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  ي مايوس كردن دشمنان انقالب اسالميچگونگ

  مغان جعفرآباد منطقهدبير - ثريا عباس زاده

  مغان  –اردبيل  

  مقدمه

جمهوري اسالمي ايران كشوري است كه از نظر منابع انساني و موقعيت خاص جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي 

كه پل ارتباطي دو قاره بزرگ آسيا نيروي انساني با هوش و خالق . شرايط منحصر به فردي را در جهان داراست

مركز تجارت (كشور همسايه، معادن و ذخاير زيرزميني گرانقيمت و كمياب دنيا، دسترسي به خليج فارس 15با 

ويژگي جغرافيايي خاصي از آن ساخته ) دسترسي به درياهاي آزاد(و درياي عمان ) و توليد نفت و گاز جهان

يكي از بزرگترين كانونهاي جغرافياي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دنيا است ايران در منطقه خاورميانه كه . است

خواهي و عدم پايبندي دشمنان به حقوق بشر،  اين موقعيت خاص از يك طرف سلطه گري و زياده.قرار دارد

ما در  از طرف ديگر باعث شده است ميهن عزيز و اسالمي... حقوق ديگر ملل و و آزادي، احترام به قانون ،انسانيت 

بنابراين هوشياري، بيداري و . رديگر و متجاوز قرار گ طول تاريخ آماج حمالت و تجاوزات دشمنان گوناگون سلطه

مسايلي است كه هر ايراني بايد در هر  نتري هاي دفاعي و مقابله با دشمنان يكي از ضروري كسب دانش در زمينه

در مواقع لزوم با آمادگي بيشتري به اداي وظيفه در مقابله باشد، تا بتواند  داشته) جنگچه  چه صلح و (شرايطي 

  . د دشمنان براي حفاظت از دين و ميهن خود اقدام كن

در اين مقاله سعي بر اين است با تعريف عنوان و واژه هاي مرتبط زمينه ذهني مختصري براي خوانندگان جهت 

  . دشمن شناسي و شيوه هاي نوين كردن آنها ايجاد نمائيم 

  

  فاع چيست ؟ د

مثال . گيرد غريزي است كه توسط كليه موجودات زنده براي محافظت از خود انجام مي يتدفاع يك فعال   

بسياري از حيوانات براي محافظت خود با تغيير رنگ و همرنگي با محيط خود را استتار كرده و از خود در مقابل 
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هايي را انجام ميدهند كه اين  جمات دشمنان خود فعاليتانسانها نيز براي مقابله با تها.كنند محافظت ميدشمن 

متفاوت است مثال براي تهاجمات ) فرهنگي و غير فرهنگي(ها در انواع تهاجمات نظامي، غير نظامي  فعاليت

  :فرهنگي كه مركز و هدف اصلي نوجوانان و جوانان هستند راهكارهاي دفاعي زير را بايد انجام داد

  اايمان به خداوند يكت- 1

  كسب علم و دانش- 2

  هاي دشمن افزايش آگاهي و هوشياري اجتماعي و شناخت توطئه- 3

شوند اين جمعيت كه بعنوان يك  نوجوانان و جوانان كشور ما بيش از نيمي از جمعيت كل كشور را شامل مي

داشته قدرت اصلي مقابله كننده با دشمن است و مي تواند نقش بسيار مهمي در سازندگي و استقالل كشور 

هستندكه با استفاده از شيوه هاي علمي و روانشناسي و جامعه شناختي در  انهميشه مورد تهديد دشمن ،باشد

   .اين جهت اقدام نمود 

  

 دشمن شناسي

از آنجا كه حكومت اسالمي همواره خود راحامي مستضعفين و مظلومين جهان مي داند و در برابر ظلم و بيداد   

كه تنها عامل موفقيت حكومت  ،لذا همواره دشمنان بسياري را در مقابل خود دارد كند،مستكبران ايستادگي مي 

اسالمي در برابر فريبكاري و توطئه هاي دشمنان حضور دائمي مردم در صحنه، حمايت ايشان از حكومت و 

ش از پيش خود با پيروزي انقالب اسالمي، دشمنان اسالم بي. اجابت اوامر رهبري، در هنگام دعوت از مردم است

آنها همواره سعي نمودند تا از راه هاي گوناگون كيان و عظمت اسالم را . را براي مقابله با اسالم ناب آماده كردند

بنابراين براي دفاع از حريم اسالم و انقالب اسالمي در مرحله اول بايد دشمن را شناسايي كرد و  ؛متزلزل سازند

زيرا دشمن با چهره هاي گوناگون ظاهر مي شود  ;خورد با آنان را آموختسپس با تاسي به اولياي الهي روش بر

