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 چکيده
در قالا  مااار م و    یامام )ره( و مقاام مظمام رر ار    شاتيو فرما اتيم، رواموضوع دشمن در قرآن كري

 ديا به دل ل داللت بر بظد سل ی امن ت از نگاه تهد یشناسخاصی طرح و ارائه شده كه در اين م ان دشمن یمظان
 یرادشمن از طريق استن اط داللت داتيتهد یردف اين نوشتار كال دشکاف .است ارم ت بااليی یدارا یشناس

، بر ايان  باشدیمنتشر شده در كشور م یسند باالدست نيروزترعنوان بهگام دوم انقالب به ه ان شناسی در بدشمن
پاسخ به اين سؤال  یبرا ست؟ گام دوم انقالب چ ه ان دشمن در ب یرااساس پرسش اصلی آن است كه: داللت
 یدو كاانون دشامن   دراد یپژورش نشاان ما   یراافتهي .شده است تاادهاز روش پژورش محتوای متن محور اس

با نام موسوم به بلوک شرق نابود  زم ال قرار داشته كه سوس رانيا یدر برابر انقالب اسالم سم  رال و ل زم ال سوس
ن  و در حاال احتااار و از با    دهيا گرد یبا نام موسوم به بلوک غرب گرفتار مشکالت متظدد سم  رال شده و ل

كشاور   ت ا كاردن امن  ث اتیانقالب بوده و ردف او ب ل به دل یاسالم رانيمن با ادش یعلت دشمن .رفتن است
 راا، ت ا واقظ فيا به ارادافش ع ارتناد از تحر   دن رس یدشمن برا وه به دست آمده ش جه براساس نت باشد،یم

 یر گبهره ف، اقتصاد ضظ جاديا ور،كش ندهياز آ ن كردن مردم و مسئول وسيمأ ار، در اخت یاستااده رمه ابزاررا
دفااع محکام و    ز ا ن یدشامن  ن مقابله با چن یبرا باشد،یم یمجاز یبا قدرت فاا رات و انکار واقظ مياز تحر

 ه توصا  یبزرگ و جهااد علما   یبه ركوردرا دن رس یبا دشمن، تالش برا یبه اصول، مرزبند ی نديمتقابل، پا
 . شده است

 

 . تيدشمن، امن ران،يا يگام دوم، انقالب اسالم هياني، ب(يالعال)مدظلهايخامنه اهللتيآ ها:کليدواژه

                                        
 yth42108@gmail. com دكتری امن ت ملی، مدرس دانشکده فارابی:. 1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24234621.1401.12.46.1.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24234621.1401.12.46.1.1
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 مقدمه
سجده كن د  بر آدمفرمايد و چون فرشتگان را فرمان داديم كه خداوند ت ارک و تظالی می

ش طان كه ابا و تک ر ورزيد و از فرقه كافران گرديد بر رم ن اسااس   رمه سجده كردند مگر

و شا طان ن از قسام يااد كارد كاه در روی زما ن         خداوند ن ز ش طان را از خود دور نماود 

انسان ظهاور پ ادا    اولين دشمنرا را گمراه نمايد مگر بندگان خالص را و اين بود كه انسان

 . (43سوره بقره، آيه )كرد 

در طول ح ات با بركت انقاالب در  مقام مظمم رر ری با توجه به شناختی كه از دشمن 

دشامن توجاه    بلندمادت اگر به اقدامات كوتاه مادت و   داندیمدارد چهل سال اول انقالب 

تلااات   اصاطالح باه تلاات مظنوی و مادی زيادی باه كشاور تحم ال نماياد      تواندیمنشود 

به ردف غائی خود كه نابودی كشاور و نماام    بساچه .(11/7/1431ب انات، )ب شتری از ما بگ رد 

 وماماد و  موقا  بهعالن و رشداردری با ا دينمایمو نائل شود؛ بنابراين سظی  ترکينزداست 

 اماان یبا را از حماالت   راا آنی حاكم تی، به مسئول ن و ماردم  باالدستخصوص در اسناد به

ايشان موضوع دشمن را با ابظاد و ماار م متظددی در مقااط  متتلاف    دي نما ترآگاهدشمن 

غ اره كاه   و...   زمترس م و تشريح نموده است، مانند اشاره به استک ار، نمام سالطه، صاه ون  

بارای شاناخت    .باررا و باررا در ررنمودرا و دستورات ايشان مورد تأك د قرار گرفته اسات 

سند باالدستی كشور از ساوی مظمام    نيروزتربهماهوم دشمن در ب ان ه گام دوم انقالب كه 

له است، واژه دشمن و مشتقات آن مورد بررسی و واكاوی بر اساس روش پژورش تحل ال  

 .  است ی متن محور قرار گرفتهمحتوا

بنادی كلای، دشامنان    توان در يک تقسا م رای مقام مظمم رر ری، میبا توجه به ديدگاه

نمام اسالمی را به دو قسم، دشمنان درونی و دشمنان ب رونی تقسا م كارد، دشامن ب رونای     

رد باشد، بر رم ن اساس دشمن مودارای وجه سل ی و دشمن درونی دارای وجه ايجابی می

 ب رونای  دشامن  نقاش  بار  نااظر  كاه  است واژگانی جمله بحث در ب ان ه گام دوم انقالب از

است، دشمن ب رونی الگوی موفق حاكم ت نمام جمهوری اسالمی ايران را تهديادی بارای   

ابتداً موقظ ت كشورمان و قادرت نارم آن    داندیمی المللن بی و امنطقهمناف  خود در سطح 
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 .متحدان و كشوررای وابسته به غرب را مامحل كناد  تواندیمس ا در منطقه جنوب غرب آ

ی چون انقاالب اساالمی اسااس رويکارد پ شاروی خاود را روی ماردم        المللن بدر سطح 

 تواناد یما خصوص مملوم ن نهاده است؛ لذا با توجه به بستررای ساده، كشوررای جهان به

قدرت و برنامه حذف  مطال ه عزل ازرا به جن ش درآورد و از حاكمان رمسو با غرب  راآن

وابستگی از امپريال سم و حاظ مناف  ملی خود را بتوارند به رم ن انگ ازه دشامن ب رونای    

ی و بساتررای كاه در داخال رسات رم نا ن      المللن بنهايت تالش خود را با تمامی ابزار 

بزار ماورد اساتااده   ی ب شتر برای اثرگذاری ب شتر بر مردم و مسئول ن با استااده از ابسترساز

ی كه در اخت ار دارد برای ناكامی، ضظف و در صورت توان سرنگونی نماام  اده   پنوين و 

 واژه وجه سال ی ايان   رایحاضر تالش شده تا داللت پژورش ؛ بنابراين دردردیمرا انجام 

 . شود واق  تحل ل مورد

امن ات   ی و اساالمی انقالب چگونگی تقويت گاتمان ردف از انجام اين پژورش تقويت 

 و مشتقات دشمن در ب ان اه گاام دوم انقاالب، رم نا ن     واژگان رایداللت تحل ل طريق از

ی دشمن و تحل ال علال و   رایژگيودشمنی، وضظ ت دشمن و بررسی  یراكانونشناسايی 

عوامل دشمنی با نمام اسالمی، شناسايی ارداف دشمن، بررسی ش وه و شاگردرای دشامن،   

رای مورد استااده دشمن، ش وه مورد استااده پ اده نمام داخلی دشمن و نهايتاً شناسايی ابزار

راای  به اين پرسش پاساخ دراد كاه داللات     شودیمتالش  و رای مقابله با دشمن استراه

