
استراتژی نفوذ پس از برجام



استراتژی آمریکا علیه ایران

:تسیاست را علیه جمهوری اسالمی ایران بکار گرفته اس3آمریکا •

.ه داشتسیاست سلبی تقابلی انفعالی که تا اواخر بوش پسر ادام-1•

ردن در این سیاست برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران و از بین ب•

در -مانند تحمیل جنگ–منابع نرم و سخت آن، فشار از بیرون 
.دستور کار بوده است



استراتژی آمریکا علیه ایران

.ه یافتسیاست تقابلی سلبی فعال که از زمان اوباما تا توافق ژنو ادام-2•

ز در این سیاست برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران، بجای فشار ا•
ی بیرون، با استفاده از ابزارهایی به سراغ منابع نرم و سخت جمهور 
وری اسالمی ایران رفته تا با ضربه زدن به آنها مانع تحقق اهداف جمه

.اسالمی ایران شده و نظام را سرنگون کنند

ت ابزارهای فشار آمریکا علیه مل-الف: امر را باید بشناسیم3بنابراین، •
.اهداف جمهوری اسالمی ایران-منابع قدرت ملت ایران و ج-ایران، ب



ابزارهای فشار علیه جمهوری اسالمی ایران

یران سیاستمداران آمریکا از ابزارهای مختلفی برای نابودی ملت بزرگ ا•
:  بهره بردند، که مهمترین آنها

توسل به حمله نظامی و تهدیدات نظامی دائمی، -1•

،88و 78مانند فتنه -ایجاد فتنه های بزرگ در کشور -2•

تحریم های بسیار سنگین همه جانبه،-3•

مانند ماهواره ها و اینترنت،–بهره گیری از انواع رسانه ها -4•

•



منابع قدرت نرم و سخت جمهوری اسالمی 

ایران

سیده جمهوری اسالمی ایران، با اعتماد به منابع مختلفی به اهداف خود ر •
:است، که مهمترین آنها عبارتند از

مردم عزیز و بزرگ ایران اسالمی،-1•

، رهبری هدف از تمام فشارها و تحریم های سختمعظم به تعبیر مقام •
:ستناراض ی کردن مردم نسبت به حکومت و تقابل مردم با نظام بوده ا

ادی، بدخواهان ملت ایران صریحا گفته اند که هدف آنها از فشار اقتص»•
کشور یک هدف سیاس ی، یعنی ایجاد نارضایتی در مردم و برهم زدن امنیت

سخنرانی مورخ )« .با قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام است
1/1/1394)



منابع قدرت نرم و سخت جمهوری اسالمی 

ایران

اقتصاد ایران،-2•

.هدف تحریم های سخت، نابودی کامل اقتصاد ایران بوده است•

ایدئولوژی انقالبی و اسالمی مردم ایران،-3•

ای اندیشه ای که کامال الهام بخش مردم ایران در مبارزات و در ساله•
شده اخیر نیز منشأ تحوالت در منطقه و پدید آمدن نیروهای مقاومت

.است

.توان دفاعی و موشکی-4•



اهداف جمهوری اسالمی ایران

برخی از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران، با اعتماد به آن•
:منابع قدرتمند، عبارتند از

پیشرفت علمی و صنعتی،-1•

یران علیرغم تحریم ها و فشارهای سنگین آمریکا و هم پیمانانش، ملت ا•
ی به فناوری توانسته است در زمینه علمی رشد باالیی داشته باشد، دستیاب
د دانش و نانو، سلولهای بنیادی، فناوری پرتاب ماهواره، رشد باال در تولی

... .  مقاالت علمی، رشد وسیع در زمینه پزشکی،سدسازی، و 

.از این رو، دشمن در این زمینه شکست خورده است•



اهداف جمهوری اسالمی ایران
ای،هستهپیشرفت-2•

بهاستتوانستهخود،متخصصهایجوانبهاعتمادباوهاتحریماوجدرایرانملت•
کند،پیدادستایهستهصنعتکاملچرخه

آنفتپیشر ازنهوکردمتوقفراایرانایهستهصنعتنههاتحریمکهدریافتآمریکا•

مثال،برایکرد،جلوگیری 

«.دنکنوقفمتراایرانایهستهبرنامهتوانستندنمیتنهاییبههاتحریم»:گویدمیاوباما•

«.نکردمتوقفراایرانایهستهبرنامهمداومرشدهاتحریم»:گفتهمکری جان•

بینازرادانشاینتوانیمنمیتحریمباما»:گفتآمریکاییکنندهمذاکرهتیمسرپرستشرمن•
.نکردندفمتوقراایرانایهستهبرنامهمستمررشدهاتحریمباشیدداشتهیادبه.ببریم

«.کندنمیمتوقفراایرانایهستهبرنامهگاههیچهاتحریم

•



اهداف جمهوری اسالمی ایران

پیشرفت هسته ای،-2•
ملت ایران را آمریکا نیز نتوانستگزینه و تهدیدهای نظامیعالوه بر تحریم ها، ابزار •

:از پیشرفت هسته ای باز دارد
ن اگر من گزینه ای در اختیار داشتم که در آن ایرا»:در این مورد می گویداوباما •

تن داشکان مایک یک پیچ ها و مهره های برنامه هسته ای خود را از بین می برد و 
ی برنامه هسته ای را برای همیشه از دست می داد و در اثر آن، از شر همه توانای

مه دوست دارم ه... های نظامی اش رها می شد، این گزینه را انتخاب می کردم ولی 
«.در دسترس نیست( خاص ی)این را درک کنند که چنین گزینه 

ن با دانش موجود در باره برنامه هسته ای در ایران را نمی توا»:هم گفتجان کری •
«.بمباران از بین برد



اهداف جمهوری اسالمی ایران

حفظ آرامش و ثبات در کشور،-3•

هداف از بین بردن ثبات نظام جمهوری اسالمی ایران و مقابله مردم با حکومت از ا•
ر این عمده فشارهای گوناگون اقتصادی و غیر اقتصادی آمریکا بوده است، که د

امر نیز دشمنان این ملت شکست خورده اند، 

: با اشاره به همین موضوع آورده اند91معظم انقالب در سال رهبر •

برای این است که مردم را به ستوه بیاورند، مردم را دچار ( ی غرب)فشارها»•
ها با نظام مشکالت کنند، تا از نظام جمهوری اسالمی دل ِبُبرند، رابطه ی قلبی آن

«.جمهوری اسالمی قطع شود

•



اهداف جمهوری اسالمی ایران

پیشرفت دفاعی و موشکی،-4•
.شودتبدیلموشکیونظامیقدرتبهتوانستایرانفشارهاوهاتحریماوجدر•
گونههردردانندمیهاایرانیاگرچه»:گویدمیآمریکاهایاستراتژیستبرترینازبرژینیسکی•

وانندتمینیزهاآنکهاستاینواقعیتامابزنیم،هاآنبهزیادیآسیبتوانیممیماجنگی
«.کنندواردمابرزیادیصدمات

:گویدمیآمریکاراهبردیمراقبتواطالعاتآژانسکلمدیرفریدمنجرج•
ایرانهکاستآنمشکلبلکهنیست،کشور اینایهستهفعالیتسربرایرانبامامشکل»•

وانتمینیزآمریکابادرگیری حالدربلکهآمریکا،حمایتبدون فقطنهاستدادهنشان
شورهایکبرایالگویکراایرانپدیدهاین.بودمنطقهنظامیوتکنولوژیکقدرتبزرگترین
«.تاسداشتهپیدررا(منطقهاسالمیهایانقالب)عربیبهارواستکردهتبدیلاسالمی



اهداف جمهوری اسالمی ایران

نفوذ در منطقه و قدرت منطقه ای شدن،-5•
دن از دیگر اهداف ملت بزرگ ایران صدور انقالب به ملت های مظلوم جهان و تبدیل ش•

حرین و به قدرت در منطقه می باشد که توانست به این هدف در لبنان، سوریه، یمن، ب
م از عراق برسد، و در مقابل آمریکا نتوانست مانع این هدف ایران گردد، یعنی ایران ه

نیروهای مقاومت حمایت کرد و هم به قدرت اول منطقه تبدیل شد،
سال ما شاهد کاهش حمایت آنها از حزب هللا یا اسد در طول چهار یا پنج»:می گویداوباما •

«.گذشته نبوده ایم که اقتصاد آنها خراب بود
یس جمهور رویکرد رئ»: تحلیل گر واشنگتن پست در این زمینه می نویسدچارلز کروثامر •

خاورمیان آمریکا در خاورمیانه فقط به قدرتمندتر شدن ایران و افزایش نگرانی و تنش در
«.کمک کرده است



استراتژی جدید آمریکا علیه ایران

سیاست تعاملی و نفوذ-3•

وقتی که آمریکا مشاهده کرد که در برخورد با ایران و تحقق اهداف •
بوده انفعالی و فعال کارآمد نتقابلیجمهوری اسالمی ایران، استراتژی 

ت مانع است، به گونه ای که تهدیدها و تحریم ها و فشارهای دیگر نتوانس
1391پیشرفت اهداف جمهوری اسالمی ایران گردد، در حدود انتهای سال 

تغییر فوذ تعاملی و مذاکره و سپس نبود که سیاست تقابلی را به سیاست 
بجای داده است، یعنی برای مبارزه و سرنگونی با جمهوری اسالمی ایران،

.   تقابل، به سراغ تعامل و مذاکره و نفوذ رفته است



ی ایراندکترین جدید آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسالم

سیاست تعامل، مذاکره و نفوذ،•

:با استناد به شیوه نیکسون  و ریگان در برخورد با چین و شوروی سابق می گویداوباما •
ل چین من اختالف نظرهای بسیاری با ریچارد نیکسون داشتم اما او فهمید که یک احتمال در قبا»•

