فصلنامه مطالعات جنگ
سال دوم ،شماره ششم ،پائیز 1399
مقاله ششم از صفحه  127تا 140

زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا
فریدون عبدی
دریافت مقاله99/07/14 :

1

پذیرش مقاله99/09/04 :

چكيده
آنچه مسلم نظام مقدس جمهوری اسالالیما ااالالدا سر مسالالرد رقالالد خ دقرقالالا الالوس الالا رالال
تهدادهای نو داد ناامن کنندۀ سشمنا سا لا

ارجا سر مرنههای دهنگا ،سراسا ،اقتصاسی ،اجتماعا،

رسانهای ،تبلرغاتا غرده مواجه اسخ سشمن سر جهخ رسالالرد الاله اهالالدا
نا ریهای ر

سالالر ا ا

الالوس ،الالمن هالالده الالدساری ا

رقد ته ،هدساله هزانههای هنگفتا را ه اان امد ا تصاص ماسهد؛ نا داان سر اان ضای

هشدت تغررد ذاد نامطمئن ،درسا مرنههای د

تهدادهای نو داد ا منظد دماندها م ظم کل قوا االال

د رت دتما اسخ اهمرتا د رتا س چندا مااا د .لذا ژ هش دا د که الاله درسالالا مو الالو الالو
ما دسا س ،دمبنای هد
نو کرفا اسخ
آمده مرنههای د

ا نو اکتقا ا وسه

د مبنای نتااج ا نو کار دسی

د مبنای ر اکدس تحقرالال  ،ا

دای گدسآ ری ا یعات ا ر ش «ر ش اسناسی» استفاسه شده اسخ .دا د نتااج الاله سسالالخ
تهدادهای نو داد اعم ا دو ههای نظاما ،ا منظد دماندها م ظم کل ناشا ا عملکدس

سشمنا نظام مقدس جمهوری اسیما اادا ماسانند که سر دمااقات ااقا ه سشمنا

الالارجا الالا انالالوا

اقسام شروه عملکدس همچنرن سشمنا سا لا عوامل نفوذی ،تنهگد قانو شکن اشاره شده اسخ که دا د
ا امد ااقا اان سشمنا گاها ه صورت سخخ مرنههای د

تهدادهای نو داد را داهم ماآ رنالالد اکثالالد

مواقع هصورت ندم نفوذی عمل کنند.
واژگان کلیدی :تهداد ،تهدادهای نو داد ،دمانده م ظم کل قوا.

 -1پژوهشگر و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام علی (ع)Abdifridon135@yahoo.com ،
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مقدمه و بیان مسئله
س مقوله د

تا د ،ا ل ر خ د ما ندس

ا ل چو نور ظلمخ هستند ،هد جا که نور د

رهبدا

هد جا که ا ل دسه گستدس ،نور د سامن د ماچرند .ا اان ر سر ول تاراخ ،رامبدا

الها همواره سرگرد ا ا ل گدااا وسهاند .آنگاه که شرطا ا تد ندی ماهدانه ،آسم دوا را داب
ساس

مرنه سقوط آ ها را داهم سا خ آنگاه که و سدخ ها رل ،مظلومانه ه سسخ داسرش

قا رل چهده مرن را رنگرن سا خ ،سشمن ا ل علره د ظهور اا خ
هقدار ساس که ااد دای تحق اهدا

الها واش گاما دتد ا

ااد سر مسرد عبوساخ ه شنا خ سشمنا

ه د گدااا

داشناسا

مؤمنا

وسشناسا دسارند.

راهزنانا که سر کمرن نقستهاند ،نرز پدسا س.

(آ وندی)63:1385،؛ چداکه سشمنا هعنوا عامی اصلا ااجاس تهداد ناامنا هستند ا

دا

تهداد ناامنا هعنوا مهمتدان چالش سر مسرد رقد خ قدار سارس
سر ا ا اقدامات تهدادآمرز

امد ه نظام اسیما سر مسرد رقد خ دقرقا وس ا ر

کنندۀ سشمنا سر مرنههای دهنگا ،سراسا ،اقتصاسی ،اجتماعا ،رسانهای ،تبلرغاتا
سشمن سر جهخ رسرد ه اهدا

ارتباط اسخ

ناامن
غرده سر

وس ،من هده دساری ا آ دان نا ریها،

هدساله هزانههای هنگفتا را ه اان امد ا تصاص ماسهد؛ نا داان سر اان ضای ه شدت
نامطمئن ،درسا عوامل ااجاس تهداد

