که گاه زمینه را مساعد و گاه نامساعد می بینند و در 

اظهارنظرها دچار نوعی پریشانی و دوگانه گویی هستند.
ج: جریان سوم

این جریان، مخالف مطلق هرگونه ارتباط با آمریكاست و عزت و شوکت 
ملت و دولت را در همین عدم ارتباط می بیند. اینها می گویند: سالهاست 
که غربیها ملت مشرق زمین را مردمی عقب مانده و رخوت زده و اسالم را 
اندیشه و اعتقادی توقف آفرین می دانند! گذشته تاریخ بیانگر این حقیقت 
دّره  ته  به  قله ای  از  که  کسانی  همچون  مدت  این  در  غربیها  که  است 

می نگرند به شرق و ملل شرقی می نگریسته اند.
اصل انقالبی تولی و تبری مقدمه ای ضروری و الزم برای شناخت هر بافت 
سیاسی است؛ اگر با دشمنان اسالم و خلق، خشم و در مقابل عاشقان، 
پویندگان، سینه چاکان، جانبازان و پاسداران راه خدا که جانفشانان راه 
حقند مهر، ورزیده نشود با چه دافعه و جاذبه ای می توان به حرکت در 
عنصر  یك  چه  هر  که  است  این  مسأله  داد؟  ادامه  تاریخ  تكاملی  بستر 
مكتبی از کینه و مهر انقالبی تهی شود به پوسیدگی، فروریختگی درونی 
و ارتجاع نزدیكتر می شود. عنصر انقالبی باید از خشم و کین انقالبی و 

عشق و مهر توحیدی آکنده و مشتعل باشد.
به  تبلیغات هوچی گری می اندازد،  در گرداب  را  انسان  به غرب  گرایش 
روابط پنهانی با قدرتهای حاکم جهانی می انجامد و کفه ترازوی نه شرقی 
ـ نه غربی را به نفع غرب پایین می کشد در نتیجه دستاوردهای انقالب 
اسالمی را لوث می کند و به اعتقاد به برتری تكنیك بر ایمان و پوسیدگی 
بنیادهای فكری و نیز عدم اعتماد به نفس منجر می شود و سرانجام، او را 
از خود تهی و با خود بیگانه می کند؛ دلبستگی به غرب ـ بویژه به آمریكا 
ـ ناشی از عدم درک درست فرهنگ سیاسی اسالم و مفتونی به مفاهیم 

و اصطالحات غرب است؛ به فرموده امام خمینی قدس سره :
با  او  است  جهان  مستضعف  و  محروم  مردم  یك  شماره  دشمن  آمریكا 
ایادی مرموز و جنایتكارش چنان خون مردم بی پناه را می مكد که گویی 

در جهان هیچ کس جز او و اقمارش حق حیات ندارند.
خود،  خارجی  سیاست  زمینه  در  اسالمی  انقالب  که  است  این  نه  مگر 
حقوق  از  حمایت  غرب،  و  شرق  به  وابستگی  عدم  قبیل:  از  تعهداتی 
مسلمانان و ملتهای مستضعف در سراسر جهان، نفی هر گونه سلطه جویی 
و سلطه پذیری، تز صدور انقالب، سیاست اعالم حمایت از آزادی فلسطین، 
حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه 
صلح آمیز  روابط  و  سلطه گر  قدرتهای  برابر  در  تعهد  عدم  و  مسلمانان 
مبارزه حق طلبانه مستضعفان در  از  با دولتهای غربی، حمایت  متقابل 
برابر مستكبران در هر نقطه از جهان و .. دارد؟ آیا این تعهدات با ارتباط 

با آمریكا می سازد؟
گونه  هر  به  دادن  پایان  استقالل  بُعد  مهمترین  که  است  این  نه  مگر 
این که  و  بوده و هست  آمریكا  نیروهای خارجی بخصوص  به  وابستگی 
نفوذ  تحت  و  وابسته  خود،  تصمیم گیریهای  در  انقالب  از  پس  ایران 

بر  بلكه تصمیم گیری هایش مبتنی  نباشد  آمریكا  بویژه  قدرتهای غربی 
منافع اسالمی و ملی کشور باشد؟ بررسی اصول مختلف قانون اساسی 
جمهوری اسالمی نشانگر تأکید نظام اسالمی بر نفی وابستگی در ابعاد 
مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی است و این به معنای نفی 

رابطه با دولتهای خارجی سلطه گر و استعمارگر می باشد.
این دیدگاه معتقد است که مسائل ذیل باید عمیقا مورد توجه قرار گیرد:
1 ـ در مواجهه با رفتارهای سیاسی یك دولت خارجی اصل باید بر پرهیز 

از هرگونه خوش باوری، ساده انگاری و خودباختگی باشد.
2 ـ یك انسان متعهد، باید در مسائل، ژرف اندیش و در حفظ معیارهای 

عقیدتی و ملی متعصب باشد.
3 ـ در برخوردهای خصمانه آمریكا، نخبگان سیاسی ملت باید به همان 
میزان، شدت عمل به خرج دهند و در موضعگیری های خود از هر گونه 

تسامح و تساهل پرهیز کنند.
4 ـ سابقه دیرینه آمریكا با ایران چه در دوران پیش از انقالب و چه در 

دوران پس از انقالب همیشه، با واقع بینی باید موردنظر و توجه باشد.
مقابل  در  اسالمی  ایران  تضعیف  باعث  که  عملكردی  هرگونه  از  ـ   5

دشمنان مشترک می شود به شدت باید پرهیز شود.
6ـ  کمكهای آمریكا را به سازمانهای تروریستی و جنایتكار مخالف با نظام 

اسالمی همیشه باید در نظر داشت.
7 ـ باید توجه داشت که آنچه امروزه و در این مقطع خاص از آمریكا سر 
می زند ـ در قالب سخنان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه  اش ـ بیش 

از یك مانور سیاسی نیست.
با  اعراب  روند سازش  با هرگونه  ایران  آمریكا در عین مخالفت  آیا  ـ   8

اسرائیل، راه سكوت را در پیش خواهد گرفت؟
9 ـ آیا آمریكا در عین پافشاری نظام اسالمی بر ارزشهای دینی ـ ملی 

خود، باز هم با ایران، کنار خواهد آمد.
10 ـ آیا دوستی آمریكای تمامت خواه با ایران اسالمی ارزش مدار، قابل 

تصور است؟
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  آمریكا  این است که:  این دیدگاه   جان کالم 
اسالمی تاکنون، جز جنایت و رذالت در حق ملت ما روا نداشته و در طی 
مدت یاد شده درصدد ضربه زدن به ما بوده است، اآلن هم در قالب حربه 
مدرنیسم و ناسیونالیسم، به تزلزل بنیادهای اعتقادی مردم ما می اندیشد، 
تا به این وسیله، راه را برای تسلیم و در نهایت بردگی مردم و سلطه همه 
هویت  انهدام  درصدد  بی بندوباری  رواج  با  و  سازد  آماده  خویش  جانبه 
انسان مسلمان و ایجاد تشنج در جامعه اسالمی و متزلزل کردن ارزشهای 
متعالی انسانی و تحقیر ملت ایران است. در نتیجه ارتباط با آمریكا نه 
بر مشكالت  نخواهد کرد که  را حل  یاد شده  از مشكالت  تنها مشكلی 
خواهد افزود. امروز اگر بناست کسی به این ملت خدمت کند باید پرده 
از چهره جنایتكار آمریكا در توطئه  های بی رحمانه اش بردارد و مردم را 
در این زمینه ها هوشیار نموده و به استقامت دعوت کند. هر حرکتی که 
نفرت مردم را نسبت به دولت آمریكا کاهش دهد یقیناً به زیان مردم ما 
تمام خواهد شد و چه بسا نسل جوان و نوجوانی را که از جنایات آمریكا 
و روحیه درنده خویی او چندان آگاهی ندارند به ساده اندیشی بكشاند. هر 
چه شعله نفرت از دشمن ظالم در قلبهای مردم ایران برافروخته تر شود، 
شور و شتاب حرکت آنان برای سازندگی و تكیه بر زانوان خود افزوده تر 

خواهد شد.
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نظر امام خمینی )ره( در خصوص »نفوذ« چه بود؟

امــروز غــرب و شــرق بــه خوبــی مــی  داننــد کــه تنهــا نیرویــی 
ــان را از صحنــه خــارج کنــد، اســالم اســت. کــه مــی  توانــد آن

ــم؛  ــنیده ای ــالب ش ــم انق ــر معظ ــوذ« را از رهب ــا واژه »نف ــته باره ــاه گذش ــد م در چن
ــرکات  ــوص تح ــئوالن در خص ــردم و مس ــدن م ــیار ش ــبب هوش ــه س ــئله ای ک مس

ــت. ــده اس ــی، ش ــه ایران ــه در جامع ــرای رخن ــا ب ــی ه آمریكای
ســال هاســت در ایــران واژه نفــوذ دشــمنان را مــی شــنویم کــه متاســفانه در بســیاری 
از مــوارد امــروز مــی توانیــم آثــار ایــن نفــوذ گذشــته را در جامعــه ببینیــم امــا در چنــد 
ــه ســبب مذاکــرات ایــران و 5+1ایــن مســئله بصــورت ویــژه ای در جامعــه  مــاه اخیــر و ب

مطــرح شــده اســت.
در ســال هــای اخیــر و علــی الخصــوص در ســالی کــه در آن حضــور داریــم رهبــر انقــالب 
ــه در  ــد  ک ــوده ان ــرح نم ــه را مط ــمنان در جامع ــوذ دش ــه و نف ــئله رخن ــا مس باره
مهمتریــن آن هــا در دیــدار شــهریور مــاه بــا اعضــای دولــت فرمودنــد: هوشــیار 
ــه  ــن، در صحبــت گفتــم ک باشــیم؛ مــن چنــد روز قبــل از ای
اینهــا در صــدد نفوذنــد، در صــدد رخنــه کردننــد؛ ایــن رخنــه 
از جاهــای مختلفــی ممکــن اســت باشــد؛ مواظــب باشــید. یك 
وقــت آدم خبــر میشــود کــه فــرض بفرماییــد فــالن ســازمان آمــده یــك بخشــی 
ــك شــكل  ــه ی ــا را- ب ــد مهدکودک ه ــرض کنی ــاًل ف ــا را -مث ــه ی فرهنگــی م از مجموع
ــد  ــك میشــود میبین ــه نزدی ــد ک ــد، بع ــن را آدم میفهم ــد؛ ای ــت میكن ــی دارد هدای خاّص
ــه نداشــته؛ اینهــا رخنــه اســت؛ در زمینه هــای  ــا[ آدم توّج کار خطرناکــی و کار بزرگــی اســت ]اّم

گوناگــون؛ در زمینه هــای اقتصــادی، در رفت وآمدهــا، در همــه ی دســتگاه ها.
ایــن هشــدارهای رهبــر انقــالب ســبب شــد تــا سیاســیون و مــردم نســبت بــه تحــرکات مخفیانــه دشــمنان بــرای نفــوذ در جامعــه هوشــیار شــوند 
و واکنــش هــای کشــورهای غربــی را بــا دقــت بیشــتری زیــر نظــر بگیرنــد کــه نتیجــه ایــن هوشــیاری دســت یافتــن بــه اهــداف شــوم دشــمنان 

در دوران پســا برجــام اســت.
ـــی  ـــه الب ـــك ب ـــی نزدی ـــدرو آمریكای ـــكده تن ـــك اندیش ـــال ی ـــرای مث ب
صهیونیســـتی بـــه نـــام بنیـــاد دفـــاع از دموکراســـی دریادداشـــتی 
ـــه  ـــن مؤسس ـــد ای ـــو ارش ـــال عض ـــن وینت ـــم بنجامی ـــه قل ـــتاخانه ب گس
نوشـــت: »در حـــال حاضـــر توافـــق هســـته ای یـــك فاجعـــه بـــرای 
تكثیـــر ]ســـالح های هســـته ای[ و یـــك تیـــر خـــالص بـــه هرگونـــه 
ـــود دارد:  ـــز وج ـــی نی ـــه مثبت ـــا جنب ـــت. ام ـــی اس ـــدی برایدموکراس امی
ـــود  ـــور ناب ـــان به منظ ـــال زم ـــا ده س ـــان تنه ـــق برایم ـــن تواف ـــاید ای ش
ـــد  ـــكا می توان ـــت آمری ـــد... دول ـــده باش ـــران خری ـــت ای ـــاختن حكوم س
ـــت  ـــد. تقوی ـــك نمای ـــانه کم ـــق رس ـــرات از طری ـــای دموک ـــه ایرانی ه ب
ـــت  ـــر حمای ـــی ب ـــی زبان مبتن ـــانه فارس ـــردا« - رس ـــو ف ـــه »رادی بودج
مالـــی آمریـــكا - حائـــز اهمیـــت اســـت. شـــاید ایـــن برنامه هـــا بـــه 
ـــق  ـــر طب ـــان ب ـــدد جامعه ش ـــازماندهی مج ـــی س ـــا در چگونگ ایرانی ه
ـــوای  ـــا و ق موازیـــن لیبـــرال و دموکراتیـــك کمـــك کنـــد... پارلمـــان اروپ
ـــی در  ـــدان سیاس ـــت[ معان ـــورد ]وضعی ـــد در م ـــی می توانن ـــه مل مقنن
ندامتگاه هـــای کیفـــری ایـــران جلســـات رســـیدگی برگـــزار نماینـــد. 
آســـیب پذیری حكومـــت ایـــران در قبـــال تغییـــر بـــا تشـــدید 
ـــدا  ـــش پی ـــران افزای ـــط ته ـــر توس ـــوق بش ـــترده حق ـــض گس ـــه نق عرض
می کنـــد. شـــاید انجـــام مبـــارزات پایـــدار حقـــوق بشـــری به ویـــژه 
ــا در درون حكومـــت ایـــران انشـــقاق پدیـــد آورد. هدایـــت  در اروپـ
ـــق  ـــا تواف ـــود، ام ـــد ب ـــوار خواه ـــران دش ـــر ای ـــه تغیی ـــی ب ـــیر منته مس

ـــرای  ـــردی را ب ـــت منحصربه ف ـــی فرص ـــوب کنون ـــاً معی ـــته ای عمیق هس
تمرکـــز بـــر تغییـــر ایـــران بـــه دســـت می دهـــد.

پیتـــر هـــارل، از پژوهشـــگران اندیشـــكده ی »مرکـــز امنیـــت 
ـــی  ـــه م ـــن توصی ـــفید چنی ـــات کاخ س ـــه مقام ـــد«، ب ـــی جدی آمریكای
کنـــد: آمریـــكا بایـــد یـــك اســـتراتژی تهاجمـــی ترویـــج اصالحـــات 
ـــتر  ـــل بیش ـــا تعام ـــد ت ـــال کن ـــران را دنب ـــی در ای ـــی و اجتماع سیاس
ـــه  ـــای جامع ـــی و نهاده ـــن الملل ـــی و بی ـــی آمریكای ـــات غیردولت مؤسس
ـــدن  ـــی مان ـــه باق ـــد ب ـــنگتن بای ـــهیل شود.واش ـــران تس ـــی در ای ی مدن
ـــی در  ـــات سیاس ـــال اصالح ـــه دنب ـــه ب ـــران، ک ـــی در ای ـــار فعاالن در کن

ـــد. ـــه ده ـــتند، ادام ـــور هس کش
مـــواردی ماننـــد ایـــن دو نمونـــه در گفتـــار مســـئوالن و مقامـــات 
ـــی  ـــای مختلف ـــورت ه ـــه ص ـــا و ب ـــی باره ـــژه آمریكای ـــه وی ـــی و ب غرب
ــه در  ــتار رخنـ ــان خواسـ ــكار و پنهـ ــورت آشـ ــده و بصـ ــان شـ بیـ
ـــام  ـــت نظ ـــر در ماهی ـــرای تغیی ـــی ب ـــه ایران ـــئوالن و جامع ـــان مس می
جمهـــوری اســـالمی هســـتند و متاســـفانه عـــده ای نیـــز در داخـــل 
ـــا  ـــات آن ه ـــی از اقدام ـــواره یك ـــرده و هم ـــی ک ـــا همراه ـــا آنه ـــور ب کش

ـــت. ـــا اس ـــی ه ـــا و غرب ـــی ه ـــره آمریكای ـــردن چه ـــزک ک ب
ـــا  ـــند ت ـــی در تالش ـــای مختلف ـــیوه ه ـــه ش ـــا ب ـــانه ه ـــراد و رس ـــن اف ای
ـــاالت  ـــه ای ـــرگ صفتان ـــه گ ـــیاه و روحی ـــته س ـــن گذش ـــده گرفت ـــا نادی ب
ـــد  ـــكا کنن ـــكار آمری ـــم و جنای ـــره ظال ـــر چه ـــه تطهی ـــدام ب ـــده، اق متح
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ـــه  ـــتن رابط ـــه داش ـــد ک ـــج کنن ـــه تروی ـــان جامع ـــر را در می ـــن تفك و ای
ـــت. ـــه اس ـــرفت جامع ـــا راه پیش ـــده تنه ـــاالت متح ـــا ای ب

ـــا روحیـــه استكبارســـتیزانه خـــود  مســـئله ای کـــه امـــام خمینـــی )ره( ب
ـــن آن  ـــی از مهمتری ـــد و در یك ـــدار داده ان ـــوص آن هش ـــا در خص باره
هـــا در پیـــام نیمـــه شـــعبان ســـال 1368 خطـــاب بـــه مهاجریـــن 
ـــی  ـــه خوب ـــرق ب ـــرب و ش ـــروز غ ـــند: ام ـــی نویس ـــی م ـــگ تحمیل جن
ـــه  ـــان را از صحن ـــد آن ـــی  توان ـــه م ـــی ک ـــا نیروی ـــه تنه ـــد ک ـــی  دانن م
ـــالمی  ـــالب اس ـــال انق ـــن ده س ـــا در ای ـــت. آنه ـــالم اس ـــد، اس ـــارج کن خ
ـــد  ـــه  ان ـــم گرفت ـــد و تصمی ـــات ســـختی از اســـالم خـــورده  ان ـــران ضرب ای
ـــاب  ـــز اســـالم ن ـــه مرک ـــران ک ـــن آن را در ای ـــیلة ممك ـــر وس ـــه ه ـــه ب ک
ـــر  ـــی، اگ ـــروی نظام ـــا نی ـــد ب ـــر بتوانن ـــد. اگ ـــود کنن ـــدی اســـت ناب محم
ـــت از  ـــردن مل ـــه ک ـــود و بیگان ـــذل خ ـــگ مبت ـــر فرهن ـــا نش ـــد، ب نش
ـــد،  ـــا نش ـــدام از اینه ـــچ ک ـــر هی ـــش و اگ ـــی خوی ـــگ مل ـــالم و فرهن اس
ایـــادی خودفروختـــة خـــود از منافقیـــن و لیبرالهـــا و بـــی  دینهـــا را 
ـــوردن  ـــون آب خ ـــان چ ـــاه برایش ـــراد بیگن ـــون و اف ـــه کشـــتن روحانی ک
ـــه  ـــاید ب ـــه ش ـــد ک ـــی  دهن ـــوذ م ـــز ادارات نف ـــازل و مراک اســـت و در من
ـــد  ـــرده  ان ـــالم ک ـــا اع ـــا باره ـــوذی ه ـــند و نف ـــود برس ـــوم خ ـــد ش مقاص

ـــد. ـــی  زنن ـــه م ـــان موّج ـــاده  اندیش ـــان س ـــود را از ده ـــرف خ ـــه ح ک
ـــس در  ـــچ ک ـــا هی ـــه ب ـــرده  ام ک ـــالم ک ـــا اع ـــن باره م
ـــته  ام.  ـــوت نبس ـــد اخ ـــد عق ـــه باش ـــه  ای ک ـــر مرتب ه
ـــت.  ـــه اس ـــرد نهفت ـــر ف ـــتی راه ه ـــن در درس ـــتی م ـــوب دوس چهارچ
دفـــاع از اســـالم و حـــزب  اهللّ  اصـــل خدشـــه  ناپذیـــر سیاســـت جمهـــوری 
ـــه  ـــیم ک ـــانی باش ـــخت کس ـــمن سرس ـــد دش ـــا بای ـــت.. م ـــالمی اس اس
ـــرون  ـــی بی ـــة جاسوس ـــكا از الن ـــا امری ـــان ب ـــكاری آن ـــای هم ـــده  ه پرون
ـــانی  ـــه تاریخ.کس ـــد ن ـــدا باش ـــه خ ـــقمان ب ـــام عش ـــد تم ـــا بای ـــد. م آم
ـــز و  ـــت عزی ـــش مل ـــد، پی ـــی  کنن ـــاع م ـــا دف ـــن و لیبراله ـــه از منافقی ک
ـــول  ـــان گ ـــه و ناآگاه ـــادی بیگان ـــر ای ـــد. اگ ـــا راهـــی ندارن شـــهید دادۀ م
ـــن  ـــد، از ای ـــده  ان ـــران ش ـــوی دیگ ـــه بلندگ ـــدون توج ـــه ب ـــورده ک خ
حـــرکات دســـت برندارنـــد، مـــردم مـــا آنهـــا را بـــدون هیچ گونـــه 

ـــرد. ـــد ک ـــرد خواهن ـــتی ط گذش

بازخوانی ابعاد پروژه نفوذ در کالم امام خمینی )ره(
ــا  ــت و حوزه هـ ــق روحانیـ ــودی مطلـ ــه از نابـ ــی کـ ــتكبار وقتـ اسـ
مأیـــوس شـــد، دو راه بـــرای ضربـــه زدن انتخـــاب نمـــود؛ یكـــی راه 
ـــی  ـــر. وقت ـــرن معاص ـــوذ در ق ـــه و نف ـــری راه خدع ـــاب و زور و دیگ ارع
حربـــة ارعـــاب و تهدیـــد چنـــدان کارگـــر نشـــد، راههـــای نفـــوذ 

تقویـــت گردیـــد 
ـــر  ـــه غی ـــی و چ ـــه ارکان حكومت ـــام چ ـــه ارکان نظ ـــوذ در هم ـــر نف خط

ـــود :  ـــده ب ـــی ش ـــش بین ـــام )ره( پی ـــوی ام ـــی، از س حكومت
ــر  ــوذ عناصـ ــگاهی ، از نفـ ــز دانشـ ــان عزیـ جوانـ
ـــه  ـــت قاطعان ـــپ و راس ـــه چ ـــته ب ـــرف و وابس منح
ــدس  ــط مقـ ــد محیـ ــد، و نگذارنـ ــری کننـ جلوگیـ
ـــتگان  ـــان و وابس ـــراض منحرف ـــه اغ ـــوده ب ـــگاه آل دانش

بـــه اجانـــب گـــردد. 
ـــدای  ـــان ابت ـــمن از هم ـــه دش ـــه ک ـــای خدع ـــروژه ه ـــن پ ـــی ازای یك
انقـــالب در جهـــت تحقـــق آن تـــالش مـــی کـــرد بحـــث نفـــوذ در 
ـــام  ـــود. ام ـــن شـــورای مردمـــی ب ـــر گـــذار ای مجلـــس و حتـــی ارکان تاثی

خمینـــی )ره( بـــا چشـــمانی تیزبیـــن حرکـــت هـــا و جریـــان هـــای 
ـــل  ـــتند و در مقاب ـــر نظرداش ـــی زی ـــال زدن ـــی مث ـــا زیرک ـــر را ب اخاللگ
ـــد. ـــی کردن ـــزد م ـــرات الزم را گوش ـــات و تذک ـــا اقدام ـــه ه ـــن هجم ای
ـــص  ـــتكباری باالخ ـــا دول اس ـــط ب ـــخاص مرتب ـــوذ اش ـــر نف ـــان خط ایش
امریـــكا را بارهـــا و بارهـــا تذکـــر مـــی دهنـــدواز ملـــت میخواهنـــد 
ـــت در  ـــام ام ـــس کنند،ام ـــی مجل ـــی را راه ـــح و متق ـــخاص صال ـــه اش ک
ـــد  ـــخاصی برون ـــورا اش ـــس ش ـــد در مجل ـــد: نگذاری ـــی فرماین ـــاره م اینب
ـــا  ـــت ب ـــد مل ـــد، بای ـــتگی دارن ـــزرگ پیوس ـــای ب ـــا قدرت ه ـــا ب ـــه آنه ک
ـــخاص  ـــود، اش ـــاب خ ـــود و انتخ ـــاز خ ـــا امتی ـــود، ب ـــار و اراده خ اختی
صالـــح و متقـــی، اشـــخاصی را کـــه بـــرای ایـــران می خواهنـــد کار 
ـــد. ـــن بكنن ـــد تعیی ـــا را بای ـــد، آنه ـــران کار می کنن ـــع ای ـــه نف ـــد، ب کنن

ـــث  ـــب را ازآن حی ـــای اجان ـــه ه ـــوذ عمل ـــر نف ـــی)ره( خط ـــام خمین ام
ـــی  ـــع نف ـــه در واق ـــومی ک ـــداف ش ـــتای  اه ـــان در راس ـــرکات آن ـــه ح ک
ـــی  ـــی م ـــه خوب ـــود را ب ـــام ب ـــتقالل و آزادی نظ ـــه در اس ـــاد خدش و ایج
ـــارج  ـــه در خ ـــید ک ـــه باش ـــد: متوج ـــی فرماین ـــت و م دانس
ـــا  ـــه بس ـــال ،چ ـــازیها و اغف ـــه س ـــا صحن ـــس ب از مجل
ـــای  ـــه ه ـــا ریش ـــتگرایان و ی ـــا راس ـــان و ی چپگرای
ـــوذ در  ـــا نف ـــه ب ـــد ک ـــع کنن ـــابق طم ـــم س ـــد رژی فاس
ـــد. ـــل نماین ـــب را تحمی ـــوم اجان ـــد ش ـــس مقاص مجل

ـــی  ـــوا م ـــایر ق ـــالح س ـــه اص ـــدر مای ـــس مقت ـــام )ره( مجل ـــر ام از منظ
توانـــد باشـــد وایـــن اقتـــدار در اصـــالح خیلـــی از امـــور مملكتـــی 
دخیـــل اســـت، لـــذا نفـــوذ در ایـــن جایـــگاه از جانـــب دشـــمنان 

،اثـــرات مخربـــی بـــر ســـایر قـــوا مـــی توانـــد داشـــته باشـــد.
ـــه اشـــاره  ـــن نكت ـــه ای ـــا ب ـــش باره ـــام )ره( در ســـخنان خوی حضـــرت ام

ـــد: ـــوده ان فرم
ــكان در  ــه حتـــی االمـ ــما مـــی خواهـــم کـ ــه از شـ مـــن متواضعانـ
انتخـــاب اشـــخاص بـــا هـــم موافقـــت نماییـــد. و سرنوشـــت اســـالم 
و کشـــور خـــود را بـــه دســـت کســـانی دهیـــد کـــه بـــه اســـالم و 
ـــكام  ـــه اح ـــبت ب ـــد و نس ـــی معتق ـــون اساس ـــالمی و قان ـــوری اس جمه

نورانـــی الهـــی متعهـــد باشـــند.
ــن و  ــر دیـ ــرت در امـ ــه دارای بصیـ ــخصی کـ ــه شـ ــود را بـ رأی خـ
ـــی  ـــای انحراف ـــرب و مكتبه ـــرق و غ ـــه ش ـــش ب ـــزه از گرای ـــا و من دنی
ـــروز  ـــس ام ـــه: مجل ـــرا ک ـــد. زی ـــد سیاســـی اســـت بدهی و دارای دی
مواجـــه اســـت بـــا دنیـــای پرآشـــوب صنعتـــی و 
ـــرقی  ـــی و ش ـــای غرب ـــگ ه ـــده وفرهن ـــی پیچی سیاس

ـــی. ـــن الملل ـــاء بی ـــازع بق ـــای تن ـــه ه و صحن
حضـــرت امـــام )ره( در خصـــوص نحـــوه برخـــورد مـــردم بـــا ذلـــت 
ـــس در  ـــر ک ـــد: ه ـــوده ان ـــی فرم ـــن الملل ـــط بی ـــه رواب ـــران در عرص پذی
ـــی  ـــت، ب ـــرب را داش ـــرق و غ ـــا ش ـــازش ب ـــال س ـــه خی ـــام ک ـــر مق ه
ـــد.  ـــه روزگار براندازی ـــه ای او را از صحن ـــچ مالحظ ـــدون هی ـــا وب محاب
ـــی و  ـــای داخل ـــه ه ـــی را در تمـــام زمین ـــه غرب ـــه شـــرقی و ن سیاســـت ن
ـــه  ـــته ب ـــدای نخواس ـــه خ ـــی را ک ـــد و کس ـــظ کنی ـــی حف ـــط خارج رواب
ـــت  ـــر نپذیرف ـــد و اگ ـــت کنی ـــش دارد،هدای ـــرب گرای ـــه غ ـــا ب ـــرق و ی ش

ـــد. ـــزوی نمایی او را من
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مســـئله نفـــوذ و راههـــای مقابلـــه بـــا آن از 
ـــوا ـــران ق ـــگاه س ن

دکتـــر حســـن روحانی رئیـــس جمهور 

مبـــارزه واقعـــی و جـــدی بـــا هرگونـــه نفـــوذ 
ــگان بیگانـ

ـــیار و  ـــران هوش ـــت ای ـــه مل ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــر روحان دکت
ـــتكبار و  ـــوذ، اس ـــای نف ـــتی معن ـــه درس ـــردم ب ـــت: م ـــدار اســـت گف بی
ـــت  ـــور و مل ـــن کش ـــا ای ـــكا ب ـــت آمری ـــار نادرس ـــوه رفت ـــخ و نح تاری
را می داننـــد و منافـــع ملـــی و آینـــده کشـــور را بـــه خوبـــی 

تشـــخیص می دهنـــد.
ـــا  ـــدی ب ـــی و ج ـــور واقع ـــه ط ـــد ب ـــزود: بای ـــه اف وی در ادام
هـــر گونـــه نفـــوذ بیگانـــگان مبـــارزه کنیـــم و نبایـــد 

ـــد. ـــازی کنن ـــوذ« ب ـــه »نف ـــا کلم ـــده ای ب ع

بعـــد از توافـــق برجـــام و شـــرایط پســـا تحریـــم ممكـــن اســـت 
ـــران  ـــا وارد ای ـــود و م ـــاز می ش ـــرایط ب ـــه ش ـــد ک ـــا بگوین ـــی  ه بعض

ــم. ــوذ کنیـ ــوده و نفـ ــذار بـ ــم اثرگـ ــویم و می توانیـ می شـ
ــا  ــا در دنیـ اینكـــه در بعضـــی از رشـــته های علمـــی رده هـــای مـ
یـــك رقمـــی اســـت خیلـــی مهـــم اســـت ایـــن قـــدرت علمـــی و 
ـــد  ـــد کردن ـــری تاکی ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــه ای ک ـــه نكت ـــد ب ـــا بای م

توجـــه کنیـــم.

دکتـــر علـــی الریجانی رئیس مجلس شـــوراى اســـالمی

ـــر  ـــد در براب ـــن س ـــالمی اولی ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــمن ـــوذ دش نف

ــه ملـــت گفـــت  ــه علنـــی خانـ ــر علـــی الریجانـــی در جلسـ دکتـ
:اگـــر امـــروز رهبـــر معظـــم انقـــالب در مـــورد نفـــوذ آمریـــكا در 
ـــه  ـــد ب ـــی ده ـــدار م ـــادی هش ـــی و اقتص ـــی، سیاس ـــهای فرهنگ بخش
ـــد  ـــه فرمودی ـــت. مالحظ ـــران اس ـــته ای ـــخ گذش ـــر واکاوی تاری خاط
کـــه در واقعـــه کودتـــای 28 مـــرداد در میـــان نیروهـــای مســـلح 
، فرهنگیـــان، سیاســـیون و در میـــان اقشـــار اقتصـــادی، آمریـــكا 
ـــرد  ـــح ک ـــی تصری ـــود .الریجان ـــرده ب ـــاد ک ـــوذ ایج ـــای نف ـــبكه ه ش
هشـــدار رهبـــری در مـــورد نفـــوذ آمریـــکا هشـــداری 
واقـــع بینانـــه و دقیـــق اســـت کـــه در همـــه شـــرایط 
ـــاس  ـــئله حس ـــن مس ـــه ای ـــبت ب ـــه نس ـــر جامع ـــراد بصی اف
ــئله  ــزود مسـ ــالمی افـ ــورای اسـ ــس شـ ــس مجلـ ــند. رئیـ باشـ
ـــم  ـــی توانی ـــا نم ـــا م ـــت ام ـــز اس ـــك چی ـــرات ی ـــته ای و مذاک هس
از تاریـــخ گذشـــته جـــدا شـــویم مـــا روشـــهای نفـــوذ آمریـــكا در 
ـــا  ـــتیز ب ـــا در س ـــات آنه ـــم و اقدام ـــده ای ـــف را دی ـــهای مختل بخش
اراده ملـــت را مشـــاهده کـــرده ایـــم . الریجانـــی گفـــت هشـــدار 
ـــه  ـــد هم ـــه بای ـــود ک ـــنجیده ب ـــع و س ـــه موق ـــداری ب ـــری هش رهب

عزیـــزان مـــورد توجـــه قـــرار دهنـــد.
ـــد،  ـــوذ کنن ـــره نف ـــته صخ ـــه هس ـــرون ب ـــد از بی ـــی توانن ـــی نم وقت
ـــی  ـــل خارج ـــد عام ـــی گوی ـــطو م ـــد. ارس ـــوذ کنن ـــل نف ـــد از داخ بای
نمـــی توانـــد شـــی را از بیـــن ببـــرد. فســـاد در درون مـــی توانـــد 
ایـــن را نابـــود کنـــد. مصـــاف بیرونـــی روی ایـــران جـــواب نمـــی 
ـــای  ـــبكه ه ـــت ش ـــن اس ـــد. ممك ـــی کنن ـــوذ م ـــل نف ـــد. از داخ ده
جاسوســـی ایجـــاد مـــی کننـــد. قبـــال بـــوده و االن نیـــز هســـت. 
جاسوســـی یـــك راه اســـت و بخشـــهای امنیتـــی در ایـــن بـــاره 
ـــت  ـــه دق ـــاس ک ـــای حس ـــا روی جاه ـــد. مخصوص ـــی کنن ـــت م دق
مـــی کننـــد. بخـــش دیگـــر تاثیـــر گـــذاری روی تصمیـــم گیـــری 
هاســـت. تحلیلهـــا اگـــر دقیـــق نباشـــد و ســـهل انـــگاری باشـــد، 
تاثیـــر مـــی گـــذارد. بخـــش مهمتـــر وقتـــی اســـت شـــكافهایی در 
داخـــل باشـــد. هـــر وقـــت تفرقـــه و اختـــالف بـــه وجـــود بیایـــد، 
نفـــوذ در ایـــن شـــكاف رخ مـــی دهـــد ولـــی وقتـــی همبســـتگی 
ـــد  ـــد بای ـــم فرمودن ـــر معظ ـــد. رهب ـــی ده ـــوذ رخ نم ـــن نف ـــد، ای باش
اختالفـــات را کاهـــش داد. اخیـــرا فرمودنـــد حاشـــیه ســـازیها 
عاملـــی بـــرای نفـــوذ اســـت. ایـــن حـــرف بســـیار دقیقـــی اســـت. 

اصـل مسـئله که مـا بایـد حواسـمان را 
نفـوذ قدرت های  بـرای  جمـع کنیـم. 
بـزرگ و آمریـکا . مـا باید شـرایطی 
را خودمـان ایجـاد کنیـم کـه جلـوی 
ایـن نفوذهـا را بگیریـم و سـد درسـت 
و  تکنولوژیکـی  قـدرت  چـه  هـر  کنیـم؛ 
اقتصـادی افزایـش پیـدا کنـد احتمال نفوذ دشـمن 
اقتصـادی  لحـاظ  از  شـما  اگـر  امـا  می شـود؛  کـم 
کامـاًل بـه بیـرون وابسـته باشـید طبیعی اسـت که 

راه را بـرای آنهـا بـاز کردیـم.
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اگـــر ذهنهـــا بـــه مســـایل حاشـــیه ای بـــرود، اختالفـــات تبدیـــل 
بـــه دشـــمنی شـــود، عـــده ای دوســـت دارنـــد اختالفـــات را بـــه 
ــد و  ــتگی باشـ ــر همبسـ ــد. اگـ ــل کننـ ــق تبدیـ ــكافهای عمیـ شـ
روحیـــه اخـــوت و بـــرادری، بـــا حفـــظ اختالفـــات، از نفـــوذ 

جلوگیـــری مـــی شـــود. عوامـــل زیـــاد اســـت.

دکتـــر علی اکبـــر والیتـــی مشـــاور رهبـــر انقـــالب در امـــور 
مصلحـــت  تشـــخیص  مجمـــع  عضـــو  و  بین الملـــل 

نظـــام

ـــه  ـــق ب ـــمن موف ـــته دش ـــال گذش ـــول 37 س در ط
ـــت. ـــده اس ـــوذ نش نف

بیانـــات مقـــام معظـــم رهبـــری خطـــوط بســـیار مهـــم و روشـــنی 
ـــه  ـــران در منطق ـــالمی ای ـــوری اس ـــتراتژی جمه ـــا اس ـــه ب را در رابط
نشـــان می دهـــد کـــه یكـــی از مهمتریـــن مطالبـــی کـــه ایشـــان 
اشـــاره کردنـــد آن بـــود کـــه: جمهـــوری اســـالمی اجـــازه 
ـــه  ـــکا در منطق ـــده آمری ـــت متح ـــت ایال ـــد داد دول نخواه
ــی و  ــده سیاسـ ــرق پیچیـ ــل و طـ ــف الحیـ ــه لطایـ بـ
بین المللـــی نفـــوذ کنـــد. چـــرا کـــه ایـــن دولـــت در منطقـــه 
ـــتان  ـــراق و افغانس ـــد ع ـــه مانن ـــورهای منطق ـــدارد و از کش ـــی ن آبروی

ـــت. ـــده اس ـــراج ش ـــردم اخ ـــا اراده م ب
ــدرت اول  ــران قـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــه جمهـ ــان اینكـ ــا بیـ  وی بـ
ـــت  ـــی را در حمای ـــش مهم ـــران نق ـــرد: ای ـــح ک ـــت تصری ـــه اس منطق
ــعه  ــكا و توسـ ــی آمریـ ــلطه جویـ ــر سـ ــت در برابـ ــط مقاومـ از خـ
طلبـــی صهیونیســـم ایفـــا می کنـــد و اجـــازه نفـــوذ امریـــكا بـــه 

منطقـــه را بـــه دالیـــل مختلـــف نخواهـــد داد.
ـــت  ـــخیص مصلح ـــع تش ـــتراتژیك مجم ـــات اس ـــز تحقیق ـــس مرک رئی
نظـــام ادامـــه داد: ایـــن امـــر دالیلـــی مختلفـــی دارد اول آنكـــه از 
ـــوذ  ـــه در صـــورت نف ـــوری اســـالمی پســـندیده نیســـت ک منظـــر جمه
ـــا  ـــذارد ت ـــا بگ ـــان را تنه ـــران، آن ـــه کشـــورهای متحـــد و دوســـت ای ب
آمریكایی هـــا مجـــددا در آن جـــا نفـــوذ کننـــد و دوم آنكـــه اگـــر 
آمریكایی هـــا در منطقـــه نفـــوذ کننـــد و ایـــن امـــر در هـــر یـــك 
ـــر  ـــورهای دیگ ـــه کش ـــان ب ـــوذ آن ـــد، راه نف ـــاق بیفت ـــورها اتف از کش

ــود. ــهیل می شـ تسـ

ـــکا  ـــروع آمری ـــوذ نامش ـــوی نف ـــه جل ـــان اینك ـــا بی ـــی ب والیت
ــان  ــود خاطرنشـ ــه شـ ــدا گرفتـ ــد از ابتـ ــه بایـ در منطقـ
کـــرد: آمریكایی هـــا بـــرای گســـترش نفـــوذ خـــود در منطقـــه در 
حـــال تهیـــه مقدماتـــی هســـتند امـــا بایـــد از ابتـــدا از ایـــن امـــر 
ـــوذ  ـــوری از نف ـــچ کش ـــورت هی ـــه در آن ص ـــرا ک ـــود چ ـــری ش جلوگی

کـــم و یـــا زیـــاد آمریكایی هـــا مصـــون نخواهـــد بـــود.
ایشـــان بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان مقـــام معظـــم رهبـــری دربـــاره 
ـــتراتژیكی  ـــط اس ـــا خ ـــرد: ب ـــح ک ـــران تصری ـــه ای ای ـــت منطق سیاس
کـــه رهبـــر معظـــم انقـــالب ترســـیم کردنـــد از نفـــوذ بیگانـــگان 
کـــه در راس آنـــان آمریـــكا قـــرار دارد جلوگیـــری می شـــود چـــرا 
کـــه آنـــان عـــزم ایـــن را دارنـــد و بـــه دنبـــال آن هســـتند و مـــا 
ـــه  ـــورهای منطق ـــر کش ـــوریه و دیگ ـــان و س ـــراق، لبن ـــار آن را در ع آث

مشـــاهده می کنیـــم. 
تشـــخیص  مجمـــع  اســـتراتژیك  تحقیقـــات  مرکـــز  رئیـــس 
ـــال  ـــول 37 س ـــه در ط ـــد ک ـــد نمودن ـــام تاکی ـــت نظ مصلح
گذشـــته انقـــالب اســـالمی دشـــمن بـــا تـــالش 
ـــی  ـــد و حت ـــوذ کن ـــته و  نف ـــیار نتوانس ـــای بس ه
ــوض  ــالب را عـ ــی انقـ ــیر اصلـ ــتند مسـ نتوانسـ
ــا و  ــا در رادیوهـ ــمنان مـ ــزود: دشـ ــه افـ ــد. وی در ادامـ کننـ
تلویزیـــون هایشـــان تبلیغـــات زیـــادی داشـــته انـــد امـــا موفـــق 

نبـــوده انـــد.

آیـــت اهلل  آملـــی الریجانـــی رئیس قـــوه قضائیه

نفـــوذ دشـــمن و اســـتحاله فرهنگـــی هشـــداری 
ـــت. ـــام اس ـــؤوالن نظ ـــام مس ـــرای تم ـــدی ب ج

ـــد از  ـــئوالن بای ـــه »مس ـــر اینك ـــد ب ـــا تاکی ـــا ب ـــتگاه قض ـــس دس رئی
ـــد و  ـــی رس ـــام م ـــه مش ـــدت از آن ب ـــدم وح ـــوی ع ـــه ب ـــخنانی ک س
ـــود  ـــی ش ـــری تلق ـــم رهب ـــام معظ ـــای مق ـــا فرمایش ه ـــه ب ـــا مقابل ی
اجتنـــاب کننـــد« گفـــت: الزم اســـت همـــه مســـؤوالن بـــه فهـــم 
ـــرای  ـــمن ب ـــای دش ـــالش ه ـــال ت ـــترک در قب ـــدام مش ـــترک و اق مش

ـــند. ـــوذ برس نف
ـــه اینكـــه »متاســـفانه برخـــی  ـــا اشـــاره ب ـــی ب ـــی الریجان ـــت اهلل آمل آی
ـــی  ـــت م ـــران نعم ـــوند و کف ـــی ش ـــر م ـــور را منك ـــت کش ـــا امنی ه
کننـــد«، اشـــاره کـــرد و گفتنـــد: امنیـــت امـــروز کشـــور مـــا نـــه 
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ــی و  ــورهای اروپایـ ــه در کشـ ــایه کـ ــورهای همسـ ــط در کشـ فقـ
آمریـــكا نیـــز یافـــت نمـــی شـــود.

رئیـــس دســـتگاه قضـــا بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان مقـــام معظـــم 
رهبـــری و روشـــنگری هـــای ایشـــان در خصـــوص راههـــای 
نفـــود دشـــمن و اســـتحاله فرهنگـــی و سیاســـی اظهـــار کردنـــد: 
ســـخنان و رهنمودهـــای مقـــام معظـــم رهبـــری نســـبت 
ـــوذ  ـــای نف ـــران، راه ه ـــالمی ای ـــوری اس ـــتقالل جمه ـــه اس ب
دشـــمن و اســـتحاله فرهنگـــی و سیاســـی هشـــدارهایی 
ـــه  ـــد ب ـــت و بای ـــام اس ـــئوالن نظ ـــام مس ـــرای تم ـــدی ب ج

آن توجـــه کننـــد.
آیـــت اهلل آملـــی الریجانـــی بـــا بیـــان اینكـــه »متاســـفانه برخـــی 
ـــاس  ـــه احس ـــد ک ـــی رون ـــیری را م ـــد مس ـــا تعّم ـــت و ی ـــا غفل ـــا ب ه
ـــت  ـــالمیت و انقالبی ـــول اس ـــرات و اص ـــا تفك ـــل ب ـــود در تقاب ـــی ش م
ـــلمین  ـــزت مس ـــان ع ـــواره خواه ـــالم هم ـــت: اس ـــت« گف ـــام اس نظ
ـــود  ـــته ش ـــزت برداش ـــن ع ـــل ای ـــه در مقاب ـــی ک ـــر قدم ـــت و ه اس

ـــت. ـــالم اس ـــوای اس ـــالف محت خ
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــه مق ـــر اینك ـــد ب ـــا تاکی ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
بـــا تیـــز بینـــی مجـــاری نفـــود دشـــمن را نشـــان داده انـــد بـــه 
ـــاره  ـــان اش ـــر جه ـــدرن ب ـــت م ـــتیالی جاهلی ـــمنان در اس ـــالش دش ت
نمـــوده و افزونـــد: اگـــر  در دوران جاهلیـــت تاریخـــی دختـــران را 
ـــوق  ـــی حق ـــورهای مدع ـــروز کش ـــد؛ ام ـــی کردن ـــور م ـــه گ ـــده ب زن
ــك  ــا در یـ ــی و یـ ــك کاروان عروسـ ــر را در یـ ــا نفـ ــر صدهـ بشـ
ـــی  ـــال مدع ـــن ح ـــد و در عی ـــی کنن ـــور م ـــه گ ـــده ب ـــتان زن بیمارس

دلســـوزی بـــرای بشـــریت هســـتند.
آیـــت اهلل آملـــی الریجانـــی تاکیـــد کـــرد: مدعیـــان حقـــوق بشـــر 
ـــای  ـــك ه ـــا و موش ـــالح ه ـــد و س ـــق کردن ـــش را خل ـــان داع خودش
ـــالم  ـــز اس ـــق نی ـــن طری ـــند و از همی ـــی فروش ـــا م ـــه آنه ـــرفته ب پیش

هراســـی را در جهـــان گســـترش می دهنـــد.
ـــداف و  ـــود اه ـــاص خ ـــی خ ـــن بین ـــا روش ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ مق
مقاصـــد ســـوء کشـــورهای ســـلطه را تبییـــن می کننـــد و هشـــدار 
ــن  ــم ایـ ــرعاً موظفیـ ــاًل و شـ ــئوالن عقـ ــا مسـ ــد و مـ ــی دهنـ مـ

هشـــدارها را جـــدی بگیریـــم.
ــری در  ــم رهبـ ــام معظـ ــخنان مقـ ــه سـ ــه بـ ــوه قضاییـ رئیـــس قـ
ــرد و  ــاره کـ ــور اشـ ــی درکشـ ــان انگلیسـ ــوزش زبـ ــوص آمـ خصـ
ـــوم و  ـــرای هج ـــا ب ـــی ه ـــالش غرب ـــه ت ـــر اینك ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــر  ـــی و مظاه ـــتحاله فرهنگ ـــق اس ـــی از طری ـــوذ فرهنگ نف
ـــت  ـــن اس ـــه روش ـــر هم ـــروز ب ـــانه ای ام ـــای رس آن و ابزاره
گفـــت: همانگونـــه کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودنـــد مـــا بـــا 
فراگیـــری زبـــان مخالفتـــی نداریـــم امـــا بایـــد دقـــت کنیـــم کـــه 
گاهـــی همیـــن یادگیـــری زبـــان چهـــره نفـــوذ پیـــدا می کنـــد و 
ممكـــن اســـت برخـــی زبـــان را راهـــی بـــرای اســـتحاله فرهنگـــی 

قـــرار دهنـــد.
ـــد  ـــئوالن بای ـــه »مس ـــر اینك ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــی الریجان ـــت اهلل آمل آی
ـــد  ـــی رس ـــام م ـــه مش ـــدت از آن ب ـــدم وح ـــوی ع ـــه ب ـــخنانی ک از س
ــی  ــری تلقـ ــم رهبـ ــام معظـ ــای مقـ ــا فرمایش هـ ــه بـ ــا مقابلـ و یـ
ـــئوالن  ـــه مس ـــت هم ـــت: الزم اس ـــد« گف ـــاب کنن ـــود اجتن ش
ـــالش  ـــال ت ـــترک در قب ـــدام مش ـــترک و اق ـــم مش ـــه فه ب

ـــند. ـــوذ برس ـــرای نف ـــمن ب ـــای دش ه
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم هوشـــیاری نســـبت 

بـــه رویكردهـــای دشـــمنان دربـــاره نفـــوذ بـــه کشـــور بـــه بهانـــه 
ـــرات  ـــان مذاک ـــزود: در جری ـــته ای اف ـــر هس ـــق اخی ـــرات و تواف مذاک
ـــده  ـــره کنن ـــم مذاک ـــده و تی ـــام ش ـــی انج ـــات بزرگ ـــته ای خدم هس
ـــد  ـــا بای ـــد ام ـــلط بودن ـــائل مس ـــر مس ـــق ب ـــاًل دقی ـــورت کام ـــه ص ب
دقـــت کـــرد کـــه توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع موجـــب غفلـــت از 
ـــار  ـــار و گفت ـــه در رفت ـــیم ک ـــب باش ـــود و مراق ـــا نش ـــایر زمینه ه س
مســـئوالن مســـائلی مطـــرح نشـــود کـــه بـــاب میـــل دشـــمنان و 

آمریكایی هـــا و بهانـــه ای بـــرای نفـــوذ آنـــان شـــود.
ایشـــان بـــا تأکیـــد براینكـــه مقـــام معظـــم رهبـــری بـــه خوبـــی 
ــمنان در  ــوذ دشـ ــب نفـ ــد مراقـ ــه بایـ ــد کـ ــدار دادنـ هشـ
ـــا  ـــت: آمریكایی ه ـــود، گف ـــته ای ب ـــر هس ـــق اخی ـــب تواف قال
ــاب  ــد بـ ــه می خواهنـ ــد کـ ــان کردنـ ــود اذعـ ــای خـ در صحبت هـ
ــان  ــد و مقصودشـ ــاز کننـ ــران بـ ــا ایـ ــه بـ ــدی را در رابطـ جدیـ
ـــالب  ـــن انق ـــا ای ـــه ب ـــده ای را ک ـــد ع ـــالش کنن ـــه ت ـــت ک ـــن اس ای
میانـــه ای ندارنـــد و بـــه دنبـــال منافـــع آمریكایی هـــا هســـتند بـــر 
ـــند  ـــب باش ـــد مراق ـــردم بای ـــئوالن و م ـــه مس ـــد. هم ـــر کار بیاورن س
و بـــا بصیـــرت و آگاهـــی در مقابـــل نفـــوذ و توطئه هـــای دشـــمن 

بایســـتند.

محمـــد جـــواد الریجانـــی دبیـــر ســـتاد حقـــوق بشـــر قـــوه 
ــه  قضاییـ

ــوذ  ــه و نفـ ــری از توطئـ ــن راه جلوگیـ مهم تریـ
اجـــرای  کشـــور،  عرصه هـــای  در  دشـــمن 
ــه  ــت فقیـ ــت از والیـ ــالم و تبعیـ ــن اسـ قوانیـ
ـــیار  ـــی بس ـــا موضوع ـــتاوردهای م ـــه دس ـــم ب ـــوذ و تهاج ـــأله نف مس
جـــدی اســـت و مـــا اگـــر در طـــول ســـال های پـــس از انقـــالب 
ضعیـــف عمـــل می کردیـــم، قطعـــاً دشـــمن ضربه هـــای متعـــددی 
بـــه کشـــورمان وارد می کـــرد، امـــا بـــه لطـــف توانمنـــدی و 
ــر و  ــم اثـ ــدات کـ ــن تهدیـ ــالمی، ایـ ــران اسـ ــروز ایـ ــدرت امـ قـ
ـــكا و  ـــه آمری ـــه اینك ـــاره ب ـــا اش ـــت. وی ب ـــده اس ـــی ش ـــی خنث حت
ـــر  ـــر اث ـــران ب ـــد ای ـــت کرده ان ـــته ای برداش ـــرات هس ـــرب از مذاک غ
ـــت،  ـــده اس ـــكا وادار ش ـــا آمری ـــره ب ـــه مذاک ـــادی ب ـــارهای اقتص فش
ـــان  ـــت برایش ـــت و برداش ـــن ذهنی ـــا ای ـــزود: آمریکایی ه اف
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ـــت و  ـــدای کار اس ـــته ای ابت ـــث هس ـــه بح ـــده ک ـــاد ش ایج
مـــا بحث هـــای زیـــادی در منطقـــه و ایـــران داریـــم.

انتظارات اشتباه  
ـــا موضـــع  ـــه آی ـــاره اینك ـــه درب ـــوه قضایی ـــوق بشـــر ق ـــتاد حق ـــر س دبی
ــد؟  ــد شـ ــر خواهـ ــر و معقول تـ ــراییل نرم تـ ــال اسـ ــران در قبـ ایـ
گفـــت: ایـــن انتظـــارات اشـــتباهی اســـت کـــه غربی هـــا دارنـــد 
کـــه البتـــه ایـــن اشـــتباه بـــه علـــت مواضـــع نامناســـبی اســـت 
کـــه برخـــی مســـؤوالن مـــا داشـــته اند و مـــورد دیگـــر اشـــكاالت 
ـــه  ـــی ک ـــا طرف ـــره ب ـــت. مذاک ـــرات اس ـــن مذاک ـــه در ای ـــاختاری ک س
چنیـــن برداشـــت هایی از مذاکـــره دارد اشـــتباه اســـت کـــه بایـــد 

ـــود. ـــه ش ـــتباهات توجی ـــن اش ـــوص ای ـــل درخص ـــرف مقاب ط
ـــؤوالن  ـــی مس ـــه در برخ ـــت ک ـــری اس ـــأله دوم تفك ـــزود: مس وی اف
مـــا پیـــدا شـــده ماننـــد اینكـــه بـــه گونـــه ای بایـــد بـــا آمریـــكا 
کنـــار آمـــد کـــه بـــه نوعـــی مشـــكالت مـــا از جملـــه مشـــكالت 
ـــع  ـــن مواض ـــی ای ـــه گاه ـــان اینك ـــا بی ـــود. وی ب ـــل ش ـــادی ح اقتص
ــکالتمان  ــا مشـ از ســـر دلســـوزی بیـــان می شـــود، گفـــت: مـ
ـــه  ـــت. ب ـــدنی نیس ـــل ش ـــکا ح ـــا آمری ـــدن ب ـــار آم ـــا کن ب
خاطـــر ایـــن اســـت کـــه مقـــام معظـــم رهبـــري در سخنانشـــان 
فرمودنـــد مذاکـــره بـــا آمریـــکا هیـــچ نفعـــی بـــرای مـــا 

ـــت. ـــرر اس ـــه آن ض ـــدارد و هم ن
الریجانـــی همچنیـــن بـــه مـــوارد دیگـــر توطئـــه نفـــوذ آمریـــكا 
ـــرد  ـــاره ک ـــات آزاد اش ـــانی و ارتباط ـــالع رس ـــه اط ـــوص در عرص بخص
ـــق  ـــس از تواف ـــه پ ـــرد ک ـــح ک ـــش تصری ـــدی پی ـــا چن ـــت: اوبام و گف
ـــه  ـــت و دسترســـی آزاد ب ـــال توســـعه شـــبكه اینترن ـــه دنب هســـته ای ب
ـــه ترفندهـــای  ـــا توجـــه ب ـــران هســـتیم کـــه ب اخبـــار و اطالعـــات در ای
ــون  ــم اکنـ دشـــمن در ایـــن خصـــوص، بایـــد گفـــت کـــه هـ
اینترنـــت آمریکایـــی بـــه ســـرپل نفـــوذ و توطئه هـــای 

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــران تبدی ـــه ای ـــنگین علی س
محمـــد جـــواد الریجانـــی بـــا بیـــان اینكـــه دشـــمن تـــالش مـــی 
کنـــد، توانمندی هـــای ایـــران را محـــدود کنـــد، افـــزود: تصـــور 
ـــن  ـــران، بزرگتری ـــو درآوردن ای ـــه زان ـــردن و ب ـــدود ک مح
اشـــتباه غـــرب اســـت. الریجانـــی بـــا بیـــان اینكـــه افـــرادی 
ــب  ــودنی مرتكـ ــتباه نابخشـ ــن اشـ ــز چنیـ ــور نیـ ــل کشـ در داخـ
شـــده انـــد، گفـــت: ادعـــای آمریـــكا در شكســـت ایـــران معقـــول 
نیســـت و همـــه بداننـــد کـــه منطـــق ایـــران، مقاومـــت در برابـــر 
اســـتكبار اســـت و هرگـــز در برابـــر آن زانـــو نمـــی زنـــد. وی بـــا 
ـــد  ـــم، تأکی ـــود را بدانی ـــای خ ـــدر توانمندی ه ـــد ق ـــه بای ـــان اینك بی
ـــراس  ـــران در ه ـــت ای ـــای مل ـــمن از توانمندی ه ـــرد: دش ک
ـــش  ـــا دان ـــراه ب ـــذاری هم ـــرمایه گ ـــچ گاه س ـــت و هی اس
ـــه  ـــكا ب ـــن آمری ـــن توهی ـــد. بزرگتری ـــی خواه ـــا نم ـــرای م را ب
ـــاره  ـــت و درب ـــران اس ـــام ای ـــر نظ ـــرای تغیی ـــالش ب ـــران ت ـــت ای مل
ایـــن موضـــوع مســـئوالن بایـــد بشـــدت برخـــورد کننـــد و اجـــازه 

صحبـــت بـــه دشـــمنان را ندهنـــد.
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ـــی  ـــوذ سیاس ـــا نف ـــه ب ـــای مقابل ـــی راه ه بررس
ـــران ـــکا در ای آمری

بـــر  راهبـــرد همیشـــگی دشـــمن در تطمیـــع و تســـلط 
پنـــدار و رفتـــار کارگـــزاران، بـــا بهـــره گیـــرى از ابـــزار »ضعـــف 
ــان« برخـــی سیاســـیون، مجـــراى عمـــل مـــی  نفـــس و ایمـ

یابـــد.
 بـــه عنـــوان مثـــال؛ غـــرور و خودشـــیفتگی مفـــرط »ابوالحســـن 
ـــه  ـــی، فریفت ـــای واه ـــده ه ـــه وع ـــا او ب ـــد ت ـــث ش ـــدر« باع ـــی ص بن

ـــردد. گ
دشـــمنان اســـالم و ایـــران از آغازیـــن روزهـــای پیـــروزی نهضـــت 
ـــر خـــوی اســـتكبارگرایانه  ـــا ب شـــكوهمند امـــام خمینـــی)ره( تاکنـــون بن
ـــیرهای  ـــن مس ـــدد یافت ـــف، در ص ـــاء مختل ـــه انح ـــواره و ب ـــش، هم خوی
ـــان  ـــتحاله گفتم ـــی و اس ـــالب اله ـــن انق ـــوص ای ـــان مرص ـــه بنی ـــوذ ب نف
حـــق طلبانـــه آن هســـتند. از مفـــاد اســـناد محرمانـــه بـــه دســـت 
ـــره  ـــوس چه ـــت ملم ـــن واقعی ـــكا، ای ـــی آمری ـــه جاسوس ـــده در الن آم
ـــی  ـــی مردم ـــر حكومت ـــور مؤث ـــلطه، حض ـــان س ـــه جه ـــود ک ـــان نم عی
ـــه دام  ـــده ب ـــای گرفتارآم ـــی را در دنی ـــای دین ـــر ارزش ه ـــی ب و مبتن
لیبرالیســـم و کمونیســـم نمـــی پســـندد، لـــذا تمـــام تـــوان خـــود 
را مصـــروف داشـــتند تـــا اگـــر بتواننـــد جلـــوی خیـــزش ملـــت بـــه 
رهبـــری مرجعیـــت عالیقـــدر را بگیرنـــد و یـــا بـــا جلـــب همـــكاری 
عناصـــر خودفروختـــه و لیبـــرال مســـلك، بخشـــی از جریـــان هـــای  
ـــادا،  ـــا در روز مب ـــد ت ـــان کنن ـــود آن ـــوث وج ـــه ل ـــوده ب ـــی را آل انقالب
ـــه  ـــان چ ـــد و چن ـــوظ بمان ـــران محف ـــرب در ای ـــتراتژیك غ ـــع اس مناف
ـــن  ـــم شـــد، ای ـــت فراه ـــی حاکمی ـــر در ارکان اصل ـــا و تغیی ـــكان کودت ام
ـــرای   ـــد. ب ـــق یاب ـــان تحق ـــوذی ش ـــل نف ـــاری عوام ـــا ی ـــه ب ـــه خائنان نقش
ـــاب آن  ـــتكبران و اذن ـــه، مس ـــت خصمان ـــن سیاس ـــودن ای ـــی نم عملیات
ـــذی  ـــی از مناف ـــد و آگاه ـــر گرفتن ـــای الزم را در نظ ـــه ابزاره ـــا هم ه
ـــت  ـــورد حمای ـــای م ـــان ه ـــدن آرم ـــگ ش ـــم رن ـــه ک ـــد ب ـــی توان ـــه م ک
ـــت  ـــد را در اولوی ـــام بیانجام ـــالل نظ ـــت اضمح ـــتضعفان و در نهای مس
برنامـــه هـــای اجرایـــی مرتبـــط بـــا دیپلماســـی عمومـــی، نظامـــی، 

ـــد. ـــرار دادن ـــی و... ق ـــادی، فرهنگ ـــی، اقتص امنیت

ـــان  ـــا میهمان ـــر ب ـــدار اخی ـــّی دی ـــالمی ط ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ رهب
اجـــالس مجمـــع جهانـــی اهـــل بیـــت »علیهـــم الســـالم« در ایـــن 
خصـــوص فرمودنـــد: آمریكایـــی هـــا مـــی خواهنـــد از توافقـــی کـــه 
هنـــوز نـــه در ایـــران و نـــه در آمریـــكا تكلیفـــش و رد یـــا قبـــول 
ـــازند  ـــران بس ـــوذ در ای ـــرای نف ـــیله ای ب ـــت، وس ـــوم نیس ـــدنش معل ش
ـــاالی  ـــوان ب ـــه ت ـــا هم ـــم و ب ـــته ای ـــه بس ـــن  راه را قاطعان ـــا ای ـــا م ام
خـــود، اجـــازه نفـــوذ اقتصـــادی، سیاســـی، فرهنگـــی و یـــا حضـــور 

سیاســـی در ایـــران را بـــه آمریكایـــی هـــا نمـــی دهیـــم.
ــوزه  ــی حـ ــیب شناسـ ــی و آسـ ــا بررسـ ــاه بـ ــه کوتـ ــن مقالـ در ایـ
سیاســـت، راه هـــای نفـــوذ آمریـــكا از ایـــن طریـــق را بـــه اختصـــار 

تبییـــن خواهیـــم نمـــود. 
کاخ ســـیاه اســـتكبار بـــرای پیشـــبرد و تســـهیل نفـــوذ سیاســـی در 
ایـــران، نقشـــه هـــای متعـــددی  ترســـیم نمـــوده اســـت کـــه از آن 

ـــرد: ـــاره ک ـــر اش ـــوارد زی ـــه م ـــوان ب ـــی ت ـــه م جمل

الف( تطمیع عناصر سیاسی
ـــدار  ـــر پن ـــلط ب ـــع و تس ـــمن در تطمی ـــگی دش ـــرد همیش ـــن  راهب ای
و رفتـــار کارگـــزاران، بـــا بهـــره گیـــری  از ابـــزار »ضعـــف نفـــس و 
ـــوان  ـــه عن ـــد. ب ـــی یاب ـــل م ـــرای عم ـــیون، مج ـــی سیاس ـــان« برخ ایم
مثـــال؛ غـــرور و خودشـــیفتگی مفـــرط »ابوالحســـن بنـــی صـــدر« 
باعـــث شـــد تـــا او بـــه وعـــده هـــای واهـــی، فریفتـــه گـــردد و در 
ـــه   ـــوری را ب ـــت جمه ـــتین دوره ریاس ـــت، نخس ـــام و ام ـــا ام ـــل ب تقاب
ســـرانجامی تلـــخ امـــا عبـــرت آمـــوز مبـــّدل ســـازد و یـــا در دوره 
ـــك خـــط  ـــه داران ی ـــه داعی ـــه چگون ـــم ک ـــاهد بودی ـــس ششـــم، ش مجل
ـــدان  ـــه هـــای موهـــن، در می ـــگارش نام ـــا انجـــام تحصـــن و ن سیاســـی ب
ـــد.  ـــی پرداختن ـــش آفرین ـــه نق ـــالب، ب ـــدان انق ـــه معان ـــانه ای جبه رس
ـــی 88 و  ـــه آمریكای ـــار در فتن ـــف ب ـــوادث تأس ـــوع ح ـــن، وق ـــم چنی ه
ـــق  ـــكار از تحق ـــادی آش ـــواص، نم ـــی خ ـــام بعض ـــده از ابه ـــرد آکن عملك

ـــردد. ـــی گ ـــی م ـــی ارزیاب ـــوذ سیاس ـــرد نف ـــن رویك همی

ب( تئوری تحریم و مذاکره
جمهـــوری اســـالمی بـــه واســـطه پـــای فشـــردن بـــر ارزش هـــای 
ـــوده و  ـــواران ب ـــه جهانخ ـــورد هجم ـــون م ـــن گوناگ ـــی، در میادی مكتب
ـــار  ـــرای مه ـــنا ب ـــكاری دیرآش ـــم، راه ـــای تحری ـــخ نم ـــه ن ـــت. حرب هس
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ـــاذ روش  ـــا اتخ ـــمنان ب ـــد و دش ـــی باش ـــران م ـــد ای ـــه تزای ـــدرت رو ب ق
دوگانـــه »تحریـــم و مذاکـــره«، هـــدف واحـــدی را پیگیـــری مـــی 
ـــر  ـــع خط ـــدار کشـــور و رف ـــه ارکان اقت ـــوذ ب ـــه در رأس آن، نف ـــد ک کنن
ـــت.  ـــری اس ـــی گ ـــتیزی و انقالب ـــم س ـــگ ظل ـــزون فرهن ـــق روزاف تعمی
ـــات  ـــرب در موضوع ـــران و غ ـــرات ای ـــد مذاک ـــه رون ـــذرا ب ـــی گ ـــا نگاه ی
مختلـــف بـــه ویـــژه پرونـــده هســـته ای، ایـــن مطلـــب در اذهـــان 
ـــا  ـــب ب ـــره« متناس ـــم و مذاک ـــه »تحری ـــه مقول ـــرد ک ـــی گی ـــكل م ش
ـــتمایه ای   ـــه دس ـــارج، ب ـــل و خ ـــا در داخ ـــت م ـــات مل ـــب توفیق کس
ـــن  ـــرفت در ای ـــت پیش ـــد مثب ـــداوم رون ـــری از ت ـــرای جلوگی ـــّدی ب ج

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــی، تبدی ـــه ایمان جامع

ج( اختالف افکنی
ـــداز و حكومـــت کـــن« اگرچـــه آبشـــخوری  سیاســـت دیرینـــه »تفرقـــه ان
انگلیســـی دارد ولـــی امـــروز در ردیـــف اصلـــی تریـــن راهبردهـــای 
ـــت  ـــی دول ـــتحكام درون ـــت اس ـــرای شكس ـــكا ب ـــی آمری ـــت خارج سیاس
ـــه  ـــن ک ـــود. ای ـــی ش ـــه م ـــه کار گرفت ـــلطه ب ـــام س ـــف نظ ـــای مخال ه
ـــه هـــای  ـــا هزین ـــان ب ـــی زب ـــمعی و بصـــری فارس صدهـــا رســـانه س
ـــن  ـــم بی ـــه صهیونیس ـــته ب ـــل وابس ـــری  عوام ـــی و راهب ـــت مال هنگف
ــا را مـــورد  الملـــل، کوچكتریـــن زوایـــای رفتـــار سیاســـتمداران مـ
ـــول  ـــات معم ـــی و اختالف ـــات داخل ـــش تنازع ـــر آت ـــرار داده و ب ـــل ق تأّم
ـــه  ـــكنانه و تفرق ـــگاه وحـــدت ش ـــن ن ـــد، ریشـــه در ای ـــی دمن ـــی م اجرای
ـــالش  ـــی و ت ـــات صنف ـــت مطالب ـــده دارد. هدای ـــاالت متح ـــه ای افكنان
ـــد  ـــد هدفمن ـــا، تأکی ـــق آن ه ـــه دار شـــدن برخـــی از مصادی ـــرای دامن ب
ـــن  ـــه دروغی ـــن نظری ـــاعه ای ـــا اش ـــی ب ـــی و مذهب ـــای  فرهنگ ـــر تفاوته ب
ـــرح  ـــتند و ط ـــا هس ـــی در تنگن ـــای ایران ـــت ه ـــی از اقلی ـــه جماعت ک
ـــوق بشـــر و...، در  ـــه حق ـــت اعالمی ـــدم رعای ـــل ع ـــی از قبی مباحـــث کذب

ـــت.  ـــزرگ اس ـــیطان ب ـــه ش ـــدرج در کارنام ـــن من ـــمار عناوی ش
د( حمایت از اقدامات ساختارشكنانه

مبنایــی تریــن سیاســت آمریكایــی هــا در جنــگ نــرم بــا نظــام دینــی 
مــا، توســعه رفتارهــای ساختارشــكنانه و ترویــج نگــرش هــای عــداوت 
ــه اصــل مترقــی والیــت فقیــه اســت. دشــمنان عــزت  آمیــز نســبت ب
مســلمین بــه خوبــی مــی داننــد کــه پایــداری ایــن حاکمیــت والیــی، 
ــه«  ــت فقی ــت رســای »والی ــی در قام ــه حكومت ــات فق ــداوم حی ــه ت ب
ــا پشــتوانه  ــان بصیــر انقــالب ب ــا زمانــی کــه دیــده ب بســتگی دارد و ت
ــت  ــی در ســپردن زعام ــف اله ــده الیتخلّ ــه وع ــت ب ــاد راســخ مل اعتق
زمیــن و زمــان بــه مســتضعفان و تیزبینــی و درایــت کــم نظیــر معظــٌم 
ــش  ــر را نق ــه کف ــردمداران جبه ــت س ــز و درش ــای ری ــه ه ــه، توطئ ل
ــان نخواهنــد توانســت افــكار شــوم و پلیدشــان  ــر آب مــی کننــد، آن ب
ــات  ــور منازع ــه مح ــم ک ــی کنی ــاهده م ــذا مش ــد ل ــی نماین را اجرای
ــه  ــالش مســتمر و البت ــران اســالمی، ت ــا ای ــای اســتكباری ب ــت ه دول
بــی فایــده در جهــت تخریــب چهــره ممتــاز و بــی بدیــل رهبــری امــت 
ــف  ــره ای و تضعی ــریات زنجی ــداوم از نش ــتیبانی م ــت. پش ــالم اس اس
ــالمی،  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــد: س ــور مانن ــی کش ــای قانون نهاده
ــت از اصــل انقــالب و  شــورای نگهبــان، قــوه قضائیــه و... کــه در صیان
دســتاوردهای آن دارای  مســؤولیت خطیــری هســتند، جــزء الینفــك 
ــران طــّی ســه دهــه گذشــته  ــد مــدت نظــام ســلطه در ای ــه بلن برنام
اســت و اتخــاذ چنیــن سیاســتی را نمــی تــوان از هــدف گــذاری غــرب 
ــا  ــوری اســالمی ب ــام جمه ــدازی نظ ــفته بران ــواب آش ــر خ ــرای تعبی ب

ــات ساختارشــكنانه، جــدا دانســت. انجــام اقدام

ه ( شبهه آفرینی و شایعه سازی
از قدیمــی تریــن راهكارهــای شــیطانی بــرای ملكــوک نمــودن چهــره 
ــی و  ــبهه افكن ــا، »ش ــران آن ه ــی و رهب ــل مردم ــای اصی ــت ه نهض
ــا بهــره  شــایعه ســازی« اســت. در تاریــخ معاصــر؛ منافقیــن کــوردل ب
ــالب  ــزرگان انق ــخصیت ب ــرور ش ــه  ت ــوم ب ــن روش مذم ــدی از ای من
ــدری  ــدوم و گرانق ــر خ ــی عناص ــرور فیزیك ــا ت ــپس ب ــد و س پرداختن
ــن  ــر صفحــات ننگی ــر و... ب ــی، باهن همچــون شــهیدان بهشــتی، رجای

ــد. ــات شــان افزودن ــاب قطــور جنای کت
ــه  ــردم ب ــاد م ــی آح ــكان دسترس ــازی و ام ــای مج ــترش فض ــا گس ب
امــواج مخــرب بنــگاه هــای دروغ پراکنــی و شــبكه هــای  اجتماعــی، 
تهدیــدات فراوانــی از ناحیــه شــبهه افكنــان و شــایعه ســازان بــه وجــود 
آمــده کــه مســتلزم تمهیــد تدابیــر الزم و عاجــل توســط مســؤوالن امــر 
ــه شــبهات  ــن ب ــی و پاســخگویی ســریع و متق ــكار عموم ــر اف در تنوی

مطروحــه مــی باشــد.
ــی  ــوان اصل ــه عن ــا« ب ــت ه ــا صهیونیس ــارزه ب ــا »مب ــن، ت ــه یقی  ب
ــن  ــت، ای ــه اس ــد و توج ــورد تأکی ــا م ــی  م ــام سیاس ــر در نظ الیتغّی
ــان  ــه پای ــگاه ب ــی، هیچ ــتكبار جهان ــای اس ــوزی ه ــه ت ــداوت و کین ع
نخواهــد رســید پــس بایــد بــه تأســی از معیــار قرآنــی »َو لـَـن یَْجَعــَل 
ــه رهبــر  ــِبیاًل« و رهنمودهــای عالمان ــی الُْمْؤِمِنیــَن َس اهلل لِلَْكافِِریــنَ َعلَ
ــناخت و  ــا ش ــیم و ب ــوش باش ــه ه ــه ب ــان، همیش ــه م ــم و فرزان حكی
ــم  ــی رژی ــم دولت ــان  تروریس ــكا، حامی ــوذ آمری ــای نف ــن راه ه تبیی
نامشــروع و کــودک کــش صهیونــی را در رســیدن بــه امیالشــان، نــاکام 

ــاء اهلل. ــم. ان ش بگذاری
ــم  ــر مســائل مه ــپاه ب ــان س ــدار فرمانده ــالب در دی ــر معظــم انق رهب
ــپاه  ــم س ــف مه ــی و وظای ــه کنون ــمن در بره ــداف دش ــی و اه سیاس
ــی از  ــد نمودند.برخ ــه تاکی ــن زمین ــالمی در ای ــالب اس ــداران انق پاس
مهمتریــن محورهــای بیانــات معظــم لــه مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد:
ــه  ــردن پای ــتحكم ک ــور، مس ــی کش ــگان انقالب ــی نخب ــه اصل * وظیف

ــت. ــی اس ــر انقالب ــالب و فك ــای انق ه
*خطــر نفــوذ دشــمن: نفــوذ فكــری و فرهنگــی و سیاســی، خطرنــاک 

تــر از نفــوذ اقتصــادی و امنیتــی اســت.
*به دنبال هضم ایران در مقابل اراده مستكبرین هستند.