یحاتی با برای اتخاذ مسیر متفاوت وجود داشت؛ وقتی رونالد ریگان و دیگران در باره توافقات تسل
هید که این اتحاد شوری مذاکره کردند بله شما باید این موضوع را به رسمیت بشناسید و تشخیص د

اما در درون آن افرادی با ایده ها و شیطان و اهریمن و سیستم آن وحشتناک است ( شوروی )
ا ارتباط خاطرات تاریخی هستند و ما باید قادر به فهم آن چیزها باشیم و سعی کنیم مقداری با آنه

ه در نهایت و این موضوع در ارتباط با توسل نیکسون و کیسینجر به چین صادق است کبرقرار کنیم 
«.معلوم شد بسیار به نفع منافع استراتژیک آمریکا بود

:رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشریه پولیتیکو می گویدمولنمایک •
«.توافق هسته ای تنها راه تغییر رژیم ایران است»•



ی ایراندکترین جدید آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسالم

روز 21یعنی –2/4/1394مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در تاریخ •
:می فرماید-قبل از توافق وین

نی آمریکا، نکته دوم این است که طرف مقابل ما، یعنی دولت کنونی و مدیریت کنو »•
دارند به به این توافق احتیاج دارد، این هم یک طرف دیگر قضیه است، اینها نیاز
ود این، یک پیروزی بزرگی برای آنها محسوب می شود اگر بتوانند به آن مقص

وزی بر این در واقع پیروزی بر انقالب اسالمی است، پیرخودشان در اینجا برسند، 
د الگوی ملتی است که داعیه ی استقالل دارد، پیروزی بر کشوری است که می توان

«.داحتیاج دار [ توافق]، دستگاه مدیریت آمریکا به اینکشورهای دیگر باشد



سناریوهای آمریکا برای نفوذ پس از توافق برجام

رای آمریکا در این سیاست جدید تعاملی خودش، سناریوهای خود را ب•
رده نفوذ و سرنگونی جمهوری اسالمی ایران، در دو سطح تنظیم ک

است،

داخلی،-1•

منطقه ای -2•



سیاست نفوذ در داخل کشور 

:برخی از مهمترین سیاست های آمریکا برای نفوذ در داخل کشور عبارتند از•

در نسل جدید در ایرانتغییر -1•

از توافق برجام سیاستمداران کشور آمریکا با در پیش گرفتن سیاست تعاملی به دنبال تغییر جدی در نسل جدید ایران پس•

هستند،

:  می گویدجان کری •

درصد آنان بیکار 25واقعیت این است که این جوانان که ... سال می تواند تغییرات زیادی در ایران ایجاد کند 15گذست »•
جوانان دنبال اگر به تهران بروید، من نبوده ام ولی دوستان من که رفته اند، به من گفته اند که. هستند آینده می خواهند

سال دیگر چه اتفاقی می افتد جز اینکه 15من نمی دانم تا . گوش ی های هوشمند هستند و می خواهند بخش ی از دنیا باشند

«.می دانم اتفاقات زیادی روی می دهد

:هم می گویداوباما •

کا و انکار در داخل ایران باید گذار صورت بگیرد، حتی اگر تدریجی باشد، گذاری که طی آن درک شود که شعار مرگ بر آمری»•
ت تروریستی هولوکاست توسط رهبران  ایران، و تهدید اسرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزب هللا، گروهی که در فهرس

ر به شما قول می دهم د. قرار دارد، و کارهایی از این دست، از ایران، در چشم اعظم جهانیان، کشوری طرد شده می سازد
تری پیدا لحظه ای که رژیم ایران از این نوع گفتار و رفتار دست بردارد، بالفاصله در چشم جهانیان نفوذ و قدرت بیش

تغییر طرز . تچنین امری نیازمند تغییر در سیاست و رهبری ایران اس. امید من این است که چنین اتفاقی بیفتد. خواهد کرد

«.فکر در زمینه رویکرد ایران به بقیه جهان و رویکردشان به کشورهایی مثل ایاالت متحده



سیاست نفوذ در داخل کشور 

حمایت از جریانات غرب گرا در داخل-2•
از موارد دیگر سیاست تعاملی پس از توافق برجام، حمایت جدی از جریانات غرب گرا در کشور •

است، 
:در این مورد می گویداوباما •
الش ت( آمریکا)به نظر من تندروهایی در داخل ایران حضور دارند که فکر می کنند مخالفت با ما »•

به . ی استبرای از بین بردن اسرائیل، ایجاد ناامنی در جاهایی مثل سوریه یا یمن یا لبنان کار درست
ن اگر ما ای. نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستند که معتقدند این کار سازنده نیست

ل این نیروهای میانه رو را در داختوافق هسته ای را امضا کنیم، این امکان وجود دارد که موضع
«.ایران تقویت کنیم

:هم آورده استمرکز امنیت آمریکای جدید •
ت آمریکا با سرمایه گذاری روی توافق هسته ای باید به دنبال ایجاد اصالحات سیاس ی و تداوم حمای»•

«.از فعاالن حامی ایجاد اصالحات در ایران بود



سیاست نفوذ در داخل کشور 

استفاده از فرصت اقتصادی جامعه جهانی-3•

سرعت بیشتری ،تغییرسیاستمداران آمریکا معتقدند به میزان درگیر شدن ایران در چرخه جامعه جهانی، روند •

خواهدگرفت، 

:در این مورد می گویداوباما •

تصاد جهانی درگیر تجارت بین املللی بشوند و سرمایه گذارانی در آنجا حاضر شوند و اقتصادشان در اق(ایرانی ها)اگر آنها »•
ی بین املللی بیشتر ادغام شود، از بسیاری جهات برایشان سخت خواهد بود که رفتارهایی داشته باشند که برخالف نرم ها

«.است

:آورده است« دیپلماس ی دالر»نشریه فارن افرز به قلم اریک لوربر و الیزابت روزنبرگ با اشاره به •

اری وزارت خزانه داری آمریکا باید با افزایش صدور مجوزهای عمومی به شرکت های این کشور اجازه دهد در سرمایه گذ»•
این همانطور که کاهش اخیر مجوزهای معین کوبا نشان داد، مجوزهای عمومی می تواند. هدفمند در ایران مشارکت کنند

راهم سازند و امکان را برای بانک ها و سرمایه گذاران آمریکایی فراهم کند تا وجوه الزم برای توسعه و پیشرفت را در ایران ف
رد به نوبه این رویک. در نتیجه با اجرای طرح ها و فعالیت های تجاری جدید موجب تقویت جوانان و کارآفرینان ایرانی شوند

ایران و شرکت عالوه براین، ارتباط. خود می تواند به پیشبرد منافع آمریکا از طریق ایجاد تغییرات مثبت در ایران کمک کند

«.های تجاری غرب موجب نفوذ اقتصادی ضروری در آینده خواهد شد



سیاست نفوذ در سطح منطقه

ی می در سطح منطقه برای خنثی سازی اهداف ایران و نفوذ گسترده آن، از سیاست های زیر پیرو•
:کند

تجارت و اقتصاد جهانی-1•
واهد مطرح کردن اینکه دخالت ایران در منطقه برای ایران هزینه های زیادی به لحاظ اقتصادی خ•

یاست داشت، یکی از ابزارهایی است که مستلزم کمرنگ شدن نقش ایران در منطقه و مبارزه به س
های آمریکا و اسرائیل در منطقه خواهد شد، 

:در این مورد می گویداوباما •
اشته اگر شما یک پایگاه متفاوتی از افراد حاضر در تجارت و تبادالت اقتصادی در داخل ایران د»•

دا را تغییر باشید این موضوع شاید نحوه تفکر آنها در باره هزینه ها و مخارج چنین رفتارهای ثبات ز 
«.دهد

:وزیر خارجه انگلیس نیز می گویدفیلیپ هاموند •
عامل روشن است که صداهایی در داخل ایران وجود دارد، اما ما امیدواریم که با بازگشت ایران به ت»•

این مسیر شاید بازیگری با نقش بیشتر در جامعه بین امللل، درهببا جامعه بین امللل، با تبدیل شدن 
«.رفتارش در منطقه را اصالح کند



سیاست نفوذ در منطقه

تقویت رابطه با آمریکا و گسترش حوزه های مذاکره -2•

رده و جا این نکته را تکرار ککه در صدد هستند سیاستمداران آمریکا پس از توافق برجام •
وضوعات بیاندازند که وقتی در موضوع هسته ای می توان با ایران، به توافق رسید چرا در م
حران دیگر با ایران مذاکره نکنیم، از این رو، به شدت به دنبال آن هستند که موضوع ب

د، و را نیز محور مذاکرات با ایران قرار دهن... منطقه از جمله سوریه، عراق، یمن، بحرین و 

بدین طریق امتیازات خود را کامال از ایران بگیرند و به اهداف خود برسند، 

:نخست وزیر انگلیس در این مورد می گویدکامرون •

نطقه و ما خواستار تغییر در نگرش ایران در موضوعاتی مانند سوریه و یمن و تروریسم در م»•

«.هستیم( ایران)تغییر در رفتار 



معنای نفوذ

:دو معنا را در مورد نفوذ می توان در نظر گرفت•
• : خارج شدن امری از امری دیگر، مانند اینکه تیری از کمانی خارج می شود-1

2496جترجمه مجمع البيان فى تفسیر القرآن •
ْنُف )•
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ْن ت

َ
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َ
وايا َمْعش

ُ
اى گروه پريان و آدميان اگر استطاعت ( ذ

.ردن از مرگو نیرو داريد كه بگذريد و عبور كنيد، يعنی بیرون رويد براى گريختن و فرار ك
ل تیر گذشت چیزى از چیزى هر گاه خالص از او شود مث( ءء من الش ينفذ الش ي: )ميگويند•