ناامنا هعنوا مهمتدان چالش سر مسرد

تغررد ذاد

رقد خ ا هدهگردی ا سخنداناهای مقام م ظم ا

د رت دتما اسخ .لذا ا سر نظد گد تن

موارس و

د رت توجه ه مرنههای د

اهمرخ

نوشتار وس را ،تحخ عنوا « مرنههای د

تهدادهای نو داد ،نواسنده مو و

تهدادهای نو داد ا منظد دماندها م ظم کل قوا»

قدار ساسه اسخ.
اهمیت موضوع تحقیق
مو و تحقر ا نا مرنههای د

تهدادهای نو داد

عوامل ااجاس تهداد

ناامنا هعنوا ه

س ات مکدر سر کیم مقام م ظم رهبدی هصدادخ را گدساده اسخ ،آنجا که ما دمااند:
« قتىکه هدج مدج

ناامنى اشد ،هرچ مقکلى ا مقکیت مملکخ دل نخواهد شد؛ نه اقتصاس
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مدسم ،نه دهنگ مدسم ،نه مسائل اجتماعى مدسم ،نه مسائل سراسى مدسم .قتى امنرخ نبوس ،همهى
اان ها ا رن واهد ر خ .سشمن اان را هد
ااد فهمد؛ که البته مى همد

گد ته اسخ .اان را ملخ اادا سر همه جاى کقور

مىساند .حمداهلل ملخ هوشرار اسخ « »1ااد سشمن

شروههای

سشمنا ا را شنا خ .اان چرزی اسخ که ااد دای همرقه ه ااس ما ماند امام د ر ی اان نکته
تأکرد ماکدس« .»2اانکه ما توانرم دح کلا سشمن را سر مورس وسما دانرم ،خقا ا توا س اعا
ماسخ .ه اان مسئله توجه ساشته اشرد .ندانستن اانکه سشمن چه سر سد سارس

چه ما واهد

کند ،غفلتا اسخ ما را ا امکا د ورس س ا محد م ماکند ،ما ااد اان را کامیً دانرم.»3
روششناسی تحقیق
سر مبحث ر ششناسا تحقر

ه نو تحقر  ،ر ش تحقر  ،دآاند انجام تحقر  ،جام ه ،نمونه

ر ش نمونهگردی نهااتاً ا زار ر شهای گدسآ ری ا یعات اشاره ماشوس
ال ) نو تحقر  :ه ور کلا اان تحقر
نو کار دسی

دمبنای اهدا

ا نو اکتقا ا وسه

د مبنای نتااج ا

د مبنای ر اکدس تحقر  ،ا نو کرفا اسخ.
دای استخداج مرنههای د

ب) ر ش تحقر  :سر اان تحقر

تهدادهای نو داد عوامل ااجاس

تهداد ناامنا ا هدهگردی ا سخنداناهای مقام م ظم رهبدی ،ا ر ش اسناسی استفاسه گدساد.
پ) دااند انجام تحقر  :دآاند انجام تحقر شامل :شناسااا
رهبدی

منا ع مدتبط؛ مطال ه

سقر منا ع منتخب

انتخاب د ا ا منا ع مدتبط ا هد

انتخاب جمیت ،مفاهرم مدتبط؛ درسا

شده نهااتاً استخداج مرنههای د
ت) جام ه ،نمونه
د

گدسآ ری دمااقات مقام م ظم
تحقر ؛ درسا

مطال ه مجدس دمااقات انتخاب

تهدادهای نو داد سر راستای اسخسها ه سؤال تحقر .

ر ش نمونهگردی :گام نخسخ سر اان تحقر ت ررن

تهدادهای نو داد

مطال ه

عوامل ااجاس تهداد

 .1رانات سر سادار جم ى ا سانقجواا ه همداه اققار مختل

استخداج مرنههای

ناامنا ا هدهگردی ا سخنداناهای مقام م ظم

مدسم1378 /04/21 ،

 .2سخندانا مقام م ظم رهبدی سر جمع ائدا مدقد مطهد امام مرنا (ره)1380/03/14 ،
 .3رانات رهبد م ظم انقیب اسیمى سر جمع سانقجواا سرجا 1382/30/18
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رهبدی وس که جام ه مورس مطال ه سر اان مددله شامل :مجموعه سخنداناهای منتقد شده سر
ندما زار دداث الاخ ا سال  1368الا  ،1396انتخاب گدسادند
ث) ا زار ر شهای گدسآ ری ا یعات :ا توجه ه ماهرخ تحقر ؛ دای استخداج عوامل ااجاس
تهداد ناامنا هعنوا مهمتدان چالش سر مسرد رقد خ ا استفاسه ا ر ش کتا خانهای مداج ه
ه اسناس مدارک منتقد شده ،مجموعه سخنداناهای م ظمله اسناس مدتبط جمعآ ری گدساد.
اهداف تحقیق
هد