*بیــداری مســؤوالن و انقالبیــون، باعــث ناکامــی و نــا امیــدی دشــمن 
خواهــد شــد. 

ــس  ــوص پ ــه خص ــالب ب ــم انق ــر معظ ــر رهب ــای اخی ــخنرانی ه در س
ــه  ــزی ک ــن چی ــكل گرفت ــته ای و ش ــرات هس ــدی مذاک ــع بن از جم
ــده مــی شــود، رهبــر معظــم انقــالب  ــام برجــام هســته ای خوان ــه ن ب
اســالمی بارهــا و بارهــا بــر مســاله نفــوذ دشــمن و شــیوه هــا و 
ــاید  ــد. ش ــان آورده ان ــه می ــخن ب ــوذ، س ــرای نف ــمن ب ــای دش رفتاره
ــا  ــر معظــم انقــالب در 6 ی ــت کــه رهب ــوان یاف ــر موضوعــی را بت کمت
ــن  ــر آن، چنی ــورد خط ــرر در م ــورت مك ــه ص ــی ب ــخنرانی متوال 7 س
مطالبــی را گوشــزد کــرده باشــند و بــا اصــرار فــراوان بــر جلــب توجــه 

ــند. ــته باش ــد داش ــه آن تاکی ــور ب ــوزان کش ــؤوالن و دلس مس
ــده  ــر ش ــار متذک ــن ب ــالب چندی ــم انق ــر معظ ــه رهب ــور ک همانط
ــی  ــكا نهای ــران و در آمری ــام هســته ای در ای ــف برج ــوز تكلی ــد، هن ان
ــه  ــن اســت ک ــا آنچــه مشــخص اســت ای و مشــخص نشــده اســت ام
ــه دنبــال نفــوذ در ایــران  دشــمن در فضــای کنونــی پــس از برجــام ب
اســالمی و بســط ســلطه خویــش در کشــور و حضــور در تصمیــم گیــری 
هــا و تصمیــم ســازی هــای کشــور و از میــان بــردن اســتقالل و آزادی 
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ــاره  ــد ب ــن و چن ــرات چندی ــر را از خــالل تذک ــن ام کشــور اســت. ای
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی دربــاره خطــر نفــوذ دشــمن و ایــن کــه 
دشــمن بــه بهانــه برجــام و بــا ســوء اســتفاده از آن بــه دنبــال چنیــن 

ــوان دریافــت. راهبــرد خطرناکــی اســت، مــی ت
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در 
ــد از آن  ــل و بع ــخنرانی قب ــرگان و س ــع خب ــش در جم ــخنان خوی س
نیــز بــر ایــن مســاله تاکیــد کردنــد امــا ایــن بــار در جمــع فرماندهــان 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی،  یكــی از محورهــای اصلــی بیانــات 
ایشــان، همیــن مســاله نفــوذ و تــالش دشــمن بــرای نفــوذ بــوده اســت.

*وظیفــه اصلــی نخبــگان انقالبــی کشــور، مســتحكم کــردن پایــه هــای 
انقــالب و فكــر انقالبــی اســت

یكــی از محورهــای اصلــی بیانــات معظــم لــه خطــاب بــه ســران ســپاه 
ــه  ــوده اســت ک ــالب اســالمی آن ب ــون و دلســوزان انق ــه انقالبی و هم
ــه هــای انقــالب و فكــر  ــی خــود را مســتحكم کــردن پای وظیفــه اصل
انقالبــی در کشــور بداننــد و خاطرنشــان ســاخته انــد:  بایــد پایــه هــای 
ــه ی  ــن وظیف ــرد. ای ــتحكم ک ــیار مس ــی را بس ــر انقالب ــالب و فك انق

ــی کشــور اســت. اساســی نخبــگان ســپاه و همــه نخبــگان انقالب
*خطــر نفــوذ دشــمن: نفــوذ فكــری و فرهنگــی و سیاســی، خطرنــاک 

تــر از نفــوذ اقتصــادی و امنیتــی اســت
بخــش مهــم دیگــری از بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در بــاب 
خطــر نفــوذ دشــمن و برنامــه آنهــا بــرای نفــوذ همــه جانبــه در ایــران 
بــود. ایشــان در ایــن بــاره خاطرنشــان ســاختند:  امــروز نفــوذ دشــمن 
یكــی از تهدیدهــای بــزرگ بــرای ایــن کشــور اســت. نفــوذ اقتصــادی و 
امنیتــی در مقابــل نفــوذ فكــری، فرهنگــی و سیاســی، اهمیــت کمتــری 
دارد. البتــه مســئوالن گوناگــون از جملــه ســپاه، جلــوی نفــوذ امنیتــی 
را بــا کمــال قــدرت مــی گیرنــد. چشــمان بینــای مســئوالن اقتصــادی 

بایــد در مقابــل نفــوذ اقتصــادی بــاز باشــد.
دشــمن بــرای نفــوذ فرهنگــی ســعی مــی کنــد باورهایــی کــه جامعــه را 
ســرپا نگــه داشــته دگرگــون، مخــدوش و در آنهــا رخنــه ایجــاد کنــد. 
ــری و  ــم گی ــز تصمی ــد در مراک ــی کنن ــوذ سیاســی ســعی م ــرای نف ب
اگــر نشــد در مراکــز تصمیــم ســازی نفــوذ کننــد. وقتــی یــك کشــور 
ایــن گونــه تحــت نفــوذ سیاســی قــرار گرفــت، حرکــت و جهــت گیــری 

هــای آن کشــور طبــق اراده مســتكبرین خواهــد بــود.

ـــن اســـت کـــه  ـــه آن توجـــه داشـــت ای ـــد ب نكتـــه مهـــم دیگـــری کـــه بای
ـــكان  ـــمن و ام ـــوذ دش ـــه نف ـــت. زمین ـــالمی اس ـــام اس ـــده از آن نظ آین
ســـوء اســـتفاده او از ایـــن زمینـــه بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه 
ـــه  ـــت ک ـــم آن اس ـــیم، مه ـــن باش ـــده بدبی ـــه آین ـــبت ب ـــا نس ـــد و ی ناامی
ـــدار  ـــال و بی ـــالب، فع ـــوزان انق ـــون و دلس ـــور و انقالبی ـــؤوالن کش مس
ـــدار  ـــا بی ـــر م ـــالب: اگ ـــم انق ـــر معظ ـــر رهب ـــه تعبی ـــند. ب ـــدل باش و هم
ـــه  ـــد ک ـــی دهن ـــده م ـــد. وع ـــد ش ـــد خواه ـــمن ناامی ـــد دش ـــیم، امی باش
ـــن  ـــت ای ـــد گذاش ـــت. نبای ـــران نیس ـــن ای ـــر، ای ـــال دیگ ـــد س ـــراِن چن ای

ـــرد. ـــا بگی ـــمن پ ـــیطانی در دل دش ـــد ش ـــر و امی فك

ـــل  ـــران در مقاب ـــم ای ـــال هض ـــه دنب * ب
اراده مســـتکبرین هســـتند

ـــاختن  ـــان س ـــر نش ـــا خاط ـــان ب ایش
تـــالش دشـــمن بـــرای هضـــم ایـــران 
اســـالمی در برابـــر خواســـت و اراده مســـتکبران 
ـــان  ـــروز مخالف ـــه ام ـــد ک ـــان کردن ـــر نش ـــم، خاط عال
و دشـــمنان نظـــام اســـالمی در عیـــن اعتـــراف 
ــه  ــذاری منطقـ ــر گـ ــوذ و اثـ ــدرت و نفـ ــه قـ بـ
ای جمهـــوری اســـالمی ایـــران، بـــه افـــرادی از 
ـــه  ـــد روحی ـــی گوین ـــًا م ـــالمی صریح ـــوری اس جمه
انقالبـــی را ایـــن قـــدر دنبـــال نکنیـــد و جـــزء  
ـــد  ـــی کاری کنی ـــن یعن ـــوید. ای ـــی ش ـــه جهان جامع
ـــم و در  ـــما را ببلعی ـــا ش ـــد ت ـــدرت بیافتی ـــه از ق ک

نقشـــه هـــای چنـــد کشـــور مســـتکبر و زورگـــو 
ـــوید. ـــل ش ح

ــالب  ــم انقـ ــر معظـ ــان رهبـ ــن بیـ ــق ایـ مطابـ
ـــق  ـــن طری ـــالمی از ای ـــام اس ـــمنان نظ ـــالمی، دش اس
ـــه  ـــرادی ک ـــی از اف ـــه برخ ـــتند ک ـــال آن هس ـــه دنب ب
ـــا  ـــت ب ـــه مخالف ـــد را ب ـــرار دارن ـــالمی ق ـــام اس در نظ
ـــالب و  ـــق انق ـــن طری ـــد و از ای ـــری وادارن ـــی گ انقالب
ـــد. در  ـــیه برانن ـــه حاش ـــران را ب ـــری در ای ـــی گ انقالب
ـــب  ـــه مخاط ـــراد ک ـــن اف ـــه ای ـــی،  وظیف ـــن احوال چنی
ـــا  ـــا ب ـــت آنه ـــه مخالف ـــمن ب ـــتند و دش ـــمن هس دش
ـــه  ـــت ک ـــت آن اس ـــته اس ـــد بس ـــری امی ـــی گ انقالب
بـــا صراحـــت در انقالبـــی گـــری و بیـــان صریـــح 
مواضـــع انقالبـــی امـــام و رهبـــری،  دشـــمن را از 
ـــمن و  ـــوذ دش ـــه نف ـــد و زمین ـــد کنن ـــا امی ـــود ن خ
یـــا سســـت شـــدن اراده انقالبـــی در کشـــور را از 
ـــم  ـــر معظ ـــاس رهب ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــان ببرن می
انقـــالب در ســـخنرانی هـــای قبلـــی خـــود بـــه 
ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــدند ک ـــر ش ـــور متذک ـــؤوالن کش مس
ـــت  ـــمنان مل ـــا دش ـــی ب ـــان انقالب ـــا بی ـــت و ب صراح
ـــر  ـــت تأثی ـــراد تح ـــن اف ـــر ای ـــوید. اگ ـــه ش مواج
وســـاوس شـــیطانی دشـــمن فریـــب بخورنـــد و 
ـــری را  ـــی گ ـــوان انقالب ـــی ت ـــه م ـــد ک ـــور کنن تص
افراطـــی گـــری خوانـــد و بـــه اســـم مقابلـــه بـــا 
ـــع  ـــور زدود، در واق ـــری را از کش ـــی گ ـــراط، انقالب اف
بـــه خـــود و کشـــور آســـیب وارد مـــی کننـــد و 
البتـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــه حـــول و 
ـــه  ـــه ای ک ـــری حکیمان ـــر رهب ـــا تدبی ـــی و ب ـــوه اله ق
ـــت، از  ـــرده اس ـــردم ک ـــن م ـــال روزی ای ـــدای متع خ

ـــاءاهلل. ـــرد. ان ش ـــد ک ـــور خواه ـــه عب ـــن بره ای
ـــی و  ـــث ناکام ـــون باع ـــؤوالن و انقالبی ـــداری مس *بی

ـــد ـــد ش ـــمن خواه ـــدی دش ـــا امی ن
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نفوذ شناسی از منظر رهبر انقالب

بـا بررسـی بیانـات مقـام معظـم رهبری مشـخص شـد که تاکید ایشـان 
بـر هشـیاری درباره مسـاله نفـوذ معطوف بـه ماههای اخیر نیسـت بلكه 
دغدغـه ایشـان بـرای مبـارزه بـا نفـوذ دشـمنان به سـالهای گذشـته بر 

مـی گردد. 

مفهوم استكبار و استكبارستیزى 

اسـتكبار یعنـی چـه؟ اسـتکبار یـک تعبیـر قرآنی اسـت؛ در 
قرآن کلمه ی اسـتكبار به کار رفته اسـت؛ آدم مسـتكبر، دولت مسـتكبر، 
گـروه مسـتكبر، یعنـی آن کسـانی و آن دولتی که قصـد دخالت در امور 
انسـانها و ملّتهـای دیگـر را دارد، در همه ی کارهای آنهـا مداخله میكند 
بـرای حفـظ منافـع خـود؛ خـود را آزاد میدانـد، حـّق تحمیـل بـر ملّتها 
را بـرای خـود قائـل اسـت، حـّق دخالـت در امور کشـورها را بـرای خود 
قائـل اسـت، پاسـخگو هـم بـه هیچ کـس نیسـت؛ ایـن معنای مسـتكبر 
اسـت. نقطـه ی مقابـل ایـن جبهـه ی ظالـم و سـتمگر، گروهی هسـتند 
کـه بـا اسـتكبار مبـارزه میكنند؛ مبـارزه ی با اسـتكبار یعنی چـه؟ یعنی 
در درجـه ی اّول زیـر بـار ایـن زورگویی نرفتـن؛ معنای استكبارسـتیزی 
یـك چیـز پیچ وخـم داِر پیچیـده ای نیسـت؛ استكبارسـتیزی یعنـی یك 
ملّتـی زیـر بـار مداخله جویـی و تحمیـل قـدرت اسـتكبارگر یـا انسـان 

مسـتكبر یـا دولت مسـتكبر نـرود؛ این معنای استكبارسـتیزی اسـت.... 
حـاال بعضی هـا روی کلمـه ی دشـمن حّساسـّیت دارنـد؛ به مـا اعتراض 
میكننـد کـه چـرا مـدام میگوییـد دشـمن، دشـمن؛ درحالی کـه شـما 
قـرآن ]را[ مالحظـه کنیـد، می بینیـد اّول تـا آخـِر قـرآن چقـدر تكرار 
شـده عنـوان »شـیطان«، عنـوان »ابلیـس«؛ مكـّرر گفتـه شـده، مكّرر 
تكـرار شـده. از دشـمن کـه نبایـد غفلـت کرد. دشمن دانسـتِن دشـمن 
کـه عیـب نیسـت؛ دشـمن را نبایـد فرامـوش کرد. از دشـمنِی دشـمن 
فرمـود: »و مـن  نهج البالغـه  امیرالمؤمنیـن)ع( در  غافـل شـد.  نبایـد 
نـام لـم ینـم عنـه«؛ اگـر شـما در جبهـه ی نبـرد خوابتان 
بـرد، معنایـش این نیسـت که سـرباز خـط مقابل هم 
خوابـش برده؛ نه، او بیدار اسـت؛ منتظر اسـت شـما خوابتان 
ببـرد تـا بـر سـر شـما بتـازد. در میـدان نبـرد، کارزار همیشـه نظامـی 
نیسـت؛ گاهی سیاسـی اسـت؛ گاهی هم فرهنگی اسـت. دشـمن سـعی 
میكنـد رخنـه ایجـاد کنـد؛ چشـم ها را بایـد بـاز نگـه داریـم؛ نقطـه ی 
رخنـه را ببینیـم و مراقـب باشـیم ایـن رخنـه توسـعه پیدا نكنـد. باید 

جلـوی رخنه هـای فرهنگـی و سیاسـی را بگیریـم.

تغییر ادبیات اسـتكبار درباره کشـورمان 
همـه ایـن را امـروز فهمیده انـد و دانسـته اند کـه مواجهـه ی اسـتكبار 
اول  دهـه ی  مواجهـه ی  نـوع  از  دیگـر  اسـالمی،  جمهـوری  نظـام  بـا 
انقـالب نیسـت. در آن مواجهـه، زورآزمائـی کردنـد؛ شكسـت خوردند. 
مواجهـه ی سـخت بـود؛ ایجـاد جنـگ بـود، کودتـا بـود. در اول انقالب 
کودتـا راه انداختند، شكسـت خوردند؛ شورشـهای قومـی راه انداختند، 
سـرکوب شـدند و شكسـت خوردند؛ جنـگ تحمیلی را بـه راه انداختند 
کـه هشـت سـال بـه طـول انجامیـد، شكسـت خوردنـد؛ پـس دنبـال 
ایـن راه هـا نخواهنـد رفـت، یعنـی احتمالـش ضعیف اسـت. البتـه باید 
همیشـه هشـیاری نسـبت بـه همـه ی جوانـب باشـد. امـا ایـن، اولویت 

اسـتكبار در مواجهـه ی بـا نظام اسـالمی نیسـت.

سیاسـتهاى اسـتكبار در راه مقابله با اسـالم

امروز سیاسـت اسـتکباری، اسـتعمار فرانو است؛یعنی 
از اسـتعمار نوینـی کـه در ده هـا سـاِل قـرن گذشـته وجـود داشـت، 
یـك قدم باالتر.اسـتعمار فرانـو یعنی چه؟ یعنی دسـتگاه 
اسـتکباری کاری کنـد که عناصـری از ملتـی که این 
مسـتکبر میخواهـد آن را قبضه و تصـرف کند، بدون 
این کـه بداننـد، بـه او کمـک کننـد. دشـمن، ایمـان شـما 
را سـد مسـتحكِم خـود میبینـد و دلـش میخواهـد ایـن سـد برداشـته 
شـود. حـاال عناصـری از میـان خـود مـا بیاینـد و بنـا کنند ایـن دیوار 
را تراشـیدن یـا سـوراخ کـردن. اینهـا گرچه خودی هسـتند، امـا دارند 
سـرمایه گذاری  اینهـا  روی  هـم  دشـمن  میكننـد؛  کار  دشـمن  بـرای 
میكنـد. دیدیـد کـه امریكاییها حّتی در کنگره شـان تصویـب کردند که 
بـه عناصـری در داخـل کشـور مـا پول بدهنـد تا بـرای آنهـا کار کنند؛ 
این طـور علنـی و صریح! این اسـتعماِر فرانو اسـت. این، مثل این اسـت 
کـه دونده یـی نتوانـد بـر رقیبـش فائـق بیایـد؛ کاری کنـد کـه رقیـب، 
خودزنـی کنـد؛ مثـاًل وادارش کند معتاد شـود. وقتی طرف معتاد شـد، 
دیگـر حـال دویـدن نـدارد؛ بـه خودی خـود به نفـع رقیبـش کار کرده 

ــر  ــه رهب ــی ک ــد واژه های ــی از کلی یک
ــر  ــای اخی ــالب در ماهه ــم انق معظ
ــته  ــر آن داش ــژه ای ب ــد وی تاکی
ــمن«  ــوذ دش ــاله نف ــد »مس ان
ــا توجــه  ــده ای کــه ب اســت. پدی
بــه ســیر تحــوالت سیاســی کشــور 
در دو ســال اخیــر ابعــاد گســترده تــری 
ــا  ــاره ای از قضای ــی در پ ــه و حت ــود گرفت ــه خ ب
موجبــات نگرانــی جــدی دلســوزان کشــور را در پــی 

ــت.  ــته اس داش
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اسـت. بنابرایـن وقتـی حـال دویدن نداشـت، رقیبش برنده میشـود. در 
اسـتعماِر فرانـو ایـن کار را میكننـد؛ همه هم بدانند که هدف دشـمنان 
مـا بـا ریختهـای مختلـف و قیافه گیری هـای مختلفـی که از خودشـان 
نشـان میدهنـد - گاهـی اخـم میكننـد، گاهـی لبخنـد میزننـد، گاهی 
اوقـات وعـده میدهنـد، گاهی تهدید میكنند - تسـلّط بر کشـور اسـت. 
دشـمن میخواهـد برگـردد بـه دوران سـلطه ی بی قیدوشـرط خـود بـر 
این کشـور؛ چون اسـالم با این برگشـت بشـّدت مخالف اسـت و 
نیـروی مقـاوم در مقابل این توطئه ی دشـمن »اسـالم« اسـت، 
بـا اسـالم مخالفنـد. مخالفـت دشـمن بـا اسـالم به خاطر این اسـت که 
میدانند معارف اسـالمی، احكام اسـالمی در مقابل آنها سـّد مستحكمی 
درسـت کـرده اسـت. بـا ملّـت مـا مخالفند، چـون ملّـت در مقابـل آنها 
مثـل کوهـی ایسـتاده اسـت. بـا هرکسـی در میـان مّلت که 
در مقابل دشـمن ایسـتادگی بیشـتری داشـته باشد، 
بیشـتر مخالفنـد. بـا عناصر مؤمـن بیشـتر مخالفند، 
بـا سـازمانها و نهادهـای انقالبـی بیشـتر مخالفند، با 
عناصـر حزب الّلهـی بیشـتر مخالفند؛ چـون میدانند 
اینهـا سـدهای محکـم و مسـتحکم در مقابـل نفـوذ 
دشـمنان هسـتند. دشـمن دنبـال سـلطه گری اسـت و همـه ی 
تـالش دشـمن بـرای ایـن اسـت کـه جلـوی حرکـت اسـالمی نظـام 
جمهـوری اسـالمی را کـه مایـه ی پیشـرفت و ترّقـی و اوج ایـن ملّـت 

بگیرد.  اسـت 

نفـوذ در کشـورهاى موافـق ایران در منطقه
 در منطقـه هـم همین جـور؛ در منطقه هـم آنها میخواهنـد نفوذ ایجاد 
کننـد؛ حضـور بـرای خودشـان دسـت وپا کننـد و اهـداف خودشـان را 
در منطقـه دنبـال کننـد. مـا بـه حـول و قـّوه ی الهـی تـا آنجایـی کـه 
بتوانیـم نخواهیـم گذاشـت ایـن اتّفـاق بیفتـد. سیاسـتهای ما در 
منطقـه، نقطـه ی مقابـل سیاسـتهای آمریکا اسـت. ما 
تمامّیت ارضی کشـورهای منطقه برایمان بسـیار مهم  ]اسـت [؛ تمامّیت 
ارضـی عـراق و تمامّیـت ارضـی سـوریه، بـرای ما کامـاًل مهم  ]اسـت [؛ 
آنهـا دنبـال تجزیه انـد. بنـده از قبـل گفتـم کـه آمریكایی هـا دنبـال 
تجزیـه ی عراقنـد، بعضی هـا تعّجـب کردنـد؛ اخیـراً خـود آمریكایی هـا 
تصریـح کردنـد کـه دنبال تجزیـه ی عراقنـد! میخواهند عـراق را تجزیه 
بتواننـد میخواهنـد سـوریه را تجزیـه کننـد؛ میخواهنـد  کننـد؛ اگـر 
کشـورهای کوچـك کوچـك و تحت فرمـان به وجـود بیاورنـد؛ بـه حول 
قـّوه ی الهـی ایـن اتّفـاق نخواهد افتـاد. مـا از مقاومـت در منطقه دفاع 
فصـول  برجسـته ترین  از  یكـی  -کـه  فلسـطین  مقاومـت  از  میكنیـم؛ 
تاریـخ اّمـت اسـالمی، در طـول ایـن سـالها مقاومـت فلسـطین اسـت- 
دفـاع میكنیـم. هر کسـی با اسـرائیل مبـارزه کند و رژیم صهیونیسـتی 
را بكوبـد و مقاومـت را تأییـد کنـد، مـا از او حمایـت میكنیـم؛ انـواع 
حمایتهایـی کـه بـرای مـا ممكـن باشـد؛ همه جـور حمایتـی کـه برای 
مـا ممكـن اسـت، از هر کسـی که بـا رژیـم صهیونیسـتی مقابلـه کند، 
خواهیـم کـرد. از مقاومـت حمایت میكنیـم، از تمامّیت ارضی کشـورها 
حمایـت میكنیـم؛ از همـه ی کسـانی کـه در مقابلـه ی بـا سیاسـتهای 
تفرقه افكنانـه آمریـكا ایسـتادگی میكننـد حمایـت میكنیـم؛ بـا همه ی 
کسـانی کـه ایـن تفرقه افكنـی را به وجـود می آورنـد طرفیـم و مقابلیم.

ایجـاد تعامـل راهگشـاى  بـا امریـكا و  کاهـش تنـش هـا 
راسـتاى منافـع ملـی نیسـت در  و  اى  مسـائل منطقـه 

نقـاط ضعـف دشـمن را -نقاط ضعـف معرفتـی و عملی دشـمن را- باید 
شناسـایی کـرد و اینهـا را به رخ انسـانهایی که احتیاج دارنـد این مطلب 
بـه رخ آنهـا کشـیده بشـود، کشـاند. دشـمنان انقـالب اسـالمی همـان 
کسـانی هسـتند که ده پانزده سـال قبل وارد منطقه شـدند، شعارشـان 
ایجـاد امنّیـت بـود؛ امـروز شـما نـگاه کنیـد کجای ایـن منطقـه امنّیت 
دارد؟ ناامنـی سراسـر ایـن منطقـه را گرفته؛ غرب آسـیا و شـمال آفریقا. 
وقتـی بـه افغانسـتان حملـه کردنـد، شعارشـان مبـارزه ی بـا تروریسـم 
بـود ]اّمـا[ امـروز تروریسـم همـه ی منطقـه را فـرا گرفتـه؛ آن هـم چـه 
آدمهایـش  کـه  تروریسـمی  و خشـن؛  تروریسـم وحشـی  تروریسـمی! 
انسـانها را -دشـمنان خودشـان را- زنده زنـده در آتـش جلـوی چشـم 
همـه میسـوزانند؛ از امكانـات گوناگـون فّنی هـم اسـتفاده میكنند برای 
اینكـه ایـن منظـره را درسـت به چشـم و باور همـه ی مردم دنیـا منتقل 
کننـد و منعكـس کننـد؛ تروریسـم این جـوری! عناصـر تكفیـری امـروز 
این جـور هسـتند؛ بّچـه را در مقابـل مادرش میُكشـند، پدر و مـادر را در 
مقابل فرزندانشـان سـر میُبرند. اینهـا آمده بودند تروریسـم را در منطقه 
بـا ایـن شـعار و بـا ایـن اّدعـا -نمیگویـم خواسـت واقعی شـان ایـن بود؛ 
شعارشـان ایـن بـود- از منطقه برچیننـد؛ امروز کجای منطقه تروریسـم 
نیسـت؟ آمـده بودند به اّدعای خودشـان دموکراسـی ایجـاد کنند؛ امروز 
مرتجع تریـن و مسـتبدترین و دیكتاتورتریـن رژیم هـای ایـن منطقـه به 
کمـك آمریـكا و مّتحدیـن آمریـكا دارند سـِر پای خودشـان می ایسـتند 
و بـه جنایـات خودشـان ادامـه میدهند. واقعاً یكی از مشـكالت اساسـی 
آمریـكا ایـن اسـت؛ ایـن مشـكل بـه پَروپـای سیاسـتمداران آمریـكا هم 
پیچیـده؛ حسـابی درگیرنـد. از رژیم هایـی حمایـت میكنند کـه در طول 
سـالهای متمـادی شـعار ضـّد دیكتاتوری و شـعار حقـوق بشـری آنها با 
وجود این رژیم ها نقض میشـود؛ این االن در بین روشـنفكران و نخبگان 
سیاسـی و فكـری آمریكا، حسـابی مسـئله ایجاد کـرده؛ نمیتوانند جواب 
بدهنـد؛ ایـن دشـمن یك چنین موجودی اسـت. دشـمنی کـه در مقابل 
مـا اسـت، آن مسـئله ی حقـوق بشـرش، آن مسـئله ی دموکراسـی اش، 
آن مسـئله ی تروریسـمش، آن مسـئله ی ایجـاد امنّیتـش، آن مسـئله ی 
صلـح؛ میگفتنـد مـا میجنگیـم بـرای صلـح؛ کـو صلـح؟ همـه ی منطقه 
را آلـوده ی بـه جنـگ کردنـد؛ کجـای ایـن منطقـه االن جنـگ نیسـت؟ 
دشـمن ایـن اسـت. آن کـه انقـالب در مقابـل او ایسـتاده، آن کـه شـما 
در مقابلـش سـینه سـپر کرده ایـد، ایـن اسـت؛ یـك چنین موجـودی با 
این همـه تناقـض، بـا این همـه نقطـه ی ضعف، بـا این همه خلـل معرفتی 
و عملـی؛ ایـن اسـت آن دشـمن.  بعضی هـا اصـرار دارنـد ایـن 
شـیطان بزرگ را با ایـن خصوصّیات -کـه از ابلیس بدتر 
اسـت- بزک کنند و به شـكل فرشـته وانمـود کنند. }لكـن مراقب 
باشـید{ یكـی از چیزهائـی که قطعـاً منافی با پیشـرفت اسـت، اختالف 
و تفرقـه اسـت؛ تفرقـه ی میـان آحـاد ملـت، تفرقـه ی میـان مسـئولین، 
تفرقـه ی میـان بخشـهای گوناگـون نظـام، تفرقه ی میـان نظـام و مردم. 
ایـن انسـجام و یكپارچگـی ای کـه انقـالب بـه مـا داد، بایـد مثـل یـك 
نامـوس مقدسـی حفـظ شـود، از آن پاسـداری شـود آنهـا هـی دنبـال 
ایننـد کـه یـك کاری پیـدا کننـد. یكـی از کارهـای مهم آنها این اسـت 
کـه بـا روشـهای موذیانـه و موریانـه وار، بیـن مـا اختـالف بیندازنـد؛ این 
جـزو کارهـای رائج اینهاسـت، ایـن کار را از قدیـم انجام میدادنـد. البته 
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متبحـر و کارشـناس کامـل ایـن کار، انگلیسـی های خبیثنـد؛ آنهـا در 
زمینـه ی ایجـاد اختـالف، از همـه کارشـناس ترند؛ آمریكائی هـا پیـش 
آنهـا شـاگردی میكننـد، از آنهـا یـاد میگیرند! ایجـاد اختـالف از راه های 
نفـوذ، مثـل موشـهای دزد، مثل موریانه، وارد شـدن و نفوذ کـردن؛ اینها 
جـزو کارهـای متعـارف آنهاسـت. مـا بایـد حواسـمان جمـع باشـد. باید 

اختالفـات بـه حداقل برسـد.

مذاکره  آمریكا با جمهورى اسالمی ایران، یعنی نفوذ 
مـا بـا مذاکـره  بـا همـان معنـای امـروزی مخالفتـی نداریـم؛ مـا االن بـا 
همـه ی دنیـا داریـم مذاکـره میكنیـم. مـا بـا دولتهـای اروپایـی مذاکره 
همـه ی  میكنیـم [؛  ]مذاکـره  التیـن  آمریـكای  دولتهـای  بـا  میكنیـم، 
اینهـا مذاکـره اسـت؛ مـا بـا مذاکـره مسـئله ای نداریـم. معنای اینکه 
میگوییـم بـا آمریکا مذاکـره نمیکنیـم این نیسـت که 
بـا اصل مذاکـره مخالفیـم؛ نـه، با مذاکـره ی بـا آمریکا 
مخالفیـم. ایـن یـك علّتـی دارد، این را انسـان هوشـمند بایـد بفهمد 
کـه چـرا؛ وااّل بـا دیگـران هـم کـه مذاکـره میكنیـم، آن چنان دوسـتان 
یقه چـاک مـا که نیسـتند -بعضـی از آنهـا دشـمنند، بعضـی بی تفاوتند، 
بـا آنهـا مذاکـره میكنیم مشـكلی هم نداریـم- اّمـا مذاکره ی آمریکا 
بـا جمهوری اسـالمی ایـران، یعنی نفـوذ؛ تعریفـی کـه آنها 
بـرای مذاکـره کردنـد ایـن اسـت و آنهـا میخواهنـد راه را بـرای تحمیل 
بـاز کننـد. امـروز غـول عظیـم تبلیغاتـی دنیـا در مشـت آمریـكا اسـت؛ 
امـروز جریان صهیونیسـتِی بشـّدت دشـمن بشـریّت و دشـمن فضیلت، 
بـا آمریـكا، هـر دو در یـك لباسـند، دستشـان از یـك آسـتین می آیـد 
بیـرون و بـا هـم هسـتند. مذاکره ی بـا اینها یعنـی راه را باز کـردن برای 
اینكـه بتواننـد، هـم در زمینـه ی اقتصـادی، هـم در زمینـه ی فرهنگـی، 
هـم در زمینه هـای سیاسـی و امنّیتِی کشـور نفـوذ کننـد.  دنبال چیزی 
بـه نـام مذاکـره ی بـا ایرانند؛ ]اّمـا[ مذاکـره بهانه اسـت، مذاکره وسـیله 
بـرای نفـوذ اسـت، مذاکره وسـیله برای تحمیل خواسـتها اسـت. ما فقط 
در قضّیـه ی هسـته ای بـه دالیـل مشـّخصی کـه مكـّرر هـم ایـن دالیـل 
را ذکـر کرده ایـم، موافقـت کردیـم برونـد مذاکـره کننـد؛ خـب مذاکـره 
کردنـد. بحمـداهلل مذاکره کننـدگان مـا هـم در ایـن عرصـه خـوب ظاهر 
شـدند؛ اّمـا در عرصه هـای دیگـر ما اجـازه ی مذاکـره ندادیم و بـا آمریكا 
مذاکـره نمیكنیـم؛ بـا همـه ی دنیا مـا مذاکـره میكنیـم، ]اّما[ بـا آمریكا 
نمیكنیـم. مـا اهـل مذاکره ایـم، اهـل تفاهمیـم؛ هـم مذاکرات در سـطح 
دولتهـا، هـم مذاکرات در سـطح اقوام، هـم مذاکرات در سـطح ادیان؛ ما 
اهـل مذاکره ایـم و بـا همـه مذاکـره میكنیم جز بـا آمریـكا؛ و البّته رژیم 
صهیونیسـتی بجـای خـود محفوظ کـه اصل وجـود رژیم صهیونیسـتی، 
وجـود نامشـروع و دولـت جعلـی اسـت.  در همیـن مذاکـرات مربوط به 
مسـائل انـرژی هسـته ای، هرجـا فرصـت پیـدا کردنـد و میـدان بـه آنها 
داده شـد -کـه البّتـه طرفهـای ایرانـی بحمـداهلل حواسشـان جمـع بـود 
اّمـا یـك جاهایـی باالخـره آنهـا فرصتهایـی پیـدا کردنـد- یـك نفـوذی 
کردنـد، یـك حرکـت مضِرّ بـرای منافـع ملّی انجـام دادند؛ آنچـه ممنوع 
اسـت ایـن اسـت.مذاکره ی بـا آمریکا ممنوع اسـت به خاطر 
ضررهـای بی شـماری کـه دارد و منفعتی که اصـاًل ندارد؛ 
ایـن فـرق میكنـد بـا مذاکـره بـا فـالن دولتـی کـه نـه چنیـن امكاناتی 
دارد، نـه چنـان انگیـزه ای دارد؛ اینهـا بـا همدیگـر متفاوت اسـت، این را 

. نمیفهمند

از همه مهم تر، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است 
ــن  ــرای ای ــزرگ اســت ب ــای ب ــی از تهدیده ــوذ دشــمن یك ــروز نف ام
ــن  ــوذ اقتصــادی ممك ــی چــه؟ نف ــوذ یعن ــد. نف ــال نفوذن کشــور؛ دنب
اســت، کــه البّتــه کم اهّمّیت تریــن آن نفــوذ اقتصــادی اســت؛ و 
ممكــن اســت کــه جــزو کم اهّمّیت تریــن ]هــم [ نفــوذ امنّیتــی باشــد. 
ــری  ــوذ فك ــل نف ــا در مقاب ــت اّم ــی نیس ــز کوچك ــی چی ــوذ امنّیت نف
و فرهنگــی و سیاســی، کم اهّمّیــت اســت. نفــوذ امنّیتــی عوامــل 
خــودش را دارد، مســئولین گوناگــون -از جملــه خــود ســپاه- جلــوی 

ــد. ــاءاهلل میگیرن ــدرت ان ش ــال ق ــا کم ــی دشــمن را ب ــوذ امنّیت نف
ــادی  ــئولین اقتص ــای مس ــمهای بین ــادی، چش ــای اقتص در زمینه ه
بایســتی بــاز باشــد و مواظــب باشــند کــه ]دشــمنان [ نفــوذ اقتصــادی 
پیــدا نكننــد؛ چــون نفــوذ دشــمن پایــه ی اقتصــاِد محكــم را متزلــزل 
ــی کــه  ــی کــه نفــوذ اقتصــادی کردنــد، آنجاهای میكنــد. آنجاهای
توانســتند خودشــان را بــر اقتصــاد کشــورها و ملّتهــا مثــل یــك بختكی 
ســوار بكننــد، پــدر آن کشــورها درآمــد. اینجــا ده پانــزده ســال قبــل 
ــورهای  ــزو کش ــه ج ــورهایی ک ــن کش ــی از همی ــس یك ــن، رئی از ای
ــه تهــران داشــت و  ــود، در ســفری کــه ب پیشــرفته ی منطقــه ی مــا ب
پیــش مــا آمــد بــه مــن گفــت آقــا مــا بــه خاطــر نفــوذ اقتصــادی در 
ظــرف یــك شــب تبدیــل شــدیم بــه فقیــر، بــه گــدا؛ راســت میگفــت. 
ــن  ــد ای ــت اراده میكن ــالن خصوصّی ــر ف ــرمایه دار، به خاط ــالن س ف
کشــور را بــه زانــو دربیــاورد: ســرمایه ی خــودش را میكشــد بیــرون یــا 
تصّرفاتــی میكنــد کــه اقتصــاد آن کشــور بــه زانــو دربیایــد. ایــن هــم 
ــی، اقتصــاد  ــال اقتصــاد فرهنگ ــا در قب ــم اســت؛ اّم ــی مه ــه خیل البّت
سیاســی، نفــوذ سیاســی و نفــوذ فرهنگــی اهمیتــش، کمتــر اســت و 

ــی اســت. ــوذ فرهنگ ــی و نف ــوذ سیاس ــر، نف ــه مهم ت از هم

کّم و کیف نفوذ سیاســی در داخل کشــور 
ــن اســت کــه در مراکــز تصمیم گیــری، و اگــر  نفــوذ سیاســی هــم ای
ــی و  ــتگاه های سیاس ــی دس ــد. وقت ــوذ بكنن ــازی، نف ــد تصمیم س نش
ــتكبر  ــمنان مس ــر دش ــور تحت تأثی ــك کش ــی ی ــتگاه های مدیریّت دس
قــرار گرفــت، آن وقــت همــه ی تصمیم گیری هــا در ایــن کشــور 
بــر طبــِق خواســت و میــل و اراده ی مســتكبرین انجــام خواهــد 
ــوذ  ــك کشــوری تحــت نف ــی ی ــور میشــوند. وقت ــی مجب ــت؛ یعن گرف
ــور  ــری آن کش ــور، جهت گی ــت آن کش ــت، حرک ــرار گرف ــی ق سیاس
در دســتگاه های مدیریّتــی، بــر طبــق اراده ی آنهــا اســت؛ آنهــا 
ــر از  ــك نف ــه ی ــد ک ــا دوســت نمیدارن ــد. آنه ــن را میخواهن هــم همی
خودشــان را بــر یــك کشــوری مســلّط بكننــد، مثــل آن چیــزی کــه 
ــد؛  ــن کار را کردن ــد ای ــرن 20 در هن ــل ق ــرن 19 و اوای ــر ق در اواخ
ــس  ــس رئی ــر از انگلی ــك نف ــتند؛ ی ــور داش ــا مأم ــان آنج از خودش
ــن  ــر ای ــا بهت ــرای آنه ــت؛ ب ــر نیس ــن امكان پذی ــروز ای ــود. ام ــد ب هن
ــت کســانی در رأس آن کشــور باشــند کــه  اســت کــه از خــود آن ملّ
ــر  ــا و ب ــل آنه ــد، مث ــا اراده کنن ــل آنه ــد، مث ــر کنن ــا فك ــل آنه مث
ــت.  ــی اس ــوذ سیاس ــن نف ــد؛ ای ــم بگیرن ــا تصمی ــح آنه ــق مصال طب
ــن اســت کــه [ در مراکــز تصمیم گیــری نفــوذ کننــد، اگــر  ]هــدف ای
ــی  ــرا جاهای ــد[؛ زی ــوذ کنن ــازی ]نف ــز تصمیم س ــتند در مراک نتوانس
هســت کــه تصمیم ســازی میكنــد. اینهــا کارهایــی اســت کــه دشــمن 

ــد. ــام میده انج
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بستن روزنه هاى نفوذ در همین انتخابات 
نماینـده ی صالـح آن کسـی اسـت کـه پایبنـدی او بـه اسـالم باشـد، 
پایبنـدی او بـه عدالـت باشـد، پایبنـدی او بـه منافـع ملی باشـد، مرز او 
بـا دشـمن مرز مشـخصی باشـد. اگر ایـن نشـد، آن نماینـده، نماینده ی 
خوبـی نخواهـد بـود؛ نماینـده ی ملت در واقـع نخواهد بود. خوشـبختانه 
در کشـور مـا مجموعه هـای سیاسـی ای کـه هسـتند، نسـبت بـه مبانی 
اسـالم و انقـالب تقریبـاً همـه، بجز یـك اقلیـت کوچكـی، متفق القولند؛ 
منتها مرزها را باید روشـن کرد. بعضی، از دشـمن رودربایسـتی 
دارنـد؛ بعضی، مالحظه ی دشـمن را میکننـد. مالحظه ی 
ملـت را بایـد کـرد، مالحظـه ی خـدا را بایـد کـرد، نـه 
مالحظـه ی دشـمن را. دشـمن، دشـمن اسـت؛ هرچـه 
مالحظـه کنی، هر چـه عقب بنشـینی، او جلـو می آید. 
اگر خاکریز شـما در مقابل دشـمن خاکریز مسـتحکمی 
نباشد، او نفوذ میکند. دشـمنان این را میخواهند. یكی از شاخصها 
همیـن اسـت. مـردم در هر جای کشـور هسـتند، به این شـاخص توجه 
کنند.آن کسـانی که مرزشـان با دشـمن و دست نشـاندگان دشـمن مرز 
کمرنگـی اسـت، اینها بـرای ورود به مجلس اصلح نیسـتند. کسـانی باید 

باشـند که مرز روشـنی با دشـمن داشـته باشـند. 

نفـوذ  مخاطـرات  کاهـش  بـراى  داخلـی  نیروهـاى  نقـش 
هنگـی  فر

مـا مواجهیـم با یـك حملـه ی همه جانبـه ی فرهنگـی و اعتقادی 
و سیاسـِی اعـالم نشـده؛ یعنی شـما حاال کـه مـن دارم میگویم، 
از مـن قبـول میكنیـد لكـن اّطـالع نداریـد از آنچـه  قاعدتـاً 
دارد اتّفـاق می افتـد؛ بنـده اّطـالع دارم از آنچـه دارد اتّفـاق 
می افتـد؛ مـن دارم میبینـم چه دارد اتّفاق می افتد؛ لشـکر 
فرهنگی دشـمن و لشـکر سیاسـی دشـمن با 
همـه ی ابزارهایـی که برایشـان ممکـن بوده، 
حملـه کرده انـد بـه ما بـرای سسـت کردن 
اعتقادات دینی ما، سسـت کـردن اعتقادات 
سیاسـی مـا، تقویـت نارضایی هـا در داخل 
کشـور، جذب جوانهـا بخصـوص جوانهای 
فّعـال و اثرگـذار در سـطوح مختلف برای 
مقاصد خودشـان؛ دارنـد کار میكننـد. خب، در 
مقابـل اینهـا کارهایـی دارد انجام میگیـرد؛ بّچه های 
باتعّهـد  مسـئوالن  مؤمـن،  مردمـان  حزب اللّهـی، 
کارهـای خوبـی دارنـد انجـام میدهنـد لكـن بیـش 
از اینهـا باید در کشـور کار بشـود. یكـی از قلمهای 
مهـم، همین اسـت کـه ایـن مفاهیم بـاارزش مثل 
مفهـوم جهـاد، مفهـوم شـهادت، مفهـوم شـهید، 
بـرای  صبـر  مفهـوم  شـهید،  خانـواده ی  مفهـوم 
تمرکـز  بمانـد.  زنـده  بایـد  احتسـاب هلل  خـدا، 
دشـمنان بـر روی فرهنـگ بیشـتر از همـه جـا 
زیـادی  تأثیـر  همیـن  به خاطـر  چـرا؟  اسـت. 

کـه فرهنـگ دارد. هـدف و آمـاج تحّرک دشـمنان در زمینـه ی فرهنگ، 
عبـارت اسـت از رخنـه در ایمـان مـردم و باورهـای مـردم. مسـئوالن 
فرهنگـی، بایـد مراقـب رخنـه ی فرهنگـی باشـند؛ رخنه هـای فرهنگـی 
باشـند.  بایـد هشـیار  باشـند،  بایـد حّسـاس  اسـت؛  بسـیار خطرنـاک 
نمیخواهیـم بگوییـم همـه ی آسـیب های فرهنگـی کار بیگانـگان اسـت؛ 
نـه، خـود مـا هـم مقّصریـم؛ مسـئوالن مختلـف، مسـئوالن فرهنگـی، 
مسـئوالن غیـر فرهنگـی، کم کاری هـا، غلط کاری هـا، اینها تأثیر داشـته؛ 
مـا همـه را بـه گـردن دشـمن نمی اندازیـم؛ اّمـا حضـور دشـمن را هـم 
در زمینـه ی مسـائل فرهنگـی نمیتوانیـم فرامـوش کنیـم. امـروز و از 
روزهـای اّول انقـالب، دسـتگاه های تبلیغـات، همـه ی توش و تـوان خـود 
را گذاشـته اند بـرای اینكـه مـردم را نسـبت بـه پایه هـای ایـن انقـالب 
بی اعتقـاد کننـد. ایـن کاِر فرهنگـی اسـت؟ ایمان مـردم را مـورد تهاجم 
قـرار دادنـد، باورهـای قلبـی مـردم را مورد تهاجـم قرار میدهنـد؛ این را 

نمیشـود انسـان ندیـده بگیرد.  

از  مانـدن  امـان  در  بـراى  کشـورها  سـایر  از  گـردان  روى 
نیسـت درسـت  اسـتقالل  حفـظ  و  نفـوذ  توطئـه 

 اسـتقالل بـه معنای قهـر کردن با کشـورها نیسـت، به 
معنای ایجاد کردن سـّدی در مقابل نفوذ کشـورها اسـت 
کـه نتواننـد منافع آن کشـور را، منافع ] آن [ملّت را تحت الّشـعاع منافع 
خودشـان قـرار بدهند؛ این معنی اسـتقالل اسـت و ایـن مهم ترین هدف 

برای یك کشـور اسـت.   
آن چیـزی هـم کـه میتوانـد اسـتقالل را تأمیـن بكنـد بـرای انقـالب 
اسـالمی مـا، تكیـه ی صریـح و شـّفاف بر مبانـی انقالب اسـت؛ اصول 
انقـالب، مبانـی انقـالب، ارزشـهای انقالب، به شـکل صریح و 
شـّفاف مـورد تکیه باید قـرار بگیـرد. همچنان که امـام بزرگوار 
این جـور بـود؛ امـام از اّول شـروع نهضـت، همـه ی حـرف خـود را 
صریـح، بـدون ابهام بیان کـرد. از اّول، امـام رژیم طاغوتـِی موروثِی 
اسـتبدادِی سـلطنتی را نفـی کـرد، مالحظـه نكـرد؛ از اّول معلـوم 
بـود کـه امـام دنبـال یـك نظام و یـك تشـكیالت مردمی اسـت. 
سـلطنت موروثـی، مردود؛ نظام اسـتبدادی، مـردود؛ نظام فردی 
و مّتكـی بـه اراده ی فـرد، مـردود؛ اینها را امام صریـح بیان کرد؛ 
پرده پوشـی نكـرد. امـام بصراحـت 
بیـان کـرد که نظام اسـالمی - 
نظامـی بـر مبنای اندیشـه ی 
اسـالم و ارزشـهای اسـالمی 
بیایـد؛  کار  سـِر  بایـد   -
در  امـام  نكـرد.  پرده پوشـی 
بـا  مقابلـه ی  قضّیـه ی 
شـبكه ی 
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صهیونیسـتِی خطرناکـی کـه بـر دنیـا میخواهـد حكومـت بكنـد، هیـچ 
مالحظـه ای نكردنـد، حرفـی را پوشـیده نگذاشـتند، صراحتـاً در مقابـل 
صهیونیسـم موضـع گرفـت. امـام در مقابـل رژیـم صهیونیسـتی که یك 
رژیـم جعلـی و غاصب اسـت کـه بر منطقه ی فلسـطیِن مظلـوم حكومت 
میكنـد، صریحـاً موضع گرفت؛ هیـچ مالحظه و پرده پوشـی نكرد؛ ببینید 
اینهـا اصـول و پایه هـا اسـت. امـام در اینكه ما بـا نظام سـلطه مخالفیم، 
هیـچ پرده پوشـی نكـرد. نظـام سـلطه یعنـی آن نظـام بین المللـی ای که 
مّتكـی اسـت بـه تقسـیم دنیـا بـه سـلطه گر و سـلطه پذیر؛ امـام قاطعـاً 
ایـن را رد کـرد. آن نظـام سـلطه هـم در شـكل کامـل خـود تجّسـم و 
تجّسـد پیـدا میكنـد در رژیـم و دولـت کنونی ایـاالت مّتحـده ی آمریكا؛ 
لـذا امـام صریحـاً در مقابـل آمریـكا موضـع گرفـت. موضع گیری ما 
در مقابـل آمریـکا بـه مناسـبت این نیسـت کـه اینها 
یـک مّلتـی باشـند که ما بـا این مّلـت مخالف باشـیم 
یـا خصوصّیـات نژادی تأثیری داشـته باشـد؛ مسـئله 
اینهـا نیسـت؛ مسـئله این اسـت کـه منـش و ذات و 
رفتـار دولـت ایاالت مّتحـده ی آمریـکا، مداخله گری و 
سـلطه گری اسـت؛ امـام در مقابـل این، موضـع صریح 
و شـّفاف گرفت. بـرای همین اسـت که شـما می بینید 
انقالب بعد از گذشـت 37 سـال بر اصـول و مبانی و بر 
ریـل حقیقی خـود اسـتوار و پابرجا اسـت؛ انقـالب عوض 
نشـد، حـرف خـود را عوض نكـرد، راه خود را عوض نكـرد، هدفهای خود 

را عـوض نكـرد؛ خیلـی مهم اسـت.

 روزى خواهـد  رسـید کـه دشـمنان دسـت از ایـن توطئـه 
هـا و سـنگ انـدازى هـا در مسـیر اسـتقالل مـا بردارنـد

شـبكه ی  سیاسـتهای  آمریـكا،  سیاسـتهای  اسـتكبار،  سیاسـتهای 
صهیونیسـتی عالـم کـه آمـاج اولـش بـرای دشـمنی ، بـه دالئل روشـن، 
جمهـوری اسـالمی اسـت، نمی تواننـد جمهـوری اسـالمی را از پـا در 
بیاورنـد. نـه فقـط نمی تواننـد از پـا در بیاورنـد، نمی تواننـد کنـد کننـد. 
مـا می توانیـم با سـرعت حرکـت خودمـان را پیـش ببریم. البتـه منتظر 
توطئـه ی دشـمن هسـتیم. ایـن توطئه هـا ادامـه پیـدا خواهـد کـرد، تـا 
یـك مقطعـی؛ آن مقطـع عبـارت اسـت از اقتـدار همه جانبـه ی کشـور 
کـه این، کاِر شـما دانشـجوها، کاِر شـما نسـل جـوان اسـت. آن وقتی که 
توانسـتید کشـور را بـه اقتـدار علمـی و بـه اقتـدار اقتصـادی برسـانید و 
آن وقتی کـه توانسـتید عـزت علمـی را بـرای کشـور 
فراهـم کنیـد، آن روز البتـه توطئه ها کم خواهد شـد؛ 
منتظـر  نرسـیده ایم،  نقطـه  آن  بـه  وقتـی  تـا  شـد.  خواهنـد  مأیـوس  
توطئه هـا بایـد بـود و آمـاده ی مقابلـه ی بـا این توطئه هـا باید بـود. و إن 
شـاء اهلَلّ هـرروزی کـه بگـذرد، شـما قوی تـر خواهید بود، دشـمن شـما 
ضعیف تـر خواهـد شـد و آن روزی کـه پیروزی نهائی نصیب ملت بشـود، 

إن شـاء اهلَلّ روز دوری نخواهـد بـود. 
 

مبارزه با استكبار و ایستادگی در مقابل آن پایانی ندارد
نقطه ی بعدی، استكبارسـتیزی اسـت؛ عدم تسـلیم در مقابل فشارها. در 
ایـن زمینـه هـم ایسـتادیم. این کار، سـخت بـود؛ اما جمهوری اسـالمی 

توانسـت ایـن کار سـخت را بـا موفقیت انجـام دهـد. خیلی ها بودند 
از همـان اوائـل انقـالب، میگفتنـد آقا حاال کـه انقالب 
پیـروز شـد، دیگـر بس اسـت؛ برویـم بـا آمریکائی ها 
شـعار  کـه  بـود  ایـن  معنایـش  ایـن  کنیـم!  تمـام  را  مسـائل 
ظلم سـتیزی انقـالب تخطئـه شـود. ایـن را تشـویق میكردنـد. در طـول 
زمـان، بودند کسـانی کـه دنبال این بودنـد؛ یعنی برویم بـا آمریكا همراه 
شـویم؛ آن کسـی که دشـمن اصلی ماسـت، برویم زیر بال او؛ به دامن او 
پنـاه ببریـم. معنای این حرف، فروختن قضیه ی فلسـطین اسـت. معنای 
ایـن حـرف، اغمـاض کـردن از جنایات آمریـكا در عـراق و افغانسـتان و 
امثـال اینهاسـت. معنـای ایـن حـرف، چشـم بسـتن بـر روی ایـن همه 
ظلمـی اسـت که آمریـكا در جهان بـر ملتهـا دارد انجام میدهـد. معنای 
ایـن حـرف، یعنـی به ایـن مسـائل اعتـراض نكنیـم. خب، عـادی کردن 
روابـط معنایـش ایـن اسـت کـه دیگـر ملـت ایـران و مسـئولین ایـران 
نتواننـد صریـح اعتـراض کننـد و حرفشـان را بزننـد؛ و یـك مرحلـه آن 
طرف تـر، تدریجـاً مجبـور بشـوند حـرف آنهـا را قبـول کنند. خـب، این 
ثبـات و اسـتقامت، پـر زحمت بـود؛ اما بابرکـت بود، رحمـت الهی را هم 
جلـب کـرد، توجـه ملتهـا را هم جلب کرد. ایسـتادگی شـما ملـت ایران 
ظـرف ایـن سـی و چنـد سـال بـر روی شـعارهای اصلـی انقـالب، ایـن 
برکـت بـزرگ را داشـته اسـت که امـروز دنیای اسـالم به چشـم عظمت 
نـگاه میكنـد.  اگـر نصـرت خـدا بكنیـم - نصـرت خـدا بـا فكـر کـردن، 
اندوختـن اندیشـه های نـاب، مطـرح کردن درسـت آن در عالـم، پای آن 
ایسـتادن، تدبیـر بـرای پیشـبرد آن به کار بـردن، در مقابـل خطرات آن 
سـینه سـپر کردن - »لینصـرّن اهلّل«؛ خدای متعال حتمـاً و قطعاً نصرت 
خواهـد کـرد. معنـای »لینصـرّن« ایـن اسـت؛ یعنی خـدا حتمـاً و قطعاً 
نصـرت میكنـد. »و مـن اصدق من اهلّل قیال«؛ از خدا راسـتگوتر کیسـت؟
ملـت ایـران اینهـا را در عمـل تجربـه هـم کـرده اسـت. اگـر شـما ملت 
عزیـز مـا، شـما جوانهـای خوش روحیـه و پرتـوان و عـازم، در ایـن راهی 
کـه داریـد میرویـد، ایسـتادگی کنیـد، شـك نكنید کـه در زمـان خود، 
در زمـان متناسـب، تمـام آمـال و آرزوهـا و داعیه هـا و شـعارهای ملـت 
ایـران نـه فقط نسـبت به خود این کشـور، بلكه نسـبت به دنیای اسـالم 
و امـت اسـالمی و جامعـه ی بشـری تحقـق پیـدا خواهد کرد. هـر کاری 
دوره ای دارد، زمانـی دارد؛ در زمـان متناسـب خـود، ایـن آرزوهـا تحقق 
پیـدا خواهـد کـرد. ملت ایـران بـه آن نقطه ای که مـورد نظر اوسـت، به 
دنبـال آن حرکـت کـرده اسـت، اهتمـام ورزیـده اسـت، خواهـد رسـید؛ 

راهـش مقاومـت کردن اسـت.
آن وقـت چـه اتفاقـی می افتـد؟ مسـیر تاریخ دنیـا تغییر پیدا 
خواهـد کـرد؛ مسـیر تاریـخ عـوض خواهد شـد. امروز 
مسـیر تاریـخ، مسـیر ظلـم اسـت؛ مسـیر سـلطه گری و سـلطه پذیری 
اسـت؛ یـك عـده در دنیـا سـلطه گرند، یك عـده در دنیـا سـلطه پذیرند. 
اگـر حـرف شـما ملـت ایـران پیـش رفـت، اگـر شـما توانسـتید پیـروز 
شـوید، بـه آن نقطـه ی موعـود برسـید، آن وقـت مسـیر تاریـخ عـوض 
خواهـد شـد؛ زمینـه  ظهـور ولیّ امـر و ولیّ عصـر )ارواحنا 
لـه الفداء( آماده خواهد شـد؛ دنیـا وارد یـك مرحلـه  جدیدی 
خواهـد شـد. ایـن بسـته بـه عـزم امـروز مـن و شماسـت، این بسـته به 

معرفـت امـروز من و شماسـت. 
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و  الگوها  تغییر  دنبال  به  نفوذ  بوسیله  استکبار 
باورهاست

شعباني  رمضان  سردار  ناجا  سیاسی  عقیدتی  معاون 
و  فرهنگی  فضای  که  هستند  درصدد  نفوذی  های  جریان  سارویي: 
سیاست  های  درعرصه  نظام  که  ببرند  این  سمت  به  را  کشور  سیاسی 
خارجی و داخلی یك نظام نرمال براساس قواعد ومناسبات جهانی باشد. 
فضا به سمت یك نظام سكوالر برود به طوریكه ارزش های اسالمی و 
کشور  یك  ما  و  باشد  نداشته  جایگاهی  سیاسی  نظام  در  دینی  مبانی 
بشویم.جریان  انگلیس  کشور  مثل  غربی،  الگوهای  براساس  دموکراتیك 
استحاله گر انقالب در شرایط جدید از مصادیق نوین نفوذ می باشد. بی 
ثباتی سازی، ایجاد التهابات سیاسی و گسترش دعواها و قطب بندی های 

سیاسی از راهبردهای دشمن می¬باشد.
فتنه ها جمهوری اسالمی را به شكل همه جانبه در معرض تهدید قرار 
ایشان  رهنمودهای  و  رهبری  معظم  مقام  مدیریت  با  همواره  اما  داده 
دشمنان خارجی و داخلی نتوانسته اند پایه های این نظام را به لرزه در 
بیاورند. به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران در حوزه علوم سیاسی باید 
این مسئله  از  و پیشگیری  فتنه ها  ایجاد  و  نفوذ دشمن  با  مقابله  برای 

باورهای انقالبی را در میان طیف های مختلف زنده نگه داشت.
 

استاد  محقق،  سارویی«،  شعبانی  دکتر»رمضان  با  خصوص  همین  در 
گفتگو  به  نرم  جنگ  و  فتنه  شناسی  جریان  کتاب  نویسنده  و  دانشگاه 

نشسته ایم. 
*جناب سارویی به اعتقاد شما فتنه گران و حامیان آن 
ها اکنون که مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری کار 
خودشان را آغاز کرده، دنبال چه روزنه هایی برای نفوذ و 

فتنه گری هستند؟ 
فضای ذهنی حاکم بر برخی جریان ها که در دسته بندی مقام معظم 
رهبری تحت عنوان جریان های غیرانقالبی یا غرب گرا مشهورشده است 
درحقیقت درصدد این هستند که در یك فرآیندی فضای انقالب و نظام 
و ارزش های انقالب به سمت استحاله سوق پیدا کند و آن سیرت انقالب 

و نظام اسالمی تغییر ماهیت پیدا کند. 
جریانی  حرکت  یك  انقالب  رهبری،  معظم  مقام  منظر  در  حالیكه  در 
است وآرمان های انقالب محدود نشده به صرف اینكه ما صرفا طاغوت را 
شكست داده و نظام اسالمی را محقق کنیم. ولی آن روی حاکم بر نظام 

که باید دولت اسالمی، کشور و تمدن اسالمی شكل بگیرد، اینها با این 
نگاه با آرمان های بلند انقالب بیگانه و چه بسا در تعارض هستند. 

بنابراین نكته اصلی این است که جریان و تفكر غیرانقالبی در طول سال 
های فتنه و هرجا که فتنه پدیدارشده است به دنبال پایش جریان های 
غیرانقالبی بودند و توانستند با برخی از جریان های دیگر پیوند بخورند. 
این جریان امروز به دنبال توسعه حضور خود در عرصه های حاکمیتی 
و نفوذ در عرصه های مجلس و دولت هستند. این جریان سعی دارد با 
زمینه سازی برای بحث روابط با آمریكا و اینكه حل مشكالت کشور را در 
گرو این رابطه می دانند این نگاه را ترویج کنند که مشكالت تنها با تكیه 

بر قدرتهای غربی و خصوصا با آمریكا حل می شود. 
لذا این جریانات نفوذی نوع نگاهشان این است که با حاکمیت ارزش های 
انقالب  واهداف  آرمان ها  با  امثالهم  و  غربی و بحث های حقوق بشری 
ترویج  نرم  جنگ  در  دشمن  کالن  هدف  بگیرند.  معناداری  فاصله 
فرهنگ و زندگی غربی، تضعیف نهاد خانواده و گسترش نهادهای 
الابالی  و  غربی  انسانی  علوم  گسترش  و  ترویج  غربی،  فرهنگی 

گری در جامعه است. 
که  هستند  درصدد  اینها  که  است  این  واساسی  مهم  نكته  آن  بنابراین 
فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به سمت این ببرند که نظام درعرصه 
های سیاست خارجی و داخلی یك نظام نرمال براساس قواعد ومناسبات 
جهانی باشد؛ فضا به سمت یك نظام سكوالر برود به طوریكه ارزش های 
اسالمی و مبانی دینی در نظام سیاسی جایگاهی نداشته باشد و ما یك 
بشویم.  انگلیس  مثل کشور  غربی،  الگوهای  براساس  دموکراتیك  کشور 
این تعارض ها امروز به خوبی محسوس است. تمام نقشه های دشمنان 
انقالب اسالمی در قالب نفوذ و اختالف طرح ریزی شده و این یك تهدید 
مستمر و جدی است.  پدیده نفوذ با دو مولفه تقابل و تعامل همراه بوده 

و هرگاه که با مقاومت جدی برخورد کرد از طریق تعامل وارد شد.

*در این برهه چه فتنه ای نظام اسالمی و مسئوالن ما را 
تهدید می کند؟ 

در  تواند  می  که  حساسی  فضای  حاضر  شرایط  در  رسد  می  نظر  به 
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 96 ایجاد شود، یكی از فتنه 
های احتمالی پیش رو باشد. به نظر می رسد چند مولفه و چند عامل 
می توانند در فضای کنونی تا مقطع انتخابات، زمینه هایی را برای بهره 

برداری دشمن و فضا سازی هایی را علیه نظام ایجاد کند. 
نخست اینكه برخی از چهره های سیاسی از هم اکنون و یك سال قبل 
از انتخابات، فضای تشكیك در سالمت انتخابات را دارند مطرح می کنند 
چنانچه چهره های قدرت طلب داخلی هم تقریبا 6 ماه قبل از انتخابات 
88 فضای تشكیك سالمت انتخابات را مطرح کرده و دروغ بزرگی به نام 
تقلب در انتخابات را از ماه ها پیش مطرح کردند؛ این خود می تواند یك 

فضای روانی برای جامعه ایجاد کند. 
از آن طرف برخی از چهره های سیاسی و جریان های سیاسی در صد 
این هستند که فضای دو قطبی کاذبی را در فضای سیاسی جامعه مطرح 
بار در  را مقام معظم رهبری چندین  این فضای دو قطبی  کنند. خطر 
ادبیات سیاسی خود مطرح کرده اند؛ که این جریان دو قطبی کاذب در 
ای همچنین  و منطقه  را در فضای جهانی  برداشتی  است که  این  صد 
داخلی کشور از نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح کند که انگار در بین 
مسئولین نظام اختالف هایی وجود دارد یا بین مردم و نظام اختالف نظر 

هایی وجود دارد. 
نكته سوم بحث سفرهای استانی برخی از نامزد های انتخاباتی است که 
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را مطرح  توانند خودشان  می  که  است  فضایی  االن  کنند  احساس می 
یارانه  مثال  کنند که  کاذبی مطرح می  وعده های  برخی  کنند چنانچه 
250هزار تومانی وهر خانه یك استخدامی و شعار هایی از این دست در 

آینده انتخابی آنها وجود دارد. 
نكته آخر هم در این شرایط بحث برجام و ناکامی های آن است ، عملكرد 
از ناکامی های بسیار در برجام، عدم حل  سه سال اخیر دولت حاکی 
مشکالت اقتصادی کشور، رفع نشدن تحریم ها از سوی آمریکا 
و کشورهای غربی و خلف وعده آنهاست و به تعبیر مقام معظم 
رهبری بداخالق تر از همه هستند و واقعا به هیچ یک از تعهدات 

خودشان پای بند نیستند. 
یك  برجا  با  بسا  چه  که  بودند  این  درصد  کنندگان  وعده  همین خلف 
برجام های دو و سه و چهار را در عرصه های موشكی در عرصه های 
نظام  بر  را  نظر خود  ای  منطقه  در عرصه های مسائل  و  بشری  حقوق 
تحمیل کنند هر چند نظام این هوشمندی را داشته و دارد مراقبت می 

کند ولی این تعارض ها وجود دارد. 
و  نشده  مراقبت  اگر   96 انتخابات  تا  فضا  که  رسد  می  نظر  به  بنابراین 
دقت  آن  امثال  و  سیاسی  و  امنیتی  های  دستگاه  و  نشود  رصد  جدی 
الزم را نداشته باشند این فضا ها می تواند زمینه های را برای امنیتی 
کردن فضای انتخابات فراهم کند لذا برای جلو گیری از فتنه ی احتمالی 
که می تواند در فضای سیاسی بعد از انتخابات رخ دهد، باید به شدت 

مراقبت شود. 
بروز  خواص  یا  عوام  جانب  از  بیشتر  فتنه  شما  نظر  *به 

میکند؟ وچه فتنه هایی ما درسال های اخیر داشتیم؟ 
به نظر می رسد که شكل گیری فتنه قطعا در دستور کار طیف خواص 
است و طراحی های نظام سلطه جبهه خارجی دشمنان انقالب اسالمی 
از استكبار و نظام سلطه و آمریكا و صهیونیسم ودولت های مستكبرغربی 
باجمهوری  مقابله  برای  مناسبی  وسناریوهای  ها  نقشه  با  باالخره  که 
را طی  ایران  اسالمی  نظام جمهوری  براندازی  ایران وسناریوی  اسالمی 
سال های بعد از انقالب طراحی کردند باالخره آنهایی که اهل طراحی و 
سناریو هستند در طیف خواص هستند ونظام سلطه را خواص اهل باطل 

دارند می چرخانند. 
اما در کنارخواص اهل باطلی که اشاره کردم، نظام سلطه و خواص نظام 
استكباری می توانند برخی از ضعف ها و آسیب هایی که در جبهه داخلی 
انقالب است و برخی از کاستی هایی که به عنوان پاشنه آشیل های نظام، 
و عرصه های  اقتصادی  نظام سیاسی فرهنگی  در عرصه های گوناگون 
گوناگونی که خلع هایی در آن وجود دارد می تواند از این روزنه ها بهره 

بگیرد و به نفع اهداف خود از آنها استفاده کند. 
بنابراین نقش تعیین کننده خواص در فضای فتنه نقش اولویت دار و اولی 
است. خواص به این نیاز دارند که پایگاه اجتماعی فتنه را فراهم کنند، 
پایگاه فتنه هم با شایعات و مسموم کردن افكارعمومی مردم شكل می 
گیرد. عموما فتنه ایجاد شبه و شك و تردید و فضایی از دست است که 

بر افكار عمومی باید ایجاد شود. 
بنابراین نقشه را خواص طراحی می کنند ولی بهره گیری از قشون ها 
و لشگر ها وپیاده نظام ها چه بسا افرادی باشند که بیایند و در این فضا 
اینها را همراهی کنند و همكاری کنند که در طول صدر اسالم و در تاریخ 

فضای بعداز انقالب اسالمی فتنه های گوناگونی را شاهد آن بودید. 
امروز هم چه بسا برخی از رفتارها برخی از مواضع وبرخی از نگاهها به 
این سمت معطوف باشد و به بعضی از کاستی ها و بعضی از پاشنه آشیل 
هایی که در نظام است و عدم مراقب هایی که طی سال های گذشته 

اتفاق افتاده و فاصله گیری هایی که ایجاد شده است، زمینه برای الحاق، 
یعنی این جریان الحاق که بین جریان های دیگرداخلی با جریان های 
های  جریان  که  کردند  ایجاد  را  وپیوند  کردند  ایجاد  را  الحاق  خارجی 
ابهام  و  تردید  و  تشكیك  های  محمل  توانند  می  اینها  هستند،  نفوذی 
آفرینی را در فضای عینی و در شبكه های اجتماعی هر لحظه می توانند 

اراده کنند و فضایی از این دست را ایجاد کنند. 