.كه ميگذرد بعد از انداختن و پرتاب كردن آن
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ْ
ق
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ْ
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معنای نفوذ

وارد شدن،و داخل --2•

12134جاملیزان فى تفسیر القرآن •

ط في سلك الطريق أي نفذ فيه و سلك الخي: النفاذ و اْلنفاذ يقال•

اْلبرة أي أنفذه فيها

معنای مراد در بحث•

ه بیعنی نفوذ . که در محل بحث ما مراد است، معنای دوم استآنچه •

.معنای ورود است و نفوذ کردن به معنای وارد شدن است



الزمه معنای نفوذ

ک نفوذ به هر ورود یک ش یء در یک محل اطالق نمی شود، جریان آب و وارد شدن آن در ی•
رودخانه خشک، نفوذ نمی باشد، اما ورود آب از سقف یک خانه به داخل آن، نفوذ می

رت می مهم آن است که نفوذ همیشه از سوی بیگانه صو باشد، به عبارت دیگر، نکته 
ننده داشته و گیرد، یعنی به گونه ای است که مورد یا مکان نفوذ، مقاومتی در برابر نفوذ ک
یگانه ورود ب. طوری طراحی شده است که نفوذ کننده نتواند در آن نفوذ کرده و وارد شود

ود و نامیده می شنفوذ و دشمن و ش یء ای که موجب تخریب مورد یا مکان نفوذ می شود 
در . دروشن است که ورود ش یء ای که مناسب با محل نفوذ باشد، نفوذ نامیده نمی شو 

در مثال بیان شده، ساختمان به گونه ای ساخته شده است که اتاق های آن از ورود آب
امیده ورود آب که از بین برنده سقف ساختمان و ریزش آن می شود، نفوذ ن. امان بمانند

.می شود
•



لوازم مقابله با نفوذ

:مقابله با نفوذ مستلزم امور زیر است•
ختمان، آب درمثال سا. باید نفوذ کننده، ویژگی های آن و کیفیت نفوذ را دقیقا شناخت-1•

ر همه ویژگی خاص ی دارد که به راحتی از منافذ عبور می کند و این ویژگی ممکن است د
.اشیاء نباشد

خلل خلل هایی که در یک نقطه وجود دارد و موجب می شود که ش یء نفوذ کننده از آن-2•
ساختماندر مثال، . ها وارد گردد، باید کامال مورد شناسایی قرار گیرند

ا باید خلل های سقف ساختمان که آب از آنها می تواند وارد ساختمان شود را دقیق، •
.  شناخت

ناسایی به صورت دقیق و کامل مورد شباید راه مقابله با نفوذ و نیز پوشش خلل ها را -3•
نند ایزوگام نفوذ استفاده از ابزارهای گوناگون مابستن راه در مثال بیان شده، . قرار گیرد

.  سقف ساختمان خواهد بود



نفوذ در کالم مقام معظم رهبری 

فع رهبر معظم انقالب به عنوان چشم بیدار ملت ایران و حافظ منا•
ملت، هم دشمن نفوذ کننده را به خوبی می شناسد و هم راه های

.نفوذ آن و هم شیوه های مقابله با نفوذ دشمن را

م ایشان آنچه که در کال . از این رو، نفوذ را در کالم ایشان پی می گیریم•

:آمده است به قرار زیر است



انواع نفوذ

امنیتی اشاره فرمودند و -4اقتصادی و -3سیاس ی ، -2فرهنگی و فکری، -1: معظم له به چهار نوع نفوذ•
نفوذ تاکید کردند که نفوذ فرهنگی و فکری از همه انواع دیگر خطرناک تر و مهم تر است، و بعد از آن

:سیاس ی است، سپس نفوذ اقتصادی و در انتها نفوذ امنیتی از درجه اهمیت برخوردارند
م دشمن ن» • فوذی است؛ میخواهند در کشورهای اسالمی و در کشورهای این منطقه، یک ننفوذقشه ی دو 

ندارد؛ امروز آمریکا آبروی گذشته را در این منطقه. به وجود بیاورند که تا ده ها سال ادامه داشته باشد
تشان این است .میخواهند این را بازسازی کنند ها آن. در کشور ما هم قصدشان همین است؛ در ایران هم نی 

ش معلوم این توافقی که حاال نه در اینجا هنوز تکلیف-به خیال خودشان، در این جریان مذاکرات هسته ای 
ود یا است، نه در آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بش

ت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در-قبول  .داخل کشور نی 
کشورمان نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را درما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ 

-ا همه ی توان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاس ی آنها را، نه حضور سیاس ی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ ب
ات در بیان). «مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد-که این توان هم بحمدهللا امروز توان زیادی است

(26/5/1394دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت عليهم السالم و اتحادیه ی رادیو و تلویزیون های اسالمی، 



انواع نفوذ

.  ندایم، امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذکردهعرض »•
ه کم تنفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البت  ی  ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و اهم 

تممکن است که جزو کم ی  تی باشد[ هم]ترین اهم  تی چیز کوچکی نیس. نفوذ امنی  ا در نفوذ امنی  ت ام 
ت استمقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاس ی، کم ی  تی عوامل خودش را دارد، مسئول. اهم  ین نفوذ امنی 

تی دشمن را با کمال قدرت ان-از جمله خود سپاه-گوناگون  .شاءهللا میگیرندجلوی نفوذ امنی 
ند که های اقتصادی، چشمهای بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشد و مواظب باشدر زمینه•

این . ... ی اقتصاِد محکم را متزلزل میکندنفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه[ دشمنان]
ا در قبال نفوذ سیاس ی و نفوذ فرهنگی اهمیتش، کمتر اس ه خیلی مهم است؛ ام  ت و از همه هم البت 

قالب بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران ان)« .تر، نفوذ سیاس ی و نفوذ فرهنگی استمهم
(25/6/1394اسالمى 



نفوذ فرهنگی و فکری -(1)

را ی فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهاییدشمن سعی میکند در زمینه»•
جا کند، خدشه در آنها وارد کند، اختالل و که توانسته این جامعه را سِرپا نگه دارد جابه

د؛ این خرجها میکنند؛ میلیاردها خرج میکنند برای این مقصو . وجود بیاوردرخنه در آنها به
اسالمى بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب)« .رخنه و نفوذ فرهنگی است

25/6/1394)
جوانان و آنها بدنبال تأثیرگذاری بر مردم و تغییر طیف وسیعی از باورهای آنان بویژه»•

ن باورها نخبگان هستند که باورهای اعتقادِی دینی، سیاس ی و فرهنگی مردم از جمله ای
(20/7/1394رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما )« .است

ود، که نفوذ در باورهای فکری و فرهنگی ممکن است به صورت های گوناگونی انجام ش•
:برخی از آنها به قرار زیراست



رخنه در باورهای دینی-یکم

مردم ، استقالل، مقابله با بیگانه،«زن و مرد»مردم ما باورهای اعتقادی درخصوص دین، خانواده، مسئله »•
د و یا تغییر ساالری اسالمی و مسائل گوناگون فرهنگی دارند و طرف مقابل تالش دارد این باورها را دستکاری کن

(20/7/1394رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما )« .دهد
ات این انقالب که در قرآن به آن تصریح شده، ایمان»• به و خصوصی  ات حیات طی  باهلل و کفر به یکی از خصوصی 

ِد اسَتمَسَک ِبالُعرَو : طاغوت است
َ
ق
َ
اغوِت َو ُیؤِمن ِباهلِل ف

 
َمن َیکُفر ِبالط

َ
 از « عروةالوثقی». ِة الُوثقیف

ً
یعنی شما مثال

د که گاهی دارید عبور میکنید، یک ریسمان، یک چیزی هست که دستتان را میگیرییک جای خطرناکی، لغزش
فر به طاغوت اگر ایمان باهلل و ک« عروةالوثقی»نخورید زمین، لیز نخورید، پرت نشوید پایین؛ به این میگویند 

دو را از ایمان باهلل، کفر به طاغوت؛ این: این هر دو با همدیگر است. است« عروةالوثقی»داشته باشید، این 
ی تبلیغات کیهباز اینجا من اشاره کنم که ایمان باهلل را از مردم بسختی میشود گرفت؛ ت. هم تفکیک نباید کرد

ه را ا ز دست دشمنان، روی کفر به طاغوت است؛ کفر به طاغوت را ضعیف کنند بتدریج، این بخش از قضی 
ود؛ ایمان باهلل این نمیش. مردم بگیرند خب بله، ایمان باهلل هم داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید

(25/6/1394بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى )« .با کفر به طاغوت، با هم همدوشند



رخنه در باورهای انقالبی-دوم

ای عرض که حاال در مورد نفوذ هم یک کلمه-های ورود و نفوذ یکی از راه»•
ی نفوذ دشمن تکرار میکنیم، تأکیدطور مدام دربارهخواهم کرد؛ ما همین

رفتهای در مع. ایجاد خلل در باورها است؛ باور انقالبی، باور دینی-میکنیم
ی ز همهو ا. انقالبی و دینی اختالل ایجاد میکنند؛ رخنه کردن در اینها است

گاه هم طرق هم استفاده میکنند و آدمهای گوناگونی هم دارند؛ استاد دانش
ال دانشجویی هم دارند، نخبه ی فکری و علمی هم دارند؛ دارند، فع 

«.ها هستندجور آدمی برای ایجاد این رخنههمه
(25/6/1394بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى )•



ایدئولوژی زدایی -سوم
عطیل حاال چند سالی بود، بعد یک چند سالی ت.[ است]زدایی یکی از حرفهای رایج ایدئولوژی» •