اساسا ا انجام اان تحقر  ،درسا

را

مرنههای د

تهدادهای نو داد عوامل ااجاس

تهداد ناامنا ا هدهگردی ا سخنداناهای مقام م ظم رهبدی اسخ.
سؤاالت تحقیق
تحقر

علما سر اقع ا تیش دای اسخ ساس

ه سؤال آغا ماشوس ( ورشردی

قداقا .)40:1381ا توجه ه اانکه سؤاالت راهنمای محق سر ول کار واهد وس لذا محق  ،ا
سر نظد گد تن سؤال اد ،اقدامات ژ هقا وس را متمدکز

همگدا سا ته تا اثد خقا آ را

ا زااش سهد.
 -مرنههای د

تهدادهای نو داد ا منظد دماندها م ظم کل قوا چرسخ؟

تحلیل دادهها (بحث و بررسی)
سر اان تحقر

دای استخداج مرنههای د

تهدادهای نو داد ا هدهگردی ا سخنداناهای مقام

م ظم رهبدی ،ا ر ش اسناسی استفاسه گدساد که ا استخداج عوامل
اسخگواا ه سؤال تحقر

سسته ندی آ

مرنۀ

داهم گدساد.

سؤال تحقیق :زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا چیست؟
دا د درساهای ه عمل آمده

هدهگردی ا مجموعه سخنداناهای مقام م ظم رهبدی سر ندما زار

دداث الاخ .اانگونه استنباط ماشوس که مقام م ظم رهبدی ا نگدشا کلا
مرنههای د
ااقا ه سشمنا

همهجانبه

تهدادهای نو داد را ناشا ا سشمنا اسیم ناب محمدی ماسانند که سر دمااقات
ارجا ا انوا

اقسام ر ش سشمنا همچنرن سشمنا سا لا عوامل تنه
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قانو شکن اشاره شده اسخ .آنجا که ما دمااند« :س
طد سشمنا
انوا

طد عمده ،اسیم را تهداد مىکند که اکى

ارجى ساگدى طد ا محیل سا لى اسخ »1سر جااا ساگد ما دمااند« :سشمنا
سشمن سا لى .گاهى سر سر

اقسامى سارند :سشمن ارجى

هم سشمن هسخ .سشمن

سا لى آ چهدهى نفا آلوسه را هم ااد شنا خ.»2
سر من دا د ا امد مقام م ظم رهبدی سشمنا گاها ه صورت سخخ ااجاس تهداد
ماکنند

گاها هم هصورت ندم

ناامنا

نفوذی عمل کنند .آنجا که ما دمااند« :ا جور سشمنى،

سشمنىِ سخخ اسخ؛ مبى رندا ند ،تردى زنند ،تد راستى فدستند .ا جور سشمنى ،سشمنىهاى
ندم اسخ که من ا چندى رش مسئلهى نفوذ را مطدح کدسم؛ نفوذ رلى مسئلهى مهمّى اسخ ...ا
اصل اق رّخ نفوذ غفلخ نقوس؛ غفلخ نکنرم که سشمن سرصدس نفوذ اسخ ،سشمن سارس داى نفوذ
دّادى ماکند.»3
الف) دشمنان خارجی بهعنوان زمینهسازان بروز تهدیدهای نوپدید عوامل ایجاد ناامنی
آنچه مسلم اسخ اکا ا

تهدادهای نو داد عوامل ااجاس ناامنا ا هدهگردی ا

مرنههای د

سخندانا های مقام م ظم رهبدی سشمنا
سیحها ،موجوساخ ا
هد
سشمنا

نظام را ا کدش سستگاه اد نااى عقردتىاش قوانرنش همهچرزش

قدار مىسهد .آنجا که ما دمااند« :س
ارجى

طد عمده ،اسیم را تهداد مىکند که اکى طد

ساگدى طد ا محیل سا لى اسخ .سشمن ارجى ا نى کسى که ا رد

مد ها ،ا انوا سیحها ،موجوساخ ا
همهچرزش هد

ارجى هستند کسانا که ا رد

مد ها ،ا انوا

نظام را ا کدش سستگاه اد نااى عقردتىاش قوانرنش

قدار مىسهد»4

 .1رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار سپاه اسدارا

نرد ى انتظامى ،ه مناسبخ سوم ش با 1371 /11 /06 ،

 .2رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار ا دماندها رسههاى مقا مخ نمونهى سرج