*چرا فتنه ۸۸ رخ داد؟ و آثاری که در حوزه های مختلف 
کشور داشت چه بود؟ و آیا آثارمثبتی هم داشت؟ 

فتنه 88 در حقیقت عمق کینه واستكبار دشمنان خارجی در طی سال 
های شكل گیری حداقل دوران 50 ساله انقالب اسالمی از سال 42 تا 58 
بوده است که دشمن درصدد این بوده است که نگذارد این نهال شكل 

بگیرد ورشد پیداکند و مستحكم شود و توسعه پیداکند. 
می بینند که این درخت تنومند این انقالب عمق وریشه هایش گسترده 
شده است، میوه های گوناگونش به ثمررسیده است و استحكام و صالبت 
و پایداری را برای این انقالب ونظام وتبدیل شدنش به یك قدرت منطقه 
ای تأثیرگذار و از آن طرف یك انقالب الهام بخش را ما در صحنه جهانی 

شاهد هستیم. 
دشمن با این نگاه درصدد این بوده که نگذارد این رشد وگسترش انقالب 
ونظام اسالمی واستحكام بخشی این انقالب را ببیند، لذا قصدش این بوده 

که بعد از امام انتقام بگیرد. 
آنهایی که تعبیرشان این بوده که پایان عمرامام خمینی )ره(، دنیای بدون 
انقالب اسالمی است وبین این آغازوپایان معادالتی را برای خودشان ترسیم 
می کردند که می توانند بعد ازرحلت حضرت امام انتقام بگیرند، به لحظه 
ارتحال امام دلبسته بودند خوب انتخاب زیبای خبرگان با انتخاب برجسته 
ای انجام دادند وماندگارشد. وامروزانقالب اسالمی در عرصه های گوناگون 
ای  تأثیرگذارمنطقه  نظام  یك  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ونظام 

وجهانی مطرح است. 
این  به  بنا  بوده  این  استكباردنبال  که  است  این  نظرمن  به  اصلی  نقطه 
دلیل که انقالب را استكباربرنمی تافت و ماهیت انقالب با ماهیت استكبار 
رویاروی هم هستند ، پس درصدد این بودند که بعد ازرحلت امام فتنه 

هایی را برای مقابله با نظام طراحی کردند. 
لذا 10 سال بعد از رحلت حضرت امام 18 تیر78 شكل گرفت ، 20سال بعد 

از رحلت بهترین فرصتی برای شكل گیری فتنه 88 فراهم شد. 
اما فتنه هم یك سری ابعاد منفی دارد و هم می تواند آثار مثبت داشته 
باشد اوال این که بعد منفی فضای انتخابات باالخره تشویش اذهان عمومی 
و شكاف در بین مردم یكی از آثار منفی فضای انتخابات بوده است و از 
سوی دیگر سو استفاده دشمن و امید وار ساختن دشمن مهمترین خسارتی 
است که جریان فتنه به کشور وارد کرد این بود که دشمن را امیدوار کرد. 
در بعد منفی یك سری خسارت های مادی و مالی در فضای شهر ناشی از 
فضای فتنه ایجاد شده چهره هایی ، نهادها ، مراکز قانونی و شخصیتهایی 
در فضای انتخابات لطمه دیدند و تخریب شدند؛ اصل حیثیت نظام که با 
شایعاتی که خود سران فتنه مطرح می کردند نسبت به انقالب و نظام زیر 

سوال رفتن حیثیت نظام از جمله این آثار بوده است. 
یكی از آثار مثبت کار آمدی مدیریت والیت فقیه در حفظ نظام در دوره 
هم امام فضاهای فتنه ای که ایجاد می شد و هم در عصر پس از امام، شما 
شاهد بودید که باالخره این فتنه ها و نفوذ دشمن، کار آمدی و مدیریت 
والیت فقیه در نگه داشت نظام و حفظ و تثبیت نظام در طوفان فتنه بوده 

است.
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پروژه نفوذ؛ بسترها و سناریوها
برخی مهره های وابسته به آمریکا برای عملی کردن پروژه  
اساس  بر  تحریم ها  که  کردند  طراحی  را  فضایی  نفوذ، 
فشار  که  کردند  وانمود  اینگونه  گرفت، سپس  آن شکل 
نظام  مقابل  در  سرسختانه  ایستادگی  نتیجه  اقتصادی، 
دنیا  با  تعامل سازنده  با سیاست  و چنانچه  است  جهانی 

گفتگو کنیم، تحریم ها نیز برداشته می شوند.
مسئله نفوذ دشمن به مزرهای اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور 
به عبارت دقیق تر، روی دیگر سكه استحاله است. خطری که این روزها در 
سایه ساده لوحی برخی با آن رو  به رو هستیم، عبارت است از نوعی تحرکات 
استحاله طلبانه که از رهگذر امپریالیسم سرمایه داری در کشور فعال شده 
است. دشمنان قدیمی و زخم خورده نظام سعی بلیغی صورت داده اند تا از 
طریق این جریان فریب خورده بدون تهاجم نظامی و از طریق نفوذ در عرصه 
دیپلماسی، جنگ نرم خصمانه، تبلیغات به ظاهر صلح آمیز و بعضاٌ دوستانه و 
ایجاد بستر گسترده تر برای مبادالت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مقدمات 
تهاجم تمام عیار علیه نظام اسالمی را فراهم نمایند. استكبار به این نتیجه 
رسیده است که فرایند نفوذ، جاّده یك طرفه نیست و تاثیرگذاری زمانی 
میسور است که زمینه ای در داخل وجود داشته باشد. در این رابطه موارد 

زیر قابل اعتناست:
»نیكیتا  تاریخی  منظر  از  نفوذ  زمینه سازی  و  استحاله  گویای  نمونه   *
خروشچف« نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی است که با مطرح کردن 
طرح »هم زیستی مسالمت آمیز« در واقع روند شكست یكپارچگی و اقتدار 
ایدئولوژیك را در حزب کمونیست کلید زد. پیش از آن، تز رسمی شوروی 
طرح  اما  بود  کمونیست  حزب  منشور  سیاق  با  جهانی  انقالب  گسترش 
چنین موضوعاتی بدون در نظر گرفتن مقدمات و جوانب آن، موجب شد تا 
امپراطوری شرق متالشی شده و به موزه های تاریخ سیاسی برود. اظهارات و 
مواضع برخی مسئولین کشور از جمله در پوشش شعار »تعامل سازنده« با 
دنیا نیز در خوش بینانه ترین حالت خطراتی را به دنبال خواهد داشت که قطعاً 

مورد نظر و دلخواه دشمن است.
معیارهای ظالمانه جاری در جهان مورد پذیرش جریان طرفدار تعامل و 
تنش زدایی در کشور است و احزاب و گروه های وابسته به آن، به صراحت 
اعالم می کنند تنها توسط چنین معیارهایی است که کشور می تواند در عرصه 
جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد و به پیشرفت در ابعاد گوناگون دست 
یابد. تمام سخن این افراد همان اباطیل نخ نما شده است که در جریان 
فتنه تكرار شد؛ یعنی اینكه برای پیشرفت نظام باید از شعارهای انقالبی 
و آرمان گرایی مان دست کشید، با نظام جهانی کنار بیاییم و در چارچوب 
استانداردهای آن قرار بگیریم. این نگاه، دقیقاً برخالف نگاه بنیانگذار جمهوری 
اسالمی است که معتقد بودند نظامات ظالمانه فعلی جهان باید برچیده شود 
و هیچ ساز و کاری که استكبار به رهبری آمریكا طراح آن است، نباید مورد 

پذیرش قرار گیرد.
* برخی مهره های وابسته به آمریكا برای عملی کردن پروژه  نفوذ، فضایی را 
طراحی کردند که تحریم ها بر اساس آن شكل گرفت، سپس اینگونه وانمود 
کردند که فشار اقتصادی، نتیجه ایستادگی سرسختانه در مقابل نظام جهانی 
است و چنانچه با سیاست تعامل سازنده با دنیا گفتگو کنیم، تحریم ها نیز 
برداشته می شوند. به عبارت دیگر، اگر تحریم ها فشار روانی در جامعه ایجاد 
نمی کرد و پیاده نظام استكبار نمی توانست فشار اقتصادی را با مسئله رابطه ما 
با نظام جهانی گره بزند در نتیجه جریان استحاله طلب نیز در داخل نظام قادر 

نبود عرض اندام نماید.
*رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه 
پاسداران، موضوعات مطرح شده درباره رابطه با آمریكا را به فراست ساده لوحانه 
و ساده اندیشانه دانستند و آن را به معنای نفوذ و باز کردن راه تحمیل تعبیر 
نمودند. اما در مقابل برخی در تالشند به جامعه اینگونه القا کنند که دشمن 
به دنبال کسب اعتماد است، با ما دشمنی ندارد و موضوعات پیش آمده سوء 
تفاهمی ساده بین ایران و غرب است؛ باید به غرب اعتماد کرد و تنها در این 

صورت است که آنها راضی شده و مسائل به سادگی حل می شوند!
* از منظر فرهنگی که یكی از مهمترین دغدغه های دلسوزان نظام است، 
دشمن در صدد تزریق مالی بزرگی به جاده صاف کنان جریان نفوذ است. 
این جریان با استفاده از مترجمان، داستان نویسان و شاعران در صدد است 
ذائقه فرهنگی مردم را تغییر دهد و برای اثبات این مّدعا فقط الزم است 
متاسفانه  که  آثاری  درونمایه  شود.  زده  کتاب فروشی ها  ویترین  به  سری 
در برخی از این آثار مشاهده می شود ترویج دهنده سبك زندگی سكوالر 
نئولیبرال است، یعنی حتی این درونمایه، ترویج دهنده سبك زندگی سكوالر 
لیبرال هم نیست! چرا که سكوالر لیبرال ها در سبك زندگی  خود معتقد به 
برخی چارچوب های اخالقی هستند و احكام اخالقی داشتند مانند »الک« 
و »کانت« که جهان را بدون معنا تفسیر نمی کردند اما مقصود آنها از معنای 

زندگی، بُعد بورژوا و لیبرالی بود.
* مساله مهم دیگر که ارتباط مستقیمی با فرهنگ دارد، باز کردن حساب 
ویژه بر موضوع ورود سرمایه های خارجی به کشور است، زیرا سرازیر شدن 
بدون مالحظه سرمایه خارجی می تواند به تحرک جریان نفوذ به صورت 
فوق العاده بیفزاید. با کمال تأسف پیوسته این توهم به جامعه القاء می شود 
که بدون آمدن سرمایه خارجی، شرایط کشور دچار تغییر نمی  شود در حالی 
که مشكل ما عدم ورود سرمایه های خارجی نیست، بلكه رابطه و نسبتی 
است که نظام اسالمی با سرمایه خارجی دارد. سرمایه هایی که با هدف غارت 
منابع و استعدادها به کشور بیایند قطعا زمینه نفوذ فرهنگی، اقتصادی و 
حتی سیاسی را نیز فراهم خواهند کرد. روزنه نفوذ در اقتصاد یعنی وخیم تر 
شدن شرایط اقتصادی به میزان کاسته شدن از استقالل اقتصادی . وقتی 
شرکت های خارجی وارد کشور شوند به تك تك افراد به عنوان نیروی کار و 
بازار زنده برای فروش کاالهایشان می نگرند و وفور کاالهای غربی، فرهنگ و 
سبك زندگی ما را به تدریج تغییر خواهد داد. امروز، خوشحالی و استقبال از 
شرکت های خارجی پشت کردن به اقتصاد مقاومتی و لبخند زدن به استثمار 
است. اگر پیش نیاز زندگی راحت اقتصادی، وابستگی است، کشورهای نظیر 

پرو، هایئتی و بنگالدش اکنون باید بهترین کشورهای دنیا  بودند.
اینجاست که باید دریافت چرا سكان دار کشتی انقالب مكرراً بر مضّر بودن 
ارتباط با آمریكا تاکید داشته و هیچ نفعی را بر آن مترتب نمی دارند. اگرچه 
ممكن است استكبار در مواقفی فرصت هایی برای نفوذ یافته باشد اما باید 
هوشیار بود که هدف اصلی آنان »تغییر محاسبات مسئوالن و تغییر افكار 
مردم در خصوص مسائل انقالبی، دینی و مصالح ملی کشور« است. راه چاره 
برای مقابله با »خوی تجاوز و نفوذ«، افزایش »توانایی های علمی و تجهیزاتی 
در قالب نوآوری ها« است. در هر برهه ای از انقالب که نوآوری، ابداع، تالش 
و توکل بر خداوند حضور و بروز داشته است، قادر بوده ایم موانع را یكی پس 
از دیگری پشت سر بگذاریم و هر جا که به دشمن اعتماد کرده ایم، آثار شوم 
آن را متحّمل شده ایم. شكی نیست که نمایش مضحك رابطه با آمریكا و 
توطئه نفوذ هم مانند دیگر نقشه ها محكوم به شكست است و سرانجامی جز 
سرافكندگی برای مهره های حقیر داخلی و اربابان خارجی آنان نخواهد داشت.
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محورها و منافذ رخنه دشمن و راهبرد نظام سلطه 
درباره نفوذ

کارشناس مسائل اقتصادى دکتر ساسان شاه ویسی

روزنه نفوذ در اقتصاد یعنی وخیم تر شدن شرایط اقتصادی 
به میزان کاسته شدن از استقالل اقتصادی

مفهوم شناسی نفوذ
در کتب لغت شناسی، نفوذ به معنای اثر کردن در چیزی، داخل شدن 
در چیزی، تاثیر گذاشتن بر کسی و راه یافتن پنهانی در گروه یا جایی 
آمده است. و اصطالحا عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم 

باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می شوند.
یك  آن،  موجب  به  که  دانست  بازیگرانی  میان  رابطه  می توان  را  نفوذ 
بازیگر، بازیگران دیگر را وادار می کند تا به طریقی که خواست خود آنها 
نیست، عمل کنند. پول، غذا، اطالعات، دوستی، مقام و تهدید، از جمله 
وسایلی اند که فرد به کمك آنها در رفتار دیگران نفوذ می کند. بنابراین، 
توانایی فرد برای تغییر دادن رفتار دیگران بدون داشتن موقعیت رسمی 
و فراگرد اثرگذاری بر افكار، رفتار، یا عواطف شخص دیگر را نفوذ گویند.

نفوذ، شكلی از قدرت است؛ اما متمایز از کنترل، اجبار، زور و مداخله. 
نفوذ، پاسخ رفتاری نسبت به اعمال قدرت و یا به عبارت دیگر، نتیجه ای 
از  تعاریف،  در  می شود.  حاصل  قدرت  کارگیری  به  طریق  از  که  است 
شده  استفاده  دیگران  بر  اثرگذاری  برای  مكانیسمی  عنوان  به  »نفوذ« 
است. اگر شخصی بتواند دیگری را متقاعد کند که عقیده اش را درباره 
انجام آن  از  یا  انجام دهد و  یك یا چند موضوع تغییر دهد، رفتاری را 
در  بنگرد،  خاص  شكلی  به  خود،  پیرامون  محیط  به  و  کند  خودداری 

حقیقت نفوذ، تحقق یافته و »قدرت«، به کار گرفته شده است.

 چرایی رویكرد آمریكا به نفوذ از طریق مذاکره
امریكا پس از 37 سال رویارویی با ملت ایران و پیشبرد »راهبرد تقابل«، 
با  رابطه  سازی  عادی  و  »تعامل«  راه های  این  تبدیل  دنبال  به  اکنون 
ایران از طریق مذاکره است؟بنابراین شكست های پیشین امریكا از زمان 
قطع رابطه با ایران در سال 1358 تاکنون، دلیل اصلی تغییر راهبرد از 
»تقابل« به »تعامل« است.تغییر راهبرد مبتنی بر نفوذ امریكا به عنوان 

یك ضرورت، خروجی برخی از اتاق های فكر و مراکز مطالعاتی راهبردی 
این کشور طی سال های گذشته است. به عنوان نمونه در سال 2007 
فصلنامه  در  مقاله ای  اوباما،  آمدن  کار  روی  از  قبل  سال  یك  میالدی 
واشنگتن پست تحت عنوان »استراتژی برد ـ برد امریكا برای تعامل با 
ایران« منتشر شد. درواقع، اوباما دنبال پیاده کردن الگوی اسالف پیشین 
خود در ایران است. وی برای قانع سازی مخالفان خود اذعان کرد به رغم 
این که با برخی از سیاست های ریچاد نیكسون و دونالد ریگان مخالفم اما 
الگوی مبارزاتی آنها در مقابله با چین و شوروی سابق را درست می دانم 
و می خواهم آن را در قبال ایران به کار بندم. برخی از دالیل و زمینه های 
رویرد امریكا و دشمنان انقالب به نفوذ از طریق مذاکره را مورد بررسی 

قرار می دهیم.

 الف( دالیل نفوذ
سیر مذاکرات طوالنی ایران و 5 + 1 و توافق هسته ای وین شكل نوینی 
از فضای حاکم در نظام بین الملل را نشان داد. تالش جدی دولتمردان 
آنها به مذاکره  ایران و رویكرد جدید  با  آمریكایی برای دستیابی توافق 
غیر  حوزه های  به  آن  تعمیم  برای  تالش  و  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
در  تغییر  همچنین  و  قدرت  منابع  و  ماهیت  در  تغییر  مؤید  هسته ای، 

ساختار نظام بین الملل است.
غرب به رهبری آمریكا در راستای مهار انقالب اسالمی از زمان ریاست 
لیك«  »آنتونی  و  ایندایك«  »مارتین  طراحی  با  و  کلینتون  جمهوری 
داشتند،  آمریكا   )NSC( ملی  امنیت  شورای  در  توجهی  قابل  نفوذ  که 
بسیج  و  تدوین  ا  ا.  ج.  علیه  را  بی شماری  استراتژیكی  محدودیت های 
کردند که هسته بنیادین آن مبتنی بر »رویكرد فشار برای تغییر رفتار ج. 
ا.ا« بود. اما نتیجه و تجربه غرب از پیمودن صرف این رویكرد در سال های 

اخیر برخالف انتظار آنها بود .
افزایش  و  استراتژیك  محدودیت های  رغم  به  ایران  رفتار  تغییر  عدم 
فرصت ها و دارایی هایی را که در ایران در سطح داخلی و منطقه ای جز 
اعترافاتی بود که اوباما و دیگر مقامات آمریكایی پس از توافقات مكرر به 
آن اشاره داشته اند. شناسایی این نقاط کلیدی در تغییر محاسبات غرب 
به کارگیری  انقالب اسالمی می تواند  تدوین هماوردی  و  ایران  برابر  در 
تغییر  که سبب  اصلی  مزیت  و  عامل  به چند  رو، می توان  این  از  شود. 
راهبردی سیاست های آمریكایی ها و رویكرد آنها به مذاکره البته با هدف 

نفوذ شد، اشاره کرد؛

و  از فروپاشی رژیم تحریم های سخت  ناکامی در پیشگیری   1ـ 
بی سابقه علیه ایران؛سومین تغییر رفتار در غرب و تالش برای مذاکره 
با ایران، پیشگیری از فروپاشی رژیم تحریم های سخت و بی فایده  علیه 
ایران است. این متغیر مهم در سازه تحلیلی ـ رفتاری غرب در 3 سطح 
قرار ذیل می باشد: یك: مقاومت  به  خرد، میانی و کالن در مؤلفه هایی 
ملت ایران در برابر تحریم و شكست ناپذیری در تحریم ها و عدم تحقق 
)اظهارات جان کری در شورای  ـ ملت و شورش مردمی  شكاف دولت 
اقتصاد  سازگاری  دو:   ،)94 مرداد   3 تاریخ  در  آمریكا  خاورمیانه  روابط 
جان  )اظهارات  مقاومتی  اقدام  مدل  به  توجه  با  تحریم  شرایط  با  ایران 
کری در جلسه پرسش و پاسخ سنا در تاریخ 3 مرداد 94(، سه : شكست 
اجماع علیه ایران و عدم همراهی پایدار هم پیمانان آمریكا در تداوم رژیم 
اقتصادی  نیازهای  و  به چالش ها  توجه  با  ایران  علیه  تحریم های سخت 

آنان )اظهارات اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز در تاریخ 24 تیر 94(.
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شکست  و  اقتدار  علیه  نظامی  گزینه  ناکارآمدی  اثبات  2ـ   
ا.ا  بازدارندگی ج.  ایجاد قدرت  ناکارآمدی و  این  ا. ایران؛  ناپذیری ج. 
که در سال های اخیر با توجه به بومی سازی و ارتقای صنایع دفاعی و 
منطقه  اسالمی در سطح  انقالب  استراتژیك  متحدان  توانمندی  و  بلوغ 
ایجاد شده، صورتی واقع بینانه در غرب پیدا کرده است. در تبیین این 
المللی  بین  مناسبات  زیرساخت  که  عواملی  از  یكی  گفت  باید  موضوع 
غرب به ویژه امریكا را شكل می دهد، رقابت نظامی و تكنولوژیكی است. 
این رقابت است که تا حدی پتانسیل رویارویی ها و تحریم ها و گفتگوها 
و توافق ها و رقابت ها و معامله ها را تعیین می کند. می دانید ارزیابی هایی 
اگرچه  داده اند،  انجام  آمریكایی  و  صهیونیستی  نظامی  کارشناسان  که 
توانمندی های ایران به ویژه در حوزه دفاعی و نظامی با آمریكا به لحاظ 
کمیت و کیفیت برابر نیستند، اما در موقعیتی قرار دارد که بتواند برای 
عبارت  به  امریكایی خطرساز شود.  الكترونیكی  نوین  سامانه های جنگ 
گذاشتن  نمایش  به  برای  عرصه  یك  معنای  به  ایران  با  جنگ  دیگر 
تكنولوژی برتر آمریكایی نیست، چرا که ارتش آمریكا به خوبی می داند 
که در این جنگ در معرض ایجاد اختالل در رادارها و سامانه های جی پی 
اس خود قرار می گیرد و حتی ممكن است هواپیماهای بدون سرنشین 
این معنا  به  بگیرند.  ارتباط  پایگاه های خود  با  از طریق ماهواره  نتوانند 
این  ماند.  خواهد  محروم  الكترونیك  و  اطالعاتی  فعالیت های  از  آمریكا 
اساسی طرح های جنگی  پشتوانه رکن  تجهیزات  این  است که  درحالی 
آمریكا در جنگ های امروزی را شامل می شود. از سوی دیگر، »آنتونی 
کوردزمن« تحلیلگر مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی واشنگتن در 
یكی از پژوهش های خود با اشاره به توانایی ایران در دفاع از خودنوشت، 
با  نیروی نظامی در منطقه خلیج فارس است. وی  ایران قدرتمندترین 
ایران در زمان شاه مخلوع نوشت، درست است  اشاره به نیروی نظامی 
که ایران در زمان سقوط شاه در سال 1979 و به هنگام قطع مناسبات 
با آمریكا مشكالتی در تجهیز ارتش خود به سالح های روز داشت ولی 
بی تردید ایران هم اکنون قدرت نظامی نخست منطقه خلیج فارس است. 
این تحلیلگر آمریكایی می افزاید، ایران 540 هزار نیروی رزمنده، بیش 
از 350 هزار سرباز ذخیره، 1600 تانك پیشرفته، 1500 خودروی رزمی 
)زرهی(، 3200 واحد توپخانه ای، 306 جنگنده، 50 بالگرد تجهیز شده، 
برای  )ناو( و 10 کشتی جنگی  زیردریایی، 59 کشتی جنگی  فروند   3
است  قادر  ایران  این،  بر  دارد. وی می افزاید، عالوه  دریا  به  نیرو  انتقال 
دست به حمله هایی بزند که اثرات و نتایجی راهبردی در منطقه دارد که 
با امكانات و توان نظامی خودش متناسب است، به طوری که می تواند 
نقاطی در ساحل خلیج [فارس] و خلیج عمان را هدف قرار بدهد و از 
جزایر خود در بندرعباس در نزدیكی تنگه هرمز نیز به عنوان پایگاهی 

دریایی و هوایی بهره ببرد.

3ـ شکست های آمریکا در منطقه غرب آسیا به موازات تثبیت 
رفتار  در  راهبردها  و  سیاست ها  تغییر  اولین  ایران؛  منطقه ای  قدرت 
آمریكایی ها و غربی ها از تقابل به تعامل و از طریق تالش برای مذاکره 
تحقق  در  امریكا  ناکامی های  و  شكست ها  مجموعه  اسالمی،  ایران  با 
منطقه  در  این کشور  قدرت  و  نفوذ  روزافزون  و  بزرگ  خاورمیانه  طرح 
روندهای  به  نگاهی  )خاورمیانه(  آفریقا  شمال  و  آسیا  غرب  استراتژیك 
سیاسی و امنیتی منطقه نشان می دهد تحوالت هیچ کدام از کشورهای 
منطقه، مطابق خواست و سیاست های راهبردی ایاالت متحده جلو نرفته 
است. غرب به این باور رسیده است که کشش و جاذبه قدرت نرم افزاری 
ایران در منطقه، تنگنای گفتمانی بیشماری در آنها ایجاد کرده است و 

تنها تداوم رویكرد فشار و تهدید، اهداف راهبرد مهار آنها را در عرصه 
میدانی محقق نمی کند. این تغییر محاسبه، به قدری عمیق بوده است 
که حتی برخی از محافل تحلیلی و تئوری های آمریكایی از لزوم مشارکت 

آمریكا با ایران برای مبارزه و کنترل داعش سخن می گویند.

4ـ بلوغ و بالندگی دانش و تجربه ایرانیان در عرصه فناوریهای 
هسته ای،  دانش  ویژه  به  مورد  این  در  آمریكا  اذعان  اوج  نقطه  نوین؛ 
اظهارات وزیر خارجه این کشور در جلسه استماع کمیته امور خارجه و 
نمایندگان آمریكا مبنی بر اینكه »ما نمی توانیم با بمباران دانش ایران را 
از بین ببریم«، بوده است. امروزه فرآیند هسته ای جایگاه یك منبع قدرت 
گفتمانی را برای ج. ا.ا ایجاد کرده است که این امر مهم جز با سیاست 
دوراندیشانه رهبری نظامی اسالمی برای راه اندازی نهضت علمی و اراده 

جوانان خالق ایرانی به دست است.

 ب( زمینه های نفوذ
نفوذ  باشد،  نفوذ  قابل  شما  خاکریز  اگر  فرمودند:  رهبری  معظم  مقام 
می کنند. در همین راستا به نظر می رسد استكبار به این نتیجه رسیده 
و  فرهنگی  سیاسی،  ساختارهای  به  نفوذ  برای  زمینه هایی  که  است 
در  و چه  در خود ساختارها  داخل، چه  در  ایران  اجتماعی  و  اقتصادی 
کارگزاران آنها وجود دارد که به فرایند نفوذ امید بسته است. از سوی 
دیگر، دشمنان انقالب پس از سال ها فهمیده اند که فرایند نفوذ، جاده یك 
طرفه نیست و تاثیرگذاری، زمانی میسر است که بسترها و زمینه هایی 
این رابطه می توان برخی  باشد. در  در داخل کشور هدف وجود داشته 
مورد  نفوذ هستند،  قابل  زعم دشمن  به  که  را  خاکریزهایی  و  زمینه ها 

شناسایی و پایش ویژه و حتی ترمیم قرار داد:

اندیشان و سهل گیران در عرصه قدرت؛ رهبر   1ـ حضور ساده 
معظم انقالب موضوعات مطرح شده درباره رابطه با آمریكا را به فراست، 
ساده لوحانه و ساده اندیشانه دانستند و آن را به معنای زمینه نفوذ و باز 
کردن راه تحمیل تعبیر نمودند. اما در مقابل برخی در تالشند به جامعه 
اینگونه القا کنند که دشمن به دنبال کسب اعتماد است، با ما دشمنی 
ندارد و موضوعات پیش آمده سوء تفاهمی ساده بین ایران و غرب است؛ 
باید به غرب اعتماد کرد و تنها در این صورت است که آنها راضی شده 
و مسائل به سادگی حل می شوند! خطری که این روزها در سایه ساده 
لوحی برخی با آنها رو به رو هستیم، عبارت است از نوعی تحریكات به 
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مبادالت  برای  بستر گسترده تر  ایجاد  دوستدار  بعضاً  و  آمیز  ظاهر صلح 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که می توند مقدمات تهاجم تمام عیار نظام 

اسالمی را فراهم نمایند

2ـ اتخاذ برخی رویکردها در سیاست خارجی؛ یكی از شاخص های 
رفتاری دولت یازدهم به رویكرد سیاست خارجی و گزینش دیپلمات های 
تبلیغات  زمان  در  چه  روحانی  آقای  برمی گردد.  حوزه  این  برای  خاص 
انتخاباتی و چه در زمان ریاست جمهوری همواره به گشایش و گسترش 
فضای تعامل بین ایران و جهان تاکید و راه کار حل بسیاری از مسائل 
داخلی به ویژه ساماندهی اقتصادی را منوط به ارتباط با بیرون دانسته 
و می داند. این موضوع دولت واشنگتن را به طمع انداخته تا با استفاده 
از اهرم های فشار فراهم شده در توافق برجام، به اهداف خود از طریق 
مذاکره فكر کند. البته این ورود هم از کوته بینی آنها و عدم شناخت 
سلسله مراتب تصمیم گیری سیاسی در نظام مبتنی بر والیت فقیه ناشی 
می شود که اوال دولت یازدهم اقدامی نمی کند که عزت مردم ایران پایمال 
منافع آمریكایی ها شود، ثانیا تصمیم گیر اصلی برای تغییر در سیاست 
و  عزت، حكمت  اصل  سه  که  است  رهبری  معظم  مقام  نظام،  خارجی 
مصلحت را به عنوان مبانی تصمیم گیری نظام اسالمی در حوزه سیاست 

خارجی اعالم کرده اند.

و  مذاکره  از  با جهان؛ سخن  ایران  ایجاد فضای جدید تعاملی  3ـ 
زدن  دامن  نماید.  عقالنی  توجیه  را  آن  که  دارد  بستری  به  نیاز  رابطه 
رسانه ها در داخل و خارج به این که دنیای امروز دنیای تعامل و رابطه 
قادر  کشورها  که  است  تعامل  جهانی  موج  به  پیوستن  با  تنها  و  است 
خواهند بود مشكالت و معضالت داخلی خود را حل نمایند، در زمینه 

سازی برای مذاکره موثر بوده است.

4ـ دلدادگان به غرب و وادادگان در برابر غرب؛ افراد و جریان های 
و  غربی  زندگی  و سبك  غربی  اندیشه های  سیاسی که جاده صاف کن 
به  نفوذ  در  غرب  سرمایه  بزرگترین  هستند،  داخل  در  غربی  مدیریت 
حساب می آیند. طرح نظرات همسو با غرب و تئوری پردازی برای تعامل 
اقدامات گروه برای زمینه سازی نفوذ در داخل است. نمونه  از  با غرب 
گویای استحاله و زمینه سازی نفوذ از منظر تاریخی »نیكیتا خروشچف«  
طرح  کردن  مطرح  با  که  است  شوروی  جماهیر  اتحاد  وزیر  نخست 
اقتدار  و  یكپارچگی  روند شكست  درواقع  آمیز«  مسالمت  زیستی  »هم 
شوروی  تز  آن،  از  پیش  زد.  کلید  کمونیست  حزب  در  را  ایدئولوژیك 
اما طرح  بود  با سیاق منشور حزب کمونیست  انقالب جهانی  گسترش 
چنین موضوعاتی بدون در نظر گرفتن مقدمات و جوانب آن، موجب شد 
تا امپراطوری شرق متالشی شده و به موزه های تاریخ سیاسی اظهارات و 
مواضع برخی مسئولین کشور از جمله در پوشش شعار »تعامل سازنده« 
با دنیا نیز اگر به مراقبت دیده بان انقالب توجه نشود، می تواند بسترهایی 
مورد نظر و دلخواه دشمن را فراهم نماید. محترمانه معیارهای ظالمانه 
تعامل و تنش زدایی در کشور  جاری در جهان، توسط جریان طرفدار 
انقالبی و آرمان  از شعارهای  باید  برای پیشرفت نظام  این که  بر  مبنی 
گرایی مان دست کشید، با نظام جهانی کنار و در چارچوب استانداردهای 
آن قرار گرفت، بخشی از زمینه سازی برای نفوذ است. درحالی که این 
بودند  معتقد  که  است  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  نگاه  برخالف  دقیقاً 
که  کاری  و  ساز  هیچ  و  شود  اصالح  باید  جهان  فعلی  ظالمانه  نظامات 
استكبار به رهبری آمریكا طراح آن است، نباید مورد پذیرش قرار گیرد 

را  فضایی  نفوذ،  پروژه  برای عملی کردن  آمریكا  به  وابسته  مهره های  و 
اینگونه  گرفت، سپس  آن شكل  اساس  بر  تحریم ها  که  کردند  طراحی 
وانمود کردند که فشار اقتصادی، نتیجه ایستادگی سرسختانه در مقابل 
نظام جهانی است و چنانچه با سیاست تعامل سازنده با دنیا گفتگو کنیم، 

تحریم ها نیز برداشته می شوند.

 اهداف و انگیزه هاى آمریكا از مذاکره براى نفوذ
است؟  برخوردار  جایگاهی  چه  از  نفوذ  سناریوی  و  راهبرد  در  مذاکره 

مذاکره چگونه به معبر و منفذی برای نفوذ تبدیل می شود؟
آمریكایی  فكرهای  اتاق  مطالعاتی  بررسی های  و  سیاسی  اسناد  بررسی 
به  و  نظامی  براندازی  از  آمریكایی ها  که  آنجایی  از  که  می دهد  نشان 
براندازی  شده اند،  ناامید  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  سخت  اصطالح 
تصمیم سازی  روند  در  می کنند  درواقع سعی  و  می کنند  دنبال  را  نرم 
ما تاثیر گذاشته و از ایران یك شیر بی یال و دم بسازند. در این راستا 
می برد.  بهره  ایران  سیاسی  روند  در  نفوذ  برای  مختلفی  ازراهبردهای 
در  آمریكا  نفوذ  و سیاست  راهبرد  بسترهای  اصلی ترین  از  یكی  مذاکره 
ساختارهای جمهوری اسالمی به شمار می آید. براین اساس می توان به 
برخی از اهداف و انگیزه های آمریكایی ها از اصرار بر مذاکره و مقاومت در 

برابر موانع داخلی خودشان در چند سطح اشاره کرد:

 الف ـ اهداف منطقه ای مذاکره
از جمله سطوح سناریوی نفوذ آمریكایی ها در شرایط پسا برجام، منطقه 
تعیین کننده غرب و شمال آفریقاست که با بیداری اسالمی آغاز شده 
به  آنها  استراتژیك  سیاسی  اهمیت  بر  تاکنون،   2011 سال  از  آنها  در 
امریكا و  امپریالیستی  با سیاست های  پارادایمی در ضدیت  دلیل تحول 
صهیونیست شده و کاخ سفید احساس می کند تمام سرمایه گذاری هایش 
در این حوزه بیهوده بوده و باید با سیاست اسالمی منطقه را ترک نماید. 
البته در منطقه نیز با سیاست های سخت از جمله حمایت و پشتیبانی 
را  اسالمی  بیداری  داعش خواستند جلوی  نظیر  تروریستی  گروهكهای 
از راه مذاکره  اما موفق نبودند. لذا دشمنان نیز احساس کردند  بگیرند 
به عنوان کشوری که در جبهه مقاومت منطقه دارای  ایران اسالمی  با 
را در منطقه  تعیین کننده ای است می توانند سیاست های خود  اهداف 
از این  با هزینه  کمتری پیش ببرند. بنابراین می توان گفت امریكایی ها 
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مذاکرات با ایران در منطقه چند هدف اساسی را دنبال می کنند:
 1ـ مدیریت رفتار منطقه ای ج. ا.ا؛ با توجه به مطالعات و مقاالتی که 
خروجی اتاق فكرهای امریكا به شمار می آیند، می توان گفت دولت آمریكا 
برای پی بردن به اهداف آینده ایران و همچنین به موجب جلوگیری از 
برنامه هسته ای کشورمان حاضر به مذاکره با ایران شده است. در بحبوحه 
آغاز به کار دولت یازدهم و طرح زمزمه های مذاکرات هسته ای، »فارن 
پالیسی« در مقاله ای به قلم »ویلیام لوئرز« به تحریر گزارشی با عنوان 
»پروژه ایران« و مقاله »مایكل سینگ« از اندیشكده واشنگتن پرداخت. 
در  بعدی  »گام های  عنوان  تحت  »مایكل سینگ«  مقاله  می نویسد  وی 
رابطه با ایران« به بررسی گزارش اخیر »پروژه ایران« که در صدد تشویق 
با  من  اگرچه  است.  پرداخته  برآمده  مذاکرات  انجام  به  آمریكا  مقامات 
با  مذاکرات  انجام  اما  نیستم،  موافق  سینگ  مقاله  تحلیل های  از  برخی 
ایران را به صالح آمریكا می دانم. »سینگ« در مقاله خود تأکید می کند 
وی  دهد.  قرار  سیاسی  فشارهای  در  کماکان  را  ایران  باید  آمریكا  که 
ایران  علیه  قرمز  قرار دادن خط  انجام مذاکرات،  به  را  آمریكا  همچنین 
و افزایش قدرت نظامی خود تشویق می کند. این درواقع موضع کنونی 
دولت آمریكا محسوب می شود. گزارش »پروژه ایران« بیان می کند که 
باقی نگه داشتن فشارهای سیاسی علیه ایران برای دستیابی به توافقات 
هسته ای بسیار مهم است. این گزارش تأکید می کند آمریكا تنها زمانی 
ایران تضمین نماید هیچ گونه  باید تحریم های خود را متوقف کند که 
اقدام متقابلی علیه این کشور انجام نخواهد داد. تجربه نشان می دهد که 
برای پی بردن به راهبردهای ایران، دولت آمریكا باید حتما با این کشور 
وارد مذاکره شود. آمریكا به منظور افزایش منابع خود باید از اهداف و 
باید از این  ایران باخبر گردد. »سینگ« معتقد است آمریكا  برنامه های 
آیا  دریابد که  بتواند  تا  استفاده کند  ایران«  تحلیل های گزارش »پروژه 
ایران برای حفظ قدرت خود درصدد دستیابی به توافقات هسته ای است، 
آیا این کشور قصد مقابله با بحران های کشورهای همسایه را دارد و آیا در 

صدد بازسازی خسارات ناشی از تحریم ها است. 

2ـ شکست سازش ناپذیری؛ دوم اینكه با اعمال این فشار و تسلیم 
ملتهای  به  امریكا در مسائل منطقه  قبال خواسته های  ایران در  نمودن 
به  که  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  انقالب  حتی  که  دهد  نشان  دیگر 
مدت 37 سال در مقابل امریكا و استكبار جهانی، راست قامت ایستاده 
را پذیرفته  امریكا  نهایتاً کدخدائی  و  باألخره  نیاورده  و سر تسلیم فرود 
و با امریكا سازش نموده است؛ تا دیگر یك الگوی موفق در مقاومت و 
که  است  اهدافی  این  نباشد.  مطرح  ملت ها  سایر  برای  ناپذیری  سازش 
امریكا برای خروج از باتالق خود ساخته در منطقه تحت عنوان »تغییر 
رفتار جمهوری اسالمی« و »خروج این نظام از انزوا و بازگشت به جامعه 
جهانی« علناً مطرح می کنند؛ و این خیال خامی است که در مغز علیل 

سیاستگذاران و دولتمردان امریكایی در حال افول می گذرد.

3ـ ایجاد ناامیدی در ملت های منطقه؛ غربی ها به ویژه آمریكایی ها 
منظر  در  اسالمی،  انقالب  بخشی  الهام  و  اعتبار  با شكستن  در صددند 
ملت های به پا خاسته با تاسی از انقالب اسالمی، این ناامیدی را ترویج 
کنند که علیرغم قول و اطمینانی که مقام معظم رهبری داده که این 
نظام نه تنها هرگز ملتهای تحت تاثیر منطقه را رها نكرده و تنها نخواهد 
نخواهد کرد، جمهوری  با هیچ کس معامله  آنها  بر سر حقوق  و  گذارد 
نظام  این  از حمایت های  را  آنها  و  این وعده عمل کرده  اسالمی خالف 

مأیوس نماید.

 4ـ ایجاد بازار پرسودی از صادرات تسلیحاتی به منطقه؛ به نظر 
از  بیش  اوباما  حاکمیت  در  ایران  با  هسته ای  دیپلماسی  اتخاذ  می رسد 
آنها  برای  بیشتری  و  حقیقی  نفع  دیپلماسی،  حوزه  در  ظاهری  منافع 
داشته است. این منفعت حقیقی، سود میلیاردها دالری حاصل از فروش 
تسلیحات آمریكایی به کشورهای منطقه خاورمیانه است. به عبارت دیگر، 
واقعی »منافع جانبی«  توافق  نیست.  اصلی  ایران هدف  با  توافق قطعی 
است که حین فرایند مذاکره با ایران به دست می آید و بسیار هم منافع 
بزرگی است. میزان فروش جت های جنگی، بالگردها، موشك ها و سایر 
مهمات در بازارهای منطقه ای که از تسلیحات آمریكایی اشباع شده سر به 
فلك کشیده و همه اینها به پشتوانه ناامنی حاصل از دیپلماسی ظاهری با 
ایران روی داده است. واشنگتن در صف معامالت دفاعی خود اکنون رژیم 
را به صف  صهیونیستی، عربستان و سایر کشورهای عرب خلیج فارس 
کرده و همه اینها به پشتوانه ترس این کشورها از حل و فصل هسته ای 
احتمالی با ایران روی داده است. پس دور از ذهن نیست که بخشی از 
منشور چند وجهی اهداف آمریكا از مذاکره و دیپلماسی هسته ای اوباما با 
ایران را ایجاد بازار پرسودی از صادرات تسلیحاتی به منطقه تحت عناوین 

و بهانه هایی چون »کمك« و »دفاع« بدانیم.

5ـ کشاندن مذاکرات به مسائل غیرهسته ای؛ یكی دیگر از اهداف 
و انگیزه های آمریكا برای مذاکره با ایران، تالش برای شكست و سست 
کردن خط قرمز نظام در خصوص کشاندن مذاکرات به مسائل دیگر از 
بارها  مذاکره  تیم  اعضای  است.  بشر  حقوق  و  منطقه ای  مباحث  جمله 
جمله  از  منطقه ای  مسائل  مذاکرات  خالل  در  آمریكایی ها  که  گفته اند 
سوریه و یمن را پیش می کشند ولی ما به آن ها می گوییم فقط در مسئله 

هسته ای مذاکره می کنیم. 

ب- اهداف فرهنگی آمریکا از مذاکره
تهاجم فرهنگی بنابر گفته رهبر انقالب بیش از آنكه به پوشش و لباس 
جوانان مربوط باشد به طرز تفكر ما مربوط است. دشمن تالش می کند 
القاء کند که شما توانایی  تا مختصات تفكری ما را تغییر دهد و به ما 
مدیریت کشورتان را ندارید و الگویی که برای اداره آن انتخاب کرده اید 
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کارآمد نیست. شما باید از الگوی لیبرال دموکراسی ما پیروی کنید. هدف 
آنها از تحریم های اقتصادی القاء همین سیاست بود که متاسفانه عده ای 
در داخل هم آن را تكرار کردند و گفتند ما به جز آبگوشت بزباش و قورمه 

سبزی در هیچ تكنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.

1ـ آوردن رسانه های جریان استکبار؛ استقبال از رسانه های خارجی 
مانند بی بی سی به محیط توان یكی دیگر از راهبردهای نفوذ در دوران 
بعد از توافق هسته ای نامید. چنین اقدامی هموار کردن به نفع دیپلماسی 

عمومی آمریكا و نفوذ آنان در عرصه افكار عمومی به حساب می آید.

2ـ تغییر اعتقادات فکری و ذائقه فرهنگی جامعه؛ از منظر فرهنگی 
از مهمترین دغدغه های دلسوزان نظام است، دشمن در صدد  که یكی 
تزریق کمكی بزرگ به جاده صاف کنان جریان نفوذ است. این جریان 
ذائقه  است  درصدد  وشاعران  نویسان  داستان  مترجمان،  از  استفاده  با 
فرهنگی مردم را تغییر دهد و برای اثبات این مّدعا فقط الزم است سری 
در  متاسفانه  که  آثاری  دورنمایه  شود.  زده  فروشی ها  کتاب  ویترین  به 
آثار مشاهده می شود ترویج دهنده سبك زندگی سكوالر  این  از  برخی 
زندگی  دهنده سبك  ترویج  درونمایه،  این  یعنی حتی  است،  نئولیبرال 
سوالر لیبرال هم نیست! چرا که سكوالر لیبرال ها در سبك زندگی خود 
معتقد به برخی چارچوب های اخالقی هستند و احكام اخالقی داشتند 
اما  نمی کردند  تفسیر  معنا  بدون  را  و »کانت« که جهان  مانند »الک« 

مقصود آنها از معنای زندگی، بُعد بورژوا و لیبرالی بود. 

از  دیگر  یكی  غربی؛  زندگی  سبک  بسترهای  شدن  آماده  3ـ 
سیاست های مدنظر آمریكایی ها در حوزه فرهنگ آوردن مظاهر ارزش ها 
و فرهنگ غربی به جامعه است. آنها می خواهند با ترویج مظاهر تمدن 
غربی در کشور ارزش های اسالمی را به حاشیه ببرند و بگویند مردم ایران 
دیگر خسته شده اند. همچنین تغییر و ترویج رفاه و راحت طلبی ولو از 
یا سبك زندگی  از زیست ملی  به بخشی  تبدیل آن  و  وابستگی  طریق 

می تواند زمینه ساز نفوذ محسوب گردد.

 ج ـ اهداف سیاسی آمریکا از مذاکره
مقام  سیاسی؛  اراده  تحمیل  منظور  به  نفوذ  مسیر  بازگشایی  1ـ 
معظم رهبری فرمودند: »نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این 
توافق، وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم 
و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی امریكایی ها را 
در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی 

آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه توان که این توان هم بحمداهلل 
نفوذ نخواهیم داد.«  اجازه  توان زیادی است مقابله خواهیم کرد؛  امروز 
بنابراین »استراتژی نفوذ«، مهم ترین برنامه دشمن برای پیشبرد اهدافش 
در قبال انقالب، نظام و ملت ایران در دوره بعد از برجام است. بر همین 
اساس باید گفت، دوره بعد از برجام، مهم تر از خود برجام است و باید این 
استراتژی را به خوبی شناخت و با شناخت درست نقشه امریكا، تمامی 
و  امنیتی  نفوذ  بودن  سهیم  له  معظم  بست.  دشمن  بر  را  نفوذ  راه های 
اقتصادی با نفوذ سیاسی و فرهنگی را مهمتر دانست و بعد سیاسی نفوذ 

در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری را هدف دشمن برشمردند.

2ـ ایجاد معبری برای تغییر محاسبات مسئوالن؛ اساسا از مهمترین 
حكومت  و  ملت  میان  گسست  ایجاد  و  تالش  دشمنان  نفوذ  راه های 
جمهوری اسالمی از طریق ایجاد نارضایتی به وسیله تحریم های اقتصادی 
رهبر  سوی  از  را  امسال  حكیمانه  نامگذاری  چیز  هر  از  بیش  که  است 
حكیم انقالب می رساند. آن ها سعی می کنند با اصرار به مذاکره به مثابه 
شاهراه نفوذ، با تاثیرگذاری مخرب در معیشت مردم، آن ها را علیه نظام 
بشورانند و به مردم القاء کنند سختی هایی که در معیشت شما به وجود 
آمریكا  است.  شما  رهبران  نادرست  سیاست  اتخاذ  دلیل  به  است  آمده 
قصد دارد با ایجاد دوقطبی های چرخیدن سانتریفیوژ یا استقالل مردم را 
وادار کند تا به دولت فشار بیاورند تا در سیاست های استكبار ستیزانه اش 
تجدیدنظر کند. دوقطبی ها احتماال در آینده به موارد حقوق بشر، اقتصاد 

و مسائل منطقه هم تعمیم خواهد یافت. 

اگرچه  اسالمی؛  جمهوری  استکبارستیزی  چهره  شکستن  3ـ 
آمریكایی ها در وضعیت پساتوافق، راهی را در دیپلماسی هسته ای نسبت 
به رفتار گذشته در پیش گرفته اند و در سیاست های اعالمی خود دم از 
تعامل با ایران می زنند، اما قطعا رویكرد آمریكا در مذاکره با جمهوری 
جمهوری  ابهت  شكستن  قصد  به  و  ساختارشكنانه  رویكرد  با  اسالمی 
اسالمی در میان نهضت های اسالمی و مقاومت در منطقه و جهان و نزول 
اعتبار ماست و این برای جمهوری اسالمی هزینه های فراوانی در جهان 
خواهد داشت؛ چرا که خواسته های آمریكایی ها از ایران در قبال مذاکره 
بخشی با هویت جمهوری اسالمی گره خورده است و هرگونه کوتاه آمدن 
از آنها خدشه دار کردن تصویر آن هویت انقالبی و اسالمی که ایران را به 
موقعیت امروز رسانده است. مقام معظم رهبری در یكی از بیاناتشان در 
این مورد به درستی ذات دشمنی آمریكا با جمهوری اسالمی ایران اشاره 
می کنند که مسئله مسئلة هسته ای نیست؛ باید همه به این توّجه داشته 
باشند. این نیست که ما خیال کنیم دشمنی آمریكا با جمهوری اسالمی 
ایران به خاطر مسئلة هسته ای است؛ نه، مسئله مسئلة دیگری است؛ [

نه گفت، ملّت  به خواسته های آمریكا  ایران  این است که] ملت  مسئله 
ایران گفت آمریكا علیه ما هیچ غلطی نمی تواند بكند. اینها با موجودیت 
جمهوری اسالمی مخالفند، با نفوذ و اقتدار جمهوری اسالمی مخالفند. 
از  است،  برخوردار  احترام  از  است،  برخوردار  اعتبار  از  امروز  که  ایرانی 
اقتدار برخوردار است. آنها با این دشمنند، با این مخالفند. آن روزی اینها 
راضی می شوند که ایران یك ملّت ضعیف، کنارمانده، منزوی، بی اعتبار و 

بی احترام باشد؛ مسئله مسئلة هسته ای نیست.

با  غربی ها  نفوذ  پیشران های  جمله  از  گرا؛  غرب  جریان  تقویت  4ـ 
انتخابات تعریف می شود.  از روند جریانات غرب گرا، در حوزه  استفاده 
برای آمریكا و غربگرایان داخلی پیروزی در انتخابات آتی مجلس بسیار 
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سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  را  نكته  این  بود.  خواهد  مهم 
توافق  گفت:  و  کرد  اذعان  سی  بی  بی  با  مصاحبه  در  زیست  محیط 
هسته ای به اصالح طلبان و میانه روها قدرت و اهرم بیشتری در میان 
گروههای سیاسی داخل ایران می دهد. البته خانم وندی شرمن هم اخیرا 
در یكی از دانشگاه های کشورش به اینكه برخی در ایران دوست دارند 
اجرای برجام قبل از انتخابات آینده باشد تا بتوانند ازآثار آن در انتخابات 

به نفع جریان سیاسی خود استفاده نمایند، اشاره داشت. 

 5ـ گرفتن اهرم بسیج اجتماعی از طریق تابوشکنی سوژه های 
هویتی؛ مشكل اساسی غرب و امریكا با جمهوری اسالمی ایران هویت 
فكری مستقل و دینی آن است که در ساحت نظام سازی سیاسی نیز 
توانست الگوی والیت فقیه را از متن دین استخراج و در پرتو آن نظام 
ویژه جهان  به  دنیا  منظر چشم  در  در حوزه های مختلف  موفقی  نوین 
اسالم قرار دهد. لذا آمریكایی ها در ذیل مذاکره می خواهند با تابوشكنی 
ازمولفه های هویت بخش نظام اسالمی همچون استكبار ستیزی، مقاومت 
اسالمی، بسیج اجتماعی و مدیریت جهادی، تصویری خنثی از جمهوری 
در  الگویی  هر  که  نمایند  تبلیغ  و  بدهند  نشان  دنیا  به  ایران  اسالمی 

لیبرال دموکراسی محكوم به شكست است.

 دـ  اهداف اقتصادی مذاکره
به نظر می رسد با توجه به ضعف اقتصادی ما، بیشتر از زمینه های سیاسی 
و فرهنگی، نفوذ در آن آسان تر به دست آید. آمریكا و غرب به جای فشار 
اقتصادی سیاست ادغام سازی اقتصاد ایران در  اقتصاد بین المللی و به 
جای محدودسازی اقتصادی آزادسازی هدفمند اقتصادی را در دستور 
کار سیاستهای نفوذ اقتصادی خود قرار داده اند. لذا به توصیه مقام معظم 
رهبری مبادا اقتصاد کشورمان را به بهانه آوردن سرمایه گذاری خارجی و 
حل مشكالت به دست غربی ها بسپاریم و تولید داخلی را زمین بگذاریم. 
اگر در تعامل با شرکت های اقتصادی خارجی دقت و تامل به کار بسته 
باشیم شریان اقتصادی کشور از دستمان درخواهد رفت و اهرم فشاری 
خواهد بود در دست آمریكایی ها در مواقع لزوم از آن علیه ما استفاده 

کنند و سیاست هایشان را به ما تحمیل کنند. این نگرانی هنگامی بیشتر 
می شود که علی رغم گفته های دولت مبنی بر بكارگیری سیاست اقتصاد 
مقاومتی، برای ساماندهی حوزه اقتصاد داخلی به آمدن سرمایه های خارجی 
و حل مشكالت ازطریق آن بیشتر از اتكا و امید بستن به درون کشور بسته 
شود و دولت برای سردمداران تحریم ملت ایران همانند انگلیس و فرانسه 

فرش قرمز پهن نماید.

 1ـ ورود سرمایه های خارجی؛ مساله مهم دیگر که ارتباط مستقیمی با 
فرهنگ دارد، باز کردن خطوط ویژه بر موضوع ورود سرمایه های خارجی 
به کشور است، زیرا سرازیر شدن بدون مالحظه سرمایه خود می تواند به 
تحرک جریان نفوذ به صورت فوق العاده بیفزاید. با کمال تأسف پیوسته این 
توهم به جامعه می شود که بدون آمدن سرمایه خارجی، شرایط کشور دچار 
تغییر نمی شود درحالی که مشكل ما عدم سرمایه های خارجی نیست، بلكه 
رابطه و نسبتی است که نظام اسالمی با سرمایه خارجی دارد. سرمایه ای که 
با هدف غارت منابع و استعدادها به کشور بیایند قطعا زمینه نفوذ فرهنگی، 
اقتصادی و حتی سیاسی فراهم خواهند کرد. روزنه نفوذ در اقتصاد یعنی 
وخیم تر شدن شرایط اقتصادی به میزان کاسته شدن از استقالل اقتصادی. 
عنوان  به  افراد  تك  تك  به  شوند  کشور  وارد  خارجی  وقتی شرکت های 
نیروی کار و بازار زنده برای فروش کاالهایشان می نگرند و وفور کاالهای 
امروز،  داد.  تغییر خواهد  تدریج  به  را  ما  زندگی  و سبك  فرهنگ  غربی، 
خوشحالی و استقبال از شرکت های خارجی پشت کردن به اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی،  راحت  زندگی  نیاز  پیش  اگر  است.  استثمار  به  زدن  لبخند  و 
وابستگی است، کشورهای نظیر پرو، هایئتی و بنگالدش اکنون باید بهترین 

کشورهای دنیا بودند.

 2ـ گشایش های اقتصادی کوتاه با طعم بهره برداری سیاسی؛ به 
احتمال بسیار زیاد آمریكا برای فراهم کردن تكه های پازل سیاست نفوذ 
در ایران از هیچ تالشی برای به قدرت رسیدن جریان واداده غرب فروگذار 
نخواهد کرد. از این رو، به نظر می رسد آمریكا در ماه های آتی گشایش های 
اقتصادی مدتی در کشور فراهم می کند تا موقعیت این جریان را اتقا دهد 
و  سیاسی  هیئت های  سمبلیك  آمدهای  کند.  تضمین  را  آن  پیروزی  و 

اقتصادی اروپایی را نیز در همین چارچوب می توان تحلیل کرد.

محورها و منافذ رخنه دشمن و راهبرد نظام سلطه درباره 
نفوذ 

به طور  نظام سلطه،  راهبردی  این سناریوی  با  مقابله  اهمیت  به  توجه  با 
مختصر، برخی محورها و منافذ رخنه  دشمن مورد بررسی قرار می گیرد:

1. تغییر ذائقه ی فرهنگی- اجتماعی؛ نخستین محوری که نظام سلطه 
برای رخنه به فضای داخلی جامعه ی ایران بدان امید بسته است، حوزه ی 
سبك زندگی و تغییر ذائقه ی فرهنگی جامعه است. فضاسازی های رسانه ای 
پسابرجام  روزهای  در  نمانام هایی همچون »مك دونالد«  برای حضور  که 
انجام گرفت، در همین راستا می توان ارزیابی کرد. فراموش نكنیم که آمریكا 
بلوک  در کشورهای  اعالم حضور  برای  نمانام هایی  از چنین  پیش تر هم 
شرق استفاده کرده است. چنان که برژینسكی در توصیف چگونگی نفوذ 
و فروپاشی شوروی می گوید: »ما نه روی قدرت سیاسی و نه روی قدرت 
نظامی و اقتصادی تكیه کردیم، ما تنها از طریق فرهنگ و استفاده ی مؤثر 
از رسانه ها توانستیم به این هدف برسیم. رسانه هایی که به صورت هدفمند 

و متمرکز بر نفوذ به درون شوروی به راه انداخته شدند«
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سناریویی  در  را  دشمن  رخنه ی  مسیر  دیگر  آمریکا؛  کردن  بزک   .2
می توان مشاهده کرد که هرچند مدت ها در دستور مستكبران و عناصر 
وابسته بدان ها بوده، اما در دو سال اخیر شدت یافته و آن »بزک کردن 
چهره ی آمریكا« است. سیاهه ی جنایات آمریكا در ایران و دیگر کشورهای 
به اصطالح کمتر توسعه یافته، چیزی نیست که بتوان با اغماض با آن مواجه 
شد، اما جریان متمایل به غرب در داخل کشور با تطهیر و بزک کردن این 
با رنگ پاک کند. به تعبیر  چهره، سعی می کند این سیاهه ی ننگین را 
رهبر معظم انقالب اسالمی، عده ای سعی نكنند چهره ی آمریكا را بزک 
کنند، آرایش کنند، زشتی ها و وحشت آفرینی ها و خشونت ها را از چهره ی 
آمریكا بزدایند در مقابل ملت ما، به عنوان یك دولت عالقه مند، انسان دوست 

معرفی کنند؛ اگر سعی هم بكنند، سعی شان بی فایده است.

3. حضور سیاسی دیپلماتیک؛ محور دیگری که احتماالً مدنظر کاخ 
سفید برای رخنه به محیط ایران است، جبران خأل حضور مستقیم سیاسی 
که  همان گونه  آمریكاست.  منافع  حافظ  مستقل  دفتر  احیای  طریق  از 
می دانیم، در حال حاضر آمریكا دفتر حافظ منافع مستقلی در تهران ندارد 
و از طریق سفارت سوئیس برخی خدمات کنسولی را در سطحی حداقلی 
دنبال می کند. آمریكا و جریان سلطه پذیر به این بهانه که دفتر متقابل ایران 

در آمریكا مستقل است، به دنبال احیای این دفتر در تهران هستند. 

رخنه ی  محمل  دیگر  سلطه پذیر؛  و  غرب گرا  جریان  از  حمایت   .4
دشمن، در حمایت از جریان غرب گرای داخلی است. اعترافات صریحی که 
این روزها از کاخ سفید در لزوم حمایت از جریان غرب گرای داخل ایران 
به عنوان آخرین نقطه ی امید نظام سلطه شنیده می شود، چیزی نیست که 
بتوان آن را نادیده گرفت. هرچند این جمالت را برخی مسئوالن غربی برای 
اقناع رقبای خود برای پذیرش برجام به زبان می آورند، اما گویای واقعیات 
بسیاری درباره ی پشت صحنه ی سناریو نفوذ آمریكا به ایران است. آمریكا 
باید با سرمایه گذاری کردن روی توافق هسته ای، به ترویج اصالحات در 
ایران کمك کند تا تعامل بیشتر مؤسسات غیردولتی آمریكایی و بین المللی 
به  )واشنگتن(  نیز  و  شود  تسهیل  ایران  در  مدنی  جامعه ی  نهادهای  و 
در  اصالحات سیاسی  به دنبال  که  ایران  در  فعاالنی  کنار  در  ماندن  باقی 
کشور هستند، ادامه دهد.توماس فریدمن در روزنامه ی »نیویورک تایمز« 
می نویسد: »اوباما این توافق را می خواست تا نیروهای عمل گرا در ایران 
اعتراف  به  نیز چنین لب  البته جان کری  و  قرار دهد.«  تقویت  را هدف 
می گشاید: اگر کنگره این توافق را رد کند، ظریف و روحانی در داخل با 

مشكل جدی مواجه می شوند.

5. منسی کردن شیطان بزرگ؛ در دو سال اخیر، بعضاً مشاهده می شود 
به دو جریان مختلف،  با تفكیك نظام سلطه  که عده ای تالش می کنند 
بخشی از سلطه گران را موجه جلوه داده و دشمنان جمهوری اسالمی ایران 
بر  عالوه  دهند.  تقلیل  رژیم صهیونیستی  موجودی حقیر همچون  به  را 
آنكه چنین تفكیكی اساساً صحیح نیست، باید گفت این تالش ها برای به 
فراموشی سپرده شدن شیطان بزرگ با برجسته سازی شیطان های کوچِك 
متحد آن، دنبال می شود. آشكارا می توان گفت منافع رژیم صهیونیستی و 
آمریكا در یك امتداد است و تغییر دولت ها و انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحده نیز تاکنون نتوانسته از این پیوند عمیق بكاهد. بنابراین این 
ادعا که آمریكا )به ویژه دولتمردان کنونی آن( از صهیونیست ها جدا هستند، 

خود نوعی مسیر برای رخنه یابی سلطه گران است.

6. تعامل راهبردی با غرب در موضوعات غیرهسته ای؛ رهبر معظم 
انقالب فرمودند: »همان طور که بارها تكرار کردیم، ما با آمریكا در مورد 
مسائل  مورد  در  نداریم.  مذاکره ای  منطقه ای  و  جهانی  گوناگون  مسائل 
دوجانبه مذاکره ای نداریم. گاهی در موارد استثنایی مثل این مورد هسته ای، 
براساس مصلحت، مذاکره کرده ایم. این مورد هم فقط نبوده است، قبل از این 
هم مواردی بوده است که من در سخنرانی های عمومی قبلی به آن ها اشاره  
کرده ام .سیاست های آمریكا در منطقه با سیاست های جمهوری اسالمی 
180 درجه اختالف دارد.« با این  حال و به رغم آنكه هنوز تأمین اهداف 
ملت ایران از مذاکرات هسته ای در هاله ای از ابهام قرار دارد، عده ای مصرانه 
تالش می کنند مسیر تعامل و مذاکره با آمریكا در موضوعات غیرهسته ای 
همچون تحوالت منطقه را بگشایند. در مقابل آمریكا نیز به شدت به چنین 
فضایی نیازمند است و تالش خواهد کرد به بهانه های گوناگون، از برخی 

غفلت ها سوءاستفاده کرده و تعامل با سلطه گران را عادی سازی کند
.

دوره ی  در  می کنند  تصور  خوش باورانه  برخی  اقتصادی؛  حضور   .7
پسابرجام، با سرازیر شدن سرمایه و فناوری غرب به سوی ایران، گشایش 
اقتصادی فوق العاده ای رخ خواهد داد. بسیاری از صاحب نظران واقع بین، در 
تحقق چنین حالتی تردید جدی دارند و معتقدند حضور اقتصادی غرب در 
دوره ی پسابرجام بیشتر در سطح بازار مصرف کاالهای غربی و نیز حضور 
برندهای مصرفی غرب همچون فروشگاه های زنجیره ای و... خواهد بود. البته 
این سطح از حضور اقتصادی غرب، منافع دیگری را نیز دنبال می کند و آن 
وابسته سازی بازار و ذائقه ی مصرف کننده ی ایرانی به کاالی غربی، کنترل 
از راه دور بازار و گردش پول در اقتصاد ملی ایران و نیز داشتن فرصت های 

بالقوه برای دخالت در اقتصاد ایران است
.

۸. دخالت در انتخابات؛ کشور ما هر چند سال با  رویداد مهم سیاسی 
و سرنوشت ساز بنام انتخابات مواجه است و برآوردها نشان می دهد چشم 
رخنه ی  روند  اگر  بی تردید  است.  گرفته  را هدف  انتخابات  طمع دشمن 
تمام عیار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمن تاحدی با موفقیت همراه 
از  بعد  در  سناریو  این  میوه های  که  باشد  امیدوار  می تواند  غرب  شود، 
انتخابات چیده شود. از این رو الزم است آحاد ملت و نهادهای ذی ربط 
درخصوص تالش جریان سلطه پذیر و گرادهندگان به دشمن برای رخنه 
در حاکمیت، حداکثر هوشیاری را به خرج دهند. می کند. چرا که خیلی 

از اقتصادها شاید پویا و فعال باشند اما پایداری ندارند.
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سـند تاریخی نفـوذ در اقتصاد ایران
یـا  و  کتاب هایـش  بـا  آنكـه  از  بیـش  را  توکلـی  احمـد  دکتـر 
نظریـات دانشـگاهی اش بشناسـند بـا لحـن تنـد و تیـز و انتقـادی اش 
نسـبت بـه دولت هـا می شناسـند. وی کـه در دهـه 60 وزارت را تجربه 
کـرد به تدریـج از کارهـای اجرایـی کنـار کشـید و مدتـی را بـه تكمیل 
تحصیـالت در رشـته اقتصـاد پرداخـت. وی به عنـوان نماینـده مجلـس 
شـورای اسـالمی از مجلـس هفتـم تاکنـون حضـور دارد و در مجالـس 
هفتـم و هشـتم رییـس مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی 
بـوده اسـت. بـا وی در سـاختمان قدیمـی دفتـر کارش دربـاره بحـث 

نفـوذ بـه بحث نشسـتیم.
مقـام معظـم رهبـری در یـک سـال گذشـته بیش از 
70 بـار بـه بحث نفـوذ اشـاره کرده انـد کـه حاکی از 
اهمیـت ایـن موضـوع اسـت. لطفـًا در مـورد »نفوذ« 
و  مختلـف  اشـکال  و  اقتصـاد  حـوزه  در  به ویـژه 

فرماییـد. توضیـح  آن  زمینه هـای 
توکلـی: البتـه مـن متخصـص بحثهـای امنیتی نیسـتم، اما نفـوذ علی 
القاعـده از طـرف دشـمنان هر حكومتـی و هر ملتی بـرای تأمین منافع 
و ایجـاد سـلطه انجـام می شـود. تمام کشـورها هـم سـعی می کنند این 
کار را انجـام دهنـد، امـا طـرق آن می تواند مشـروع باشـد؛ مثـل انجام 
کارهـای فرهنگـی و تبلیغـات کـه متقابـاًل کشـورها اجـازه ایـن کار را 
بـه دیگـر کشـورها می دهنـد یا وابسـته فرهنگـی در سـفارتخانه ها قرار 
می دهنـد. ایـن نوعـی از نفوذ اسـت ولی مذموم نیسـت و آشـكار اسـت 
و دارای حد و حدودی اسـت که اگر از آن تخطی شـود توسـط کشـور 
میزبـان مـورد مؤاخـذه قـرار می گیـرد، امـا منظـور مـا از نفـوذ طـرق 
غیرمتعـارف تأثیرگـذاری می باشـد که کشـورهای سـلطه طلب در طول 
تاریـخ نشـان داده انـد که به قصـد منفعت طلبـی و از طـرق غیرمعمول 
عناصـر تصمیـم گیرنـده در کشـوری را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد تـا 
تصمیمـات آنـان در راسـتای منافع این کشـورهای سـلطه طلب باشـد، 
مثـاًل بحـث سیاسـت های خارج بنیـان کـه توسـط ایـن کشـورها اتخاذ 

می شـود ناظـر بـه این بحث اسـت.
گاهـی اوقـات نفـوذ از طریق اسـتخدام افـراد صورت می گیـرد که خود 
دو دسـته اسـت، دسـته اول آنهایـی هسـتند کـه براسـاس علقه هـای 
شـخصی خـود را در اختیـار قـرار می دهنـد و حاضـر می شـوند اجیـر 

شـوند. و یـا حتـی گاهی افـراد مجبور می شـوند تن به همـكاری دهند 
مثـاًل بـا قـراردادن تله هایـی بـرای افـراد و گرفتـن عكس هایـی بـا بـه 
خطـر انداختـن حیثیـت خانوادگـی فـرد، وی را مجبـور بـه همـكاری 
مـورد  و  می شـویم  وارد  جاسوسـی  بحـث  بـه  اینجـا  کـه  می کننـد 
بحـث مـا نیسـت. کشـور سـلطه طلب نفـوذ را طـوری انجـام می دهـد 
کـه تصمیمـات در کشـور هـدف مطابـق بـا منافـع او باشـد و بهتریـن 
راه بـرای شـروع ایـن کار ترویـج فكـر و عقایـدی اسـت کـه بـا عملـی 
شـدن آنهـا خـود به خـود منافع کشـورهای سـلطه طلب تأمیـن گردد، 
مثـال سـازوکارهای نهادهـای بیـن المللـی فعلی که توسـط کشـورهای 
سـلطه طلب ایجـاد شـده  اسـت، به گونـه ای اسـت کـه خروجـی آنهـا با 
منافـع ایـن کشـورها مطابقـت دارد، صنـدوق بیـن المللـی پـول، بانك 

جهانـی و سـازمان تجـارت جهانـی این گونه انـد.

یعنـی از نظـر شـما ایـن سـازمان های بیـن المللـی 
به معنـی واقعـی کلمـه بیـن المللـی نیسـتند؟

اداره  غیرشـفاف  به صـورت  و  نیسـتند  المللـی  بیـن  خیـر،  توکلـی: 
می شـوند. در سـازمان تجـارت جهانـی تـا سـال 2000 فقـط اتحادیـه 
اروپـا و آمریـكا و ژاپـن دسـتور جلسـات را در اتـاق سـبز آن تعییـن 
می کردنـد، یعنـی تعییـن تكلیـف کنفرانسـها بـا آنها بود، فرمان دسـت 
آنهـا بـود. در آن سـال مرکز سـازمان تجـارت جهانی در سـیاتل آمریكا 
انسـانی  حلقه هـای  ایجـاد  بـا  دنیـا  سراسـر  از  آزادیخواهانـی  توسـط 
محاصـره شـد و اجـازه ندادنـد کلینتـون از واشـنگتن به سـیاتل بیاید. 
پلیـس آمریـكا حـدود هـزار نفـر از آنـان را بازداشـت کـرد و بـه زندان 
بـرد و بقیـه زنـدان را محاصـره کردنـد تـا پلیس تسـلیم شـد و آنان را 

آزاد کـرد.
ایـن ماجـرا نقطـه آغـاز تحولـی بـزرگ بـود به طـوری کـه هنـد بـرای 
اولیـن بـار به نمایندگـی از 54 کشـور جهـان سـوم اجازه پیـدا کرد که 
در اتـاق سـبز حضـور پیـدا کنـد و در تصمیم گیریهـا مشـارکت کنـد، 
یعنـی تعبیـه این سـازمان جوری اسـت که با تمام شـدن نتایـج به نفع 
آنهـا، بـه نفـوذ و سـلطه بر کشـورهای دیگـر می انجامد، به عنـوان مثال 
دیگـر می دانیـم کـه در صنـدوق بیـن المللـی پـول توزیع آرا به نسـبت 
سـهم کشورهاسـت. اگر به سـهام کشـورهای اروپایی و کشـور آمریكا، 
عربسـتان را اضافـه کنیـد رأی شـان بـاالی 50 درصـد می شـود. خـود 
ایـن نفوذ اسـت، منتها نفوذ سـاختاری، یعنی سـاختار را طـوری ایجاد 
کرده انـد کـه نتیجـه آن سـلطه بـر کشـورهای دیگـر و مكیـدن منافـع 

آنهـا خواهـد بود.

 آیا نفوذ نرم و با اسـتفاده از تغییر فکر هم داریم؟
بـه نكتـه خوبـی اشـاره کردیـد. نـوع دیگـری از نفـوذ کـه رایج تـر و 
سیاسـی،  و  اقتصـادی  زمینه هـای  در  مخصوصـاً  اسـت  پنهان تـر 
محصالنـی هسـتند کـه در خـارج از کشـور یـا حتـی در داخـل کشـور 
مدلهـای غربـی را می آموزنـد و اگـر فلسـفه علـم و تاریـخ نداننـد، کـه 
غالبـاً نمی داننـد، آنهـا را می پذیرنـد، چـون ایـن مدلها بـر غرب محوری 
معـروف  اقتصـاد دان  اسـت.  ایجـاد شـده  غـرب  منافـع  بـر  تمرکـز  و 
آرژانتینـی به نـام »پربیـش« نظریـه ای دارد به نـام »مرکـز و حاشـیه« 
تجـارت  و  اقتصـاد جهانـی  مدلهـای  کـه  نشـان می دهـد  آن  در  کـه 
جهانـی کارکـردی به سـمت مرکـز دارد نـه حاشـیه. در نظریـه او مرکز 
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کشـورهای سـرمایه داری و حاشـیه کشـورهای جهان سـوم هستند. در 
نظریـه او کامـاًل نشـان داده شـده اسـت کـه تجـارت جهانـی به سـمت 

مرکـز تمایـل دارد.
در نظریاتـی هـم کـه اینهـا تبلیـغ و دفـاع می کننـد از جملـه نظریـه 
نئوکالسـیك کـه مـن مـداوم در سـخنرانیهایم بـه آن حملـه می کنـم، 
همان طـور کـه می دانید نظریه نئوکالسـیك رشـدمحور اسـت و معتقد 
اسـت شـما بایـد رشـد را درسـت کنـی و بعـد از آن هرچـه پیـش آید 
عدالـت اسـت، اگـر خیلـی ناراحت بـودی یك مقـدار پرداخـت انتقالی 
انجـام می دهـی، یعنـی مالیـات بیشـتر می گیـری و می دهـی بـه فقرا.

در ایـن مـدل عدالـت بحـث ثانـوی اسـت و اصـل این اسـت که رشـد 
اگـر  و  اسـت  رشـد  حكومتهـا  سیاسـتگذاری  موضـوع  بیفتـد.  اتفـاق 
گرفتـار شـدند به سـراغ کـم کـردن نابرابـری می رونـد. این مـدل مورد 
حمایـت نهادهـای اقتصـادی بین المللی یعنی سـازمان تجـارت جهانی، 
صنـدوق بین المللـی پـول و بانـك جهانـی اسـت و سیاسـت تعدیـل 
اقتصـادی بـر اسـاس آن تعبیه شـده اسـت، نتیجه آن هم همین اسـت 
کـه می بینیـم یعنـی ثروتهـا در جهـان به سـمت کشـورهای بزرگتـر 
و در داخـل خـود کشـورها به سـمت اغنیـا سـوق می یابـد. حـال اگـر 
کسـانی ایـن نظریـات را به عنـوان یـك فكـر علمـی بپذیرنـد و بـرای 
آن سـازماندهی کننـد و بخواهنـد آن را در کشورشـان اجـرا کننـد، 
ایـن افـراد محـل نفـوذ دشـمنند نـه اینكه خودشـان بـا دشـمنند. این 
از دانشـمندان کشـور را  کم هزینه تریـن راه نفـوذ اسـت کـه عـده ای 
متقاعـد سـازند کـه مدلـی را دنبال کننـد که نتیجـه آن تأمیـن منافع 

اسـت. غرب 

آیا مصداقی هم می توانید ذکر کنید؟
بینشـان  افـراد هسـتند و  ایـن دسـته  از  توکلـی: در کشـور مـا هـم 
آدمهـای خـوب هـم وجـود دارد و شـاهد آن هسـتیم کـه دو سـند 
تاریخـی اقتصـادی در کشـور مـا مدلهایـی را تعبیـه و توصیـه می کنند 
کـه همیـن نتیجـه را می دهـد. کتـاب اسـتراتژی توسـعه صنعتـی و 
کتـاب مسـتندات و مبانـی برنامـه چهارم به وضـوح بیانگر ایـن موضوع 

در سیاسـت خارجـی اسـت.
ایـن مقالـه »کار کـردن بـرای گـروه انـدک« را مالحظـه کنیـد، بیانگر 
پولدارتـر شـدن ثروتمنـدان ایـن کشورهاسـت و همان طـور کـه گفتـم 
نابرابـری بیشـتر می شـود. در تمـام تاریـخ معاصـر یكـی دو قـرن اخیر 
این گونـه بـوده اسـت و به دالیل سیاسـی شـدت و ضعف پیـدا می کند، 
مثـاًل بـا رشـد کمونیسـم، سـرمایه داران غربـی بـرای دفـع خطـر آنها 
خودشـان را جمـع و جـور می کنند و به قدر ضرورت بـه تأمین اجتمایی 
کـه  کشـورهایی  و  می کنـد  رشـد  انسـانی  افـكار  یـا  می آورنـد.  روی 
می تواننـد بـرای فقرایشـان کار می کنند مثل کشـورهای اسـكاندیناوی 
کـه جمعیتشـان کـم اسـت و وضـع مالی شـان خـوب اسـت در نتیجـه 
سـطح خدمـات اجتماعی شـان خیلـی باالسـت. حـاال این مطلـب دیگر 
را کـه همـان مدلی اسـت کـه در آن دو کتاب تبلیغ می شـود نشـانتان 
می دهـم تـا ببینیـد کـه چگونـه ایـن فكـر بـه دشـمن کمـك می کند، 
بـدون اینكـه هزینـه ای دهـد. ایـن فكـر از بعـد از جنگ تحمیلـی آغاز 

شـده و هنـوز هم ادامـه دارد.