زدایی کنیم؛ از سیاست داخلی از دیپلماس ی ایدئولوژی. اندشد، باز دوباره حاال شروع کرده
ن ؛ نه، این درست ضد  حق است، ضد  حقیقت است؛ معنایش ای[زدایی کنیمایدئولوژی]

ور چط. است که اصول و مبانی انقالب و اسالم را در سیاست داخلی و خارجی دخالت ندهیم
 این سیاستها باید براساس این مبانی به

ً
ها ی زمینهوجود بیاید؛ در همهدخالت ندهیم؟ اصال

ی ظریفی است؛ علم، یعنی رفتن به سمت یک مالحظه کنید، این نکته. جور استاین
تی را کشف کردن و آن را دانستن ت، یک واقعی  ه در این زمینه ایدئو . واقعی  لوژی معنی البت 

ت نرویم؛ اینجا ت برویم، دنبال کدام واقعی  ا اینکه ما دنبال کدام واقعی  فکر و عقیده ندارد ام 

ما دنبال این علم نمیخواهیم برویم؛ این . دخالت دارد-هامآببه قول فرنگی-و ایدئولوژی 
این علم را انتخاب میکنیم، چون علم نافع است؛ علم نافع داریم، .علم، علم مضر  است

ه. علم مضر داریم ی در قضی  ر، اعتقاد، عقیده و به تعبیر بنابراین حت 
 
ی علم هم تفک

ر استمآبفرنگی
 
.ها ایدئولوژی، مؤث



ایدئولوژی زدایی -سوم

حاال یکی از چیزهایی که انسان زیاد میشنود، دو گزاره را مخالفین ما، دشمنان ما•
ه ند، ای هم در داخل همانها را تکرار میکنند؛ که در واقع اینها با هم متناقضمیگویند، عد 

ه نمیشود ر تکرار میکن. منتها به تناقض آنها توج  ند که شما یک گزاره این است و مکر 
وز در دنیا این را زیاد امر . کشور قدرتمندی هستید؛ شما کشور بانفوذ و اثرگذاری هستید

ه. ما میشنویم همین را هم حاضر -بین در داخلآدمهای ضعیف و کوته-ای حاال یک عد 
ر  ر در مکر  ا آنهایی که از خارج ناظر به مسائلند، مکر  چه دوستان -نیستند قبول کنند ام 

ر اعتراف میکنند که جمهوری اسالمی، امروز یک کشور قدرتمند د-ما، چه دشمنان ما
ی رهگزا. این یک گزاره. منطقه و اثرگذار بر روی حوادث منطقه است؛ دارای نفوذ است

م این است که میگویند آقا شما این کلمه هی انقالب و مسئلهدو  ی ی انقالب و روحی 
.  خب، اینها با هم متناقض است. قدر دنبال نکنیدانقالبی را این



ایدئولوژی زدایی -سوم

 این اقتدار، این نفوذ، به•
ً
هاصال ی انقالبی نبود، اگر خاطر انقالب است؛ اگر انقالب نبود، اگر روحی 

الب را اینکه شما بانفوذید، شما قدرتمندید، انق. عملکرد انقالبی نبود، این نفوذ وجود نداشت
کنار تا از این بگذارید کنار که بتوانیم با هم زندگی بکنیم، معنایش این است که انقالب را بگذارید

 به افرادی از جمهوری اسالمی. قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما را ببلعیم
ً
ه این را صریحا میگویند و توج 

ب دم تا ِکی میخواهید انقالبی باشید، تا ِکی میخو . نمیشود به معنا و مفهوم واقعی این حرف
 
اهید مرت

این است که این نفوذی که االن [ حرف]ی جهانی؛ معنای این از انقالب بزنید، بیایید جزو جامعه
ای را که شما در ای که در منطقه دارید، این عمق راهبردیدارید، این قدرتی که دارید، این تأثیرگذاری 

تها دارید کنار بگذارید و از دست بدهید؛ یعنی ضعیف بشوید، تا ما بتوانیم ش
 
.  ما را ببلعیممیان مل

ی جهانی، چند قدرت مستکبِر زورگوِی ی جهانی بشوید؛ خب، مرادشان از جامعهمیگویند جزو جامعه
بیانات در دیدار . )های ما حل بشوید؛ معنای این حرف این استظاملند؛ یعنی بیایید در نقشه

(25/6/1394فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى 



تغییر در شعارها و اهداف با حفظ صورت-چهارم

ربه جنگ نرم برخالف جنگ سخت، آشکار، قابل فهم و ملموس نیست و حتی در برخی موارد طرف مقابل ض»•
.خود را می زند اما جامعه هدف، دچار خواب آلودگی و عدم احساس حمله است

 موجب برانگیخته شدن احساسات مردم و ایجاد وحدت و انسجام ملی می شود د... 
ً
ر جنگ های سخت معموال

گ نرم فقط جن. ... حالیکه جنگ نرم، انگیزه های مقابله را از بین می برد و زمینه ساز ایجاد اختالف نیز می شود
اله مخصوص ایران نیست اما در موضوع ایران، هدف اصلی از این جنگ نرِم فکر شده و حساب شده، استح

در چارچوب اهداف جنگ . ... جمهوری اسالمی ایران و تغییر باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است
ت که ، مهم آن اسیک معمم در رأس آن مهم نیستو حتی حضور « جمهوری اسالمی»نرِم دشمن، باقی ماندن نام 

ه در جنگ در مورد برنامه ریزی ک. ... ایران تأمین کننده اهداف امریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد
ژه نرم برای مسئوالن وجود دارد با آنان صحبت کرده و خواهم کرد اما مخاطبان اصلی جنگ نرم مردم به وی

و تغییر آنها بدنبال تأثیرگذاری بر مردم. نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان و عناصر فعال هستند
فرهنگی مردم طیف وسیعی از باورهای آنان بویژه جوانان و نخبگان هستند که باورهای اعتقادِی دینی، سیاس ی و

هدف اصلی و نهایی جنگ نرم طراحی شده، انحالل درونی و استحاله داخلی . ... از جمله این باورها است
رهبر معظم انقالب در ).جمهوری اسالمی از طریق تغییر باورها و سست کردن ایمان مردم و بویژه جوانان است

(20/7/1394دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما 



ده کشور تغییر باورها نسبت به گذشته، حال و آین-پنجم

گ نرم مردم ما نسبت به رژیم فاسد و مستبد گذشته باورهایی دارند که در جن» •
ان و زیبا تالش بر این است تا این گذشته زشت و پلید و سیاه به گذشته ای درخش

.تغییر یابد
وقوع انقالب آنها می خواهند با تغییر باور به گذشته، نتیجه بگیرند که لزومی به

. اسالمی برای از بین بردن آن گذشته، وجود نداشته است

آنها می خواهند به جوان امروزی القاء کنند که وضع کنونی کشور مایه ... •
اط و تحرک شرمندگی است و رسیدن به پیشرفت در آینده نیز غیرممکن است تا نش

ر رهبر معظم انقالب د)« .و علم آموزی و امید به آینده را از نسل جوان بگیرند
(20/7/1394دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما 



دلسرد کردن جوانان-ششم

ا آن چیزی که به نظر من هشدار است، خطر است»• ب ما در داخل کشور عناصر دلسردکننده داریم؛ مراق: ام 
ی که حاال مراکز علم. چه جوری دلسرد میکنند؟ موجودی ها را نفی میکنند. باشید؛ مسئولین مراقب باشند

ص ی هستند که همه می شناسی
 
فی میکنند، مراکز مشخ اینها یک . دشاخصهای پیشرفت علمی را در دنیا معر 

ه، یا در تری
 
بون های شهادتی میدهند به نفع جمهوری اسالمی، این حضرات در داخل کشور، یا در روزنامه و مجل

م میشمرند م [ این . ]یمکه گاهی اوقات می شنف! رسمی و غیر رسمی این دستاوردها را انکار میکنند، اینها را توه  توه 
ت است ت است، پیشرف. نیست، واقعی  ت است، نانوی پیشرفته واقعی  ول های بنیادی واقعی 

 
تهای هسته ای سل

ت است؛ همه ی دنیا آن را میدانند؛  ا اینها]واقعی  ه سال حاال یک روزی، حدود پانزده شانزد. منکر میشوند[ ام 
ا]شروع کار بود، خبر نداشتند؛ [ چون ]قبل از این، اگر کس ی منکر میشد اشکالی نبود،   ی دنیا امروز همه[ ام 

او -یعنی مراکزی که باید بدانند-میدانند  ه ی علم و فن  ری دارد که ایران در یک حرکت عظیم، سریع، در جاد 
لسردی از پیشرفت میکند؛ این را همه ی دنیا میدانند، آن وقت کسانی بیایند جوانهای ما را دلسرد کنند؛ هم د

نده است، اینها دلسردکن« آقا چه فایده دارد؟ برای که؟ برای چه؟»[ این که بگویند]حال، هم دلسردی از آینده؛ 
یانت مدیری انجام بدهد، خیانت است؛ استادی انجام بدهد، خ. هرکس بکند، خیانت است. اینها خیانت است

ه ای انجام بدهد، خیانت است؛ خیانت به کشور است، خیانت به نام
 
ی است؛ نویسنده ی روزنامه و مجل

 
وس مل

.است



دلسرد کردن جوانان-ششم

رشهایی شناسایی کردن نخبه ها برای عوامل بیرونی؛ این هم هست؛ از این هم بنده گزا: از خطرها[ دیگر]یکی •
اخل تشویق دارم، خبرهایی دارم؛ بررس ی میکنند، جستجو میکنند، نخبه ها را پیدا میکنند؛ نه برای اینکه در د

فی کنند، حلقه ی واسطی ب[ بلکه ]بشوند، تربیت بشوند؛  شوند برای مهاجرت برای عوامل بیرونی، که به آنها معر 
وشش این هم خیانت است؛ این خیانت است؛ این ولو ممکن است در پ. «فرار مغزها»نخبگان و به تعبیر رایج 