دشمن در ب ان ه گام دوم انقالب چ ست؟ رم ن ن علال، عوامال، رادف، شا وه، شاگرد و      

  چ ست؟ابزاررای دشمن برای رس دن به اردافش 

نمری دارای ارم ت است زيرا باعث غنا و تقويت گاتماان امن ات    ح ث از پژورش اين

اسالمی در حوزه مطالظات علاوم اساالمی خواراد شاد، از منمار رار اردی دارای ارزش و       

را را بارای  را و اقدامات آنی دشمنان، ويژگیالمللن بی و امنطقهاعت ار است زيرا در سطح 

 چارا  اسات  ارم ت دارای سازد، از ح ث موضوعیمی كشور نمايان میجامظه س اسی و عل

 مطارح  امن ات  سل ی مطالظات در اصلی ركنعنوان به كه دشمن پرداخته مهم موضوع به كه

دشامن در   ت  ا ن  باه  كاه  چارا  شاود یم ارزيابی مهم پژورش ن ز رويکردی ح ث است، از
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دارای ارزش خاصای   پاژورش  ن ز ردیكارب نمر از .است ی پرداختهباالدستسند  نيروزتربه

امن ات   باومی  گاتمان بنای و تهديد و دشمن رايج گاتمان اصالح در تواندیم كه چرا است

 باه  منجار  ق  ال  اين از موضوعاتی به پرداختن عدم .نمايد كمک جمهوری اسالمی ايران در

 دفرايناا نت جااه در و شااده جامظااه باار تهديااد و دشاامن حاااكم گاتمااان در انحااراف بااروز

 ب اانگر  موضوع اين .نمايدمی متدوش را ی س اسی و امن تیرایر گم تصم و سازیتصم م

 .  باشدیم پژورش پ ش رو كاربردی و نمری ضرورت

راا  داده و تحل ل گردآوری برای .است بن ادی نوع، ح ث از پژورش حاضر روش انجام

كل متن سند  شامل ماریآ جامظه .است شده استااده محور متن محتوای تحل ل روش از ن ز

 نمونه جامظه استااده گرديده و آن مشتقات دشمن و واژه كه باشدیمب ان ه گام دوم انقالب 

شاده در ب ان اه گاام دوم     انجاام  جساتجوی  باه  توجاه  با .است شده انتتاب شمار تمام ن ز

 8مرحلاه دشامن،    14)مرحلاه تکارار شاده اسات،      14انقالب كلمه دشمن و مشتقات آن 

واژه دشمن يکی از موضاوعات ماورد    اينکه به عنايت با (مرحله دشمنی 1ه دشمنان، مرحل

را و مشتقات آن در پژورش حذف باشد ر چ يک از واژهتأك د در ب ان ه گام دوم انقالب می

 .  اندنشده

فرمايناد: غال ااً كشاوررا و جواما  از     الظاالی( مای  مقام مظمم فرماندری كل قوا )مدظلاه 

گ ارد و ماا   وقتی دشمن كما ن مای   .خورند ت و نشناختن فرصت، ضربه میندانستن موقظ

شناس م يا اگر چنان ه اطالع پ ادا كارديم، عاالا را    دان م كه او كم ن گرفته است، نمینمی

 .(44: 1434مارادی و جمشا ديان،  ) ميخاور یما درا م آن وقات ضاربه    زود و به رنگام ارائه نمای 

اين رست كه احساس  است یجارو مسئول ت ساری و  متأساانه آن چ زی كه در ب ن مردم

كه كشورمان در موقظ ت حساس و پ چ تاريتی خود قرار دارد ايان حساسا ت باه     كندینم

داليلی رم ون دين و مذر ، فررنگ، تمدن و مناب  غنای در طاول تااريخ رم شاه محال      

اشااره   اختصاار باه  ی روز دن ا بوده و خوارد بود تا اين عوامل كهراقدرتطم  ب گانگان و 

شد وجود دارد اين دشمنی وجود دارد اما اين دشمنی با جم   اين عوامال، عامال ديگاری    

ی و امنطقهبه نام انقالب اسالمی باعث شده كشورمان ب شتر از گذشته مورد دشمنی اجان  
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ی قرار گ رد، لذا از بدو پ روزی انقالب مورد رجمه بزرگ دشامنی بزرگای قارار    افرا منطقه

كاه تماام دشامنان خاود را شکسات       شاود یمگرفته است، لذا يا انقالب به حدی قدرتمند 

اين رجمه  وگرنه شودیمی ن نشعق ی خود دچار راآرمانيا اينکه خدای نکرده از  دردیم

 تواناد یمی توسظه انقالب، باالدستدشمنی ادامه دارد، لذا تداب ر رر ر فرزانه انقالب در سند 

د برای احساس مسئول ت ب شاتر در راساتايی مقابلاه باا دشامن و تقويات       اتمام حجتی باش

 راا آنانقالب با اقدامات سازنده رمه آحاد، بنابراين توجه به شناخت دشمن و ابزار دشمنی 

ما را در غل ه بر دشمن ررنماون   تواندیم راآنبراساس دانش مقام مظمم رر ری و عمل به 

   .دي نماو موفق 

 

 يشينه پژوهشپ مباني نظری و

بندی كلی، دشمنان نمام اسالمی به ساه قسام دشامنان درونای، دشامنان      در يک تقس م

 :گردندیمب رونی و دشمنان ترك  ی تقس م 

دشامن درونای    .اسات  (ناا  )دشامن درونای   : گمرا( )درونالف ( دشممن درونمي   

، راای افراطای  رای بدی رم ون تن لی، نشاط كار نداشاتن، ناام ادی، خودخاواری   خصلت

 . (34: 1478خاتمی، )است ... بدب ن بودن به آينده و

منمور از دشمنان ب رونی، دشمنانی رستند كه در مقابال  : (برونگرا)ب ( دشمن بيروني 

حجاازی و  )شاوند  كنند و مان  پ شرفت و ترقی حاق محاوران مای   گ ری میج هه حق موض 

  .(34: 1431تهرانی، 

ناام ادی،  )من ب رونی با تهديد دشامن درونای   زمانی كه تهديد دش ج ( دشمن ترکيبي:

با رام حاادش شاوند باا دشامن       (ی و سستی ب ن مردمحالیبانگ زگی، بدب نی به آينده، بی

 . (74: 1478پور،)سلمانترك  ی مواجه رست م 

دشمن ب رونی دارای وجه سل ی و دشمن درونی دارای وجه ايجاابی و دشامن ترك  ای    

بر رما ن اسااس   . (17: 1433منصوبی و حاجی خمساه، )باشد جابی میدارای رر دو وجه سل ی و اي
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 دشمن نقش بر ناظر كه است واژگانی جمله دشمن مورد بحث در ب ان ه گام دوم انقالب از

 .  با وجه سل ی است ب رونی

 

 مباني مفهومي

تحديد قلمرو مظنايی ماار م اصلی پژورش، در اين قسمت نتسات   ضرورتبهبا توجه 

 . شودهومی دشمن ت   ن شده و در ادامه تحل ل ب ان ه گام دوم آورده میمرزرای ما

و در زباان عربای مظاادل آن     «Enemy»واژه دشمن در فررنگ الت ن متارادف باا ل ات     

ضاربه زدن   درصادد در ل ت دشمن يظنی كسی كه خوی تجاوزگری داشته و  .است «عدو»

 . (11: 1477درتدا،) باشدیم «زشت ط  »و  «بد نا » یمظنمقابل است و به  طرفبه

و  جاو نه كدشمن در اصطالح آن است كه نس ت به كسی، گروه يا كشوری بدخواه 

كسی كه درصدد ضربه زدن و صدمه  .(18: 1483جزينی و عل زاده،)يا در جنگ و ست ز باشد. 