آیـا تفکر حرکت در مسـیر سـازمان های بیـن المللی 
بـرای اسـتفاده از الگوهـای آنهـا دوبـاره احیا شـده 

؟ ست ا
 

آقـای رییـس جمهـور در اولیـن سـفرش بـه نیویـورک دو سـاعت بـا 
الگارد مالقـات داشـت و تیـم اقتصـادی دولـت مرتـب بـا صنـدوق کار 

می کننـد.
البتـه اگـر خودآگاهی وجود داشـته باشـد می توان با صنـدوق کار کرد 
و اشـكالی هـم نـدارد، یعنـی از صنـدوق گلچین کـرد. اآلن در صندوق 
مطالعـات قـوی روی مدلهـای فراگیر انجام می شـود چرا که به مشـكل 
خورده انـد؛ فهمیده انـد مـدل تعدیـل بـا ایجـاد تنشـهای اجتماعـی، به 
رشـد آسـیب می زنـد و آن را کاهـش می دهـد. پـس بـاز مالک؛ رشـد 
اسـت و بـرای حفـظ سـرمایه داری بایـد تنشـهای اجتماعـی را از بیـن 
ببرنـد، پـس توزیـع مجـدد درآمـدی الزم اسـت و به دنبـال مدلهایـی 
هسـتند کـه سیاسـتهای توزیع درآمـدی داخـل مـدل لحـاظ شـود تـا 
قـدرت پیش بینـی داشـته باشـند، یعنـی بـا منطـق سـرمایه داری بـه 
عدالـت اسـالمی و جامعه گرایـی در مـدل اقتصادی نزدیك می شـوند و 

بـه ایـن می رسـند کـه بایـد مـردم را در نظـر گرفت.
در مدلهـای رشـد فراگیـر )Inclusive Growth Model( نـرخ 
رشـد درآمـد طبقـات فقیـر بیـش از نـرخ رشـد درآمـد طبقـات غنـی 
باشـد تـا در سـیر زمـان فاصلـه طبقاتـی فقیـر و غنـی را کـم کنـد و 
تنشـهای اجتماعـی بـه وجـود نیاید. یـا در مدلهـای حامی تهیدسـتان 
)Pro-poor Growth Model( به دنبـال آن هسـتند کـه فقـر را 
کـم کننـد و بـا فاصلـه طبقاتـی کاری ندارنـد. در صنـدوق بین المللـی 
از  مقاالتـی  البتـه  کنیـد.  پیـدا  مـوارد  ایـن  از  می توانیـد  هـم  پـول 
ایـن دسـت ضرورتـاً مـورد تأییـد آی.ام.اف. نیسـت، امـا بـرای حفـظ 
موجودیـت سـرمایه داری پـول خـرج می کننـد تا ایـن سیسـتم بماند.
اجـالس داووس نیـز هـر دو سـال یك بار بـا حضور رهبران کشـورهای 
ان.جـی.اُو. و  سیاسـت  و  اقتصـاد  علـم  دانشـمندان  و  سـرمایه داری 
هـا و شـرکتهای چندملیتـی بـه همیـن منظـور تشـكیل می شـود. اگر 
هموطنانی مقهور این سیسـتم شـده باشـند حتی بدون اینكه خودشان 
بخواهنـد کمـك کار دشـمن خواهنـد بـود. آنـان پیش شـرط هایی برای 
توسـعه یافتـن می گذارنـد کـه تأمیـن کننـده خواسـت های دشـمنان 

ایـن ملت اسـت.
الزامـات توسـعه در سیاسـت خارجـی را چنیـن تأکیـد می کننـد: در 
سیاسـت خارجـی توسـعه به ادغـام در اقتصـاد جهانِی تحـت حاکمیت 
و رهبـری معـدود شـرکتهای فراملیتـی و پذیـرش تقسـیم کار جهانـی 
وابسـته اسـت. ایـن امر، محتاج سیاسـت خارجی تأمیـن کننده تجانس 
و همسـویی کامـل بـا نظام سیاسـی جهانی اسـت )صفحـه 297 کتاب. 
نیلـی، مسـعود و دیگـران )1382(، اسـتراتژی توسـعه صنعتـی، تهران 
1382( و باید در این سیاسـت خارجی از پیگیری هرگونه  »ارزشـهای 
انسـانی و اخالقـی خـارج از محدوده هـای جغرافیـای سیاسـی« پرهیـز 
کـرد)403(. گرچـه اذعـان می کننـد کـه آمریـكا و »صاحبـان منافـع 
در حكومـت آن« مناسـبات ناعادالنـه را بـر جهـان حاکـم کرده اند، در 
عیـن حـال توصیـه می کننـد نبایـد از قافلـه جهانـی کنـار مانـد چـون 
بـرای توسـعه صنعتـی پرهزینـه اسـت)402( ایـن کتـاب به سـفارش 

دولـت چـاپ شـده و متأسـفانه ایـن جهت گیـری را هـم دارند.
مگـر سـتیزه جویی و کینـه ورزی آمریـكا و تحمیل جنـگ و تحریم های 
ظالمانـه هیـأت حاکمـه آن بـر ملـت ایـران جـز بـرای چنیـن رفتاری 
بـوده اسـت؟ حـاال به خـرج ملـت برخـی از اقتصاددانـان همیـن ملـت 
مثـاًل پژوهـش می کننـد در لبـاس توصیـه علمـی بـه ملـت و دولـت 
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می گوینـد :همان طـور شـوید کـه آمریـكا می خواهـد!
در مـورد سیاسـت داخلـی جالبتر هم می شـود: می گویند برای توسـعه 
یافتـن، بایـد هدف دولـت تضمین حقـوق مالكیت فردی باشـد و هدف 
بخـش خصوصـی یعنـی سـرمایه داران حداکثـر سـازی سـود اسـت و 
ایـن سـازوکار انگیزشـی بایـد به طـور کامـل در نظـام سیاسـی و اداری 
پذیرفتـه شـود، به طـوری کـه بیـن اهـداف بخـش خصوصـی و اهـداف 
مدیریت سیاسـی کشـور »انطباق کامل« )302 ــ 301( برقرار باشـد، 
ایـن وقتـی حاصـل می شـود کـه »مدیـران سیاسـی از میـان فعـاالن 
اقتصـادی یـا از سـوی آنـان انتخـاب شـوند.« )302( ایـن تصویری که 
از سیاسـت ایجـاد می شـود نـه بـا نگاه اسـالم، نه بـا قانون اساسـی، نه 
بـا فطـرت سـالم انسـانی و نـه بـا خـط امـام و رهبـری، بـا هیـچ کدام 
نمی خوانـد، بـا دموکراسـی هـم ناسـازگار اسـت، البتـه بـا واقعیتهـای 

جهـان نیـز نمی خوانـد کـه در مقالـه ای علمـی آن را نشـان داده ام.
متناسـب  اجتماعـی  دیـدگاه  می گوینـد،  اجتماعـی  سیاسـت  در 
دیدگاه هـای  از  ناشـی  ذره ای  تفكـر  موفـق،  صنعتـی  خط مشـی  بـا 
فردگرایانـه اسـت کـه حقـوق مصـرف کننـدگان و تنـوع محصـوالت 
صنعتـی را اولویـت می دهـد. در مقابـل آن، دیـدگاه جمع گرایانـه قـرار 
دارد کـه در آن حقـوق افـراد به عنـوان نیـروی کار اولویـت دارد. البتـه 
دیـدگاه دوم ظـرف مناسـبی برای توسـعه صنعتی نیسـت )303( یعنی 
اگـر بیـن منفعت یـك سـرمایه دار و کارگرانـش تعارض پدیـد آمد باید 
طـرف سـرمایه دار را گرفـت! خـوب، کسـانی ایـن تفكر را در کشـور ما 
دارنـد و انسـانهای مؤثـری هـم هسـتند، بعضـی از آنـان اآلن از افـراد 
اصلـی دولـت هسـتند. ایـن تفكـر همـان نفـوذ اسـت، دشـمن بـدون 
هزینـه بـا در دسـتور کار قـرار گرفتـن چنین سیاسـت خارجـی به طور 

خـودکار بـه چپـاول خاورمیانـه خواهـد پرداخـت.

به عنـوان جمع بنـدی بحـث، بدتریـن بخـش نفـوذ را 
می دانیـد؟ چه چیـزی 

توکلـی: پـس اگر بخواهـم صحبتهایـم را جمع بندی کنـم خطرناکترین 
و مهمتریـن نـوع نفـوذ کـه برای دشـمن کم هزینـه و برای مـا پرهزینه 
اسـت پذیـرش تئوریهایـی در اقتصـاد و سیاسـت اسـت کـه بـا تعقیب 
آنهـا در درجـه اول منافـع دشـمنان مـا تأمین می شـود. ایـن، بازی در 
زمیـن دشـمن اسـت و هیـچ اسـتقالل طلبـی در آن نخواهـد بـود و به 
هضـم در سیسـتم اقتصـاد جهانـی خواهـد انجامیـد. البتـه مـن اعتقاد 
نـدارم کـه تمـام افـرادی کـه دارای ایـن تفكـرات هسـتند محـل نفوذ 
غربنـد امـا قطعـاً تفكـری را از دشـمن پذیرفته اند که نتیجـه آن همان 

اسـت کـه دشـمن می خواهـد بـا هزینه بیشـتری نفـوذ کند.
چهـار میلیـارد دالری کـه دوبـاره از صنـدوق طـی ایـن دو سـال وام 
گرفتیـم آیـا ادامـه سیاسـت های وام گیـری دهـه هفتـاد نیسـت کـه 

نهایتـاً بـه بیـش از 50 میلیـارد دالر رسـید؟
در دهـه هفتـاد کـه بـا ریاسـت جمهـوری آقای هاشـمی و از سـال 69 
شـروع شـد، کسـی ارادی وام نگرفـت، بلكه چون پول نداشـتند نسـیه 
می خریدنـد و یوزانـس 6 تـا 24ماهـه می کردنـد، ولی چون بی حسـاب 
ایـن کار را کردنـد و مدیریـت مالـی درسـتی نبـود، یك زمـان به خود 
آمدنـد کـه نمی توانسـتند ال.سـی.ها را به موقـع پرداخـت کننـد. اگـر 
ال.سـی. بموقـع پرداخـت نشـود، اعتبار مشـتری از بین مـی رود، مانند 
ایـن اسـت کـه در بـازار چـك شـما برگشـت بخـورد و دیگـر هرچقدر 
هـم کـه پولـدار باشـید، فروشـنده بـه شـما فقـط بـا پـول نقـد جنس 
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می دهـد.
در نتیجـه مـا بـرای اولیـن بـار تحریـم بانكـی شـدیم البتـه نه بـا اراده 
سیاسـی بلكـه بـا تخلف رفتـاری برخـی از اعضای دولت آقای هاشـمی 
آقـای  نمی پذیرفتنـد.  را  مـا  ال.سـی.های  کـه  به طـوری  رفسـنجانی، 
هاشـمی آقـای رفیق دوسـت را کـه مسـئول بنیـاد بـود مأمـور حل این 
مشـكل کـرد. آن زمـان »بنیـاد« یـك مادرشـرکت یـا هلدینـگ بـود 
در  رفیق دوسـت  آقـای  می کـرد.  عمـل  به خوبـی  معامالتـش  در  کـه 
ژاپـن بـه مؤسسـه مارونـی رفـت، مؤسسـه مارونـی دسـتگاهی دولتـی 
اسـت در خدمـت صادرکننـدگان ژاپـن، و اگـر او را ببینـی انـگار تمـام 
صادرکننـدگان ژاپـن را دیده ای. سـپس بـه اتحادیه ای بانكـی در آلمان 
رفـت. مسـئول ایـن اتحادیـه در آلمان به آقـای رفیق دوسـت می گوید: 
»شـما حـدود چهـل سـال از مشـتریان خـوب مـا بودیـد، چـه پیـش 
از انقـالب، چـه پـس از آن، چـرا شـما قبـل از اینكـه موعـد پرداخـت 
ال.سـی.ها سـر برسـد بـه ما مراجعـه نكردیـد و تقاضـای تمدیـد به ما 
ندادیـد؟ اگـر آن موقـع بـه مـا مراجعـه می کردید مـا تقاضای مشـتری 
خوش سـابقه مان را می شـنیدیم، امـا اآلن بـه شـما به عنـوان مشـتری 

بدسـابقه نـگاه می کنیـم«.

آیـا شـما ایـن مباحـث را در آن موقـع رسـانه ای هم 
؟ ید د کر

بلـه، مـن همیـن حـرف را بـه آقـای عادلـی رئیـس کل بانـك مرکزی 
وقـت گفتـه بـودم، آقـای نوربخـش خدابیامـرز، مـن و آقـای مرتضـی 
نبـوی را از روزنامـه رسـالت دعـوت کـرد و گفـت: »ایـن آقـای توکلی 
بـا ایـن سـرمقاله های اقتصـادی کـه می نویسـد اوضـاع مـا را بـه هـم 
پـدر  سـفارش  کـه  گفتـم  عادلـی  آقـای  حضـور  در  مـن  می ریـزد«. 
خدابیامـرز مـن ایـن بـود که »پسـرجان اگر دسـت مردم چك داشـتی 
و پـول نداشـتی قبـل از موعـد چـك بـه طلبـكار مراجعـه کـن و بگـو 
چنـد روز صبـر کنـد تـا پـول دسـتت برسـد، بـا ایـن کار او می فهمـد 
کـه تـو قصـد پرداخـت پـول را داری و بـا تـو مـدارا می کنـد«. گفتـم: 
»آقـای عادلـی، شـما کـه رشـته ات اقتصـاد نبـود، به اندازه پـدر من که 
یـك بـازاری معمولـی بود هـم اقتصـاد بلد نبـودی، نتیجه اش این شـد 
کـه آبـروی کشـور رفـت و 43 میلیـارد دالر بدهی خارجی پیدا شـد«. 
همـان زمـان یـك گـزارش سـّری به دسـت مـن رسـید و روی آن یك 
نامـه گذاشـتم و خدمـت مقام معظم رهبری فرسـتادم کـه وضع دولت 
این طـوری اسـت و مـا 43 میلیـارد دالر بدهـی بـاال آورده ایـم و بایـد 

فكـری بشـود وگرنـه ورشكسـت می شـویم.
چنـد روز بعـد بـرای امـر دیگـری بـه آقـای هاشـمی رفسـنجانی کـه 
رییـس جمهـور بـود زنـگ زدم، بـه مـن گفـت: »مـن خدمت آقـا رفته 
بـودم و ایشـان بـه مـن فرمـود کـه چـرا 43 میلیـارد دالر بدهـی بـاال 
آمـده اسـت؟ مـن اطالعـی نداشـتم و بعـد از پرس و جـو متوجـه شـدم 
33 میلیـارد صحیـح اسـت، دفعـه بعـد کـه خدمـت ایشـان رسـیدم، 
گفتـم 43 تـا نبـود 33 تا بود، بـاز ایشـان محكم گفت کـه 43 میلیارد 
دالر اسـت. پرسـیدم: کـی بـه شـما خبـر داده کـه آن قـدر مطمئنیـد؟ 
فرمـود آقـای توکلـی. و تـو چـون روزنامه نـگاری مـن ایـن را بـه تـو 
می گویـم تـا ذهنـت روشـن شـود«. مـن گفتـم: »آقـای هاشـمی، اگـر 
33 میلیـارد هـم صحیـح باشـد ایـن میـزان بدهـی در مـدت دو سـه 
سـال خیلـی باالسـت، چـون مـا که اصـاًل بدهـی خارجـی نداشـتیم«. 
آقـای هاشـمی گفـت ده و نیـم میلیـارد آن متعلـق بـه آقـای موسـوی 

اسـت، البتـه آقـای موسـوی هـم زیـر بـار نمی رفـت و تكذیـب می کرد 
و احتمـاالً مثـل آقـای هاشـمی اطالعـی نداشـت. البتـه بعـداً معلـوم 
شـد آقـای هاشـمی درسـت می گویـد. می خواسـتم اشـاره کنـم کـه 
آن بدهـی این گونـه پیـدا شـد، قـرض نكردنـد بلكـه قرض محقق شـد. 
محـل مصـرف آن هـم عمدتـاً صـرف بازسـازی شـد کـه چـون منابـع 

نسـیه می خریدنـد. نداشـتند، 

عجیـب نیسـت کـه آقـای هاشـمی نمی دانسـت رقم 
بدهی هـای خارجـی کشـور چقدر بـود؟ آقـای عادلی 
هم کـه رییس بانـک مرکزی بـود از وضعیـت بدهی ها 
اطـالع درسـتی نداشـت، آیـا نـرخ بهـره یوزانس هم 

بود؟ بـاال 
توکلـی: چـه عـرض کنـم، اصـاًل یوزانـس بعـد از عـدم پرداخـت بـه وام 
کوتاه مـدت کـه بهـره باالیـی دارد تبدیـل می شـود و بهتر اسـت که اگر 
مجبـور شـدیم وام بگیریـم، وام بلندمـدت با بهـره پایین بگیریـم و البته 
بایـد سـعی کنیـم کـه اصـاًل وام نگیریـم. در مـورد 4 میلیـارد دالر بنده 
اطالعـی نـدارم، امـا اگـر از بانـك جهانـی وام گرفته انـد چـون وامهـای 
بانـك جهانـی بـا نظـارت داده می شـود از نظـر مـا خـوب اسـت، چـون 
بـرای کار خاصـی داده می شـود و اگر آن کار درسـت انتخاب شـود برای 
مـا بهتـر اسـت تا اینكـه خودمان خـرج کنیم، مثـاًل یك وام بـرای بحث 
آبیـاری در سیسـتان و بلوچسـتان گرفتیـم. ایـن خوب اسـت کـه اگر ما 
بـرای یـك کار وام گرفتیـم، وام دهنـده نظـارت کنـد تا مـا در آن هدف 
خـرج کنیـم چون سیسـتم مدیریت ما دارای فسـاد و سـوء تدبیر اسـت، 

البتـه بایـد سـعی کنیم کـه اصـاًل وام نگیریم.

اجـازه بدهید که بـه بحـث برگردیم، چگونه می شـود 
مراتب نفوذ را دسـته بنـدی کرد؟

توکلـی: به طـور خالصه اولین نوع نفـوذ به صورت علنـی فرهنگی صورت 
می گیـرد کـه آشـكار اسـت و طرفین با هـم کار فرهنگـی می کند، روش 
دیگـر نفـوذ به وسـیله تطمیـع یا تهدیـد افراد اسـت که غیرقانونی اسـت 
و بـه جاسوسـی نزدیـك می شـود، نـوع دیگـر نفـوذ فكـری اسـت کـه 
افـرادی بـا پذیـرش نظریـات مدیریتـی، سیاسـی و اقتصـادی دشـمن 
به طـور خـودکار وقتـی کار می کننـد پذیـرش منافـع غـرب را فـرض 
گرفته انـد، یعنـی اندیشـه آنهـا مبتنـی بـر پذیـرش درونی اندیشـه های 

غربـی اسـت کـه اثـر عمیقـی هم بـر جامعـه به جـای می گـذارد.

 رابطـه موضوعاتـی کـه فرمودیـد و مسـئله برجـام و 
چیسـت؟ نفوذ 

توکلـی: برجـام از آنجا که اختیـار ما را در اداره سرنوشـتمان کم می کند 
افزایـش  را  نفـوذ دشـمن  امـكان  زیـاد می کنـد،  را  اختیـار دشـمن  و 
می دهـد، یعنـی اراده آنهـا در کار مـا تأثیرگـذار اسـت، بـه رفتارهایـی 
وادارمـان می کنـد تـا منافـع خـودش تأمین گردد. بخشـی هـم به خاطر 
مـراودات اجبـاری زیـادی که صـورت می گیرد مثـاًل تعداد کثیـر افرادی 
کـه به بهانه هـای مختلـف به کشـور مـا می آیند خطـرات جدیـدی برای 
کشـور مـا فراهـم می کنـد، زیـرا کنتـرل مـا را بـر آنهـا کـم می کنـد. به 

همیـن دلیـل نیـاز بـه مراقبت مسـتمر و دقیـق داریم.
-
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اجرای اقتصاد مقاومتی مانع اصلی نفوذ
تبیین بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون نفوذ اقتصادی 

امـام خامنـه ای ضمن تبیین اسـتراتژی نفوذ دشـمن، درخصوص نفوذ 
اقتصادی دشـمن فرمودنـد: »در زمینه های اقتصادی، چشـمهای بینای 
مسـئولین اقتصادی بایسـتی باز باشـد و مواظب باشـند که ]دشـمنان [ 
نفـوذ اقتصـادی پیـدا نكنند؛ چـون نفوذ دشـمن پایه ی اقتصـاِد محكم 
را متزلـزل میكنـد. آنجاهایـی که نفوذ اقتصـادی کردنـد، آنجاهایی که 
توانسـتند خودشـان را بـر اقتصـاد کشـورها و ملّتهـا مثل یـك بختكی 

سـوار بكننـد، پدر آن کشـورها درآمد. »
در ابتـدای پیـروزی انقـالب بـرای جلوگیـری از آسـیب احتمالـی از 
تحریـم آمریـكا »سـتاد بسـیج اقتصـادی« بـه دسـتور شـورای انقـالب 
تأسـیس شـد. ایـن سـتاد چند بخـش داشـت، بخشـی از آن مربوط به 
روش هـای تبلیغاتـی و سیاسـی بود که بایـد در مقابل فشـارهای روانی 
تحریـم تدابیـری اتخـاذ می کـرد و بخـش دیگـر مربـوط بـه حـوزه ی 
اقتصـاد بـود. این سـتاد تجربـه ی مفیـدی برای تشـكیل سـتاد اقتصاد 
مقاومتـی اسـت. وقتـی دشـمن بـرای رصـد تحریـم، نهـاد ویـژه دارد، 

لـزوم تشـكیل ایـن سـتاد دوچنـدان می شـود.
مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد: »در زمینه هـای اقتصـادی، چشـم های 
بینـای مسـئولین اقتصـادی بایسـتی بـاز باشـد و مواظـب باشـند کـه 
]دشـمنان[ نفـوذ اقتصـادی پیـدا نكننـد؛ چـون نفـوذ دشـمن پایـه ی 

اقتصـاِد محكـم را متزلـزل می کنـد.

سیاسـت درهـای بـاز که بعـد از »توافق برجام« در کشـور حاکم شـده 
اسـت، اگـر به درسـتی مدیریـت نشـود منجر بـه واردات گسـترده انواع 
کاالهـا و تحمیـل قراردادهـای یك طرفـه خواهـد شـد کـه نتیجـه آن 
افزایـش بیـكاری، نابـودی تولیـد داخلی، وابسـتگی کشـور بـه خارج و 
آسـیب پذیر شـدن اقتصـاد ایـران اسـت کـه در تضـاد بـا سیاسـت های 
صراحـت  بـا  رهبـری  معظـم  مقـام  اسـت.  مقاومتـی  اقتصـاد  کلـی 
اسـتقالل  بـه  منـوط  فرهنگـی  و  سیاسـی  »اسـتقالل  می فرماینـد: 

اسـت. اقتصادی 
هیجان زدگـی بخش هـای مختلـف فعـال در اقتصـاد کشـور و تغییـر 
آنـی روابـط اسـتراتژیك اقتصـادی، وابسـتگی شـدید بـه فناوری هـای 
غربـی و بـاز کـردن درهـای کشـور بـه بهانـه انتقـال ایـن تكنولوژی ها 
اقتصـادی  فعـاالن  و  اقتصاددانـان  از سـوی  اسـت کـه  از مخاطراتـی 
به عنـوان راه هـای نفـوذ اقتصـادی آمریـكا و کشـورهای غربـی مطـرح 
می شـود. توصیـه اکثـر کارشناسـان اقتصـادی به مسـئوالن این اسـت 
کـه ایـن حوزه هـا را بـا دقت رصـد کننـد و از رفتـن زیـر قراردادهایی 
کـه در بطـن خـود نوعـی وابسـتگی را بـه کشـور تحمیـل می کنـد، 

خـودداری کننـد.
در دوران تعامـل بایـد مراقـب بـود تـا اقتصـاد کشـور بـر اسـاس اصل 
»اسـتقالل اقتصـادی« بـا دنیـا ارتبـاط برقـرار کنـد و ماننـد گذشـته 
ایـران  در  اقتصـادی  پرسـود  پروژه هـای  اجراکننـده  تنهـا  خارجیـان 
نباشـند و در کنـار آن واردات فنـاوری و انتقـال تكنولوژی نیز رخ دهد. 
به عنـوان مثـال بخـش نفـت و گاز کشـور بـه سـرمایه گذاری خارجـی 
نیازمنـد اسـت، در ایـن بخـش بایـد به گونـه ای قـرارداد نوشـت که اگر 
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یـك فـاز »پـارس جنوبـی« در اختیـار پیمانـكار خارجـی قـرار گرفـت 
همـراه بـا ایـن کار، انتقـال تكنولـوژی رخ دهـد و فازهـای باقیمانده به 
کمـك متخصصـان داخلی اجرایی شـود. دوران پسـاتحریم بایـد با نگاه 
بلندمـدت و درس از گذشـته مانـع نفـوذ اقتصـادی شـد و پایـداری و 
مقاوم سـازی اقتصـاد ایـران در مقابـل شـوک های خارجی حفظ شـود. 
بـرای جلوگیـری از آسـیب پذیری اقتصـاد، تولیـد کاالی اسـتراتژیك و 
اساسـی در داخـل الزم اسـت و واردات این نوع کاال در تضـاد با اقتصاد 

اسـت. مقاومتی 
اقتصـاد ایـران نبایـد مثـل اقتصادهـای نفتـی کشـورهای حـوزه خلیج 
فـارس تنهـا بـازار مصرفـی و »اقتصـاد عربـی« باشـد یعنـی اقتصـادی 
وابسـته بـه نفـت و متكی بـه واردات از خارج شـود؛ در این کشـورهای 
نفتـی عربـی بـا وجـود داشـتن چندیـن دهـه نفـت، از داشـتن توانایی 
انتقـال تكنولـوژی بـه دیگـر کشـورها در ایـن صنعـت محروم هسـتند.

مسائل اساسی اقتصاد ایران
اقتصـاد ایـران از چندیـن دهـه قبـل بـا معضـالت بنیادین همـراه بوده 
اسـت و در دوران تحریـم نیـز برخـی تشـدید شـد و در برخـی مـوارد 
ماننـد اتـكا بـه سیسـتم مالیاتـی تغییراتـی رخ داد کـه مثبـت بـود. 
به طـور کلـی اقتصـاد ایـران بـا چنـد مسـئله کالن به صـورت مسـتمر 

درگیـر بوده اسـت:
تـورم باال و دورقمـی: از مشـكالت دائمـی در اقتصاد ایـران، تورم 
دورقمـی در طـی چنـد دهـه ی پیاپـی اسـت، درحالی کـه بیـش از 90 
درصـد کشـورهای دنیـا در حـال حاضـر تـورم تك رقمـی دارنـد و این 
مسـئله حل شـده اسـت. متوسـط نـرخ بیـكاری نیـز در 20 سـال اخیر 

12/5درصـد بوده اسـت.
وابسـتگی به نفـت و خـام فروشـی: مهم تریـن منبـع درآمد 
ارزی دولـت نفـت و مشـتقات وابسـته بـه آن اسـت و قیمـت ایـن نوع 
آن، سـبب  بـه  وابسـتگی  و  اسـت  نوسـان  در  بـازار همیشـه  در  کاال 

ناپایـداری و عـدم مقـاوم شـدن اقتصـاد می گـردد.
بهـره وری پاییـن، اسـراف و فرهنـگ مصرف گرایـی از دیگـر معضـالت 
کشـور اسـت و رشـد اقتصـادی پاییـن ثمـره مجمـوع ایـن مشـكالت 

. ست ا
قاچـاق  کاال  دالر  میلیـارد   20 سـاالنه   قاچـاق گسـترده کاال: 
می شـود،70 درصـد قاچـاق از مبـادی رسـمی اسـت کـه قابـل کنترل 
اسـت و تعرفـه گمرکـی گوناگـون و نبود اشـتغال در مرزنشـینان عامل 

اسـت. قاچاق 
فرار مالیاتی گسـترده در کشـور: عـدم شـفافیت در اطالعات 
اقتصـادی و نبـود بانـك اطالعاتـی جامـع سـبب فـرار مالیاتـی شـده 
اسـت و تـوان مالیات سـتانی دولـت از همـه بخش های اقتصـادی پایین 

ست. ا
عـدم بهبود فضای کسـب وکار: رتبـه بهبـود فضای کسـب وکار 
130 در بیـن 189 کشـور دنیـا اسـت کـه ناشـی از عوامـل نهـادی و 
اداری اسـت و مربـوط بـه تحریـم نیسـت. پیچیـده و طوالنـی بـودن 
دریافـت مجـوز کسـب وکار در ایـران خود مانعـی بـزرگ در راه اقتصاد 

اسـت. مقاومتی 
نظـام بانکـداری سـرمایه داری و غیرکارآمـد و نقدینگی 

بـاال در اقتصاد:

وجـود تعـداد شـعب متعـدد و مسـتغالت بانكـی زیـاد به همـراه 100 
هـزار میلیـارد تومـان معوقـات بانكـی و شـش هـزار موسسـه مالـی 
غیرمجـاز همـه ناشـی از سیسـتم ناکارآمـد بانكی و نظام پولـی معیوب 
از  کشـور اسـت. تخصیـص غیـر بهینـه منابـع مالـی و وجـود بیـش 
800 هـزار میلیـارد تومـان نقدینگـی کـه در خدمـت تولیـد نیسـت، 
بـر مشـكالت اقتصـاد کشـور می افزایـد و قانون موقـت عملیـات بانكی 
بـدون ربـا کـه در سـال 1362 بـرای اجـرا در پنج سـال تصویب شـده 
هنـوز تغییـر نكـرده و نیـاز بـه تحـول در نظـام بانكـی مشـهود اسـت.

اقتصـاد دولتـی و عدم خصوصی سـازی صحیح: به جای خصوصی سـازی 
شـبه دولتی شـده اسـت و اقتصـاد ایران با مردمی شـدن فاصلـه زیادی 

دارد.
نظـام توزیـع واسـطه محور: بخـش خدمـات بیش ازاندازه بزرگ اسـت و 
نظـام توزیـع نیـز تـا رسـیدن بـه مصرف کننـده نهایـی بسـیار هزینه بر 
و تـورم زا اسـت و ارزش محصـول تولیـدی به جـای رسـیدن بـه دسـت 

صاحـب اصلـی، در خدمت واسطه هاسـت.

راه حـل مسـائل: اسـتفاده از ظرفیت هـاى اقتصـاد ایـران و 
تشـكیل سـتاد رصـد اقتصـاد مقاومتـی

اقتصـاد ایـران جـزء بیسـت اقتصـاد بزرگ دنیاسـت و ایران کشـوری با 
165 میلیـون هكتـار وسـعت بـا اقلیم چهـار فصل دارای جنـگل و دریا 
اسـت و دارای ظرفیت هـای بـزرگ بدون اسـتفاده اسـت که شناسـایی 
و اسـتخراج ایـن ظرفیت هـا می توانـد در اجـرای بهتر اقتصـاد مقاومتی 
کمـك نمایـد. ظرفیت هـای بزرگـی در ابعـاد مختلـف وجـود دارد کـه 

بـرای نمونـه بـه چند مـورد اشـاره می گردد:
- ظرفیـت نیـروی انسـانی متخصـص و جـوان: از جمعیـت 78 میلیون 
نفـری ایـران،29 میلیـون نفر نیـروی کار )شـاغل یا آمـاده( وجود دارد 
کـه 70 هـزار نفر اسـتاد دانشـگاه و 4 میلیـون نفر ظرفیت دانشـجویی 

از جملـه ظرفیت هـای سـرمایه انسـانی قابل توجه اسـت.
- وجـود جاذبه هـای گردشـگری فـراوان و امـكان اسـتفاده از ظرفیـت 

اکوتوریسـم، توریسـم سـالمت و توریسـم زیارت
- موقعیـت اسـتراتژیك جغرافیایـی، ظرفیت کشـورهای همسـایه برای 
دیپلماسـی اقتصـادی )همسـایگی بـا 15 کشـور بـا فرهنـگ نزدیـك(، 
تسـلط بـر تنگـه هرمـز )گلـوگاه بیـش از 30 درصـد انـرژی جهـان(، 
دسترسـی بـه آب هـای آزاد، قـرار گرفتـن در مسـیر شـرق بـه غـرب 
جهـان، قـرار گرفتـن در مسـیر شـمال بـه جنـوب، حـدود دو هـزار 
کیلومتـر سـاحل آب هـای آزاد از ظرفیت هـای جغرافیایـی ایران اسـت.

- منابـع طبیعـی و معدنـی ماننـد 600 میلیـارد مترمكعـب ذخایر نفت 
و گاز، منابـع معدنـی گسـترده در سـطح کشـور ما با دارا بـودن نزدیك 
68 نـوع مـاده معدنـی، 37 بیلیون تـن ذخایر کشف شـده و 57 بیلیون 
از حیـث  غنـی  پانزدهـم کشـورهای  در جایـگاه  بالقـوه،  تـن ذخایـر 
دارایی هـای معدنـی بـه شـمار می آیـد کـه تاکنـون تنهـا از چهـارده 

درصـِد منابـع زیرزمینی کشـور اسـتفاده شـده اسـت.
می تـوان  ایـران،  اقتصـاد  در  عظیـم  ظرفیت هـای  ایـن  شناسـایی  بـا 
اقتصـاد بـدون نفت و مسـتحكم و دارای تـوان تحریم شـكن را اجرایی 

. د نمو
در ابتـدای پیـروزی انقـالب بـرای جلوگیـری از آسـیب احتمالـی از 
تحریـم آمریـكا »سـتاد بسـیج اقتصـادی« بـه دسـتور شـورای انقـالب 
تأسـیس شـد. ایـن سـتاد چند بخـش داشـت، بخشـی از آن مربوط به 
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روش هـای تبلیغاتـی و سیاسـی بـود کـه بایـد در مقابـل فشـارهای روانـی تحریـم تدابیـری اتخـاذ می کـرد و بخـش دیگر مربـوط به حـوزه اقتصاد 
بـود. ایـن سـتاد تجربـه مفیـدی بـرای تشـكیل سـتاد اقتصـاد مقاومتی اسـت. وقتی دشـمن بـرای رصـد تحریم نهـاد ویـژه دارد لزوم تشـكیل این 

سـتاد دوچنـدان می شـود.

لزوم تشكیل ستاد فعال رصد اقتصاد مقاومتی
سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی پـس از گفتمـان شـدن نیـاز بـه عملیاتـی دارنـد و مقـام معظـم رهبـری تشـكیل سـتاد فرماندهـی اقتصـاد 
مقاومتـی را پیشـنهاد دادنـد و فرمودنـد: »ایـن سـتاد بایـد در دولـت تشـكیل شـود و با مشـخص کردن وظایـف هر یـك از دسـتگاه ها و پیگیری و 

زمان بنـدی فعالیت هـا، یـك تحـرک عظیـم ایجـاد کنـد 4«.
در ابتـدای پیـروزی انقالببـرای جلوگیـری از آسـیب احتمالـی از تحریـم آمریكا »سـتاد بسـیج اقتصادی« به دسـتور شـورای انقالب تأسـیس شـد. 
ایـن سـتاد چنـد بخـش داشـت، بخشـی از آن مربـوط بـه روش هـای تبلیغاتی و سیاسـی بـود که بایـد در مقابـل فشـارهای روانی تحریـم تدابیری 
اتخـاذ می کـرد و بخـش دیگـر مربـوط بـه حـوزه اقتصـاد بود. این سـتاد تجربـه مفیدی برای تشـكیل سـتاد اقتصـاد مقاومتی اسـت. وقتی دشـمن 

بـرای رصـد تحریـم نهـاد ویژه دارد لـزوم تشـكیل این سـتاد دوچندان می شـود.
تحریم هـای مالـی، بانكـی، نفتـی و تجـاری شـورای امنیـت، امریـكا و اتحادیـه اروپا به صـورت تحریم هـای فراگیـر 5 و تحریم های هدفمنـد 6 علیه 
اقتصـاد کشـورمان بـه بهانـه پرونـده هسـته ای وضـع شـده اند. تحریم هـای امریـكا توسـط نهـاد ریاسـت جمهـوری، کنگـره و ایالت های این کشـور 
بـه کمـك اداره ی کنتـرل دارایی هـای خارجـی )OFAC7( کـه زیرمجموعـه وزارت خزانـه داری آمریـكا اسـت، نظـارت و رصد می شـود. این نهاد 
نقـش پیشـنهاددهنده و نقـش نظارت کننـده بـر تحریم هـا دارد، دولـت آمریـكا بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم، نقـض حقـوق بشـر، تجـارت مـواد 
مخـدر، سـالح های کشـتارجمعی و صـدور مجـوز بـرای تجـارت بـا دولـت و اشـخاص تحریم شـده این نهـاد را بـه وجود آورده اسـت. به طـور کلی 
هـر آورده و هـر سـرمایه کـه وارد آمریـكا بشـود توسـط ایـن اداره مـورد کنتـرل قـرار می گیـرد. عـالوه بر ایـن وظیفه یـك وظیفـه اختصاصی هم 
دارد و بـر تحریم هـای یك جانبـه آمریـكا علیـه دولت هـا نظـارت و رصـد می کنـد. به جـز وزارت خزانـه داری، وزارت بازرگانـی آمریـكا نیـز عهده دار 

نظـارت بـر تحریم ها اسـت.
بنابرایـن بـرای تحریم شـكنی و اجـرای اقتصـاد مقاومتـی در مقابـل دشـمن بایـد ایـن سـتاد به صـورت فعـال وارد شـود و در حوزه هـای مختلـف 

اقتصـاد کشـور را سـامان دهـد تـا مانـع نفـوذ اقتصـادی بیگانگان شـود.

نفوذ اقتصادی چگونه مسدود می شود؟
ـــن  ـــور چنی ـــا حض ـــه ب ـــی ک ـــع نظام ـــمگیر صنای ـــق و چش ـــدل موف م
ـــا را بـــه  ـــت م ـــیده اس ـــن درجـــه از شـــكوفایی رس عناصـــری بـــه ای
ایـــن نتیجـــه محتـــوم می رســـاند کـــه چنیـــن ذهنیتـــی و چنیـــن 
ـــند. ـــته باش ـــور داش ـــد حض ـــادی بای ـــورات اقتص ـــن ام ـــرادی در بط اف

یكـــی از اصولـــی کـــه می تـــوان گفـــت طـــی 25 گذشـــته پـــس از 
پایـــان جنـــگ تحمیلـــی مغفـــول مانـــده و بـــه فراموشـــی ســـپرده 
ــر معظـــم  ــر رهبـ ــه تعبیـ ــاد و بـ ــازی اقتصـ شـــده اســـت، مقاوم سـ
ـــای  ـــون دولت ه ـــه اکن ـــادی ک ـــت. اقتص ـــی اس ـــاد مقاومت ـــالب اقتص انق
ـــون  ـــاز و  اکن ـــوی آغ ـــتند، از دوران پهل ـــالب وارث آن هس ـــس از انق پ
ــول  ــی پـ ــدوق بین المللـ ــت های صنـ ــری از سیاسـ ــر پذیـ ــا تاثیـ بـ

ادامـــه یافتـــه اســـت. نتیجـــه ایـــن سیاســـت ها کـــه توســـط بیـــش 
ـــش  ـــش از افزای ـــزی بی ـــت، چی ـــال اجراس ـــا در ح ـــور دنی از 170 کش
ـــدم  ـــر ع ـــكاری و فق ـــت بی ـــا عل ـــور م ـــت. در کش ـــكاران نیس ـــرا و بی فق
ـــن نتایجـــی  ـــه چنی ـــا ک ـــت. از آنج ـــتقالل اقتصـــادی  اس ـــه اس ـــه ب توج
ــی،  ــت فردگرایـ ــی، اصالـ ــگ مصرف گرایـ ــه فرهنـ ــل از هجمـ حاصـ
ـــت،  ـــی اس ـــه طبقات ـــش فاصل ـــه افزای ـــدوزی و در نتیج ـــد ثروت ان رش
ــی  ــادی« ارزیابـ ــوذ اقتصـ ــر »نفـ ــوب خطـ ــوان آن را در چارچـ می تـ

ـــت. ـــی اس ـــع مل ـــالف مناف ـــكارا برخ ـــه آش ـــود ک نم
ــط  ــون توسـ ــای گوناگـ ــر جهان بینی هـ ــی از منظـ ــاد مقاومتـ اقتصـ
کشـــورهای مختلـــف اجـــرا شـــده و هـــر کـــدام بـــه تبـــع دیدگاهـــی کـــه 
بـــه آن معتقدنـــد، اقتصـــاد خـــود را در برابـــر همجه هـــای خارجـــی 
مقـــاوم نموده انـــد. آلمـــان، اولیـــن کشـــور ســـرمایه داری در زمینـــه 
صنایـــع ماشـــینی اســـت کـــه اگـــر بنـــا بـــود سیاســـت های آزادی 
مبادلـــه و تجـــارت بـــا خـــارج در آن اجـــرا و تـــداوم یابـــد، هرگـــز 
ــد.  ــل نمی گردیـ ــینی تبدیـ ــع ماشـ ــرو در صنایـ ــوری پیشـ ــه کشـ بـ
»فردریـــك لیســـت« اقتصـــاد دان آلمانـــی راه حلـــی بـــرای اقتصـــاد 
ـــورهای  ـــه کش ـــرد و ب ـــه ک ـــی دوم ارائ ـــگ جهان ـــس از جن ـــای پ اروپ
حـــوزه اروپـــا توصیـــه نمـــود از تولیـــدات داخلـــی حمایـــت نمـــوده 
و ورود کاالهـــای خارجـــی ممنـــوع گـــردد. در نتیجـــه عمـــل بـــه 
توصیه هـــای او بـــود کـــه اکنـــون آلمـــان بـــه یكـــی از قطب هـــای 
ـــورهای  ـــر کش ـــت. دیگ ـــده اس ـــل ش ـــان تبدی ـــا و جه ـــادی اروپ اقتص
پیشـــرفته از جملـــه ژاپـــن و آمریـــكا نیـــز از ایـــن نســـخه پیـــروی 
کـــرده و بـــه نتایـــج شـــگرفی دســـت یافتنـــد. در همیـــن راســـتا، 
کشـــورهای سوسیالیســـتی هـــم اقتصـــاد خـــود را مقـــاوم کرده انـــد.  
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کوبـــا و کره شـــمالی بـــا وجـــود تحریم هـــای کامـــل 50 ســـاله 
همچنـــان پابرجـــا باقـــی مانده انـــد و چنانچـــه بـــه خـــارج متكـــی 

بودنـــد بـــدون شـــك تاکنـــون ســـرنگون شـــده  بودنـــد.
ـــتی  ـــرمایه داری و سوسیالیس ـــی س ـــاد مقاومت ـــه از اقتص ـــن دو نمون ای
ـــكاء  ـــادی، ات ـــی اقتص ـــرفت و ترق ـــا راه پیش ـــه تنه ـــد ک ـــان می ده نش
بـــه نیروهـــای داخلـــی و توجـــه بـــه ظرفیـــت درونـــی اســـت. امـــا 
ـــی  ـــاز و مبتن ـــی ممت ـــه الگوی ـــی اســـت ک ـــه ســـوم، اقتصـــاد مقاومت نمون
ـــوری  ـــچ کش ـــابهی در هی ـــچ مش ـــد و هی ـــالمی می باش ـــی اس ـــر مبان ب
نـــدارد. در اقتصـــاد ســـرمایه داری تاکیـــد بـــر خام فروشـــی و واردات 
مایحتاجـــی اســـت کـــه در داخـــل تولیـــد نمی شـــود یعنـــی همـــان 
ـــئولین  ـــان و مس ـــراوان کارشناس ـــای ف ـــم توصیه ه ـــه علیرغ ـــبكی ک س
ـــش از  ـــته بی ـــال گذش ـــا در س ـــه دارد. تنه ـــوز ادام ـــالب، هن ـــوز انق دلس
ـــی  ـــن در حال ـــارد دالر کاال و خدمـــات وارد کشـــور شـــده و ای 170 میلی
ـــود. ـــده ب ـــل ش ـــور تحمی ـــر کش ـــنگینی ب ـــای س ـــه تحریم ه ـــت ک اس

ـــگ و  ـــر فرهن ـــرد تغیی ـــا رویك ـــه ب ـــادی« ک ـــوذ اقتص ـــا »نف ـــه ب مقابل
ـــمن در  ـــوی دش ـــوا از س ـــام ق ـــا تم ـــدت و ب ـــه ش ـــادی ب ـــه اقتص ذائق
ـــا راه  ـــط ب ـــط و فق ـــت، فق ـــازی اس ـــدن و پیاده س ـــی ش ـــال عملیات ح
ـــون اساســـی،  ـــه اجـــرای صحیـــح قان حـــل »اقتصـــاد مقاومتـــی« ناظـــر ب
ــای  ــه رهنمودهـ ــاّم بـ ــه تـ ــام)ره( و توجـ ــرت امـ ــه های حضـ اندیشـ
ــرمایه داری  ــفه سـ ــت. فلسـ ــل اجراسـ ــری قابـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ
ــد و  ــی باشـ ــاد مقاومتـ ــرای اقتصـ ــن اجـ ــد ضامـ ــرال نمی توانـ لیبـ
اساســـاً امـــكان تحقـــق آن از ایـــن مجـــرا وجـــود نـــدارد زیـــرا در 
ـــا  ـــد ام ـــی کن ـــه م ـــدف وســـیله را توجی ســـرمایه داری ماکیاولیســـتی، ه
در اقتصـــاد اســـالمی و مقاومتـــی، اقتصـــاد وســـیله اســـت نـــه هـــدف. در 
ـــا هـــر وســـیله ای  ـــی ب ـــاء و رشـــد مال اقتصـــاد ســـرمایه داری، هـــدف ارتق
ـــدف  ـــاد اســـالمی، ه ـــا در اقتص ـــن فقراســـت ام ـــده گرفت ـــا نادی ـــی ب حت
ـــای  ـــك از اقتصاده ـــه در هیچ ی ـــت ک ـــت اوس ـــب رضای ـــد و جل خداون

ـــه ازاء نـــدارد.   ـــتی ماب ـــتی و لیبرالیس سوسیالیس
ـــور از  ـــاد کش ـــه اقتص ـــت ک ـــده اس ـــت آم ـــه صراح ـــی ب ـــون اساس در قان
ســـه بخـــش دولتـــی، خصوصـــی و تعاونـــی متشـــكل اســـت و دو بخـــش 
ـــام)ره(  ـــه های ام ـــند. اندیش ـــی باش ـــش تعاون ـــل بخ ـــد مكم ـــر بای دیگ
راه روشـــنی بـــر اســـاس فلســـفه حیـــات بخـــش اســـالمی ترســـیم 
ــت های  ــا از سیاسـ ــه آیـ ــت کـ ــوال اینجاسـ ــا سـ ــت امـ ــرده اسـ کـ
ـــا  ـــد ی ـــام می رس ـــه مش ـــت ب ـــوی معنوی ـــور ب ـــاری کش ـــادی ج اقتص
ـــه  ـــفانه ب ـــخ متاس ـــرب ؟ پاس ـــادی غ ـــوذ اقتص ـــم و نف ـــوی لیبرالیس ب
ـــا و  ـــخن، تجلیل ه ـــام س ـــت ! در مق ـــن اس ـــا و روش ـــی گوی ـــدازه کاف ان
تحلیل هـــای مختلفـــی و رنگارنگـــی از اقتصـــاد مقاومتـــی می شـــود 
ـــاهده  ـــل مش ـــاًل قاب ـــی کام ـــاد لیبرال ـــای اقتص ـــل، صبغه ه ـــا در عم ام

ـــت. اس
ـــه  ـــادی ک ـــوذ اقتص ـــری از نف ـــی و جلوگی ـــاد مقاومت ـــردن اقتص پیاده ک
امنیـــت غذایـــی و صنعتـــی کشـــور را نشـــانه گرفتـــه، متوقـــف بـــه 
حضـــور مجریـــان و مســـئوالن از خودگذشـــته، فـــداکار و جهـــادی 
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــی ک ـــع نظام ـــمگیر صنای ـــق و چش ـــدل موف ـــت. م اس
ـــا را  ـــت م ـــیده اس ـــكوفایی رس ـــه از ش ـــن درج ـــه ای ـــری ب ـــن عناص چنی
ـــن  ـــی و چنی ـــن ذهنیت ـــه چنی ـــاند ک ـــوم می رس ـــه محت ـــن نتیج ـــه ای ب
ـــند.  ـــته باش ـــور داش ـــد حض ـــادی بای ـــورات اقتص ـــن ام ـــرادی در بط اف
ـــان  ـــا فرمانده ـــود ب ـــر خ ـــدار اخی ـــز در دی ـــالب نی ـــم انق ـــر معظ رهب
گردان هـــای بســـیج بـــر ایـــن امـــر تصریـــح کـــرده و بـــر ضـــرورت 
ــائل  ــیج در مسـ ــاده بسـ ــم و آمـ ــروی عظیـ ــت از نیـ ــتفاده دولـ اسـ

ـــد. ـــد نمودن ـــادی تاکی اقتص
ـــه  ـــروری ب ـــل ض ـــورد ذی ـــرای دو م ـــات، اج ـــن منوی ـــق ای ـــرای تحق ب

ــد: ــر می رسـ نظـ
1- اسـتفاده از نیروی بسـیج که ارزشـمندترین افراد 
ایـن مـرز و بـوم هسـتند. کسـی کـه از بـذل جان و 
نـدارد در عالی تریـن حـّد خـود  مـال خـود دریـغ 
شایسـته حضـور در حسـاس ترین نقـاط و گردنه های 
نظـام از جملـه گردنه اقتصـادی برای مسـدود کردن 

نفـوذ اقتصادی اسـت.
اکنـون  کـه  رسـانه هایی  ظرفیـت  از  بهره گیـری   -2
می توانـد  نیسـتند  مقاومتـی  اقتصـاد  اختیـار  در 
نقشـی برجسـته در اطالع رسـانی دربـاره ناکارآمدی 
سیاسـت های فعلی داشـته باشد. کاهش سـود، کار بر 
اسـاس اقتصـاد تعاونی، ایجـاد صنایـع صنعتی کننده 
کشـور توسـط دولـت، معرفی عناصـر فاسـد و مخّل 
اقتصـاد کـه در مراکـز حسـاس اقتصـادی از جملـه 
کـه  افـرادی  شناسـاندن  دارنـد،  حضـور  بانک هـا 
مخلصانـه نقش رهبـری در اقتصاد مقاومتـی دارند به 
آحاد مـردم و رصد دائمی مسـئولین متخلـف و غافل 
از نفـوذ اقتصـادی و اقتصاد مقاومتـی، می تواند بخش 
مهمـی از وظایـف رسـانه ها در راسـتای مقاوم سـازی 
اقتصاد باشـد.  متاسـفانه دشمن با اسـتفاده از غفلت 
و خـواب سـنگین برخـی مسـئولین اینگونـه تبلیـغ 
اسـالمی  جمهـوری  کنونـی  ظرفیـت  کـه  می کنـد 
همیـن اسـت و بیـش از ایـن نیسـت!  و بـرای مأیوس 
کـردن مـردم از انقـالب، ضعف هـای اقتصـادی را بـه 
پـای اصـل نظـام می نویسـند در حالـی کـه دروغـی 
رسـواتر از این وجـود نـدارد. مبانی اقتصـادی قانون 
اساسـی، اندیشـه های امـام)ره( و مدیـران جهـادی 
صنایـع دفاعی ثابـت می کند نسـخه بیمـاری اقتصاد 
در جـای دیگـری اسـت و چنانچـه بـه ایـن مبانـی 
عمـل می کردیم و از نیروهـای دلسـوز و انقالبی بهره  
می بردیـم، هرگز به شـرایط فعلـی دچار نمی شـدیم. 
نـاب  مبانـی و جهان بینـی  بـه  بازگشـت  راه چـاره، 
انقالبـی و بـه کارگیری نیروهـای اصیل انقالب اسـت 
کـه خوشـبختانه اکنـون جمعیتـی پرشـمار از آنـان، 
مشـتاقانه در رکاب انقـالب، مترصد ورود بـه میادین 
دفـاع  پیروزی هـای  تکـرار  و  هسـتند  اقتصـادی 
مقـدس در عرصـه اقتصـادی بـدون شـک، در گـرو 
رجـوع و پایبنـدی بـه آرمان هـای انقـالب و والیـت 

مطلقـه فقیه اسـت.
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نفـوذ آمریکا از تونل هسـته ای بـه ایران
آمریکا و صهیونیسـم جهانی با طراحی هـای متجاوزانه و 
متنـوع، قصد نفـوذ به قلب محـور مقاومت یعنـی ایران 
را از رهگـذر مسـئله هسـته ای دارند؛ مسـیری که برای 

همیشـه به رویشـان بسـته خواهد بود.
»تسـلط بـر منطقـه« و بـه دنبـال آن »نفـوذ در ایـران« نقشـه راهـی 
اسـت کـه آمریـكا از همـان ابتـدا در راس تصمیمات سیاسـت خارجی 
خـود قـرار داده و همـه تـوان خـود را در ایـن مسـیر بـه کار می گیـرد.

اخبـار گوناگونـی کـه در چنـد دهه اخیـر از تمامـی رسـانه های دنیا به  
گـوش می رسـد حاکـی از این اسـت کـه کاخ سـفید و سـردمداران آن 
در تمامـی دوره هـا، کوچكتریـن اتفاقـی را بهانـه ای بـرای مداخله و در 

پـی آن ایجـاد ناامنـی در منطقـه قـرار می دهنـد.
کار بـه همیـن جـا ختـم نمی شـود، در اغلـب مواقـع آمریكاییهـا اقدام 
بـه بهانـه سـازی می کننـد و با طراحی یـك نمایش و رویداد سـاختگی 
کـه بازیگـران آن را خـود تعییـن می کننـد و بهـای آن  را نیـز بایـد 
مـردم بـی گنـاه منطقـه بپردازنـد، نظامیـان خـود را بـه همـراه انـواع 
تسـلیحات راهـی خـاور میانـه می کننـد کـه بـا تجـاوز بـه کشـورها و 
تعبیـر  بـه  منطقـه،  در  مقاومـت  دولت هـای حامـی  نقـض حاکمیـت 

خودشـان امنیـت را در خاورمیانـه برقـرار کننـد. 
بـه  بیـان بهتـر آمریـكا و صهیونیسـم جهانی بـا طراحی هـای متجاوزانه 
و متنـوع، قصـد نفـوذ بـه قلب محـور مقاومـت یعنی ایـران را از رهگذر 
مسـئله هسـته ای دارنـد؛ مسـیری که برای همیشـه به رویشـان بسـته 

خواهـد بود.

و  عـراق  در  افـروزى  جنـگ  بهانـه  سـپتامبر،  حادثـه11 
افغانسـتان / مبـارزه بـا تروریسـم به نـام منطقه، به کام 

غـرب
  

افروزی هـای  تاریـخ سـیاه آتـش  بـه  نگاهـی  بدیـن منظـور می تـوان 
آمریـكا و متحدانـش در منطقـه جهـت نفـوذ بـه آن و در نهایت دسـت 

یابـی بـه ایـران، انداخت.
یكـی از مـوارد بـارز ایـن نمایش هـای سـاختگی ماجـرای معـروف 11 
سـپتامبر سـال 2001 بود کـه در جریان آن برج های دوقلوی سـازمان 
تجـارت جهانـی آمریـكا در شـهر نیویورک مـورد اصابـت دو هواپیمای 
مسـافربری کـه بـه ادعـای مقامـات کاخ سـفید توسـط هواپیمـا ربایان 
ربـوده شـده بـود، قـرار گرفـت. ایـن رویـداد سـاختگی بهانه مناسـبی 
بـود تـا آمریـكا ماجراجویی هایـش را در منطقه خاورمیانـه آغاز کرده و 

بـه اصطـالح سـناریوی »مبـارزه با تروریسـم« را کلیـد بزند.

 
»جـرج بـوش« رئیـس جمهـور وقـت آمریـكا تروریسـت های القاعـده 
را عامـل اصلـی حمـالت 11 سـبتامبر عنـوان کـرد و در یـك واکنـش 
بـه  تروریسـم  بـا  مقابلـه  بهانـه  بـه  جویانـه  مداخلـه  و  جنگ طلبانـه 

افغانسـتان حملـه کـرد.
وی مدعـی بـود  کـه این کشـور به تروریسـت های القاعده پنـاه می دهد 
لـذا بـه بهانـه برکنـاری طالبـان از قـدرت، به این کشـور حملـه کرد و 
ایـن آغـازی بـود بر حضـور نظامیان آمریكایـی در منطقه کـه نتیجه ای 
جـز کشـتار مـردم بی دفـاع و زنـان و کـودکان و تبدیـل خاورمیانـه به 

ناامن تریـن نقطـه جهان، نداشـت.
 پـس از فـرو رفتـن در باتالق افغانسـتان به هیچ نتیجـه ای در حالی که 
حـدود دو سـال از آغـاز اشـغال این کشـور می گذشـت، رئیـس جمهور 
آمریـكا بـا ادعاهـای واهی و بـه بهانه آتـش افروزی دیگـری در منطقه، 
ابتـدا از سـه کشـور«ایران، عـراق و کـره شـمالی« بـه عنـوان محـور 
شـرارت نـام بـرد و ایـن بـار در ) 20 مـارس 2003( بـا حملـه یـك 
ائتـالف بین المللـی بـه رهبری ایـاالت متحـده و بریتانیا، عـراق را برای 

کشـتار و ناامنـی و اشـغال برگزید.
در ایـن راسـتا دودلیـل  عمـده بـرای آغـاز ایـن جنـگ توسـط بـوش 
رئیس جمهـور وقـت ایـاالت متحـده مطـرح شـد. یكـی از ایـن دالیـل، 
نابودکـردن سـالح های  دیگـری  و  القاعـده  بـا  رابطـه صـدام حسـین 
کشـتار جمعـی عـراق بنابـر توافق نامـه 1991 بـود. اتهامی کـه پس از 
زمـان اندکـی پـس از اشـغال عراق، خط بطـالن پررنگی بر آن کشـیده 
شـد. در طـی ایـن حمـالت دولـت و ارتـش عـراق در طـول سـه هفته 
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 1381 اسـفند   29 تاریـخ  در  هم پیمانانـش  و  حمله-آمریـكا  از  پـس 
)2003( سـقوط کـرد.

پـس از گذشـت قریـب بـه یك دهـه از آغاز اشـغال عراق، سـردمداران 
و  کشـته   4500 بـه  نزدیـك  گذاشـتن  به جـای  بـا  سـفید  کاخ 
32000زخمـی و خسـارت مالـی حـدود 1500 میلیـارد دالر و از همه 
مهم تـر بـا بـه ارمغـان آوردن صدهـا هـزار تن کشـته و زخمـی و آواره 
بـرای ملـت عـراق، ایـن کشـور را با سـرافكندگی تمـام تـرک کردند و 
بـرای چندمیـن بـار نـام خـود را در لیسـت جنگ افروزترین کشـورها و 
اصلی تریـن عوامـل تهدیـد کننـده حقـوق بشـر در تاریخ ثبـت کردند.

  

 
حمـالت نظامـی کاخ سـفید به افغانسـتان و عراق کـه زیان های جبران 
ناپذیـری را بـرای امنیـت منطقـه بـه ارمغـان آورد و خـاور میانـه را به 
ناامن تریـن نقطـه جهـان تبدیـل کـرد، همگـی بـه  منظور نفـوذ در این 
نقطـه حسـاس جهـان و ایجـاد یك حیـاط خلـوت جهت بهـره برداری 
از منابـع آن بـود؛ همان گونـه کـه اسـتعمار بریتانیـا در قـرن گذشـته 
طوالنـی  سـال هایی  و  انداخـت  منطقـه  منابـع  بـر  سـنگین  سـایه ای 
بـه غارت گـری هـای انگلیـس بـا شـعار »اختـالف بینـداز و حكومـت 
کـن« گذشـت و سـیاه ترین خاطـرات را بـرای مـردم این دو کشـور در 

صفحـات تاریـخ بـر جای گذاشـت.

 داعـش جـاده صـاف کـن نفـوذ آمریكایی-صهیونیسـتی 
در منطقـه

در  صهیونیسـتی  رژیـم  و  آمریـكا  درپـی  پـی  ناکامی هـای  از  پـس 
دسـت یابی بـه اهـداف و منافـع خـود در منطقه، سـردمداران اسـتكبار 
ایـن بـار بـا تعریـف سـناریویی جدیـد بـه نـام گروه هـای تكفیـری-
صهیونیسـتی ملـت های منطقـه را در باتالق بحران دیگـری فرو بردند.

کاخ سفید و صهیونیسم با به راه انداختن جنگ های نیابتی در منطقه 
توسط گروه های تروریستی مانند داعش، النصره و امثال این ها که به 
آن ها عنوان »اسالمی« را هم گره می زنند، قصد رسیدن به اهداف خود، 
یعنی نفوذ و حضور در منطقه را دارند. به عبارت بهتر، تروریست های 
تكفیری-صهیونیستی و به طور مشخص داعش با کشتار و وحشی گری، 
مسیر نفوذ و تسلط کاخ سفید و رژیم صهیونیستی بر استراتژیكی ترین 

منطقه جهان را هموار می کنند.

کاخ  نفوذ  اعمال  براى  ابزارى  ایران،  هسته اى  مسئله 
سفید

در سال های اخیر موضوعی که آمریكا در یك طرف آن در حال ایفای 
با  ایران  اسالمی  مذاکرات جمهوری  و  ای  هسته  بحث  می باشد،  نقش 
مجموعه کشورهای 1+5 است که کاخ سفید یكی از اعضای این گروه 

به شمار می رود.
از  که  خواهی هایی  زیاده  و  ها  کارشكنی  تمام  وجود  با  راستا  این  در 
جانب طرف مقابل و به خصوص آمریكا صورت گرفت در نهایت سندی 
دست  به  »برجام«  همان  یا  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  عنوان  تحت 
برای  مسئله  این  از  دارد  قصد  متحده  ایاالت  می رسد  نظر  به  که  آمد 
بهره برداری جهت منافع خویش که در نهایت همان سیاست »نفوذ در 

ایران »را دنبال می کند، استفاده کند.
پرده برداری از سیاست های فریبكارانه کاخ سفید موضوعی بود که در 
شرکت  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  راه گشای  و  هوشمندانه  هشدار 
و  رادیو  اتحادیه  و  )ع(  بیت  اهل  جهانی  مجمع  اجالس  در  کنندگان 

تلویزیون های اسالمی صورت گرفت.
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»ایجاد اختالف و نفوذ »، نقشه نظام سلطه در منطقه
 

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی صبـح روز 
)دوشـنبه 1394.05.26( در دیـدار علمـا، صاحبنظـران و میهمانـان 
اجـالس مجمـع جهانـی اهـل بیـت علیهـم السـالم و اجـالس اتحادیه 
رادیـو تلویزیونهـای اسـالمی، مبارزه با نقشـه هـای اسـتكبار در منطقه 
را مصـداق بـارز جهـاد فـی سـبیل اهلل خواندنـد و بـا اشـاره بـه مقابلـه 
قاطـع بـا »تـالش آمریـكا بـرای سوءاسـتفاده از نتایج مذاکرات هسـته 
ای و نفـوذ اقتصـادی سیاسـی و فرهنگـی در ایـران«، افزودنـد: نقشـه 
نظـام سـلطه در منطقـه بـر دو پایه ایجاد اختالف و نفوذ اسـتوار اسـت 
کـه بایـد با نقشـه های صحیـح هجومی و دفاعـی به مبارزه هوشـیارانه 

و بـی وقفـه بـا آن پرداخت.

 آمریكا مصداق عینی و مظهر کامل »دشمن«
رهبـری معظـم انقـالب اسـالمی، نظـام سـلطه و در رأس آن ایـاالت 
متحـده آمریـكا را مصـداق عینـی و مظهـر کامـل »مفهـوم دشـمن« 
خواندنـد و تأکیـد کردنـد: آمریـكا هیـچ بهـره ای از اخالقیـات انسـانی 
نـدارد و بـدون هیـچ ابائی و در پوشـش الفـاظ زیبا و لبخند، دسـت به 

خباثـت و جنایـت مـی زند.

 »ایجاد اختالف« پایه اول نقشه دشمن
  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در جمع بندی موضـوع »ایجاد اختالف« 
بـه عنـوان پایـه اول نقشـه دشـمن در منطقـه اسـالمی غـرب آسـیا، 
خاطرنشـان کردنـد: تشـدید اختـالف در دنیـای اسـالم ممنوع اسـت و 
مـا بـا هـر رفتـار و حرکتـی کـه موجـب ایجـاد اختـالف شـود حتی از 
جانـب برخـی گروههـای شـیعه مخالفیـم و اهانـت بـه مقدسـات اهـل 

سـنت را محكـوم مـی کنیم.

 »نفوذ« دومین نقشه آمریكا براى ایران
رهبـر انقـالب اسـالمی، »نفـوذ« در کشـورهای منطقه را دومین نقشـه 
شـوم آمریـكا برشـمردند و تأکیـد کردند: ایـاالت متحده درصـدد نفوذ 
دههـا سـاله در منطقه  و بازسـازی آبروی از دسـت رفته خویش اسـت. 
بـرای  واشـنگتن  تـالش  بـه  اشـاره  بـا  ای  اهلل خامنـه  آیـت  حضـرت 
سوءاسـتفاده از نتایـج مذاکـرات هسـته ای افزودنـد: آمریكایـی ها می 
خواهنـد از توافقـی کـه هنـوز نـه در ایـران و نـه در آمریـكا تكلیفش و 
رد یـا قبـول شـدنش معلـوم نیسـت، وسـیله ای بـرای نفـوذ در ایـران 
بسـازند امـا مـا ایـن راه را قاطعانـه بسـته ایـم و بـا همـه تـوان بـاالی 
خـود، اجـازه نفـوذ اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و یـا حضور سیاسـی 

در ایـران را بـه آمریكایی هـا نمـی دهیـم.

»برجـام« از دیـدگاه دولتمـردان آمریكا و فریب خوردگان 
داخلـی، مقدمـه اى بـراى نفوذ در ایران

بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  روحانیـت  فراکسـیون  رئیسـه  هیـأت 
صـدور بیانیـه ای ضمـن تاکیـد بـر لـزوم تصویـب برجـام در مجلـس 
تاکیـد کـرد دولتمـردان آمریـكا و غـرب و بعضـی از فریب خـوردگان 
داخلـی بـه برجام بـه عنـوان مقدمه ای بـرای نفـوذ سیاسـی، اقتصادی 
و فرهنگـی در ایـران می نگرنـد؛ نفـوذ اجتماعـی مسـتكبران نـه تنهـا 
مشـكالت داخلـی ایـران را حـل نخواهـد کـرد بلكـه موجب فروپاشـی 
اتحـاد انقالبـی ملـت ایران و شكسـتن ابهـت نظام الهام بخش در چشـم 

مسـتضعفان جهـان خواهـد شـد.
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 هشدار به موقع و سنجیده مقام معظم رهبرى
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی در جلسـه علنـی مجلس به مناسـبت 
سـالروز کودتـای 28مـرداد گفـت: اگـر امـروز رهبـر معظـم انقالب در 
خصـوص نفـوذ آمریـكا در بخش هـای مختلـف فرهنگـی، سیاسـی و 
اقتصـادی هشـدار می دهنـد بـه خاطـر واکاوی تاریـخ گذشـته ایـران 
اسـت کـه چـه در نیروهای مسـلح چـه در بین سیاسـیون چـه در بین 
فرهنگیـان و چـه در بیـن فعـاالن اقتصـادی آمریـكا شـبكه های نفـوذ 

ایجـاد کـرده بود.
مسـئله  آن  بـه  مربـوط  مذاکـرات  و  هسـته ای  مسـئله  افـزود:  وی   
جداگانـه ای اسـت و مـا نمی توانیـم از تاریـخ گذشـته خـود منفصـل 
شـویم. مـا روش های نفـوذ آمریكا در بخش هـای مختلـف را دیده ایم و 
اقدامـات آنهـا را نسـبت به سـتیز با اراده ملـت مشـاهده کرده ایم و لذا 
هشـدار رهبـری یك هشـدار به موقـع و سـنجیده بود که بایـد همگان 

آن را مـورد توجـه قـرار دهند.

 

نفـوذ  بـراى  راه  ایجـاد  و  دسـتگی  دو  موجـب  »برجـام« 
شـد نخواهـد  آمریـكا 

 

غالمعلـی حدادعـادل رئیـس فراکسـیون اصولگرایـان مجلـس شـورای 
اسـالمی ضمـن اعـالم این کـه بار دیگـر آمریكایی هـا به بهانـة مذاکرات 
هسـته ای، بـه خیـال نفـوذ در ایـران افتاده انـد، از ایجـاد دو دسـتگی 
 28 کودتـای  برنامـه  هماننـد  سـفید  کاخ  توسـط  کشـور  داخـل  در 
مـرداد سـخن گفـت و بـا بیـان این کـه برجـام موجـب دو دسـتگی و 
ایجـاد راهـی بـرای نفـوذ آمریـكا نخواهـد شـد، اظهـار داشـت: آن هـا 
می خواهنـد دوبـاره در ایـران نفـوذ کنند و سیاسـت، امنیـت، اقتصاد و 

فرهنـگ جامعـة ایرانـی را مثـل سـال های قبـل بـه دسـت گیرنـد.

نفـوذ  هسـته اى،  توافـق  پیرامـون  سـفید  کاخ  برنامـه 
ایـران  در  فرهنگـی  و  اقتصـادى  سیاسـی، 

»منصور حقیقت پور« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در گفت  و گو با خبرنگار حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران 
جوان، در خصوص وضعیت کنونی آمریكا پیرامون توافق هسته ای با ایران، 
اظهار داشت: در حال حاضر بین البی صهیونیستی و دولتمردان آمریكا 

بخصوص دموکرات ها، اختالفی جدی صورت گرفته است.
وی گفت: این اختالفات و به نوعی تضاد منافع، باعث ایجاد دوگانگی در 
صحبت ها و اظهارات دو طرف شده است. به همین دلیل آنهایی که دنباله رو 
البی صهیونیستی هستند به گونه ای صحبت می کنند و طرف دیگر که 
منافع آمریكا را دنبال می کنند اظهارات دیگری در مورد توافق هسته ای با 

ایران و مسئله برجام دارند.
نماینده مردم اردبیل، سرعین و نمین در مجلس ادامه داد: به طور قطع 
می توان گفت که در برنامه های کاخ سفید پیرامون توافق هسته ای با ایران؛ 
نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر است و به عالوه در همه این موارد 

راهكارهای خاص خود را اعمال و دنبال می کنند.
حقیقت پور درباره موارد نفوذهای کاخ سفید در ایران بیان داشت: به عنوان 
نفوذ،  اعمال  برای  که دشمن  نیست  فرهنگی حتما الزم  بحث  در  مثال 
حضور فیزیكی داشته باشد. در هجمه فرهنگی مواردی از قبیل سیستم های 
ماهواره ای، شبكه های اجتماعی، رمان ها، کتاب ها و موسیقی  می تواند در 
جهت توسعه فرهنگ لیبرالیسم برای عقب زدن فرهنگ انقالبی مردم ایران 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: اما نفوذ و حضور اقتصادی و سیاسی آمریكا در 
ایران، به ورود در حوزه جغرافیایی ما منوط است تا با افتتاح مراکز و دفاتر 
خود، به خیانت های دوباره در خصوص منافع اساسی جمهوری اسالمی 

ایران اقدام کنند

متجاوزانـه  ادعـاى  بـر  »شكسـت«  قاطعانـه  *مهـر 
نیسـم  صهیو

 

در پایان الزم به ذکر است در مقطع کنونی که منطقه غرب آسیا یا به 
عبارت غربی ها »خاورمیانه«، بحران ها و حوادث خطرناک و سرنوشت سازی 
را از سر می گذراند، دشمنان محور وحدت و مقاومت و به طور مشخص 
آمریكا و رژیم صهیونیستی، همگی نوک سالح تفرقه و نفوذ و تسلط خود 
را به سمت کشورهای واقع در این محدوده استراتژیك دنیا و بخصوص 

جمهوری اسالمی ایران نشانه گرفته اند.
آنها با توسل به ابزارهای گوناگون و بعضا متنوع در مقاطع زمانی مختلف، 
قصد تحقق رویای دیرینه خود و دست یابی به ادعای تخیلی و متجاوزانه 
» از نیل تا فرات« را دارند؛ ادعایی که مقاومت از همان ابتدا »محكوم 
به شكست بودن« آن را با پاسخ های کوبنده و قاطعانه خود به دشمنان 

مقاومت هشدار داده است.
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 نفوذ علمی
 پــروژه ســیا و دســتگاه هــای سیاســی امنیتــی آمریکا 

بــرای نفــوذ علمــی از طریــق علوم انســانی
ایــن مســاله بــرای محققــان آمریكایــی مشــغول بــه تحقیــق در خــارج 
از کشــور عواقــب مهمــی در برداشــت. چــرا کــه ایــن تحقیقــات مــورد 
ســوءظن بــود و بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم کوشــیدند تــا بــه 

هدایــت و کنتــرل آن بپردازنــد.
ســخنان اخیــر آقــای محســن رضایــی دربــاره حضــور یــك جاســوس 
ــی  ــای مختلف ــاب ه ــور، بازت ــای کش ــگاه ه ــران و در دانش ــیا در ای س
ــی گزارشــات، ظاهــرا  ــاس برخ ــت. براس ــته اس ــانه هــا داش در رس
ــت  ــی تح ــات آمریكای ــك هی ــفر ی ــه س ــی ب ــن رضای ــخنان محس س
ــده  ــران آم ــه ای ــاه امســال ب ــات علمــی اســت کــه خردادم ــوان هی عن
و از برخــی دانشــگاه هــای ایــران بازدیــد کــرده اســت. ایــن افــراد در 
ــت  ــران و تحــت حمای ــكا و ای ــان آمری ــای علمــی می ــب همكاری ه قال
موسســه IIE بیــش از یــك هفتــه در ایــران حضــور داشــتند و از 13 
ــزارش، همــان  ــن گ ــد. براســاس ای ــد کردن ــز بازدی دانشــگاه کشــور نی
ــات در  ــن هی ــور ای ــری، حض ــا در خب ــی ایرن ــزاری دولت ــان خبرگ زم
ایــران را فرصتــی بــرای بــروز و ظهــور دیپلماســی علمــی میــان ایــران و 
آمریــكا دانســت. ایرنــا نوشــته بــود: ســفر یــك هفتــه ای هیــات بلندپایه 
دانشــگاهی آمریــكا بــه ایــران بــه ریاســت آلــن گودمــن، مدیــر موسســه 
آمــوزش بین المللــی نشــان از اهتمــام دانشــگاهیان آمریــكا بــه توســعه 
ــی  ــز علم ــا مراک ــان ب ــش بنی ــوم دان ــت عل ــی و تقوی ــی علم دیپلماس

ــران دارد. ای
نفــوذ علمــی و تاثیرگــذاری نهادهــای امنیتــی و جاسوســی آمریــكا در 
محافــل علمــی دانشــگاهی دنیــا، چیــزی نیســت کــه کســی بخواهــد 
ــرای شــایعه ســازی و فشــار  ــا تــالش مخالفــان دولــت ب ــرا توهــم ی آن
سیاســی علیــه دولــت بدانــد. نفــوذ علمــی بــه عنــوان یكــی از اقســام 

ــه هاســت  ــالها و ده ــوذ، س ــای نف ــروژه ه پ
کــه مــورد توجــه محافــل سیاســی امنیتــی 
آمریكاســت و دربــاره آن مقــاالت و کتابهــای 
مختلفــی نوشــته و منتشــر شــده اســت. در 
ســالهای اخیــر بــا لــو رفتن و افشــا و انتشــار 
ــای جاسوســی علمــی  ــروژه ه بســیاری از پ
ــا از  ــی مخصوص ــوذ علم ــرای نف ــالش ب و ت
طریــق علــوم انســانی، دیگــر جــای هیچگونه 
شــك و شــبهه ای بــرای ایــن مســاله باقــی 
نمانــده اســت. انتشــار ایــن اســناد در رســانه 
ــی،  ــی و آمریكای ــای غرب ــگاه ه ــا و دانش ه
خــود گــواه بســیاری از پــروژه هــا و تــالش 
ــای  ــتگاه ه ــوی دس ــه از س ــت ک ــی اس های
ــوذ  ــرای نف ــی ب ــی آمریكای ــی و نظام امنیت
در ســایر کشــورها و دانشــگاه هــای سراســر 
دنیــا )مخصوصــا کشــورهای غیــر همســو بــا 
ــق  ــال از طری ــرد. )مث ــی گی ــورت م آن( ص
در  مخصوصــا  تحصیلــی  هــای  بورســیه 

ــوم انســانی) رشــته هــای عل
در ایــن مقالــه اشــاره ای داریــم بــه برخــی از 
ایــن پــروژه هــای نفــوذ کــه رونالــد چیلكــوت 
ــه  ــود »نظری ــاب خ ــا در کت ــگاه کالیفرنی ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل اس
ــرده  ــاره ک ــی از آن اش ــش های ــه بخ ــه ای« ب ــت مقایس ــای سیاس ه
اســت. چیلكــوت ابتــدا بــا تاکیــد بــر ایــن نكتــه کــه دانشــمندان علــوم 
سیاســی بــا سیاســت گــذاری ســروکار داشــته و تحقیقــات آنهــا ممكــن 
ــه توجــه ســازمان  ــد، ب ــا بینجام ــری سیاســت ه ــه شــكل گی اســت ب
هــای جاسوســی و امنیتــی آمریــكا حتــی نهادهــای نظامــی و دفاعــی 
آن همچــون پنتاگــون، بــه حــوزه هــای علــوم انســانی مخصوصــا علــوم 
سیاســی اشــاره مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری نهادهــا و 
وزارت خانــه هــای آمریكایــی بــه دانشــگاه هــای ایــن کشــور بــه ویــژه 
ــه  ــوارد افشــا شــده پرداخت ــه برخــی از م ــوم انســانی، ب در مســائل عل

اســت. 
ــر دولتــی  ــی از دوای ــد چیلكــوت مــی نویســد دریافــت هــای مال رونال
متضمــن تبعاتــی اخالقــی اســت. از ســویی نهادهــای دولتــی حمایــت 
کننــده همیشــه بــه محققــان اجــازه انتشــار آزادانــه یــا بــدون سانســور 
یافتــه هــای خــود را نمــی دهنــد و ایــن نــوع محدودیــت هــا یــا طیقــه 
بنــدی اطالعــات معمــوال از ســوی دوایــر دفاعــی و اطالعاتــی اعمــال 
ــری،  ــات س ــه تحقیق ــن نمون ــال برانگیزتری ــاید جنج ــود. ش ــی ش م
طــرح »کاملــوت« بــود. ایــن طــرح ابتــكار عــده ای از افســران نیــروی 
ــه دفتــر تحقیقــات  ــود کــه ب ــكا در اواخــر ســال 1963 ب زمینــی آمری
نیــروی زمینــی در وزارت دفــاع وابســته بــود. آنهــا نســبت بــه جنبــش 
ــا  ــد و راه هــای مبــارزه ب هــای شورشــی در سراســر دنیــا نگــران بودن
ــن  ــن اولی ــكای التی ــد. آمری ــی کردن ــتجو م ــا را جس ــش ه ــن جنب ای
ــود و  ــده ب ــاب ش ــز انتخ ــات متمرک ــرای مطالع ــه ب ــود ک ــه ای ب ناحی
بــا حمایــت دانشــگاه آمریكایــی واشــنگتن، قــراردادی چهــار تــا شــش 
ــا »ســازمان تحقیــق  میلیــون دالری بــه مــدت ســه تــا چهــار ســال ب
ــن طــرح در شــیلی  ــد شــد. اجــرای ای ــات اجتماعــی « منعق در عملی
در ســال 1965 در نشــریات چــپ گــرا و مجلــس شــیلی فــاش شــد و 
ایــن امــر بــه مخالفــت وزارت خارجــه آمریــكا بــا طــرح مذکــور و توقــف 
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کامــل آن بــه وســیله رییــس جمهــور )لینــدون جانســون( منجــر شــد. 
ایــن مســاله بــرای محققــان آمریكایــی مشــغول بــه تحقیــق در خــارج 
از کشــور عواقــب مهمــی در برداشــت. چــرا کــه ایــن تحقیقــات مــورد 
ســوءظن بــود و بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم کوشــیدند تــا بــه 

هدایــت و کنتــرل آن بپردازنــد.
ــش  ــده پرس ــاالت متح ــا از آن در ای ــوت و انتقاده ــرح کامل ــای ط افش
هایــی را برانگیخــت. وزارت خارجــه آمریــكا، وزارت دفــاع ایــن کشــور 
را بــه مداخلــه در امــور خارجــی یعنــی حــوزه اختیــارات وزارت خارجــه 
متهــم مــی ســاخت و کنگــره نیــز بیــم داشــت کــه روابــط کشورشــان 
بــا متحــدان خارجــی دچــار تزلــزل شــود. دانشــمندان علــوم اجتماعــی 
و انســانی نیــز در دانشــگاه هــا، ارتبــاط وزارت دفــاع و دانشــگاه هــای 
ــی  ــان، نوع ــات مخالف ــا تبلیغ ــه تنه ــد. ن ــوال بردن ــر س ــكا را زی آمری
بدگمانــی نســبت بــه دانشــمندان علــوم انســانی در سراســر آمریــكای 
التیــن از خــود برجــای گذاشــت، بلكــه ارتبــاط دانشــگاه هــای آمریــكا 
بــا طــرح هــای مربــوط بــه دفــاع و امنیــت ملــی نیــز متضمــن تخلــف 
آشــكاری از اصــل عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ســایر کشــورها بــود. 
مجادلــه بــر ســر طــرح کاملــوت مقدمــه ای بــود بــرای آنكه دانشــجویان 
ــات  ــام تحقیق ــا انج ــه 1960 ب ــر ده ــا، در اواخ ــگاه ه ــاتید دانش و اس
ــت  ــه مخالف ــاع ب ــت وزارت دف ــا حمای ــی ب ــائل خارج ــه مس ــوط ب مرب
ــی  ــز تحقیقات ــیله مراک ــه وس ــات ب ــن تحقیق ــاره ای از ای ــد. پ برخیزن
انجــام مــی گرفــت کــه بــا دولــت مرکــزی طــرف قــرارداد بودنــد. ایــن 
ــای ویسكانســین، جــورج واشــینگتن، دانشــگاه  ــز در دانشــگاه ه مراک
ــز و  ــان هاپكین ــگاه ج ــینگتن، دانش ــگاه واش ــا، دانش ــكا، کلمبی آمری
ــر  ــات دیگ ــتند. تحقیق ــرار داش ــت ق ــوژی ماساچوس ــه تكنول موسس
ــه وســیله نهادهایــی انجــام مــی گرفــت کــه تحــت حمایــت ارتــش  ب
بودنــد. از قبیــل »شــرکت رانــد« و موسســه تحلیــل نظامــی و موسســه 

هادســون.
ــات دانشــگاه  ــكا، تحقیق ــاع آمری ــه وزارت دف ــد ک ــا مشــخص ش بعده
ــت خــود داشــته  ــم تحــت حمای ــن و ســوئد را ه ــای دو کشــور ژاپ ه
ــرای مثــال در ســال 1967 هجــده موسســه ژاپنــی از ناحیــه  اســت. ب
قراردادهــای دفاعــی آمریــكا، مبلــغ 170 میلیــون دالر دریافــت کــرده 
ــه  ــه 29 موسســه ســوئدی اختصــاص یافت ــز ب ــون دالر نی و 300 میلی
بــود. در آمریــكای التیــن نیــز 26 طــرح در آرژانتیــن، برزیــل، شــیلی، 
پــرو، اروگوئــه و ونزوئــال از ســوی نیــروی زمینــی آمریــكا حمایــت مــی 
شــد. وزارت دفــاع آمریــكا نیــز بــا نظامیــان و ارتــش هــای تمــام ایــن 

کشــورها رابطــه نزدیكــی داشــته اســت. 
محدودیــت منابــع مالــی دانشــگاه هــا، بســیاری از آنهــا را بــرای تامیــن 
هزینــه تحقیقــات بــه دولــت مرکــزی وابســته ســاخته بــود. در عــوض، 
ــن مــی  ــت تامی ــرای دول ــی را ب ــع فكــری و فن ــز مناب ــا نی دانشــگاه ه
کردنــد. در ســال 1968 وزارت دفــاع آمریــكا حــدود 40 میلیــون دالر 
ــی  ــوم اجتماع ــوزه عل ــا در ح ــی تنه ــات غیرنظام ــام مطاع ــرای انج ب
ــده ای  ــم وجــود ســوءظن فزاین ــه رغ ــان ســال ب ــرد. در هم صــرف ک
ــا، حــدود 250 دانشــگاه و  ــت در دانشــگاه ه ــت دول ــه دخال نســبت ب
مدرســه عالــی در ایــن گونــه طــرح هــا شــرکت کردنــد. در قالــب طــرح 
»تمیــس« وزارت دفــاع آمریــكا 42 موسســه را در 31 کشــور بــه طــور 
ــا ایــن موسســات  ــرار داد ت ــی خــود ق بلنــد مــدت تحــت پوشــش مال
در نواحــی دیگــر 50 مرکــز تحقیقاتــی جدیــد بــه وجــود آورنــد و 173 
ــد کــه هزینــه  ــه کردن مدرســه عالــی هــم 483 طــرح پیشــنهادی ارائ

ســاالنه هــر طــرح حداقــل 200 هــزار دالر مــی شــد. 

