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چکیده

آنچه مسلم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در مسیر پیشرفت حقیقی خود با طیف وسیعی از
تهدیدهای نوپدید و ناامن کنندۀ دشمنان داخلی و خارجی در زمینههای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،رسانهای ،تبلیغاتی و غیره مواجه است و دشمن در جهت رسیدن به اهداف خود ،ضمن
بهرهبرداری از فناوریهای روز و پیشرفته ،هر ساله هزینههای هنگفتی را به این امر اختصاص میدهد.
بنابراین در این فضای به شدت تغییر پذیر و نامطمئن ،بررسی زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید از
منظر فرماندهی معظم کل قوا یک ضرورت حتمی است و اهمیتی ضرورتی دوچندان مییابد .لذا
پژوهش حاضر که به بررسی موضوع فوق میپردازد ،برمبنای هدف از نوع اکتشافی بوده و بر مبنای
نتایج از نوع کاربردی و بر مبنای رویکرد تحقیق ،از نوع کیفی است و برای گردآوری اطالعات از روش
«از روش اسنادی» استفاده شده است .برابر نتایج بدست آمده زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید اعم
از حوزههای نظامی ،از منظر فرماندهی معظم کل ناشی از عملکرد دشمنان نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران میدانند که در فرمایشات ایشان به دشمنان خارجی با انواع و اقسام شیوه عملکرد و
همچنین دشمنان داخلی و عوامل نفوذی ،فتنه گر و قانون شکن اشاره شده است که برابر اوامر ایشان
این دشمنان گاهی به صورت سخت زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید را فراهم میآورند و و اکثر
مواقع بصورت نرم و نفوذی عمل کنند.

مقدمه
دو مقوله حق و باطل چون نور و ظلمت هستند ،هر جا که نور حق بتابد ،باطل رخت بر میبندد و
هر جا که باطل پرده گسترد ،نور حق دامن بر میچیند .از این رو در طول تاریخ ،پیامبران و
رهبران الهی همواره درگیر با باطل گرایان بودهاند .آنگاه که شیطان با ترفندی ماهرانه ،آدم و حوا را
فریب داد و زمینه سقوط آنها را فراهم ساخت و آنگاه که خون سرخ هابیل ،مظلومانه به دست
برادرش قابیل چهره زمین را رنگین ساخت ،دشمن باطل علیه حق ظهور یافت و به حق گرایان و
مؤمنان هشدار داد که باید برای تحقق اهداف الهی خویش گامی برتر از خداشناسی و خودشناسی
بردارند .باید در مسیر عبودیت به شناخت دشمنان و راهزنانی که در کمین نشستهاند ،نیز بپردازد.
(آخوندی)63:1385،؛ چرا که دشمنان به عنوان عامالن اصلی ایجاد تهدید و نامنی هستند و از
طرفی تهدید و ناامنی به عنوان مهمترین چالش در مسیر پیشرفت قرار دارد
امروزه نظام اسالمی در مسیر پیشرفت حقیقی خود با طیف وسیعی از اقدامات تهدید آمیز و ناامن
کنندۀ دشمنان در زمینههای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،رسانهای ،تبلیغاتی و غیره در
ارتباط است و دشمن در جهت رسیدن به اهداف خود ،ضمن بهرهبرداری از آخرین فناوریها ،هر
ساله هزینههای هنگفتی را به این امر اختصاص میدهد .بنابراین در این فضای به شدت تغییر پذیر
و نامطمئن ،بررسی عوامل ایجاد تهدید و ناامنی به عنوان مهمترین چالش در مسیر پیشرفت با
بهرهگیری از سخنرانیهای مقام معظم یک ضرورت حتمی است .لذا با در نظر گرفتن موارد فوق و
اهمیت و ضرورت توجه به زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید ،نویسنده موضوع نوشتار خود را ،تحت
عنوان «زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا » قرار داده است.