ا این دلسوزی نیست بگوییم اینکه ما دانشجو را تشویق کنیم و. دلسوزی برای این دانشجو انجام بگیرد ام 
ن، پیش برو، اینجا چیست؟ چه کس ی به تو میرسد؟ چه کس ی به تو اعتنا میکند؟ بگذار برو آنجا، زندگی ک !آقا»

کردن یک این خیانت است، این پشت کردن به کشور و منافع کشور و آینده ی کشور است و وادار « پیشرفت کن
ه کنند، مقابله. جوان نخبه به این کار است  باید وزرای محترم به آن توج 

ً
 ی با یکی از هشدارهایی که واقعا

ن و انقالبی در دانشگاه ها است د به انقالب، پایبند انقالب. عناصر متدی  ، پایبند به مسائل عناصری هستند متعه 
شکالی هم حاال بین خود دانشجوها سالیق مختلفی هست، ا-دینی و ظواهر دینی، کسانی با اینها از مسئولین 

تی ندارد؛ محیط دانشگاه است ی  تید، مدیران، از طرف اسا-ندارد؛ ممکن است بگومگویی هم بینشان بشود، اهم 
د و پایبند است، مقابله ک ند، این قابل با یک چنین عنصری، با یک چنین جوانی، با پسری یا دختری که متعه 

بیانات در دیدار)« .حاال ازاین قبیل مسائل وجود دارد. قبول نیست؛ باید عناصر مؤمن تشویق بشوند
(22/7/1394« نخبگان فردا»شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی 



سیاس ینفوذ -(2)
نفوذ در مراکز تصمیم گیری یا تصمیم سازی -یکم

های سیاس ی و وقتی دستگاه. سازی، نفوذ بکنندگیری، و اگر نشد تصمیمنفوذ سیاس ی هم این است که در مراکز تصمیم»•
تی یک کشور تحتدستگاه ها در این کشور بر طبِق گیری ی تصمیموقت همهتأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آنهای مدیری 

ی قرار وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاس . ی مستکبرین انجام خواهد گرفت؛ یعنی مجبور میشوندخواست و میل و اراده
تی، بر طبق ارادهگیری آن کشور در دستگاهگرفت، حرکت آن کشور، جهت ی آنها است؛ آنها هم همین را های مدیری 

ط بکنند، مثل آن چیزی که در اواخ. میخواهند
 
۱۹ر قرن آنها دوست نمیدارند که یک نفر از خودشان را بر یک کشوری مسل

امروز این. در هند این کار را کردند؛ از خودشان آنجا مأمور داشتند؛ یک نفر از انگلیس رئیس هند بود۲۰و اوایل قرن 
ت کسانی در رأس آن کشور باشند که مثل آنها فکامکان

 
ر کنند، مثل پذیر نیست؛ برای آنها بهتر این است که از خود آن مل

ر مراکز د[ هدف این است که. ]آنها اراده کنند، مثل آنها و بر طبق مصالح آنها تصمیم بگیرند؛ این نفوذ سیاس ی است
اینها . سازی میکند؛ زیرا جاهایی هست که تصمیم[نفوذ کنند]سازی گیری نفوذ کنند، اگر نتوانستند در مراکز تصمیمتصمیم

اند که آنها منتظر نشسته. اگرچنانچه ما بیدار باشیم، امید آنها ناامید خواهد شد.کارهایی است که دشمن انجام میدهد
ت ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران خوابش ببرد؛ منتظر این هستند

 
د، ایران آن وعده میدهند که ده سال بع. یک روزی مل

رشان این است! ایران نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمیکنند طانی در دل نباید گذاشت این فکر و این امید شی. تصو 
زید و های انقالب و فکر انقالبی در اینجا مستحکم باشد که ُمردن و زنده بودن این و آن وچنان پایهدشمن پا بگیرد؛ باید آن

ی نخبگان انقالبی این کشور ی اساس ی نخبگان سپاه و همهعمرو، تأثیری در حرکت انقالبی این کشور نگذارد؛ این وظیفه
(25/6/1394بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى )« .است



نفوذ از طریق مذاکره-دوم

ید وارد خیلی از نقشه های اینها به خاطر اقتدار و حضور و ورود جمهوری اسالمی در آن جاهایی که با» •
مهوری میشده، ناکام مانده، خنثی شده است؛ لذا خب، بیشترین تمرکز آنها برای دشمنی، نظام ج

.فوذ استو این هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنند، برای ن[ میکنند]اسالمی است و هر کار بتوانند 
ه ی مذاکره و مسئله ی مذاکره سهل انگاری میکنند، سهل اندیش ی میک ه ای در قضی  نند، مطلب یک عد 

ی  -حاال بعض ی ها بی خیالند . را درست نمیفهمند تی بی خیاالن جامعه، که هرچه پیش بیاید برایشان اهم 
ی نابود بشود

 
ا بعض ی که حاال با آنها کاری نداریم ام  -ندارد، مصالح کشور از بین برود، منافع مل

یشود، وقتی صحبت مذاکره م. ندمفهنمیبی خیال هم نیستند لکن سهل اندیشند، عمق مسائل را 
کرد با میگویند آقا شما چرا با مذاکره ی با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیراملؤمنین هم مذاکره

ده ی خب اینها نشان دهنده ی سهل اندیش ی است، نشان دهن[. کرد]فالن کس، امام حسین هم مذاکره 
و این جور نمیشود مسائل کشور را تحلیل کرد؛ با این نگاه عامیانه .نرسیدن به عمق مسئله است

 امیراملؤمنین که با زبیر یا امام ح. ساده اندیشانه نمیشود به مصالح کشور رسید
ً
ال سین که با او 

ابن سعد حرف میزند، او را نصیحت میکند؛ بحث مذاکره ی به معنای امروزی نیست؛ مذاکره ی
.  امروزی یعنی معامله، یعنی یک چیزی بده، یک چیزی بگیر



نفوذ از طریق مذاکره-دوم

ین با امیراملؤمنین با زبیر معامله میکرد که یک چیزی بده، یک چیزی بگیر؟ امام حس•
این بود؟ تاریخ را [ هدف ]ابن سعد معامله میکرد که یک چیزی بده یا یک چیزی بگیر؟ 

ه را این جور تحلیل میکنید؟ امام حسین رفت نهی ب زد، این جور میفهمید؟ زندگی ائم 
مان پیغمبر نصیحت کرد، گفت از خدا بترس؛ امیراملؤمنین زبیر را نصیحت کرد، خاطره ی ز 

 اثر هم کرد، زبیر خودش را از جنگ کن
ً
فاقا

 
ار را یادش آورد، و گفت از خدا بترس؛ ات

زرگ است، امروز مذاکره به این معنا نیست؛ برای اینکه ما با آمریکا که شیطان ب. کشید
 با نگاه سهل اندیشانه و عوامانه و بدون ف

ً
ه ای واقعا هِم حقیقِت باید مذاکره کنیم یک عد 

گویند حال مثال می آورند و در روزنامه مینویسند، در سایت مینویسند و در سخنرانی می
ی این قدر که چرا امیراملؤمنین با زبیر مذاکره کرد، شما با آمریکا مذاکره نمیکنید؟ یعن

.این که حاال به این معنا مذاکره نبود[. وجود دارد]اشتباه در فهم مسئله 



نفوذ از طریق مذاکره-دوم

 ما با مذاکره ی با همان معنای امروزی مخالفتی نداریم؛ ما االن با همه ی دنیا داریم مذاکره میکنیم•
ً
ی مذاکره میکنیم، ما با دولتهای اروپای. ثانیا

م با آمریکا مذاکره معنای اینکه میگویی. ؛ همه ی اینها مذاکره است؛ ما با مذاکره مسئله ای نداریم[مذاکره میکنیم ]با دولتهای آمریکای التین 
تی دارد، این را انسان هوش. نمیکنیم این نیست که با اصل مذاکره مخالفیم؛ نه، با مذاکره ی با آمریکا مخالفیم

 
مند باید بفهمد که این یک عل

 با دیگران هم که مذاکره میکنیم، آن چنان دوستان یقه چاک ما که نیستند 
 

وتند، با آنها بعض ی از آنها دشمنند، بعض ی بی تفا-چرا؛ واال
ا مذاکره ی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران، یعنی نفوذ؛ تعریفی که آنها برای مذاکره-مذاکره میکنیم مشکلی هم نداریم کردند این است و ام 

ت دشمن امروز غول عظیم تبلیغاتی دنیا در مشت آمریکا است؛ امروز جریان صهیونیستِی . آنها میخواهند راه را برای تحمیل باز کنند بشد 
ت و دشمن فضیلت، با آمریکا، هر دو در یک لباسند، دستشان از یک آستین می آید بیرون و با هم هستند ا اینها یعنی راه را مذاکره ی ب. بشری 

تِی کشور  در .نفوذ کنندباز کردن برای اینکه بتوانند، هم در زمینه ی اقتصادی، هم در زمینه ی فرهنگی، هم در زمینه های سیاس ی و امنی 
ه طرفهای ایران-همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته ای، هرجا فرصت پیدا کردند و میدان به آنها داده شد  ی بحمدهللا که البت 

ا یک جاهایی باالخره آنها فرصتهایی پیدا کردند  -حواسشان جمع بود ام 
 
ی انجام دادند؛ یک نفوذی کردند، یک حرکت مضِر  برای منافع مل

 ندارد؛ این ف. آنچه ممنوع است این است
ً
رق میکند با مذاکره ی با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بی شماری که دارد و منفعتی که اصال

مشکل کنونی کشور .مذاکره با فالن دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه ای دارد؛ اینها با همدیگر متفاوت است، این را نمیفهمند
 سهل اندیش 