جم ى ا سانقجواا

سرجى1370/8/30،
 .3هما
 -4رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار سپاه اسدارا

نرد ى انتظامى ،ه مناسبخ سوم ش با 1371 /11 /06 ،

یب
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ارجا هعنوا مهمتدان عوامل ااجاس تهداد

اما چدا سشمنا

ناامنا مطدح هستند .سر

درساهای ه عمل آمده ا رانات مقام م ظم رهبدی سر صوص علل سشمنا سشمنا سر ااجاس
تهداد ناامنا سر مسرد رقد ی نظام اسیما ماتوا ه س علخ اصلا ا دس .ا
ارجا همانا گستدش اسیم ناب محمدی سر رن ملخها

است مارگدا

علخ سشمنا

ه طد اندا تن منا ع

است مارگدا اسخ .ااقا سر اان را طه ما دمااند« :س چرز ه نام اسیم اسخ که شااد ضا ا
ظواهد اان س اهم شباهخ ساشته اشد؛ اما ر ح
اسیم دقرقا ،اسیم قدآنا
جدادی ا
گردس .ا

ب جهخگردی اان س چرز اکسا نرسخ.
لُ ّ

اسیم ناب محمدی ،آ اسیما اسخ که رد ا

ندگا سعوت ماکند سر دمخ صادبا قدرت رؤسای شد
اسیم هم هما اسیما اسخ که اسم اسیم

دمخ امداکا

غدب

وس را ه

ع

غدب قدار نما-

ظواهد اسیم را سارس ،اما ه آسانا سر

شد قدار ماگردند .»1علخ ساگدی که اعث ماشوس سشمن استکبارى

نسبخ ه جمهورى اسیمى قمگرن اشد

سر راستای آ

دای نظام اسیما ااجاس تهداد

ناامنا ،اان اسخ که نظام اسیما ا تحمرل دهنگ غدب د ملخهای مسلما  ،مخال

اسخ .ه

ت برد مقام م ظم رهبدی «ا ساگد مسائلى که سشمن استکبارى را نسبخ ه جمهورى اسیمى
قمگرن مىکند ،اان اسخ که ما ا تحمرل دهنگ غدب د ملخهای مسلما  ،مخالفرم.
...س لخهای غد ى ،سدسمدارا نظامهای استکبارى
اقسام د  ،ساس

ى ند ارى را که جز

کقورهاى اسیمى تزرا
اما هد

سشمنا

ما دمااند« :امد

صوصرات دهنگ غد ى اسخ ،ه ملخهای مسلما

تحمرل کننس»2

ارجا سر ااجاس تهداد

ناامنا چرسخ .مقام م ظم رهبدی سر اان اره

قدرت استکباری آمداکا هد ش تسلط د سنراسخ اان چرزی نرسخ که نها

وشرده اشد ...مسئله ،مسئله تصد
مقا مخ کنند

خصوص نظام امداکا ،اصدار سارند ا انوا

سسخاندا ی اسخ .البته کقورهااا هستند که نماتوانند

ااستند؛ اما ملخ اادا ااستاسه اسخ .آ د

 .1رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار ا ائمه جم ه1368/09/1 ،
 .2رانات مقام م ظم رهبدی سر طبههاى نما جم ه تهدا 1372 /03 /14 ،

مقا ل هم تهداد ماکند ،تطمرع
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ماکند ،چدب انا ماکند ،تبلرغات ماکند؛ ا همه اانها هم ا

هد

را گقااد مجدساً ارس کقور اادا شوس س اره سا ش را هن کند

را سنبال ماکند .تا راها
تواند آ

ع شدمآ ر

قبل ا انقیب را دای ملخ اادا تکدار نمااد.»1
مقام م ظم رهبدی سرجااا ساگد ه اهدا ا ا سشمناِ سشمنا

ارجا ،ا جمله تیش سر راستای

سدنگونا نظام مقدس جمهوری اسیما اادا  ،متهم کدس نظام ه ناتوانا سر ااجاس تهداد ناامنا
اشاره نموسه ما دمااند « :ما واستند نظام اسیما را سدنگو کنند ،اا ما واستند نظام اسیما
را متهم ه ناتوانا کنند.»2
ااقا اکا ساگد ا اهدا
مدسم ماساند