یافته های پژوهش
برابر بررسیهای بعمل آمده از مجموعه سخنرانیهای مقام معظم رهبری این گونه استباط میشود که
معظم له با نگرشی کلی و همه جانبه زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید را ناشی از دشمنان اسالم ناب
محمدی میدانند که در فرمایشات ایشان به دشمنان خارجی با انواع و اقسام روش دشمنی و
همچنین دشمنان داخلی و عوامل فتنه و قانون شکن اشاره شده است .آنجا که میفرمایند «:دو خطر
عمده ،اسالم را تهدید مىکند که یکى خطر دشمنان خارجى و دیگرى خطر اضمحالل داخلى است»در
جایی دیگر میفرمایند «:دشمنان انواع و اقسامى دارند :دشمن خارجى و دشمن داخلى .گاهى در
درون هم دشمن هست .دشمن داخلى آن چهرهى نفاقآلوده را هم باید شناخت»
الف) دشمنان خارجی به عنوان زمینه سازان بروز تهدیدهای نوپدید عوامل ایجاد نامنی
یکی از زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید و عوامل ایجاد نامنی با بهرهگیری از سخنرانیهای مقام
معظم رهبری دشمنان خارجى هستند کسانی که از بیرون مرزها ،با انواع سالحها ،موجودیت یک نظام
را با فکرش و دستگاه زیربنایى عقیدتىاش و قوانینش و همهچیزش هدف قرار مىدهد .آنجا که می-
فرمایند« :دشمن خارجى یعنى کسى که از بیرون مرزها ،با انواع سالحها ،موجودیت یک نظام را با
فکرش و دستگاه زیربنایى عقیدتىاش و قوانینش و همهچیزش هدف قرار مىدهد» در بررسیهای
بعمل آمده از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص علل دشمنی دشمنان در ایجاد تهدید و ناامنی در
مسیر پیشروی نظام اسالمی میتوان به دو علت اصلی پی برد.
یک علت ترس از گسترش اسالم ناب محمدی در بین ملتها و به خطر انداختن منافع استعمارگران
است .ایشان در این رابطه میفرمایند« :دو چیز به نام اسالم است که شاید بعضی از ظواهر این دو با
هم شباهت داشته باشد .اما روح و لُبّ و جهتگیری این دو چیز یکسان نیست .اسالم حقیقی ،اسالم
قرآنی و اسالم ناب محمدی که در خدمت صاحبان قدرت و رؤسای شرق و غرب قرار نمیگیرد .یک
اسالم هم ،همان اسالمی است که اسم اسالم و ظواهر اسالم را دارد ،اما به آسانی در خدمت امریکا و
غرب و شرق قرار میگیرند»
علت دیگر دشمنی استکبار این است که نظام اسالمی با تحمیل فرهنگ غرب بر ملتهاى مسلمان،
مخالف است .به تعبیر مقام معظم رهبری «از دیگر مسائلى که دشمن استکبارى را نسبت به جمهورى
اسالمى خشمگین مىکند ،این است که ما با تحمیل فرهنگ غرب بر ملتهاى مسلمان ،مخالفیم».

ادامه یافته های پژوهش
ب) دشمنان داخلی و عوامل نفوذی ،فتنه گر و قانون شکن به عنوان زمینه سازان بروز
تهدیدهای نوپدید و عوامل ایجاد نامنی
در فرمایشات مقام معظم رهبری ممکن است برخی از جوانان با تفکرات غلط سیاسى به دشمن داخلی
تبدیل شده و زمینههای بروز تهدیدهای نوپدید را فراهم کرده وبه عنوان عوامل ایجاد تهدید و ناامنی
در مسیر پیشرفت عمل کنند .آنجا که می فرمایند« :عدهیى را با تزریق تأمالت و تفکرات غلط
سیاسى ،از راه صحیح منحرف کند .اوایل انقالب ،عدهیى جوان در این کشور پیدا شدند و اسلحه به
دست گرفتند و با دولتى انقالبى -که شرق و غرب با آن مبارزه مىکرد -جنگیدند! دشمن ،در مغز این
بیچارهها و طفلکها ،فکر غلط سیاسى تزریق کرده بود .در همین دانشگاه تهران ،در سال  58و ،59
دانشجو سنگرسازى کرد و اسلحه بهدست گرفت و به سمت دولت و ملت انقالبى تیراندازى کرد .این
کار ،با کدام مقیاس قابل فهم و باور است؟! دانشجویى که باید در برابر دشمنان انقالب سینه سپر کند
و سپر بالى این انقالب بشود ،خودش بالیى به جان این انقالب شد»
دشمنان داخلی با ترویج فساد اعم از شهوات جنسى و یا فسادهاى مالى ،اخالقى و عملى میتواند به
عنوان عوامل ایجاد تهدید و ناامنی عمل کنند .لذا در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده است:
«دشمن نباید بتواند با ترویج فرهنگ فساد -هر نوع فسادى ،چه فسادهاى مربوط به شهوات جنسى و
چه فسادهاى مالى و چه انواع و اقسام فسادهاى اخالقى و عملى دیگر -این انقالب را از درون بپوساند»
از دیگر از عوامل ایجاد تهدید و عوامل قانون شکن داخلی است به تعبیر مقام معظم رهبری «جامعهى
بىقانون موجب انحطاط انسان است و انسان اصلًا نمیتواند زندگى کند ،موجب نابودى و زوال انسان
خواهد شد» و یکی دیگر عوامل ایجاد تهدید موضوع فتنه و عوامل فتنهگر است که معموال توسط
عوامل داخلی دشمنان اجرا میشود .مقام معظم رهبری میفرمایند« :فتنه یعنى آن فضاى غبارآلودى
که چشمهاى انسان قادر بر دیدن در آن فضاى غبارآلود نیست؛ راه را نمىبیند ،صالح را تشخیص
نمىدهد»