  . و براي هر زماني بايد سالحي متناسب با آن زمان را به كار گرفت
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  جايگاه شناخت دشمن

شناخت دشمن نقش مهم و اساسي در رويارويي انسان با دشمنان دارد، چرا كه، اگر توان انسان در رويارويي    

هر موجود زنده اي دشمن دارد و  .ولي اطالعات كافي را در دست نداشته باشد شكست خواهد خورد ،بسيار باشد

جمهوري اسالمي ايران، حكومتي است با  ..به ميزان گستردگي وجود خود با دشمن بيشتري رو به رو است

ن در حراست از آن مي روشي نو و مستقل كه مردمان آگاه و مستعد آن، اين حكومت را پذيرفته اند و تا پاي جا

يران به چگونگي تشكيل اين حكومت و ابعاد آن توجه كنيم در خواهيم يافت كه جمهوري اسالمي ا اگر. كوشند

اما شناسايي  ;چنان چه دشمن را به خوبي نشناسيم شكست ما حتمي خواهد بود. به حتم دشمنان فراواني دارد

يرا اين حكومت نوپاست و دشمنان ما سال ها به اندوختن ز .دشمن جمهوري اسالمي ايران تا حدي دشوار است

، پر واضح است كه كشف و شناسايي آنان به استعمار ملتهاي مظلوم را دارند تجربه و آموزش در به كارگيري 

پس در شناخت دشمن و اهداف و روش هاي آنان بايد مسير . راحتي و از راه هاي معمولي امكان پذير نمي باشد

ش گرفت و آن، بهره جويي از معارف و هدايت قرآن كريم است كه دشمن را به همراه نيرنگ هاي ديگري در پي

نظر به اين كه . او به روشني در برابر ديدگان ما به تصوير كشيده و راه مقابله و پيروزي را نيز تبيين نموده است

م كه هيچ موضوع مهمي در مي يابي    دردارد  و هم جاودانگيهم جامعيت  كالم خداي مطلق است قرآن

به خصوص موضوع مهمي همچون ساختار  ،راستاي هدايت انسان نيست كه در قرآن از آن صحبت نشده باشد

ملي دقيق در آيات در خواهيم تابا . جامعه اسالمي و عواملي كه به طور مثبت يا منفي در ساختار آن موثر است

به طوري كه بيش از  ؛حساسيت نشان داده است» اندن دشمنشناس«يافت كه تا چه اندازه قرآن كريم نسبت به 

اين آيات، انواع دشمنان مومنان و نظام اسالمي، . هزار و پانصد آيه از آيات قرآن پيرامون دشمن شناسي است

قرآن كريم چهار گروه از دشمنان را . ابزار و شيوه هاي دشمن و راه هاي مقابله با آنان را به مسلمانان مي آموزد

، كه ما از اين »منافقين«و » برخي از اهل كتاب خصوصا يهوديان«، »كفار«، »شيطان و همراهان او ام برده استن

  . اشاره خواهيم كرد سياسي  -سياسي و داخلي  -ايماني، خارجي  دشمن سهچهار دشمن، به 
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  نواع دشمن از نگاه قرآنا

  )شيطان و بعضي از همسران و فرزندان(دشمن ايماني  -1

به معناي فاصله گيرنده و دور شونده است، در لغت به هر موجود منحرف كننده، » شطن«يطان از ماده ش

شيطان با نام هاي ابليس و خناس هم در قرآن مطرح شده، ابليس از . سركش و اختالف گر گفته مي شود

تحليل مفهومي از واژه با . به معناي مايوس شده و خناس به معني پنهان شده و باز پس رفته مي باشد» بلس«

شيطان و خناس در خواهيم يافت كه اين دشمن حالت تهاجمي دارد و فاصله گرفتن او مبني بر واكنش آدمي 

شيطان دشمن قسم خورده و ديرينه انسان است كه با اهداف خاصي به . است كه با ياد خدا صورت مي پذيرد

گاه هايي كه انسان در آن ها به دام مي افتد آگاه است  ميدان مي آيد و مبارزه اش حساب شده است، او از كمين

قرآن  .او در پي اغواي همه آدميان جز مخلصان است. جز به اسارت در آوردن آدمي قانع نيست ،و به هيچ چيز

يك مطلب است و اين كه انسان بايد متوجه باشد ))شيطان دشمن آدمي است  ((اين كه: به صراحت مي فرمايد

او را دشمن خويش بگيرد و در مقابل او ايستادگي و واكنش از خود نشان دهد، مطلب ديگري و با هوشياري 

خصوصيات شيطان يا . در بسياري از آيات قرآن كريم از شيطان به عنوان دشمني آشكار نام برده است. است