سشمن سر ااجاس تهداد ناامنا را اأس آ دانا نقد ناامردی سر رن

سر اان را طه ما دمااند« :عدهای مدسم را مأاوس ماکنند .البته اان اأس آ دانا

گاها انا اسخ ،گاها هم عملا اسخ؛ ضاها ا عمل وسشا مدسم را مأاوس ماکنند .همه
ا عمد اان کار را نماکنند؛ ضاها نما همند چه ماکنند ،ضاها هم سچار غفلخ ماشوند
کدسار وس ،مدسم را مأاوس ماکنند .اان هم ا

ا گفتار

گناه زرگ

سر دمخ اهدا

سشمنا ملخ اادا اسخ« .»3سر تمام ول اان سالها ،سشمنا س ا کدسند مبهای تبلرغاتا را سر
محرط ذهنا مدسم منفجد کنند که م نای اان تبلرغات همهاش اان اسخ که ای ملخ! شما
نماتوانرد ،اادانا! مجبوری تسلرم قوی ،مجبوری سسخهااخ را اال بدی.»4
اکا ساگد ا مو وعات اساسا سر اب تهدادشناسا
سشمنا

عوامل ااجاس تهداد

ناامنا توسط

ارجا ،توجه ه شروهها ر شهای اسخ که سشمنا سر مقا له ا نظام مقدس جمهوری

اسیما اادا

ه کار ما دند .رانات مقام م ظم رهبدی سر مورس شروهها ،ر ش

سشمنا گواای اهتمام سقر ااقا ه اان مقوله مهم ما اشد.

 .1رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار ا سانقجواا 1378/8/12:
 .2رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار دماندها سپاه1372/6/25:
 .3رانات مقام م ظم رهبدی سر جمع مدسم رامرن1382/3/22:
 .4رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار مدسم قم1384/10/19:

تاکتر های
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مقام م ظم رهبدی سر اان مورس ما دمااند« :مهمتد ا شنا تن سشمن ،شنا تن سشمنا
سشمنا کدس ا سخ .اگد انسا

رش

داند سشمن ا چه راها ارس ماشوس ،دواس وس را جمع

واهد کدس .همه ،سشمن را ماشناسند ...ما اان سشمن را ماشناسرم؛ اما ر ش سشمنا را هم ااد
شنا خ .امد

ر ش سشمنا ،ااجاس ا تی  ،نفدت

نسبخ ه آرما های اسیما اسخ ،منحد

کرنه مرا آداس مدسم اسخ؛ ااجاس سلسدسی

کدس ش ارهای مدسم

دح ش ارهااا اسخ که ا

ددکخ عظرم مدسم هرچ همخوانا ندارس .»1سر جااا ساگد ما دمااند« :سشمن آشکار ا جوس اانکه
سشمنااش آشکار اسخ ،شروههااا دای داب سارس .غالب ملخهااا که داب

ورسند

س لخهااا که اشتباه کدسند ،ا اانجا اشتباه کدسند که ر شهای سشمن را سرسخ نقنا تند .اگد ما
ر شهای سشمن را نقنا ترم

مبار ه ا سشمنا که ما واهد ما را نا وس کند ،ه داموشا

سپدسام ،داها اسخ که راها را واهرم ر خ که سشمن ما سندس؛ ا نا راه نا وسی ،راه ادانا
راه ساس.»2
دماندها م ظم کل قوا ه سراسخهای سشمن سر ااجاس تفدقه اشاره نموسه
ما دمااند« :امد
گد ه هااا که ا

سراسخ سشمنا کقور اادا اان اسخ که رن مسئوال ا تی
سدشا سر سا ل اسخ ،ا

سر اان را طه
رندا ند .ما ا

سدشا سر ارج ،بدهای اژهای سارام .دنامه

عمده اانها اان اسخ که رن مسئوال کقور ،ا عنوا های چپ ،راسخ

عنا ان ساگد ا تی

رندا ند.»3.
مقام م ظم رهبدی ما دمااند« :ملخ اادا ااد داند چهکار زرگا انجام ساسه اسخ .بر ا اسخ
که سر چنرن شدااطا ،سشمنا همه همخ وس را علره نظام جمهوری اسیما اادا متمدکز کنند.
چگونه اان کار را کنند؟ ا دمله نظاما کاری ا رش نما دند؛ وسشا هم ماسانند .کوستا
ر شهای داندا ی را تجد ه کدسند سادند کاری ا رش نما دند .ا راه رقتد دای آ ها اقا
 .1سخندانا مقام م ظم رهبدی سر طبههای نما جم ه1381/09/01:
 .2سخندانا مقام م ظم رهبدی ه مناسبخ ر