نتیجه گیری و پیشنهاد
بررسیها نشانگر آن است که مقام معظم رهبری با نگرشی کلی و همه جانبه زمینه سازان بروز تهدید
های نوپدید و عوامل ایجاد ناامنی را دشمنان اسالم ناب محمدی میدانند که در فرمایشات ایشان به
دشمنان خارجی با انواع و اقسام روش دشمنی و همچنین دشمنان داخلی و عوامل نفوذی ،فتنه گر و
قانون شکن اشاره شده است آنجا که میفرمایند «:دو خطر عمده ،اسالم را تهدید مىکند که یکى
خطر دشمنان خارجى و دیگرى خطر اضمحالل داخلى است» در جایی دیگر میفرمایند «:دشمنان
انواع و اقسامى دارند :دشمن خارجى و دشمن داخلى .گاهى در درون هم دشمن هست .دشمن داخلى
آن چهرهى نفاقآلوده را هم باید شناخت»
در ضمن برابر اوامر مقام معظم رهبری دشمنان گاهی به صورت سخت ایجاد تهدید و ناامنی میکنند
و گاهی هم بصورت نرم و نفوذی عمل کنند .آنجا که میفرمایند «:یکجور دشمنى ،دشمنىِ سخت
است؛ بمبى بیندازند ،تیرى بزنند ،تروریستى بفرستند .یکجور دشمنى ،دشمنىهاى نرم است که من
از چندى پیش مسئلهى نفوذ را مطرح کردم؛ نفوذ خیلى مسئلهى مهمّى است ....از اصل واقعیّت نفوذ
غفلت نشود؛ غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است ،دشمن دارد براى نفوذ طرّاحى میکند».
به هر حال دشمنان خارجى زمینه سازان بروز تهدیدهای نوپدید و مهمترین عوامل ایجاد تهدید و
ناامنی هستند آنان کسانی هستند که از بیرون مرزها ،با انواع سالحها ،موجودیت یک نظام را با فکرش
و دستگاه زیربنایى عقیدتىاش و قوانینش و همهچیزش هدف قرار مىدهد.
در ضمن برابر فرمایشات مقام معظم رهبری ممکن است برخی از جوانان با تفکرات غلط سیاسى به
دشمن داخلی تبدیل شده و به عنوان زمینه سازان بروز تهدیدهای نوپدید و عوامل ایجاد تهدید و
ناامنی در مسیر پیشرفت عمل کنند .یا دشمنان داخلی با ترویج فساد اعم از شهوات جنسى و یا
فسادهاى مالى ،اخالقى و عملى به عنوان عوامل ایجاد تهدید و ناامنی عمل کنند .در واقع از دیگر
عوامل داخلی ایجاد تهدید و ناامنی میتوان به عوامل نفوذی اشاره کرد؛ چرا که دشمن در صدد نفوذ
است و برای آن طراحی میکند .و در نهایت برابر نتایج تحقیقات عوامل قانون شکن و فتنهگر از
عوامل ایجاد ناامنی هستند.
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