ً
 بی خیال و بعضا

ً
فانه به خاطر وجود آدمهای بعضا تند؛ در مقابل ان[ است ]متأس  ی 

 
ه معدودند، اقل ت که البت  بوه عظیم جمعی 

الند ا فع  «  .م به اینها کمک میکنددشمن ه! مینویسند، میگویند، تکرار میکنند؛ تکرار میکنند: انقالبی و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند ام 

(15/7/1394بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانواده های آنان   )



مذاکره امام حسین علیه السالم با عمر سعد

مراه امام حسین علیه السالم به همراه بیست نفر و عمر سعد به ه•
دند بیست نفر برای مذاکره آمدند، هر دو طرف آن افراد را مرخص کر 
بر و امام حسین علیه السالم صرفا حضرت عباس و حضرت علی اک

ق عليهما السالم و عمر سعد، حفص فرزند خود و غالمش به نام الح
با عمر امام حسین علیه السالم با تندی تمام. را نزد خود نگه داشتند

وای برتو، آیا از خدایی که : سعد برخورد کرده و فرموده است

بازگشت تو به سوی اوست نمی ترس ی و با من می جنگی؟ 



مذاکره امام حسین علیه السالم با عمر سعد

لی هللا علیه در حالی که می دانی من فرزند کیستم و چه نسبتی با پیامبر ص•
. وی و آله دارم، این گروه را رها کن و با من همراه شو تا مقرب درگاه الهی ش

من برایت: می ترسم خانه ام را خراب کنند، فرمود: عمربن سعد گفت
آن را به من بهتر از: فرمود. اموالم را می گیرند: گفت. خانه ای تهیه می کنم

ی امام در حالی که آنجا را ترک م. عمر ساکت شد و جوابی نداد. تو می دهم
.  رزدخدا به زودی تو را در بسترت بکشد و در روز قیامت نیام: کرد فرمود

.امیدوارم از گندم عراق جز اندک نخوری
کتاب اعثم، ؛ ابن 245،ص1، جمقتل الحسین علیه السالمخوارزمی، )•

(       93-92، ص5، جالفتوح



تغییر در محاسبات مسئولین و مردم-سوم

ت دشمنان جمهوری اسالمی »• الی  ی از فع  ه ما که ا-امروز یک فصل مهم  لبت 
الع داریم و حواس ما هست که چه کار دارند میکنند

 
ست همین ا-از آنها اط

کنند و که محاسبات مسئولین را تغییر بدهند و افکار مردم را دست کاری ب
ار ؛ چه افکار انقالبی، چه افک[جا بیندازند]اینها را در ذهن جوانهای ما 

م آماج اصلی ه. دینی، چه ایده هایی که مربوط به مصالح کشور است
تی، جوانهای کشور خیلی باید بی .  دار باشندجوانها هستند؛ در چنین وضعی 

ریایی بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی د)« .الحمدهلل بیدارند
(15/7/1394سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانواده های آنان   



سیاه نمایی کردن-چهارم

ت و در این چارچوب باید سیاه نمایی های بیگانگان را مد نظر داش»•
ان و متوجه بود که آنها در تحقق اهداف جنگ نرم، ایران را به جهانی

صویر حتی به خود ایرانیان واژگونه معرفی می کنند ضمن اینکه ت
 مغرضانه است

ً
نقالب رهبر معظم ا)« .رسانه ای آنها از جهان نیز کامال

(20/7/1394در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما 



نفوذ اقتصادی-(3)

و مواظب های اقتصادی، چشمهای بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشددر زمینه» •
ی اقتصاِد محکم نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه[ دشمنان]باشند که 

خودشان را آنجاهایی که نفوذ اقتصادی کردند، آنجاهایی که توانستند. را متزلزل میکند
تها مثل یک بختکی سوار بکنند، پدر آن کشورها درآ

 
اینجا ده . مدبر اقتصاد کشورها و مل

ی فتهپانزده سال قبل از این، رئیس یکی از همین کشورهایی که جزو کشورهای پیشر 
اطر ی ما بود، در سفری که به تهران داشت و پیش ما آمد به من گفت آقا ما به خمنطقه

فالن . نفوذ اقتصادی در ظرف یک شب تبدیل شدیم به فقیر، به گدا؛ راست میگفت
ت اراده میکند این کشور را به زانو دربیاورددار، بهسرمایه : خاطر فالن خصوصی 
فاتی میکند که اقتصاد آن کشور به ز سرمایه انو ی خودش را میکشد بیرون یا تصر 
(25/6/1394بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى )« .دربیاید



نفوذ امنیتی-(4)

ا در مقابل نفوذ فکری » • تی چیز کوچکی نیست ام  و فرهنگی و نفوذ امنی 
ت استسیاس ی، کم ی  تی عوامل خودش را دارد، . اهم  نفوذ امنی 

تی د-از جمله خود سپاه-مسئولین گوناگون  شمن را با جلوی نفوذ امنی 
پاه بیانات در دیدار فرماندهان س)« .شاءهللا میگیرندکمال قدرت ان

(25/6/1394پاسداران انقالب اسالمى 



مقابله با نفوذ-(ب)

ذ و راه مقام معظم رهبری مدظله العالی پس از اینکه نفو •
فوذ های نفوذ را مطرح کرده اند، شیوه های مقابله با ن

:را ذکر کرده اند، که به بیان آن می پردازیم



تقویت ایمان مردم و مسئولین-یکم

، همان طور که در مباهله همه ی ایمان در مقابل کفر قرار گرفت» •
امروز، همه ی ایمان در نظام جمهوری اسالمی در مقابل کفر قرار 

ت و صفا و اقتدار معنوی پ یغمبر گرفته است؛ و همان طور که معنوی 
ل اکرم و خانواده اش توانست دشمن را از میدان خارج کند، به فض

ت ایران با اقتدار خود و با معن
 
ه ی الهی مل ت الهی و به حول  و قو  وی 

بیانات در دیدار )« .خود دشمن را از میدان خارج خواهد کرد
المی و فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اس

(15/7/1394خانواده های آنان   



یقین به وعده نصرت الهی-دوم

د بدانید که خدای متعال پشتیبان شما است؛ در این هیچ تردی»•
نُصُروا هللَا َینُصرکم»نکنید که 

َ
ت ما بای.«ِان ت د این باشد که ان هم 

ت ما. تنصروا هللا را تأمین کنیم؛ خدا را نصرت کنیم ، عمل ما، اگر نی 
 وجود حرکت ما تطبیق کند با ان تنصروا هللا، دنبالش ینصرکم ح

ً
تما

ف ناپذیر است
 
دهان و بیانات در دیدار فرمان)« .دارد؛ وعده ی الهی تخل

ده های کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانوا

(15/7/1394آنان   



ایستادگی و مقاومت در مسیر-سوم

تها ر » • ی 
ا دنبال این حرکت را دنبال کنید، این کار را دنبال کنید؛ این جد 

 ی دشمنان اسالم و مسلمین، هم در منطقه. کنید؛ آینده مال شما است
غرب آسیا شکست خواهند خورد، هم در مناطق دیگر؛ هم در زمینه ی 

تی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی در زمی نه های امنی 
ر ما اگ. اقتصادی و در زمینه های فرهنگی؛ به شرط اینکه ما کار کنیم

اشته پابه رکاب باشیم، اگر ما بدرستی و به معنای واقعی کلمه حضور د
 دشمن شکست خواهد خورد؛ در این ه

ً
یچ باشیم، پای کار باشیم، قطعا

ریایی بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی د)« .تردیدی وجود ندارد
(15/7/1394سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خانواده های آنان   



شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف دشمن-چهارم

ه الب. یک ُبعد دیگر از پاسداشت انقالب و پاسداری انقالب، شناخت دشمن است؛ دشمن را بشناسیم» • ت 
شناسید؛ دشمن استکبار جهانی است که مظهر کاملش هم، آمریکا است و عواملش همشماها دشمن را می

فس و مانند اینها هستند؛ دشمن برای شما های مرتجع و آدمهای خودفروخته و آدمهای ضعیفرژیم الن 
عملی نقاط ضعف معرفتی و-نقاط ضعف دشمن را . شده است؛ بایستی از این شناخت استفاده کردشناخته
یده بشود، باید شناسایی کرد و اینها را به رخ انسانهایی که احتیاج دارند این مطلب به رخ آنها کش-دشمن را
ارشان دشمنان انقالب اسالمی همان کسانی هستند که ده پانزده سال قبل وارد منطقه شدند، شع. کشاند

ت دارد؟ ناامنی سراسر این منطقه ر  ت بود؛ امروز شما نگاه کنید کجای این منطقه امنی  ا گرفته؛ غرب ایجاد امنی 
ا]ی با تروریسم بود وقتی به افغانستان حمله کردند، شعارشان مبارزه. آسیا و شمال آفریقا امروز تروریسم [ ام 

-سانها را تروریسم وحش ی و خشن؛ تروریسمی که آدمهایش ان! ی منطقه را فرا گرفته؛ آن هم چه تروریسمیهمه
ی هم استفادزنده-دشمنان خودشان را ه زنده در آتش جلوی چشم همه میسوزانند؛ از امکانات گوناگون فن 

ی مردم دنیا منتقل کنند و منعکس کنند؛ تروریسم میکنند برای اینکه این منظره را درست به چشم و باور همه
شند، پدر و مادر را در مقابل عناصر تکفیری امروز این! جوریاین

ُ
ه را در مقابل مادرش میک جور هستند؛ بچ 

عا . فرزندانشان سر میُبرند ویم خواست نمیگ-اینها آمده بودند تروریسم را در منطقه با این شعار و با این اد 
بودند به از منطقه برچینند؛ امروز کجای منطقه تروریسم نیست؟ آمده-شان این بود؛ شعارشان این بودواقعی