ــاع،  ــت وزارت دف ــورد حمای ــای م ــارز طــرح ه ــای ب ــه ه یكــی از نمون
طــرح »علــم سیاســت کمــی« بــود کــه بــا هزینــه 590 هــزار دالری، 
اطالعــات مــورد نظــر را از نمایــه )ایندکــس( نیویــورک تایمز و ســالنامه 
ــن  ــكا، ای ــاع آمری ــی بیــرون کشــید. طبــق گفتــه وزارت دف بیــن الملل
طــرح بــه بررســی ارتبــاط خصوصیــات ملــت هــا بــا بــروز شــورش هــا 
ــوط مــی شــد.  و انقــالب هــا و شــرکت در جنــگ هــای خارجــی مرب
طــرح دیگــری کــه تحــت هدایــت یكــی از دانشــمندان علــم سیاســت 
اجــرا شــد طرحــی بــود کــه بــا هزینــه چهــار میلیــون دالر و بــه مــدت 
ــاری  ــول رفت ــاره تح ــه ای درب ــق مقایس ــوع تحقی ــه موض ــال ب 5 س

اختصــاص داشــت. 
افشــای چنیــن طــرح هایــی باعــث شــد کــه دانشــجویان و اســاتید ضــد 
ــا وزارت دفــاع آمریــكا  ــا قراردادهــای دانشــگاه هــای خــود ب جنــگ، ب
ــه اعتصــاب و اشــغال ســاختمان هــای  ــد. آنهــا ب ــه مخالفــت برخیزن ب
اداری دانشــگاه هــا رو آوردنــد. وزارت دفــاع نیــز بــه خاطــر فروپاشــی 
ــای  ــف قرارداده ــا، توق ــگاه ه ــود در دانش ــی خ ــام تحقیقات ــداوم نظ م
ــه تحقیقــات را پیشــنهاد داد  ــوط ب ــا ســری مرب طبقــه بنــدی شــده ی
کــه فایــده چندانــی بــرای آن نداشــت. همچنیــن دانشــگاه پرینســتون 
و دانشــكاه برکلــی، موسســه ماساچوســت و موسســات دیگــر، تحقیقــات 

نظامــی ســری خــود را کاهــش دادنــد.
ــه  ــت ک ــابهی داش ــای مش ــروژه ه ــم پ ــیا ه ــون، س ــر پنتاگ ــالوه ب ع
ــه  ــود. ب ــر ب ــه ت ــر و موذیان ــه ت ــكا ، مخفیان ــا دانشــگاه هــای آمری آن ب
ــود  ــادی ب ــری ع ــن ام ــا ای ــگاه ه ــای دانش ــرای روس ــال ب ــوان مث عن
ــام فراغــت خــود در  ــه اســاتید خــود پیشــنهاد کننــد کــه در ای کــه ب
کشــورهای خارجــی بــا عوامــل ســیا همــكاری کننــد. گفتــه مــی شــود 
ــتگیری و  ــاال در دس ــیگان احتم ــگاه میش ــی در دانش ــات نظام تحقیق
ــاع  ــه ســیا و وزارت دف ــوی در ســال 1967 ب ــوارا در بولی ــل چــه گ قت
ــه  ــكا و ارتــش بولیــوی کمــك کــرده اســت. ظاهــرا چــه گــوارا ب آمری
وســیله عكســبرداری مــادون قرمــز بــه دام افتــاده اســت. بــا ایــن نــوع 
عكســبرداری ، انــدازه گیــری دمــای بــدن و در نتیجــه ردیابــی حرکات، 
ــراد  ــمار اف ــخیص ش ــی تش ــوارا و حت ــه گ ــل اردوگاه چ ــرعت و مح س
ــه هــای سیاســت مقایســه  همــراه وی میســر مــی شــد. )کتــاب نظری
ای، رونالــد چیلكــوت، ترجمــه وحیــد بزرگــی و علیرضــا طیــب ص 92)
ــاش شــدن  ــود، ف ــده ب ــكان دهن ــرای دانشــگاهیان ت آنچــه مشــخصا ب
ــدود 4  ــال 1967 ح ــا س ــال 1952 ت ــیا از س ــه س ــود ک ــر ب ــن ام ای
ــود و از  ــرده ب ــك ک ــجویان کم ــی دانش ــن مل ــه انجم ــون دالر ب میلی
ســال 1956 تــا ســال 1962 حــدود ســه چهــارم از مســئوالن بلندپایــه 

ــد! انجمــن مذکــور عضــو ســیا شــده بودن
ــه ســایر ســازمان هــای  همچنیــن میلیــون هــا دالر از بودجــه ســیا ب
جوانــان و نیــز بــه ســازمان هــای دانشــگاهی، تحقیقاتــی، مطبوعاتــی، 
حقوقــی و کارگــری در آمریــكا و کشــورهای دیگــر انتقــال مــی 
یافــت. در ایــن مــورد بــرای مثــال مــی تــوان بــه موسســه تحقیقــات 
ــه دانشــگاه پنســیلوانیا، انجمــن آمــوزش  سیاســت خارجــی وابســته ب
ــكا،  ــای آمری ــه ه ــه روزنام ــی، اتحادی ــت دولت ــه مدیری ــی، موسس مل
ــق  ــارت آزاد و »تحقی ــای تج ــه ه ــی اتحادی ــن الملل ــیون بی کنفدراس
ــت  ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــاره ک ــذاری« اش ــت گ ــات و سیاس در عملی
ــذاری در  ــت گ ــات و سیاس ــق در عملی ــه تحقی ــت موسس ــه ریاس ک
دســت مدیــران اجرایــی انجمــن علــوم سیاســی آمریــكا بود!)نیویــورک 
ــد  تایمــز 19 فوریــه 1967 ، نظریــه هــای سیاســت مقایســه ای، رونال

چیلكــوت ص 92(
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بعــالوه ســیا بــه تاســیس بنیــاد هــای ســری پرداخــت کــه از طریــق 
آنهــا مــی توانســت بــه جامعــه دانشــگاهی- مثال بنیــاد »پــان آمریكن« 
کــه بــه دانشــگاه میامــی وابســته بــود، یــا بــه موسســه بازاریابــی بیــن 
المللــی کــه ســمینارهایی در مدرســه بازرگانــی هــاروارد برگــزار مــی 
کــرد یــا بــه »انجمــن آمریكایــی فرهنــگ آفریقــا« کمــك مالــی مــی 

 . د کر
ســرانجام ســیا مــی کوشــید تــا در ســازمان هــای فرهنگــی مختلــف 
نفــوذ کــرده یــا حتــی بــه لحــاظ فكــری آنهــا را تحــت کنتــرل خــود 
ــر و  ــه اینكانت ــه مجل ــری ب ــی س ــای مال ــك ه ــال کم در آورد. )مث
مجلــه هنــری کیســینجر یعنــی کانفلوئنــس( در ایــن مــدت افــرادی 
ــروژه هــای ســیاه  ــه افشــای برخــی پ ــد کــه ب ــز وجــود داشــته ان نی
پرداختــه انــد. بــه عنــوان مثــال »هــوارد هانــت« در کتابــش »مهلــت 
دهیــد« بــه تشــریح عملیــات خلیــج خوکهــا پرداخــت عملیاتــی کــه 
وی بــا پشــتیبانی مالــی ســیا از آن حمایــت مــی کــرد. ویلیــام باکلــی 
ــه زندگــی خــود وی اشــاره دارد،  در داســتان »نجــات ملكــه« کــه ب
ــل،  ــازد. در مقاب ــی س ــاش م ــیا ف ــازمان س ــش را در س ــت های فعالی
ــی ســیا و ســایر  ــا کمــك هــای مال ــورک و واشــنگتن ب ناشــران نیوی
ــه  ــد ک ــر زدن ــاب دیگ ــا کت ــار صده ــه انتش ــت ب ــی دس ــر دولت دوای
ــرادی  ــا اف ــد. ام ــد مــی کردن ــكا را تایی ــات آمری ــا و اقدام سیاســت ه
ماننــد فیلیــپ ایجــی )یكــی از عوامــل پیشــین ســیا( از ایــن کمــك 
ــود  ــروش خ ــاب پرف ــه وی در کت ــرا ک ــد. چ ــی ماندن ــروم م ــا مح ه
»در درون شــرکت« صریحــا بــه تشــریح ماجراهــای روزانــه خــود در 
اکــوادور، مكزیــك و اروگوئــه پرداختــه اســت کــه البتــه ســیا موفــق 

ــد.  ــری کن ــا از انتشــار آن جلوگی شــد موقت
ــز  ــیا نی ــین س ــل پیش ــر از عوام ــی دیگ ــاب، برخ ــن کت ــر ای ــالوه ب ع
ــورهای  ــكا را در کش ــی آمری ــر اطالعات ــرب دوای ــای مخ ــت ه فعالی
دیگــر شــرح داده انــد. بــه عنــوان نمونــه »ســیا و کیــش جاسوســی« 
نوشــته ویكتــور مارکتــی و جــان مارکــس )کــه بــه افشــای اســراری 
ــد(  ــه ان ــیا آموخت ــال در س ــارده س ــول چه ــه در ط ــد ک ــی پردازن م
»فرصــت مناســب« نوشــته فرانــك اســنپ )کــه بــه شــرح ایامــی مــی 
پــردازد کــه بــه ســقوط ســایگون پایتخــت ویتنــام جنوبــی انجامیــد( 
»در جســتجوی خصــم« نوشــته جــان اســتاکول )کــه از نقــش خــود 
بــه عنــوان سرپرســت عملیــات ســیا در جنــگ هــای داخلــی آنگــوال 

ــوان اشــاره کــرد. در اواســط دهــه 1970 پــرده برداشــت( مــی ت
ــر روی  ــت ســیا در حــوزه دانشــگاه و فرهنــگ، ب پیداســت کــه دخال
علــم سیاســت هــم تاثیــر گذاشــته اســت. فعالیــت هــای اداره پلیــس 
ــل  ــت. عوام ــته اس ــری داش ــن تاثی ــز چنی ــی آی( نی ــدرال )اف ب ف
ایــن دوایــر در بیــن دانشــجویان و اســتادان، جریــان هــای داخلــی و 
ــن اســاس مطالعــات سیاســت مقایســه  خارجــی را گــزارش داده و ای
ای را متزلــزل ســاخته و در واقــع یكپارچگــی ایــن حــوزه را بــه خطــر 
ــگاهیان  ــت دانش ــه آزار و اذی ــدیدا ب ــی آی ش ــت. اف ب ــه اس انداخت
ــر،  ــن ام ــارز ای ــای ب ــه ه ــی از نمون ــه یك ــت ک ــه اس ــكا پرداخت آمری
قتــل پیتــر بومــر یكــی از اســاتید منتقــد اقتصــاد، بــود. اف بــی آی، بــا 
حمایــت از ســازمان ارتــش ســری، افــراد معتــرض بــه جنــگ ویتنــام 
را هــم شناســایی و تــرور مــی کــرد. )نظریــه هــای سیاســت مقایســه 

ــوت ، ص 94) ــد چیلك ای، رونال
ایــن فعالیــت هــا باعــث شــد کــه کنگــره آمریــكا بــه بررســی عواقــب 
ــد در  ــردازد. هرچن ــارج بپ ــل و خ ــی در داخ ــای اطالعات ــت ه فعالی
ــه  ــود کــه کلی ســال 1967 رییــس جمهــور جانســون دســتور داده ب

ــه  ــان ب ــی پنه ــك مال ــه کم ــه هرگون ــزی از ارائ ــت مرک ــر دول دوای
ســازمان هــای آموزشــی یــا ســازمان هــای خصوصــی آزاد خــودداری 
کننــد، ولــی شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد کــه ســازمان ســیا بــا 
بســیاری از دانشــگاه هــا قراردادهایــی دارد و برخــی از ایــن دانشــگاه 

ــه مشــغولند.  ــه فعالیــت هــای ســری و محرمان هــا نیــز ب
ــارم  ــه چه ــه س ــود ک ــی از آن ب ــم حاک ــنا ه ــس س ــات مجل مطالع
ــرار  ــی ق ــا بررس ــب ی ــورد تصوی ــز م ــیا، هرگ ــی س ــات پنهان اقدام
ــتور  ــز از دس ــرای گری ــیا ب ــته، س ــن گذش ــوده اســت. از ای ــه ب نگرفت
ــه  ــا، ب ــا دانشــگاه ه ــاط ســیا ب ــع ارتب ــر من ــی ب ــور مبن رییــس جمه
طــور انفــرادی بــا دانشــگاهیان ارتبــاط مســتقیم برقــرار مــی کــرد و 
صدهــا تــن از ایــن افــراد بــه هدایــت ســیا، بــه تنظیــم قراردادهــا  و 
انتشــار مقــاالت و کتابهــا مشــغول بودنــد. بســیاری از ایــن افــراد جــزو 
ــه تحقیــق  ــادی هــم ب ــراد زی ــد و اف ــوم سیاســی بودن دانشــمندان عل
ــت  ــای سیاس ــه ه ــد. )نظری ــرگرم بودن ــر س ــورهای دیگ ــاره کش درب

ــوت 95( ــد چیلك ــه ای، رونال مقایس
البتــه تحقیقــات دانشــگاهی بــه بنیادهــای خصوصــی هــم وابســتگی 
داشــته و دارنــد. ایــن بنیادهــا ) از جملــه بنیــاد فــورد و بنیــاد 
راکفلــر( بــه عنــوان بنیادهــای خیریــه و غیرانتفاعــی و مدعــی کمــك 
هــای بشردوســتانه، شــالوده شــبكه ای از ســازمان هــا را کــه از طریــق 
ــی  ــل م ــت تحمی ــه دول ــود را ب ــت خ ــروت خواس ــان ث ــا صاحب آنه
کننــد، تشــكیل مــی دهنــد. ایــن شــبكه از ســازمان هــای تحقیقاتــی 
و سیاســت گــذاری تشــكیل مــی شــود کــه بودجــه و کارمنــدان آنهــا 
مشــترکا بــه وســیله بنیادهــا و شــرکت هــا تامیــن مــی شــود. یكــی 
ــروف آن  ــه مع ــی و فصلنام ــط خارج ــورای رواب ــازمانها ش ــن س از ای
ــك  ــر م ــی نظی ــور خارج ــان ام ــه کارشناس ــت ک ــرز« اس ــن اف »فاری
ــته  ــورا برخاس ــن ش ــینجر از درون ای ــری کیس ــدی و هن ــورج بان ج
ــد. مجموعــه ســازمانی مذکــور، »موسســه بروکینگــز« »اداره ملــی  ان
تحقیقــات اقتصــادی« »انجمــن سیاســت خارجــی« و »صنــدوق قــرن 
بیســتم« را هــم در برمیگیــرد و کلیــه ایــن ســازمان هــا بــا حمایــت 
ــات و  ــه اقدام ــا در زمین ــای آنه ــه ه ــگاهیان، از یافت ــی از دانش مال

ــد.   سیاســت هــای خارجــی بهــره مــی گیرن
آنچــه کــه در ایــن ســطور بــه آن اشــاره شــد تنهــا بخــش کوچكــی 
از تــالش هــای دســتگاه هــای سیاســی امنیتــی آمریــكا بــرای نفــوذ 
علمــی در دانشــگاه و موسســات علمــی ســایر کشــورها مخصوصــا از 
طریــق علــوم انســانی اســت. همــان طــور کــه در ابتــدای ایــن مطلــب 
هــم اشــاره شــد، نفــوذ در محافــل علمــی بــه قــدری واضــح و آشــكار 
اســت کــه بارهــا و بارهــا در نهادهــا، موسســات و نیــز دانشــگاه هــای 
ــات بســیاری  ــاره شــده و جزئی ــه آن اش ــی ب ــی و غیرآمریكای آمریكای
ــاس  ــن اس ــت. برای ــده اس ــر ش ــا منتش ــانه ه ــاره آن در رس ــز درب نی
ــت و  ــمها را بس ــی چش ــوش خیال ــبینی و خ ــا خوش ــوان ب ــی ت نم
مدعــی شــد کــه همــه اینهــا بــازی هــای سیاســی و رســانه ای بــرای 
تحــت فشــار قــرار دادن دولــت اســت. آدم وقتــی ایــن ســابقه دیریــن 
ــتفاده از  ــرای سوءاس ــا را ب ــی ه ــنگین آمریكای ــذاری س ــرمایه گ و س
ــان  ــورهای جه ــایر کش ــا در س ــا مخصوص ــگاه ه ــی دانش ــای علم فض
مــی بینــد، چگونــه مــی توانــد آن را صرفــا مســاله ای بــرای تعامــالت 

ــد؟! علمــی بدان
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نفــوذ در مراکــز تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز؛ از 
طــرح تــا عمــل

رویارویــی ایــران و آمریــكا بــه اذعــان کارشناســان مســائل اســتراتژیك 
در ســالهای اخیــر وارد فــاز جدیــدی شــده اســت. آمریــكا پــس 
از شكســت در اجرایــی نمــودن طــرح خاورمیانــه بــزرگ در یــك 
ــراق،  ــان، ســوریه، ع ــی در لبن ــی در پ ــر و شكســت هــای پ دهــه اخی
افغانســتان و نــوار غــزه بــه راهبــرد جدیــدی بــرای رویارویــی بــا قــدرت 
منطقــه ای و نــرم ایــران در پیــش گرفتــه اســت. شكســت تجاوزهــای 
نظامــی ایــاالت متحــده بــه منطقــه آسیاســی غربــی بــی شــك ناشــی از 
قــدرت نــرم ایــران و تــوان متحــد کــردن ملــت هــای مســلمان بــر ضــد 
ــوده  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــط جمه ــكا توس ــه ای آمری ــداف منطق اه
اســت. واقعیتــی کــه بیــش از هــر کســی، آمریكایــی هــا بــه درســتی 

ــد. ــاور و اشــراف دارن آن ب
ــه ای  ــائل منطق ــرح مس ــان مط ــی زاده از کارشناس ــن هان حس
ــكا در  ــه ای آمری ــای منطق ــن سلســله از شكســت ه در تشــریح آخری
برابــر ایــران مــی گویــد:« تغییــر مواضــع آمریــكا در مقابــل ســوریه از 
تغییــر حاکمیــت بــه گفتگــو بــا بشــار اســد نشــانه شكســت آمریــكا از 
جبهــه مقاومــت اســت.« بــا ایــن وجــود؛ آمریــكا در کنــار تجربــه ی این 
شكســت هــای پــی در پــی در جبهــه جنــگ ســخت، بــه جنــگ نــرم 
حســاب شــده ای بــا جمهــوری اســالمی ایــران مشــغول بــوده اســت.

اگــر بــا نگاهــی ســهل اندیشــانه بــه مســائل عرصــه بیــن الملــل نــگاه 
نكنیــم، تصدیــق خواهیــم کــرد کــه مذاکــرات هســته ای حــال حاضــر 
ــا  ــكا ب ــرم آمری ــل ن ــروژه تقاب ــم از پ ــی مه ــران و 5+1 بخش ــن ای بی
ــاالت متحــده در  ــد. ای ــی آی ــه حســاب م ــران ب ــوری اســالمی ای جمه
راهبــرد جدیــد خــود بــر آن اســت تــا امتیــازات از دســت داده در طــی 
ــا تاثیرگــذاری  ــران را ب ــا جمهــوری اســالمی ای ــل هــای ســخت ب تقاب
بــر افــكار عمومــی داخــل ایــران از گــذر برگــزاری مذاکــرات هســته ای 
ایــران و 1+5 بــه دســت آورد. جــان ســاورز، رئیــس پیشــین دســتگاه 
ــكا  ــا شــبكه ســی ان ان آمری ــه ای ب ــی انگلیــس طــی مصاحب اطالعات
ــم  ــا داری ــم آنچــه م ــن فكــر می کن ــد:« م ــه مــی گوی ــن زمین در همی
می بینیــم یــك کشــوری اســت کــه در حــال دوران گــذار و انتقــال از 
یــك پایــه و اســاس انقالبی گــری بــه یــك کشــور عادی تــر و نرمال تــر 
ــر اســتراتژیك در  ــدری صب ــه ق ــاز ب ــا نی ــم م ــر می کن ــن فك اســت. م
ــرای توســعه و تكامــل ظــرف  ــه آن، زمــان ب ــا ب ــم ت ــران داری ــال ای قب

10 تــا 15 ســال پیــش رو بدهیــم. البتــه اگــر ایــران ســعی بــه گریــز 
هســته ای بكنــد، مــا همچنــان یــك ضامــن نهایــی کــه همــان حملــه 
محتمــل نظامــی اســت، داریــم. امــا مــن فكــر می کنــم ایــن احتمــال 
وجــود دارد کــه ایــران طــی 10 تــا 15 ســال آینــده بــه کشــوری عادی 
تــر و نرمالتــر تبدیــل شــود و مــا بایــد ایــن احتمــال را تقویــت کنیــم.«
ــی در  ــت مختلف ــاد و حمای ــا انتق ــه ب ــام« اگرچ ــری »برج ــكل گی ش
ــك  ــت ی ــته اس ــود توانس ــن وج ــا ای ــد، ب ــراه ش ــكا هم ــران و آمری ای
ــران و  ــری ای ــق کند!«نزدیكــی ظاه ــدار را محق ــد ناپای ــت هرچن واقعی
آمریــكا«. بــر همیــن اســاس رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی عــالوه بــر 
ــد،  ــرای اجــرای آن مشــخص کــرده ان ــه ای را ب ــه گان آنكــه شــروط ن
در مــاه هــای اخیــر مكــرر در زمینــه خطــر »نفــوذ« آمریــكا در ســطح 
ــطح  ــكا در س ــوذ« آمری ــر »نف ــد خط ــد. برآین ــدار داده ان ــور هش کش
ایــران و منطقــه را مــی تــوان تغییــر ذهنیــت و دیــدگاه افــكار عمومــی 
ــاالت  ــتعماری ای ــداف اس ــه اه ــبت ب ــه نس ــورهای منطق ــران و کش ای
متحــده دانســت. بــا ایــن وجــود؛ رصــد و بررســی طبقــه بنــدی شــده 
و جــزء بــه جــزء اهــداف آمریــكا در برهــه زمانــی پســابرجام از الزامــات 
حفــظ منافــع ملــی در ایــن مقطــع حســاس خواهــد بــود. در ایــن میان؛ 
تاثیرگــذاری آمریــكا بــر افــكار عمومــی ملــت ایــران بــه عنــوان محــور 
ــاالت  ــدف ای ــن ه ــوان بزرگتری ــی ت ــه را م ــت در منطق ــی مقاوم اصل
متحــده در پــروژه نفــوذ دانســت. بــا ایــن وجــود؛ اجرایــی شــدن ایــن 
ــود. عناصــری  ــد ب ــد عناصــری در داخــل کشــور خواه مســئله نیازمن
ــكار  ــال اف ــه اقب ــكا، زمین ــره آمری ــردن چه ــزک ک ــا ب ــد ب ــه بتوانن ک
عمومــی بــه ایــاالت متحــده و بــه قــدرت رســیدن عناصــر غربگــرا در 

ســطح کشــور را فراهــم نماینــد.
رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی در کنــار آنكــه نفــوذ فرهنگی و سیاســی 
دشــمن در شــرایط کنونــی را مهــم تریــن و خطرناکتریــن نــوع »نفــوذ« 
ــیاری در  ــزوم هوش ــر ل ــد ب ــن تاکی ــش ضم ــدی پی ــد؛ چن ــته ان دانس
برابــر توطئــه هــای آمریــكا، از طراحــی دشــمن بــرای نفــوذ در مراکــز 
ــن  ــریح ای ــان در تش ــد. ایش ــر دادن ــاز خب ــم س ــر و تصمی ــم گی تصمی

موضــوع مــی فرماینــد:  
ایــن  هــم  سیاســی  نفــوذ 
مراکــز  در  کــه  اســت 
نشــد  اگــر  و  تصمیم گیــری، 
تصمیم ســازی، نفــوذ بکننــد. 
و  سیاســی  دســتگاه های  وقتــی 
ــور  ــک کش ــی ی ــتگاه های مدیریّت دس
تحت تأثیــر دشــمنان مســتکبر قــرار گرفــت، 
ــور  ــن کش ــا در ای ــه ی تصمیم گیری ه ــت هم آن وق
ــتکبرین  ــل و اراده ی مس ــت و می ــِق خواس ــر طب ب
ــوند.  ــور میش ــی مجب ــت؛ یعن ــد گرف ــام خواه انج
ــرار  ــی ق ــوذ سیاس ــت نف ــوری تح ــک کش ــی ی وقت
گرفــت، حرکــت آن کشــور، جهت گیــری آن کشــور 
ــا  ــق اراده ی آنه ــر طب ــی، ب ــتگاه های مدیریّت در دس
اســت؛ آنهــا هــم همیــن را میخواهنــد. آنهــا دوســت 
ــک  ــر ی ــان را ب ــر از خودش ــک نف ــه ی ــد ک نمیدارن
ــه در  ــزی ک ــل آن چی ــد، مث ــّلط بکنن ــوری مس کش
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بــا ایــن وجــود؛ نفــوذ کشــورهای اســتعمارگر در مراکــز تصمیــم گیــر و 
تصمیــم ســاز کشــور ایــران مســئله ای جدیــد و بــدون ســابقه در تاریــخ 
معاصــر نیســت. اوج ایــن مســئله در تاریــخ معاصــر ایــران را مــی تــوان 
در جریــان ســرنگونی دولــت مصــدق توســط عناصــر ســفارت آمریــكا 
و بازگشــت محمدرضــا پهلــوی بــه عرصــه قــدرت مشــاهده کــرد. چــه 
ــز ؛ دو  ــی دوم نی اینكــه پیــش از آن و در مقطــع پــس از جنــگ جهان
ــاز و  ــم س ــز تصمی ــوذ در مراک ــرای نف ــیه ب ــتان و روس ــدرت انگلس ق
تصمیــم گیــر دولــت ایــران رقابــت سرســختانه ای را بــا یكدیگــر ثبــت 
کــرده انــد. بــه صورتــی کــه دولــت ایــران مجبــور شــده بــود بــرای در 
ــه سیاســت  ــور، ب ــدرت مذک ــای دو ق ــاج خواهــی ه ــدن از ب ــان مان ام
ــری  ــیله دیگ ــه وس ــدام را ب ــر ک ــر ه ــی روی آورده، ش ــه منف موازن
ــور،  ــای مذک ــت ه ــی رقاب ــی دوره زمان ــد! ط ــع نمای ــدودی رف ــا ح ت
سرسیســیل اســپرینگ رایــس، وزیــر مختــار انگلیــس در ســال 1900 
میــالدی طــی نامــه ای بــه یكــی از کارگــزاران دولــت انگلســتان ضمــن 
اظهــار نگرانــی از ســلطه روســیه در آســتانه انقــالب مشــروطه مكنونــات 
باطنــی خــود را چنیــن آشــكار مــی ســازد :«همــه ایــن اشــخاص کــه 
ــد و آن اینكــه  ــول ان ــه متفــق الق ــك نكت ــد در ی ــی آین ــن م پیــش م
روســیه موفــق شــده اســت انگلســتان را بــا کمــال احتــرام و نزاکــت از 
صحنــه سیاســتهای ایــران خــارج ســازد. چنــد روز پیــش وزیــر خارجــه 
ایــران نظــر مــرا در ایــن بــاره جویــا شــد ، جــواب دادم در حــال حاضــر 

مثــل ایــن اســت کــه روســیه شــوهر قانونــی ایــران شــده اســت.
ــروزی  ــا پی ــرداد ت ــای 28 م ــس از کودت ــع پ ــود؛ در مقط ــن وج ــا ای ب
انقــالب اســالمی، نفــوذ و ســلطه آمریــكا بــر سیاســت داخلــی و خارجی 
ایــران یكســره و همــه جانبــه بــوده اســت. جان فــوران، اســتاد دانشــگاه 
ــن  ــده، از مطرح تری ــاالت متح ــرب ای ــوب غ ــارا« در جن ــانتا بارب »س
جامعه شناســان و اندیشــمندان »انقالب هــای اجتماعــی« در جهــان در 
متــن کتــاب »مقاومــت شــكننده« مــی نویســد: »بــه رغــم سیاســت بــه 
ظاهــر مســتقل ایــران و دیپلماســی نفــت ایــن کشــور، شــاه در آســتانه 
انقــالب 1979/ 1357 بــه نحــو فزاینــده ای در روابــط اقتصــادی، 
ــكا وابســته مــی شــد.  ــه امری نظامــی، سیاســی و اســتراتژیكی خــود ب
هیــچ کشــور دیگــری را نمــی تــوان یافــت کــه ایــاالت متحــده امریــكا 
ــع  ــوذ کــرده باشــد.« انقــالب اســالمی درواق ــه در آن نف ــن پای ــا بدی ت
ــاال  ــان داد! ح ــوذ پای ــن نف ــتمر ای ــد مس ــه رون ــه ب ــود ک ــده ای ب پدی

ــد  ــر رون ــا تاثیرگــذاری ب ــاره خواهــان آن اســت کــه ب ــكا دوب امــا آمری
ــدن عناصــری  ــه روی کار آم ــران، زمین ــی ای مناســبات سیاســت داخل
متمایــل بــه خــود را فراهــم کــرده، مجــدداً نفــوذ حداکثــری خــود در 

ســاخت سیاســی ایــران را تحقــق بخشــد.
ــور از  ــل کش ــرب در داخ ــه غ ــل ب ــات متمای ــر و جریان ــود عناص وج
ــران  ــه ای ــی جامع ــات سیاس ــی از واقعی ــالمی یك ــالب اس ــدای انق ابت
بــوده اســت. جریاناتــی کــه بــر خــالف بینــش سیاســی قاطبــه مــردم 
ــرفت را  ــه پیش ــه هرگون ــیدن ب ــت، رس ــام)ره( ام ــران و ام ــی ای انقالب
ــه  بــدون اجــازه آمریــكا و غــرب ناممكــن دانســته؛ شــاهراه رســیدن ب
توســعه را قــرار گرفتــن در مــدار توســعه غربــی و تمكیــن بــه خواســته 
ــت  ــت موق ــان دول ــد. جری ــزرگ مــی دانســته ان ــدرت هــای ب هــای ق
ــراد  ــن اف ــده تری ــناخته ش ــدر از ش ــی ص ــن بن ــس از آن، ابوالحس و پ
دارای ایــن نــوع تفكــر بــه حســاب مــی آینــد. ولیكــن در گــذر انقــالب 
اســالمی افــراد دیگــری نیــز بــه تدریــج تمایــالت غربگرایانــه خــود را 
آشــكار کــرده، بــر خــالف راه و مــرام اصلــی انقــالب اســالمی خواســتار 

ــه آغــوش آمریــكا شــدند. ــردن ب پنــاه ب
اگرچــه ایــن واقعیــت از ابتــدای شــروع دولــت ســازندگی و در جریــان 
ــروز و  ــای هاشــمی ب ــای آق ــت ه ــای اقتصــادی دول ــری ه ــت گی جه
ــوان  ــا ایــن وجــود، اوج تظاهــر آن را مــی ت ظهــور پیــدا مــی کنــد؛ ب
در جریــان تحصــن نماینــدگان اصــالح طلــب مجلــس ششــم و تمــاس 
مســتقیم آنهــا بــا نماینــدگان کنگــره آمریــكا از صحــن مجلــس شــورای 
اســالمی! مشــاهده کــرد. افــرادی کــه نامــه ی معــروف بــه »جــام زهــر« 
را بــه رهبــر انقــالب اســالمی نوشــتند و خواســتار تســلیم بــدون قیــد 
و شــرط انقــالب اســالمی بــه نظــام ســلطه شــدند. بعدهــا ایــن جریــان 
ــه حاشــیه  ــران ب ــران از عرصــه سیاســی ای ــردم ای ــا رای م ــی ب انحراف
رانــده شــد، ولیكــن بــار دیگــر خنجــر پنهــان خــود را در جریــان فتنــه 
ــرد.  ــرو ک ــران ف ــی ای ــت انقالب ــالمی و مل ــالب اس ــوی انق 88 در پهل
ــاری،  ــال ج ــم در س ــات مه ــتانه دو انتخاب ــران در آس ــن ای ــرار گرفت ق
بــی شــك فرصتــی آرمانــی بــرای آمریــكا و غــرب خواهــد بــود تــا بــا 
حمایــت از جریانــات متمایــل بــه خــود؛ آنهــا را در مراکــز تصمیــم گیــر 

و تصمیــم ســاز جمهــوری اســالمی نفــوذ دهنــد.
در همیــن زمینــه؛ فیلیــپ هامونــد وزیرخارجــه انگلیــس چنــدی پیــش 
در جریــان مصاحبــه بــا روزنامــه ســعودی شــرق االوســط گفته اســت:« 
ــران  ــد ای ــه می خواهن ــی ک ــه اصالح طلبان ــیم ک ــدوار باش ــد امی ــا بای م
ــه نفــع خــود تمــام  ــر ]در دنیــا[ ایفــا کنــد، بحــث را ب نقشــی مثبت ت
کننــد.« درواقــع غــرب امیــدوار اســت تــا از رهگذر شــكل گیــری توافق 
هســته ای در ایــران، زمینــه بــر روی کار آمــدن جریانــات متمایــل بــه 
خــود را در متــن سیاســت داخلــی ایــران فراهــم کنــد. رابــرت لیتــواک 
ــد:  ــه می نویس ــن زمین ــز در همی ــون نی ــكده ویلس ــناس اندیش کارش
ــه رو  ــاح میان ــت جن ــب تقوی ــق موج ــن تواف ــت ای ــد اس ــا معتق »اوبام
ــرار  ــكا ق ــوب آمری ــی مطل ــیر اجتماع ــران را در مس ــته و ای ــران گش ای
ــات  ــدون در نظــر گرفتــن مســئله انتخاب ــن وجــود؛ ب ــا ای می دهــد.« ب
نیــز نمــی تــوان منكــر نفــوذ عناصــر غربگــرا در بدنــه دســتگاه هــای 
تصمیــم ســاز و تصمیــم گیــر کشــور شــد. در ایــن میــان؛ آگاهــی مردم 
ــه  ــد ب ــی توان از اهــداف فراهســته ای دشــمن در مقطــع پســابرجام م
عنــوان مهــم تریــن مانــع نفــوذ غربگرایــان در بدنــه قــدرت جمهــوری 
اســالمی بــه شــمار آیــد. امــری کــه البتــه نیازمنــد روشــنگری بیــش از 

پیــش نخبــگان و رســانه هــای کشــور خواهــد بــود

ــن کار  ــد ای ــرن 20 در هن ــل ق ــرن 19 و اوای ــر ق اواخ
را کردنــد؛ از خودشــان آنجــا مأمــور داشــتند؛ یــک 
ــن  ــروز ای ــود. ام ــد ب ــس هن ــس رئی ــر از انگلی نف
ــت  ــن اس ــر ای ــا بهت ــرای آنه ــت؛ ب ــر نیس امکان پذی
ــور  ــانی در رأس آن کش ــت کس ــود آن مّل ــه از خ ک
باشــند کــه مثــل آنهــا فکــر کننــد، مثــل آنهــا اراده 
کننــد، مثــل آنهــا و بــر طبــق مصالــح آنهــا تصمیــم 
ــن  ــدف ای ــت. ]ه ــی اس ــوذ سیاس ــن نف ــد؛ ای بگیرن
ــد،  ــوذ کنن ــری نف ــز تصمیم گی ــه [ در مراک ــت ک اس
ــوذ  ــازی ]نف ــم س ــز تصمی ــتند در مراک ــر نتوانس اگ
ــازی  ــه تصمیم س ــت ک ــی هس ــرا جاهای ــد[؛ زی کنن
ــی اســت کــه دشــمن انجــام  میکنــد. اینهــا کارهای

مــی دهــد.
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دشمن دنبال روزنه نفوذ از مجلس است
و  مـــؤمن  لیســت ها،  پیشــنهاددهندگاِن  اگــر 
انقالبــي هســتند و خــط امــام را واقعــًا قبــول دارنــد 
ــاره  مجلــس شــوراي  ــه لیســت آنهــا درب مي تــوان ب
اســالمي و مجلــس خبــرگان اعتمــاد کــرد امــا اگــر 
ــي  ــدان اهمیت ــتقالل، چن ــن و اس ــالب و دی ــه انق ب
ــکا و  ــاي امری ــال حرف ه ــان دنب ــد و دلش نمي دهن
دیگــر بیگانــگان اســت، قابــل اعتمــاد نیســتند. ایــن 
ــدار  ــالمي در دی ــالب اس ــم انق ــر معظ ــم رهب ــخنان مه ــي از س بخش
هــزاران نفــر از مــردم قــم در رابطــه بــا انتخابــات مهــم پیــش رو اســت 
ــار مهمــي را پیــش روي مــردم جهــت انتخــاب نـامـــزدهاي  کــه معی

انتخـابـــاتي قـــرار دادند. 
ارائــه معیــار انتخــاب نامزدهــاي انتخاباتــي توســط معظم لــه در 
شــرایطي کــه نظــام ســلطه تــالش مي کنــد بــه واســطه برجــام نفــوذ و 
تســلط خــود در کشــور را توســعه دهــد بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــا 
توجــه بــه اینكــه انتخابــات دهــم مجلــس شــوراي اســالمي و پنجمیــن 
دوره انتخابــات خبــرگان رهبــري هــم نزدیــك اســت و دشــمنان 
تــالش مي کننــد بــا بــه کارگیــري برخــي عناصــر در ایــن دو مجلــس، 
جمهــوري اســالمي ایــران را تضعیــف کننــد، حــال ســؤال اساســي ایــن 
ــا  ــات ب ــوان تشــخیص داد کــدام نامــزد انتخاب ــه مي ت اســت کــه چگون
توجــه بــه وابســتگي حزبــي و جناحــي آنهــا داراي ویژگــي مــورد نظــر 
رهبــري معظــم انقــالب اســت، بــا ایــن پیــش فــرض کــه قاعدتــاً اگــر 
ــت  ــورد حمای ــاًل م ــه غــرب دلگــرم باشــد، متقاب ــي ب ــا جریان ــردي ی ف
آنــان نیــز قــرار خواهــد گرفــت، حــال ایــن حمایــت مي توانــد صریــح 
ــا  ــه صــورت ضمنــي و تلویحــي صــورت گیــرد ت ــا ب و شــفاف باشــد ی
بــدون ایجــاد حساســیت، اقبــال عمومــي را بــه ســمت چنیــن جریانــي 

هدایــت کنــد. 
ــم  ــس ده ــي هاي مجل ــخیر کرس ــت تس ــوان گف ــر مي ت ــان بهت ــه بی ب
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــد ک ــوذي باش ــي نف ــداق عین ــد مص مي توان
ــر آن تأکیــد داشــته اند و  اســالمي ایــران طــي هفتــه گذشــته بارهــا ب
ــان اجــالس مجمــع  ــدار علمــا، صاحبنظــران و میهمان ــه در دی از جمل

جهانــي اهــل بیــت )ع( و اجــالس اتحادیــه رادیــو تلویزیون هــاي 
اســالمي، در خصــوص توافــق هســته اي ایــران و اهــداف جبهــه 
اســتكبار مي فرماینــد: »نیــت آنهــا ایــن بــود کــه از ایــن توافــق راهــي 
پیــدا کننــد بــراي نفــوذ در کشــور، مــا ایــن راه را بســتیم... نــه نفــوذ 
اقتصــادي امریــكا را در کشــور اجــازه خواهیــم داد، نــه نفــوذ سیاســي 
و نــه نفــوذ فرهنگــي. بــا همه تــوان - کــه بحمــداهلل ایــن تــوان، امــروز 

ــه خواهیــم کــرد .« ــن نفــوذ مقابل ــا ای ــاد هــم هســت- ب زی
ایــن بیانــات بــه خوبــي نشــان مي دهــد نظــام ســلطه و به ویــژه 
نهایــي  هــدف  را  هســته اي  توافقنامــه  و  مذاکــرات  امریكایي هــا 
ــت؛  ــران اس ــت در ای ــر حاکمی ــا تغیی ــرد آنه ــت راهب ــد و غای نمي بینن
ــاق فكرهــاي امریكایــي و صهیونیســتي  اهدافــي کــه اندیشــكده ها و ات
ــنهاد و  ــره پیش ــفید و کنگ ــه کاخ س ــرراً ب ــر مك ــاي اخی ــي ماه ه ط
ــي هــم خــود  ــه امریكای توصیــه مي کننــد و برخــي از مقامــات بلندپای

ــد.  ــد مي کنن ــر آن تأکی ب
»لــزوم تغییــر حاکمیــت در ایــران« یکــي از اهــداف 
ــكده  ــار اندیش ــن ب ــران را آخری ــا ای ــه ب ــرب در مواجه ــده غ عم
امریكایــي بنیــاد دفــاع از دموکراســي در یادداشــتي بــه قلــم بنجامیــن 
وینتــال عضــو ارشــد ایــن مؤسســه مي تــوان مشــاهده کــرد کــه در آن 
ــه  ــوذ ب ــراي نف ــق هســته اي ب ــد از تواف ــي مي خواه ــات امریكای از مقام
ایــران و در نهایــت تغییــر رژیــم اســتفاده کننــد. نویســنده در بخشــي 
از یادداشــت خــود اینگونــه مي نویســد: »جزئیــات فنــي توافــق جامــع 
هســته اي ایــران از زمــان حصــول آن مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت، 
ــت  ــه غای ــه ب ــه ک ــرار نگرفت ــورد توجــه ق ــي م ــك مســئله حیات ــا ی ام
شایســته توجــه اســت: ایــن توافــق بــراي مــردم ایــران کــه عمیقــاً در 
ــه  ــه چ ــتند، ب ــان هس ــراي سرزمینش ــك ب ــده اي دموکراتی آرزوي آین
ــب اساســي  ــه حقــوق بشــر یكــي از معای ــي ب معنــي اســت؟ بي اعتنای
توافــق هســته اي بــه شــمار مــي رود. وقتي کــه نماینــده عالــي اتحادیــه 
اروپــا اظهــار مــي دارد کــه او امیــدوار اســت ایــن توافــق آغازگــر »فصــل 
ــه  ــن واژگان را ب ــوان ای ــد، مي ت ــران باش ــا ای ــط ب ــدي« در رواب جدی
هــر نحــوي - از تعهــد سرســختانه بــراي دفــاع از حقــوق بشــر تــا رد 
ــوق بشــر[ به منظــور انجــام داد و ســتد  ــات سوءاســتفاده ]از حق اتهام

بــا حكومــت اســالمي ایــران- تعبیــر کــرد.«
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فروپاشي قریب الوقوع
بنجامیــن وینتــال در ادامــه بــا اشــاره بــه کارکــرد شــبكه هاي فنــاوري 
ــر  ــال 88 خاط ــران در س ــه فتنه گ ــك ب ــراي کم ــرفته ب ــي پیش نظارت
نشــان مي کنــد: »... توافــق هســته اي... جنبــه مثبتــي هــم دارد، شــاید 
ــود ســاختن  ــان به منظــور ناب ــق برایمــان تنهــا 10 ســال زم ــن تواف ای
حكومــت ایــران خریــده باشــد... بــا در نظــر داشــتن ایــن مســئله ایــن 
مــدت زمــان بایــد به طــور کارآمــد و تأثیرگــذاري مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد.
ــان  ــون خودم ــران و مدی ــاي ای ــون دموکرات ه ــم را مدی ــن مه ــا ای م
ــي  ــن فروپاش ــاره تضمی ــده درب ــاالت متح ــع ای ــرار موض ــتیم. تك هس
»پــرده آهنیــن« یــك نقطــه آغــاز محســوب مي شــود. آنچــه در 
فاصلــه ســال   هاي 1970-1980 در لهســتان اتفــاق افتــاد یــك نمونــه 

برجســته قلمــداد مي شــود. 
جنبــش طبقــه کارگــر در آنجــا قــدرت گرفــت و بــه نابــودي کمونیســم 
در ایــن کشــور کمــك کــرد. اعتصــاب ســال 1980 در کارخانــه 
کشتي ســازي لنیــن در گدانســك در نهایــت بــه فروپاشــي امپراتــوري 
ــت  ــام حمای ــا انج ــكا ب ــري امری ــش کارگ ــد. جنب ــر ش ــوروي منج ش
ــه  ــه کارگــران لهســتاني ب ــي ب ــه کمــك مال ــا ارائ ــه ب ــه از جمل قاطعان
دلیــل وقفــه در کار نقــش بســزایي در انقــالب آزادي خواهانــه اتحادیــه 

ــا کــرد.« کارگــري وحــدت ایف
نویســنده همچنیــن بیــان مي کنــد: »پارلمــان اروپــا و قــواي مقننه ملي 
ــاي  ــي در ندامتگاه ه ــدان سیاس ــت[ معان ــورد ]وضعی ــد در م مي توانن

کیفــري ایــران جلســات رســیدگي برگــزار نماینــد. 
ــه  ــدید عرض ــا تش ــر ب ــال تغیی ــران در قب ــت ای ــیب پذیري حكوم آس
ــد.  ــدا مي کن ــش پی نقــض گســترده حقــوق بشــر توســط تهــران افزای
شــاید انجــام مبــارزات پایــدار حقــوق بشــري به ویــژه در اروپــا در درون 
حكومــت ایــران انشــقاق پدیــد آورد. هدایــت مســیر منتهــي بــه تغییــر 
ایــران دشــوار خواهــد بــود، امــا توافــق هســته اي عمیقــاً معیــوب کنوني 
ــه دســت  ــر تغییــر ایــران ب ــراي تمرکــز ب فرصــت منحصربه فــردي را ب

مي دهــد.«

از  حمایــت  و  ایــران  در  برانــدازي  بــر  کــري  تأکیــد   
ن طلبــا نظر ید تجد

ــال  ــن وینت ــه بنجامی ــي هــم نظرشــان ب سیاســتمداران ارشــد امریكای
ــم  ــا ه ــه آنه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــك اس ــیار نزدی بس
ــان  ــت از جری ــي و حمای ــاي اجتماع ــاد ناآرامي ه ــزوم ایج ــا از ل باره
تجدیدنظرطلــب بــا هــدف تغییــر حاکمیــت سیاســي در ایــران ســخن 

ــد.  ــان آورده ان ــه می ب
بــه عنــوان نمونــه جــان کــري در جلســه ســؤال و جــواب در شــوراي 
روابــط خارجــي امریــكا بــار دیگــر اشــاره مي کنــد کــه ســران 
ایاالت متحــده امریــكا همچنــان امیدوارنــد - کــه بــا اعمــال تحریم هــاي 
اقتصــادي ضمــن افزایــش مشــكالت معیشــتي مــردم و به وجــود آمــدن 
ــود  ــي به وج ــي اجتماع ــورم - نارضایت ــكاري و ت ــد بی ــي مانن معضالت
ــان  ــبیه هم ــد؛ ش ــرار دهن ــت ق ــل حاکمی ــردم را در مقاب ــد و م آورن
ــد  ــالش کردن ــد و ت ــورت دادن ــال 88 ص ــي در س ــه جماعت ــزي ک چی
بــا ایجــاد نافرمانــي مدنــي اســتحاله رســمي نظــام را عملیاتــي کننــد. 
ــد  ــال مي توان ــت 15 س ــد: »گذش ــح مي ده ــاره توضی ــن ب ــري در ای ک
تغییــرات زیــادي در ایــران ایجــاد کنــد... بــاور مــن ایــن اســت کــه در 

ــروز  ــران ام ــه ای ــر ب ــد. اگ ــي مي افت ــور اتفاقات ــك کش ــال، در ی 15 س
ــالت  ــا تحصی ــي ب ــوري داراي مردم ــه کش ــد ک ــد، مي بینی ــگاه کنی ن
ــرائیل  ــه اس ــه از جمل ــورهاي منطق ــه کش ــا هم ــتر ب ــه پیش ــت ک اس
ــي  ــارس، تاریخ ــرزمین پ ــه س ــد ک ــت. مي دانی ــتانه داش ــي دوس روابط
ــان کــه 25درصــد  طوالنــي دارد و واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن جوان
آنــان بیــكار هســتند، آینــده مي خواهنــد. اگــر بــه تهــران برویــد، مــن 
ــه  ــد ک ــن گفته ان ــه م ــد ب ــه رفته ان ــن ک ــتان م ــي دوس ــوده ام ول نب
جوانــان بــه دنبــال گوشــي هاي هوشــمند هســتند و مي خواهنــد 
بخشــي از دنیــا باشــند. مــن نمي دانــم تــا 15 ســال دیگــر چــه اتفاقــي 
ــادي روي مي دهــد. مســئله  ــات زی ــم اتفاق ــد جــز اینكــه مي دان مي افت
ــد  ــه بای ــد بلك ــق کنی ــر را خل ــد تغیی ــما نمي توانی ــه ش ــت ک اینجاس

ــد...« ــاالت را بیازمایی احتم

اوباما: میانه روها در ایران تقویت شوند!
برداشــت واقعــي از ســخنان جــان کــري مبنــي بــر بهره بــرداري 
ایرانــي و ســهم جریــان مدعــي  نیازهــا و مشــكالت جوانــان  از 
اصالح طلبــي از اهــداف عالــي مقامــات امریكایــي زمانــي ممكــن اســت 

ــم.  ــي کنی ــم نگاه ــا ه ــاراک اوبام ــر ب ــخنان اخی ــه س ــه ب ک
وي در مصاحبــه بــا رادیــو ملــي کشــورش تأکیــد مي کنــد: »مــن ســعي 
ــم در  ــر مي کن ــم. فك ــاب کن ــما اجتن ــؤال ش ــه[ س ــخ ب ــدارم از ]پاس ن
ــم  ــر مي کن ــن فك ــي وجــود دارد. م ــاي متفاوت ــران رویكرده داخــل ای
ــت  ــد کار درس ــر مي کنن ــه فك ــتند ک ــران هس ــل ای ــي داخ تندروهای
بــراي انجــام دادن مخالفــت بــا مــا، جســت وجو و تــالش بــراي نابــودي 
ــن و  ــا یم ــوریه ی ــون س ــي چ ــي در مكان های ــاد خراب ــرائیل و ایج اس

لبنــان اســت.«
رئیــس دولــت امریــكا در ادامــه به صــورت ضمنــي از جماعــت مدعــي 
ــام بــرده و از لــزوم جلــب نظــر آنهــا توســط  اصالح طلبــي در داخــل ن
کشــورش ســخن بــه میــان مــي آورد: »همچنیــن فكــر مي کنــم 
دیگرانــي در داخــل ایــران هســتند کــه فكــر مي کننــد ایــن کار 
ــق هســته اي را  ــن تواف ــا ای ــر م ــن اســت اگ ــازنده اســت و ممك غیرس
ــر  ــاي میانه روت ــه نیروه ــي را ک ــوان[ آنهای ــا دســت ]ت ــم، م امضــا کنی
ــه  ــدي ک ــا موضــوع کلی ــم. ام ــت مي کنی ــران هســتند، تقوی داخــل ای
مي خواهــم مطــرح کنــم آن اســت کــه توافــق ]هســته اي[ ایــن 
موضوعــات را در نظــر نمي گیــرد، حتــي اگــر ایــن تغییــرات رخ ندهــد، 

ــق را داشــته باشــیم.« ــا تواف ــه م ــر اســت ک ــم بســیار بهت ــاز ه ب
در حالــي اوبامــا بــار دیگــر صحبــت از روي کارآمــدن جریــان معتــدل 
]تجدیدنظرطلبــان[ مي کنــد کــه وي چنــد روز قبــل از ایــن مصاحبــه 
ــا  ــد مذاکــرات هســته اي ب ــراف مي کن ــي آر« اعت ــا »ان پ ــو ب در گفت وگ
ایــران بــه دلیــل ناتوانــي امریــكا از تغییــر نظــام ایــران بــوده اســت. بــا 
مــرور اظهــارات و جهت گیري هــاي شــخصیت های برجســته نظــام 
ــه روي  ــت ک ــي پیداس ــا به خوب ــانه هاي آنه ــن رس ــلطه و همچنی س
ــور  ــواي کش ــر ق ــس و دیگ ــرب در مجل ــواه غ ــف هواه  خ ــدن طی کارآم
ــم  ــس شش ــكل گیري مجل ــوده و ش ــلطه ب ــام س ــداف نظ ــي از اه یك
ــن شــرایطي  ــان دولتمــردان کاخ ســفید اســت و در چنی دیگــري آرم
ــدرو  ــان تن ــه جری ــا وابســتگان ب ــد ت ــم مي کن ــون و مصلحــت حك قان
تجدیدنظرطلــب به راحتــي از مجــاري قانونــي تأییــد صالحیــت نشــده 
و در کنــار آن نســبت بــه رفتــار و مواضــع آنهــا روشــنگري گســترده اي 

صــورت گیــرد.
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خسارت های »نفوذ« در گذار تاریخ
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــخ جمه ــی در تاری ــا تورق ب
ــاهده  ــوان مش ــوذ را می ت ــددی از نف ــای متع نمونه ه
کــرد. واکاوی ســیر نفــوذ در الیه هــای نظــام جمهــوری 
ــای  ــرای درک مولفه ه ــبی را ب ــتر مناس ــالمی، بس اس
نفــوذ و چگونگــی نفــوذ بــرای جلوگیــری از آن فراهــم 
می ســازد. مــواردی همچــون نفــوذ مجاهدیــن و 
جریان هــای جاسوســی در دولــت موقــت، نفــوذ 
ــای  ــش در کودت ــه درون ارت ــرب ب ــای مخ جریان ه
ــمی در  ــدی هاش ــوذ مه ــدر، نف ــوذ بنی ص ــاب، نف نق
بیــت منتظــری و در نهایــت نفــوذ نیروهــای مخــرب از 
طریــق ســران فتنــه از مهمتریــن نمونه هــای نفــوذ در 
طــول تاریــخ پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی اســت.

1- خسارت هاى »نفوذ« منافقین در دولت موقت 
ســازمان سیاســی-نظامی منافقیــن )مجاهدیــن خلق( 
ــا  ــال 54 ب ــد در س ــیس ش ــال 1344 تاس ــه در س ک
گرایــش بــه مارکسیســم تغییــر ایدئولــوژی داد. ایــن 
ــل انحــراف در روزهــای منتهــی  ــه دلی ــه ب ــان ک جری
بــه انقــالب اقــدام بــه کارشــکنی کــرد، در دوران دفاع 
مقــدس نیــز تــالش کــرد تــا بــه جمهــوری اســالمی 

ــه وارد کنــد. ضرب
ــون  ــان انقالبی ــوذ در می ــرای نف ــن ب ــوی مجاهدی تکاپ
و نیروهــای مذهبــی، در روزهــای پایانــی عمــر رژیــم 
ــی از  ــش« یک ــی زه ک ــود. »عل ــده ب ــاز ش ــوی آغ پهل
مهره هــای نفــوذی منافقیــن بــود کــه مامــور رســوخ 
در انقالبیــون بــه خصــوص افــرادی کــه ارتبــاط نزدیک 
ــق  ــن رفی ــه محس ــود. چنانک ــتند ب ــام)ره( داش ــا ام ب

دوســت می گویــد: »یکــی از کســانی کــه مامــور شــده 
ــا هــر  ــود. م ــی زه کــش ب ــد عل ــن کار کن ــود روی م ب
ــالش  ــن ت ــا اولی ــم...« ام ــت می کردی ــم صحب روز باه
ــه روزهــای  ــوط ب ــوذ، مرب ــرای نف ــن ب جــدی مجاهدی
آغازیــن انقــالب بــود؛ زمانــی کــه آنــان تــالش کردنــد 
ــه داخــل تشــکیالت ســتاد اســتقبال  ــا نفــوذ ب ــا ب ت
از امــام)ره(، مهمتریــن مســئولیت ایــن ســتاد یعنــی 
ــا  ــد ام ــده بگیرن ــام)ره( را برعه ــان ام ــت از ج حفاظ
شــهید مطهــری بــا نفــوذ ســازمان منافقیــن مخالفــت 
ــرای واگــذاری  ــزدی ب کــرد و میانجی گــری ابراهیــم ی
ــه ســازمان  ــام خمینــی )ره( ب مســئولیت حفاظــت ام

منافقیــن راه بــه جایــی نبــرد.
ــه ایــن نمونه هــا  ــرای نفــوذ، ب امــا تــالش منافقیــن ب
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــد و ش ــدود نش مح
ــازرگان نیــز  مجاهدیــن بــه درون تشــکیالت دولــت ب
نفــوذ کردنــد. حضــور برخــی چهره هــای نزدیــک بــه 
ســازمان در دولــت موقــت همچــون »مهــدی ممکن« و 
ــن  ــا مجاهدی ــد ت ــبب می ش ــزه« س ــزدان حاج حم »ی
ــته  ــت داش ــت موق ــی در دول ــل اعتنای ــوذی قاب نف
ــکان  ــر از نزدی ــی دیگ ــن، یک ــر ای ــالوه ب ــند. ع باش
ــا  ــام »محمدرضــا ســعادتی«، ب ــه ن مســعود رجــوی ب
ــی  ــه جاسوس ــدام ب ــالب، اق ــتانی انق ــوذ در دادس نف

بــرای »کا.گ.ب« می کــرد.
پــس از اعــالم جنــگ صــدام بــه ایــران، هنــوز یــک 
ــتان  ــه دادس ــود ک ــته ب ــگ نگذش ــاز جن ــاه از آغ م
ــر از اعضــای ســازمان  ــادان 41 نف انقــالب اســالمی آب
ــرد.  ــت ک ــی بازداش ــام جاسوس ــه اته ــن را ب منافقی
عمــده فعالیــت ایــن ســازمان در خــالل جنگ هشــت 
ــام  ــرای انج ــی ب ــزام گروه های ــوان اع ــاله را می ت س
عملیــات تــرور و خرابــکاری، بــه ویــژه تــرور رزمندگان 
ــی از  ــران، جاسوس ــل ای ــی در داخ ــان نظام و فرمانده
تحــرکات نظامــی ایــران، انجــام تبلیغــات مســموم از 
ــراق و  ــروه در ع ــن گ ــی ای ــوی اختصاص ــق رادی طری
ــرار دادن  ــعاع ق ــرای تحت الش ــازی ب ــز شایعه س نی

حمایت هــای مردمــی از جبهه هــا دانســت.
ــرکات  ــه از تح ــی ک ــی باارزش ــات نظام ــا اطالع نهایت
نظامــی نیروهــای ایــران و مختصــات دقیــق پایگاه های 
نظامــی و مراکــز صنعتــی در اختیــار ارتــش عــراق قرار 
ــرای  ــمندی را ب ــای ارزش ــتند کمک ه ــد، توانس دادن
دســتیابی بــه اهــداف نظامــی رژیــم بغــداد بــه آنــان 

ارائــه کننــد.
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت 
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کــه نفــوذ منافقیــن در دســتگاه های اجرایــی اگرچــه 
هزینه هایــی بــه دولــت و نظــام تحمیــل کــرد امــا در 
نهایــت بــه برمــال شــدن چهــره منافقانــه مجاهدیــن 
ــردم دور  ــش از م ــش از پی ــان را بی ــد و آن ــم ش خت
کــرد تــا اینکــه رزمنــدگان اســالم در عملیــات مرصاد 

ــد. ــان وارد کردن ــه آن ــه آخــر را ب ضرب

2- خســارت هاى«نفوذ« جریان هــاى جاسوســی در دولــت 
موقــت

عــالوه بــر نفــوذ مجاهدیــن بــه درون دولــت موقــت، 
ــان  ــده ای از اطرافی ــه ع ــد ک ــاش ش ــاه 5۸ ف در آذرم
آمریــکا  جاســوس  مدت هــا  بــازرگان  مهنــدس 
نــام  آمریــکا  اســناد جاسوســخانه  در  بوده انــد. 
ــت اهلل  ــام« و »رحم ــاس امیرانتظ ــون »عب ــرادی چ اف
ــکا  ــوذی آمری ــل نف ــوان عوام ــه عن ــه ای« ب مقدم مراغ

ــد. ــده می ش ــت دی ــت موق در دول
عبــاس امیرانتظــام کــه در زمــان دســتگیری بــه جــرم 
جاسوســی، ســفیر ایــران در ســوئد بــود از چهره هــای 
اصلــی دولــت موقــت محســوب می شــد. شــواهدی در 
ــه  ــل ده ــد او از اوای ــان می ده ــه نش ــت ک ــت اس دس
ــن راه  ــا ســازمان ســیا همــکاری می کــرد و در ای 30 ب
ــود  ــک خ ــتان نزدی ــه دوس ــت ب ــی از خیان ــچ ابای هی
نیــز نداشــت؛ بــه عنــوان مثــال وی در جریــان ســفر 
نیکســون بــه ایــران در ســال 32، نامــه اعتراض آمیــز 
ــه  ــاند و زمین ــی رس ــات آمریکای ــه مقام ــازرگان را ب ب
بازداشــت او را فراهــم کــرد. عــالوه بــر ایــن با اســتناد 
بــه اســناد کشــف شــده در ســفارت آمریــکا، ســاعاتی 
ــا  ــام ب ــاه 57 امیرانتظ ــاه در دی م ــرار ش ــس از ف پ
ســفارت آمریــکا تمــاس گرفتــه و اطمینــان می دهــد 
ــران  ــه ای ــام خمینــی)ره( در آینــده نزدیــک ب کــه ام

برنمی گــردد.
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و در 23 بهمــن 57 
ــت اداری  ــت و معاون ــت موق ــخنگویی دول ــم س حک
ــه  ــد و ب ــادر ش ــام ص ــرای امیرانتظ ــت وزیر ب نخس
ایــن ترتیــب او بــا نفــوذ در تشــکیالت دولــت موقــت 
بــه ارائــه اطالعــات بــه آمریــکا ادامــه داد. در همیــن 
رابطــه »تــام اهــرن« رئیــس ایســتگاه ســیا در تهــران 
ــط  ــرو خ ــجویان پی ــط دانش ــش توس در بازجویی های
ــد:  ــالد« می گوی ــز »اس.دی.پ ــورد رم ــام)ره( درم ام
ــرج  ــا »ج ــه ب ــت ک ــام اس ــای امیرانتظ ــان آق »او هم
ــود. او یکــی از مقامــات رســمی  ســیک« در ارتبــاط ب

ــی  ــه توجیه ــه دو جلس ــت ک ــازرگان اس ــت ب دول
اطالعاتــی درمــورد مقامــات ارشــد دولــت بــازرگان بــا 
افســران ســازمان ســیا ترتیــب داد.« در ســند ســری 
ــام  ــات امیرانتظ ــان مالق ــای پنه ــماره 106729 زوای ش
ــده  ــاش ش ــیا ف ــابق س ــر س ــو« افس ــرج کی ــا »ج ب
اســت. در بخشــی از ایــن ســند ذکــر شــده اســت کــه 
»جــرج کیــو اهــداف تبــادل اطالعــات و زمینه هــا را از 
امیرانتظــام توضیــح خواســته و ماهیــت حســاس ایــن 

ــرح داد.«  ــات را ش موضوع
ــت  ــکا در دول ــوذی آمری ــل نف ــر از عوام ــی دیگ یک
بــازرگان کــه از طــرف دولــت موقــت بــرای اســتانداری 
آذربایجــان نیــز درنظــر گرفتــه شــد رحمــت اهلل مقدم 
ــده از  ــه دســت آم ــود. براســاس اســناد ب مراغــه ای ب
ســفارت آمریــکا در تهــران، مقــدم مراغــه ای بــا نــام 
رمــزی »اس.دی.پــروب/1« اطالعات مهمــی را در اختیار 
ــده  ــناد آم ــن اس ــی از ای ــی داد. در یک ــرار م ــیا ق س
ــه  ــم ک ــوقتی می کنی ــاس خوش ــیار احس ــت: »بس اس
»اس.دی.پــروب/1« موقعیــت منحصــر بــه فــردی دارد 
ــیار  ــه بس ــرگان را ک ــس خب ــی از مجل ــه گزارش های ک
ــا  ــد. آنه ــت می ده ــا اس ــران م ــه تحلیلگ ــورد عالق م
از دریافــت گزارش هــا دربــاره ایــن موضــوع اســتقبال 

می کننــد.«
ــن  ــی همچنی ــه جاسوس ــده از الن ــف ش ــناد کش اس
ــط  ــلمان توس ــق مس ــزب خل ــه ح ــد ک ــان می ده نش
ــد و رحمــت اهلل  ــت می ش ــکا ســازماندهی و حمای آمری
مقــدم مراغــه ای تمــام جلســات بحــث آن را به شــیوه 
ــات  ــزارش جلس ــرد و گ ــکا اداره می ک ــواه آمری دلخ
ــار  ــی آن را در اختی ــای عموم ــران و گردهمایی ه س
ــرار  ــکا در تهــران ق عوامــل جاسوســی ســفارت آمری
ــه  ــل از او ب ــه نق ــا را ب ــن گزارش ه ــا ای ــی داد و آنه م
مرکــز ســیا در آمریــکا مخابــره می کردنــد. عــالوه بــر 
ایــن، ارتبــاط برخــی از عوامــل ســاواک همچــون ناصر 
ــان در  ــوذ آن ــای نف ــت آزادی، زمینه ه ــا نهض ــدم ب مق

ــرد. ــم می ک ــز فراه ــت را نی ــت موق دول
ــر  ــالوه ب ــت ع ــت موق ــا در دول ــن جریان ه ــوذ ای نف
ــت  ــت های دول ــه سیاس ــبت ب ــردم را نس ــه م اینک
ــقوط آن را  ــای س ــرد پیش زمینه ه ــن ک ــازرگان بدبی ب
نیــز مهیــا ســاخت. به عــالوه ایــن نفــوذ زیان هایــی را 
نیــز به نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی تحمیــل کرد 
و باعــث شــد کــه اطالعــات مهــم بــه راحتی از کشــور 
خــارج شــده و در دســترس بیگانــگان قــرار گیــرد کــه 

ــت. ــده اس ــاره ش ــاال اش ــی آن در ب ــای اصل نمونه ه
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3- کودتاى نوژه، نمونه اى دیگر از پروژه نفوذ
یکــی از نمونه هــای نفــوذ دشــمن را می تــوان در 
ــال  ــن س ــاه ای ــرد. در تیرم ــاهده ک ــتان 59 مش تابس
توطئــه گروهــی از افســران نیــروی هوایــی کــه تحــت 
ــال  ــه دنب ــکا ب ــار و آمری ــاپور بختی ــل ش ــوذ عوام نف
انجــام کودتــا بــه منظــور ســرنگونی نظــام جمهــوری 
اســالمی بودنــد کشــف شــد. طبــق اطالعــات موجــود، 
ــوذ در  ــا نف ــا ب ــد ت ــده بودن ــق ش ــران موف کودتاگ
اطالعــات ارتــش، همــکاری حداقــل دو تیــم از گــروه 
ــد.  ــب کنن ــش را جل ــت اداره دوم ارت ــب و مراقب تعقی
ــده«  ــیاوش پورفهمی ــتوان س ــات »س ــر اعتراف بناب
رهبــران شــاخه نظامــی کــه بیشــتر درصــدد جــذب 
ــای  ــس از تالش ه ــد پ ــش بودن ــته ارت ــراد بازنشس اف
فــراوان، موفــق شــدند شــصت خلبــان و پانصــد تــن 
از افــراد فنــی و نظامــی، را بــرای شــرکت در عملیــات 

ــد. جــذب  کنن
ــت  ــروع و هدای ــه ش ــوژه نقط ــگاه ن ــه پای ــا ک از آنج
کودتــا بــود، کودتاچیــان تعــدادی عناصــر نفــوذی در 
ــا کمــک آنهــا بتواننــد  ــا ب ــگاه داشــتند ت داخــل پای
ــراد  ــی از اف ــد. یک ــرف کنن ــا را تص ــر آنج راحت ت
ــلیمانی«  ــروان س ــوژه، »س ــگاه ن ــل پای ــوذی داخ نف
ــه در  ــود کــه در شــب حمل ــگاه ب ــات پای افســر عملی

ــت.  ــرار داش ــی ق ــت فرمانده پس
بــه گفتــه حجت االســالم محمــدی ری شــهری، 
ــون  ــی از روحانی ــت برخ ــی در بی ــا حت ــل کودت عوام
کــه جــزو افــراد مســئول مملکتــی نبودنــد )مشــخصا 
ســید کاظــم شــریعتمداری( نیــز نفــوذ کردنــد. ایــن 
ــرای جــذب افــراد جدیــد و کســانی کــه در  مســاله ب
همــکاری بــا کودتاگــران دچــار تردیــد شــده بودنــد، 
ــته  ــه نوش ــه ب ــان ک ــد آنچن ــع ش ــد واق ــیار مفی بس

ــی« - از  ــروان نعمت ــالمی، »س ــوری اس ــه جمه روزنام
عوامــل اصلــی کودتــا - بــرای اقنــاع یکــی از خلبانــان 
کــه نســبت بــه مأموریــت محولــه دچــار بیــم و تردید 
ــه  ــا از جمل ــد: »خیلی ه ــه او می گوی ــود ب ــده ب ش

ــد.« ــد کرده ان ــا را تأیی ــن کودت ــریعتمداری ای ش
نفــوذ عوامــل مرتبــط بــا بختیــار و آمریــکا در نیــروی 
هوایــی نیــز موجــب شــد تــا گروهــی از بدنــه نیــروی 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــوند. ب ــا ش ــذب کودت ــی ج هوای
می تــوان بــه نفوذ افــرادی چــون »ســعید مهدویــون«، 
»آیــت محققــی«، »ناصــر رکنــی« و »حمیــد نعمتــی« 
بــه تشــکیالت نیــروی هوایــی اشــاره کــرد. چنانکــه 
ــت در  ــی توانس ــد نعمت ــان حمی ــود خلب ــه می ش گفت
ــی را از  ــر فن ــان و هماف ــر خلب ــی روز 40 نف ــرض س ع
پایــگاه یکــم هوایــی مهرآبــاد و پایــگاه ســوم هوایــی 

نــوژه جــذب کنــد. 
هرچنــد بــه اعتقــاد حجت االســالم ری شــهری 
کودتــای نــوژه همچــون کودتــای 2۸ مــرداد گســترده 
و ســازماندهی شــده طراحــی شــده بــود و در صــورت 
ــاز  ــام هزینه س ــرای نظ ــت ب ــدن می توانس ــی ش اجرای
باشــد امــا ایــن نفــوذ بــا هوشــیاری نیروهــای امنیتــی 
ــد و  ــی ش ــف و خنث ــا کش ــا آنه ــردم ب ــی م و همراه
ســرانجام نفوذی هــا چیــزی جــز شکســت و ســپرده 

ــود. ــدام نب ــه اع ــه جوخ ــدن ب ش

4- خســارت هاى نفــوذ بنی صــدر در نخســتین ســال هاى 
پیــروزى انقــالب اســالمی

ــر از  ــی دیگ ــد یک ــدر« را بای ــی ص ــن بن »ابوالحس
ــت.  ــالمی دانس ــالب اس ــوذ در درون انق ــای نف نماده
ــه  ــاب ب ــر انتس ــود بخاط ــته ب ــه توانس ــدر ک بنی ص
روحانیــت و بــا بهره گیــری از فرصــت حضــور در 
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فرانســه ابتــدا خــود را بــه امــام)ره( نزدیــک کــرده و 
ســپس بــا حضــور در صــف انقالبیــون بر مســند رئیس 
جمهــوری بنشــیند، تــالش کــرد علیــه مبانــی انقالب 

ــد. ــدام کن ــالمی اق اس
وی عــالوه بــر ارتبــاط بــا ســازمان منافقیــن، توســط 
واســطه هایی بــا ســازمان ســیا مرتبــط بــود. اســنادی 
ــه جاسوســی کشــف شــد از  کــه در دی مــاه 5۸ از الن
ــرده برداشــت.  ــا ســازمان ســیا پ ارتبــاط بنی صــدر ب
ــزی »اس. ــم رم ــا اس ــدر ب ــناد از بنی ص ــن اس در ای
دی.لــور« نــام بــرده شــده بــود و اســناد کشــف شــده 
ــوه  ــاس بالق ــی و تم ــع اطالعات ــک منب ــوان ی او را عن

معرفــی کــرده بودنــد.
ــی،  ــه جاسوس ــده از الن ــت آم ــه دس ــناد ب ــق اس طب
مامــور ســیا بــا نــام رمــزی »گای راذرفــورد« و با اســم  
حقیقــی  »ورنــون  کاســین« ، چندیــن بــار بــا بنی صــدر 
ــناد  ــن اس ــی از ای ــود. یک ــرده ب ــدار ک ــه دی مخفیان
گــزارش مالقــات کاســین بــا بنی صــدر در 29 آگوســت 
بــود کــه در آن مالقــات بنی صــدر مخالفت هــای خــود 
بــا امــام خمینــی)ره( را بــه روشــنی ابــراز کــرده بــود.
عــالوه بــر ایــن، یکــی دیگــر از مامــوران عالــی رتبــه 
ــه  ــز ب ــرن« نی ــس آه ــام »تام ــه ن ــران ب ــیا در ته س
ــرده  ــراف ک ــازمان اعت ــن س ــا ای ــدر ب ــاط بنی ص ارتب
ــر اســناد کشــف شــده، بنی صــدر موافقــت  ــود. بناب ب
کــرده بــود تــا در ازای دریافــت دســتمزد 1000 دالر در 

مــاه بــه عنــوان مشــاور بــه ســیا خدمــت کنــد. 
غائلــه 14 اســفند ســال 59 اوج نفــوذ جریــان 
بنی صــدر بــود. امــام)ره( در واکنــش بــه ایــن جریــان 
ــر  ــی ب ــی مبن ــت اهلل گلپایگان ــرام آی ــخ تلگ در پاس
برخــورد بــا نفــوذ جریان  هــای ضداســالمی فرمودنــد: 
ــان  ــریف اطمین ــت ش ــوم مل ــی و عم ــه جنابعال »ب
می دهــم کــه بــا خواســت خداونــد تعالــی بــا اینگونــه 
ــد  ــدید خواه ــورد ش ــالم، برخ ــا اس ــای ب مخالفت ه
ــد گروه هــا و دســته های منحــرف سیاســی  شــد... بای
و غیــر سیاســی بداننــد کــه مــن بــا احســاس تکلیف، 
بــا آنــان برخــورد اســالمی و حــدود اســالمی می کنــم 
ــم.«  ــه می ده ــالمی خاتم ــد اس ــرارت های ض ــه ش و ب
در نهایــت امــام خمینــی)ره( طــی حکمــی در تاریــخ 
ــوا  ــی کل ق ــدر را از فرمانده ــرداد 1360 بنی ص 20 خ
ــورای  ــس ش ــس از آن مجل ــد و ده روز پ ــار کردن برکن
اســالمی رای بــه عــدم کفایــت سیاســی بنی صــدر داد 
و ایــن موضــوع بــا اســتقبال گســترده مــردم مواجــه 
ــرار از  ــدر، ف ــت بنی ص ــب سرنوش ــن ترتی ــد. بدی ش

کشــور در لبــاس زنانــه بــود امــا ایــن نفــوذ باعث شــد 
اطالعــات نظامــی بســیاری در دوران جنــگ تحمیلــی 

در اختیــار ســازمان ســیا قــرار گیــرد.