 ،)63/ ، نحل48/ فالان(زينت بخشي اعمال در نظر انسان : مهارت هاي او در به اسارت كشيدن انسان عبارتند از

راندن از ،) 53/ اسراء(تباه كردن و گسستن پيوندها ،) 120/ ، طه21 - 20/ ، اعراف121/ انعام(القاي وسوسه 

  . ) 21/ ، نور16/حشر(دستور دادن به منكرها  ،) 19/ مجادله(پشت و زمامگيري از رو به رو 

  سياست هاي اصولي انسان براي مقابله با شيطان 

كاوش و بازنگري در حوزه جان است براي شناخت بيماري ها در بعد رفتاري و شناخت كاستي ها و ، گام اول   

  .ضعف ها در بعد انديشه

گام دوم، درمان بيماري ها و تصحيح انديشه ها و ارزيابي باورها و در نهايت پيش گيري از آسيب ديدن و   

  . تالش در بالندگي و عروج روح مي باشد

قرآن انسان ابتدا بايد نگهبان جان خويش باشد تا از شر دشمن ايماني در امان باشد و در  طبق آيات صريح

سپس استعاذه و استغفار را در . مرحله بعد بايد واكنش مناسب در مقابل هر نوع وسوسه دشمن داشته باشد 
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اما دشمن  .داشته باشدو در مرحله آخر پايداري و برخورد خصمانه با اين نوع دشمن . درگاه خداوند ترك نكند

معرفي كرده » عدو«ايماني در شيطان خالصه نمي شود آياتي از قرآن مجيد بعضي از همسران و فرزندان را 

برخي از همسران و «: در اين باره بيان مي دارند) رحمه اهللا(مرحوم طبرسي! اما چرا بعضي از آن ها؟. است

را به ارث برند و مسلما هيچ دشمني براي انسان بدتر از آن نيست فرزندان آرزوي مرگ انسان را دارند تا ثروت او 

كه آرزوي مرگ را براي انسان داشته باشد، برخي هم پدر و همسر را به خاطر سودجويي وسوسه مي كنند تا 

رحمه (هم چنين عالمه طباطبايي» .دست به گناه و ستم زند و مقررات خدا را در جهت هواهاي خود پايمال كند

بعضي از زناني كه با همسران مومن خود دشمني مي ورزند بدان علت است «در اين زمينه بيان كرده اند كه )اهللا

ا از كه شوهرانشان ايمان دارند و عداوت به خاطر ايمان آن هاست، مي خواهند شوهران خود را از اصل ايمان و ي

نمي روند، قهرا زنان با آنها دشمني مي كه مقتضاي ايمان است منحرف كنند و شوهران زير بار  ياعمال صالح

كنند چون دوست مي دارند شوهران به جاي عالقه مندي به راه خدا و پيشرفت دين به اوالد و همسران خود 

در حقيقت، دشمن ايمان . عالقه مند باشند و براي تامين آسايش آنان به دزدي و غصب مال مردم دست بزنند

در حقيقت «: خداوند متعال مومنان را چنين مورد خطاب قرار مي دهد كه» .پدران و همسران خود مي باشند

با اين اوصاف دريافتيم كه دشمن  »...برخي از همسران و فرزندان شما دشمنان شمايند، از آنان بر حذر باشيد

 ايماني دشمني جدي است كه ما چه بخواهيم چه نخواهيم با اين نوع دشمن دست به گريبانيم، پيامبر اكرم

خردمندترين مردم بنده اي است كه پروردگارش را ! آگاه باشيد": در اين باره مي فرمايند) صلي اهللا عليه وآله(

  1".شناخته، فرمانش برد و دشمنش را شناخته، نافرماني اش كند

  

  )مشرك و كافر(سياسي  - رجي  دشمن خا- 2

شده اند، در قرآن بيش از همه اقوام ديگر از بني  رانيان و اسرائيلي ها هم خواندهمبرخي يهوديان به نام هاي ع   

اسرائيل سخن گفته شده است و آن به علت شدت عناد و جهودشان نسبت به حق است، خداوند براي روشن و 

تبيين نمودن ابعاد دشمني آنها با حق در آيات بسياري از نعمت هاي مختلف الهي بر آن ها سخن گفته و سپس 

                                                      
 ا� ان ا��� ا���س ��� ��ف ر�� 	�����، و ��ف ��و� 	���� ١
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برخي از يهوديان ، آن  ،اين نعمت ها بيان كرده است كه چگونه ناسپاس و بهانه جو هستند موضع آنها را در برابر

در همان روزهاي پيدايش، آن قدر با پيامبر . قدر نيرنگ و توطئه از خود نشان داده كه از حد و حصر خارج است