مبار ه ا استکبار جهانا1375/80/09 ،

 .3سخندانا مقام م ظم رهبدی سر اجتما مدسم اصفها 1380/80/08 ،
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نماماند آ اان اسخ که سر سر
ا تهمخ ،اهانخ

ا اسیم را همداه

ملخ نفوذ کنند؛ ا کار انگرزههای مخال

نار اگواا نسبخ ه انقیب اسیما گستدش سهند؛ ه تدراج سلهای مدسم را

نسبخ ه سدچقمه جوشا

را ا که آ ها را سر ول سالها اسار ه ددکخ مقا مخ کدسه

اسخ ،سدس کنند .اان جزء کارها

دنامهرازی اصلا آ هاسخ .وس آ ها ا اان ددکخ ه

« د اشا» ت برد کدسهاند گفتهاند ما ما واهرم نظام اسیما د اشد! د اشا ا نا چه؟ ا نا
س سلا کنند

ملخ را نسبخ ه آرما های انقیب سچار تدساد ،تزلزل

مدسم قتربانا ال م را ا

نظام نداشته اشند .اان سراسخ سشمن اسخ.»1
مقام م ظم رهبدی سر راستای تبررن ر شهای سشمنا سشمنا سر تقا ل ا نظام مقدس جمهوری
اسیما اادا ما دمااند« :غد اها سر ذهن وس ،سه نقطه امرد را تصور کدسهاند
اان دا ما توانند سه داسثه مطلوب دای وسشا

کد ماکنند ا

سه اق ه اانبار دای جمهوری اسیما ه

جوس آ رند :ا لرن نقطه امرد آ ها ،ااجاس تنا ها ا تی ها اسخ ...سر اان چند سال ،ا القائات
بدی تحلرلا که سر ر ح مغز ا داس سراری هم سر سنرا اثد ماکند ،سر صدس تأمرن اهدا
وسه اند

وس

وشبختانه سر جمهوری اسیما اان القائات هرچ تأثردی نداشته اسخ .س مرن نقطه امرد

آ ها  ،مسئله آشفتگا سراسا سر سطح کقور اسخ القای اان نکته که ددکخ دضور مدسم سر
صحنه ،ا نراس اسخ! آ ها ه شدت س ا ماکنند اان دضور ددکخ را ا
موج ا

هرجا

انموس کنند که ه ااا

آ ها مقخص ماشوس

داده

سگذر ،ا

واهد رسرد .ه سنبال اان مو و  ،سومرن نقطه امرد

آ  ،اق رخهای سشوار اقتصاسی

مقکیت مدسم اسخ که آ ها س ا

ما کنند اان نکته را ه اثبات رسانند که اال ده مقکیت اقتصاسی گدابا سستگاه را واهد گد خ
نظام جمهوری اسیما را ه ن سخ واهد رساند
کدس! ما که نسبخ ه آرما های انقیب ،ط امام اهدا

مدسم را سچار سدسی

موسی واهد

اعیم شدهای که مدسم داکار ر ی آ ها

 .1رانات مقام م ظم رهبدی سر طبههای نما جم ه تهدا  ،1381/90/01 ،ندما زار دداث الاخ ،ص 118
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رما

و ستند ،همدل هسترم

هرچ قرمخ تحق

اتفا نظد سارام ،ااد تیش کنرم اان سه نقطه امرد سشمن ه

ردا نکند.»1

ب) دشمنان داخلی و عوامل نفوذی ،فتنهگر و قانونشکن بهعنوان زمینهسازان بروز تهدیدهای
نوپدید و عوامل ایجاد ناامنی
سر دمااقات مقام م ظم رهبدی ممکن اسخ د ا ا جوانا ا تفکدات غلط سراسى ه سشمن
سا لا تبدالشده

مرنههای د

تهدادهای نو داد را داهم کدسه

هعنوا عوامل ااجاس تهداد

ناامنا سر مسرد رقد خ عمل کنند .آنجا که ما دمااند« :عدهای را ا تزرا تأمیت
غلط سراسى ،ا راه صحرح منحد
اسلحه ه سسخ گد تند

تهدا  ،سر سال 58

کند .ا اال انقیب ،عدهای جوا سر اان کقور ردا شدند

ا س لتى انقی ى -که شد

سشمن ،سر مغز اان رچارهها

تفکدات

غدب ا آ مبار ه مىکدس -جنگردند!