5- نفوذ مهدى هاشمی به بیت منتظرى
یکــی دیگــر از نمونه هــای نفــوذ در تاریــخ جمهــوری 
اســالمی بی شــک جریــان »مهــدی هاشــمی« اســت. او 
بــه واســطه رابطــه خویشــاوندی بــا منتظری توانســت 
زمینه هــای انحــراف وی را فراهــم کنــد. ارتبــاط 
ــه  ــانه های بیگان ــری و رس ــر منتظ ــای دفت ــان اعض می
بــه حــدی بــود کــه نامه هــای محرمانــه وی بــه امــام 
ــد. ــده می ش ــی خوان ــو بی بی س ــی)ره( در رادی خمین

بــه گفتــه خــود مهــدی هاشــمی وی بــا ســاواک رابطه 
ــه  ــن رابط ــرد. او در ای ــکاری می ک ــا آن هم ــته و ب داش
اینگونــه می گویــد: »مــن بــه حمایت ســاواک امیــدوار 
ــه  ــوی ک ــر نح ــه ه ــردم ب ــعی می ک ــودم و س ــده ب ش
ــت  ــل از بازداش ــم. قب ــب کن ــان را جل ــر آن ــده نظ ش
ــد  ــه از محم ــود چنانچ ــته ب ــن خواس ــوی از م رض
منتظــری ســرنخی پیــدا کــردی و یــا از رفــت و آمــد 
ــالع  ــا اط ــه م ــردی ب ــل ک ــی حاص ــری اطالع منتظ

ــده...« ب
مهــدی هاشــمی همچنیــن در اعترافــات خود با اشــاره 
ــد:  ــری می گوی ــت منتظ ــوذ در بی ــی نف ــه چگونگ ب
»مســأله ایــن بــود کــه دفتــر منتظــری را بــه عنــوان 
ــی  ــودم اهداف ــداف خ ــق اه ــرای تحق ــگاه ب ــک پای ی
ــداف  ــردم اه ــر می ک ــتم و فک ــان داش ــه آن ایم ــه ب ک
حــق مطلــق اســت انتخــاب کنــم، زمینه هایــی وجــود 
ــود و  ــرادرم ب ــر او ب ــئول دفت ــه مس ــت اول اینک داش
آن رابطــه و اعتمــاد متقابلــی کــه بیــن مــن و اخــوی 
وجــود داشــت، ایــن زمینــه پارامتــر مثبتــی بــود کــه 
مــرا در ایــن فکــر موفــق بکنــد، از آن طــرف منتظــری 
ــن  ــت و ای ــاد داش ــن اعتم ــه م ــال های دور ب از س
اعتمــاد را مــن یــک پارامتــر مثبتــی جهــت اهــداف 
ــد  ــا ســعید فرزن خــودم می دانســتم ســوم اینکــه آق
ــی  ــی و هماهنگ ــا همدل ــا م ــم ب ــری ه ــای منتظ آق
داشــت و از طرفــی تعــدادی از دوســتان هــم از قدیــم 
ــر ایــن  و جدیــد در دفتــر وجــود داشــتند.« عــالوه ب
مهــدی هاشــمی بــا ایجــاد شــبکه نفــوذ در ارگان هــا 
و ادارات مختلــف، اقــدام بــه ســرقت اســناد و مــدارک 

ــرد. ــات ک ــار و اطالع ــده و اخب ــدی ش طبقه بن
چنانچــه خــود هاشــمی در اعترافاتــش عنــوان می کند 
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ــوذ در  ــش نف ــی او و همفکران ــداف اصل ــی از اه یک
حــوزه علمیــه، کادرســازی در مــدارس علمیــه و ایجاد 
انحــراف در آنجــا بــود. وی ایــن نفــوذ را اینگونــه بیــان 
ــردم  ــور می ک ــه تص ــر اینک ــه خاط ــن ب ــد: »م می کن
ــاس  ــوان براس ــای ج ــه و طلبه ه ــوزه علمی ــد ح بای
ذهنیــت و افــکار مــن ســاخته شــوند بــه طــور فعــال 
روی آنهــا کار می کــردم... بــه قــم و حــوزه علمیــه بــه 
عنــوان یــک پایــگاه اصلــی قــدرت نــگاه می کردیــم 
کــه بالقــوه نیروهــا و کادرهــای آینــده انقالب و کشــور 
ــای  ــت رفتاره ــد داد...«]9[ در نهای ــرورش خواه را پ
ــا  ــرب ب ــای مخ ــوذ نیروه ــر از نف ــه متاث ــری ک منتظ
مرکزیــت مهــدی هاشــمی در بیــت او بــود عــالوه بــر 
اینکــه باعــث عــزل وی از قائــم مقامــی رهبــری شــد 

ــزوای او را نیــز فراهــم کــرد. موجبــات ان

ــا نظــام از گــذرگاه ســران  ــد ب 6- نفــوذ جریان هــاى معان
فتنــه

یکــی دیگــر از نمونه هــای نفــوذ را می تــوان در ســال 
ــت  ــات ریاس ــن دوره انتخاب ــاکش دهمی ۸۸ و در کش
جمهــوری دیــد. شــواهدی در دســت اســت که نشــان 
ــی از  ــی، برخ ــت انتخابات ــرم رقاب ــد در گرماگ می ده
ــق  ــی موف ــفارتخانه های اروپای ــی س ــن امنیت رابطی
شــدند تــا بــه ســتادهای انتخاباتــی کاندیداهــای خاص 
نفــوذ کننــد. در ایــن زمینــه »الکــس پین فیلــد« دبیــر 
ــای  ــی اعض ــا برخ ــس ب ــفارت انگلی ــی س اول سیاس
ــتاد  ــای س ــا اعض ــز ب ــی« و نی ــاد مل ــزب اعتم »ح
ــت و  ــی داش ــاص مالقات های ــای خ ــی نامزده انتخابات
ــرن« دبیــر دوم ســفارت هــم تحــت پوشــش  ــام ب »ت
توریســت بــه ســتاد انتخاباتــی چنــد تــن از نامزدهای 
دوره دهــم ریاســت جمهــوری رفــت و آمــد می کــرد. 
براســاس اعترافــات »محمدحســین رســام« تحلیلگــر 
ــالش  ــن ت ــان همچنی ــس، آن ــفارت انگلی ــد س ارش
کردنــد تــا در میــان روشــنفکران نفــوذ کننــد. آنچنان 
ــنفکرانی  ــا روش ــی م ــع اصل ــد: »منب ــه وی می گوی ک
ــا نظــام هســتند... وظیفــه  ــه ب ــد کــه دارای زاوی بودن
مــن جمــع آوری اخبــار مــورد نیــاز انگلیــس از طریــق 
ــی  ــی و گروه ــر حزب ــفارت و عناص ــا س ــن ب مرتبطی
ــد  ــود و بع ــر ب ــادل نظ ــتان ها و تب ــاص در شهرس خ
ــردم  ــی ک ــت م ــن را دریاف ــای مرتبطی ــه نظره از آنک

ــتادم.« ــی فرس ــدن م ــه لن ــای الزم را ب ــزارش ه گ
طبــق اعترافــات رســام، ســفارت انگلیــس بــه دلیــل 

تــرس از افشــای نفــوذش در منابــع داخلــی، اقــدام بــه 
ــرد.  ــی می ک ــان محل ــق کارکن ــری از طری ارتباط گی
بــه همیــن دلیل بــه وی و ســایر کارکنــان دســتور داده 
ــه تامیــن  ــا ایجــاد شــبکه های گســترده ب ــا ب شــد ت
اخبــار و اطالعــات مــورد نیــاز انگلیــس اقــدام کننــد. 
براســاس آنچــه کــه بعدهــا کشــف شــد، پیــش و پــس 
ــین  ــم، محمدحس ــوری ده ــت جمه ــات ریاس از انتخاب
ــات  ــه مالق ــان« وظیف ــاق »آرش مؤمنی ــه اتف ــام ب رس
ــزاب  ــدگان اح ــی، نماین ــی و سیاس ــن قوم ــا فعالی ب
مذهبــی،  اقلیت هــای  سیاســی،  تشــکل های  و 
ــی  ــا برخ ــری ب ــا ط  گی ــی، ارتب ــکل های غیردولت تش
افــراد در رده هــای مدیریتــی و مهــم کشــور، حوزه های 

ــتند. ــده داش ــگاه ها را برعه ــه و دانش علمی
ــرن« و  ــام ب ــراه »ت ــه هم ــه ب ــر  اینک ــالوه ب ــام ع رس
ــترالیا، در  ــفارت اس ــات س ــی« دپیلم ــئون مورف »ش
ــهر  ــرد در ش ــردد می ک ــوی ت ــی موس ــر تبلیغات دفات
ــا  ــد« ب ــس پین فیل ــاق »الک ــه اتف ــز ب ــم نی ــدس ق مق
»علــی ماهــر« از اعضــای ســتاد مرکــزی میرحســین 
موســوی ارتبــاط برقــرار کــرده و اخبــار مربوطــه را بــه 

ــرد. ــل می ک ــور منتق ــارج از کش خ
از دیگــر اقدامــات انگلیــس بــرای نفــوذ می تــوان بــه 
تــالش دولــت بریتانیــا بــرای ایجــاد زمینه هــای جذب 
ــس  ــران در انگلی ــی-فرهنگی ای ــخصیت های سیاس ش
در راســتای منافــع مــورد نظــر مثــل جــذب عطــااهلل 
ــت  ــالمی دول ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی مهاجران
ــانه و  ــاب رس ــی اصح ــا برخ ــاس ب ــات و تم اصالح
مطبوعــات بــه منظــور تاثیرگــذاری بــر بدنــه جامعــه 

اشــاره کــرد. 
همانطــور کــه مشــاهده می شــود نفــوذ عوامــل مخرب 
و شــکل گیری و ســازمان دهی فتنــه ۸۸ در دوران 
ــد  ــم کلی ــوری ده ــت جمه ــات ریاس ــش از انتخاب پی
ــیاری  ــارت های بس ــوذ خس ــن نف ــود و ای ــورده ب خ
ــی و ...  ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــای اقتص را در حوزه ه
ــام  ــا نظ ــردم ب ــی م ــا همراه ــرد ام ــور وارد ک ــه کش ب
اســالمی کــه نقطــه اوج آن در 9 دی مــاه همــان ســال 
بــود، نشــان داد کــه دســت عوامــل فتنــه بــرای مردم 
کامــال نمایــان شــده اســت. بدیــن ترتیــب ســرانجام 
ایــن نفــوذ، جــدا شــدن ســران فتنــه از بدنــه نظــام، 
فاصلــه گرفتــن آنــان بــا مــردم و انــزوای آنهــا بــود.
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بررسی راه های مقابله با نفوذ سیاسی آمریکا در ایران اسالمی
راهبــرد همیشــگی دشــمن در تطمیــع و تســلط بــر پنــدار و رفتار کارگــزاران 

ــل  ــرای عم ــیون مج ــی سیاس ــان« برخ ــس و ایم ــف نف ــزار »ضع ــری از اب ــا بهره گی ب
ــد  ــث ش ــدر« باع ــن بنی ص ــرط »ابوالحس ــیفتگی مف ــرور و خودش ــال؛ غ ــوان مث ــد، به عن می یاب

ــه وعده هــای واهــی فریفتــه گــردد و ... ــا او ب ت
دشــمنان اســالم و ایــران از آغازیــن روزهــای پیــروزی نهضــت شــكوهمند امــام خمینــی)ره( تاکنــون بنــا بــر خــوی اســتكبارگرایانه خویــش، همــواره 
ــه آن هســتند. از  ــن انقــالب الهــی و اســتحاله گفتمــان حق طلبان ــان مرصــوص ای ــه بنی ــوذ ب ــف، در صــدد یافتــن مســیرهای نف و به انحــای مختل
مفــاد اســناد محرمانــه بــه دســت آمــده در النــه جاسوســی آمریــكا، ایــن واقعیــت ملمــوس چهــره عیــان نمــود کــه جهــان ســلطه، حضــور مؤثــر 
حكومتــی مردمــی و مبتنــی بــر ارزش هــای دینــی را در دنیــای گرفتارآمــده بــه دام لیبرالیســم و کمونیســم نمی پســندد، لــذا تمــام تــوان خــود را 
مصــروف داشــتند تــا اگــر بتواننــد جلــوی خیــزش ملــت بــه رهبــری مرجعیــت عالی قــدر را بگیرنــد و یــا بــا جلــب همــكاری عناصــر خودفروختــه و 
لیبرال مســلك، بخشــی از جریان هــای انقالبــی را آلــوده بــه لــوث وجــود آنــان کننــد تــا در روز مبــادا، منافــع اســتراتژیك غــرب در ایــران محفــوظ 
بمانــد و چنانچــه امــكان کودتــا و تغییــر در ارکان اصلــی حاکمیــت فراهــم شــد، ایــن نقشــه خائنانــه بــا یــاری عوامــل نفوذی شــان تحقــق یابــد. بــرای 
عملیاتــی نمــودن ایــن سیاســت خصمانــه، مســتكبران و اذنــاب آنهــا همــه ابزارهــای الزم را در نظــر گرفتنــد و آگاهــی از منافــذی را کــه می توانــد 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای اجرای ــت برنامه ه ــد در اولوی ــت اضمحــالل نظــام بینجام ــت مســتضعفان و در نهای ــورد حمای ــای م ــگ شــدن آرمان ه ــه کمرن ب

دیپلماســی عمومــی، نظامــی، امنیتــی، اقتصــادی، فرهنگــی و... قــرار دادنــد.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی طــّی دیــدار اخیــر بــا میهمانــان اجــالس مجمــع جهانــی اهــل بیــت »علیهــم الســالم« در ایــن خصــوص فرمودنــد: 
ــرای  ــوم نیســت، وســیله ای ب ــول شــدنش معل ــا قب ــكا تكلیفــش و رد ی ــه در آمری ــران و ن ــه در ای ــوز ن ــد از توافقــی کــه هن آمریكایی هــا می خواهن
نفــوذ در ایــران بســازند امــا مــا ایــن راه را قاطعانــه بســته ایم و بــا همــه تــوان بــاالی خــود، اجــازه نفــوذ اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و یــا حضــور 

ــم. ــا نمی دهی ــه آمریكایی ه ــران را ب ــی در ای سیاس
در این مقاله کوتاه با بررسی و آسیب شناسی حوزه سیاست، راه های نفوذ آمریكا از این طریق را به اختصار تبیین خواهیم نمود.

کاخ ســیاه اســتكبار بــرای پیشــبرد و تســهیل نفــوذ سیاســی در ایــران، نقشــه های متعــددی ترســیم نمــوده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه 
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

الف( تطمیع عناصر سیاسی
ایــن راهبــرد همیشــگی دشــمن در تطمیــع و تســلط بــر پنــدار و رفتــار کارگــزاران، بــا بهــره گیــری از ابــزار »ضعف نفــس و ایمــان« برخی سیاســیون، 
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مجــرای عمــل می یابــد، به عنــوان مثــال؛ غــرور و خودشــیفتگی مفــرط 
»ابوالحســن بنی صــدر« باعــث شــد تــا او بــه وعده هــای واهــی، فریفتــه 
گــردد و در تقابــل بــا امــام و امــت، نخســتین دوره ریاســت جمهــوری را 
بــه ســرانجامی تلــخ امــا عبــرت آمــوز مبــّدل ســازد و یــا در دوره مجلس 
ــی  ــك خــط سیاس ــه داران ی ــه داعی ــه چگون ــم ک ــاهد بودی ششــم، ش
ــانه ای  ــدان رس ــن، در می ــای موه ــگارش نامه ه ــن و ن ــام تحص ــا انج ب
ــن،  ــد. همچنی ــی پرداختن ــش آفرین ــه نق ــالب، ب ــدان انق ــه معان جبه
ــوع حــوادث تأســف بار در فتنــه آمریكایــی 88 و عملكــرد آکنــده از  وق
ابهــام بعضــی خــواص، نمــادی آشــكار از تحقــق همیــن رویكــرد نفــوذ 

ــردد. ــی می گ ــی ارزیاب سیاس

ب( تئورى تحریم و مذاکره
ــی،  ــای مكتب ــر ارزش ه ــای فشــردن ب ــوری اســالمی به واســطه پ جمه
در میادیــن گوناگــون مــورد هجمــه جهانخــواران بــوده و هســت. 
حربــه نخ نمــای تحریــم، راهــكاری دیرآشــنا بــرای مهــار قــدرت رو بــه 
ــم و  ــه »تحری ــا اتخــاذ روش دوگان ــران می باشــد و دشــمنان ب ــد ای تزای
مذاکــره«، هــدف واحــدی را پیگیــری می کننــد کــه در رأس آن، نفــوذ 
بــه ارکان اقتــدار کشــور و رفــع خطــر تعمیــق روزافــزون فرهنــگ ظلــم 

ــت. ــری اس ــتیزی و انقالبی گ س
یــا نگاهــی گــذرا به رونــد مذاکرات ایــران و غــرب در موضوعــات مختلف 
به ویــژه پرونــده هســته ای، ایــن مطلــب در اذهــان شــكل می گیــرد کــه 
مقولــه »تحریــم و مذاکــره« متناســب بــا کســب توفیقــات ملــت مــا در 
داخــل و خــارج، بــه دســتمایه ای جــّدی بــرای جلوگیــری از تــداوم روند 

مثبــت پیشــرفت در ایــن جامعــه ایمانــی، تبدیل شــده اســت.

ج( اختالف افكنی
ــداز و حكومــت کــن« اگرچــه آبشــخوری  ــه ان سیاســت دیرینــه »تفرق
انگلیســی دارد ولــی امــروز در ردیــف اصلی تریــن راهبردهــای سیاســت 
خارجــی آمریــكا بــرای شكســت اســتحكام درونــی دولت هــای مخالــف 
نظــام ســلطه بــه کار گرفتــه می شــود. ایــن کــه صدهــا رســانه ســمعی 
و بصــری فارســی زبان بــا هزینه هــای هنگفــت مالــی و راهبــری 
عوامــل وابســته بــه صهیونیســم بیــن الملــل، کوچكتریــن زوایــای رفتــار 
سیاســتمداران مــا را مــورد تأّمــل قــرار داده و بــر آتــش تنازعــات داخلی 
ــگاه وحــدت  ــن ن ــی می دمنــد، ریشــه در ای ــات معمــول اجرای و اختالف
ــات  ــت مطالب ــده دارد. هدای ــاالت متح ــه ای ــه افكنان ــكنانه و تفرق ش
صنفــی و تــالش بــرای دامنــه دار شــدن برخــی از مصادیــق آنهــا، تأکیــد 
ــه  ــن نظری ــا اشــاعه ای ــی ب ــر تفاوت هــای فرهنگــی و مذهب ــد ب هدفمن
دروغیــن کــه جماعتــی از اقلیت هــای ایرانــی در تنگنــا هســتند و طــرح 
ــر و...، در  ــوق بش ــه حق ــت اعالمی ــدم رعای ــل ع ــی از قبی ــث کذب مباح

شــمار عناویــن منــدرج در کارنامــه شــیطان بــزرگ اســت.

د( حمایت از اقدامات ساختارشكنانه
ــی  ــام دین ــا نظ ــرم ب ــگ ن ــا در جن ــت آمریكایی ه ــن سیاس مبنایی تری
ــداوت  ــای ع ــج نگرش ه ــكنانه و تروی ــای ساختارش ــعه رفتاره ــا، توس م
ــه اصــل مترقــی والیــت فقیــه اســت. دشــمنان عــزت  آمیــز نســبت ب
مســلمین به خوبــی می داننــد کــه پایــداری ایــن حاکمیــت والیــی، بــه 
تــداوم حیــات فقــه حكومتــی در قامــت رســای »والیــت فقیــه« بســتگی 

دارد و تــا زمانــی کــه دیده بــان بصیــر انقــالب بــا پشــتوانه اعتقــاد راســخ 
ملــت بــه وعــده الیتخلّــف الهــی در ســپردن زعامــت زمیــن و زمــان بــه 
ــه، توطئه هــای ریــز  مســتضعفان و تیزبینــی و درایــت کم نظیــر معظمٌ ل
ــان  ــد، آن ــر آب می کنن ــش ب ــر را نق ــه کف ــردمداران جبه ــت س و درش
ــذا  ــد ل ــی نماین ــان را اجرای ــوم و پلیدش ــكار ش ــت اف ــد توانس نخواهن
ــا  ــتكباری ب ــای اس ــات دولت ه ــور منازع ــه مح ــم ک ــاهده می کنی مش
ــب  ــده در جهــت تخری ــه بی فای ــالش مســتمر و البت ــران اســالمی، ت ای
چهــره ممتــاز و بی بدیــل رهبــری امــت اســالم اســت. پشــتیبانی مــداوم 
از نشــریات زنجیــره ای و تضعیــف نهادهــای قانونــی کشــور ماننــد: ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی، شــورای نگهبــان، قــوه قضائیــه و... کــه در 
صیانــت از اصــل انقــالب و دســتاوردهای آن دارای مســئولیت خطیــری 
هســتند، جــزء الینفــك برنامــه بلندمــدت نظــام ســلطه در ایــران طــّی 
ــوان از  ــتی را نمی ت ــن سیاس ــاذ چنی ــت و اتخ ــته اس ــه گذش ــه ده س
هدف گــذاری غــرب بــرای تعبیــر خــواب آشــفته برانــدازی نظــام 
ــا انجــام اقدامــات ساختارشــكنانه، جــدا دانســت. جمهــوری اســالمی ب

ه ( شبهه آفرینی و شایعه سازى
ــره  ــودن چه ــوک نم ــرای ملك ــیطانی ب ــای ش ــن راهكاره از قدیمی تری
نهضت هــای اصیــل مردمــی و رهبــران آنهــا، »شــبهه افكنــی و شــایعه 
ــدی  ــا بهره من ــوردل ب ــن ک ــر؛ منافقی ــخ معاص ــت. در تاری ــازی« اس س
ــد  ــزرگان انقــالب پرداختن ــرور شــخصیت ب ــه ت ــوم ب ــن روش مذم از ای
ــون  ــدری همچ ــدوم و گرانق ــر خ ــی عناص ــرور فیزیك ــا ت ــپس ب و س
شــهیدان بهشــتی، رجایــی، باهنــر و... بــر صفحــات ننگیــن کتــاب قطــور 

ــد. جنایاتشــان افزودن
بــا گســترش فضــای مجــازی و امــكان دسترســی آحــاد مــردم بــه امــواج 
ــدات  ــی، تهدی ــبكه های اجتماع ــی و ش ــای دروغ پراکن ــرب بنگاه ه مخ
فراوانــی از ناحیــه شــبهه افكنــان و شــایعه ســازان بــه وجــود آمــده کــه 
مســتلزم تمهیــد تدابیــر الزم و عاجــل توســط مســئوالن امــر در تنویــر 
ــه  ــبهات مطروح ــه ش ــن ب ــریع و متق ــخگویی س ــی و پاس ــكار عموم اف

می باشــد.
ــر  ــی الیتغّی ــوان اصل ــت ها« به عن ــا صهیونیس ــارزه ب ــا »مب ــن، ت  به یقی
ــداوت و  ــن ع ــت، ای ــه اس ــد و توج ــورد تأکی ــا م ــی م ــام سیاس در نظ
کینــه توزی هــای اســتكبار جهانــی هیــچ گاه بــه پایــان نخواهــد رســید، 
ــی  ــَن َعلَ ــَل اهلل لِلَْكافِِری ــی »َولَن یَْجَع ــار قرآن ــد به تأســی از معی ــس بای پ
الُْمْؤِمِنیــَن َســِبیاًل« و رهنمودهــای عالمانــه رهبــر حكیــم و فرزانه مــان، 
همیشــه به هــوش باشــیم و بــا شــناخت و تبییــن راه هــای نفــوذ آمریــكا، 
ــی را  ــم نامشــروع و کودک کــش صهیون حامیــان تروریســم دولتــی رژی

در رســیدن بــه امیالشــان، نــاکام بگذاریــم، ان شــاء اهلل.
شــرکت کننــدگان در مجمــع سراســری فرماندهــان و مســئوالن ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی صبــح روز چهارشــنبه 25 شــهریور مــاه بــا 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی و فرمانــده 
ــق اولیــن خبرهــای منتشرشــده از ایــن  ــد و مطاب کل قــوا دیــدار کردن
دیــدار، رهبــر معظــم انقــالب در ایــن دیــدار بــر مســائل مهــم سیاســی 
ــداران  ــپاه پاس ــم س ــف مه ــی و وظای ــه کنون ــداف دشــمن در بره و اه

انقــالب اســالمی در ایــن زمینــه تأکیــد نمودنــد.
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــات معظم ل ــای بیان ــن محوره ــی از مهمتری برخ

می گیــرد:
1. وظیفه اصلی نخبگان انقالبی کشور، مستحکم کردن 
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پایه های انقالب و فکر انقالبی است.
2.خطــر نفــوذ دشــمن: نفــوذ فکــری و فرهنگــی و سیاســی، 

ــت. ــی اس ــادی و امنیت ــوذ اقتص ــر از نف خطرناک ت
3.به دنبال هضم ایران در مقابل اراده مستکبرین هستند.

4.بیــداری مســئوالن و انقالبیــون، باعــث ناکامــی و ناامیــدی 
دشــمن خواهــد شــد.

ــس از  ــوص پ ــالب به خص ــم انق ــر معظ ــر رهب ــخنرانی های اخی در س
جمع بنــدی مذاکــرات هســته ای و شــكل گرفتــن چیــزی کــه بــه نــام 
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــود، رهب ــده می ش ــته ای خوان ــام هس برج
بارهــا و بارهــا بــر مســئله نفــوذ دشــمن و شــیوه ها و رفتارهــای دشــمن 
ــی را  ــر موضوع ــاید کمت ــد. ش ــان آورده ان ــه می ــخن ب ــوذ، س ــرای نف ب
بتــوان یافــت کــه رهبــر معظــم انقــالب در 6 یــا 7 ســخنرانی متوالــی 
به صــورت مكــرر در مــورد خطــر آن، چنیــن مطالبــی را گوشــزد کــرده 
ــوزان  ــئوالن و دلس ــه مس ــب توج ــر جل ــراوان ب ــرار ف ــا اص ــند و ب باش

ــه آن تأکیــد داشــته باشــند. کشــور ب
ــده اند،  ــر ش ــار متذک ــن ب ــالب چندی ــر معظــم انق ــه رهب ــور ک همان ط
هنــوز تكلیــف برجــام هســته ای در ایــران و در آمریــكا نهایی و مشــخص 
ــه دشــمن در  ــن اســت ک ــه مشــخص اســت ای ــا آنچ نشــده اســت ام
ــالمی و  ــران اس ــوذ در ای ــال نف ــام به دنب ــس از برج ــی پ ــای کنون فض
ــا و  ــم گیری ه ــور در تصمی ــور و حض ــش در کش ــلطه خوی ــط س بس
تصمیــم ســازی های کشــور و از میــان بــردن اســتقالل و آزادی کشــور 
ــر  ــاره رهب ــد ب ــن و چن ــرات چندی ــالل تذک ــر را از خ ــن ام ــت. ای اس
معظــم انقــالب اســالمی دربــاره خطــر نفــوذ دشــمن و ایــن کــه دشــمن 
ــرد  ــن راهب ــال چنی ــتفاده از آن به دنب ــوء اس ــا س ــام و ب ــه برج به بهان

ــت. ــوان دریاف ــت، می ت ــی اس خطرناک
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ســخنان 
ــر  ــز ب ــد از آن نی ــل و بع ــخنرانی قب ــرگان و س ــع خب ــش در جم خوی
ــار در جمــع فرماندهــان ســپاه  ــد امــا ایــن ب ایــن مســئله تأکیــد کردن
پاســداران انقــالب اســالمی، یكــی از محورهــای اصلــی بیانــات ایشــان، 

همیــن مســئله نفــوذ و تــالش دشــمن بــرای نفــوذ بــوده اســت.
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــات معظم ل ــای بیان ــن محوره ــی از مهمتری برخ

می گیــرد:
1. وظیفــه اصلــی نخبــگان انقالبی کشــور، مســتحکم 

کــردن پایه هــای انقــالب و فکــر انقالبــی اســت
یكــی از محورهــای اصلــی بیانــات معظم لــه خطــاب بــه ســران ســپاه و 
همــه انقالبیــون و دلســوزان انقــالب اســالمی آن بــوده اســت کــه وظیفه 
اصلــی خــود را مســتحكم کــردن پایه هــای انقــالب و فكــر انقالبــی در 
کشــور بداننــد و خاطرنشــان ســاخته اند: بایــد پایه هــای انقــالب و فكــر 
انقالبــی را بســیار مســتحكم کــرد. ایــن وظیفــه اساســی نخبــگان ســپاه 

و همــه نخبــگان انقالبــی کشــور اســت.
ــی و  ــری و فرهنگ ــوذ فک ــمن: نف ــوذ دش ــر نف 2.خط
ــی  ــادی و امنیت ــوذ اقتص ــر از نف ــی، خطرناک ت سیاس

اســت.
بخــش مهــم دیگــری از بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در بــاب 
ــران  ــه در ای ــوذ همه جانب ــرای نف ــا ب ــه آنه ــوذ دشــمن و برنام خطــر نف
ــاره خاطرنشــان ســاختند: امــروز نفــوذ دشــمن  ــود. ایشــان در ایــن ب ب
یكــی از تهدیدهــای بــزرگ بــرای ایــن کشــور اســت. نفــوذ اقتصــادی و 
امنیتــی در مقابــل نفــوذ فكــری، فرهنگــی و سیاســی، اهمیــت کمتــری 

دارد. البتــه مســئوالن گوناگــون از جملــه ســپاه، جلــوی نفــوذ امنیتــی 
ــای مســئوالن اقتصــادی  ــد. چشــمان بین ــدرت می گیرن ــا کمــال ق را ب
بایــد در مقابــل نفــوذ اقتصــادی بــاز باشــد. دشــمن بــرای نفــوذ فرهنگی 
ســعی می کنــد باورهایــی را کــه جامعــه را ســرپا نگــه داشــته دگرگــون، 
ــوذ سیاســی ســعی  ــرای نف ــد. ب ــه ایجــاد کن ــا رخن مخــدوش و در آنه
ــم  ــز تصمی ــد در مراک ــر نش ــری و اگ ــم گی ــز تصمی ــد در مراک می کنن
ــوذ  ــت نف ــه تح ــن گون ــور ای ــك کش ــی ی ــد. وقت ــوذ کنن ــازی نف س
ــق  ــور طب ــای آن کش ــت و جهت گیری ه ــت، حرک ــرار گرف ــی ق سیاس

ــود. اراده مســتكبرین خواهــد ب
3.به دنبــال هضــم ایــران در مقابــل اراده مســتکبرین 

هستند
ایشــان بــا هشــدار دادن نســبت بــه تــالش دشــمن بــرای هضــم ایــران 
اســالمی در برابــر خواســت و اراده مســتكبران عالــم، خاطرنشــان کردنــد 
ــه  کــه امــروز مخالفــان و دشــمنان نظــام اســالمی در عیــن اعتــراف ب
ــه  ــران، ب قــدرت و نفــوذ و اثرگــذاری منطقــه ای جمهــوری اســالمی ای
افــرادی از جمهــوری اســالمی صریحــاً می گوینــد: »روحیــه انقالبــی را 
ــی:  ــن یعن ــی شــوید.« ای ــه جهان ــد و جــزو جامع ــال نكنی ــدر دنب این ق
»کاری کنیــد کــه از قــدرت بیفتیــد تــا شــما را ببلعیــم و در نقشــه های 

چنــد کشــور مســتكبر و زورگــو حــل شــوید«.
ــام  ــمنان نظ ــالمی، دش ــالب اس ــم انق ــر معظ ــان رهب ــن بی ــق ای مطاب
ــرادی  ــی از اف ــه برخ ــتند ک ــال آن هس ــق به دنب ــن طری ــالمی از ای اس
ــری  ــا انقالبی گ ــت ب ــه مخالف ــد ب ــرار دارن ــالمی ق ــام اس ــه در نظ را ک
وادارنــد و از ایــن طریــق انقــالب و انقالبی گــری در ایــران را بــه 
ــراد کــه مخاطــب  ــن اف ــی، وظیفــه ای حاشــیه براننــد. در چنیــن احوال
ــد  ــری امی ــا انقالبی گ ــا ب ــت آنه ــه مخالف دشــمن هســتند و دشــمن ب
بســته اســت آن اســت کــه بــا صراحــت در انقالبی گــری و بیــان صریــح 
ــد و  ــد کنن ــود ناامی ــمن را از خ ــری، دش ــام و رهب ــی ام ــع انقالب مواض
زمینــه نفــوذ دشــمن و یــا سســت شــدن اراده انقالبــی در کشــور را از 
میــان ببرنــد. بــر همیــن اســاس رهبــر معظــم انقــالب در ســخنرانی های 
قبلــی خــود بــه مســئوالن کشــور متذکــر شــدند: »بایــد به صراحــت و 
ــا دشــمنان ملــت مواجــه شــوید«. اگــر ایــن افــراد  ــا بیــان انقالبــی ب ب
تحــت تأثیــر وســاوس شــیطانی دشــمن فریــب بخورنــد و تصــور کننــد 
ــه  ــم مقابل ــه اس ــد و ب ــری خوان ــری را افراطی گ ــوان انقالبی گ ــه می ت ک
ــه خــود و کشــور  ــا افــراط، انقالبی گــری را از کشــور زدود، در واقــع ب ب
آســیب وارد می کننــد و البتــه جمهــوری اســالمی ایــران به حــول و قــوه 
الهــی و بــا تدبیــر رهبــری حكیمانــه ای کــه خــدای متعــال روزی ایــن 

مــردم کــرده اســت، از ایــن برهــه عبــور خواهــد کــرد، ان شــاءاهلل.
ــی و  ــث ناکام ــون باع ــئوالن و انقالبی ــداری مس 4.بی

ناامیــدی دشــمن خواهــد شــد
ــن اســت کــه  ــه آن توجــه داشــت ای ــد ب ــه بای ــه مهــم دیگــری ک نكت
ــكان  ــمن و ام ــوذ دش ــه نف ــت. زمین ــالمی اس ــام اس ــده از آِن نظ آین
ــد  ــه ناامی ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــه ب ــن زمین ــتفاده او از ای ــوء اس س
و یــا نســبت بــه آینــده بدبیــن باشــیم، مهــم آن اســت کــه مســئوالن 
کشــور و انقالبیــون و دلســوزان انقــالب، فعــال و بیــدار و همــدل باشــند. 
ــا بیــدار باشــیم، امیــد دشــمن  به تعبیــر رهبــر معظــم انقــالب: اگــر م
ناامیــد خواهــد شــد. وعــده می دهنــد کــه ایــراِن؟؟ ســال دیگــر، ایــن 
ایــران نیســت. نبایــد گذاشــت ایــن فكــر و امید شــیطانی در دل دشــمن 

پــا بگیــرد.
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رؤیاي جهاني نفوذ
ــوذ  ــروژه نف ــالمی از پ ــورهای اس ــمندان کش  اندیش

ــد ــر می گوین ــورهاي دیگ ــکا در کش آمری
ــرای  ــورها ب ــایر کش ــکا در س ــوذ آمری ــروژه نف واکاوی پ
ــن  ــن روزهــا مهم تری ــتکباری مســئله نفــوذ ای ــع اس ــن مناف تأمی
بحــث محافــل سیاســي اســت؛ هشــداري کــه رهبــر معظــم انقــالب 
ــود کــه گفته هــا  ــد و پــس از آن ب چنــدي پیــش آن را مطــرح کردن
در خصــوص ایــن پــروژه شــكل جــدي بــه خــود گرفــت. ایــن رونــد در 
ــروژه  ــران نخســتین مقصــد پ ــه نظــر مي رســد، ای ــه ب ــود ک ــي ب حال
ــز  ــر نی ــور دیگ ــن کش ــورمان، چندی ــش از کش ــت و پی ــوذ نیس نف

ــد. ــروژه اي بودن ــن پ ــر چنی درگی

ــراي نفــوذ در مصــر نخبــگان سیاســي را هــدف  آمریــكا ب
قــرار داد

ــر و  ــیعه مص ــمندان ش ــمي از اندیش ــر الهاش ــاط طاه ــن ارتب در همی
ــكا  ــه امری ــه برنام ــا اشــاره ب ــت )ع( ب ــي اهــل بی عضــو مجمــع جهان
بــراي نفــوذ در ایــن کشــور گفــت: امریــكا بیــش از چهــار دهــه اســت 
ــراي  ــر مصــر تســلط دارد و توانســته پایه هــاي قدرتمنــدي را ب کــه ب
نفــوذ سیاســي و اقتصــادي و نظامــي بــراي خــود تأســیس نمایــد. وي 
ــني  ــت حس ــه دول ــرایط علی ــن ش ــود ای ــا وج ــا ب ــزود: امریكایي ه اف
ــا اخــوان المســلمین همپیمــان شــوند  ــا ب ــد ت مبــارک فعالیــت کردن
ــر  ــرار دادن مص ــدف ق ــدد ه ــز درص ــوان نی ــرنگوني اخ ــس از س و پ

هســتند.
ایــن اندیشــمند مصــري دربــاره نتایــج نفــوذ امریــكا در مصــر اظهــار 
ــكا در  ــاي امری ــي نیروه ــي و هوای ــي زمین ــهیالت نظام ــت: تس داش
ــن کشــور  ــوذ اســت کــه عامــل حاکمیــت ای ــن نف ــج ای مصــر از نتای
ــه  ــه ب ــري مصــر در مســائل منطق ــر تصمیم گی ــر ب ــه و تأثی ــر منطق ب
ــان  ــت می ــكا توانس ــه امری ــه اینك ــاره ب ــا اش ــد. وي ب ــمار مي آی ش
ــت  ــكا موفقی ــه داد: امری ــد، ادام ــوذ کن ــر نف ــالمي مص ــاي اس گروه ه
خــود را در همــكاري بــا گروه هــاي اســالمي بــه اثبــات رســانده اســت 
و بســیاري از اســالم گرایان پرچــم جنــگ را برافراشــته و نزدیكــي بــه 
ــو  ــد. عض ــر مي دانن ــالم و دوري از آن را کف ــود را اس ــه هاي خ اندیش
مجمــع جهانــي اهــل بیــت)ع( تأکیــد کــرد: گروه هــاي اســالمي پــس 

از نفــوذ کامــل امریــكا در رهبــران و نخبــگان ایــن گــروه هــا، خــود 
ــن مســئله عامــل بزرگــي  ــكا هســتند. ای ــه امری خواســتار نزدیكــي ب
ــوذ  ــح خــود و رژیم صهیونیســتي و نف ــكا از مصال ــت امری ــراي حمای ب

ــد. ــمار مي آی ــه ش ــه ب در منطق
ــد  ــن دریافتن ــالب 30 ژوئ ــس از انق ــا پ ــزود: امریكایي ه ــمي اف الهاش
کــه مصــر از دســت آنــان خــارج شــده اســت و برنامه ریــزي جدیــدي 
را بــراي تســلط بــر ایــن کشــور اتخــاذ کردنــد. نفــوذ مجــدد سیاســي 
و اقتصــادي بــه بازگشــت اخــوان المســلمین بــه قــدرت نیــاز داشــت 
و بــر همیــن اســاس از سیاســت هاي السیســي کــه در حــال تقویــت 
ــن  ــه ای ــتند. ادام ــت هس ــدت ناراح ــه ش ــت ب ــیه اس ــا روس ــط ب رواب
ــه  ــكا ب ــد درهــاي بازگشــت امری ــد از ســوي دولــت مصــر مي توان رون
ــه را  ــورهاي منطق ــول کش ــتفاده از پ ــدد. وي اس ــور را ببن ــن کش ای
ــت:  ــرد و گف ــف ک ــر توصی ــر مص ــكا ب ــلط امری ــاي تس ــي از راه ه یك
دولــت مصــر بــه ملــت ایمــان دارد امــا برخــي اســالم گرایــان درحــال 
ــن  ــي از بزرگ تری ــورهاي عرب ــول کش ــتند. پ ــكا هس ــت از امری حمای

ابــزار امریــكا بــراي تســلط بــر مصــر اســت.
ــه ملت هــاي منطقــه  ــي اهــل بیــت)ع( خطــاب ب عضــو مجمــع جهان
گفــت: ملت هــاي مظلــوم منطقــه بداننــد کــه تنهــا راه حــل رهایــي 
از تســلط امریــكا یادگیــري و اســتفاده از تجربــه جمهــوري اســالمي 
ایــران اســت کــه توانســت از زیــر ســیطره امریــكا بــه عنــوان شــیطان 
ــوان  ــه عن ــزرگ و منبــع تروریســم و همچنیــن رژیم صهیونیســتي ب ب

عامــل فســاد در منطقــه خــارج شــود.

آمریكاي التیــن  منابع طبیعــي  غــارت  بــراي  آمریــكا 
زد  مــردم  نــژاد  تغییــر  بــه  دســت 

همچنیــن دکتــر ســهیل اســعد رئیــس مؤسســات اســالمي امریــكاي 
ــن  ــكاي التی ــورهاي آمری ــكا در کش ــوذ آمری ــش و نف ــه نق ــن ب التی
پرداخــت و گفــت: »امریــكاي التیــن حیــاط خلــوت ایــاالت متحــده 
امریــكا« یــك اصطــالح یــا جملــه اي اســت کــه از دوران کودکــي بــا 
آن آشــنا شــدیم. حیــاط خلــوت بــودن امریــكاي التیــن نشــان دهنده 

نقشــه و پــروژه جــدي امریــكاي شــمالي بــراي ایــن کشورهاســت.
ــكاي  ــكا در کشــورهاي امری ــوذ امری ــاي نف ــه روش ه ســهیل اســعد ب
ــكا از راه و روش هــاي  ــت: امری ــوان داش ــرد و عن ــاره ک ــن اش التی
مســائل  و  رســانه   امنیــت،  اقتصــاد،  سیاســت،  ماننــد  مختلــف 
اجتماعــي در کشــورهاي امریــكاي التیــن نفــوذ مي کنــد. تعــدد راه و 
ــد  ــزي چن ــروژه و برنامه ری ــده پ ــكا نشــان دهن ــوذ امری مســیر هاي نف
بعــدي آن بــراي کشــورهاي امریــكاي التیــن اســت. امریــكاي التیــن 
از نظــر سیاســي بــه دو قطــب حامــي امریــكا و ضــد امریــكا تقســیم 
مي شــود. وي تصریــح کــرد: امریــكا بــه طــور مســتقیم و غیــر 
ــورهاي  ــي از کش ــوري برخ ــاب رئیس جمه ــي در انتخ ــتقیم حت مس
ــا را  ــت دارد و بودجه ه ــان دخال ــاي پارلم ــا اعض ــن ی ــكاي التی امری
ــراز  ــعد اب ــر اس ــت. دکت ــاص داده اس ــوع اختص ــن موض ــوص ای مخص
ــورهاي  ــادي کش ــاي اقتص ــرمایه ها و فرصت ه ــیاري از س ــت: بس داش
ــا نفــوذ در پــرو بــه  امریــكاي التیــن در دســت امریكاســت. امریــكا ب
چپــاول ثروت هــاي ملــي ماننــد معــادن و کشــتار مــردم بومــي آنــان 
ــرو در  ــه اســت. بیــش از 90درصــد معــادن جنــوب کشــور پ پرداخت

ــت. ــتعمار امریكاس اس
ــا بیــان نقــش امریــكا در اســتثمار رســانه هاي امریــكاي التیــن  وي ب
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ــن  ــكاي التی ــانه هاي امری ــن رس ــد مهم تری ــش از 90درص ــت: بی گف
ــاي  ــق کابل ه ــن از طری ــكاي التی ــردم امری ــار امریكاســت. م در اختی
ــا  ــذار آنه ــرمایه گ ــه س ــد ک ــي دارن ــا دسترس ــه ماهواره ه ــي ب زمین

ــي هســتند. ــرمایه داران امریكای س
ــن و  ــرد: مؤثرتری ــان ک ــن خاطرنش ــیعه آرژانتی ــمند ش ــن اندیش ای
ــت و  ــتفاده از رسانه هاس ــورها اس ــي در کش ــوذ فرهنگ ــن راه نف بهتری
ــن موضــوع رســالت و هــدف رســانه ها را کــه  ــه ای ــم ب ــا عل ــكا ب امری
تربیــت، آمــوزش، اطــالع رســاني و ســرگرمي باشــد منحــرف ســاخته 
اســت. امریــكا بــا نفــوذ در رســانه هاي امریــكاي التیــن آنهــا را فقــط 

ــرده اســت. ــل ک ــبكه هاي ســرگرمي تبدی ــه ش ب
وي در پاســخ بــه ســؤالي مبنــي بــر میــزان تأثیــر گــذاري امریــكا در 
تغییــر نــژاد مــردم ایــن منطقــه گفــت: مــردم امریــكاي التیــن یــك 
ــن کشــورها  ــه ای ــفر ب ــا بررســي و س ــه ب ــژاد یكســان نیســتند بلك ن
ــت،  ــیاه پوس ــت، س ــرخ پوس ــان هاي س ــه انس ــوید ک ــه مي ش متوج
ســفید پوســت و همچنیــن اروپایــي مهاجــر، عــرب و حتــي نژادهــاي 
ــژاد، آداب و  ــر ن ــا تغیی ــن ب ــور یقی ــه ط ــود دارد. ب ــز وج ــي نی ترکیب
ــان متوجــه  ــا بررســي آن رســوم و فرهنگ هــا نیــز تغییــر مي کنــد و ب
ــت  ــبیه اس ــا ش ــكا و اروپ ــه امری ــتر ب ــژاد بیش ــن ن ــه ای ــوید ک مي ش
ــح  ــوع واض ــن موض ــذا ای ــن، ل ــكاي التی ــل امری ــي اصی ــك بوم ــا ی ت
اســت کــه امریــكا بــراي دسترســي بــه منابــع طبیعــي حتــي بــه نــژاد 
ــر  ــه تغیی ــت ب ــازي دس ــراي بومي س ــد و ب ــم نمي کن ــم رح ــردم ه م

ــد. ــه مي زن ــي منطق ــي بوم ــژاد مردم ن

بــا  را  بدلــي  اســالم  پاکســتان  در  نفــوذ  بــراي  آمریــكا 
کــرد ابــداع  تروریســم 

حجــت االســالم ســید ذیشــان حیــدر حســیني رئیــس انجمــن قــرآن 
پاکســتان نیــز در همیــن ارتبــاط گفــت: بعــد از انقــالب اســالم نــاب 
محمــدي)ص( ایــران، مــردم پاکســتان از ایــن انقــالب تأثیــر زیــادي 
ــر مــردم  پذیرفتنــد کــه ثمــره آن دینــداري، بصیــرت و بیــداري اکث
ــه  ــكا نتوانســت آن طــوري ک ــل امری ــن دلی ــه همی ــود. ب پاکســتان ب
ــده  ــد. عم ــته باش ــوذ داش ــالمي نف ــور اس ــن کش ــت در ای مي خواس
ــد  ــه بع ــود ک ــن ب ــوذ در پاکســتان ای ــراي نف ــكا ب ــالش امری ــل ت دلی
ــوري  ــن کش ــتعمار اولی ــت اس ــي به دس ــت عثمان ــن دول ــن رفت از بی
ــدرت رســید و در عرصــه سیاســت  ــه ق ــه اســم اســالم ب ــه ب ــود ک ب
ــك خطــر  ــراي خــودش ی ــن را ب ــكا ای ــاد و امری ــدم نه ــا ق کالن دنی
ــه  ــن کشــور اســالمي ب ــه ای ــي ک ــزرگ مي دانســت، مخصوصــاً زمان ب
کشــورهاي داراي قــدرت هســته  اي دنیــا پیوســت و همچنیــن ذخایــر 
بي شــماري کــه ســرزمین پاکســتان در خــود دارد، موجــب افزایــش 

ــكا شــد. تمرکــز امری
ــات  ــل از جه ــوذ کام ــراي نف ــكا ب ــتراتژي امری ــت: اس ــان داش وي بی
ــا توجــه بــه آن مي تــوان نقشــه  مختلفــي قابــل بررســي اســت کــه ب
شــیطان بــزرگ را برمــال کــرد. اســتاد حــوزه علمیــه پاکســتان گفــت: 
اســتراتژي اصلــي نفــوذ امریــكا کــه بــه آن »تقســیم کــن و حكومــت 
ــي  ــات مذهب ــتفاده ازاختالف ــا اس ــد ب ــعي مي کن ــد س ــن« مي گوین ک
میــان مســلمانان، احــزاب سیاســي و قومــي همــه انــرژي آنهــا را تلــف 
کــرده و بــه جــاي توجــه بــه دشــمنان خارجــي بــه دوســتان داخلــي 
معطــوف نمایــد. نتیجــه آن مي شــود کــه گروه هــاي مســلمان 
قــدرت مرکــزي خــود را از دســت مي دهنــد و امریــكا مي توانــد 

بــا اســتفاده از حاکمــان وابســته ایــن کشــور را تحــت ســیطره خــود 
قــرار دهــد.

وي در ادامــه بیــان داشــت: یكــي از مظاهــر ایــن نقشــه، نفــوذ 
ــي  ــج بي دین ــه تروی ــانه ها ب ــتفاده از رس ــا اس ــه ب ــت ک ــي اس فرهنگ
بــه صــورت غیرمســتقیم مي پــردازد. امریكایي هــا بــا راه انــدازي 
ــان  ــاري را در می ــا بي بندوب ــواره اي و پخــش آزاد آنه ــبكه هاي ماه ش
ــر  ــا تأثی ــي آنه ــوم دین ــر آداب و رس ــرده و ب ــج ک ــلمانان تروی مس
مي گذارنــد. نســل جــوان در کشــورهایي ماننــد پاکســتان بــه شــدت 
در معــرض ایــن پدیــده قــرار دارنــد و بایــد بــراي نجــات آنهــا فكــري 

کــرد.
ــا قــرار  اســتاد حــوزه علمیــه پاکســتان گفــت: امریــكا در پاکســتان ب
در  پیچیــده  جاسوســي  فعالیــت  و  اطالعاتــي  نفوذي هــاي  دادن 
نهادهــاي مختلــف بــه ویــژه نهادهــاي فرهنگــي و مدنــي نفــوذ کــرده 
اســت و مراکــز غیردولتــي از جملــه NGOهــاي فعــال را در دســت 
گرفتــه و بــا اســتفاده از آن بــه تفرقــه افكنــي میــان شــیعه و ســني 

مي پــردازد.

از شــبكه هاي تلویزیونــي ایرانــي بــراي مقابلــه بــا نفــوذ 
مي کنیــم اســتفاده  آمریكایي هــا 

حجــت االســالم ســید محمــد انــور موســوي، فــارغ التحصیــل رشــته 
فقــه و معــارف اســالمي در مقطــع کارشناســي ارشــد از جامعــه 
المصطفــي و از اســاتید برجســته ســطوح عالــي حــوزه علمیــه 
افغانســتان هــم پیرامــون پــروژه نفــوذ امریــكا گفــت: امریــكا پــس از 
ــه افغانســتان در قالب هــاي مختلفــي  ــي از ورود خــود ب گذشــت مدت
بــه طــور علنــي بــه تبلیــغ دیــن مســیحیت پرداخــت ودر برخــي موارد 
ــز ایجــاد  ــه کمونیســم نی ــش ب ــردم گرای ــه در م مشــاهده مي شــد ک
ــتان  ــا در افغانس ــوي کلیس ــي را از س ــكا نمایندگان ــت. امری ــده اس ش
ــیحیت  ــن مس ــان دی ــم مبلغ ــراد در حك ــن اف ــه ای ــرد ک ــتقر ک مس
ــا  ــرد: ب ــح ک ــد. وي تصری ــن مي پردازن ــن دی ــه اشــاعه ای هســتند و ب
ــه اینكــه قشــر وســیعي از مــردم افغانســتان فقیــر هســتند،  توجــه ب
ــرد و  ــه ایجــاد ک ــوان مؤسســه خیری ــكا مؤسســاتي را تحــت عن امری
ــراي  ــي ب ــان، کانال ــي آن ــا جــذب ایــن افــراد در ضمــن پوشــش مال ب
نشــر دیــن مســیحیت و مســائل فرهنگــي بــه دســت آورد. ایــن افــراد 
ــر اینكــه از نظــر مالــي ضعیفنــد، از نظــر فرهنگــي و دینــي  عــالوه ب
نیــز از ضعــف زیــادي برخــوردار هســتند. امریــكا و مبلغــان مســیحي 
ــورد  ــب م ــد و مطال ــتفاده مي کنن ــوء اس ــك س ــه تاری ــن نقط از همی
نظــر خــود را در قالــب دیــن و فرهنــگ وبــا پوششــي فریــب دهنــده 

ــد. ــاعه مي دهن ــي اش ــت مال از حمای
ایــن روحانــي افغانــي تصریــح کــرد: ایــن کشــور پــس از پشــت ســر 
ــه  گذاشــتن دوره اي کــه در مســائل ضــد فرهنگــي غوطــه ور شــد، ب
ــي ســاده و  ــه اصــول زندگ ــودن ب ــد ب ــه پایبن ــن نتیجــه رســید ک ای
ســنتي بســیار ارزنده تــر از مشــغول شــدن بــه مظاهــر فرهنــگ غربــي 
ــي  ــد گیرنده های ــراي خری ــا ب ــالش خانواده ه ــت. ت ــي اس و امریكای
ــد،  ــت کن ــران را دریاف ــالمي ای ــوري اس ــبكه هاي جمه ــا ش ــه تنه ک
مؤیــد ایــن مطلــب اســت. اصالــت دینــي مــردم افغانســتان و بازگشــت 
بــه نــداي فطــرت خداجــو مي توانــد عامــل بازدارنــده قدرتمنــدي در 

ــر نفــوذ فرهنــگ غربــي باشــد براب
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شــیوه های نفوذ آمریکا در بسیاری از کشورهای دنیا  
ــد ماننــد  ــاً بعــد از جنــگ دوم جهانــی در کشــورهایی کــه جنــگ را باختــه بودن آمریــكا عمدت
ــازی  ــكا در بازس ــك آمری ــه کم ــه ب ــورهایی ک ــن در کش ــا و همچنی ــان و ایتالی ــن، آلم ژاپ
ــای  ــه تأســیس پایگاه ه ــدام ب ــی اق ــایر کشــورهای اروپای ــد س ــاز داشــتند مانن کشورشــان نی

نظامــی کــرد.
ــد. در جنــگ  ــا ایــن روح اســتكباری را دارن ــه همــه جــای دنی آمریكائی هــا نســبت ب
بین الملــل دوم، بعــد از آنــی کــه ژاپــن را شكســت دادنــد، پایــگاه در آنجــا درســت 
ــه  ــن هم ــا ای ــا ب ــت. ژاپنی ه ــن هس ــا در ژاپ ــگاه آمریكائی ه ــوز پای ــه هن ــد، ک کردن
پیشــرفتهای علمــی، هنــوز نتوانســتند پایــگاه آمریــكا را در ژاپــن جمــع کننــد! ... بــه 
مــردم ظلــم میكننــد، اذیــت هــم میكننــد؛ ... تجــاوز بــه نوامیــس و کارهای خــالف 
ــراق،  ــت. در ع ــوز هس ــكا هن ــای آمری ــم پایگاه ه ــی ه ــره ی جنوب ــر؛ .. در ک دیگ
ــگاه بســازد و پنجــاه ســال، صــد ســال در  ــه پای ــن اســت ک ــكا ای نقشــه ی آمری
عــراق مســتقر بشــود؛ و در افغانســتان؛ چــون افغانســتان نقطــه ای اســت کــه اگــر 
ــر  ــر کشــورهای آســیای جنــوب غربــی، ب آنجــا پایــگاه داشــته باشــند، میتواننــد ب
روســیه، بــر چیــن، بــر هنــد، بــر پاکســتان و بــر ایــران تســلط داشــته باشــند. دارنــد 
ــم درســت کننــد و  ــگاه دائ ــرای اینكــه آنجــا پای ایــن همــه آنجــا تــالش میكننــد، ب
ــالب در  ــر انق ــخنان رهب ــالت ، س ــن جم ــت. ای ــتكبار اس ــای اس ــن معن ــد. ای بمانن
ــكا  ــاالت متحــده آمری ــوذ ســخت« ای ــه بدرســتی »نف ــان 1388 اســت ک روز 13 آب
را در سراســر دنیــا نشــان مــی دهــد؛ آمریــكا عمدتــاً بعــد از جنــگ جهانــی دوم در 
ــد ماننــد ژاپــن، آلمــان و ایتالیــا و همچنیــن  کشــورهایی کــه جنــگ را باختــه بودن
در کشــورهایی کــه بــه کمــك آمریــكا در بازســازی کشورشــان نیــاز داشــتند ماننــد 

ســایر کشــورهای اروپایــی اقــدام بــه تأســیس پایگاههــای نظامــی کــرد.
ــی  ــه هــای خوب ــو« نیــز بهان ــاالت متحــده از طریــق پیمانهایــی نظیــر »نات  البتــه ای
ــای  ــایر پایگاهه ــت آورد؛  س ــف بدس ــورهای مختل ــود در کش ــی خ ــوذ نظام ــرای نف ب

ــد: ــر ایجــاد شــده ان ــر اســاس مــوارد زی ــكا در ســایر کشــور هــا ب نظامــی آمری

حفاظت از منابع استراتژیک انرژى
حملــه بــه افغانســتان و عــراق و حضــور ســنگین نظامــی در خلیــج فــارس از طریــق پایگاههــای نظامــی آمریــكا در عربســتان)مقر فرماندهــی 
ــت از  ــت )پــس از آزادســازی کوی ــكا(، کوی ــی ارتــش آمری ــروی دریای ــاوگان پنجــم نی ــر ن ــن )مق ــگاه نظامــی(، بحری ــا 8 پای ــكا ب مرکــزی آمری

ــرژی هــای تجدیدپذیــر دنیــا اشــغال صــدام(، عمــان، امــارات)4 پایــگاه نظامــی( و قطــر کنتــرل اقتصــادی، مــواد معدنــی و ان
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در واقــع پایــگاه هــای نظامــی آمریــكا در قســمتی از آفریقــا و 
آمریــكای جنوبــی صرفــا بــرای کنتــرل و دسترســی بــه منابــع 
ــی نظیــر  ــع آب ــی و مناب گســترده اقتصــادی، بیولوژیكــی، مــواد معدن

ــت. ــازون اس ــوزه آم ح
ــهای  ــكا و جنبش ــتهای آمری ــا سیاس ــف ب ــورهای مخال ــرل کش کنت

ــی مردم
ــی، حاشــیه خلیــج فــارس،  ایجــاد پایگاههــای نظامــی در کــره جنوب
افغانســتان، عــراق، ترکیــه، کشــورهای حاشــیه غربــی روســیه نشــان 
از عــزم امریــكا بــرای کنتــرل جــدی کشــورهای مخالــف و جنبشــهای 

مردمــی علیــه آمریــكا در کشــورهای مختلــف دارد.

 پایگاه هاى مهم  نظامی آمریكا
1. فرماندهــی اروپــا- اشــتوتگارت منطقــه ای در حــدود 13 میلیــون 
ــه بخشــی  ــا بالتیــك مدیتران ــروژ ت ــع را در 89 کشــور از ن ــل مرب مای
ــت  ــی را تح ــای جنوب ــوپ در آفریق ــود ه ــپ گ ــا کی ــه ت از خاورمیان

ــی دارد. ــی و زمین ــی دریای پوشــش هوای
2. مرکــز آموزشــی ارتــش هفتــم  و مرکــز یكصــدم  گــروه پشــتیبانی 

در شــهر Grafenwoehr   آلمــان.
  Fort Clayton 3. مرکــز تمریــن در آب و هوای اســتوایی در شــهر

1962 از  پاناما 
4. مرکــز نیــروی دریایــی در اروپــا و گــوام کــه 100 میلیــون مایــل 
مربــع  را در برمــی گیــرد و شــامل 200 کشــتی و 250 هــزار 

ــت ــورد اس دریان
Keflavik, Iceland 5. مرکــز هوایی نیروی دریایی در

Naples, Italy .6. مقر پشــتیبانی دریایی  در
Rota, Spain   7. مقر دریایی در اســپانیا تنگه جبل الطارق

  Sasebo, Japan 8. پایــگاه عملیاتــی نیــروی دریایــی در ژاپــن
ــتی 350  ــا 60 کش ــی ب ــم دریای ــاوگان هفت ــر ن ــگاه   مق ــن پای ای

ــت ــنل  اس ــزار پرس ــده و 60 ه جنگن
9. پایــگاه هوایــیSigonella Italy ایســتگاه ســیگونال ویــژه 

ــتقرار 3100  ــز اس ــگاه  مرک ــن پای ــت. ای ــه اس ــات در مدیتران عملی
ــی  ــگان هوای ــه ی ــتر ب ــه بیش ــت ک ــی اس ــر نظام ــی و 800 غی نظام

ــاص دارد. ــم اختص ــی و یك ــی س ــاوگان جنگ ــانزدهم و  ن ش
 Tuzla Air Base, بوســنی  در  تــوزال  هوایــی  پایــگاه    .10

Bosnia-Herzegovina
ــگان  ــص ی ــه  مخت ــوب  ترکی ــی Incirlik در جن ــگاه هوای 11. پای

ــت ــی اس ــی هوای ــم رزم ــی و نه س
Kadena Air Base at Okinawa در  12. پایــگاه هوایــی 

ــن ژاپ
جزیــره  ژاپــن  در   Misawa Air Base هوایــی  پایــگاه   .13

Honsyu مرکــز یــگان ســی و پنجــم  رزمــی
14. پایــگاه هوایــی Yokota Air Force Base ژاپــن در 28 

ــری 374 ــگان  تراب ــر ی ــو  مق ــی توکی مایل
 45 در   USMC Air Station Iwakuniهوایــی پایــگاه   .15

ــی ــروی دریای ــم نی ــی یك ــگان هوای ــز ی ــیما مرک ــی هیروش مایل
16. پایــگاه هوایــی Kunsan Air Base در کــره جنوبــی 15 

ــی ــروی هوای ــی نی ــتم رزم ــگان هش ــر ی ــئول مق ــی س مایل
ــگان 51  ــی  ی ــره جنوب ــی Osan Air Base  ک ــگاه هوای 17. پای

ــگان هفتــم هوایــی رزمــی هوایــی و ی
18. پایــگاه هوایــی Ramstein Air Base در آلمــان  یــگان 

ــم ــتاد و شش ــی هش ــری هوای تراب
ــه  ــته ب ــتان وابس ــی Taszar Air Base مجارس ــگاه هوای 19. پای

ــگان  406  ام ی
20. پایگاه  هوایی در بگرام افغانســتان

 
ــن  ــا وجــود اینكــه قدرتمندتری ــكا ب ــه مشــخص اســت آمری آنچــه ک
کشــور جهــان از نظــر میــزان و حجــم تجهیــزات دفاعــی و تهاجمــی 
ــوردار  ــرس برخ ــی ت ــك روانشناس ــال از ی ــن ح ــا در عی ــت ام اس
ــا ایجــاد پایگاههــای متعــدد نظامــی بســیاری از تعامــالت  اســت و ب
سیاســی در دنیــا و معــادالت منطقــه ای و جهانــی ناشــی از حضــور 
نظامــی مســتقیم خــود در بیــش از 100 کشــور دنیــا رقــم زده اســت؛  
ــه پیداســت اســتفاده  ناگفت
دیگــر  عبارتــی  بــه  یــا 
ملــی  منابــع  غــارت 
کشــورها بویــژه در آفرریقــا 
 ... و  التیــن  آمریــكای  و 
تنهــا بواســطه تحــت لــوای 
ــی،  ــای زمین ــور نیروه حض
ــكا  ــی آمری ــی و هوای دریای
البتــه  و  میگیــرد  شــكل 
عــالوه  متحــده  ایــاالت 
در  ســخت،  نفــوذ  بــر 
امــكان  کــه  کشــورهایی 
نــدارد،  نظامــی  حضــور 
»نفــوذ نــرم« یــا همــان 
ــوذ فرهنگــی را انتخــاب  نف

ــد. ــی کن م
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توصیه هـــای رهبـــر انقـــالب بـــه نیروهـــای 
ـــی ـــن انقالب مؤم

ـــه  ـــوع توج ـــالب، موض ـــر انق ـــوروزی رهب ـــخنرانی ن ـــر در س ـــار دیگ ب
ــی در  ــوش مردمـ ــای خودجـ ــی جریان هـ ــای فرهنگـ ــه فعالیت هـ بـ
سرتاســـر کشـــور مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفـــت. ســـخنرانی در حـــرم 
رضـــوی شـــاید یكـــی از راهبردی تریـــن ســـخنان ســـاالنه ی ایشـــان 
اســـت کـــه در آن ســـرفصل نیازهـــای اساســـی و اولویت هـــای 
ــر انقـــالب در  ــود. رهبـ ــرح می شـ ــور مطـ ــاالنه ی کشـ ــه ی سـ برنامـ
ـــی  ـــوش مردم ـــای خودج ـــن مجموعه ه ـــد: »ای ـــخنرانی فرمودن ـــن س ای
ـــزاران  ـــور ه ـــر کش ـــه االن در سرتاس ـــد -ک ـــی می کنن ـــه کار فرهنگ ک
ـــان کار  ـــد خودش ـــه دارن ـــت ک ـــی هس ـــوش مردم ـــه ی خودج مجموع
می کننـــد، خودشـــان فكـــر می کننـــد، خودشـــان تـــالش می کننـــد 
و کار فرهنگـــی می کننـــد- روزبـــه روز بایـــد توســـعه پیـــدا کننـــد« 
ـــز  ـــی نی ـــتگاه های دولت ـــرار دادن دس ـــاب ق ـــا خط ـــه ب ـــان در ادام ایش
تصریـــح کردنـــد: »دســـتگاه های دولتـــی، آنهایـــی کـــه مربـــوط بـــه 
فرهنگنـــد، بـــه جـــای اینكـــه آغـــوش خـــود را بـــه روی کســـانی که 
ـــالمی را،  ـــام اس ـــه نظ ـــالب را، ن ـــه انق ـــد، ن ـــول دارن ـــالم را قب ـــه اس ن
ـــه روی  ـــود را ب ـــوش خ ـــد[، آغ ـــاز کنن ـــالمی را ]ب ـــای اس ـــه ارزش ه ن
ــای  ــه روی بّچه هـ ــن، بـ ــای مؤمـ ــه روی جوان هـ ــلمان ها، بـ بّچه مسـ
انقالبـــی، بـــه روی بّچه هـــای حزب اللّهـــی بـــاز کننـــد.« توصیـــه ی 
ـــا  ـــی جریا ن ه ـــت: یك ـــی داش ـــب اصل ـــراز دو مخاط ـــن ف ـــری در ای رهب
ــای  ــتگاه ها و نهادهـ ــری دسـ ــی و دیگـ ــن و انقالبـ ــای مؤمـ و نیروهـ
ـــت  ـــت فعالی ـــر اهمی ـــر ب ـــال های اخی ـــان در س ـــی. ایش ـــی دولت فرهنگ
ــته اند.  ــژه ای داشـ ــد ویـ ــی تأکیـ ــن انقالبـ ــان مؤمـ ــی جوانـ فرهنگـ
از جملـــه در ســـخنرانی نـــوروزی ســـال 93 کـــه فرمودنـــد: »مـــن 
ــران، در شـــهرهای  ــه در تهـ می خواهـــم بگویـــم آن جوان هایـــی کـ
ـــیاری از  ـــهد، در بس ـــود مش ـــف، در خ ـــتان های مختل ـــون، در اس گوناگ
ـــا  ـــان، ب ـــا اراده ی خودش ـــد، ب ـــی می کنن ـــر کار فرهنگ ـــهرهای دیگ ش

ـــی  ـــا ناش ـــم از آنه ـــی ه ـــیار خوب ـــای بس ـــان ـ کاره ـــزه ی خودش انگی
شـــده اســـت کـــه از بعضـــی از آنهـــا مـــا بحمـــداهلل اّطـــالع پیـــدا 
کردیـــم ـ کار را هرچـــه می تواننـــد به طـــور جـــّدی دنبـــال کننـــد 
و ادامـــه بدهنـــد.« رهبـــر انقـــالب  در کنـــار توصیـــه  و رهنمـــودی 
ــز از  ــل نیـ ــدان عمـ ــه ی میـ ــد در عرصـ ــان کرده انـ ــه جوانـ ــه بـ کـ
ــی  ــتگاه تبلیغاتـ ــد دسـ ــازه نداده انـ ــد و اجـ ــا حمایـــت کرده انـ آن هـ
دشـــمن بتوانـــد بـــه راحتـــی اقـــدام کنـــد و »پـــروژه نفـــوذ« ش را 
ـــبت  ـــود نس ـــف خ ـــخنرانی های مختل ـــه در س ـــا ک ـــد. آنج ـــل کن تكمی
ــای  ــه جریان هـ ــانه ها کـ ــخصیت ها و رسـ ــی شـ ــارات برخـ ــه اظهـ بـ
مؤمـــن و انقالبـــی را بـــه تنـــدروی و افراطی گـــری متهـــم می کننـــد 
ـــی  ـــه بعض ـــم ک ـــن می فهم ـــد: م ـــوده بودن ـــان داده و فرم ـــش نش واکن
وقتـــی می گوینـــد تنـــدروی، جریـــان حزب اللّهـــی و مؤمـــن مـــورد 
ـــان  ـــی را، جوان ـــان انقالب ـــن را، جری ـــان مؤم ـــه، جری ـــت؛ ن ـــان اس نظرش
ـــانی  ـــان کس ـــا هم ـــدروی؛ این ه ـــه تن ـــد ب ـــم نكنی ـــی را مّته حزب اللّه
هســـتند کـــه بـــا همـــه ی وجـــود، بـــا همـــه ی اخـــالص در میـــدان 
ـــی هـــم کـــه دفـــاع از مرزهـــا الزم باشـــد، دفـــاع از  حاضرنـــد، آنجای
ـــی الزم باشـــد، مســـئله ی جـــان دادن و خـــون دادن مطـــرح  ـــت ملّ هویّ

باشـــد، همین هـــا هســـتند کـــه بـــه میـــدان می آینـــد.
 