ورزی بتوارد به افرادی تظرض، تجاوز و رساندن به غ ر باشد و از باب عداوت و ك نه

ظدی نمايد و يک ردف خاصای از ايان عمال خاود داشاته باشاد، دشامن محساوب         ت

 . (44: 1431غالمی و نجاظلی،)شود. می

توان به ساه  را از ح ث محتوايی می راآنی، شناسدشمنبا بررسی مناب  مرت ط در حوزه 

 دسته تقس م نمود:

ايان آثاار   ی دشامن اختصااص دارد، در   راا اسات  سمتونی كه به تجزيه و تحل ل . الف

جمهاوری اساالمی اياران اتتاا       بر ضاد ی متتلای كه دشمنان رااست سمحققان به ت   ن 

بر اين اسااس مالحماات نماری در خصاوص چ ساتی دشامن        .اندگماردهرمت اند، كرده

توان به در اين ارت اط می .است مدنمرچندان موضوع ت ندارد و در عوض عملکرد دشمن 

( اشاره نموده كه جنگ نرم دشمن و اقداماتی كاه  1434 ديان )تحق ق آقايان مرادی و جمش

 .  اند، به بحث گذارده شده است يل اين عنوان عمل اتی شده

آثاری كه به موضوع نحوه مقابله با دشمن اختصااص دارد، در ايان متاون محققاان     . ب

 توانیمرای مثال ب. ی مقابله با دشمنان را ت   ن نمايندرااست ساند تا الگو و يا تالش نموده
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 الساالم ه ا علاشاره داشت كه به ت   ن الگوی رفتاری امام علی  (1478خاتمی )به مقاله آقای 

 . در برخورد با دشمنان اشاره دارد

شاناخت اناواع دشامن اختصااص دارد، در ايان متاون اصال         ضرورتبهآثاری كه . ا

ی شناسا دشامن تن باه  پارداخ  ضرورتی مدنمر بوده و تالش شده تا ارم ت و شناسدشمن

ی اماام  راا دگاهيا د( اين موضوع را باا تحل ال   1478)پور برای مثال آقای سلمان .ت   ن شود

 (1434)در رم ن خصوص به تحق ق آقای رحماانی   .ت   ن و تشريح نموده است ره()خم نی

ی و انواع دشامنان  شناسدشمناشاره داشت كه با رجوع به قرآن كريم از ارم ت  توانیمن ز 

( ن از از رما ن منمار باه موضاوع      1481)مستند به كالم الهی ستن رانده و آقاای بهشاتی   

 . نگريسته با اين تااوت كه افزون بر آيات به روايات ن ز رجوع نموده است

 

 هادادهگردآوری 

 11را و تحل ل محتوای متن محور بر روی واژه دشامن و مشاتقات آن   با گردآوری داده

 11ی مناس  و اساتااده به ناه باا    برداربهرهتتراا گرديد كه برای اصطالح اصلی و مهم اس

 اند:هكد مشتص و به شرح  يل مظرفی شد

 کد موضوعي اصطالح احصاء شده ردیف کد موضوعي نشدهصاء اصطالح اح ردیف

 H مقاومت در برابر دشمن A 7 كانون دشمنی 1

 K تحريم دشمن B 8 وضظ ت دشمن 1

 M نمام دشمن ادهپه ش و C 3 آينده دشمن 4

 N ويژگی دشمن D 11 مقابله با دشمن 3

 O ابزار دشمن E 11 ش وه دشمن 5

 G علت دشمنی F 11 ردف دشمن 4

 

 تحليل متن بيانيه

ای كاه در آن  با روش تحل ل متن محور كل ه كلمات و مشتقات دشمن در قالا  جملاه  

انتتااب و ساپ  كل اد     (ماورد  11)صلی متن ا عنوانبهقرار گرفته از متن ب ان ه استتراا و 
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و مورد تأك اد   مدنمری مهم آن استتراا و در نهايت اصطالح راداللتواژه آن مشتص و 

 اصاطالح باه گ اری  ی و نت جاه بناد جما  ی و بارای  بناد دستهتحص ل شده است، به جهت 

 استتراا شده كد موضوعی بر اساس كدرای اصلی )جدول باال( داده شده است:  

 کد اصطالح داللت کليدواژه متن ردیف

1 

يکااای از آن دو كاااانون  

دشااامنی ناااابود شاااده و 

ديگری باا مشاکالتی كاه    

خ ر از نزديکای احتااار   

 درند.  یم

 دو كانون
انقااالب اسااالمی دو كااانون  

 دشمنی دارد. 

كانون دشمنی 

 سوس ال زم
A1 

كانون دشمنی 

 ل  رال سم
A2 

 B1 دشمن وضظ ت (سوس ال زم)  رفظالغدشمن  نابود

 احتاار
دشاامن فظااال ولاای درگ اار   

 ل  رال زم(مشکالت )

 B1 وضظ ت دشمن

 C1 آينده دشمن

1 

 باه شاد ت  به اصول خود 

راای  پاي ند و به مرزبنادی 

خود با رق  اان و دشامنان   

 حس اس است.   به شد ت

 اصول
انقالب اسالمی در برابر دشامن  

 به اصول خود پاي ند است.  
 D1 مقابله با دشمن

 مرزبندی
انقاااالب اساااالمی در برابااار 

 دشمن مرزبندی دارد. 
 D2 مقابله با دشمن

 دشمنان
بااه مرزبناادی بااا دشاامنان    

 حساس است.  
 D3 مقابله با دشمن

4 

دشاامن از  از حملااهپاا  

خاود دفاااع كارده و ال ت ااه   

ضربت متقابال را محکام   

 فرود آورده است.  

 E1  وه دشمنش دشمن رم شه درصدد حمله است.  حمله دشمن

 D4 مقابله با دشمن دفاع ويژگی نمام اسالمی.   دفاع

ضربت 

 متقابل

ضااربه محکاام و متقاباال بااه  

 دشمن تجاوز كار
 D5 مقابله با دشمن

3 

ای دشمنان انقالب با انگ ازه 

قااااااوی، تحريااااااف و 

گذشاته   پردازی دربارهدروغ

و حت ی زمان حاال را دن اال   

ی كنند و از پاول و رماه  یم

رراااا بااارای آن بهاااره  ابزا

ررزناان فکار و    گ رناد. یم

 عق ده و آگاری بس ارند.  

 تحريف
   راا  ات واقظدشمن به تحريف 

 پردازد.  یم
 E2 ش وه دشمن

گذشته و 

 حال

شاا وه دشاامن در گذشااته و  

را باوده   تواقظحال تحريف 

 است.  

 E3 ش وه دشمن

پول و رمه 

 ابزاررا

برای رس دن به رادف از رار   

 كند.  یمااده ابزاری است

 E4 ش وه دشمن

 O3 ابزار دشمن

 ررزنان فکر
 رگذاری بر فکر و تأثبه دن ال 

 عق ده است.  
 F1 ردف دشمن
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 کد اصطالح داللت کليدواژه متن ردیف

5 

حق قاات را از دشااامن و  

تااوان ینماانمااامش  ااادهپ

 شن د.  

 حق قت
دشاامن بااه دن ااال تحريااف و 

 ی است.  پردازدروغ
 E5 ش وه دشمن

 نمام ادهپ
ت را نماام دشامن حق قا    ادهپ

 كند. یموارونه 

 E6 ش وه دشمن

نمام  ادهپش وه 

 دشمن
M1 

4 

شاد ت   را با رماه دشمنی

آغاااز شااد و اگاار ن ااود   

قاادرت عماا م ايمااان و   

ی ايااان مل ااات و انگ ااازه

 ...رر ری آسمانی و

 شدت
انقااالب باعااث شااروع دشاامنی   

 دشمن با رمه شدت و قدرت شد.  
 G1 علت دشمنی

ايمان و 

 انگ زه

انگ ازه ماردم باعااث    ايماان و 

 مقاومت در برابر دشمن شد. 