فل ها ،کد غلط سراسى تزرا کدسه وس .سر همرن سانقگاه

 ،59سانقجو سنگدسا ى کدس

اسلحه هسسخ گد خ

ملخ انقی ى ترداندا ى کدس .اان کار ،ا کدام مقراس قا ل هم
دا د سشمنا انقیب سرنه سپد کند

ه سمخ س لخ

ا ر اسخ؟! سانقجواى که ااد سر

سپد یى اان انقیب قوس ،وسش یاى ه جا اان

انقیب شد»2
سشمنا سا لا ا تد اج ساس اعم ا شهوات جنسى اا ساسهاى مالى ،ا یقى عملى ماتواند
هعنوا عوامل ااجاس تهداد

ناامنا عمل کنند .لذا سر دمااقات مقام م ظم رهبدی آمده اسخ:

«سشمن نبااد تواند ا تد اج دهنگ ساس هد نو ساسى ،چه ساسهاى مد وط ه شهوات جنسى
چه ساسهاى مالى چه انوا

اقسام ساسهاى ا یقى عملى ساگد -اان انقیب را ا سر

پوساند»3

 .1سخندانا مقام م ظم رهبدی سر مداسم ر خ رئرس مجلس شورای اسیما1368/03/24:
 .2رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار ا گد ه کثردى ا سانقجواا

سانشآمو ا  ،ه مناسبخ سرزسهم آ ا ماه (ر

ملى مبار ه ا استکبار)1368 /08/10 ،
 .3رانات مقام م ظم رهبدی سر طبههاى نما جم ه تهدا 1368/07 /28 ،

137

زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا

اکا ساگد ا عوامل ااجاس تهداد ناامنا هعنوا مهمتدان چالش سر مسرد رقد خ ا هدهگردی
ا سخنداناهای مقام م ظم رهبدی عوامل نفوذی اسخ؛ چداکه سشمن سرصدس نفوذ اسخ
آ

دای

دادا ماکند .ه ت برد مقام م ظم رهبدی« :نفوذ رلى مسئلهى مهمّى اسخ ،ا اصل اق رّخ

نفوذ غفلخ نقوس؛ غفلخ نکنرم که سشمن سرصدس نفوذ اسخ .سشمن سارس داى نفوذ دّادى
ما کند .نفوذ س جور اسخ :ا

نفوذ مورسى اسخ ،نفوذ دسى اسخ ،ا

مورسى رلى نمونه سارس ،م نااش اان اسخ که دض کنرد شما ا
مسئولى هسترد؛ ا

نفد را ا چهدهى آرااششده ،زکشده ،ا ماس

نفوذ جداانى اسخ .نفوذ
سم

سستگاهى ساراد ،ا

سر مجموعهى شما فدستند؛

شما رال کنرد س سخ اسخ سردالىکه ا س سخ نرسخ تا ا تواند کار وسش را انجام دهد؛
گاهى جاسوسى اسخ که اان کمتدانش اسخ؛ ا نى کم اهمّرّختدانش جاسوسى اسخ ،بدکقى
بدسهى اسخ؛ گاهى کارش االتد ا جاسوسى اسخ ،تصمرم شما را عوض مرکند»1
اکا ساگد ا عوامل ااجاس تهداد

ناامنا ا هدهگردی ا سخنداناهای مقام م ظم رهبدی عوامل

قانو شکن اسخ ه ت برد مقام م ظم رهبدی «قانو جز لوا م ندگى انسا هاسخ .جام هى
ىقانو موجب انحطاط انسا اسخ
انسا

واهد شد .رلى

انسا اصیً نماتواند ندگى کند ،موجب نا وسى

س انسا ها ه اان نترجه رسردند که ااد قانو ساشته اشند»2

ال
سر

نهااخ د اساس دمااقات مقام م ظم رهبدی ا ساگد ا عوامل ااجاس تهداد ناامنا که ماتواند
هعنوا چالقا سر مسرد رقد خ قدار گردس مو و تنه

عوامل تنهگد اسخ که م موالً توسط

عوامل سا لا سشمنا اجدا ماشوس .مقام م ظم رهبدی ما دمااند « :تنه ا نى آ ضاى غبارآلوسى