ـــی  ـــن انقالب ـــان موم ـــه جوان ـــا ب ـــدت باره ـــن م ـــالب در ای ـــر انق رهب
ـــمن  ـــات دش ـــل تبلیغ ـــرات در مقاب ـــه ک ـــا ب ـــرده و از آن ه ـــه ک توصی
ــه ی  ــی وظیفـ ــم مردمـ ــروی عظیـ ــن نیـ ــا ایـ ــد تـ حمایـــت کرده انـ
ـــه  ـــت؛ ب ـــغول کار اس ـــب و روز مش ـــه ش ـــمنی ک ـــل دش ـــود را در مقاب خ
درســـتی انجـــام دهـــد. مســـیر انقـــالب اســـالمی، مســـیر روشـــنی 
ـــه  ـــاده ب ـــد... آم ـــه بدارن ـــاده نگ ـــان را آم ـــه خودش ـــن »هم ـــت بنابرای اس
کار باشـــند... آمـــاده ی حضـــور در میدان هـــا و عرصه هـــای مختلـــف 
ـــمنان  ـــه دش ـــمنان -ک ـــای دش ـــن جهت گیری ه ـــل ای ـــند... در مقاب باش
ــب و روز  ــتی شـ ــم بایسـ ــا هـ ــند- مـ ــب و روز نمی شناسـ ــا شـ مـ

ـــیم. ـــاده باش ـــه آم ـــیم و هم نشناس
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و  نفوذ  راههای  ها،  ریشه  فرهنگی،  تهاجم  و  نفوذ 
شیوه مقابله با آن

نگاهی به شرایط شكل گیری انقالب اسالمی و قیام ملت مسلمان ایران 
برای رهایی از استیالی فرهنگ غربی و کسب استقالل، آزادی و عدالت 
در جامعه، بر مبنای ایدئولوژی اسالمی در قالب استقرار نظام جمهوری 
اسالمی، حكایت از واکنش جامعه اسالمی ایران به سلطه غرب و سیستم 

سرمایه داری وابسته به آن می کند.
حكومت  تشكیل  و  انقالبی  ایدئولوژی  یك  بعنوان  اسالم،  مكتب  طرح 
دینی، پی جویی استقالل کشور در قالب شعار نه شرقی و نه غربی، احیاء 
سرمایه  فرهنگ  نفی  و  خویشتن  فرهنگ  به  بازگشت  و  دینی  ارزشهای 
داری و کمونیستی و نهایتا ارائه یك الگوی جدید سیاسی برای کشورهای 
اسالمی و تحت سلطه جهان از مهمترین دستاوردهای و اهداف انقالب 
اسالمی بود که قدرتهای استعمارگر در دو دنیای سرمایه داری و کمونیسم 

را به مبارزه طلبید.
س.آقایف یكی از تئوریسن های شوروی سابق در توصیف انقالب اسالمی 

می نویسد:
در  مختلف  اسالمی   - های سیاسی  اصلی جنبش  اسالمی شعار  انقالب 
بسیاری از کشورهای اسالمی مشرق زمین است...مساله مشترک برای این 
جنبش ها، اسالمی کردن تمام جوانب زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و خانوادگی تمام شهروندان کشورهای خود و اعالن سومین راه رشد که با 

سرمایه داری و سوسیالیسم متفاوت هست، می باشد.
به این معنا انقالب اسالمی با رویكرد به مذهب، خط مشی جدیدی در 
زمینه توسعه و استقالل، آزادی و عدالت برای جهان سال 1979 و برای 
خود  پای  روی  زمان  آن  تا  که  انقالبی  های  جنبش  و  کشورها  تمامی 
ایستادن را تجربه نكرده و به سمت بلوک غرب یا شرق متوجه شده بودند، 
بود.بویژه  دهنده  تكان  روز،  آن  قدرتهای جهان  برای  که  دهد،  می  ارائه 
پیوند بین جنبش های اسالمی  انقالب و  این خصوص مساله صدور  در 
و آزادیبخش و حكایت از آنان در مبارزه با سلطه جویان و استعمارگران 
دنیای سرمایه داری و کمونیسم، بسیار قابل توجه است.در اینزمینه فرد 
هالیدی استاد و کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه طی سمیناری در 

انگلیس می گوید:
انقالب اسالمی درایران جذابیت ایدئولوژیكی بسیار زیادی میان اعراب تا 
الجزایر و سودان دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. بعالوه در جمهوریهای 
آسیایی شوروی، علی الخصوص آذربایجان و گرجستان، عراق، افغانستان 
و پاکستان، با توجه به بافت اجتماعی این کشورها، دین و فرهنگ ایران 

دارای نفوذ بسیار زیاد است.

مجموعه عوامل فوق به همراه مواردی نظیر از دست دادن ژاندارم سابق 
خلیج فارس، بازارهای پر سود ایران، انبار نفت غرب و... دست به دست 
هم دادند و آمریكا و متحدانش را تشویق به درهم شكستن این انقالب نو 
پا کردند از این رو غرب به منظور هدم و انحراف این انقالب، اهرم های 
نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش را به کار گرفت.البته در این 
میان، مواردی چون جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، جریانهای تجزیه 
مناطق مختلفی از مسئوالن نظام و مردم دور نماند، اما تهاجم فرهنگی و 
تالش برای درهم شكستن نظام از لحاظ فرهنگی، به دلیل نا محسوس و 
تدریجی بودن و حاکمیت جو پر شور و التهاب سالهای نخست انقالب و 
شرایط جنگ تحمیلی، چندان مورد توجه قرار نرگفت.در حالیكه مبارزه 
فرهنگی هم به دلیل برتری رتبی فرهنگ بر سیاست و اقتصاد و هم به 

دلیل تاثیر پایاتر آن از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه های توسعه و بازسازی کشور، 
با  و  قرار گرفت  تهاجم فرهنگی مورد توجه مقام معظم رهبری  موضوع 
تاکیدات فراوان، مقابله با این پدیده بسیار حائز اهمیت را خواستار شدند 
انقالب  پیروزی  با  ایران  فرمودند: »از وقتی ملت  بیاناتشان  از  و در یكی 
توانست دین خدا و اسالم را در قالب یك نظام اجتماعی مجسم و متبلور 
بكند ترس از اسالم در دل مستكبران به وجود آمد.تالش و مبارزه خودشان 
علیه اسالم را به هر طریق ممكن شروع کردند.و مبارزه با جمهوری اسالمی 
هم به خاطر اسالم است.زیرا آن وقتی که جمهوری اسالمی پایبندی خود 
را نسبت به معتقدات و اصول اسالمی ثابت کرد، به عنوان یك خطر بزرگ 

تلقی شد و تمام دستگاههای استكبار علیه آن بكار افتادند.
از  ایران قبل  با اشاره به سابقه تهاجم فرهنگی در  ایشان در جای دیگر 

انقالب اسالمی از اواسط دوره قاجاریه و بویژه دوره رضاخان می فرمایند:
انقالب اسالمی که آمد، مثل مشتی به سینه مهاجم خورده، او را عقب 
انداخت و تهاجم را متوقف کرد.شما در آن دوران اول انقالب، ناگهان دیدید 
که مردم ما در ظرف مدت کوتاهی، تغییرات اساسی در خلقیات خودشان 
احساس کردند.در مردم، گذشت، قناعت، همكاری و گرایش به دین زیاد 
اینها فرهنگ است، فرهنگ اسالمی  شد و آز و طمع و اسراف کم شد، 
اینهاست...البته عمیق نبود، آن وقتی عمق پیدا می کند که چند سالی 
روی آن کار بشود، این فرصت پیش نیامد، ...در اواسط دوران جنگ، بوسیله 
ابزارهای تبلیغی، به وسیله گفتارهای غلط و کج اندیشانه، مجددا شروع شد 
و آن ته نشین ها و رسوب های ذهنی و روحی خود ما مردم هم مؤثر بود« 

! اما باز حرارت جنگ مانع بود تا اینكه جنگ تمام شد.
از بعد از جنگ، این جبهه جدید به شكل جدی مشغول کار شد.دشمن 
با یك محاسبه فهمید که جمهوری اسالمی را نمی شود با تهاجم نظامی 
از بین برد! ...با محاصره اقتصادی هم نمی شود، فهمیدند باید عقبه ما را 
بمباران کنند.فرهنگ، اخالق، ایمان، ایثار، اعتقاد به دین، اعتقاد به رهبری، 

اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را باید از بین برد و شروع کرد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی های متعدد به علل و ریشه های 
تهاجم فرهنگی به انقالب اسالمی اشاره نموده اند.در مجموع می توان با 
استناد به رهنمودهای ایشان، علل و ریشه های تهاجم فرهنگی به انقالب 

اسالمی را در چهار دسته بر شمرد:

الف( احیاء و اعتالى اسالم انقالبی در ایران و جهان
در این زمینه مقام معظم رهبری با تاکید بر شواهد تاریخی معتقدند که 
اسالم هرگاه در چهره واقعی خود آشكار شده با دشمنی های شدید مواجه 
شده است و هرگاه از چهره واقعی خود خارج شده، دشمنی ها نیز کم شده 
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است.به این معنا، اسالمی که محافظه کار است و با ظلم و فساد دمساز و 
دمخوار باشد مورد دشمنی قدرتهای بزرگ قرار نمی گیرد.اما اسالمی که 
با ظلم و زورگویی در افتد و چپاولگری و فساد را محكوم کند باید انتظار 
دشمنی ابرقدرتها و آمریكا و صهیونیسم و کمپانیهای غارتگر و سالطین 
فاسد را داشته باشد. به این ترتیب مواجهه قدرتهای مسلط عالم با انقالب 
اسالمی نیز به علت احیاء اسالم انقالبی است که »ظلم و فساد و انحطاط 
اخالقی را در محیط زندگی بشر تحمل نمی کند .و لذا برای نظامهایی که 
بر پایه ظلم و فساد و انحطاط بنا شده اند، خطری حقیقی است به همین 
علت کینه ورزی قدرتهای استعماری و آمریكا با انقالب اسالمی و اسالم چه 
با شیوه های فرهنگی و چه سیاسی بازور و سر نیزه از روی احساس ضعف 

و ترس در برابر موج فزاینده اسالم است.

ب( انقالب اسالمی، آغاز عصر دین و معنویت
از دیدگاه مقام معظم رهبری، با ظهور انقالب اسالمی در ایران و تداوم آن، 
باورها و اعتقادات مذهبی نه تنها در ایران و کشورهای اسالمی بلكه در 
سطح جهانی و در کشورهایی که با روش های ضد مذهبی زندگی کرده 
اند، گسترش یافته و اعتنا به معنویت و فضایل انسانی رشد کرده است، 
در حالیكه »نظام سلطه جهانی بر این بود که دین و معنویت را به کلی از 
متن زندگی حذف کند و جامعه بشری را یك جامعه بی دین و بی ایمان 
و بی اعتقاد به ارزشهای الهی تربیت نماید، این دوران جدید درست به 
عكس آن سیاستها عمل کرد. از طرفی خصوصیت دیگران این عصر جدید 
معنا بخشیدن به ارزش انسانها و حضور مؤثر توده های میلیونی مردم در 
دوران جدیدی است که بوسیله امام ما آغاز شده و دایره آن منحصر به 
ایران هم نیست.توده های مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده اند و آنها 
هستند که جریانها را هدایت می کنند. در حالیكه دهها سال بعد از جنگ 
دوم بین الملل قدرتهای مسلط بر عالم همه مردم دنیا را عادت داده بودند 
تسلیم خواستهای آنها باشند و در مقابل اراده قدرتهای جهانی حرفی نزنند 
و اراده ای از خودشان بروز ندهند. به این معنا گسترش معنویت و گرایش 
به مذهب و نیز گسترش ایده استقالل طلبی با تاکید بر حضور مردم در 
تعیین رنوشت خود، عرصه را بر فعالیتهای فرهنگ سلطه تنگ می نماید.

از طرف دیگر، تشكیل یك حكومت دینی در عصر جدید، در دنیایی که 
فرهنگ سلطه و سرمایه داری بر سكوالریسم و جدایی دین از سیاست 
تاکید دارد، نیز بین فرهنگ سلطه و سرمایه داری با فرهنگ انقالب اسالمی 
تعارض ایجاد می شود.مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: 
اکنون مدنیت بشری شاهد آن است که کشوری با نظام والیت فقیه یعنی 
انواع نظامهای  برای بشریت که  اداره می شود.این  تقوا  حاکمیت دین و 
نیافته،  را  خود  اساسی  دردهای  درمان  یك  هیچ  در  و  آزموده  را  بشری 
آزمایشی مهم و تعیین کننده است...اگر این نظام مقدس بتواند جسم و 
جان انسانها را به آرامش و آسایش برساند، فقر، جهل، بی ایمان، تبعیض و 
بیعدالتی را ریشه کن کند و در صحنه جهانی با این دردهای مزمن بشر به 
مبارزه برخیزد، بزرگترین خدمت را به تاریخ انسانیت عرضه کرده و راهی 

تازه به روی آنان گشوده است .

حرکت  کانون  و  القراء  ام  ایران،  اسالمی  جمهورى  ج( 
جهانی اسالم

از دیدگاه مقام معظم رهبری یكی از دالیل اصلی تهاجم فرهنگی به انقالب 
اسالمی، محوریت جمهوری اسالمی ایران، بعنوان ام القراء و کانون حرکت 
جهانی اسالم است.ایشان در این خصوص می فرمایند: بدیهی است که 

آماج اصلی همه توطئه هایی که در ده سال گذشته علیه اسالم طراحی 
شده جمهوری اسالمی بود که ام القرای اسالم و پیشاهنگ حرکت جهانی 
آن محسوب می شود...جنگ تحمیلی هشت ساله، و محاصره اقتصادی و 
انواع حمالت بی شمار سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی علیه جمهوری اسالمی 
در حقیقت با انگیزه فشار بر اسالم و دشمنی با آن انجام گرفت . ایشان 
می افزایند: آن مقدار که دستگاههای استكبار جهانی اعم از دستگاههای 
تبلیغاتی، فرهنگی و دستگاههای سیاسی، نظامی و اقتصادی علیه دعوت 
اسالمی، و به خصوص مرکز دعوت انقالبی اسالم، یعنی ایران اسالمی تالش 
استكبار  از سوی  پدیده دیگری  و  علیه هیچ حادثه  اند،  فعالیت کرده  و 

جهانی و متولیان نظام حاکم بر جهان تالش نشده است .

د( ضدیت انقالب اسالمی با نظام سلطه حاکم بر جهان 
از دیدگاه آیت اهلل خامنه اى)مدظله(

یكی از دالیل تهاجم فرهنگی به انقالب اسالمی، تعارض انقالب اسالمی با 
نظام سلطه سیاسی و فرهنگی قدرتهای بزرگ است.

جمهوری اسالمی با نظام کنونی تسلط و اقتدار در دنیا مخالف است، ...اینكه 
در میدان زندگی و سیاست چند کشور از کشورهای بزرگ و ثروتمند حق 
دارند سرنوشت کشورهای دیگر را به دست بگیرند، این را قبول نداریم، و 
اینكه فرهنگ فساد و ابتذال از جوامع اروپایی و آمریكایی باید سرازیر و 
سرریز بشود به سمت جوامع دیگر که هر کدام فرهنگ خاص خودشان را 
دارند، این را قبول نداریم، و اینكه هر چه اروپایی خوب می داند، باید به نظر 
همه ملتها خوب باشد، و لو در نظر فرهنگ خود آن ملت پسندیده نباشد و 
هر چه را اروپایی بد می داند باید در نظر ملتها بد باشد و لو از نظر فرهنگ 
آن کشورها بد نباشد - مثل وضعی که امروز در دنیا هست - ما این را قبول 
نداریم...ما با این مبارزه کردیم و مبارزه می کنیم و هر جا اسالم باشد با این 

سلطه گری مبارزه می کند و لذا با اسالم مخالفند.

اهداف تهاجم فرهنگی
در حقیقت اهداف تهاجم فرهنگی، ارتباط تنگاتنگی با علل و ریشه های 
آن دارد.مسخ و از بین بردن ارزشها و روحیه انقالبی مردم مسلمان ایران، 
اسالمی،  ایمان  بردن  بین  از  و  الهی  آرمانهای  و  اندیشه  سازی  دگرگون 
ریشه کن کردن فرهنگ ملی و فرو ریختن ارزشهای بومی، تسلط بر منابع 
اقتصادی کشور و بدست گرفتن بازار تجارت، حاکمیت بخشی به ارزشهای 
مادی و ترویج دنیاگرایی، تقویت فرهنگ مصرف گرایی و وابستگی از طریق 
تبلیغ کاالهای خارجی و ورود فرهنگ غرب، از بین بردن وحدت ملی، القاء 
تعارض بین توسعه و ارزشهای انقالب اسالمی، ایجاد روحیه یاس و نا امیدی 
و باالخره تضعیف و نابود کردن فرهنگ خود باوری و استقالل و تعصبات 
مثبت دینی و ملی از اهداف تهاجم فرهنگی غرب می باشد. در مجموع، 
این اهداف حول یك محور عمده یعنی ترویج ایده عدم کارایی حكومت 
دینی و الگوی انقالب اسالمی در عصر جدید، از راه مسخ ارزشهای انقالب 
اسالمی و تضعیف همه جانبه نظام جمهوری اسالمی و ترویج و تحمیل 
ارزشها و فرهنگ غربی جهت دستیابی به مطامع سیاسی و اقتصادی غرب 

صورت می گیرد.
جهانی  نوین  نظم  سیاست  با  فرهنگی  تهاجم  اهداف  این  به  دستیابی 
نوین جهانی، سیاستی است  نظم  دارد.سیاست  نزدیكی  بسیار  همخوانی 
که هدف آن، ایجاد یك جهان با الگوی واحد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و...است جهانی که در آن تمام کشورها تحت یك »نظم واحد« و 

بر اساس الگویی واحد به زندگی بین المللی خود ادامه می دهند.
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آمریكا  متحده  ایاالت  توسط  عمدتا  جهانی  نوین  نظم  سیاست  در  آنچه 
مطرح می شود، مسئله همرنگ سازی یا یكسان سازی فرهنگهاست.به این 
معنا که فرهنگهای محلی و ملی با فرهنگ جهانی )فرهنگ سرمایه داری 
غرب( هماهنگ و همرنگ شوند.اما این موضوع برای جامعه ای که بر مبنای 
فرهنگ غنی اسالم شكل گرفته، پذیرفته نیست.اسالم که خود بعنوان یك 
فرهنگ جهانی مطرح است، هیچگونه سازگاری با فرهنگ مادی و سلطه 
گر اروپایی و آمریكایی ندارد و به همین علت، بیشترین توجه سلطه گران 
غربی به تهاجم فرهنگی علیه اسالم و نهادهای آن بوده است و سعی شده 
تا این فرهنگ غنی را از اساس و پایه سست نمایند.که نمونه آن در اقدام 

سریع پیرامون کتاب کفر آمیز آیات شیطانی بروز کرد. 
لوئیچی مارتینیو، روزنامه نگار و سیاستمدار ایتالیایی در این زمینه می 
گوید: هدف آمریكا از نظم نوین جهانی، تسلط بر سراسر جهان است، آمریكا 
با نظریه مادیگرایی خود، جهانخواری بیش نیست، آنها می خواهند تمامی 
مردم جهان به یك شكل بپوشند، فكر کنند و آداب و رسومی واحد داشته 

باشند و این هدف آنهاست و اسالم با این هدف مخالف است.

ابزارهاى تهاجم فرهنگی 
به  آن  طریق  از  که  دارد  روشهایی  و  ابزارها  به  نیاز  فرهنگی  جریان  هر 
جای  به  مطلوب  نحو  به  را  تاثیرش  و  نماید  نفوذ  و  رسوخ  مقابل  طرف 
بگذارد.امپریالیسم آمریكا و کشورهای غربی در تهاجم به بنیانهای فرهنگی 
اینجا بطور  اند.در  ابزارهای مختلفی استفاده کرده  از روشها و  کشورمان 

مختصر عمده ترین این ابزارها و روشها را بیان می کنیم:

الف( ابزار و روشهای فرهنگی
این ابزار، از نافذترین ابزارهای تهاجم فرهنگی است.زیرا مستقیما از راه 

»فرهنگ « وارد کار می شود و اثرات خود را به جای می گذارد.
از مهمترین مراکز فرهنگی یك جامعه که می تواند محافظ و توسعه دهنده 
فرهنگ آن باشد، مدارس و دانشگاههای آن کشور است. زیرا نسل آینده 
ساز هر جامعه معموال از این مسیر پرورش می یابد.لذا در تهاجم فرهنگی 
به کشور ما نیز تالش گسترده ای از سوی بیگانگان و وابستگان آنها برای 
از خود بیگانگی صورت گرفته است که در پاسخ به آن  تغییر ارزشها و 

موضوع اسالمی کردن دانشگاهها مطرح شد.
از هنر، سینما و  استفاده  به  توان  ابزارهای فرهنگی دشمن می  از دیگر 
تئاتر اشاره نمود که از طریق تولید انواع فیلمها و سریالهای تلویزیونی و 
انتقال آن به کشور به طرق مختلف و نیز تاثیر گذاری بر روی سینماگران 
داخلی، تاثیرات سوئی را بر روی جوانان در رفتارهای اجتماعی گذاشته 
است. مطبوعات و کتب نیز برای ترویج فرهنگ غربی مورد استفاده قرار 
گرفته اند.چاپ و نشر اشعار، مقاالت و رمانهای مختلف جهت ترویج پوچ 
گرایی و نیز زیر سؤال بردن مبانی تئوریك نظام سیاسی جمهوری اسالمی 
استفاده  مورد  ای  گسترده  و...در سطح  آن  فرهنگی  سیاستهای  و  ایران 
مخالفان نظام جمهوری اسالمی و حامیان غربی آنها قرار گرفته است و 
باورهای اسالمی و  نقش بسزایی در تهاجم فرهنگی غرب برای تضعیف 

انقالبی داشته است.
در این خصوص نقش نویسندگان بعنوان عناصر اصلی فرهنگ، هنر و علم 
نیز مهم است، چرا که جذب و همسو کردن یك نویسنده و پیشقراول 
فرهنگی کشور با خود، آثار مخربی را در اذهان و افكار و رفتار مخاطبان 
دارد.ایجاد تردید در کار آمدی حكومت دینی و اینكه تفكر دینی راهگشای 
مسائل و مشكالت امروزی نیست و ترویج تز جدایی دین از سیاست و...از 

جمله افكار ارائه شده توسط برخی نویسندگان داخلی می باشد که باورهای 
اسالمی و انقالبی را مورد هجوم قرار داده اند و این ایده ها شدیدا از طرف 
سرمداران فرهنگ غربی و سلطه گران نظم نوین جهانی حمایت می شوند.

ب( ابزار و روشهای اقتصادی تهاجم فرهنگی
کشور استعمارگر اروپایی در گذشته به همراه فعالیتهای اقتصادی، عده ای 
مبلغ فرهنگی به عنوان »میسیونرهای مسیحی « برای ترویج فرهنگ غرب 
به کشورهای اسالمی و دیگر نقاط جهان وارد می کردند.در شرایط کنونی 
نیز کشورهای پیشرفته با تحمیل برخی شرایط، راه سلطه فرهنگ خود را 
بر کشورهای دیگر باز می گذارند. صندوق بین المللی پول و بانك جهانی 
در راستای اهداف امپریالیستی غرب همیشه در دادن وامها به دولتهای 
تحمیل  در  شرایط  این  از  هایی  دهند.جنبه  می  قرار  شرایطی  متقاضی 
فرهنگ سرمایه داری بسیار مؤثر است.بعنوان مثال شرایط بانك جهانی، و 
صندوق بین المللی پول برای دادن وام به ایران مبتنی بر تسریع خصوصی 
سازی و تعدیل اقتصادی و هماهنگی با بازار آزاد جهانی و نیز ایجاد مناطق 
آزاد تجاری، ابزار بسیار مناسبی برای ترویج فرهنگ غربی از جمله تغییر 
الگوی مصرف، تجمل گرایی و رواج پوشش و مدهای غربی و...داشته است.
همكاری  شرط  غرب،  تكنولوژی  صدور  کنترل  مراکز  دیگر  طرف  از 
تكنولوژیكی را در همكاری کشور دریافت کننده با اهداف خود قرار داده 
اند و از دادن تكنولوژی به کشورهای معارض جلوگیری می نمایند.در حال 
حاضر، در برخی مواقع با ورود یك تكنولوژی نه تنها پیشرفته، بلكه همراه 
حتی یك تكنولوژی ساده، عده ای بیگانه بعنوان متخصص و مستشار و...
وارد کشور دریافت کننده می شوند و در راستای ترویج فرهنگ غرب تالش 
می کنند.عالوه بر این، بطور کلی تغییر در رفتار و ارزشهای اجتماعی، بهایی 
است که باید برای استفاده از تكنولوژی جدید پرداخت.انتقال تكنولوژی 
غرب بدون توجه به تحكیم توان ذاتی نیروهای علمی و بومی و بدون آگاهی 
و بینش کافی، فرهنگ بیگانه را نیز وارد جامعه ایرانی می کند و عوارضی 
را به دنبال دارد.عدم تناسب فرهنگ بسیاری از تكنولوژیهای وارداتی با 
نظام ارزشی اسالمی و فرهنگ اسالمی و ملی جامعه ایرانی، صدماتی را به 

ساختار کلی فرهنگ ما وارده کرده است.
همچنین امروزه شاهد حجم عظیمی از کاالهای مصرفی بیگانه با داشتن بار 
منفی تبلیغی فرهنگی به کشور هستیم که تاثیر زیادی بر رفتار مردم بویژه 
جوانان دارد.کاالهای مصرفی در ظاهر مسكوت هستند ولی اثرات روانی که 
این کاالها در تغییر فرهنگ جامعه دارند قابل توجه است.گسترش فرهنگ 
مصرفی، یكی از نمودهای آن است که در پی آن، جامعه بی هدف به دنبال 
مصرف کاالهی مختلف می رود و از مقصد اصلی خود دور می گردد و حتی 

به فرهنگ غلط اسراف و تبذیر روی می آورد.

ج( ابزار و روشهای سیاسی تهاجم فرهنگی
ضعیف  کشورهای  بر  فشار  برای  مؤثر  وسیله  یك  بعنوان  سیاسی  ابزار 
همیشه مورد استفاده بوده است.کشوری که با سیاستهای سلطه جویانه 
از  استفاده  با  باشد،  مخالف  قدرتمند  و...کشورهای  اقتصادی،  فرهنگی، 
ابزارهای سیاسی منزوی و محدود می کنند. سازمان ملل متحد و دیگر 
ارگانها و نهادهای بین المللی از مهمترین ابزارهای سیاسی می باشند.اهرم 
فشار و بهانه نقض حقوق بشر، اتهام تولید سالحهای اتمی و شیمیایی و یا 
غیر دموکراتیك خواندن حكومتها و...همیشه مورد استفاده قدرتهای غربی 

بوده است.
کشورهای غربی، بویژه آمریكا برای اعمال فشار به جمهوری اسالمی ایران، 
همواره ازطریق اعمال تحریمها، محكومیت ایران در مجامع بین المللی با 
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تاکید بر مسائل حقوق بشر و تروریسم و...سعی در انزوای جمهوری اسالمی 
و مخدوش کردن الگوی حكومت اسالمی داشته اند.

د( ابزارها و روشهای اجتماعی تهاجم فرهنگی
تحت تاثیر قرار دادن مردم یك جامعه، هدف اصلی تهاجم فرهنگی است.

زیرا اگر ملتی از نظر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تغییر کند.حكومت آنان 
نیز نهایتا و بناچار به همان شكل و وضعیت تغییر خواهد یافت.وقتی تهاجم 
فرهنگی بیگانه، فرهنگ ملتی را با خود همرنگ سازد، زمینه برای تسلط 

بیگانه بر آنان نیز فراهم می شود.
از مهمترین ابزارهای اجتماعی برای تخریب فرهنگ جوامع دیگر، گسترش 
فساد اجتماعی است.فساد اجتماعی اعم از راهها و روشهای ضد فرهنگی 
است که ممكن است از عناصر داخلی گرفته شده و یا از فرهنگ بیگانه وارد 
اجتماع گردد.از جمله مفاسد اجتماعی، گسترش فساد جنسی در جامعه 
است.فیلمهای ویدیوئی، برنامه های تلویزیونی ماهواره ای، مجالت و تصاویر 
مبتذل کاتالوگ کاالهای لوکس و تبلیغات روانی که از این ابزارها نشات می 
گیرد، همگی سعی دارند تا قشر جوان جامعه ما را در فساد جنسی فرو برند 
و بدینوسیله آنان را از اهداف معنوی و فرهنگی انقالب اسالمی منحرف 
از روشهای  نیز یكی  زنانه و مردانه  لباسهای  کنند. ورود مدهای مبتذل 
اجتماعی است.حتی در داخل کشور عده ای با استفاده از امكانات داخلی، 
در تولید و توزیع لباسهای مبتذل دست دارند که وابستگی عده زیادی از 
آنها روشن گردیده است.الزم به یاد آوری است که مبنای کار اینگونه تولید 
کنندگان، مجالت و نیز مدل لباسهای غربی است که وارد کشور می گردد. 
از دیگر اقدامات اجتماعی تهاجم فرهنگی، ایجاد روحیه مدگرایی و اخالق 
خاص ترویج کنندگان این مدها در قالب گروههای رپ، هوی متال و...دیده 
می شود که ترویج کننده ارزشهای ضد اخالقی از جمله همجنس بازی و 

برقراری روابط آزاد جنسی و...هستند.
توزیع و گسترش مصرف موارد مخدر و مشروبات الكلی از دیگر ابزارهای 
اجتماعی گسترش فساد و نابود کردن توان علمی و فكری نیروهای جوان 
جامعه می باشد، که متاسفانه در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته 
است.حجم حمایتهای کشورهای غربی بخصوص ایاالت متحده از جریان 
صدور موارد مخدر، نشان می دهد که آنان قصد دارند با توسعه اعتیاد در 
ایران به اهداف خارجی خود برسند.حمایت نظامی، مثل تحویل سالحهای 
استراتژیك مانند موشك ضد هوایی »استین گر« و...حمایت سیاسی مثل 
تالش در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین المل و...به 

نفع قاچاقچیان و...نشان از اهمیت موضوع برای آنان دارد.

ه( ابزار فنی تهاجم فرهنگی
ابزار فنی، هرگونه ابزار مادی و تكنیكی است که در تهاجم فرهنگی مورد 
استفاده قرار می گیرد.در این زمینه می توان با استفاده از ابزارهایی نظیر 
کتب، مطبوعات و مجالت، فیلمهای نگاتیوی و ویدئویی، نوارهای کاست 
ابزار  صوتی، رادیو و تلویزیونی، عكس و پوستر، ماهواره های تلویزیونی، 

کامپیوتری و الكترونیكی و...در راه ترویج فرهنگ غربی اشاره کرد.

و( ابزارهای علمی تهاجم فرهنگی
یكی از مهمترین عوامل موفقیت تبلیغات و هجوم فرهنگی، بحث شناخت 
جامعه مقابل و تسلط بر تاریخ، جامعه شناسی و روانشناسی آن جامعه می 
باشد.به این ترتیب انجام مطالعات تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی 
یكی از مهمترین ابزارهای مهاجمین فرهنگی برای دستیابی به نیازهای 

فرهنگی جامعه ما و سوء استفاده از نقاط ضعف فرهنگی است.

راهكارهاى مقابله با تهاجم فرهنگی
فرهنگ  مقوله  تاثر  و  تاثیر  و  ارتباطات  زیاد  بسیار  گسترش  به  توجه  با 
دیگر  طرف  از  ...و  علمی،  و  تكنولوژیكی  اقتصادی  سیاسی،  مسائل  از 
پیچیدگیهای خاص مسائل فرهنگی به نظر می رسد اولین و مهمترین راه 
مقابله با تهاجم فرهنگی، انجام مطالعات و تحقیقات برای شناخت اجزاء 
فرهنگ خودی و فرهنگ بیگانه می باشد. بررسی و شناخت اجزاء و عناصر 
فرهنگ خودی و بیگانه، نقاط قوت و ضعف در فرهنگ را به خوبی نشان 
می دهد و مشخص می سازد که فرهنگ خودی از چه نقاطی آسیب پذیر 
است و راه ترمیم و پویایی آن را برای مقابله با نفوذ فرهنگ بیگانه روشن 
می سازد.شناخت نیازها و برنامه ریزی برای بر آوردن صحیح و اصولی آنها 
یكی از مهمترین و اساسی ترین راههای مقابله با تهاجم فرهنگی است.
همانطوریكه قبال اشاره شد شكل گیری فرهنگ و تغییر و تحول آن بر 
اساس نیازهای جامعه صورت می گیرد.اگر دشمن توانسته است در طی 
سالهای بعد از انقالب اسالمی، علی رغم تالشهای مسئولین برای ترویج 
فرهنگ اسالمی به موفقیت زیادی در ترویج فرهنگ خود دست یابد، به این 
علت است که آنها نیازهای جامعه و بویژه جوانان ما را شناسایی کرده اند و 
با استفاده از خالءهای موجود با پاسخگویی به این نیازها از طریق روشهای 

خاص فرهنگ غربی، به این مرحله از موفقیت رسیده اند.
بدون تردید ایجاد یك »مرکزیت و سازمان « برای مطالعه و برنامه ریزی 
فرهنگی جهت مقابله با تهاجم فرهنگی الزم است، »مرکزیت « از این نظر 
عنوان می شود که ارگانهای مختلفی که در مسائل فرهنگی دخیل هستند، 
از چگونگی انجام کارهای همدیگر اطالع داشته باشند و با هماهنگی و 
همكاری با یكدیگر به انجام یك فعالیت گسترده سازمان یافته بپردازند.
نظارت و کنترل انجام این برنامه ها نیز می تواند از طریق همین »مرکزیت 
« انجام شود. البته اگر شورای عالی انقالب فرهنگی، به شكل منسجم تر 
و سازمان یافته تری این موضوع را پیگیری نماید و مرکزی برای انجام 
مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و نیز پیگیری اجرای راهكارهای آن در نظر 
بگیرد شاید با استفاده از تجربیات و قدرت این شورا زودتر به نتیجه رسید.
در کنار این راهكار اساسی، توجه به مسائلی نظیر ایجاد تفاهم و یكپارچگی 
فرهنگی با توجه به مفاخر فرهنگی، اسالمی و ملی، تقویت زبان فارسی، 
بهاء دادن به علوم انسانی و تقویت مبانی نظری فرهنگ و ارزشهای اسالمی، 
برقراری و تقویت ارتباطات فرهنگی با کشورهای همگون، حمایت اقتصادی 
از فرهنگیان، تقویت رسانه های رادیو و تلویزیون از راه تهیه فیلمها و برنامه 
های مناسب فرهنگ و نیازهای روز جامعه، حل مشكالت اقتصادی ازدواج 

جوانان و تامین معقول نیازهای آنان، توصیه می شود.
در آخر اشاره به این نكته را الزم می دانم که حفظ ارزشهای انقالب اسالمی 
ارتباط تنگاتنگی با تحقق عملی اهدافی نظیر عدالت اجتماعی و پایبندی 
به ارزشهای اسالمی دارد، دولتمردان و مسئوالن کشور در دو مقوله فوق 
بازنگری عمیقی به چگونگی روند توسعه و عدالت اجتماعی و نیز چگونگی 
تصورات مردمی از الگوهای عملی در تحوالت پس از انقالب اسالمی داشته 
باشند.روند توسعه نباید عدالت اجتماعی را که یكی از مهمترین علل ظهور 
و پیشرفت دین اسالم است تحت الشعاع خود قرار دهد و از طرف دیگر 
الگوهای عملی که در نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور نماد پیدا می کند 
با فرامین و ارزشهای اسالمی تطبیق نماید.در غیر این صورت با قربانی 
فرهنگی  تهاجم  موفقیت  اسالمی،  ارزشهای  و  اجتماعی  عدالت  کردن 

تضمین می شود.
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ـــن  ـــرت امیرالمومنی ـــرآن و حض ـــای ق راهکاره
ـــمن ـــوذ دش ـــری از نف ـــرای جلوگی ـــی )ع( ب عل
ـــیوه  ـــیم و ش ـــروه تقس ـــه 2 گ ـــران را ب ـــم کاف ـــرآن کری ـــد در ق خداون

ـــت. ـــرده اس ـــان ک ـــا را بی ـــا آن ه ـــورد ب ـــاط و برخ ارتب
بـــه فرمـــوده حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای رهبـــر معظـــم انقـــالب 
ـــاس  ـــه براس ـــد ک ـــه ای باش ـــواره بگون ـــد هم ـــا بای ـــالمی: آمادگی ه اس
ـــاوز  ـــرأت تج ـــد و ج ـــب کن ـــاد رع ـــمن ایج ـــی، در دش ـــتور قرآن دس
ـــمن  ـــند، دش ـــوذ باش ـــل نف ـــا قاب ـــر خاکریزه ـــرا اگ ـــرد زی را از او بگی

ـــرد. ـــد ک ـــوذ خواه نف
ـــتور  ـــور ، دس ـــی در کش ـــه انقالب ـــكیل جبه ـــت تش ـــه برک ـــون ب  اکن

ـــت. ـــده اس ـــق ش ـــمن، محق ـــب در دش ـــاد رع ـــی ایج قرآن

توصیـــه قـــرآن بـــه مســـلمانان بـــراى جلوگیـــرى از نفـــوذ 
دشـــمن

ـــی  ـــی و خارج ـــمنان داخل ـــلمانان دش ـــون مس ـــالم تاکن ـــدر اس از ص
داشـــتند بـــه همیـــن دلیـــل خداونـــد متعـــال در قـــرآن شـــیوه 

برخـــورد بـــا آن هـــا را متذکـــر شـــده اســـت.
خداونـــد در قـــرآن یكـــی از شـــیوه های جلوگیـــری از نفـــوذ 
دشـــمن را تقویـــت نیروهـــای نظامـــی عنـــوان کـــرده اســـت: در 
ــه در  ــر چـ ــم: و هـ ــال« می خوانیـ ــه »انفـ ــوره مبارکـ ــه 60 سـ آیـ
تـــوان داریـــد از نیـــرو و اســـب های آمـــاده بســـیج کنیـــد تـــا بـــا 

ـــمنان[  ـــان و ]دش ـــمن خودت ـــدا و دش ـــمن خ ـــدارکات[ دش ـــن ]ت ای
ـــان  ـــدا آن ـــان و خ ـــما نمی  شناسیدش ـــه ش ـــان ک ـــز ایش ـــری را ج دیگ
ـــرج  ـــدا خ ـــزی در راه خ ـــر چی ـــانید و ه ـــد بترس را می  شناس
ــما بازگردانیـــده  ــود شـ ــه خـ ــد پاداشـــش بـ کنیـ
ــد  ــتم نخواهـ ــما سـ ــر شـ ــود و بـ می  شـ
رفـــت؛ بـــر همیـــن اســـاس مـــا 
ـــمن  ـــا دش ـــه ب ـــرای مقابل ب
بایـــد خـــود را تجهیـــز 

کنیـــم.
ـــاال  ـــود را ب ـــی خ ـــدرت نظام ـــد ق ـــا بای م
ـــوذ را نداشـــته  ـــا دشـــمن جـــرأت نف ـــم ت ببری
باشـــد، وقتـــی قـــدرت نظامـــی یـــك کشـــور 
ـــه خـــود  ـــرود دشـــمنان ظاهـــری و باطنـــی ب ـــاال ب ب
ـــگاه  ـــپ ن ـــور چ ـــه آن کش ـــه ب ـــد ک ـــازه نمی دهن اج

ـــد. کنن

قـــرآن کفـــار را بـــه چنـــد گـــروه تقســـیم کـــرده 
اســـت؟

کشـــورهای اســـالمی بایـــد قـــدرت خـــود را بـــه رخ جهانیـــان بكشـــند. 
ـــوند؛  ـــیم می ش ـــروه تقس ـــه دو گ ـــار ب ـــرآن کف ـــات ق ـــاس آی ـــر اس ب
ـــح  ـــلمانان در صل ـــا مس ـــر ب ـــه در ظاه ـــتند ک ـــرادی هس ـــروه اول اف گ
ـــتند  ـــاوت هس ـــالم بی تف ـــه اس ـــبت ب ـــد و نس ـــگ ندارن ـــتند، جن هس
ـــراز و  ـــود را اب ـــمنی خ ـــه دش ـــتند ک ـــرادی هس ـــروه دوم اف ـــا  و گ ام

ـــد. ـــالش می کنن ـــالم ت ـــودی اس ـــرای ناب ـــواره ب هم
ـــروه اول  ـــه در گ ـــورهایی ک ـــیاری از کش ـــا بس ـــت ب ـــن اس ـــا ممك م
قـــرار دارنـــد ارتبـــاط داشـــته باشـــیم، مـــا در حـــال حاضـــر بـــا 
بســـیاری از کشـــورهایی کـــه بـــا اســـالم ســـر ســـازگاری ندارنـــد 
ــم  ــرآن هـ ــم؛ قـ ــكلی نداریـ ــا مشـ ــا آن هـ ــم و بـ ــه می کنیـ معاملـ
ـــد  ـــاد نمی کنن ـــما ایج ـــرای ش ـــكلی ب ـــه مش ـــی ک ـــا زمان ـــد ت می گوی
ـــی  ـــاره کافران ـــد درب ـــا خداون ـــید ام ـــته باش ـــاط داش ـــا ارتب ـــا آن ه ب
ـــرار  ـــی ق ـــد، تكالیف ـــلمانان را دارن ـــالم و مس ـــودی اس ـــد ناب ـــه قص ک

داده اســـت.

نحـــوه ارتبـــاط بـــا کافـــران و تضمین ایجـــاد امنیت ملی
مـــا بـــر اســـاس آیـــات قـــرآن نبایـــد بـــا کفـــار بـــه یـــك شـــیوه 
عمـــل کنیـــم، مســـلمانان بایـــد در مقابـــل گـــروه دوم کفـــار کـــه 
ــالم  ــه اسـ ــد بـ ــتند و می خواهنـ ــالم هسـ ــب اسـ ــدد تخریـ درصـ
ــی و  ــدرت نظامـ ــدر قـ ــد و آنقـ ــی کننـ ــد، قدرت نمایـ ــه بزننـ ضربـ
نیـــروی انســـانی خـــود را قـــوی کننـــد کـــه دشـــمنان بـــه خـــود 

اجـــازه انـــدک تجـــاوزی بـــه میهـــن اســـالمی ندهنـــد.
امـــت اســـالمی بایـــد بـــا قـــدرت علمـــی و نظامـــی بـــر دشـــمن 
غلبـــه کنـــد، اگـــر کشـــورهای اســـالمی خـــود را تجهیـــز کننـــد 
ــیه  ــه حاشـ ــم بـ ــد هـ ــوذ دارنـ ــد نفـ ــه قصـ ــر کـ ــای دیگـ دولت هـ
ـــرد  ـــد ک ـــود نخواهن ـــراز وج ـــرأت اب ـــر ج ـــوند و دیگ ـــیده می ش کش

و بـــه ایـــن ترتیـــب امنیـــت نظـــام تأمیـــن می شـــود.
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رهنمودهـای حضرت علی)ع( بـرای جلوگیری 
از نفوذ دشـمن

بهانه هاى عامه پسند
ــش،  ــداف خوی ــرد اه ــش ب ــات اساســی دشــمنان در پی ــی از اقدام یك
تمســك بــه بهانــه هــای عامــه پســند اســت تــا از طریــق همــراه نشــان 
ــد.  ــی بگیرن ــود را پ ــداف خ ــد اه ــردم بتوانن ــوم م ــا عم ــود ب دادن خ
ــن از  ــه م ــه ک ــن نكت ــد از ای ــه 194 بع ــی)ع( در خطب ــرت عل حض
ــی  ــاق م ــل نف ــای اه ــان ویژگیه ــه بی ــم ب ــما می ترس ــر ش ــان ب منافق
ــه  ــه ک ــان آن اســت ک ــای منافق ــن ویژگیه ــه مهمتری ــد.از جمل پردازن
ــن رو »در  ــد و از ای ــی دهن ــان م ــردم نش ــوز م ــی و دلس ــود را حام خ
هــر دلــی راهــی، و بــر هــر اندوهــی اشــك هــا مــی  ریزنــد. امــا مســاله 
ــه بــن  اینجاســت کــه در آغــاز، راه را آســان امــا ســپس در تنگناهــا ب
ــائل  ــیاری مس ــا در بس ــل ه ــی راه ح ــه عبارت ــانند«. ب ــت می کش بس
لزومــا آســان نیســتند و حــل مســاله نیازمنــد ســخت کوشــی و تحمــل 
ــه  ــی)ع( در خطب ــام عل ــه ام ــوان نمون ــه عن ــراوان اســت. ب ــای ف رنجه
26 مــی فرماینــد کــه انســان ضعیــف هیــچ گاه نمــی توانــد 
ظلــم را از خــود دور کنــد و حــق جــز بــا جدیــت بــه 
ــد. امــا در مقابــل بــه تعبیــر حضــرت علــی)ع(،  دســت نمــی آی
شــیطان کــه مصــداق کامــل آن معاویــه اســت)نامه 44( راه دســتیابی 

بــه اهــداف را آســان نشــان مــی دهــد و چنیــن وانمــود مــی کنــد کــه 
اگــر موضــوع حكمیــت پذیرفتــه شــود مســائل حــل خواهــد شــد و در 
واقــع بــه جــای بیــان حقیقت،وصــف مــی  کننــد اّمــا فریــب مــی  دهند.

ایجاد شبهه
شــبهه چیــزی اســت کــه شــبیه بــه حــق اســت. امــام علــی)ع( مــی 
فرمایــد: شــبهه را از ایــن رو شــبهه نــام نهادنــد کــه شــباهت بــه حــق 
ــای  ــان را در تاریكــی ه ــه آن ــوری ک ــرای دوســتان خــدا، ن ــا ب دارد ام
ــا،  ــای آن ه ــت، و راهنم ــا اس ــن آن ه ــد، یقی ــی کن ــبهه راهنمای ش
مســیر هدایــت اســت، ولــی دشــمنان خــدا، گمراهــی شــان آنــان را بــه 

شــبهات دعــوت مــی کنــد. 
ایشــان در خطبــه 54 مــی فرماینــد کــه نقطــه عزیمــت فتنــه هــا از 
آنجایــی اســت کــه هواهــای نفســانی مــورد متابعــت قــرار مــی گیــرد و 
پشــت بنــد آن تئــوری ســازی و بدعــت صــورت مــی گیــرد. بــه بیــان 
ایشــان اگــر حــق و باطــل صریحــا از هــم جــدا بودنــد 
ــی  ــا مســاله آنجای ــی داد ام ــخیص رخ نم ــتباهی در تش اش
ــی  ــم م ــه ه ــل را ب ــدری از باط ــق و ق ــدری از ح ــرد ق ــه ف ــت ک اس
آمیــزد و اینجاســت کــه شــیطان، چیرگــی مــی یابــد. ایشــان در تعبیــر 
بلنــدی مــی فرماینــد کــه »النــاس اعــداء ماجهلــوا؛ مــردم دشــمن 
ــرایطی  ــن ش ــد.« در چنی ــی دانن ــه نم ــتند ک ــزی هس چی
کــه حــق و باطــل درهــم مــی آمیزنــد افــراد بــی بصیــرت بــه 
ــت  ــزاری در دس ــوان اب ــه عن ــتباه ب ــم اش ــر فه خاط
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ــت حــق  ــا نی ــد و ناخواســته و ب ــی گیرن ــرار م ــمنان ق دش
ــل را  ــق و باط ــداً ح ــه تعم ــده ای ک ــالن ع ــوان عام ــه عن ــداری ب م

ــد. ــی کنن ــد، عمــل م ــه ان ــم آمیخت دره

فریــب افكار عمومی
ــه خــدا!  ــد: ســوگند ب ــی فرماین ــه 200 م ــی)ع( در خطب حضــرت عل
معاویــه از مــن سیاســتمدارتر نیســت، امــا معاویــه حلیه گــر و 
جنایتــكار اســت، اگــر نیرنــگ ناپســند نبــود مــن از زیرکتریــن افــراد 
ــكار  ــر و ان ــی کف ــر گناهــی نوع ــاه، و ه ــر نیرنگــی گن ــی ه ــودم. ول ب
اســت، روز رســتاخیر در دســت هــر حیله گــری پرچمــی اســت کــه بــا 

ــود.  ــناخته می ش آن ش
ــی  ــمنان م ــب دش ــر و فری ــاله مك ــه مس ــاره ب ــا اش ــه 40 ب در خطب
ــش  ــتر مردم ــه بیش ــم ک ــی می کنی ــی زندگ ــا در زمان ــد: م فرماین
ــز،  ــان نی ــمرند و نادان ــت می ش ــه  ای کیاس ــدر را گون ــی و غ بیوفای
چنیــن مردمــی را زیــرک و کارگشــا می خواننــد. اینــان چــه ســودی 
می برنــد؟ خدایشــان نابــود کنــد، مــردم کار افتــاده و زیرکــی هســتند 
ــی  ــر و نه ــی ام ــازند، ول ــت س ــه حیل ــر کاری چ ــد در ه ــه می دانن ک
ــا آنكــه راه و رســم حیله گــری  ــدی ســد راه آنهاســت. اینــان ب خداون
ــا  ــد. تنه ــرد آن نمی گردن ــد، گ ــام آن تواناین ــر انج ــد و ب را می دانن
ــر  ــواره منتظ ــت، هم ــان نیس ــی پروایش ــچ گناه ــه از هی ــانی ک کس

ــد.  ــه کار برن ــی ب ــردم حیلت ــا در کار م ــد ت فرصت ان
ــا  ــق ب ــل ح ــه اه ــد ک ــی دارن ــان م ــه بی ــن خطب ــان در ای ایش
ــود  ــبرد کار خ ــرای پیش ــا ب ــد ام ــی توانن ــه م اینک
ــا  ــوند ام ــی ش ــه نم ــه خدع ــل ب ــگاه متوس هیچ
ــر و  ــه مک ــادرت ب ــد مب ــد ندارن ــه تقی ــانی ک کس

ــد. ــی کنن ــب م فری

تبلیغات و جوســازى
یكــی دیگــر از شــگردهای همیشــگی اهــل باطــل، جوســازی و 
ــت.  ــن اس ــن و مجاهدی ــردن دل مومنی ــی ک ــی و خال ــات منف تبلیغ
حضــرت علــی)ع( در اینبــاره مــی فرمایــد: حــق مانــدگار 

ــت.  ــوالن دادن اس ــل ج ــل اه ــا باط ــت ام هس
ــق  ــردم! در طری ــد: ای م ــی فرمودن ــان م ــاس امیرمومن ــن اس ــر ای ب
هدایــت از کمــی افــراد وحشــت نكنیــد زیــرا مــردم در اطــراف ســفره 
ای اجتمــاع کــرده انــد کــه مــدت ســیری آن کوتــاه و گرســنگی آن 

ــی اســت. طوالن
امــام علــی)ع( از تبلیغــات دشــمنان بــه رعــد و بــرق تعبیــر مــی کنــد 
و تأکیــد مــی کنــد کــه آنــان از طریــق ایجــاد ســرو صــدا هــم مــی 
خواهنــد بــه نتیجــه برســند امــا بایــد دانســت کــه باطــل محكــوم بــه 
فنــا اســت .بازیگــران کارزار جمــل، رعــد و بــرق هــا بــه راه انداختنــد 
و باالخــره بــا آن همــه هیاهــو و خــروش، شكســت خوردنــد ولــی مــا 
بــرای تهدیــد دیگــران رعدآســا نمــی خروشــیم تــا شكســت دشــمن 
ــم  ــیل آور نبارانی ــاران س ــا ب ــردد و ت ــان گ ــرای آن ــی ب ــد عمل تهدی

ســیلی بــه راه نمــی اندازیــم.
ــه یكــی از راههــای  ــن ابی ــاد ب ــه زی ــه 44 ب ــی)ع( در نام حضــرت عل
نفــوذ معاویــه بــه عنــوان شــیطان را »ربایــش عقــل« مــی داننــد. 
ایشــان در ایــن نامــه مــی نویســند: »اطــالع یافتــم کــه معاویــه بــرای 
ــت  ــو را سس ــد، و اراده ت ــو را بلغزان ــل ت ــا عق ــته ت ــه  ای نوش ــو نام ت
کنــد. از او بتــرس کــه شــیطان اســت، و از پیــش رو، و پشــت ســر، و 
از راســت و چــپ بــه ســوی انســان مــی  آیــد تــا در حــال فراموشــی، 
ــو  ــد. آری اب ــر بای ــش را ب ــعور و درک ــازد، و ش ــود س ــلیم خ او را تس
ــا  ــه و ب ــدون اندیش ــی ب ــاب اّدعای ــن خّط ــر ب ــان عم ــفیان در زم س
ــه کســی  وسوســه شــیطان کــرد کــه نســبی را درســت می کنــد، و ن
ــه  ــان شــتری بیگان ــده چون ــا کنن ــی  شــود. اّدع ــا آن ســزاوار ارث م ب
اســت کــه در جمــع شــتران یــك گلــه وارد شــده تــا از آبشــخور آب 
ــع  ــود ندانســته، و از جم ــتران او را از خ ــر ش ــه دیگ ــد ک ــان بنوش آن
خــود دور کننــد. یــا چونــان ظرفــی کــه بــر پــاالن مرکبــی آویــزان و 

پیوســته از ایــن ســو بــدان ســو لــرزان باشــد. 
دشــمنان تــالش مــی کننــد تــا باظاهــر فریبــی هــا چشــمها را خیــره 
کننــد و عقلهــا را برباینــد و فــرد بــه جــای اینكــه بــا تعقــل بــه تمــام 

جوانــب مســاله بیندیشــد، فریــب ظاهــر را بخــورد.

ایجــاد اختالف و تفرقه
امــام علــی)ع( در خطبــه 122 یكــی از راههــای تاثیرگــذاری و نفــوذ 
شــیطان را تبدیــل جماعــت بــه تفرقــه مــی داننــد. حضــرت علــی)ع( 
ــزام داشــته  ــت الت ــه اکثری ــه ب ــد ک ــی کنن ــد م ــه 127 تاکی در خطب
ــردم  ــوم م ــه عم ــانی ک ــه کس ــرا ک ــد چ ــه بپرهیزی ــید و از تفرق باش
جــدا مــی شــوند نصیــب شــیطان مــی گردنــد همچنانچــه گوســفند 
ــا  ــاس و ب ــن اس ــر ای ــردد. ب ــی گ ــرگ م ــب گ ــه نصی ــده از گل جداش
توجــه بــه ایــن اهمیــت، امــام علــی )ع( مــی فرماینــد: هرکــس مــردم 
ــن  ــه م ــر عمام ــد در زی ــید. هرچن ــد، اورا بكش ــه فراخوان ــه تفرق را ب

پنهــان شــده باشــد.

استفاده ابزارى از مقدسات
یكـی از شـیوه های دشـمنان اسـتفاده ابـزاری از مقدسـات بوده اسـت. 
اسـتفاده معاویـه در جنـگ صفیـن از قـرآن بـرای فریـب یـاران امـام 
علـی)ع( نمونـه ای از ایـن شـیوه اسـت. حضـرت علـی)ع( پـس از فتنه 
تحكیـم، در نامـه ای بـه معاویـه نوشـت: تـو مـرا بـه حكم قـرآن دعوت 

کـردی در حالـی کـه اهـل قـرآن نیسـتی و حكـم او را نمـی خواهـی.
بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد الزم هسـت جامعه بـه حدی برسـد که در 
مقابـل ایـن شـیوه هـای نرم دشـمنی، واکسـینه شـود.به همیـن منظور 
برخـی ویژگیهـا مـی بایـد در فرهنـگ جامعـه تقویـت و نهادینـه شـود.
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در ایـن بخـش بـه دو مـورد از مهمتریـن ایـن ویژگیها اشـاره مـی گردد
:

عوامل شخصیتی
تفحـص در بیانـات نورانـی امیر مومنان علی)ع( نشـان می دهـد که دارا 
بـودن برخـی ویژگیهـای شـخصیتی و تـالش بـرای ملكه کـردن آنها در 
وجـود آدمـی مانـع در غلطیـدن در اشـتباهات و تنگناهـا می گـردد. به 
عنـوان نمونـه مـی تـوان به روایت بسـیار مهم زیر اشـاره کـرد. امام علی 
)ع( در ایـن روایـت به چهـار ویژگی کلیدی اشـاره کرده و مـی فرمایند:

 هرکـس بتوانـد نفـس خـود را از چهـا رصفـت بـازدارد و ایـن امـر جزء 
خلـق او گـردد، هیـچ گاه واقعـه ناخوشـایندی متوجـه او نخواهدشـد. 

پرسـیده شـد کـه آن چهارصفـت کـدام اسـت؟ فرمودنـد:
1- عجلـه: بـدون تأنّـی و دقت، تصمیـم  گیری کردن و یـا کاری را انجام 

دادن و یـا حرفی را زدن.
2- لجاجـت: اصـرار و پافشـاری ناحق، در مسـأله  ای که خـالف آن ثابت 

اسـت امـا فرد نمـی خواهد از موضـع خود کوتـاه بیاید.
3- مغرورشـدن و خودشـگفتی: انسـان، نقـص  هـا و ضعف  هـای خود را 

ندیـده و محاسـنش را بزرگ بشـمرد.
4- کاهلی و سستی: کار امروز را به فردا افكندن و تأخیر انداختن. 

یكـی از ایـن 4 ویژگـی کـه در راس ویژگی هـا نیـز قـرار گرفتـه اسـت، 
عجلـه و عـدم تأمل و دقت اسـت. امام علی)ع( در پاسـخ خـوارج نهروان 
فرمـود: اینكـه مـی گوییـد چـرا میـان خـود و ایشـان )اهـل شـام( در 
تحكیـم مهلـت دادی )تـا کار به اینجا رسـید باید بگویم( مهلـت دادم تا 
جاهـل تحقیـق کنـد و عالـم اسـتوار باشـد و … تا مبـادا برای شـناختن 
حـق عجلـه کننـد و از گمراهـی نخسـت )کـه بـدون تأمـل و تحقیق به 

مخالفـت و جنـگ با مـا کوشـیدند( پیـروی کنند.
همیـن امـر سـبب می شـود که انسـان نتواند با نـگاه جامع همـه اطراف 
مسـاله را مـورد توجـه قـرار دهـد و لـذا بـا نوعی بخشـی نگـری در فهم 
حـق دچار اشـتباه می گـردد. امام علـی)ع( فرمود: آگاه باشـید که میان 
حـق و باطـل فاصلـه ای نیسـت مگر به قـدر چهار انگشـت. وقتی معنای 
ایـن سـخن را از امـام علی)ع( پرسـیدند، حضرت انگشـت های خود را به 
هـم چسـباند و بیـن گوش و چشـمش قـرار داد و فرمود باطل آن اسـت 

کـه بگویی شـنیدم و حق آن اسـت که بگویـی دیدم. 
بـر ایـن اسـاس اکتفـا بـه شـنیده ها موجـب تشـخیص خطا مـی گردد. 
دومیـن ویژگـی، لجاحت اسـت.در حدیثی از رسـول خدا صلّـی اهلل علیه 
و آلـه می  خوانیـم: از لجاجـت  بپرهیزیـد کـه آغـازش جهـل و پایانـش 

است.   پشـیمانی 
امیرالمومنیـن علـی علیـه السـالم در سفارشـی بـه فرزنـد بزرگوارشـان 
امـام مجتبـی علیـه السـالم می فرماینـد: حـذر کـن از این کـه مرکـب 

لجاجـت، سرکشـانه تـو را به سـوی مهلكه هـا بـرد.
درسـوره انعـام آمـده اسـت: »پـاره ای از آن هـا بـه )سـخنان( تـو، گوش 
فرامی دهنـد ولـی بـر دل هـای آنـان پرده ها افكندهایـم تـا آن را نفهمند 
و در گـوش آن هـا، سـنگینی قـرار داده ایـم و )آن هـا به قـدری لجوجند 
کـه( اگـر تمـام نشـانه های حـق را ببیننـد، ایمـان نمی آورنـد تـا آنجـا 
کـه وقتـی بـه سـراغ تـو می آینـد که بـا تـو پرخاشـگری کننـد، کافران 

می گوینـد: این هـا فقـط افسـانه های پیشـینیان اسـت.
در ایـن آیـه اشـاره بـه وضـع روانـی بعضـی از مشـرکان شـده کـه در 
برابـر شـنیدن حقائـق کمتریـن انعطـاف از خـود نشـان نمی دهنـد و 
منافـع  در  فرورفتـن  و  جاهلـی  کورکورانـه  تعصب هـای  حقیقـت  در 
مـادی و پیـروی از خـوی و هوس هـا آن چنـان بـر عقل و هـوش آن ها 

چیـره شـده کـه گویـا در زیر پـرده ای قرار گرفته اسـت نـه حقیقتی را 
می شـنوند و نـه درک صحیـح از مسـائل دارنـد.

ایـن ویژگـی شـخصیتی باعـث می گـردد کـه فـرد در مقابـل پذیـرش 
حـق کرنـش نشـان ندهـد و آرام آرام بـا نوعـی تلقیـن کـه از جهـت 
روانشـناختی در وی صـورت مـی گیـرد گمـان می کند کـه حق همان 

اسـت کـه وی بـاور دارد.

بصیرت و عمق بینی
یكـی از منابـع بینـش انسـان، عقـل می باشـد. حضـرت علـی)ع( در 
اهمیـت تعقـل بیـان مـی دارد: عقل تـو را کفایـت کند کـه راه گمراهی 

را از رسـتگاری نشـانت دهـد.
از ویژگی هـای تفكـر صحیـح توجـه بـه تمـام اطـراف و جوانب مسـائل 
اسـت. برخـی در مواجهـه بـا مسـائل نـگاه جزءنگرانـه دارنـد و لـذا 
مسـأله ای را مـورد توجـه قـرار می دهنـد امـا از ده هـا چیـز دیگـر کـه 
توجـه بـه همه ی آن هـا می توانسـت در نتیجـه ی تحلیل تأثیـر بگذارد، 
غفلـت می کننـد. بـه عبارتـی بینـش، نـگاه همه جانبـه، دقیـق و عمیق 
اسـت کـه از الیه هـای بیرونـی می گـذرد و بـه درون راه می یابـد و آن 

سـوی حادثه هـا را مـی کاود و بـه فرآینـد متناسـب می رسـد.
در ارتبـاط بـا تعقل یك نكته ی بسـیار مهم قابل توجه اسـت: داده هایی 
کـه بـر اسـاس آن تجزیـه و تحلیـل صـورت می گیـرد، بایـد داده هـای 
معتبـری باشـند. امـام علـی)ع( در تمثیلـی زیبا، فاصله ی حـق و باطل 
را بـه انـدازه ی چشـم تا گـوش معرفـی می نماینـد. امام صـادق)ع( نیز 
در تفسـیر آیـه ی شـریفه ی »والینظر االنسـان الی طعامـه« می فرمایند 
کـه انسـان نیـك بنگـرد کـه علمـش را از چه کسـی می گیرد. اسـتناد 
بـه داده هـای ظنی و یـا ناقص موجـب دسـتیابی به تحلیل هـای ناقص 

و غلـط خواهد شـد.
ــان  ــوص دانای ــب در خص ــن مطل ــه همی ــه ب ــا توج ــی)ع( ب ــام عل ام
ــل  ــم عق ــا چش ــه ب ــتند ک ــانی هس ــان کس ــن دانای ــد: »ای می فرماین
ــور  ــوس عب ــان محس ــن جه ــان از ای ــد و نگاه ش ــتی می نگرن ــه هس ب
ــراه و  ــه هم ــد و در نتیج ــوس می رس ــان نامحس ــه جه ــد و ب می کن

ــد. ــود را می بینن ــی می ش ــه آن منته ــن راه ب ــه ای ــه ا  ی ک همخان
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بصیـرت افزایی راهکار واکسـینه کـردن جامعه در 
برابـر نفوذ

ضـروری اسـت کـه هم کشـور نسـبت بـه بیمـاری نفـوذ ایمن شـود و 
هـم ویـروس ایـن بیمـاری کمتـر وارد پیكـره کشـور شـود؛ امـا هیـچ 
کـدام از ایـن کارهـا اتفـاق نخواهنـد افتاد مگـر اینكه به صـورت جدی 

مـورد مطالبـه قرار داده شـوند.

در  دسـتكارى  یـا  و  واهـی  مطالبـات  و  دغدغه هـا  ایجـاد 
دغدغه هـا اولویت هـاى 

مثالـی کـه از چنیـن پـروژه ای وجـود دارد و اتفاقـا اکنـون در گرماگرم 
اجـرای آن نیـز قـرار داریـم، وارد کـردن مقولـه کردیـت و نظـام مالی 
بانـك  اعتبـاری بـه کشـور اسـالمی اسـت. چنـد مـاه پیـش معـاون 
مرکـزی بـا تاسـف و حسـرت عنـوان نمـود کـه در دنیـا چهارصـد نوع 
مختلـف از کردیـت در نظام هـای بانكـی وجـود دارد کـه متاسـفانه در 
ایـران هیـچ کـدام وجـود نـدارد.   بایـد در یـك کالم برای تنویـر افكار 
عمومـی عنـوان کـرد آنچـه کـه تحت عنـوان کردیـت و به عنـوان یك 
نیـاز مبـرم و دغدغـه عمـوم مـردم معرفـی می شـود، درواقـع دقیقـا 

همـان نظـام بانكـداری مبتنـی بـر ربا اسـت.
 ورود کـردن مصـادف خواهـد بـود بـا تضمیـن عـدم اجرایـی شـدن 
هرگونـه سیاسـتی کـه بانكداری اسـالمی را هدف خود قرار داده باشـد. 
ایـن دغدغـه واهـی کـه از زبـان مـردم بیـان می شـود، همـان چیـزی 
اسـت کـه تحلیلگـران صنـدوق بین المللـی پـول، شكسـت فتنـه سـال 
هشـتاد و هشـت را تـا حـد قابـل توجهی مرهـون نبودن بندهـای مالی 

به پـای مـردم ایـران عنـوان کردند.
 اگـر بخواهیـم بسـیار مختصـر و مفیـد به قـدرت اسـتقراض اجتماعی 
اشـاره کنیـم بایـد بگوییـم ایـن همـان چیزی اسـت که باعث می شـود 
مـردم کشـوری ماننـد یونـان بـه عینـه ببینند کـه همگی جمع شـدند 
و بـه انجـام کاری رای دادنـد و فـردای آن روز، دقیقـا متضـاد آنچه که 
بـه آن رای داده بودنـد انجـام شـد و حیثیت ملی آنها به سـخره گرفته 
شـد و از دسـت ایشـان هـم کاری برنیامد. موسسـات دارپـا و کارنگی و 

دیسـیس بـا تاکیـد بـه اربابـان خود هشـدار داده اند کـه تا نظـام بانكی 
ایـران از طریـق ابزارهایـی ماننـد کردیـت بـه صنـدوق بین المللی پول 
وابسـته نشـده، انجـام پروژه هـای برانـدازی بـا خطـر شكسـت مواجـه 
هسـتند. امـا اینكـه دقیقـا به چه دلیل مـا ورود کردیـت را آغازگر روند 
وابسـتگی بـه صنـدوق بین المللـی پـول می دانیـم، مقولـه ای اسـت که 
نیـاز بـه توضیـح مفصـل دارد و در ایـن مجـال نمی گنجـد و ان شـاءاهلل 
در آینـده نزدیـك و در بررسـی جنـگ نـرم و مقاومت اقتصـادی به آن 

پرداخت. خواهیـم 

 تعبیه درگاه هاى نفوذ جدید
برخـالف بیشـتر کارهـای ما در کشـور که فاقـد برنامه ریـزی بلندمدت 
می باشـد، نظـام سـلطه یـك سـنت پـول بی هـدف خـرج نكـرده و یك 
دقیقـه وقـت را بـه بطالـت نمی گذرانـد. آنهـا کارهای خود را بـا اهداف 
بـرای  و  بلندمـدت و میان مـدت و کوتاه مـدت سـازماندهی می کننـد 
آینـده برنامـه ای دقیـق طراحـی می کننـد و با دقـت به پیـش می برند. 
در مـورد نفـوذ هـم ایـن مسـئله کامـال صـادق اسـت. نفوذی هایـی که 
امـروز ایشـان از حاصـل کار آنهـا بهره مند می شـوند، سـی سـال پیش 
در بدنـه کشـور تعبیـه شـده و رشـد و نمـو کرده انـد. امـروز نیـز برای 
پنـج و ده و بیسـت سـال آینـده برنامـه می ریزنـد و درگاه هـای نفـوذ 
دایمـی و یـا بـا کارایـی بلندمـدت را تعبیـه می کننـد. یـك قـرارداد 
نفتـی کـه دور از چشـم مجلـس و قانـون منعقـد می گـردد و پـای یك 
شـرکت خارجـی را بـه قلـب اقتصاد مـا باز می کنـد، مخصوصـا اگر لغو 
و ابطـال قـرارداد بـا او نیـز داوطلبانـه از سـوی مـا منـوط بـه پرداخت 
غرامت هـای سـنگین باشـد، یـك درگاه نفـوذ عالـی اسـت کـه بـرای 
بهره بـرداری در آینـده تعبیـه می شـود. سیسـتم آموزش مونته سـوری 
کـه بـا دقـت از سـوی بهزیسـتی و وزارتخانه هـای مربوطـه پیگیـری 
می شـود، عزیزتریـن نوبـاوگان و کـودکان امـروز میهـن را هـدف قـرار 
داده و بـرای تبدیـل کـردن آنهـا به مدیـران رده باالی وابسـته به غرب 

در سـی و چهـل سـال آینـده هزینـه می کند.
 افـرادی کـه چهـل سـال بعـد قـرار اسـت بـه جـرم جاسوسـی و یـا 
اختـالس و ارتشـا و تبانـی بـرای براندازی نظـام محاکمه شـوند، امروز 
اکنـون  آنهـا را کـه  از عمرشـان نمی گـذرد. مـا  چنـد سـالی بیشـتر 
کـودک هسـتند نمی شناسـیم. امـا راه بـرای شناسـایی آنهـا توسـط 
غـرب بـاز می کنیـم. فراتر از ایـن، راه را بـرای پرورش یافتـن این افراد 
در دامـان غـرب مهیـا می کنیـم. ایـن همـان کاری اسـت کـه افـرادی 
معلوم الحـال کـه امـروزه ننـگ خیانـت در پیشانی شـان حـك شـده، 
سـی و انـدی سـال پیش با بـه بدترین شـكل اجرا کردن سیاسـت های 
مربـوط بـه گزینـش افـراد انقالبـی و متعهد بـرای تحصیل در دانشـگاه 
و یـا اسـتخدام در ادارات دولتـی انجـام دادنـد. تمام کسـانی کـه امروز 
از بدعهـدی و کـم کاری و کارشـكنی و عافیت طلبـی آنها رنـج می بریم، 
بـدون اسـتثنا از آن سیسـتم گزینـش کذایـی نمـره قبولـی گرفته اند و 
بـه دانشـگاه راه پیـدا کرده انـد و امـروز در کسـوت اسـتاد دانشـگاه به 
جـای تدریـس و تحقیـق و خدمت، مراسـم شـانزده آذر را بـه میتینگ 

سیاسـی عمـال برانـدازی نظـام تبدیـل می کنند.

نتیجه گیـرى بخش سـوم )مصداق هاى نفوذ(
در یـك کالم، بایـد بگوییـم اگـر حتـی می توانسـتیم جلـوی نیمـی از 
پروژه هـای نفـوذی کـه تاکنـون در کشـور اجـرا شـده را بـه شـیوه ای 
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موفـق بگیریـم، اکنـون وضعیت در کشـور کامـال متفاوت می بـود. البته 
ایـن بـه آن معنـی نیسـت که هیـچ موفقیتـی در مبـارزه با نفـوذ عاید 
مـا نشـده. موضـوع ایـن اسـت کـه تاکنـون برخـورد ما بـا نفـوذ کامال 
مـوردی و در قالـب عكس العمـل نسـبت بـه اتفاقاتی که واقع می شـده، 
بـوده اسـت. ما تـا به امـروز حرکـت پیشـگیرانه و منسـجمی در مقابله 
بـا ایـن پدیده شـوم کـه بایـد اعتراف کـرد در کشـور ما بسـیار مخرب 
و موثـر ظاهـر شـده اسـت، انجـام نداده ایـم. ایـن همـان مطالبـه رهبر 

فرزانـه انقـالب از آحـاد مردم و مسـئوالن اسـت.
  بایسـته اسـت بـر روی ایـن نكتـه تاکیـد شـود که تـا هنگامـی که ما 
جلـوی اجـرای بی پـروای پروژه هـای نفـوذ را نگرفته ایـم و هزینـه نفوذ 
را بـه انـدازه قابـل توجهـی بـرای دشـمن بـاال نبرده ایـم، هـر حرکـت 
سـازنده دیگـری کـه انجـام دهیـم در معـرض فسـاد و خطـر خواهـد 
بـود. مـا بایـد بـه شـیوه ای موثـر، پادتـن ایـن بیمـاری را در جامعه به 
وجـود بیاوریـم و سیسـتم ایمنـی پیكره کشـور اسـالمی مان را نسـبت 
بـه ایـن بیمـاری تقویـت نماییـم. در غیـر اینصـورت، کا مـا شـبیه بـه 
کار کشـتی گیری خواهـد بـود کـه با تنـی بیمـار که در تب می سـوزد، 

بـرای انجـام مهم تریـن کشـتی خـود بر روی تشـك مـی رود.