يهوديان  ،در سوره مائده. عظيم الشان خود كج روي و بدرفتاري كردند كه چندين مرتبه برايشان عذاب نازل شد

سوره مائده به عنوان دشمن ترين  82مشركان نيز در آيه  دشمن ترين دشمنان معرفي شده اندبه عنوان 

/ بقره(چنان كه كفار هم طبق آيات صريح قرآن كريم هرگز خيرخواه اهل حق نيستند  ؛ دشمنان معرفي شده اند

، سعي و تالش مي )36/ انفال(سلمانان از اين راه ايجاد مي كنند ، در راه خدا موانعي را براي باز ماندن م)105

و ) 102/ نساء(، خيلي عالقه مند به غفلت مسلمانان مي باشند )89/ نساء(كنند كه اهل حق را به كفر برگردانند 

قرآن از سوره كهف، به طور كلي در سه آيه از  56طبق آيه . نهايت سعي و تالش خود را براي نابودي حق دارند

  )14. /و صف 1/، ممتحنه101/ ءنسا( كريم كافران به عنوان دشمن نام برده شده اند

  

  )ينمنافق(سياسي  - دشمن داخلي  - 3

منافق اختصاص به اسالم ندارد بلكه آن . باشد» دورو«كسي است كه ظاهر و باطن او يكي نباشد و به اصطالح    

براي اغراض شخصي خود تا آن جا كه شرايط اجازه مي دهد دسته افراد دور از منطق و استدالل هستند كه 

  كارشكني مي 

ترين دشمن چه در مجموعه اعتقادات ديني و مذهبي و چه در  خطرناك. كنند ولي به دوستي تظاهر مي نمايند

  ناحيه

ت، دشمن شناخته شده هر چند هم قوي و نيرومند باشد، ضررش معاشرت هاي اجتماعي دشمن ناشناخته اس

كمتر و خيانت او قابل دفاع و جبران است زيرا هويت او معلوم و سوء قصد او روشن است، اما دشمن ناشناخته 

 ؛هر چه هم كوچك و ناتوان باشد چون نقابي از دوستي و محبت بر چهره دارد و شعار او شعار توده مردم است

آن نقاب و لباس ظاهري، دلي مملو از كين و عداوت و خنجري زهرآلود و كشنده پنهان دارد و همواره  ولي زير

اسالم در طول تاريخ خود بيشترين ضربه را از . منتظر فرصتي است تا به اغراض پليدش جامه عمل بپوشاند

منافقان ساخته است و  مالت خود را متوجهجبه همين دليل است كه قرآن سخت ترين . منافقان خورده است
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طبق اين » هم العدو فاحذرهم«: بزرگ ترين اعالم خطر را درباره آن دسته از دشمنان داشته است كه مي فرمايد

 :)ره(بنابر گفته عالمه طباطبايي. فراز نوراني، تنها منافقان دشمنان حقيقي هستند و بايد از آنان پرهيز نمود

قشر خطر».واقعا دشمن باشد و آدمي او را دوست خود بپنداردبدترين دشمن انسان آن كسي است كه «

در مورد نقشه هاي خائنانه آنها ) صلي اهللا عليه وآله(براي اسالم و مسلمانان تا آن جاست كه پيامبر» منافقين«

چرا كه مومن ايمانش مانع ضرر او است، و ،من بر امتم نه از مومنان بيمناكم و نه از مشركان «: مي فرمايد

ولي من از منافق بر شما مي ترسم كه از زبانش علم مي ريزد «داوند مشرك را به جهت شركش رسوا مي كند، خ

در » .انجام مي دهد كه زشت و بد است) در خفا(و سخناني مي گويد كه براي شما دلپذير است، اما اعمالي 

سر اين حقيقت از نظر آيت اهللا جوادي .) 145/ نساء: (برخي از آيات قرآن منافقان بدتر از كفار تلقي شده اند

منافقان از كافران و مشركان زيان بارترند، ثانيا، منافقان هر چند مانند كافران در درون،  ،اوال«: آملي آن است كه

كسي كه كفرش، كفر محض است، ديگر . منكر دين هستند، ولي اهل كتمان، دروغ، خدعه و استهزاء نيز هستند

  .»ساني مبتال نيست، ولي كفر منافق آميخته با اين بدي ها استبه اين پليدي هاي نف

  

  خصوصيات منافقين در قرآن

خصوصيات متعددي كه قرآن براي منافقان بيان نموده است، تصوير روشني را از شخصيت منافق ارائه مي دهد   

  :كه در قالب خصوصيات ذيل قابل تبيين است

خص در برابر توحيد، اظهار ايمان در ميان مسلمانان و اظهار عدم اتخاذ موضعي مش: خصوصيات عقيدتي -  