رمز پايداری در 

 برابر دشمن
H1 

رر ری 

 آسمانی

رر اااری اماااام )ره( باعاااث  

 پ روزی در برابر دشمن شد. 

رمز پايداری در 

 برابر دشمن
H2 

7 

 

 به بركت تحريم دشامنان، 

به تواناايی داخلای را    ات کا

 به رمه آموخت.  

 تحريم
ركات  تحريم دشامن باعاث ب  

 برای كشور شد. 
 K1 تحريم دشمن

 توانايی داخل
باه تواناايی    اتکاا آثار تحاريم  

 داخلی بود. 
 K2 تحريم دشمن

8 

انقااالب اسااالمی ث ااات و 

 اات تمام اات كشااور و امن

ارضی و حااظت از مرزرا 

ی جاد را كه آماا تهدياد  

دشمنان قارار گرفتاه باود    

 ضمانت كرد. 

 F2 ردف دشمن است.   رای دشمنيتاولويکی از  امن ت كشور

تمام ت 

 ارضی
 F3 ردف دشمن يکی از ارداف دشمن است. 

 تهديد جدی
تهديااد دشاامن جاادی و اگاار 

 نمايد. یمبتواند اقدام 
 E17 ش وه دشمن

 ضمانت
انقالب ضامن حاظ كشور در 

 برابر دشمن است. 

رمز پايداری در 

 برابر دشمن
H3 

3 
مل ی و روابط خارجی و  عزت

 با دشمن.   مرزبندی
 مرزبندی

مرزبندی جزو اصول اساسای  

 برای مقابله با دشمن است. 
 D6 مقابله با دشمن

11 

ای س است ت ل  ی و رساانه 

ين تااارفظاااالدشااامن و 

 رااای آن، مااأيوس برنامااه

ساااازی ماااردم و حت ااای   

مساائوالن و مااديران مااا از  

 آينده است.  

س است 

 یارسانه

ش وه دشمن استااده گساترده  

 و رسانه است.  از ت ل  ات 
 E7 ش وه دشمن

مأيوس 

 سازی

ماااأيوس كاااردن ماااردم و   

راای   وهشمسئوالن از نمام از 

 دشمن است.  

 E8 ش وه دشمن
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 کد اصطالح داللت کليدواژه متن ردیف

11 

بزرگ كردن ع وب كوچک و 

كوچک نشاان دادن ياا انکاار    

ی باازرگ، برنامااه  محساانات

 رم شاااگی رااازاران رساااانه

صوتی و تصويری و اينترنتای  

 دشمنان مل ت ايران است.  

 کاران
رای دشمن  وهشانکار يکی از 

 است.  
 E9 ش وه دشمن

برنامه 

 رم شگی

ی صاوتی  رارسانه ری از گبهره

و تصااويری و فاااای مجااازی 

 رای دشمن است.  وهشيکی از 

 E10 ش وه دشمن

11 

رای آناان در داخال   دن اله

اند كشور ن ز قابل مشارده

راا  كه با اساتااده از آزادی 

در خدمت دشمن حركت 

 كنند.  یم

 رادن اله
كسانی كه در داخل كشور در 

 كنند.  یممس ر دشمن حركت 
 E11 ش وه دشمن

 آزادی

آزادی ب ااان در كشااور باعااث 

نماام   ااده پعناصر  سوءاستااده

 شود. یمدشمن 

نمام  ادهپش وه 

 دشمن
M2 

خدمت 

 دشمن

زنناد كاه   یمكسانی كه حرفی 

خوارد در واق  باه  یمدشمن 

 كنند.  یماو خدمت 

نمام  ادهپش وه 

 دشمن
M3 

 O4 ابزار دشمن

14 

ما با وجود شنا در جهات  

ساز، متالف جريان دشمن

بااه ركوردراااای بااازرگ  

 ايم.  يافته  دست

متالف 

 جريان

حركاات انقااالب اسااالمی باار 

خاااالف جرياااان دشااامن و 

 رس دن به ركوردرا است.  

 D7 مقابله با دشمن

 ركورد

ركوردرای بازرگ باه بركات    

حركاات در جهاات عکاا    

 ی دشمن است. راخواسته

رمز پايداری در 

 برابر دشمن
H4 

13 

پاخ زياااد و دشااامن باااه

توز را كه از بدخواه و ك نه

 به شد تجهاد علمی شما 

 ب مناک است ناكام سازيد. 

بدخواه و 

 توز نهك

دشاامن انقااالب باادخواه و   

 توز است.   نهك
 N1 ويژگی دشمن

 جهاد علمی
من را ناكاام و  جهاد علمی دش

 كند.  یممأيوس 
 D8 مقابله با دشمن

15 

تهاجم روزافزون دشامنان  

 جواناان و ی پاک رادلبه 

نوجوانان و حت ی نونهاالن 

گ ری از اين ابزاررا با بهره

 ب ن م.  را به چشم خود می

تهاجم 

 روزافزون

اقدامات دشمن به شکل تهااجم  

 و گسترده است.   روزافزون
 E12 ش وه دشمن

 ی پاکرادل
ی راا دل ر بر تأثردف دشمن 

 جوانان و نوجوانان است.  
 F4 ردف دشمن

 ابزاررا
ی صاوتی و  رارسانهابزاررای دشمن 

ی راا كانونتصويری، فاای مجازی، 

 ضد دين و اخالق است.  

 O1 دشمن ابزار
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 کد اصطالح داللت کليدواژه متن ردیف

14 

ی اقتصاااد ضااظ ف، نقطااه

ساز ناو  و ضظف و زم نه

سلطه و دخالات دشامنان   

 است.  

صاد اقت

 ضظ ف

اقتصاد ضظ ف بساتر مناسا    

 باشد.  یمبرای ناو  دشمن 
 F5 ردف دشمن

ساز  نهزم

 ناو 

دشاامن بااا كمااک بااه ايجاااد  

اقتصاااد ضااظ ف بااه دن ااال   

 باشد.  یمسازی ناو   نهزم

 E13 ش وه دشمن

 دخالت
دخالاات دشاامن بااا اقتصاااد   

 شود. یمضظ ف مه ا 
 E14 ش وه دشمن

17 
چالش ب رونای تحاريم و   

 ی دشمن است.  راوسوسه

 تحريم

ی ب رونی كشور باه  راچالش 

ی درونی نت جه راضظفدل ل 

 درد.  یم

 O2 ابزار دشمن

 وسوسه
ش وه دشمن برای رسا دن باه   

 اردافش
 E15 ش وه دشمن

18 

عل ت تحريم رم مقاومات  

اسااتک اری و تساال م  ضاد 

نشاادن در براباار دشاامن  

 است.  

 مقاومت
علت تحريم دشمن، مقاومات  

 ايستادگی در برابر اوست.   و
 K3 تحريم دشمن

 تسل م
رااا بااا تساال م شاادن  يمتحاار

 شود. یمبرداشته 
 K4 تحريم دشمن

13 

زانو زدن در برابر دشامن  

ی و بوسااه زدن باار پنجااه

 گرگ است.  

 زانو زدن
راه مقابله با دشمن زاناو زدن  

 در برابر او ن ست.  
 D9 مقابله با دشمن

 N2 ويژگی دشمن گ صات است.  دشمن ما گر پنجه گرگ

11 

نماايی و  ی واژگونهتوطئه

الاقاااااال سااااااکوت و 

سااازی كااه اكنااون  پنهااان

ی دشاامنان جاادی برنامااه

 انقالب است.  

 توطئه
دشاامن در راار وضااظ تی در  

 حال توطئه است.  
 N3 ويژگی دشمن

 برنامه دشمن

ی و سااز پنهاان ش وه دشامن  

رااا  ااتواقظی سااازواژگااون

 است.  