 قسمت چهارم، پیشنهادهایی براى مقابله با نفوذ:
نفـوذ و در کل خیانـت آگاهانـه و یـا ناآگاهانه به کشـور، چیزی نیسـت 
کـه کسـی مدعـی شـود کـه می توانـد راه آن را بـرای همیشـه ببنـدد. 
در کل دو راه بـرای مقابلـه بـا نفـوذ و بـه حداقـل رسـانیدن آن وجـود 
دارد کـه بایسـتی همزمـان بـه اجـرا گـذارده شـود. راه نخسـت کاهش 
تبعـات  بـردن هزینه هـا و  بـاال  نفوذ پذیـری جامعـه اسـت و دیگـری 

منفـی نفـوذ برای دشـمن.
 پیشـنهادهایی برای مقابله با نفوذ کاهش نفوذپذیری جامعه

الف: عزت نفس اجتماعی
توجـه بـه ایـن نكتـه اهمیت حیاتـی دارد کـه میـزان نفوذ پذیـری کل 
در یـك جامعـه بـا میـزان عـزت نفـس کل در آن جامعه نسـبت عكس 
دارد. یعنـی هرچـه عـزت نفـس در آحـاد یـك جامعـه باالتـر باشـد، 
نفوذپذیـری آن جامعـه کمتـر خواهـد بود. لـذا، هر کاری کـه در جهت 
افزایـش عـزت نفـس اجتماعـی افراد جامعـه انجام شـود، نتایج بسـیار 
مثبتـی نیـز بـر کاهـش میـزان نفوذ پذیـری خواهـد داشـت. از عوامـل 
تاثیرگـذار در میـزان عـزت نفـس اجتماعـی می تـوان بـه سـطح رفـاه، 
میـزان برقـراری عدالت، میزان اجـرای قانون در جامعـه، عمق باورهای 

متعالـی الهـی در جامعـه، سـطح خـرد و آگاهـی جمعی اشـاره نمود.
 الف-1( رفاه عمومی

رفاه مقوله ای اسـت که انسـان از روی فطرت به تامین آن می اندیشـد. 
شـاید ایـن تعبیـر همـان ضرب المثـل قدیمی باشـد که شـكم گرسـنه 
خـدا نمی شناسـد. بسـیار مفیـد اسـت اگر فـرد در جایـگاه اجتماعی ای 
کـه قـرار دارد، احساسـی از یك امنیت مالی را داشـته باشـد و امیدوار 
باشـد کـه در صـورت حفـظ رونـد فعلـی زندگانـی، خواهـد توانسـت 
از مواهـب معمـول یـك زندگـی معمولـی برخـوردار باشـد. در چنیـن 
صورتـی، پذیـرش نفـوذ بـرای او بسـیار سـخت خواهـد بـود. دلیل این 
سـختی آن اسـت کـه او بـا خـود خواهـد اندیشـید کـه اگر قبـول کند 
دسـت بـه کاری بزنـد کـه جامعـه آن را بـد و حتـی جـرم می داند، در 
صـورت برمـال شـدن کار وی، او از امتیازاتـی کـه در حـال حاضر از آن 
برخـوردار اسـت، محـروم خواهـد شـد. لذا، انگیـزه ای قوی بـرای حفظ 

وضـع موجـود در زندگانـی خویـش پیـدا می کند.
 الف-2( میزان برقراری عدالت

پیامبـر عظیم الشـان فرموده انـد کـه: ملك را بـا کفر می تـوان اداره کرد 
امـا بـا ظلـم نـه. عدالـت، بـه معنـی رعایـت حقـوق افـراد و جلوگیری 
از ضایـع شـدن حـق در جامعـه، شـاید از مهمتریـن ارکان بـاال بـردن 
آسـیب های اجتماعـی در کل جامعه هـا باشـد. نفـوذ نیز بـه عنوان یك 
آسـیب اجتماعـی، از این قاعده مسـتثنا نیسـت. فرض کنیـد فردی که 
دارای اسـتعدادهای مثبـت فـراوان اسـت، احسـاس کند کـه جامعه به 
او خیانـت کـرده وحـق او ضایع شـده و بـرای مثال، شایسته سـاالری از 
جامعـه رخـت بربسـته و به جای او کسـی بر سـر کار اسـت کـه دارای 
توانایی هـای پایین تـری اسـت. چنیـن فـردی بـه ایـن نتیجه می رسـد 
کـه جامعـه از او می خواهـد قواعـدی را در زندگـی رعایـت کنـد کـه 
دیگـران آن را رعایـت نمی کننـد. او احسـاس خواهـد کـرد کـه بهتـر 
اسـت اگـر الزم شـد، او هـم از اصـول خود عـدول کـرده و کاری انجام 
دهـد کـه قلبـا می دانـد نـا بـه حق اسـت، امـا احسـاس می کنـد که به 
وسـیله انجـام آن کار، بـه حـق از دسـت رفتـه خود می رسـد و یا آن را 
جبـران می کنـد. ناگفتـه پیداسـت کـه ایـن فـرد کامـال آمـاده پذیرش 

نفـوذ از بیگانـگان خواهـد بود.
 بنابرایـن اگـر بـه عنـوان یـك کارمنـد سـاده و یا یـك دبیر و یا افسـر 
راهنمایـی و رانندگـی و یـا هـر شـغل دیگـری که بـا ارباب رجـوع و به 
ویـژه جوانـان سـر کار دارد، مشـغول بـه کار هسـتیم، بایـد بدانیـم که 
ممكـن اسـت یـك برخـورد خـوب سـاده و کوچـك از طرف مـا و یك 
تكریـم کوچـك نسـبت به اربـاب رجوع، جوانـی را به جامعـه ای که در 
آن زندگـی می کنـد امیـدوار کنـد. اگر خوب نـگاه کنیـم، خواهیم دید 
کـه بسـیاری از گوشـه های تیـز در رفتـار مـا و دیگران وجـود دارد که 
بـه سـادگی می توانـد قلبـی را بشـكند و یا بـذر کینـه را در دل جوانی 
بـكارد. کامـال قابل درک اسـت کـه بسـیاری از این گوشـه های تیز، در 
واقـع، بازخـورد رفتارهـای بدی اسـت که خود مـا هم دایمـا در جامعه 
از دیگـران دیده ایـم. امـا بـه عنـوان یـك شـهروند دغدغه منـد، بایـد 
بدانیـم کـه اندکـی گذشـت و ایثـار در ایـن خصـوص و اندکـی رعایت 
بیشـتر حـق در محـل کار و یـا در پشـت فرمـان و یا در کوچـه و بازار، 
قطعـا یكـی از بهتریـن راهكارهـا بـرای بـاال بـردن عدالـت و عـزت در 

میـان هم میهنـان مـا خواهـد بود.
الف-3( میزان اجرای قانون در جامعه

قانـون، از بـرکات تمـدن مـدرن اسـت. قانـون حتـی اگـر اندکـی هـم 
ناعادالنـه باشـد، بودنـش بهتـر از نبودنش اسـت و اجرا شـدنش بهتر از 
اجـرا نشـدنش. اگـر قانون عینـا در یك جامعه اجرا شـود، حتی کسـی 
کـه بـه واسـطه اجرای قانـون حقی از او ضایع شـده نیز احسـاس عزت 
بیشـتری پیـدا خواهـد کـرد. چـرا کـه می داند طـرف حسـاب او قانون 
بـوده و نـه کـم کاری و یـا کارشـكنی فـالن قاضـی و یـا بهمـان مامـور 
انتظامـی، لـذا، کینـه  عمیـق در دل او نسـبت بـه دیگـری بـه وجـود 
نمی آیـد. ایـن در حالـی اسـت که بـدون ذره ای اغراق، متـن قانون های 
جمهـوری اسـالمی ایـران، به گـواه بسـیاری از کارشناسـان بین المللی 
حقـوق، از بهتریـن قوانیـن در دنیـا اسـت و کمتـر پیـش می آیـد کـه 

قانـون کشـور ما مخالـف عدالت باشـد.
 در جامعـه قانون مـدار هـم امیـدوار خواهند بـود که حتی اگر اشـكالی 
در قانـون باشـد، می تواننـد آن را بـا نماینـده خـود در مجلـس مطـرح 
کننـد و اطمینـان داشـته باشـند که این ایـراد در مجـرای قانونی مورد 
بررسـی و کنـكاش قـرار می گیـرد. امـا هنگامـی کـه قانـون ضمانـت 
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اجرایـی خـود را از دسـت بدهـد و یـا اینكـه از ضمانت اجرایـی پایینی 
برخـوردار باشـد، دیگـر برای کسـی اهمیتی نخواهد داشـت کـه قانون 
چـه می گویـد. حتـی کسـی کـه بـه واسـطه قانون بـه حقش می رسـد 
نیـز توسـط اطرافیـان مـورد شـك قـرار می گیرد کـه حتمـا از پارتی و 
یـا رشـوه اسـتفاده کرده که توانسـته حق خـود را بگیرد و چه بسـا که 
آنچـه کـه به آن رسـیده اسـت، اصال حـق او نبوده باشـد. ایـن واقعیت 
تلـخ، پاشـنه آشـیل اتحاد و تعهـد اجتماعی اسـت. متاسـفانه جامعه ما 
در ایـن خصـوص دچـار مشـكالت عدیده  اسـت کـه باید مورد بررسـی 

و چاره جویـی قرار داده شـود.
 الف-4( عمق باورهای الهی متعالی در جامعه

 هر فردی پیش از قانون و عرف، در پیشـگاه خودش و توسـط خودش 
بـه داوری گـذارده می شـود. وجدان فـردی و اجتماعی، واقعیتی اسـت 
کـه ضعیـف بـودن آن در جوامـع غربی، آثار جبـران ناپذیر خـود را هر 
روز بیشـتر از گذشـته نشـان می دهـد. جامعـه مـا به عنـوان جامعـه ای 
خـدا محـور، تاکنون توانسـته اسـت بسـیاری آسـیب هـا را بـا تكیه به 
وجـدان افـراد از خـود دور کنـد. امـا همیـن باورهـای متعالـی، خـود 
مـورد شـدیدترین حمله هـا توسـط رسـانه ها و شـبكه های اجتماعـی 
نظـام سـلطه قـرار دارد. اگر کسـی نظـام ارزش گذاری فـردی خود را از 
دسـت بدهـد و یـا به عبـارت دقیق تـر، در آن تغییـرات نامطلوبی ایجاد 
کنـد، دیگـر معیـار و محـك خود برای تشـخیص راه از چاه را از دسـت 
خواهـد داد. چنیـن فـردی، هدف هـای خـود را باالتـر از هـر هدفی که 
در جامعـه انتخـاب شـده باشـد خواهـد پنداشـت. بدیهـی اسـت کـه 
آنـگاه، پذیـرش ایـن تفكـر رایـج در غـرب کـه هـدف وسـیله را توجیه 
می کنـد، بـرای فـرد دور از باورهـای دینـی قوی، سـاده تر خواهـد بود. 
نفـوذ، راه خـود را دقیقـا از میـان ایـن افـراد اسـت کـه به یـك جامعه 

می کند. پیـدا 
 الف-5( سـطح آگاهی و خرد جمعی در جامعه

همانطـور کـه پیش تـر گفتـه شـد، بسـیاری از افـرادی کـه مـورد نفوذ 
فریـب  آغـاز  در  کـه  می دهنـد  تشـكیل  کسـانی  را  گرفته انـد  قـرار 
خورده انـد و بـه هیـچ عنـوان قصد تبدیل شـدن بـه یك عامـل نفوذی 
را نداشـته اند. اگـر رسـانه های متعهـد و سـایر نهادهایـی کـه در ایـن 
و  مـداوم  صـورت  بـه  بتواننـد  برمی آیـد،  دستشـان  از  کاری  زمینـه 
پیوسـته، سـطح آگاهـی افـراد جامعـه و بـه ویـژه نخبـگان را نسـبت 
بـه محل هـای مشـكوک و خطرسـاز کـه درگاه هـای نفـوذ بـه شـمار 
می رونـد در جامعـه بـاال نگـه دارنـد و همچنیـن، روش هـای معمـول 
نفـوذ را بـه جامعـه معرفـی نماینـد، همیـن آگاهـی بـه بصیـرت منجر 
شـده و بسـیاری از افـراد کـه می رفـت تـا در دام نفـوذ گرفتـار شـوند، 
خـود بـا تكیـه بـر خـرد و بینـش خـود، از ایـن دام رهایـی می یابنـد و 

کشـور در ایمنـی بیشـتری بـه سـر خواهـد بـرد.
 ب( بستن درگاه های نفوذ و کنار گذاردن افراد نفوذی

بایـد در نظـر داشـت که نفـوذ دقیقا مانند یـك بیماری ویروسـی عمل 
می کنـد. بـرای مقابلـه بـا بیمـاری ویروسـی دو راه وجـود دارد. یكـی 
بـاال بـردن سـطح ایمنی بـدن و دیگـر جلوگیـری از آلودگی بیشـتر به 
ویـروس، راهكارهایـی کـه در بـاال بـه آنها اشـاره شـد، در واقـع همان 
کارهایـی هسـتند کـه بایـد بـرای باالتـر بـردن سـطح ایمنـی پیكـره 
کشـورمان نسـبت بـه این بیمـاری انجام گیـرد. امـا راهكارهایی که در 
زیـر بـه آنهـا اشـاره می شـود، شـامل اقداماتی اسـت که کمـك خواهد 

کـرد تـا ویـروس کمتـری بـه بدنه کشـور و نظـام راه پیـدا کند.

 ب-1( محدود کردن فعالیت نهادها و ارگان ها و سفارت خانه های 
بد سابقه

در خـالل ایـن مقالـه اشـاره شـد کـه سـر حلقـه پروژه هـای نفـوذ را 
می دهنـد.  تشـكیل  سـفیرنما  و  مدرس نمـا  و  تاجرنمـا  جاسـوس های 
شـاید یكـی از پـر برکت تریـن کارهایـی کـه در طـول انقالب اسـالمی 
انجـام شـده باشـد ایـن بـوده که سـفارت آمریـكا در ایران بسـته شـد. 
امـا ایـن کار یـك پیامـد هـم داشـت و ایـن بـود کـه بـا جراحـی ایـن 
غـده چرکیـن، عفونـت در سـفارت خانه ها و نهادهـای بین المللـی باقی 
مانـده در ایـران کـه وابسـتگی شـدیدی بـه آمریـكا داشـتند پخـش 
شـد. افتضـاح بـزرگ کنتـرل جمعیـت کـه مسـتقیما زیر نظر سـازمان 
بهداشـت جهانـی سـالها در ایـران اجـرا شـد، از مصداق هـای ایـن بـد 
غفلتـی در بسـتن درگاه هـای نفـوذ می باشـد. متاسـفانه اکنـون و در 
ایـن دوران طالیـی پسـا برجام، نـه تنهـا از تعـداد این سـفارت خانه ها و 
نهادهـای جاسوسـی کاسـته نمی شـود، بلكـه فعال تر و شـاداب تر از هر 

زمـان دیگـری به کار مشـغول هسـتند.
 وضعیـت امـروز کشـور در این باره انسـان را بـه یاد طنز تلـخ فرمایش 
امـام راحـل می انـدازد کـه هنگامی که برخی با وسـواس از بخشـودگی 
عوامـل رژیـم پهلـوی و بازگشـتن آنهـا بـر مناصـب و مسـندهای خود 
پشـتیبانی می کردنـد، امـا بـا طعنـه فرمودنـد: اصـال چطـور اسـت بـه 

هویـدا هـم بگوییم بیایـد و برگردد سـر کارش.
 بایـد پذیرفـت کـه تـا هنگامـی کـه مـا مهم تریـن راه هـای نفـوذ ایـن 
ویروس را نبسـته باشـیم، هر سـال بـر تعداد افرادی کـه روزی فرزندان 
عزیـز کشـور بوده انـد و هـزار امید بـه بالندگی آنهـا می رفت؛ امـا امروز 
در جایـگاه اتهـام در دادگاه قـرار دارنـد و در خصـوص خیانت شـان بـه 

کشـور مـورد بازجویـی قـرار داده می شـوند، افزوده خواهد شـد.
 ب-2( تشـدید قوانین بازدارنده و باال بردن هزینه نفوذ

هـر قانونـی کـه اندکـی امنیـت اجرایـی کشـور را به نفع بسـته شـدن 
درگاه هـای نفـوذ و بـاال رفتن هزینه هـای نفوذ تغییر می دهـد، بالفاصله 
پـس از مطـرح شـدن، بـا سـیلی از انتقادهـا مواجـه می شـود و همواره 
برخـی بیـم آن دارنـد کـه مبادا فضای کشـور پلیسـی شـود! امـا آنچه 
کـه ایـن جماعـت بـه مـردم نمی گویند این اسـت کـه چنیـن قوانینی 
حداکثـر شـامل چندصـد نفر از افـراد معلوم الحـال می شـوند و به هیچ 
عنـوان کاری بـا آزادی هـای شـخصی هشـتاد میلیـون ایرانـی شـریفی 
کـه بـا عـزت در کشـور خویـش زندگـی می کننـد نخواهـد داشـت.ما 
چـه مرعـوب ایـن سـیاه نمایی ها بشـویم و چـه نـه، بایـد یك بـار برای 

همیشـه قوانیـن خـود را از ایـن حیـث تقویـت نماییم.
 جمع بندی راهكارها

ضـروری اسـت کـه هـم کشـور نسـبت بـه بیمـاری نفـوذ ایمـن شـود 
و هـم ویـروس ایـن بیمـاری کمتـر وارد پیكـره کشـور شـود. امـا هیچ 
کـدام از ایـن کارهـا اتفـاق نخواهنـد افتاد مگـر اینكه به صـورت جدی 
مـورد مطالبـه قـرار داده شـوند. رهبر معظـم، حضرت امـام خامنه ای به 
نوبـه خـود بـاب ایـن مطالبـه را گشـوده اند. ایـن آحـاد مردم شـریف و 
بـه ویژه بسـیجی ها هسـتند که باید هوشـیار باشـند و ایـن راه را ادامه 
دهنـد. این بسـیجی ها هسـتند که بایـد بابصیـرت بیاندیشـند و بدانند 
کـه چـرا حضرت آقـا ایـن فرمایشـات را در جمـع فرماندهان بسـیجی 
ایـراد فرمودنـد کـه از جـای جـای ایـران اسـالمی بـرای دیدار ایشـان 

بودند. آمـده 
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نفــوذ پیچیــده و ظریــف بــرای اســتحاله انقالب 
می سال ا

ــدرن  ــرب م ــلطه و غ ــی س ــام جهان ــکا و نظ آمری
از  بپذیرنــد  نمی توانســتند  و  نمی خواســتند 
ــود،  ــه خ ــته ب ــاری وابس ــورهای اقم ــه کش مجموع
ــا  ــتقل از آن ه ــور مس ــک کش ــوان ی ــه عن ــران ب ای

ــود. ــدا ش ج
ــر  ــده عناص ــزی ش ــوذ برنامه ری ــاه نف ــی کوت بررس
غــرب در حــوزه فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت ایــران 
ــف  ــای مختل ــوذی در دولت ه ــل نف ــک عوام ــا کم ب

پــس از انقــالب

مقدمه
از آغــاز پیــروزی انقــالب اســالمی، آمریــكا طرح هــای گوناگونــی 
ــرا  ــران اج ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــدازی نظ ــدف بران ــا ه ب
ــان  ــر جری ــرده ب ــروری فش ــدا م ــتار،  ابت ــن نوش ــت. در ای ــرده اس ک
ــكا و  ــت. آمری ــم داش ــالب خواهی ــروزی انق ــس از پی ــتحاله طلب پ اس
ــدرن نمی خواســتند و نمی توانســتند  ــرب م ــی ســلطه و غ نظــام جهان
بپذیرنــد از مجموعــه کشــورهای اقمــاری وابســته بــه خــود، ایــران بــه 
ــا تمــام  عنــوان یــك کشــور مســتقل از آن هــا جــدا شــود. بنابرایــن ب

ــه وضعیــت پیــش از پیــروزی انقــالب  ــران را ب ــا ای ــوان کوشــیدند ت ت
بازگرداننــد و ســیطره غرب زدگــی شــبه مدرن را در ایــن کشــور احیــا 

ــد . کنن
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، در هــر مقطــع بــا توجــه بــه اوضــاع و 
تــوازن قــوا راهبــرد و تاکتیــك خاصــی برمی گزیدنــد. از آغــاز تأســیس 
ــور  ــرال در کش ــاح لیب ــك جن ــال 57-58 ی ــالمی در س ــوری اس جمه
حضــور فعــال دارنــد؛ در همــان ابتــدا مهنــدس بــازرگان، نهضــت آزادی 

و بســیاری از ســران جبهــه ملــی در دولــت موقــت حضــور داشــتند.
ــه جاسوســی،  ــال58 و تســخیر الن ــان س ــزرگ 13 آب ــه ب ــد از واقع بع
بنی صــدر از داخــل کشــور نقــش جریــان لیبرالــی دنبال کننــده خــط 

اســتحاله را بــر عهــده گرفــت.
ــان  ــان بنی صــدر، جری ــه بن بســت رســیدن جری پــس از ســال 60 و ب
اســتحاله طلب خــود را ایــن بــار ذیــل ایدئولــوژی نئولیبــرال1 معرفــی 
ــره«  ــا 68 »ُمه ــال های 60 ت ــه س ــه در فاصل ــود این ک ــا وج ــرد و ب  ک
و »تابلــو«ی آشــكار سیاســی نداشــت، از فعالیتــی ُکنــد، جــدی، 
ــر  ــن مقطــع ب ــود. در ای ــذار برخــوردار ب ــاک و تأثیرگ ــده، خطرن پیچی
اســاس آن چــه از رســانه ها بــه دســت می آیــد، آن هــا در حــوزه 
ــورای  ــی در ش ــی و حت ــوزش عال ــاد، وزارت آم ــگ، وزارت ارش فرهن
عالــی انقــالب فرهنگــی فعالیــت و جریان ســازی جــدی داشــتند و بــا 
هــدف ترویــج و نهادینه کــردن علــوم انســانی غربــی بخصــوص بعــد از 
1980بــه میــدان آمدنــد. جریــان اســتحاله طلب کوشــید تــا بــا ترویــج 
ــن فكری  ــان روش ــرای جری ــل را ب ــدان عم ــكوالر، می ــی س جهان بین

ــد فراهــن کنــد. معان
برخــی از روشــن فكران معانــد کــه در ســال های 57 تــا 60 بــه خــارج 
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ــتند و در  ــم بازگش ــدن نئولیبرالیس ــا فعال ش ــد، ب ــه بودن ــور رفت از کش
ــد کــه  ــازار نشــر کتــاب، حرکتــی را آغــاز کردن عرصــه مطبوعــات و ب
ــاز اول تهاجــم فرهنگــی دانســت،که در دهــه 60 رخ  ــوان آن را ف می ت

داد.
ــت گذاری های وزارت  ــه سیاس ــت ک ــت اس ــادی در دس ــانه های زی نش
ارشــاد آن زمــان به طــور کامــل در جهــت تقویــت آن جریــان بــا هــدف 
ــوع حرکــت  ــج پشــیمانی از انقــالب اســت و معتقــد اســت هــر ن تروی
انقالبــی بــه اســتبداد و توتالیتاریســم می انجامــد. بــه عبارتــی، احســاس 
نومیــدی از حرکــت انقالبــی به ویــژه در نوشــته های نویســندگان 

ســكوالر مشــهود اســت.
ــود  ــی وج ــدات چندان ــه تولی ــی ک ــال 67-68؛ زمان ــی از س در بخش
ــد  ــه راه می اندازن ــت ترجم ــی نهض ــد داخل ــن فكران معان ــدارد، روش ن
ــوس  ــرج اورول، کارل ــمربر، ج ــس اش ــت، مان ــا آرن ــی از هان و کتاب های
کاســتاندا و... کــه همگــی از اعضــای ناتــوی فرهنگــی هســتند، 
ترجمــه و منتشــر می کننــد. آن هــا در زمــان جنــگ ســرد بیــن 
ــارزه  ــه منظــور مب ــوک شــرق و غــرب، ب ــن بل ــكا و شــوروی و بی آمری
ــر ســنخی چــه اســالمی و چــه  ــی از ه ــده انقالب ــی و ای ــا آرمان گرای ب

ــد. ــرده بودن ــاده ک ــك آم ــه ای تئوری ــالمی، زرادخان غیراس
و  اســت  صهیونیســت  زنــان  جامعــه  آرنت،رئیــس  هانــا  خانــم 
ــزم،  ــونت، توتالتری ــالب، خش ــاب انق ــه کت ــادی از جمل ــای زی کتاب ه
امپریالیــزم توتالیتــر و غیــره در ســال های مختلــف از او منتشــر شــده 
ــرد  ــوع رویك ــر ن ــت ه ــا محكومی ــن کتاب ه ــی ای ــور اصل ــت؛ مح اس
انقالبــی اســت؛ چــه این کــه وی انقــالب را موجــب خشــونت و ایجــاد 
اســتبدادی بدتــر از شــرایط قبــل می دانــد. هانــا آرنــت می گویــد بایــد 
ــت. او  ــتباه اس ــی اش ــاً آرمان گرای ــید و اساس ــط کش ــالب را خ دور انق
ــی و  ــام جهان ــم و نظ ــود عال ــای موج ــه فض ــتی ب ــت بایس ــد اس معتق

نرم هــا و باورهــای آن پیوســت.
ــی  ــان انقالب مانــس اشــمربر یكــی دیگــر از کســانی اســت کــه از جری
ــت.  ــه اس ــی پرداخت ــای نئولیبرال ــج ایده ه ــه تروی ــیده و ب ــت  کش دس
ــا 63  ــوس« اســت کــه در ســال 62 ی ــروف او »خشــم اقیان ــاب مع کت
بــه فارســی ترجمــه شــد و بالفاصلــه دو ســه کتــاب دیگــر از مجموعــه 
کتاب هــا  ایــن  می شــود.  چــاپ  وی  گفت وگوهــای  و  مصاحبه هــا 

ــد. ــو و... دارن ناشــران خاصــی ماننــد نشــر خوارزمــی، نشــر ن
در کنــار ایــن جریــان نفــوذ فرهنگــی در بــازار کتــاب، جریانــی خــاص 
ــاگردان  ــب، از ش ــه اغل ــود ک ــروع می ش ــز ش ــات نی ــه مطبوع در حیط
عبدالكبریــم ســروش هســتند. آن هــا بــدون ایــن کــه تابلــوی خــود را 
بــاال ببرنــد، در مطبوعــات اصلــی آن زمــان از قبیــل کیهــان، اطالعــات، 
ــی،  ــا آرمان گرای ــتیز ب ــط س ــی و... خ ــان فرهنگ ــه زن روز، کیه مجل
ــالب اســالمی را در  ــای انق ــای پشــیمانی از آرمان ه ــری و الق انقالبی گ

ــد. ــت می کنن ــه، آن را تقوی ــش گرفت پی
ــاب  ــه و انتشــار کت ــه ترجم ــدام ب ــن خــط در ســال های 64 و65 اق ای
»جامعــه بــاز و دشــمنانش«2 از پوپــر و کتــاب »بچه هــای نیمه شــب« 
از ســلمان رشــدی می کنــد. کیهــان فرهنگــی بزرگ تریــن نظرســنجی 
را در مــورد آن هــا ســامان می دهــد. ایــن جریــان در ســال65؛ دو ســال 
ــوذ در وزارت  ــا نف ــه ســلمان رشــدی، ب ــام نســبت ب ــم ام ــل از حك قب
ــه شــب3«  ــای نیم ــاب »بچه ه ــه کت ــاب ســال را ب ــزه کت ــاد، جای ارش

ــد! ــاص می ده اختص
ــكی  ــینمای تارکوفس ــینمایی، س ــه س ــه عرص ــا ورود ب ــان ب ــن جری ای
ــتمی  ــاس کیارس ــرای عب ــا را ب ــاد و فض ــف را ایج ــینمای پاراجون و س

و  روشــن فكری  زمینــه  همچنیــن  می کنــد؛  فراهــم  بیضایــی  و 
ــورت  ــه ص ــوز ب ــا هن ــن برنامه ه ــازد. ای ــم می س ــبه مدرنیته را فراه ش
ــا  ــال 67 ب ــان در س ــن جری ــا ای ــود، ام ــرا می ش ــی اج ــده و بطئ خزن
مقــاالت عبدالكریــم ســروش تحــت عنــوان »قبــض و بســط تئوریــك 

ــود. ــی می ش ــرد و علن ــاال  می ب ــود را ب ــوی خ ــریعت« تابل ش

محور عقیم شدن شوراى عالی انقالب فرهنگی
ــا محوریــت  ــده امــا بســیار فعــال در عرصــه فرهنگــی ب  حرکتــی خزن
ــور دارد،  ــان حض ــی آن زم ــالب فرهنگ ــورای عالی انق ــروش در ش س
کــه موجــب می شــود شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی عقیــم شــود و 
ــه  ــد و در مقابــل، ب انقــالب فرهنگــی واقعــی در دانشــگاه ها ادامــه نیاب
ســمتی مــی رود کــه جریــان علــوم انســانی غــرب در نظــام دانشــگاهی 
ــر  ــی ب ــتی مبتن ــان پوزیتیویس ــد و جری ــاده می یاب ــی فوق الع گسترش
ــا  ــاًل ج ــود، کام ــده ب ــوخ ش ــرب منس ــود غ ــه در خ ــرب ک ــفه غ فلس
افتــاد و نظــام دانشــگاهی مــا بــه ســمت ترویــج پوزیتیویســم و ترویــج 
مجهــوالت نئولیبرالیســتی از طریــق علــوم انســانی پیــش می رفــت. بــا 
تأســیس نظــام دانشــگاه آزاد و گســترش آن در اقصــی نقــاط کشــور، 
ایــن جریــان گســترش یافــت و فضــا را در جامعــه بــرای آن مهیــا کــرد 
و بعدهــا دیدیــم ایــن جریــان فكــری فرهنگــی چگونــه نتیجــه سیاســی 

خــود را در جامعــه گســترش  داد.
هشدار رهبر انقالب از اواخر دهه 60 درباره شبیخون فرهنگی

ــش  ــا در بخ ــه 60 تنه ــتحاله طلب در ده ــوذ و اس ــان نف ــه جری برنام
ــه صــورت  ــا سیاســی ب فرهنگــی فعــال اســت و در حــوزه اقتصــادی ی
آشــكار فعالیــت نــدارد. از ســال های 69-70 مقــام معظــم رهبــری هــم 
در مــورد دو موضــوع بــه کــرات هشــدار می دهنــد؛ یكــی تجمل گرایــی 
ــا تعابیــر مختلــف  مســؤوالن و دیگــری تهاجــم فرهنگــی اســت کــه ب
ــاد  ــرم از آن  ی ــگ ن ــا جن ــی بعده ــی و حت ــبیخون فرهنگ ــد ش مانن

می کننــد.
امــا در ایــن زمــان دو بخــش نفــوذ )فرهنگــی و اقتصــادی( کامــاًل بــه 
ــده  ــی خزن ــم فرهنگ ــد تهاج ــه بع ــال 68 ب ــته اســت؛ از س ــم پیوس ه
ــزاران  ــت کارگ ــدن دول ــا روی کار آم ــا ب ــود، ام ــمی ب ــدان رس و نه چن
کامــاًل رســمی می شــود. در دهــه 70 بخــش نفــوذ اقتصــادی هــم بــه 
ــد، کــه در ادامــه  ــت می کن ــه می شــود و آن را تقوی ــان اضاف ــن جری ای

ــه آن خواهیــم پرداخــت. ب

افتخار به ایجاد جریان گردون
ــود کــه  ــی اجتماعــی ب ــه فرهنگــی ادب ــوان ماهنام ــه گــردون، عن مجل
ــران  ــی در ته ــاس معروف ــردبیری عب ــه س ــا 1374 ب ــال 1369 ت از س
ــم  ــام  قل ــه ن ــی ب ــزه ادب ــذار جای ــه بنیان گ ــن مجل منتشــر می شــد. ای
ــه از ســوی نویســندگانی همچــون  ــن ماهنام ــود. ای ــی گــردون ب طالی
ــن نشــریه،  ــدگاه  ای ــرار داشــت. دی مرتضــی آوینــی در معــرض نقــد ق
دیــدگاه لیبرالیســتی غربــی بــود4. ماهنامــه گــردون طــرح توهین آمیــز 
پشــت جلــد توقیــف و بــا حكــم قضایــی تعطیــل شــد و ســردبیر آن نیــز 

پــس از مدتــی بــه آلمــان  مهاجــرت کــرد.
ــازندگی در  ــت س ــتی در دول ــان لیبرالیس ــت جری ــه 70  فعالی در ده
حــدی علنــی اســت کــه معــاون رئیس جمهــور وقــت، عطــا ءاهلل 
مهاجرانــی، حامــی علنــی و رســمی مجلــه گــردون می شــود و رئیــس 
دولــت اصالحــات کــه وزیــر ارشــاد آن زمــان اســت، افتخــار می کنــد 
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کــه: عبــاس معروفــی و جریــان گــردون را مــا ایجــاد کردیــم؛ جریــان 
ــدیداً خــط روشــن فكری را در کشــور  ــه ش ــی اســت ک ــردون جریان گ
ــه  ــد ک ــكلی درمی آی ــه ش ــاب ب ــازار کت ــی آن ب ــد. در پ ــا می کن احی

ــد. ــا می کن ــن فكری را مهی ــان روش ــور جری ــكان مان ام

جریــان  از  دولــت  حمایــت  و  انقالبــی  جریــان  غربــت 
ى شــن فكر و ر

در آن ایــام از ســوی دولــت ســازندگی، جریــان روشــن فكری حمایــت 
می شــود و از طرفــی جریــان انقالبــی مــورد بی مهــری قــرار  می گیــرد. 
ــور  ــارات و مان ــرای انتش ــی ب ــات چندان ــول و امكان ــی پ ــان انقالب جری
ــوزه  ــریه ح ــی در دو نش ــان انقالب ــات جری ــی و امكان ــدارد. کل دارای ن
هنــری خالصــه می شــد. فرزنــدان انقــالب همچــون هم ســنگران خــود 
ــوی  ــر، سرســختانه جل ــگ و هن ــرد، در عرصــه فرهن ــای نب در جبهه ه
جریــان نفــوذی هــا ایســتاند. افــرادی ماننــد شــهید آوینــی سرســختانه 
جلــوی معاونــت ســینمایی ارشــاد کــه در آن دوره در خدمــت جریــان 
ــان روشــن فكری  ــن، از دل جری ــا وجــود ای ــود، ایســتاد. ب روشــن فكر ب
وزرات ارشــاد در دهــه 60 و 70 ، افــرادی ماننــد مخملبــاف درآمدنــد و 
آثــاری از قبیــل »عروســی خوبــان«، »نوبــت عاشــقی« و »زاینــده رود« 

تولیــد شــد.

دولت سازندگی؛ زمینه ساز بخش اقتصادى نئولیبرال
ــور  ــرات حض ــرات و تكنوک ــای بوروک ــه گروه ه ــوی ک ــت موس در دول
دارنــد، در ســایه جنــگ کــه تمــام نگاه هــا بــه جبهه هــا دوختــه شــده 
و افــكار عمومــی بــه آن ســو متمرکــز اســت، ایــن گــروه در نظــام نفــوذ 
ــرال را شــكل  ــه و آرامــش، بخــش فرهنگــی نئولیب ــا حوصل ــرده و ب ک

می دهنــد.
تیــم بوروکرات هــا کــه در دولــت مهنــدس موســوی بودنــد و آن 
ــال 68  ــد از س ــتند، بع ــم داش ــپ ه ــد چ ــی تن ــای خیل ــان ادعاه زم
ــه و  ــی را ترجم ــادی نئولیبرال ــخه های اقتص ــازندگی نس ــت س در دول
ــان نئولیبرالیســت در کشــور  ــد و بخــش اقتصــادی جری ــرا می کنن اج
ــه  ــان ک ــن جری تشــكیل می شــود. بخــش فرهنگــی و روشــن فكری ای
ــان،  ــد. ایــن جری ــه کمــك آن می آی ــود، ب در دهــه60 شــكل گرفتــه ب
ــر  ــر اث ــه ب ــران را ک ــبه مدرن ای ــرمایه داری ش ــادی و س ــش اقتص بخ

ــا  ــواری ی ــود و ســرمایه داران آن مت ــه خــورده ب ــالب اســالمی ضرب انق
ــد و هســته  ــد بازســازی می کن ــه صــورت جدی ــد، ب کشــته شــده بودن

مرکــزی ســرمایه گذاری شــكل می گیــرد.
ــرات - ــم بروک ــان تی ــد، هم ــرمایه داری جدی ــزی س ــته مرک ــن هس ای
 تكنوکراتــی اســت کــه در دولــت موســوی حضــور دارنــد امــا ایــن بــار 
نســخه نئولیبرالیســتی می پیچنــد و یــك رویكــرد اقتصــادی نئولیبرالــی 
بــه مــوازات رویكــرد فرهنگــی نئولیبرالــی را شــكل می دهنــد. ایــن دو 
جریــان خیلــی خــوب همدیگــر را تكمیــل و تقویــت می کننــد. یعنــی 
در دولــت ســازندگی، جریــان اقتصــادی شــكل می گیــرد کــه پشــتوانه 
ــود و  ــن فكری می ش ــان روش ــی جری ــت فرهنگ ــرای حرک ــی ب عظیم
ــتوانه  ــك پش ــا ی ــی نئولیبرال ه ــان فرهنگ ــن جری ــر ای ــرف دیگ از ط

ــرای طبقــه اجتماعــی کــه آن هــا ایجــاد می کننــد. عظیمــی اســت ب
ــك  ــدا ی ــا ابت ــد، آن ه ــا دو کار انجــام می دهن ــن دوره نئولیبرال  ه در ای
طبقــه مــدرن ســرمایه دار ســكوالر در ایــران تأســیس می کننــد، ســپس 
یــك طبقــه متوســط مــدرن را ایجــاد و آن را پــر و بــال می دهنــد. در 
ــارف ســكوالر  ــه طــور متع ــه متوســط مــدرن، ب ــن طبق ــا ای همــه دنی
هســتند و اساســا بــرای ایــن کــه مقــّوم رژیم هــای غرب گــرا در 

ــوند. ــاخته می ش ــند، س ــومی باش ــان س ــورهای جه کش

حرکــت ســازمان یافتــه فرهنگــی؛ اقتصــادى بــراى اغــراض 
سی سیا

ایــن طبقــه متوســط مــدرن در دوره کارگــزاران شــكل گرفتــه و به آن ها 
ــد.  ــترش می یابن ــتناک گس ــی وحش ــه صورت ــد و ب ــال می دهن ــر و ب پ
ــادی  ــت گذاری اقتص ــل سیاس ــدرن، حاص ــط م ــات متوس ــن طبق ای
ــن طبقــه متوســط  نئولیبــرال کارگــزاران در عرصــه اقتصــاد اســت. ای
ــی  ــی نئولیبرال ــان فرهنگ ــق جری ــی از طری ــت فرهنگ ــدرن از جه م
ــوزه  ــان در ح ــن جری ــد، ای ــر ش ــه ذک ــه ک ــود. همان گون ــه می ش تغذی
ــت دارد.  ــز حضــور و فعالی ــینما و... نی ــش، س ــاب، نمای ــات، کت مطبوع
ــوند  ــگ می ش ــم هماهن ــی باه ــادی و فرهنگ ــش اقتص ــپس دو بخ س
ــرده می شــوند. ــاط کشــور  ب ــی در اقصــی نق ــوزش عال ــه نظــام آم و ب

ــانی  ــوم انس ــی عل ــج جهان بین ــت تروی ــا محوری ــرال ب ــان نئولیب جری
حرکــت  بــا  ســال68   از  می کنــد.  حرکــت  کشــور  در  غربــی 
اغــراض  کــه  روبــرو هســتیم  اقتصــادی  فرهنگــی  ســازمان یافته 
ــت   ــانی اس ــار  کس ــه در اختی ــوه مجری ــی دارد و ق ــخص سیاس مش
ایــن  در  می داننــد،  مســلمان  لیبرال دمكرات هــای  را  خــود  کــه 
ــاره تهاجــم فرهنگــی و  ــری بارهــا درب ــام معظــم رهب جاســت کــه مق
ــی ناشــی  ــرا تجمل گرای ــد؛ زی ــی مســؤوالن هشــدار می دهن تجمل گرای
از همــان حرکــت اقتصــادی مســؤوالن بــه ســمت ســرمایه داری اســت، 
ــن  ــال دورشــدن از ساده زیســتی هســتند. در ای ــه در ح مســؤوالنی ک
ــور تجمل گرایــی را در کشــور مطــرح می کننــد  دوره برخــی بحــث مان
و می گوینــد مــا بایــد بــه ســمت ایــن مســاله برویــم و بــه صراحــت از 

ســرمایه داری دفــاع می کننــد.

سیاست  خصوصی سازى و بازتاب هاى تند اجتماعی
ــود و در  ــتگی می ش ــب وابس ــران موج ــدرن ای ــبه م ــرمایه داری ش س
ــالب  ــتضعف گرایانه انق ــای مس ــت و آرمان ه ــا عدال ــار ب ــاد تمام عی تض
ــان  ــت های جری ــرا دارد. سیاس ــالب ق ــه انق ــعارهای عدالت طلبان و ش
نئولیبــرال تحــت عنــوان تعدیــل و خصوصی ســازی در کشــور موجــب 



مـرداد  1395سال چهارم/ شماره بیست و سوم 100

ــد. ــی ش ــد اجتماع ــای تن بازتاب ه
ایــن جریــان بــرای خصوصی ســازی، حلقــه بوروکراتیــك دولتــی 
ــود را  ــه خ ــپس آن حلق ــد، س ــروت می کنن ــرمایه و ث ــب س را صاح
بــه ســطوح مختلــف جامعــه بســط  داده و الیه هــای متعــددی در 
ــه  ــای حلق ــا طفیلی ه ــوند. حلقه ه ــكیل می ش ــه تش ــن حلق ــت ای پش
اصلــی ســرمایه داری هســتند.  بخشــی از ایــن طبقــه متوســط مــدرن 
ــتفاده  ــار دارد، اس ــی در اختی ــان اصل ــه جری ــرمایه ای ک ــرریز س از س
ــی  ــه اجتماع ــرای خودشــان بدن ــراد ب ــن اف ــب ای ــن ترتی ــد. بدی می کن

ایجــاد می کننــد.
ــا  ــان نفــوذی ب ــه ای اســت کــه جری ــه  اجتماعــی، همــان بدن ــن بدن ای
ــه ای  روزنامــه و انتشــارات و ...، آن هــا را تقویــت می کنــد و همــان بدن
اســت کــه ایــن جریــان ســعی کــرد بــه وســیله  آن هــا در ســال 76 رأی 
خــود را بگیــرد و از آن اســتفاده کنــد. لــذا نتیجــه این حرکت، سیاســی 
اســت کــه آن هــا آرایــش اجتماعــی و اقتصــادی ایــران را بــه مــوازات 
ــیر  ــان مس ــت در هم ــن حرک ــد. ای ــر می دادن ــی تغیی ــش فرهنگ آرای
دهــه 60 قــرار داشــت و در پــی کنــار گذاشــتن آرمان گرایــی انقالبــی، 
ــت؛  ــلطه هس ــی س ــام جهان ــا نظ ــارزه ب ــه و مب ــعارهای عدالت طلبان ش
ــم  ــت می کنی ــیعی حرک ــی ش ــر عدالت طلب ــا از منظ ــه م ــی ک در حال
ــم.  ــته و داری ــه داش ــی)ره( تكی ــام خمین ــب ام ــای مكت ــه آرمان ه و ب
ایــن مكتــب بــر مبــارزه بــا نظــام ســلطه تاکیــد دارد، و رهبــر انقــالب 
ــاخصه های  ــه از ش ــی ک ــد؛ اصول ــه می کن ــول تكی ــن اص ــر همی ــز ب نی
آن، دعــوت از مســتضعفین و مســلمانان جهــان بــرای مبــارزه بــا نظــام 

جهانــی ســلطه اســت.
ــد و مكــرر  ــم و ســلطه می دان ــا را نظــام ظل ــی نظــام دنی ــام خمین  ام
ــرد.  ــوت می ک ــل دع ــم بین المل ــام ظال ــن نظ ــم زدن ای ــر ه ــرای ب ب
ایشــان می فرمودنــد بایــد هســته های مقاومــت حــزب اهلل و مســتضعفین 
ــی  ــی، آرمان گرای ــام خمین ــر ام ــر تفك ــاخصه دیگ ــود. ش ــكیل ش تش
ــی  ــز عدالت خواه ــدون ذره ای چشم پوشــی و مســامحه، و نی ــی ب انقالب
اســت، در حالــی کــه ایــن چیزهــا بــا ســرمایه داری شــبه مدرن تعــارض 
ــبه مدرن،  ــرمایه داری ش ــازی س ــاد و بازس ــون در ایج ــكار دارد. چ آش
یــك الیــه متمــول و مرفــه بــی درد ایجــاد می شــود و گســترش 
ــی اش  ــدرن و جهان بین ــگ ســكوالر م ــگ آن، فرهن ــه فرهن ــد ک می یاب

ــر اومانیســم اســت. علــوم انســانی مبنتــی ب
ایــن الیــه از کتاب هــا و نشــریات روشــن فكران تغذیــه می کنــد. 
ــت و  ــتضعف گرایی و عدال ــالمی و مس ــالب اس ــا انق ــا ب ــن آن ه بنابرای
ــوزش  ــد آم ــعی می کن ــه س ــن الی ــتند. ای ــه هس ــت بیگان ــی دیان حت
عالــی خــود را ادامــه دهــد و مــدرک بگیــرد و بعدهــا بــه کرســی های 
ــك و  ــط بوروکراتی ــن خ ــد و ای ــام برس ــت در نظ ــؤولیت و مدیری مس

ــد. ــه  ده ــك را ادام تكنوکراتی

امــروز از نفــوذ فرهنگــی و سیاســی دهــه 60 بهره بــردارى 
می شــود

دشــمنان انقــالب اســالمی، نفــوذ فرهنگــی و اقتصــادی خــود را از دهــه 
60 شــروع کردنــد و همچنــان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه میــوه آن 
ــی  ــرداری از حرکت ــی بهره ب ــا در پ ــد. آن ه ــی بچین ــوذ سیاس را در نف
کــه از ســال 60 شــروع کردنــد، بودنــد. اولیــن نقطــه عطــف آن هــا در 
ــا  ــا ب ــر کشــاندند ام ــه 18 تی ــود؛ در ســال 78  ماجــرا را ب ســال 76 ب
ــری، شكســت خورده  ــام معظــم رهب ــه مق ــه و مقتدران ــی مدبران تیز بین

ــم  ــات 84 و 88 ه ــج انتخاب ــا نتای ــرای آن ه ــد. ب ــینی کردن و عقب نش
جالــب نبــود لــذا ســعی کردنــد خــود را در ســال 88 احیــا کننــد.

 از آن جــا جریــان نفــوذی بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه در اقتصــاد 
ــگ  ــی در عرصــه فرهن ــد و از طرف ــوی هســت و حــرف اول را می زن ق
هــم حضــور بســیار پررنگــی دارد و بــا خــود اندیشــید کــه بایــد میــوه 
فعالیــت اقتصــاد و فرهنــگ قــوی را در سیاســت بچینــد و ســهم 
ــع  ــه نف ــد؛ ســپس کل نظــام را ب ــش ده ــش را در سیاســت افزای خوی

خــود عــوض کنــد.
میرحســین موســوی روز قبــل از انتخابــات 88 در مصاحبــه بــا مجلــه 

خارجــی »تایمــز5« آشــكارا می گویــد: »مــن آمــده ام تــا معــادالت را در 
ســاختار قــدرت بــر هــم بزنــم« و وقتــی خبرنــگار از ایشــان می پرســد: 
ــد؟«  ــن کار را انجــام بدهی ــد ای ــا حضــور رهبــری چه طــور می توانی »ب
ــان می آینــد، رهبــری هــم مجبــور  ــه خیاب ــد: »وقتــی مــردم ب می گوی
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــوع بیان گ ــن موض ــد«! ای ــینی کن ــت عقب نش اس
این هــا بــه دنبــال مــدل و اســتراتژی کودتــا یــا انقــالب رنگــی بودنــد.

ــرا  ــاح غرب گ ــك جن ــه ی ــت ک ــی اس ــی، کودتای ــالب رنگ ــت انق ماهی
ــانه ای پرفشــار  ــاژ رس ــن حــال پمپ ــت حضــور دارد و در عی در حاکمی
ــی  ــه اجتماع ــك بدن ــرد و ی ــورت می گی ــرا ص ــان غرب گ ــط جری توس
هرچنــد ضعیــف حاضــر اســت و بــه خیابــان می  آیــد. دولــت هــم بــه 
دلیــل نفــوذ جنــاح غرب گــرا ضعیــف اســت و نمی توانــد جلــوی آن هــا 
ــانه ای  ــاژ رس ــم پمپ ــرا و ه ــاح غرب گ ــم جن ــان ه ــتد. در آن زم بایس
ــا  ــه این ه ــه نقش ــان، آن چ ــن می ــا در ای ــت. ام ــود داش ــور وج در کش
ــری  ــه در رأس آن رهب ــود ک ــم ریخــت، نظــام مســتحكمی ب ــه ه را ب
مقتــدر وجــود داشــت. هنگامــی کــه رهبــر انقــالب گفتنــد مــن زیــر 
بــار ایــن بدعت هــای غیرقانونــی نمــی روم و هشــدار های الزم را دادنــد 

ــد، توطئــه آن هــا افشــا شــد. و مســائل را تبییــن فرمودن
ــی،  ــام خمین ــب ام ــالمیت مكت ــت و اس ــع از جمهوری ــری در واق رهب
ــی  ــزت مل ــتقالل و ع ــا، اس ــی م ــت مل ــد هوی ــد و فرمودن ــاع کردن دف
ــوارد  ــا همــه م ــروز می شــد، م ــای رنگــی پی ــه کودت اســت. اگــر توطئ
فــوق را از دســت می دادیــم و بــه غرب زدگــی شــبه مــدرن در قبــل از 

ــتیم. ــر برمی گش ــب بدت ــه مرات ــی ب ــم در ضریب ــالب آن ه انق
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طراحــی دشــمنان بعــد از شكســت در ایــن کودتــا و فتنــه88، ایــن بــود 
کــه آرایــش خــود را عــوض کننــد. زیــرا آن هــا بــه ایــن موضــوع پــی 
بردنــد کــه بــا آوردن نمایشــی مــردم بــه خیابان هــا نمی تواننــد پیــروز 
ــا  ــی ب ــه اجتماعــی و حام ــن نظــام هــم بدن ــه ای ــد ک شــوند و می دانن
ــن  ــالب ایســتاده اند. بنابرای ــای انق ــه پ ــی دارد ک ــوی آرمان گرای اراده ق

ــا ایــن شــیوه پیــروز شــوند. نمی تواننــد ب
ــه در  ــتحاله ک ــط اس ــان خ ــید هم ــددا کوش ــوذی مج ــان نف ــذا جری ل
ــد.   ــا کن ــد، را احی ــرده بودن ــاز ک ــه60 آغ ــال از ده ــؤوالن قب ــن مس بی
ــا افشــاگری های رهبــر معظــم  و ایســتادگی جریــان حــزب اهلل، ایــن  ب
جریــان اســتحاله طلب در حــوزه اقتصــاد و نتایــج شــوم سیاســت 

ــود. ــورده ب ــت خ ــا شكس ــادی آن، بار ه اقتص

نظــام  بــه  وابســتگی  تكنوکرات هــا،  تبلیــغ  برخــالف 
نبــود رفــاه  باعــث  در هیــچ کجــا  ســلطه 

ــن  ــه ای ــی ب ــی امپریالیســم جهان ــا هماهنگ ــاره ب ــوذی دوب ــان نف جری
ــردم  ــر م ــا را ب ــار تحریم ه ــادی و فش ــار اقتص ــه فش ــید ک ــه رس نتیج
اعمــال کننــد تــا از ایــن طریــق مــردم را تحــت  فشــار قــرار دهنــد. از 
ــد از  ــر می خواهی ــه اگ ــد ک ــالم می کردن ــانه ها اع ــرر در رس ــی مك طرف
ایــن فشــار اقتصــادی آزاد شــوید، بایــد بــا نظــام جهانــی کنــار بیاییــد 
و ایــن گونــه القــا کردنــد کــه نظــام جهانــی اهــل گفت وگــو و منطــق 
ــم.  ــن نظــام حــرف بزنیــم و مشــكالت را حــل کنی ــا ای ــد ب اســت، بای
ــم  ــره کنی ــر مذاک ــه اگ ــود دارد ک ــا وج ــن م ــوءتفاهم هایی بی ــرا س زی

ــود! ــته می ش ــم برداش ــار ها ه ــود و فش ــل می ش ح
ســپس انقالبی گــری و آرمان گرایــی را کــه عیــن مكتــب امــام و فراتــر 
از آن عیــن تشــیع و اســالم حقیقــی و همچنیــن از ویژگی هــا و ســنت 
ــی صــورت  ــه نوع ــا ب ــد. آن ه ــوض کردن ــا اســت، ع ــه م ــه جامع دیرین
مســاله را تغییــر دادنــد و بــه مــردم چنیــن القــا کردنــد کــه مــا مشــكل 
اقتصــادی داریــم و چــون می خواهیــم مســتقل باشــیم و مقابــل نظــام 
ســلطه قــرار نگیریــم، بایــد بــه ایــن ســمت برویــم کــه اســتقالل را رهــا 

کــرده، نظــام جهانــی را بپذیریــم تــا مشــكالتمان حــل شــود.
ــد  ــف مانن ــه تاریخــی کشــورهای مختل ــا، تجرب ــن القاه ــر خــالف ای ب
پــرو، مكزیــك، هاییتــی، اکــوادور، آرژانتیــن و بنــگالدش نشــان 
ــه قدرت هــای اســتكباری و امپریالیســتی  می دهــد کــه اگــر وابســته ب
ــرو و  ــد. کشــور پ ــاه اقتصــادی را نخواهیــم دی ــگ رف باشــیم هرگــز رن
ــی  هاییتــی حیــاط خلــوت آمریــكا هســتند، امــا در درجه بنــدی جهان
بــرای ســطح رفــاه، در پایین تریــن ســطح قــرار دارنــد. بــه راســتی اگــر 
قــرار بــود دســتاورد وابســتگی بــه آمریــكا و تحــت ســلطه بــودن، رفــاه 
و آرامــش باشــد، ایــن کشــورها بایــد ســطح قابــل توجهــی از رفــاه را 

دارا باشــند!

نســخه اقتصــادى تكنوکرات هــا: بازگشــت به نســخه هاى 
اقتصاد شــبه مــدرن رضاخان!

ــم  ــم تحری ــه اس ــه ب ــور ک ــادی کش ــامانی های اقتص ــیاری از نابس بس
ــوده  ــا ب ــرال دولت ه ــای لیب ــن مدل ه ــه ســبب همی ــام می شــود، ب تم
اســت. اساســاً تاریــخ اقتصــادی تقریبــاً کمــی زودتــر از رضاشــاه و بــه 
ــرال طراحــی  ــت اقتصــاد لیب ــا محوری طــور خــاص در دوره رضاشــاه ب
شــده اســت. حتــی امــروز هــم مبتــال بــه ایــن اقتصــاد هســتیم. ایــن 

اقتصــاد چنــد ویژگــی دارد: یكــی از آن هــا تك محصولــی بــودن 
ــل  ــور کام ــه ط ــاری دارد، ب ــت اقم ــه ماهی ــن ک ــری ای ــت و دیگ اس
ــد  ــرد و ســرمایه کمــی تولی ــرار می گی ــی ق در چارچــوب نظــام جهان
ــورهای  ــه کش ــم ب ــم ه ــرمایه ک ــی از آن س ــش عظیم ــد و بخ می کن
ــن سیســتم  ــر ای ــی رود. ویژگــی دیگ ــل م ــی ســرمایه داری متروپ اصل
ــواری و  ــاد و رانت خ ــر فس ــی ب ــدی، مبتن ــودن، ناکارآم ــه ب ناعادالن

ــودن اســت. ارتشــا ب
ــد،  ــه حضــور دارن ــوه مجری ــه از ســال 68 در ق ــرال، ک ــان نئولیب آقای
بــرای رهایــی کشــور از ایــن وضعیــت، راه حــل بازگشــت بــه همیــن 
مــدل را ارائــه می دهنــد! ایــن مــدل نتایــج شــوم خــود را نشــان داد 
و کشــاورزی مــا را در دهــه 40 ویــران کــرد و فقــر و بی عدالتــی بــه 
ــدان  ــن دن ــا ب ــالب ت ــتانه انق ــدل، در آس ــن م ــایه ای ــار آورد. در س ب
ــع  ــان موق ــد هم ــزه کن ــت معج ــر می توانس ــم؛ و اگ ــته« بودی »وابس

می کــرد.
ــرال  ــت نئولیب ــا روای ــه آن را ب ــدل 68 اســت ک ــان م ــدل هم ــن م ای
اجرایــی کردنــد و نتیجــه  آن رانت خــواری و فســاد گســترده بــود. در 
ــی  ــارهای طبقات ــری و فش ــر نابراب ــه از نظ ــر جامع ــار ب ــال 74 فش س
چنــان شــدت یافــت کــه خــود آن هــا مجبــور شــدند ایــن سیاســت 
ــه دنبــال عدالــت و رفــاه  را تاحــدی تعدیــل کننــد. اگــر مســؤوالن ب

ــد ایــن ســاختار را عــوض کننــد. هســتند، بای

بــراى دشــمن در اقتصــاد، آمــوزش عالــی و فرهنــگ بــه 
ــاز شــده! ــان نفــوذ« ب ــه »اتوب جــاى روزن

ــوروی در کشــور توســط  ــدل فروپاشــی ش ــازی م ــاهد پیاده س ــا ش م
قبیــل  از  نفــوذ  روزنه هــای  از  دیگــر  برخــی  غربی هــا هســتیم؛ 
هجــوم برندهــای آمریكایــی و غربــی، رواج فرهنــگ و ســبك زندگــی 
ــوان  ــد، را می ت ــی رخ می ده ــوزش عال ــه در آم ــی ک ــی و اتفاقات غرب
ــورهای  ــای کش ــد از کابینه ه ــش از 60 درص ــخیر بی ــرد. تس ــد ک رص
ــرای  ــانه اج ــرب نش ــكا و غ ــای آمری ــط تحصیل کرده ه ــه توس منطق

ــت. ــه اس ــكا در منطق ــت های آمری سیاس
البتــه بایــد توجــه داشــت در مورد شــوروی مســاله فراتــر از مك دونالد 
و کوکاکوالســت؛ آن هــا در آن جــا یــك اقتصــاد ثانــوی ایجــاد کردنــد، 
کــه در  آن مــدل  فســاد اقتصــادی و تجمل گرایــی دامــن مســؤوالن 
ــا،  ــه آرمان ه ــؤوالن ب ــه مس ــد ک ــب ش ــود موج ــن خ ــت و ای را  گرف
ایده هــا و ایدئولــوژی خــود بی اعتقــاد شــوند و در رویارویــی بــا 
ــی  ــرایط خیل ــن ش ــا در ای ــت م ــا وضعی ــد. ام ــال رون ــه انفع ــرب ب غ
ــادی  ــدل اقتص ــاً م ــال68 اساس ــد از س ــون بع ــت؛ چ ــر اس خطرناک ت
مــا بــه ســمت بازســازی همــان اقتصــاد شــبه مدرن بــا همــان جوهــر 
ــدی  ــی و ناکارآم ــاد ذات ــواری، فس ــی، رانت خ ــرمایه داری، بی عدالت س
رفت.یعنــی بعــد از ســال68 اقتصــاد مــا بــه ایــن ســمت رفــت کــه در 
بدتریــن شــكل خــود یعنــی شــكل نئولیبــرال بازســازی شــود. نتیجــه  
اقتصــاد نئولیبــرال ایــن شــد کــه عــده ای آب خــوردن مــردم را هــم 

ــد! ــم می کردن ــه تحری ــته ب وابس
ــاد  ــوذ را در اقتص ــان نف ــن اتوب ــرال، بزرگ تری ــاد نئولیب ــور اقتص حض
ــد و... نیســت، بلكــه  ــرد. مســاله، کوکاکــوال، مــك دونال ــا ایجــاد ک م
مســاله ایــن اســت کــه هــر گامــی کــه در مســیر اقتصــاد شــبه مدرن 
ــازیم، کاری از  ــول س ــاد را متح ــم اقتص ــعی می کنی ــم و س برمی داری
ــده و  ــته طراحی ش ــاً وابس ــاد ذات ــن اقتص ــرا ای ــم؛ زی ــش نمی بری پی
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نیازمنــد ســرمایه خارجــی اســت. از ایــن رو راه حــل مــا در وضعیــت 
ــی  ــا جای ــا می شــود! ت ــی اقتصــادی کشــور، برداشــتن تحریم ه بحران
ــل  ــا ح ــع تحریم ه ــا رف ــردم ب ــامیدنی م ــكل آب آش ــی مش ــه حت ک
می شــود! علــت ایــن اســت کــه در مســیر اقتصــادی غلــط گام 
ــم. ــوض کنی ــیر را ع ــن مس ــه ای ــم ک ــت نمی کنی ــم و هم برمی داری

اقتصــاد  نفــوذ  بــا  راه مقابلــه  تنهــا  اقتصــاد مقاومتــی، 
اســت نئولیبــرال 

ــرا  ــد؛ زی ــرح می کنن ــی را مط ــاد مقاومت ــری اقتص ــم رهب ــام معظ مق
اقتصــاد مقاومتــی تنهــا راه حــل بازطراحــی اقتصــاد مــا اســت 
و ســاخت اقتصــادی را عــوض می کنــد. ایشــان بــا ایــن طــرح 
می خواهنــد مرکــز ثقــل اقتصــاد را بــه درون ببرنــد و ســلطه اجانــب 
ــه  ــوذی را ک ــان نف ــی اتوب ــاد مقاومت ــع، اقتص ــد. در واق ــع کنن را قط
ــده  ــاد ش ــمن ایج ــرای ورود دش ــرال ب ــاد نئولیب ــخه های اقتص ــا نس ب

اســت، مســدود می کنــد.
ــد  ــوازن ســاختاری بیــن بخــش مول ــاً عــدم ت اقتصــاد شــبه مدرن ذات
و غیرمولــد دارد؛ ایــن اقتصــاد بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه بخــش 
ــا را  ــان تحریم ه ــر جری ــما اگ ــود. ش ــدید می ش ــدام تش ــد، م غیرمول
ــد، نتیجــه   ــق کنی ــه آن تزری ــا را ب ــه ســرمایه های دنی ــد و هم برداری
ــن ســرمایه  ــی ای ــود اســت؛ چــون وقت ــورم و رک ــط تشــدید ت آن فق
ــت و  ــد تقوی ــط بخــش غیرمول ــای اقتصــادی می شــود فق وارد مداره
ــی  ــاله بازطراح ــل مس ــس راه ح ــود. پ ــر می ش ــد ضعیف ت ــش مول بخ

اقتصــاد در کشــور مــا همــان اقتصــاد مقاومتــی اســت.
در عرصــه فرهنگ هم مهاجمان از اتوبان می آیند!

ــد و  ــل را می رون ــیر قب ــان مس ــر هم ــال حاض ــا در ح ــؤوالن م مس
ظاهــراً هیــچ برنامــه ای در جهــت تغییــر آن ندارنــد. ایــن حرکــت بــه 
ــا  ــوذ اقتصــادی دشــمن اســت؛ ام ــرای نف ــك اتوبان ســازی ب ــه ی مثاب
چیــزی کــه از نفــوذ اقتصــادی مهم تــر اســت و حضــرت آقــا هــم بــر 
آن تاکیــد می کننــد، نفــوذ فرهنگــی اســت. متأســفانه مــا در عرصــه 
ــی ســاخته ایم.  ــرای مهاجمــان فرهنگ ــی ب فرهنگ مــان هــم اتوبان
یــك جنــگ نــرم تمام عیــار علیــه انقــالب و نظــام اســالمی و هویــت 
شــیعی، اســتقالل و دیانــت مــا وجــود دارد و مســؤوالن وزارت ارشــاد 

اصــال متوجــه ماجــرا نیســتند.
ــاد و  ــه ارش ــه وزارت دو وزارتخان ــی در حیط ــوذ فرهنگ ــوزه نف در ح
ــرای تحــرک  ــدان ب ــده می شــود کــه می ــی دی ــوم زمینه های وزارت عل
ــوص  ــی بخص ــه فرهنگ ــد. در عرص ــا می باش ــد مهی ــن فكران معان روش
بعــد از برجــام و دو ســال اخیــر فضایــی بی نظیــر بــرای این هــا ایجــاد 
ــكوالر  ــندگان س ــان و نویس ــی از مترجم ــط انبوه ــت. توس ــده اس ش
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــع شــده اســت ک ــه توزی ــاری چــاپ و در جامع آث
ــی  ــبك زندگ ــباع  و س ــم، اش ــم و نئولیبرالیس ــوع سكوالریس ــك ن ی
ــا  ــادی م ــه اعتق ــد و ریش ــف می کنن ــا تعری ــی م ــكوالر را در زندگ س

می زننــد. را 
همچنیــن انبوهــی از کتاب هایــی در عرصــه تئوریــك و عرصــه 
ادبیــات و شــعر و ادبیــات نمایشــی وجــود دارد کــه از وزارت ارشــاد 
مجــوز چــاپ گرفته انــد و مــروج ســبك زندگــی و اندیشــه های 
و  آشــكار هســتند  و سكوالریســم  آرمان گریــزی  و  نئولیبرالیســم 

ــكارند. ــاد آش ــم دارای الح ــا ه ــی از آن ه ــش کوچك بخ

تأثیر جریان نفوذ در کتاب هاى درسی دانشجویان!
ــه  ــوان ب ــوم می ت ــق وزرات عل ــی از طری ــوذ فرهنگ ــوص نف در خص
ایــن اشــاره کــرد کــه دانشــجوی علــوم سیاســی بــرای پــاس کــردن 
ــد  ــندگانی مانن ــای نویس ــار و کتاب ه ــد آث ــود بای ــی خ ــد درس واح
ــین های  ــزو تئوریس ــه ج ــیریه6، را ک ــین بش ــت و دکترحس ــا آرن هان
انقــالب رنگــی و دشــمن انقــالب هســتند بخواننــد و یــا بایــد کتــاب 
ــان  ــون کاتوزی ــد! همای ــان7 را بخوانن ــون کاتوزی ــای همای ــی آق درس
ــت  ــگاه کن ــتاد دانش ــتان و اس ــاکن انگلس ــرال و س ــین نئولیب تئوریس
ــتبدادی دارد،  ــای اس ــك فض ــران ی ــر وی، ای ــه نظ ــه ب ــد ک می باش
والیت فقیــه مظهــر اســتبداد اســت و مــا بایــد بــه ســمت یــك مــدل 
ــود،  ــروطه  خ ــی مش ــاد سیاس ــاب اقتص ــم! او در کت ــی بروی انگلیس
رضاشــاه و وثوق الدولــه را کــه قــرارداد 1919 را منعقــد کردنــد، 
تطهیــر می کنــد و می گویــد او رجــال سیاســی عاقــل و قهرمــان 
ــی  ــع درس ــوان منب ــه عن ــا ب ــن کتاب ه ــی از ای ــت. انبوه ــوده اس ب

ــود دارد. ــا وج ــگاه های م دانش
ــد کــه  ــوم نفــوذ دارن ــرادی در وزارت عل ــن برنامــه می بینیــم اف ــا ای ب
مســیر را بــرای تهاجــم فرهنگــی معانــدان بــاز کرده انــد. وزارت ارشــاد 
هــم از طریــق عرصــه کتاب هــای ایــن افــراد  و درج مقاالت شــان در 
ــرای نفــوذ درســت کــرده اســت.  مطبوعــات، راه  وســیع و همــواری ب
بنابرایــن اقتصــاد و فرهنــگ مــا مســیر مناســبی بــرای نفــوذ دشــمن 
ــن فضــا  ــا ایجــاد ای ــن هســتند کــه ب ــال ای ــه دنب شــده اند و آن هــا ب
و ترویــج سكوالریســم نئولیبــرال در جامعــه و نــگاه آرمان گریــز 
ــه،  ــن داری جامع ــای دی ــف پایه ه ــالب و تضعی ــه انق ــاد ب و بی اعتق
شــرایط را بــرای حضــور در عرصــه سیاســی آمــاده کننــد. هــر چنــد 
کــه االن هــم حضــور دارنــد و در قــدرت شــریك هســتند. امــا آن هــا 
در پــی تــوازن قــوا بــه نفــع خــود و بــه دســت گرفتــن کامــل قــدرت 

هســتند.
ــد و  ــظ کنن ــالمی را حف ــوری اس ــورت جمه ــت ص ــن اس ــا ممك آن ه
ــد  ــته باش ــور داش ــم حض ــك معم ــه در راس آن ی ــد ک ــی بپذیرن حت
ــوض  ــیرت آن را ع ــا س ــد( ام ــالب فرمودن ــر انق ــه رهب ــور ک )همان ط
کننــد؛ این هــا بــا اســالم داشــتن مــا مشــكلی ندارنــد. آن هــا بــا اســالم 
طالبانــی و اســالم عربســتان مشــكل ندارنــد. آن هــا می خواهنــد 
اســالم جهــاد و مبــارزه علیــه صهیونیســم و آمریــكا نباشــد، اســالمی 
ــد.  ــت نباش ــتضعفین اس ــه مس ــه ب ــی و توج ــی عدالت طلب ــه در پ ک

آن هــا دقیقــا دنبــال ایــن هســتند.
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امــا  اســت،  متدیــن  بــازرگان  مثــل  نئولیبــرال  جریــان 
نــدارد! ســلطه  نظــام  بــا  مبــارزه  بــه  اعتقــادى 

ــرا  ــران اســت؛ زی ــكا در ای ــرای آمری ــی ب ــان خوب ــرال جری خــط نئولیب
ــران  ــا در ای ــد. م ــالم را می خواهن ــوع اس ــن ن ــم همی ــا ه نئولیبرال ه
نئولیبرال هایــی داریــم کــه واقعــا متدیــن هســتند، مثــال آقــای 
ــاز  ــازرگان نم ــد ب ــام)ره( می فرمودن ــود. ام ــن ب ــك متدی ــازرگان ی ب
ــازرگان  ــد. امــا حضــرت امــام)ره( در خصــوص همیــن ب شــب می خوان
می گویــد: او بدتــر از منافقیــن و خطرناک تــر اســت؛ و می فرمایــد 
اگــر مــن نباشــم او کشــور را بــه دســت آمریــكا می دهــد. مــا بــا ایــن 
جریــان روبــه رو هســتیم؛ جریــان نئولیبرالــی کــه واقعــا متدیــن اســت، 
ــب  ــه مكت ــادی ب ــی و اعتق ــای انقالب ــه آرمان ه ــادی ب ــچ اعتق ــا هی ام
امــام)ره( و مبــارزه بــا نظــام جهانــی ســلطه نــدارد و معتقــد اســت بایــد 

ــی باشــیم. ــع نظــام جهان تاب

دشمن به دنبال استحاله جمهورى اسالمی از درون
آمریكایی هــا دربــاره چیــن و شــوری روشــی را بــه کار بردنــد. در ایــن 
ــود  ــل وج ــان منفع ــك جری ــد ی ــاس کنن ــه احس ــی ک روش در جاهای
دارد و آمادگــی بــه تمایــالت غرب گرایــی هســت، از طریــق دیپلماســی 
ــرای  ــا ب ــد. آن ه ــال کنن ــان را فع ــد آن جری ــعی می کنن ــره س و مذاک
ــد  ــا فهمیده ان ــن خــط هســتند. آن ه ــال همی ــه دنب ــز ب ــا نی کشــور م
ــا شــورش مردمــی و اعتــراض از پاییــن و  کــه جمهــوری اســالمی را ب
ــد از  ــوری اســالمی را بای ــرد بلكــه جمه ــوان ســرنگون ک ــا نمی  ت کودت

درون دچــار اســتحاله نمــود.
ــای  ــوروی، توافق ه ــقوط ش ــرآغاز س ــه س ــد ک ــا می گوین آمریكایی ه
ــا آمریــكا اســت؛ در توافــق هلســینكی امتیازهــای  هلســینكی 1977 ب
فراوانــی از قبیــل موشــك های ســالت بــه شــوروی دادنــد امــا 
ــه برخــی شــرایط در  ــه تعهــد دادن ب ــزم ب درعین حــال شــوروی را مل
ــت نویســندگان و  ــرای فعالی ــی ب ــه فضای ــد؛ ک داخــل کشــورش کردن
مطبوعــات نئولیبــرال )کــه آن موقــع بیش تــر لیبــرال کالســیك بودنــد 

ــد. ــن کار را کردن ــن هــم همی ــرای چی ــع ب ــد. در واق فراهــم کنن

ــه  ــران، نقشــه خاورمیان ــر ای علی رغــم فشــارهاى بســیار ب
بــزرگ آمریــكا نــاکام مانــد

ــرای جمهــوری اســالمی شــریك نئولیبــرال  از همــان اوایــل انقــالب ب
وجــود داشــته و حتــی بعضــاً در الیه هــای حاکمیــت حضــور داشــتند 
و ســعی می کردنــد ضربــه بزننــد، امــا بــا وجــود ایــن نقشــه ها انقــالب 
اســالمی توانســته بــه عنــوان یــك کشــور مســتقل و خارچشــم همــه 
مســتكبران جهــان باقــی بمانــد. زیــرا انقــالب اســالمی تمــام اســتراتژی 
و منافــع آمریــكا را در خاورمیانــه و حتــی در مقیــاس کشــورهای 
اقمــاری کــه معــروف بــه جهــان ســوم هســتند به هــم ریختــه 
ــه دار در  ــالب طلیع ــك انق ــالب اســالمی ی ــا انق ــم این ه اســت. علی رغ
مقیــاس جهانــی اســت، بحــث بازگشــت بــه دیــن و معنویــت و عبــور از 
سكوالریســم را مطــرح کــرده و از جهــت سیاســی و اقتصــادی ســاختار 
منطقــه را بــه ضــرر آمریــكا تغییــر داده اســت و انقــالب اســالمی بــه 
عنــوان بزرگ تریــن پشــتیبان جریان هــای عدالت طلــب، مقــاوم و 

ــه اســت. ــی در منطق ــارز ضدصهیونیســتی و ضدآمریكای مب
ــرنگون و  ــراق را س ــت ع ــی توانس ــه راحت ــه ب ــی ک ــن رو آمریكای از ای
افغانســتان را اشــغال کنــد، بــه دلیــل حضــور ایــران در منطقه نتوانســته 
اســت طــرح خاورمیانــه بــزرگ خــود را عملــی کنــد. ایــران بــا ظرفیــت 
مقاومــت و جاذبــه ایدئولوژیكــی، اعتقــادی،  قــدرت بســیج مســتضعفین 
ــزرگ  ــه ب ــث شــد نقشــه خاورمیان ــان، باع ــه و جه و مســلمانان منطق

آمریــكا عملــی نشــود.
خاورمیانــه بــرای آمریــكا یــك منطقــه فــوق اســتراتژیك اســت؛ زیــرا 
ایــن کشــور بــا تســلط بــر خاورمیانــه می توانــد بــه جنــگ قدرت هایــی 
در شــرق دور ماننــد روســیه و چیــن بــرود، او بایــد مقــّر مســتحكمی 
در غــرب آســیا داشــته باشــد. ایــران می توانســت ایــن مقــر باشــد. امــا 
ــزرگ خــود را در  ــگاه ب ــكا پای ــه و آمری جمهــوری اســالمی آن را گرفت
ــرب  ــروع غ ــد نامش ــن فرزن ــران اصلی تری ــت داد. ای ــه از دس خاورمیان
ــال  ــه را فع ــت منطق ــای مقاوم ــن و جنبش ه ــرائیل را ناام ــی اس یعن
ــالب  ــاع از انق ــت و دف ــون حمای ــن کان ــران اصلی تری ــت. ای ــرده اس ک
جهانــی اســت و همیــن مســاله آن هــا را متزلــزل و نگــران کــرده اســت.

در صورتــی کــه جریــان حــزب اهلل در ایــران بســیج شــود و بــا آگاهــی 
و خوش فكــری بــه طــور جــدی بــه جنــگ نــرم پــا گــذارد، مقابلــه بــا 
ــه شــرط ایــن  ــدارد؛ البتــه ب ایــن جریان هــای نفــوذ هیــچ دشــواری ن

ــد. ــام دهن ــای الزم  را انج ــه مســؤوالن حمایت ه ک
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