  ).2/ و منافقون 204/ بقره(شرك در ميان مشركان 

و  108/نساء(عبادت از روي ريا و عدم اعتقاد، ايستادن به نماز همراه با تنبلي و بي حالي : خصوصيات عبادي - 

     .)54/ و توبه 143 -  141

، كفر ورزيدن در پوشش ايمان، افساد در )67/ توبه(منكر و نهي از معروف امر به : خصوصيات اجتماعي -   

ند و سعي دارند كه مردم را ا داراي قيافه حق به جانب) 8- 10/ بقره(پوشش اصالح و نيرنگ بازي و چند چهرگي 

، )12/، احزاب154/ آل عمران(، تضعيف باورهاي ديني و شبهه افكني )1- 5/ منافقون(تحت تاثير قرار دهند 
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و سوگند بسيار براي باوراندن حرف خود به مردم ) 111/ و شعراء 27/ ، هود79/ ، توبه14/ بقره(تحقير مومنان 

  .)2/ و منافقون 56/ توبه(

 18/ بقره(، لجاجت )67/ ، توبه7/ ، منافقون19/ احزاب(عدم اعتماد به نفس، ترس و بخل : خصوصيات اخالقي - 

  ).62/ نساء(، توجيه گناه )16/ محمد(، پيروي از هواي نفس )206/ بقره( ، خودبزرگ بيني)179/ و اعراف

/ نساء(، فرصت طلبي )47-48/ توبه(، فتنه انگيزي )14/ مجادله(دوستي با بيگانگان : خصوصيات سياسي - 

 و) 61 -60/نساء(، نپذيرفتن حكومت ديني )60/ و احزاب 83/ نساء(، ايجاد جنگ رواني )19- 20/ ، احزاب141

  .)63 -  62/ نور(مخالفت عملي با دستورات واليت 

» .از دشمن مخفي بيش از دشمن آشكار بر حذر باش«: در اين باره مي فرمايند) عليه السالم(حضرت علي   

اصوال خصوصيت اصلي شخصيت منافق همان ترديد در انتخاب ايمان و كفر است كه نشانه ترسو بودن و عدم 

 جنگ و عناد،  دشمن براي مبارزه اصوال .رباره منافقان هر عصري جاري استاعتماد به نفس او است كه د

و شيوه هاي مختلف و متنوعي را براي پيكار و از پا درآوردن حريف  اندشمنان هميشه شكل ثابتي نداشته د

ي بر خود، متناسب با اوضاع و شرايط مبارزه به كار مي برند، اصولي را بر مي گزينند و به عنوان خط مشي كل

به يقين، شيوه . مبناي آنها راهكارها و مراحل عمليات را براي دست يابي به مقصد خود برنامه ريزي مي كنند

هاي مبارزه دشمنان سياسي با دشمنان ايماني از هم متمايز مي باشد، هر چند هر دو هدف واحدي را دارند و 

ه با هم هاي تدافعي هم در مورد اين دو دستآن به اسارت كشيدن انسان است و پر واضح است كه بايد شيوه 

شيوه هاي مبارزه دشمنان ايماني در بحث مربوط به شيطان، بعضي از همسران و فرزندان . فرق داشته باشد

مطرح شد اما در خصوص دشمنان سياسي گفتني است كه شيوه هايي كه دشمنان اسالم براي مبارزه با رهبر 

رخوردار است به كار مي برند، از منظر حكومت اسالمي كه از قدرت نفوذ و تاثير در جبهه سياسي و اجتماعي ب

  :قرآن عبارت است از

به اين مطلب اشاره شده  26/ كه در سوره مومن با استفاده از حربه تهمت و افتراشكستن قداست رهبري ) الف 

  .است

      .)6/، تغابن7-8/ ، فرقان43/ ، رعد75/ اعراف(ايجاد ترديد و ابهام در بين مردم نسبت به حقانيت رهبري ) ب



9 

 

     .)52/ ، زخرف11/ ، حجر36/ ، انبياء38/ هود(تحقير و استهزاي رهبري ) ج  

/ ، ابراهيم88/ ، اعراف30/ ، انفال21/ آل عمران(تهديد رهبري كه انواع مختلف آن در قرآن بيان شده است ) د   

    ). 20/ ، قصص16و29/ ، شعراء13

  