 E16 ش و ه دشمن

11 

مل ااای، رواباااط   عااازت

خااارجی، مرزبناادی بااا   

دشاامن: اياان راار سااه،   

راااايی از اصااال  شااااخه

و  ، حکماااااتعااااازت»

 «مصلحت

 شاخصه

  مرزبناادی بااا دشاامن جاازو  

ی اصاالی عاازت، راااشاخصااه

حکماات و مصاالحت كشااور 

 است.  

 D10 مقابله با دشمن
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 هادادهتجزیه و تحليل 

ی بناد جم محور  4جدول فوق در  شناسی در ب ان ه گام دوم به استنادی دشمنراداللت

 .گرددیمو تحل ل 

 

 ي دشمنيهاکانون .1

عادم   بساچهی دشمنی يکی از موضوعات مهم در شناخت دشمن است راكانونشناسايی 

 .(48: 1431تقاوی، )و سساتی مواجاه نماياد    انحاراف توجه به كانون دشمنی مقابله با دشمن را با 

نقالب است، شناسايی مرج  و كانون دشمنی برای كانون دشمنی در واق  مرج  دشمنی با ا

ب نای دشامن از كاانون و    تحل ل و واكاوی رفتار دشمن حائز ارم ت است، چرا كاه جهاان  

مرج  دشامنی باا    عنوانبهدر ب ان ه گام دوم انقالب دو كانون  .گ ردمرج  وابسته نشأت می

 :اندشدهانقالب اسالمی مظرفی 

، كانون سوس ال زم در حال حاضار ناابود   (A2)و كانون ل  رال سم  (A1) زم ال سوسكانون  

ی باق مانده صارفًا پوساته ظاارری و شاکلی باا محتاوا و بااطن        جزئو موارد  (B1)گرديده 

و كانون ل  رال سم در حال نابودی و احتاار باه سار    باشندیمسکوالر بوده و از درون تهی 

ی ل  رال سام  دارهيسرمايی و گرایمادحال حاضر مشکالت متظدد بن ادی كه در  .(B2) بردیم

ی زوال آن راا نشاانه از  اين مکت  دارانه داعبه آن گرفتار شده و طرح اين موضوع از زبان 

است، در ب ن عامه مردم ن ز اين فروپاشی و پوچی لم  گرديده و به رما ن دل ال گارايش    

 ی داشته استتوجهقابلرشد  باشدیمبه دين اسالم در جوامظی كه مهد ل  رال سم 

 

 ي دشمن ژگيو .1

را كه در رفتاار، گاتاار   ی منحصر به فردی است، اين ويژگیرایژگيورر دشمنی دارای 

نمايد ناشای از ديادگاه و گارايش ايادئولوژيکی دشامن مساتند بار        و اقدامات او بروز می

محکاوم باه   راايش ساتت و   ، مقابله با دشمن بدون شناسايی ويژگای باشدیمی او ن بجهان

بر اين اساس دشمنان انقالب اسالمی ايران در ب ان اه   .(74: 1488پوراوناد،  )شکست خوارد بود 
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ضاروری و الزم   راا یژگا يورای مشتصی رستند كه شناساايی ايان   گام دوم دارای ويژگی

و  (N1)باودن دشامن اياران اساالمی اسات       توزنه كرا بدخواه و يکی از اين ويژگی .است

راای متظادد   ه تا دشمن رم شه به دن ال خ اثات و ك اد باشاد، ارائاه طارح     رم ن باعث شد

توزی او دارد، از طرفی دشامن  استک اری در مقاط  متتلف به اشکال گوناگون نشان از ك نه

ی سااز واروناه ی متظدد مستمراً به دن ال توطئاه و  راحوزهو در  (N3)گر است انقالب توطئه

راای س اسای، امن تای، فررنگای،     رای دشمن در حوزهئهاست، توط... را، تحريف وواقظ ت

در اشکال متظدد انجام گرديده و در يک تظ  ر جام  دشامن انقاالب اساالمی    ... واقتصادی 

ی و اساتک اری او شاده و رم اون    خوارخونو رم ن باعث خوی  (N2)است  صاتگرگ

ی او باعاث  تصاا گارگ نماياد، ويژگای   گرگ فراغ از خصايص منطقی و اخالقی اقدام مای 

رای او ن ز اعتماد نگردد زيرا در پشت خناده و ادعاای   را و دوستیشود تا حتی به خندهمی

 . (1437ب ان ه گام دوم، )دوستی بر اساس  ات پل دش دارای نقشه و فري  است 

 

 دشمن هدف .0

كناد اراداف   ريازی و پ گ اری مای   رای خود ارداف متظددی را برناماه دشمن در برنامه

، اراداف  بلندمدت، مدتكوتاهارداف  .(33: 1433نگارش،) مدتاً ترك  ی و پ   ده استدشمن ع

آشکار و پنهان دارد، شناخت ارداف دشمن در برخی ماوارد صارفاً توساط افاراد خ اره و      

ی متتلاف  راا پوشاش پذير است زيرا ارداف دشمن چند بظدی و با كارشناس مت حر امکان

ی بار روی فکار و عق اده جواناان     رگاذار  تأثاز اين ارداف يکی  .(41: 1438موسوی، )باشد می

آينده رر كشور در دستان نسل جوان اوست و دشامن باا علام بار ايان       مطمئناً .(F1)است 

ی زيادی بر روی نسل جوان كشاور كارده و بارای حصاول نت جاه از      گذارهيسرماموضوع 

شايظات و اخ اار كاذب    ترويج .كندرای جذاب استااده میی با ش وهپردازدروغتحريف و 

از اقادامات در ايان   و... ی گراباحهترويج  .در خصوص فساد مالی و اخالقی مسئول ن نمام

 .  حوزه است
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( F2)اسات  را و ارداف اصلی دشامن  ردف قرار دادن امن ت و ث ات كشور ن ز از برنامه

 نماام اده ا پ ث ات كردن فاای امن كشور بوده و در ايان مسا ر از  دشمن رمواره به دن ال بی

نماياد، كماک باه    راای اپوزيسا ون اساتااده مای    و بظااً گروه ضدانقالبداخلی و احزاب 

 گران خ ابانی و تالش برای ت ديل تجمظات صنای به تجمظات اعتراضی عل ه نماام اغتشاش

 . (1437ب ان ه گام دوم، )رايی از اين اقدامات است نمونه

از طريق تحريک رمساايگان   (F3)ی كشور آس   و تحت شظاع قرار دادن تمام ت ارض

و اقوام و طوايف مرزنش ن از ديگر ارداف دشمن است كه در دساتور كاار دشامن باوده و     

موضوع جنگ تحم لی، طرح خاورم انه بزرگ، اساتقالل كردساتان عاراق، تحرياک كشاور      

ال باشاد، باه رار حا    از اين دست اقدامات مای و...  آ ربايجان، تحريک امارات متحده عربی

ی كشوررای اسالمی مظنا و تاس ر كرده و برای رس دن به اين ث اتیبدشمن ث ات خود را در 

ی پاک جوانان و رادلتأث رگذاری بر  .ردف رمواره در حال تحريک رمسايگان ايران است

اين مرز و بوم از ارداف اصلی دشمن است و در اين راساتا از ابازار رساانه     (F4)نوجوانان 

تهاجم فررنگی برای سست كاردن   .نمايدبرداری میمجازی صد در صد بهره فاای ژهيوبه

در واق  دشمن  .پذيردرای اسالمی صورت میبردن ارزش سؤالپايه اعتقادی جوانان و زير 

ی زياادی كارده و   رانهيرزبه دن ال ترب ت جوان سکوالر در جامظه ايران است و در اين راه 

 . (رمان)رفته است ابزاررای متظددی را ن ز بکار گ

ن ز از اراداف فظلای دشامن اسات، اقتصااد ضاظ ف زم ناه ايجااد          (F5) اقتصاد ضظ ف