عای خودشان دموکراس ی ایجاد کنند؛  اد 



شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف دشمن-چهارم

حدین آمریکا دارند سترین و مستبدترین و دیکتاتورترین رژیمامروز مرتجع• ِر های این منطقه به کمک آمریکا و مت 
 یکی از مشکالت اساس ی آمریکا این. ایستند و به جنایات خودشان ادامه میدهندپای خودشان می

ً
است؛ واقعا

هایی حمایت میکنند که در طول از رژیم. این مشکل به َپروپای سیاستمداران آمریکا هم پیچیده؛ حسابی درگیرند
ها نقض میشود؛ این االن در سالهای متمادی شعار ضد  دیکتاتوری و شعار حقوق بشری آنها با وجود این رژیم

دهند؛ این بین روشنفکران و نخبگان سیاس ی و فکری آمریکا، حسابی مسئله ایجاد کرده؛ نمیتوانند جواب ب
ی ی حقوق بشرش، آن مسئلهدشمنی که در مقابل ما است، آن مسئله. دشمن یک چنین موجودی است

تش، آن مسئلهی تروریسمش، آن مسئلهاش، آن مسئلهدموکراس ی ی صلح؛ میگفتند ما میجنگیم ی ایجاد امنی 
ی به جنگ کردند؛ کجای این منطقه االن جنگ نیست؟ دشمن این ی منطقه را آلودهبرای صلح؛ کو صلح؟ همه

اید، این است؛ یک چنین که شما در مقابلش سینه سپر کردهکه انقالب در مقابل او ایستاده، آنآن. است
. همه خلل معرفتی و عملی؛ این است آن دشمنی ضعف، با اینهمه نقطههمه تناقض، با اینموجودی با این

ات پاسداری از انقالب این است که چشم را باز کنیم، اینها را ببینیم، دشمن را ب شناسیم؛ هم یکی از خصوصی 
المى بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اس)«  .انقالب را بشناسیم، هم دشمن را بشناسیم

25/6/1394)



سه آن ارائه تحلیل درست از وضعیت کشور و مقای-پنجم

با کشورهای دیگر

هم مقایسه صحیح موقعیت کشور با دوران متناظر انقالبهای م» •
. ... ندجهانی، می تواند به درک و اقع بینانه از شرایط کشور، کمک ک
ال باید موقعیت کنونی ایران را با موقعیت امریکا در حدود چهل س
4ز پس از اعالمیه مهم استقالل آن کشور و موقعیت فرانسه پس ا

ن و دهه از انقالب کبیر فرانسه مقایسه کرد تا شرایط امروز ایرا
الب در رهبر معظم انق)« .پیشرفتهای چشمگیر کشور بهتر درک شود

(20/7/1394دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما 



شناخت و عمل به سخنان امام خمینی ره-ششم

ت ایران بخواهد به آن هدفها برسد، بخواهد این راه را ااگر »•
 
دامه مل

بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست
ت امام را تحریف کنند، که تحریف بشناسد، نگذارد شخصی 

ت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط  شخصی 
ت ایران است

 
نیم یا اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش ک. مستقیم مل

ت ایران سیلی خواهد 
 
 به کنار بگذاریم، مل

ً
«  .وردخخدای نکرده عمدا

حرم مطهر امام خمینی رحمه هللادربیانات )

•۱۳۹۴/۰۳/۱۴)



کالم امام خمینی ره

م و با با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویاگر »
است خون سرخ، شرافتمندانه با خدای خویش مالقات کنیم بهتر از آن

ه باشیم زیر پرچم ارتش سرخ و سیاه غرب زندگی اشرافی و مرفه داشتکه 
ن مبین و بزرگان دی( ع)و این سیره و طریقه انبیاء عظام و ائمه مسلمین

(ره امامحضرت وصیت نامه )«.بوده است و ما باید از آن تبعیت کنیم



کالم امام خمینی ره

:تعابیر امام ره نسبت به آمریکا•
یان ملت به نفع چپاولگر و به ز حتما است که و چپاول شده چپاولگر ما با آمریکا رابطه رابطه -1•

؛ بودمظلوم خواهد 
ه اند اگر کارتر رابطه آمریکا با ایران را از الطاف الهی دانسته، آن را به فال نیک گرفته و فرمودقطع -2•

ایران در تمام عمر خود یک کار به خیر و صالح مظلوم انجام داده باشد همین قطع رابطه آمریکا با
؛ است

را به داشتند چهره کریه آمریکا را بزک کرده و پای اوسعی در داخل کشور که در مقابل کسانی -3•
م و قرآن اصلی اسال دشمن ،کشور باز کنند، حضرت امام طی دهها سخنرانی ، آمریکا را شیطان بزرگ

، گرگ، ستمگر، کافر، شرور، وحش ی، غارتگر بین املللی، استثمارگر، اشغالگر، جانیپیامبر، و 
متجاوز، خبیث، طاغوت، ملعون، کثیف، سلطه طلب، مفت خور، باج گیر، ضدخلق، منافق، 

ل، متفرعن، کینه توز، وسواس خناس، حیله گر، جاسوس، ستمکار، توطئه گر، فتنه گر، قات
؛ کرده اندمداخله گر، جهانخوار و ام الفساد قرن معرفی 

:  ند، فرمودندوقتی مشاهده کردند که باز هم افرادی آشکار و پنهان به دنبال بازگرداندن آمریکا هست-4•
«کندکه خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان آنها »



عوامل نفوذ در قرآن کریم

عوامل متعددی برای نفوذ دشمن و کفار در جامعه اسالمی و •
از آنها شکست این جامعه در قرآن کریم بیان شده است، که به برخی

:اشاره می کنیم



ی کفار و -(1)
ّ
محبت، نصرت و قیادتمشرکانتول

ی آنها کامال قرآن کریم در آیات متعددی مسلمین را از دوستی با کفار و مشرکین و نیز قبول سرپرست•
:نهی می کند، برخی از آیات به قرار زیراست

وا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوآء »-1• سبیل هللا فإن حتی یهاجروا فیفال تتخذوا منهم أولیآءود 
وا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم 

 
ا و ال نصیرا، تول آرزو ( این کافران: )89/نساءوالتتخذوا منهم ولی 

ست برای دارند که شما نیز مانند آنها کفر شوید و همه یکسان باشید، بنابراین، کس ی را از آنها دو 
و به همین )د و اگر سرباز زنن( و به مسلمانان بپیوندند)خود نگیرید مگر اینکه در راه خدا هجرت کنند 

ر و دوستی برای هر کجا آنها را یافتید دستگیرشان کنید و بکشیدشان، و از آنها یاو ( منوال باقی بمانند
«.خود نگیرید

خِذ املومنون الکافرین أولیاء من دون املومنین، »-2• مومنان نباید کافران را به جای : 28/آل عمرانال یت 
«  .مردمان با ایمان به دوستی برگزینند

ۀ فإن  العزۀ هلل»-3• خذون الکافرین أولیآء من دون املومنین أیبتغون عندهم العز  الذین یت 
یوند با این پ)همان ها که کافران را به جای مومنان برای خود دوست می گیرند، آیا : 139/نساءجمیعا،
«.عزت و شوکتی پیش آن کافران می جویند با این که همه عزت ها از آن خداست( و دوستی



ی کفار و -(1)
ّ
، نصرت و قیادتمحبتمشرکانتول

علیکم سلطانا یا ایها الذین آمنوا التتخذوا الکافرین أولیاء من دون املومنین أتریدون أن تجعلوا هلل»-4•
ا می ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را به جای مومنان دوست خود نگیرید، آی: 144/مبینا، نساء

«.دلیلی روشن بر ضد خودتان در پیشگاه خدا قرار دهید( این عمل را)خواهید 
•5-« 

 
ه یا ایها الذین آمنوا التتخذوا اليهود و النصاری أولیآء بعضهم أولیآء بعض و من یتول

 
هم منکم فإن

ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصاری را : 51/منهم إن هللا ال یهدی القوم الظاملین، مائده
نها را به خود نگیرید که برخی از آنان دوست یکدیگرند و هر کس از شما که آ( و دوستان)سرپرستان 

«  .دبراستی که خداوند مردمان ستمکار را هدایت نخواهد کر . دوستی برگزیند از آنها خواهد بود
و قبلکم یا ایها الذین آمنوا التتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من»-6•

ای آنانکه ایمان آورده اید، کسانی را که پیش از : 57/الکفار اولیآء واتقوا هللا إن کنتم مومنین،مائده
ین کافران دین شما را به مسخره و ریشخند گرفته اند و همچن( ولی)دادیم ( آسمانی)شما به آنها کتاب 

«.را به دوستی نگیرید و اگر ایمان دارید از خدا بترسید



ی کفار و -(1)
ّ
، نصرت و قیادتمحبتمشرکانتول

مت لهم انفسهم أن سخط هللا عليهم و فی العذاب هم»-7• ون الذین کفروا لبئس ما قد 
 
و لو کانوا -خالدون تری کثیرا منهم یتول

بسیاری از آنها را می بینی با : 81-80/یومنون باهلل و النبی  و ما أنزل إلیه ما اتخذوهم أولیآء و لکن  کثیرا منهم فاسقون، مائده
یش فرستادند خود از پ( معاد)براستی چه بد دستاوردی برای . دوستی می کنند( مانند بت پرستان)کسانی که کفر ورزیده اند 

ه بر او در صورتی که اگر به خدا و پیغمبر و آنچ-که سبب می شود خداوند بر آنها خشم گیرد، و در عذاب جاویدان بمانند
«.را به دوستی نمی گرفتند ولی بسیاری از آنها نافرمانند( یعنی کافران)نازل شده است ایمان می آوردند، آنها 