  شمنان راههاي تضعيف پيروان حق و تحريف مباني اسالم توسط د

  .)30/ انفال(تالش براي گمراه كردن از طريق صرف هزينه هاي كالن ) الف

  .)144/ ، انعام6/ لقمان(اشاعه فساد، نشر اكاذيب و پخش شايعات ) ب 

  .)4/ قصص(اختالف افكني و تفرقه انگيزي ) ج 

  .)7/ منافقون(محاصره اقتصادي ) د 

  .)32 - 29/ ففين، مط212و  14/ بقره(تمسخر و دست انداختن ) -ه 

  .)47/ توبه(تهمت هاي ناروا و اعزام عوامل نفوذي ) و 

  .)1/، ممتحنه83/ نساء(ترويج فرهنگ استعماري، تضعيف روحيه مسلمانان و تبليغات سوء ) ز 

دشمن همواره در طول تاريخ . برخورد دشمن با دين و مذهب و مباني مكتب نيز داراي شكل ثابتي نمي باشد 

ارد عمل شده و در شرايطي كه مذهب در رگ و پوست مردم ريشه دوانده است، دشمن براي ضربه حسابگرانه و

زدن، خود را مزين به لباس مذهب مي كند و اتهامات و برچسب هاي گوناگون را به رهبر، مكتب و امت اسالمي 

است چون نمي توانند در البته اين شيوه ها خود نشان دهنده ضعف و زبوني دشمنان امت اسالمي . بيان مي دارد

  .د، به اين شيوه ها متوسل مي شوندنقداست و عظمت اسالم و مسلمانان عيب و نقصي پيدا كن

  

   مبارزه با دشمن سياست اصول

ابتدا دشمن شناسي است و آن چه بعد از شناخت دشمن در : سه اصل مهم در برخورد با دشمن وجود دارد   

را ايفا مي كند، شناخت راههاي تدافعي آن مي باشد كه بايد براي آموختن دفاع هوشمندانه نقش مهم و اساسي 

حبل «و در تنش هاي اجتماعي » نورالمبين«روي آورد كه در تاريكي ها، » قرآن و عترت«اين شيوه ها به 
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 مي باشند و البته عترت پيامبر است كه مفسر و مبين» عروه الوثقي«ودر طوفان هاي سهمگين حوادث » المتين

  .قرآن مي باشد

از سوره انفال، هوشياري و كسب اقتدار، مجهز شدن به مدرن ترين سالح ها و آمادگي  60اصل دوم طبق آيه 

   .كامل در مقابل دشمن است

اصل سوم در برخورد با دشمن، ممنوعيت دوستي با دشمن است كه بسياري از آيات قرآن به آن اشاره كرده 

، 144و  89/ نساء(، عدم طرح دوستي با دشمن )69/ ، آل عمران120/ بقره(ن احتياط در برخورد با دشم: است

، عدم اعتماد در گفتن راز به )44-45/ نساء(، ايمن ندانستن خود از وسوسه دشمنان )1-4/ ، ممتحنه82/ مائده

/ ود، ه146/ آل عمران(، سازش ناپذيري در برابر دشمنان )14/ ، منافقون120 - 118/ آل عمران(دشمنان 

همگي از جمله هشدارهايي است كه قرآن كريم ) 51-52/ مائده(و پرهيز از دوستي با يهود و نصاري ) 113

خداوند عالوه بر هشدارهاي فوق يك راهكار اصلي و اساسي به مسلمانان توصيه مي كند و آن .اعالن فرموده است

نقطه پيوند صبر و ((  ه آن پرداخته استسوره آل عمران ب 120آراسته شدن به لباس صبر و تقوي است كه آيه 

 نيرومندي در كارها سبب) صبر و تقوي(كه اوال اين دو تقوي و مصونيت از نيرنگ هاي دشمنان در اين است 

و نيز نزول امدادهاي غيبي از جانب خدا ) 13/ احقاف(، زدودن ترس و اندوه از دل ها )186/ آل عمران( ))است 

در اين صورت است كه تيرهاي توطئه دشمنان به هدف اصابت نمي كند و . است براي صاحبان اين دو فضيلت

ملت بايد توطئه هاي دشمنان و نقشه هاي آنان را بشناسد و از كساني كه در خط .نقشه هاي آنان ناكام مي ماند

رهنگ ف حركت مي كنند حمايت كند و كساني را كه در خط آمريكا، رژيم صهيونيستي، اروپايي ها و مستقيم

  .غربي حركت مي كنند از خود نداند و آن ها را از خود براند 

  

   القائات دشمن

مايوس كردن مردم نسبت به كارآمدي نظام اداري كشور و قطع  هاي نظام، ناراضي تراشي، تخريب شخصيت    

براي تبليغ و سيستمهاي تبليغاتي دروغين .هاي معمول دشمن است از جمله برنامه ارتباط عاطفي مردم با نظام
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دشمنان در صدد هستند تا اينگونه در .پراكنند كشند و جعل و دروغ مي نقشه مي اثبات خود و تخريب ديگران