در داخال كشاور اسات باه      ضادانقالب ی اجتماعی و فرارم شدن حاور عناصر راآشوب

شدن اقتصاد كشور يکای از اراداف اصالی دشامن      ريپذ  آسرم ن دل ل ضظ ف كردن و 

م و مسئول ن نمام به تظ  ر دشمن با اقتصااد ضاظ ف اتاااق    ايجاد فاصله ب ن توده مرد .است

علات عنااد    .ی زيادی نموده استگذارهيسرماو به رم ن دل ل بر روی اين موضوع  افتدیم

زيرا انقالب دست استک ار جهاانی   (G1) دشمن و پ گ ری ارداف فوق به دل ل انقالب است

زيادی كوتاه كرده و او را رسوا  خواهیآزادرای مستقل و را نه تنها از ايران بلکه از سرزم ن

 . (1437ب ان ه گام دوم، )نموده و به سمت فروپاشی برده است 
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 شيوه دشمن .0

در واق  بادون   .دينمایمدشمن برای رس دن به ارداف خود از ش وه متظددی استااده 

نحوه طراحی،  .(114: 1431فرد، راشم ان)شناسايی ش وه دشمن امکان مقابله با او وجود ندارد 

از موضوعات مورد توجاه در شا وه دشامن اسات كاه شناساايی آن بار        ... نحوه اقدام و

-تحريف واقظ ت ش وه دشمن س اس ون و كارشناسان امن تی كشور الزم و ضروری است.

 (E5)ی گساترده و كتماان حق قات    رایپردازدروغ، (E2,E3) را، اتااقات، حوادش گذشته

دشمن در حال حاضر چنادين شا که    مردم و مسئول ن نمام است. برای ايجاد فاصله ب ن

صوتی و تصويری مدرن را برای اقدام عل ه ايران بس ج كرده است، خاوراک اصالی ايان    

ی متظادد و  راا پوششاست ل کن طرح موضوع با  اساسیبرای شايظات و دروغ راش که

ر ايان مسا ر عناصار    جذاب ت در برخی موارد باعث تأث رگذاری در جامظه شاده اسات د  

تا دروغ و اكا يا  دشامن باه باار نشا ند       ندينمایمداخلی ن ز دشمن را كمک  نماماده پ

نمونه ش وه اقدام در اين خصوص به اين شرح است كاه ياک دروغ را رمزماان     عنوانبه

و  نماام اده ا پی داخلی وابسته به عناصر راروزنامهرای خارجی وابسته به دشمن و رسانه

رای فاای مجازی باا شا وه بم ااران    را و ش کهابسته و متمايل به دشمن در كانالافراد و

نمايناد  اطالعاتی مطرح كرده و كل ه مس ررای تقاط  خ ری شنونده را با خ ر كذب پر می

به نحوی كه شنونده در مراجظه به رر پايگاری برای چک خ ار، خ ار كاذب را مشاارده     

 . (33: 1481تی، بهش)نمايدنموده و آن را باور می

ی ر ا گبهاره و  (E8)ی دشمن مأيوس كاردن ماردم و مسائوالن از آيناده     ارسانهس است 

برای تأث رگذاری بر روی افکار جواناان   (E10)فاای مجازی  ژهيوبهگسترده از كل ه ابزاررا 

، تشک ل شورای عالی فااای مجاازی و تشاک ل    باشدیم (E15)ی واری راوسوسهو ايجاد 

القاای شاما    .ی مقام مظمم رر ری در ايان حاوزه باود   نگرندهيآفررنگی بنا به  شورای عالی

توان د و بايستی با دشمن مصالحه و مذاكره نماي د تا مشکالت شاما حال گاردد و ن از     نمی

رايی است كه دشمن بارای ايجااد فاصاله    از ش وهو...  ت ل غ ضظف و فساد برخی از مديران

 . (بهمن 13، 1437ب انات، )نمايد از آينده استااده میب ن مسئول ن و مردم و ناام دی 
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پ ماان و  از طرياق تحاريم و كشاوررای رام     (E13)تالش برای تاظ ف اقتصااد اياران   

ی راا وه شا برای القای ناتوانی مديران جامظه اسالمی از  (M1)داخلی  نماماده پگ ری از بهره

كشاور و تاک محصاولی مساتظد     اقتصاد ضظ ف و وابسته به خارا از  .كنونی دشمن است

ساازی در واقا  مسا ر را    ن ز با قلم و شايظه نماماده پآس   از سوی دشمن است و عناصر 

   .سازندی دشمن رموار میرافيتحربرای القای 

 

 ابزار دشمن .1

كشاور از   درآوردنانقاالب و باه زاناو     دشمن برای رس دن به ارداف خود و تااظ ف 

ال تاه در مقااط  متتلاف     .(143: 1474مکارم ش رازی، )نمايد تااده میابزاررای متظدد و نوينی اس

ابزارراای فظلای    .باشاد متااوت مای  دينمایمابزاررای دشمن متناس  با اردافی كه پ گ ری 

و ابزاررای صاوتی و تصاويری،    (O3)دشمن اعت ارات ارزی فراوان و تتص ص مناب  مالی 

 . (بهمن 13، 1437ب انات، )ست او...  ت ل  ی، اقتصادی، فررنگی، نمامی

شود و ايان  ساالنه اعت ار زيادی برای اقدام عل ه ايران توسط دشمنان تتص ص داده می 

راای متظادد باا    يابد از طرفی اقدام دشمن چناد بظادی و در حاوزه   م الغ ساالنه افزايش می

 (O1)القرای ضد مظنويت و ضاد اخا  نمونه برخی از كانون عنوانبهبرنامه اختصاصی است 

رای ضد اصول اسالمی به خدمت گرفته و روزانه چندين رازار فا لم و   را برای تول د برنامه

عک  و محصوالت ضد ارزشی و ضد فررنگی تول د و باه سامت اياران اساالمی گسا ل      

برای فشار بر مردم و مسئول ن اساتااده   (O2)دارد و يا در حوزه اقتصادی از ابزار تحريم می

ق  ابزاررای دشمن متناس  با شرايط داخلای كشاور و در جهات اراداف او     نمايد در وامی

ريازی كارده و ابازار    بر روی نقاط ضاظف موجاود در كشاور برناماه     مظموالًل کن  باشدیم

نموناه در حاال حاضار باا توجاه باه اوضااع ماتالطم          عنوانبه دينمایماثرگذار را انتتاب 

قتصاد ايران برای به زاناو درآوردن ملات و   اقتصادی كشور از ابزار تحريم به جهت ضظف ا

  .(51: 1435صادقی، ) دينمایممسئول ن استااده 
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ن ز ابزار دشمن برای حصول اردافش است، افرادی كه در داخال   (O4)داخلی  نماماده پ

 و ناد ينمایما در مسا ر دشامن حركات    و...  راا یسازظهيشاكشور با قلم خود، ستنانشان، 

 .  شوندیمه در راه دشمن قدم برداشته و جزو رمکاران او محسوب آگارانه يا ناآگاران

 

 مقابله با دشمن .4

ی تنها راه ماندگاری و پايداری است، ال ته مقابله باا چنا ن   صاتگرگمقابله با چن ن دشمن 

بر ايان   .(137: 1478صح اه امام خم نی، )ای ن از به راه و روش خاص و با برنامه دارد دشمن پ   ده

س رمز پايداری و مقابله با چن ن دشمنی در ابتدا پاي نادی باه اصاول اساالم و انقاالب      اسا