ۀ و قد کفروا بما جآءکم من الحق  »-8• لقون اليهم باملود 
ُ
کم أولیاء ت ی و عدو  یخرجون الرسول یا ایها الذین آمنوا التتخذوا عدو 

کم، ممتحنه رید ای کسانی که ایمان آورده اید دشمنان من و دشمنان خودتان را به دوستی برمگی: 1/و إیاکم أن تومنوا باهلل رب 
رزند، اینها پیغمبر شما با آنها اظهار دوستی می کنید در صورتی که آنها نسبت به آن حقیقتی که برای شما آمده است کفر می و 

«  .بیرون می کنند به خاطر  این که به پروردگارتان ایمان آورده اید( از مکه)و شما را ( خدا)
انوا یعلمون، مثل الذین اتخذوا من دون هللا أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و إن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لوک»-9•

ه خانه ای حکایت کسانی که غیر از خدا برای خود، سرپرستان دیگری گرفتند همچون حکایت عنکبوت است ک: 41/عنکبوت
«.می دانستند که سست ترین خانه ها همانا خانه عنکبوت است( آگاه بودند)بساخت ولی اگر 

معبودانی برگزیده ( برای خود)بگو آیا جز او : 16/رعدقل أفأتخذتم من دونه أولیاء الیملکون ْلنفسهم نفعا و ال ضرا،»-10•
«.؟(تا چه رسد به شما)اختیار سود و زیان خود را ندارند ( حتی)اید که 



فار و یهود و علت نهی صریح قرآن نسبت به قبول دوستی یا سرپرستی ک

نصاری 

:ازقرآن کریم چند علت را نسبت مدعای خود بیان می کند، که برخی از آنها عبارتند•
ما و اگر با شکفار و مشرکین اهل رعایت خویشاوندی و حتی عهد و پیمان نیستند-1•

نند به پیمان می بندند، از روی ضعف آنها است و در صورتی که قدرت علیه شما پیدا ک
 و ال کیف و إن یظهروا علیکم الیرقبوا فیک»: هیچ عهد یا دوستی خود وفا نمی کنند

ً
م إال

 یرضونکم بأفواههم و تأبی قلوبهم و أکثرهم فاسقون، توبه
ً
ة اینها پای بند )چگونه : 8/ذم 

ندی را بر شما پیروز شوند، نه مراعات خویشاو ( روزی )با این که اگر ( پیمان خود هستند
ما را با خواهند کرد، اینها ش( که بسته اند)در باره شما می کنند و نه مالحظه پیمانی را 

اسق و ابا دارد و بیشترشان ف( از دوستی با شما)زبان دلگرم می کند ولی دل هایشان را 
«.نافرمانند

ة و اولئک هم املعتدون، توبه»•  و ذم 
ً

در باره هیچ فرد با ایمانی : 10/الیرقبون فی مؤمن إال
«.رعایت خویشاوندی و پیمانی را نمی کنند و اینها همان تجاوزکارانند



فار و یهود و علت نهی صریح قرآن نسبت به قبول دوستی یا سرپرستی ک

نصاری 

الم است و آنها به دنبال از بین بردن دین اسالم هستند، و ریشه دشمنی آنها ایمان شما به دین اس-2•
د که ریشه به غیر آن راض ی نخواهند بود، به عبارت دیگر، قرآن کریم در موارد گوناگون تصریح می کن

ند که دشمنی سران کفر با ملت مسلمان، مکتب حیات بخش اسالم است، و آنها به دنبال آن هست
وکم عن دینکم»: ملت مسلمان ایران، دست از اسالم بردارد إن و الیزالون یقاتلونکم حتی یرد 

ن خود پیوسته با شما کارزار می کنند تا شما را از آیی( یعنی مشرکان)و اینها : 217/استطاعوا، بقره
 أن یؤمنوا باهلل العزیز الحمید، بروج»یا « .بازگردانند، اگر بتوانند

 
از آنها انتقام : 8/و ما نقموا منهم إال

«.نگرفتند جز به این علت که آنها به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده اند
تهم قل إن  هدی هللا هو الهدی و لئ»•

 
بع مل

 
بعت أهواءهم و لن ترض ی عنک اليهود و الالنصاری حتی تت

 
ن ات

ِ و النصیر، بقره
ذی جاءک من العلم ما لک من هللا من ولی 

 
و یهود و نصاری از تو راض ی نمی : 120/بعد ال

اگر با هداست واقعی، همان هدایت خداست، و: به آنها بگو. شوند مگر آن که از آیین آنها پیروی کنی
رابر خدا وجود دانش ی که دریافت کرده ای از خواسته های آنها پیروی کنی هیچ سرپرست و یاوری در ب

«.نخواهی داشت



فار و یهود و علت نهی صریح قرآن نسبت به قبول دوستی یا سرپرستی ک

نصاری 

:قرآن کریم تصریح می کند که کفار به دنبال آن هستند که•
:مومنین، کافر شوند-(اوال)•
ارا حسدا من عند أنفسهم، ب»•

ف 
ُ
ونکم من بعد إیمانکم ک : 109/قرهود  کثیر من أهل الکتاب لو یرد 

دی که در بسیاری از اهل کتاب دوست دارند شما را پس از ایمان تان به کفر بازگردانند به خاطر حس
«  .نهادشان است

وا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوآء، نساء»• آرزو دارند که شما نیز مانند آنها ( این کافران: )89/ود 
«.کافر شوید و همه یکسان باشید

 أنفسهم و ما یشعرون، آل»•
 

ون إال
 
ونکم و ما ُیضل

 
ت طآئفة من أهل الکتاب لو ُیضل : 69/عمرانود 

کس ی جز شما را گمراه کنند، ولی اینها( بتوانند)گروهی از اهل کتاب دوست می داشتند که ای کاش 
«.خودشان را گمراه نمی کنند و نمی فهمند

:اگر در تالش برای کافر کردن شما موفق نشدند، به دنبال سستی شما هستند-(ثانیا)•
بین»•

 
کذ

ُ
طِع امل

ُ
دهن فُیدهنون، قلم-فال ت

ُ
وا لو ت آنها دوست-پس، از تکذیب کنندگان فرمان مبر: 9-8/َود 

«  .نرمش نشان دهی تا آنها نیز مرمش کنند( در آیین خود)دارند که تو 



فار و یهود و علت نهی صریح قرآن نسبت به قبول دوستی یا سرپرستی ک

نصاری 

ود غفلت اگر در سست کردن شما موفق نشدند، بدنبال آن هستند که شما نسبت به مسائل نظامی خ-(ثالثا)•
:کنید

کافران آرزو : 102/َود  الذین کفروا لو تغفلون عن أسلحتکم و أمتعتکم فیمیلون علیکم میلة واحدة، نساء»•
«.دارند که شما از سالح ها و وسایل خود غافل شوید و ناگهان بر شما یورش برند

ائل در نهایت اگر در هیچ یک از موارد باال یعنی کافر شدن شما، سست شدن شما و غفلتتان از مس-(رابعا)•
:نظامی موفق نشدند، به دنبال آن هستند که شما را در سختی قرار دهند

م قد بدت البغ»• وا ما عنت   ود 
ً
 من دونکم ال یألونکم خباال

ً
خذوا بطانة ها الذین آمنوا ال تت  ضآء من أفواههم و ما یا أی 

ااآلیات إن کنتم تعقلون، آل عمران ن  خفی صدورهم أکبر قد بی 
ُ
ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر : 118/ت

ا را آنها هم رازی نگیرید، آنها در زیان رساندن به شما کوتاهی نخواهند کرد، رنج بردن شم( برای خود)خودتان 
ی کنند پنهان م( از دشمنی با شما)دوست می دارند، دشمنی از گفتارشان آشکار است و آنچه در سینه های خود 

دیم اگر را برای شما بیان کر ( ی دوست و دشمن)، ما به خوبی نشانه ها (از آنچه آشکار می سازند)بزرگتر است 
«.اندیشه و تعقل کنید



ترساندن مردم از آسیب دشمنان-(2)

ند به یکی از عوامل نفوذ این است که بیماردالن و منافقان در جامعه اسالمی در مقابل فرمان خداو •
فار و یهود و عدم قبول دوستی با کفار و پذیرش سرپرستی آنها بر این امر تاکید می کنند که اگر با ک

شمن در نصاری رابطه نداشته باشیم دچار مشکل و آسیب خواهیم شد، و بدین طریق موجب نفوذ د
:  جامعه اسالمی می شوند

هم»•
 
ه منهم یا ایها الذین آمنوا التتخذوا اليهود و النصاری أولیآء بعضهم أولیآء بعض و من یتول

 
منکم فإن

خش ی أن تصیبنا فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فيهم یقولون ن-إن هللا ال یهدی القوم الظاملین
وا فی أنفسهم -51/نادمین، مائدهدآئرة فعس ی هللا أن یأتی بالفتح أو امٍر من عنده فُیصبحوا علی مآ أسر 

رخی از خود نگیرید که ب( و دوستان)ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصاری را سرپرستان : 52
ستی که برا. آنان دوست یکدیگرند و هر کس از شما که آنها را به دوستی برگزیند از آنها خواهد بود

ار دارند افرادی را که دلی بیم( ولی برخالف این دستو)-خداوند مردمان ستمکار را هدایت نخواهد کرد
(  آینده)م که در ترس آن را داری: می گویند( و)پیش ی می گیرند ( بر یکدیگر)می بینی که در دوستی با آنها 

ی، یا حادثه اما امید است که خداوند پیروزی و فتح( و به کمک آنها نیازمند شویم)به ما آسیبی برسد 
اشتند از جانب خود پدید آورد و اینها از آنچه در دل هایشان پنهان می د( به نفع مسلمانان)دیگری را 

«.پشیمان گردند