تنها راه برون رفت از مشكالت و باز شدن مسير پيشرفت و شكوفايي، هضم شدن ملت  جامعه باور ايجاد كنند كه

  .ايران در نظام جهاني است بزرگ

نظام جمهوري  .خواهد اينطور مي گويند جامعه جهاني ي كه بخواهند انجام دهند ميبعضي قدرتها هر كار

گر امكان زندگي  نه تنها بدون اتكاء به قدرتهاي سلطه اسالمي ايران با حيات بالنده خود، اثبات كرده است كه

  .سلطه آنهاستآنان بسيار لذت بخش تر و پر افتخارتر از زندگي تحت  بلكه زندگي بدون ،كردن وجود دارد

 

  ها دو هدف اصلي مورد هجوم دشمن هويت و آرمان

يعني  انسان ،و ديگري آينده) هويت(هاي انسان  يكي گذشته و توانمندي. شود دو پديده تعريف مي انسان بين   

و  انگيزه دهد و آرمانها، ها به انسان هويت مي گذشته و شناخت توانمندي .كند اهداف و آرمانهايي كه تعقيب مي

بلند، بيانگر هويت و جهت حركت  سازد،بنابراين گذشته افتخارآميز و آرمانهاي جهت و حركت او را مشخص مي

آرمانهاي بلند را تعقيب نكند،  هويت است و انساني كه انسان غير متكي به گذشته، انسان بي .يك ملت است

قطع رابطه  .ي دارد، او اسير مطلق استا اي دارد و نه آينده كسي كه نه گذشته .دچار سرگشتگي و حيرت است

ساله به هر  5 حافظه او است و چنين فردي را يك كودك  انسان با هويت پر افتخار گذشته به مثابه از دست رفتن

هويتي و پوچي عامل اصلي در كشانده شدن  احساس بي .كند القاء هويت مي برد و به او سو كه بخواهد مي

محور اصلي تهاجم فرهنگي دشمن .آرمان بودن است نسانها محصول بيا يب پذيري ابتذال است و آس انسانها به

هاي بلند انقالبي از سوي ديگر  گذشته افتخار آميز خود از يك سو و آرمان متكي بر قطع ارتباط ملت ايران با

دشمن قرار  سنگين فرهنگي و تبليغي و هويت ملي ايران باشد، مورد هجوم مربوط به گذشته  هر چيزي كه .است

ملت ايران،  .شود رود و تحقير مي باشد، زير سوال مي گيرد و هرچيزي كه رنگ و بوي ملي و بومي داشته مي

پيشرفت در  .استچندين هزار ساله در تمدن انساني  مردمي ريشه دار و برخوردار از سابقه برجسته تاريخي و
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خواهي اسالمي پيوند خورد، ايرانيها در  سالمي و آرمانا ايران زماني اتفاق افتاد كه استعداد ايراني به ايمان

 .ها و خدمات بسيار ارزشمند وماندگاري را به منصه ظهور رساندند علوم،خالقيت هاي مختلف بخشها و رشته

جوانان ايراني با  .دانشمندان مسلمان ايراني است امروز علوم رياضي، پزشكي، مهندسي و ادبيات در دنيا مرهون

خالقيت هاي علمي و مهندسي و به خدمت گرفتن همه  خود و احياي ويژگي آرمانخواهي، موجدحفظ هويت 

   .دانش بشري خواهند شد

  

  محدوده دفاع در برابر تجاوز دشمنان 

به ما آموخته كه در پي جنگ نباشيم است دين ما ايران اسالمي ما مقتدر است و ما در بهترين وضعيت دفاعي 

يعني سه دهه نشان داده  ،سال 30 ملت ايران هم در طول مي ايستيم ومردانه  دويل شتحم مااما اگر جنگ بر 

  . خون ايستاده است  خود تا آخرين قطره پاي آرمانهاي

  

  راه هاي مايوس كردن  دشمنان  انقالب اسالمي

 .هوشياري در مقابل آسيب رساندن به نظام مقدس جمهوري اسالمي - 1

ايران اسالمي از انرژي هسته اي و دفاع  نل تهديدهاي بيگانگان جهت دست كشيدمقاومت و پايداري در مقاب - 2

  . از مظلومان

هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جهان استكبار و صهيونيسم بين المللي با  هوشياري و مقابله با انواع هجوم - 3

  .هدف مايوس كردن ملت ايران از ادامه نهضت انقالب اسالمي

  .ر صحنه ملت خستگي ناپذير ايران در مقابل عملي شدن تهديدهاي نظامي دشمنان آمادگي و حضور د - 4

كه تنها به ابزارهاي مادي متكي است و پايگاهي در ،هاي بي شمار دشمن  آگاهي و هوشياري ملت از ضعف - 5