 .1رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار دماندها گدسا هاى سرج سر آستانهى ر
مرنى ردمهاهلل1394/09/04 ،
 .2رانات مقام م ظم رهبدی سر تفسرد سوره مل

(آاهى 1363/08 /18 ،)1 2

سرج مستض فرن؛ سر دسرنرهى امام
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که چقمهای انسا قاسر د ساد سر آ ضاى غبارآلوس نرسخ؛ راه را نمى رند ،صیح را تقخرص
نمىسهد»1

نتيجهگيری
درساها نقانگد آ اسخ که مقام م ظم رهبدی ا نگدشا کلا
تهدادهای نو داد
ه سشمنا

ااقا

نفوذی ،تنهگد

همهجانبه مرنهسا ا

د

عوامل ااجاس ناامنا را سشمنا اسیم ناب محمدی ماسانند که سر دمااقات
ارجا ا انوا

اقسام ر ش سشمنا

همچنرن سشمنا سا لا

قانو شکن اشارهشده اسخ آنجا که ما دمااند« :س

مىکند که اکى طد سشمنا
ما دمااند« :سشمنا انوا

عوامل

طد عمده ،اسیم را تهداد

ساگدى طد ا محیل سا لى اسخ »2سرجااا ساگد

ارجى

اقسامى سارند :سشمن ارجى

سشمن سا لى .گاهى سر سر

هم

سشمن هسخ .سشمن سا لى آ چهدهى نفا آلوسه را هم ااد شنا خ»3
سر

من دا د ا امد مقام م ظم رهبدی سشمنا گاها هصورت سخخ ااجاس تهداد

ماکنند

گاها هم هصورت ندم

ناامنا

نفوذی عمل کنند .آنجا که ما دمااند« :ا جور سشمنى،

سشمنىِ سخخ اسخ؛ مبى رندا ند ،تردى زنند ،تد راستى فدستند .ا جور سشمنى ،سشمنىهاى
ندم اسخ که من ا چندى رش مسئلهى نفوذ را مطدح کدسم؛ نفوذ رلى مسئلهى مهما اسخ ...ا
اصل اق رخ نفوذ غفلخ نقوس؛ غفلخ نکنرم که سشمن سرصدس نفوذ اسخ ،سشمن سارس داى نفوذ
دّادى ماکند.»4

 .1رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار مسئوال نظام

مرهمانا کنفدانس ددت اسیمى سر سالد

الست رامبد

اعظم صلوات اهلل علره آله امام صاس علرهالسیم سر دسرنرهى امام مرنى ردمهاهلل1392 /10 /29 ،
 .2رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار سپاه اسدارا

نرد ى انتظامى ،ه مناسبخ سوم ش با 1371 /11 /06 ،

 .3رانات مقام م ظم رهبدی سر سادار ا دماندها رسههاى مقا مخ نمونهى سرج
سرجى1370/8/30،
 .4رانات

جم ى ا سانقجواا

یب
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ههددال سشمنا

ارجى مرنهسا ا د

ناامنا هستند آنا کسانا هستند که ا رد

مهمتدان عوامل ااجاس تهداد

تهدادهای نو داد

مد ها ،ا انوا سیحها ،موجوساخ ا

کدش سستگاه اد نااى عقردتىاش قوانرنش همهچرزش هد

نظام را ا

قدار مىسهد.

سر من دا د دمااقات مقام م ظم رهبدی ممکن اسخ د ا ا جوانا ا تفکدات غلط سراسى
ه سشمن سا لا تبدالشده

هعنوا

مرنهسا ا د

تهدادهای نو داد عوامل ااجاس تهداد

ناامنا سر مسرد رقد خ عمل کنند .اا سشمنا سا لا ا تد اج ساس اعم ا شهوات جنسى
ساسهاى مالى ،ا یقى

عملى هعنوا عوامل ااجاس تهداد

اا

ناامنا عمل کنند .سر اقع ا ساگد

عوامل سا لا ااجاس تهداد ناامنا ماتوا ه عوامل نفوذی اشاره کدس؛ چداکه سشمن سرصدس نفوذ
اسخ

دای آ

دادا ماکند؛

عوامل ااجاس ناامنا هستند.

سرنهااخ دا د نتااج تحقرقات عوامل قانو شکن

تنهگد ا
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 نوری الطبرسی ،حسین بن محمدتقی ( ،)1408مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،بیروت ،مؤسسۀآالل بیت الحیاء.