دشامن  و اصول مشتص كردن مرزبندی باا   راارزشدر ادامه ضمن پاي ندی به  (D1) .است

(D6)  مشتص ن ودن مرز با دشمن در برخورد با دشمن مسائوالن را   .باشدیماز ضروريات

راای  و ارزش راا آرماان ی بر اساس اصول، مرزبندنمايد ط میو تاري دچار انحراف و افراط

انقالب از ملزومات مقابله با دشمن بوده و عدم توجه به اين مرزبندی ج هه مقابله با دشمن 

بدون منطاق   كنندهحملهاز طرفی ايران اسالمی يک نمام تهاجمی و  .را تاظ ف خوارد كرد

سال عمار   31در طول  دينمایمريخ رم گواری و دل ل به ساير كشوررا ن ست، آنگونه كه تا

نماوده ال تاه دفااع     (D4) .با بركت انقالب، ايران اسالمی صرفاً در مقابل دشمن دفاع مقدس

ی راا راه نيتار مهام يکی از  .و شکننده برای دشمن است (D5)ايران دفاعی محکم و متقابل 

در ساايه ايماان و    (H4)و رس دن باه ركوردراای بازرگ     (D8)مقابله با دشمن جهاد علمی 

   باشدیم (H1)انگ زه مردم 

ی ت ل  ااتی ملات و   راا  اون يتری وابساته و  راا رسانهنمايد در دشمن رمواره تالش می

كشور ما را تحق ر نموده و روح ه ناام دی را در مردم و جوانان ايجاد نمايد انقالب روح اه  

به نحوی كاه اياران اساالمی باا علام      توان م را در جوانان اين مرز و بوم تقويت نمود ما می

ای را باا دشامن باه نماايش     مقابلاه جاناناه  و...  بومی در انرژی رسته، پزشکی، نمامی، نانو

راا  او در خ لی از حوزه مانان پرمی كه در حال حاضر وابستگی به دشمن و نوعبهگذاشت 
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ياران را رمانناد   دشامن ا  .ديا نمایما از ب ن رفته است و اين عدم وابستگی دشمن را نگران 

 (دی 13: 1437ب انات رر ری، ) .خواردیمعربستان و ساير كشوررای وابسته 

 

   ي شاخص پيرامون دشمن در بيانيههاداللت

درصد فراوانای و   17بر ش وه دشمن با  د تأكبرابر نمودار زير ب شترين فراوانی از جهت 

آن مظنی است كه شناسايی ش وه اين به  باشدیمدرصد فراوانی  11سپ  مقابله با دشمن با 

 نيتار مهام و  نيتار تياولوی متظدد رمراه است از رایدگ   پدشمن در عصر كنونی كه با 

موضوعات و نحوه مقابلاه باا دشامن دوما ن موضاوع از جهات ارم ات و حساسا ت در         

 .  شناسی در ب ان ه گام دوم انقالب استخصوص دشمن

 
  ی است به رم ن دل ل شناسايی شا وه اقادام   در حال حاضر ش وه دشمن پ   ده و ترك

ن ست، از سوی ديگر ش وه اقدام دشمن متناس  با وضظ ت و بساتر   ريپذامکانی سادگبهاو 

ی س اسای، فررنگای، امن تای،    راا حاوزه را و ناواقص كشاور در   داخل كشور است، ضظف

ی دشامن  راا وه ش ريزی و اقدام دشمن است در واق بستر مناس  برای برنامهو...  اقتصادی
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در ب انات  مقام مظمم رر ری .(58: 1481بهشتی، ) ی درونی و داخل پايه استراضظفم تنی بر 

ن اوده   (شيوه دشمن)رای دشمن را و ترفندتنها قائل به شناخت برنامه 11/8/1481مورخه 

شاد  با تتواند دارای صالبای میجامظه»كند و مظتقد است عنوان مقدمه ياد میبلکه از آن به

را شناساايی كناد، بلکاه جلاوتر از دشامن قادم        (شيوه دشمن) رای دشمنتنها ترفندكه نه

راا قارار دراد و ق ال از     الزم را در مس ر تهديادات آن  (مقابله) بردارد و روشمندانه پدافند

 .  داينکه دشمن طرح خود را عمل اتی كند، در نطاه، يظنی در  رن آن را خنثی كن

 

 ی  ريگجهينت

ی بسا ار  مقولاه در گاتمان امن ت اسالمی در چارچوب نمام تهديادات  شناسی ندشم

نماام ارزشای را باا چاالش مواجاه      تواناد ياک   آن مای  مهمی است كه عدم تاکر دربااره 

تواند ما را در شناخت دوست انقالب می توجه به انديشه رر ر فرزانه .(78: 1431مرادياان،  )كند

مقام مظمم رر ری دارای ارم ات اسات،    ردی كه در انديشهيکی از موا .از دشمن ياری كند

از اين رو، مردم و تمامی آحااد جامظاه را باا حااظ اصاول و       .است« ضرورت حاظ نمام»

 درند كه در انديشاه را، به سمت ايستادگی و ص انت از نمام س اسی سوق میپاي ندی به آن

 . (33 :1431كازرونی،) مقام مظمم رر ری از اوج  واج ات است

اقدامات برای حاظ نمام، شناخت صح ح دشمن اسات   نيتردر اين مس ر، يکی از مهم 

 تاوان باه مقابلاه   توان از خطرات احتمالی كاست، بلکاه مای  شناسی نه تنها میزيرا با دشمن

را شناسای(  اين مهام )دشامن   انقالب رر ردر اين زم نه  .مدبرانه با تهديدات پ ش رو رفت

ی شاناخت دشامنان بار    راا راهيکای از   .داده استشرعی مورد تأك د قرار  عنوان تکل فبه

در اين روش بار اسااس تحل ال     ی منتشر شده در اسناد باالدستی كشور استرامتناساس 

ناخدای كشاتی انقاالب ماورد واكااوی و      عنوانبهنمام  دارپرچممتن محور ديدگاه رر ر و 

بحث درباره دشامن رماواره باا موضاوع تهدياد       .رد گیمی قرار بندموضوعی و بردارهيال

، تصور ما از تهديد در واقا   باشدیمرمراه است در واق  تهديد يکی از كاركردرای دشمن 

 . (51:1431)افتتاری كه رمان تصور ما از ديگران باشد، است  تركالنبتشی از تصور 
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 نمام تهديادات از امن ت در  سل ی بظد بر داللت شناسی در مقاط  متتلف به دل لدشمن

ی و چگاونگی واكانش   ر ا گم تصمبرخوردار بوده است، از سوی ديگر برای  بااليی ارم ت

رای او را در ضاربه زدن  در برابر دشمن بايد ابتدا او را شناخت، به اردافش پی برد و روش

اگار   .واكاوی نمود، رم نان كه باياد نقااط ضاظف و قاوت او را ماورد مطالظاه قارار داد       

ی و برخورد، خود را ر گم تصمدشمن خوب انجام نگ رد آثار منای آن در مراحل  شناسايی

كانون دشمنی سوس ال زم و ل  رال سم در  بر اساس پژورش صورت گرفته: دو .دردنشان می

برابر انقالب اسالمی ايران قرار داشته كه سوس ال زم با نام موسوم به بلوک شرق نابود شاده  

وسوم به بلاوک غارب گرفتاار مشاکالت متظاددی گردياده و در حاال        و ل  رال سم با نام م

بوده و بادخواه   صاتگرگاحتاار و از ب ن رفتن است، دشمن انقالب دارای ويژگی چون 

، علات دشامنی دشامن باا     باشاد یمی گرتوطئهاست و رمواره به دن ال توطئه و  توزنه كو 

كردن امن ت كشاور،   ث اتیبز دشمنی ايران اسالمی صرفاً به دل ل انقالب است و ردف او ا