اي الزم را براي ها ندارند و اعتماد به توان داخلي كه بر خدا توكل دارد و بر اساس دستور قرآن ابزاره ميان ملت

  .مقاومت و اثبات حقانيت خود به دست آورده است
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آشنايي با تبليغات مسموم دشمنان و بدست آوردن توان علمي فكري جهت پاسخ منطقي به آنها هر چند  - 6

ها به قرآن در ماجراي سلمان رشدي و توهين روزنامه هاي  آنان به دنبال پاسخ منطقي نيستند مثل توهين آن

ولي در مقابل داليل منطقي رئيس  …و آتش زدن مساجد و) ص(ي و اروپاييان به پيامبر اعظمدانمارك

جمهورمان آقاي احمدي نژاد مبني بر دروغ بودن ماجراي هلوكاست بجاي جواب منطقي دست به تهديد و 

   …توهين زدند و

ها در  ن اقتدار و توانمنديانداز آينده كشور، همچني  تغيير نگرش و ذهنيت موجود در جامعه به سمت چشم - 7

  المللي عرصه بين

 زيرا با تمسك به سيره پيامبر و ائمه ، تالش هاي دشمنان) ع(و اهل بيت ) ص(تمسك به سيره پيامبر اسالم  - 8

  نتيجه معكوس خواهد داشت براي ايجاد تفرقه ميان ملت ايران

اسي و اجتماعي نظام مقدس جمهوري هاي مختلف فرهنگي، سي در صحنه و گسترده  مردم  حضور آگاهانه- 9

  ت اسالمي بويژه انتخابا

  ايجادوحدت بين مسلمانان واقليت هاي ديني و اقوام مختلف ايراني-10

  ساالري ديني دممرايجاد زمينه  -11

  رتباط با مردم و نقش نظارتي مردما-12

  و پيشرفت و جنبش نرم افزاري و علم وليد فكرت-13

  دربين نسل جوان) ره(ها ي امام خميني ا وآرمانترويج وگسترش انديشه ه-14

  تحكيم بنيان خانواده درجامعه -15

  تقويت خودباوري مردم-16

هاي دفاع مقدس و تداوم  حفظ آمادگي بسيج و ضرورت ترويج و صيانت از ارزشهاي اسالمي بخصوص ارزش-17

  و حفظ روحيه و فرهنگ بسيجي درميان مردم به ويژه جوانان

  سياسي مردم فزايش بينش و ا آموزش-18

  دشمن شناسيآموزش راه هاي -19
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  روشن كردن اذهان مردم از توطئه هاي دشمنان -20

   نظام  هاي حفظ دستاوردها و ارزش-21

   تكاء جوانان به فرهنگ اسالمي در مقابله با تهاجم فرهنگيا-22

  يابي و خويشتن باوري  ويته-23

  امي جهت نشان دادن قدرت دفاعيبرگزاري رزمايش ها و مانور هاي نظ-24

  

  نتيجه

براي دفاع از حريم اسالم و انقالب اسالمي در مرحله اول بايد دشمن را شناسايي كرد و سپس با تاسي به اولياي 

زيرا دشمن با چهره هاي گوناگون ظاهر مي شود و براي هر زماني بايد  ;الهي روش برخورد با آنان را آموخت

ها و  هر كشوري به تناسب دشمن و سرزمين خود قابليت.  ان را به كار گرفتسالحي متناسب با آن زم

اگر دفاع را مجموعه نظام دفاع . كند ش را تعريف و استراتژي خود را بر آن اساس طراحي ميا هاي دفاعي ظرفيت

امل را به عامل و غيرعامل محسوب كنيم نيروي دفاعي كه بتواند هر دو مؤلفه را با هم انجام دهد يك دفاع ك

ي يك پارچه ملي است كه از بطن جامعه ايجاد شده است و در طول  بسيج مردمي يك پديده. اجرا درآورده است

اين تهديدات بر اساس نوع و . سال دفاع مقدس و پس از آن توانسته تهديدات ملي را با دفاع ملي جواب دهد 8

بسيج . آن هم به همين شكل صورت گرفته است كه نوع پدافند م نظامي بوده است و هم غيرنظاميشكل آن ه

به صورت يك نماد نظامي و ...) عرب، كرد، لر، بلوچ، آذري و(مردمي در سراسر سرزمين ايران در اقوام مختلف 

مهمترين چيزي كه باعث عقب نشيني دشمن مي شود  " دهد ميغيرنظامي وظايف خود را به نحو احسن انجام 

  . ردم در مقابل تهديدات و تهاجمات دشمن است ري و آمادگي همه موحفظ هوشيا ،يكپارچگي وحدت
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