آس   رساندن به تمام ت ارضی، ضربه زدن به اقتصاد كشور و ايجاد يک اقتصااد ضاظ ف،   

 .  باشدیمی پاک جوانان و افکار مسئول ن رادلتأث رگذاری بر 

در اين راستا ش وه دشمن برای رسا دن باه ارادافش ع ارتناد از تهااجم روز افازون و       

و گذشاته، اساتااده از پاول و رماه ابزارراای در اخت اار،        راا ت ا واقظ ، تحرياف جان هرمه

ی، ماأيوس كاردن   ارسانهدر داخل كشور، ترويج و گسترش س است  نماماده پی از ر گبهره

گ اری  ی واری، بهرهراوسوسهمردم و مسئول ن از آينده كشور، ايجاد اقتصاد ضظ ف، ايجاد 

دشامن در ايان مسا ر از     .باشاد یما فااای مجاازی   با قدرت  رات واقظاز تحريم و انکار 

ی ضد مظنويت، ضد اخالق، پول، رساانه، فااای مجاازی،    راكانونابزاررای متظددی چون 

برای مقابله با چن ن دشامنی ن از دفااع محکام و      .دينمایمداخلی استااده  نماماده پتحريم، 

باه ركوردراای بازرگ و     متقابل، پاي ندی به اصول، مرزبندی با دشمن، تالش برای رسا دن 

بار شا وه دشامن و ساپ       د تأكب شترين فراوانی از جهت  .جهاد علمی توص ه شده است

اين به آن مظنی است كه شناسايی ش وه دشمن در عصر كنونی كاه   باشدیممقابله با دشمن 

موضوعات و نحوه مقابلاه باا    نيترمهمو  نيترتياولوی متظدد رمراه است با رایدگ   پبا 
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شناسای در ب ان اه   من دوم ن موضوع از جهت ارم ت و حساس ت در خصوص دشامن دش

    .گام دوم انقالب است

 

 
 

   پيشنهادات

كه م تنی بر كنکاش صورت گرفته از ب اناه گاام دوم انقاالب     ی پژورشرادادهبراساس 

شناسی انجام شده است و بر اساس تحل ل انجام شده از فرام ن فرمانده در خصوص دشمن

 .  شودیمل قوا، پ شنهاداتی به شرح زير پ شنهاد ك

 تاوان كام از ابزاررای دشمن برای ناكارآمدی نمام تمركز بر عملکرد ضظ ف ماديران   .1

رست لذا برای جلوگ ری از وقوع يا تکرار اين موارد، بايد تالش نمود تا مديران توانمنادی  

هم مقدور نتوارد شد مگار  كه رم متتصص و متظهد رستند ترب ت و منصوب گردند اين م

 .  اينکه ساختار مناس ی در نمر گرفت

و حام ان آن يظنای ماردم،    نمامبهيکی ديگر از ابزار قدرتمند دشمن برای ضربه زدن  .1

عرصه فاای مجازی رست كه دشمن ضمن تالش بر رباايش و تااراا اعتقاادات اساالمی     

كشور را در  رن مردم متادوش كنناد   مردم و اعتماد به نا  مسئول ن، اعت ار نمام و آينده 
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را از آينده مأيوس كند؛ بنابراين بايد در عرصه برابر فرام ن مقاام مظمام رر اری در     راآنو 

عرصه فاای مجازی ورود كرد و م دان محتوايی آن را به دست گرفت و در اين م ادان را  

 . يی تاکرات انقالب ت ديل كردنماقدرتبه عرصه 

ررنگ ديگر م دان دشمن برای تاظ ف نمام است بايستی باا نگااه   عرصه اقتصاد و ف .4

نو و علمی نس ت به شرايط فظلی و حتی آينده، برای رقابت و ن رد با دشمن تاالش كارد و   

نقاط قوت  و رایتوانمندمشکالت اقتصادی و فررنگی را با مديريت جهادی و با تمركز بر 

 . را رف  كرد راآنداخلی 
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 ومآخذ فهرست منابع
 ،(، ترجمه مهدی محموديان. تهران: انتشارات اسوه.1431) قرآن کريم 

 ( ،ب ان ه گام دوم انقالب: سايت مظمم له.1437مقام مظمم رر ری ،) 

 ( ،1431افتتاری، اص ر ،) تهاران: پژورشاکده   مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملمي .

 مطالظات رار ردی.

 ( ،1481بهشتی، احمد ،)117، ص 13، شماره فصلنامه مکتب اسالمقم:  شناسي.دشمن. 

 ،قرآن مظارف و فررنگ مركزتهران:  ،قرآن در شناسيدشمن گاهيجا و تياهم(، 1488، ) ه ط پوراوند. 

 ( ،1431تقوی، ام ر ،) تهاران: انتشاارات دانشاکده     مفاهيم و اعمالم(. ) ياطالعاتدايره المعارف

 اطالعات.

  ،تهران: مظاونات  واکاوي عمليات پليس در جنگ نرم(، 1483عم م، )جزينی، عل رضا؛ عل زاده .

 آموزش ناجا.

 ( ،1431حجازی، س د شهاب الدين؛ تهرانی، جظار ،)نوشهر: انتشاارات  شناسيدشمن و دشمن ،

 ره( ارتش.) ین خمدانشگاه علوم دريايی امام 

 ( ،1478خاتمی، س د احمد ،)نامه پاسادار اساالم،  فصال  شناسي از ديدگاه امام علي )ع(،دشمن 
 .34، ص 11شماره 

 یو علوم انسان اتادب  دانشکده: تهران. دهخدا نامهلغت ،(1477)اك ر، درتدا، علی. 

 ( ،1483رضی، س د شريف ،)،ترجمه دكتار سا د جظاار شاه دی. تهاران: نشار زريان و         نهج البالغه

 س م ن.

 ز ديدگاه اممام خمينمي )ره(،  ي ازيستدشمنشناسي و دشمن(، 1478پور، محمد جواد، )سلمان 

 .74، ص 11فصلنامه مهساا، شماره 

 ( ،1435صادقی،  ولقدر ،).ت ريز: انتشارات قراقوش. مباحثي در پايداري امنيت 

 ( ،1478صح اه امام ره ،))تهران: موسسه نشر آثار امام خم نی.مجموعه آثار امام خميني )ره . 

  ( ،1431غالمی، نجاظلای ،)قام:  ي رهبمر معممم انقمالب اسمالمي    هاشهياندشناسي در دشمن .

 انتشارات مؤسسه والء منتمر.

 حفظ نممام و پايبنمدي بمه اصمول در کمالم اممام خمينمي         ،(1431)، رح م، كازرونی سظدی

 .33، ص 43 شماره .آورد س اسیی رهفصلنامه تهران: .اهلل عليه()رحمت

 ( ،1434مرادی، حسن؛ جمش ديان، رادی ،) ن در بيانمات مقمام معممم    بررسي جنگ نرم دشمم
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 .83، ص 15 شماره . فصلنامه امن ت ملی.رهبري

 ( ،1431مراديان، محسن ،)دانشکده علوم و فنون فارابی.تهران .مباني نمري امنيت : 

 ( ،1474مکارم ش رازی، ناصر ،)،چاپ دوازدرم تهران: دارالکت  االسالم ه. تفسير نمونه 

 ( ،1433منصوبی، ك ومرش؛ حاجی خمسه، علی ،)   تفسير موضوعي دشمن از ديمدگاه کتماب و

 .17ص . فصلنامه جامظه اطالعاتی، شماره سوم، سنت

  ،قم: انتشارات پايگاه حوزه. عوامل دشمني يهود با اسالم،، (1438)موسوی، س د صمد 

  ،قم: انتشاارات پژورشاکده    ره(،) ينيخمشناسي از ديدگاه امام دشمن، (1433)نگارش، حم د

 ی.تحق قات اسالم

 تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی. امنيت در اسالم،(، 1431فرد، زارد، )راشم ان 

 


