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مقاله پژوهشی :الگوی دشمنشناسی از دیدگاه حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

با تأکید بر صهیونیسم
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محمدحسن دهقان  ،جعفر شیرازی
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دریافت مقاله0488/.4/80 :

2

پذیرش مقاله0488/85/80 :

چكیده
از اولین اقدامات مبارزاتی حضرت امام خمینیی
مشروعی

رژیم غاصب صضیوهیستی بود .باگذش

(رحمی

ا ...علیی)

در شیرو هضضی

بیش از  04مال از عمر پربرک

امی می اعی م عیدم
هظام ام می هنوز یکی

(مدظلی)العیالی

ضیمن تأکیید بیر
از دشمنان اصلی هظام ام می آن رژیم منحوس ام  .حضرت امیام خامنی)ای
بصیرت ،دشمنشنامی و ذکر تبعات عدم شناخ دشمن ،این رژیم را یکی از دشمنان اصلی هظیام امی می
ذکر می کنند .شدت بیان و تعدد تکرار هشان از اهمی
توجضات و صرف تمام توان برای مقابل) با آن از اهمی

این موضو دارد .شناخ

دشمن اصلی برای تمرکی

ویژهای برخوردار ام  .وعدم شناخ

ضمن هیدر

دادن توان مادی و معنوی موجب شکس و اضمح ل در مقابل دشمنان خواهید بیود .بیرای ایین شیناخ
وجود الگو میتواهد دررمیدن ب) این هدف کمک شایاهی هماید و.هبود الگو ضمن اخت ل در دشمنشنامیی،
هو اقدامات؛ شدت و می ان اقدامات دشمن هاشناخت) خواهد ماهده و تیأ یر منفیی در حفی هظیام امی می
(مدظل)العالی
خواهد داش  .هدف این پژوهش دمتیابی ب) الگوی دشمنشنامی از دیدگاه حضرت امام خامن)ای
با تأکید بر لف صضیوهیسم ام روش پژوهش ،ازهظر هدف کاربردی  -تومع)ای ،ازهظر روش اجرا کیفی و
داده بنیاد ام  .در اجرا بعد از اهتخاب عنوان تحقیق هسب ب) واژه کاوی از متون اصییل و تعییین دادههیای
موردهظر اقدام و در وهل) اول کدگذاری باز و  503شاخص یا کد امتخراج شد .در کدگیذاری محیوری بیا
مقایس) و دمت) بندی عناوین تعداد  53مقول) ب) دم آمد .در کدگیذاری اهتخیابی بیا دمیت)بنیدی کلییتیر،
دادههای مازماندهی شده در قالب  3عامل؛ عوامل علی ،زمین)ای ،محدودکننده ،عوامل راهبیردی و هتیای و
پیامدهای الگوی دشمنشنامی مازماندهی گردید و در مرحل) پایاهی با مشاوره با خبرگان و اجرای تکنییک
چند رأیی مدلمازی و الگوی هضایی ارائ) گردید.

 1امتادیار مدیری

داهشگاه عالی دفا ملی

 2داهشجوی دکتری مدیری

راهبردی هظامی داهشگاه عالی دفا ملی (هویسنده مسئول H_shirazi@chmail.ir
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واژگان کلیدی :الگو ،دشمن ،دشمنشناسی ،صهيونيسم

مقدمه
قبل از بعث

پیامبر گرامی ام م ،عالمان یضودی با توج) ب) هشاه)هایی ک) از پیامبر داشتند و بنا ب)

تعبیر قرآن بضتر از فرزهد خود او را میشناختند ،درب)در دهبال وی میگشتند ،گویا خیال میکردهد
ک) این پیامبر هی در ادام) برهام)های پیامبران بنیامرائیل عمل خواهد کرد ،بعد از بعث
زماهی ک) پیامبر گرامی آنها را رمماً ب) پذیرش ام م دعوت هکرده بود مخالف

هی تا

آشکار با ایشان

هداشتند ولی بعد از دعوت ب) پذیرش ام م یضودیان از دشمنترین دشمنان پیامبر گرامی شدهد.
آی) زیر و آیات متعدد دیگر گویای آن ام َ« .لتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْالْیَضُودَ وَالَّذِینَ
أَشْرَکُواْوَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَضُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْالَّذِینَ قَالُوَاْإِهَّاهَصَارَى ذَلِکَ بِأَنَّ مِنْضُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَاهًاوَأَهَّضُمْ
الَیَسْتَکْبِرُونَ»؛ ب)طور مسلّم ،دشمنترین مردم هسب

ب) مؤمنان را ،یضود و مشرکان خواهى یاف ؛ و

ه دیکترین دومتان ب) مؤمنان را کساهى مىیابى ک) مىگویند« :ما هصارى هستیم؛ این ب) خاطر آن
ام

ک) در میان آنها ،افرادى عالم و تارکدهیا هستند؛ و آنها (در برابر حق تکبّر

حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

همىورزهد1».

در مورد دشمنی یضود در عصر پیامبر میفرماید« :دشمن موم،

یضودیها بودهد؛ یعنی بیگاهگانِ هامطمئنی ک) علیالعجال) حاضر شدهد با پیغمبر در مدین) زهدگی
کنند؛ اما دم

از موذیگری و اخ لگری و تخریب برهمیداشتند .اگر هگاه کنید ،بخش مضمی از

موره بقره و بعضی از مورههای دیگر قرآن مربوط ب) برخورد و مبارزه فرهنگی پیغمبر با یضود
ام  .چون گفتیم اینها فرهنگی بودهد؛ آگاهیهایی داشتند؛ روی ذهنهای مردم ضعیفاالیمان ا رِ
زیاد میگذاشتند؛ توطئ) میکردهد؛ مردم را هاامید میکردهد و ب) جان هم میاهداختند .اینها دشمن
مازمانیافت)ای بودهد .پیغمبر تا آهجایی ک) میتواهس  ،با اینها مدارا کرد؛ اما بعد ک) دید اینها
مدارا بردار هیستند ،مجازاتشان کرد .پیغمبر ،بیخود و بدون مقدم) هم مراغ اینها هرف ؛ هرکدام از
این م) قبیل) عملی اهجام دادهد و پیغمبر بر طبق آن عمل ،آنها را مجازات کرد( ».بیاهات در
خطب)های هماز جمع) تضران مورخ) 1534/42/23
با پیروزی شکوهمند اهق ب ام می و جض گیری حاکمی

الضی و گفتمان امتکبارمتی ی و دفا

از محرومان و مستضعفان و با ارائ) ادبیات بیداری و مقاوم  ،تقابل و تضاد جبض) حقّ با محوری
اهق ب ام می در برابر جبض) باطل ب) مرکردگی مستکبران و با محوری
 - 1موره مائده آی) 32

آمریکا و صضیوهیسم

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم

آشکارتر و شفافتر گردید و در عرص)ها و ابعاد مختلف ظضور و بروز یاف
امتکباری و امتعمارگر ،موجودی
میدیدهد و بدیضی ام
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چراک) قدرتهای

و دوام ملط) خویش را با اهق ب ام می درخطر هابودی
و اب ار و روشی برای مقابل) با آن امتفاده همایند( .حاجی

ک) از هر فرص

صادقی 14:15:5 ،اکنونک) هظام ام می با فلسف) هفی طاغوت و امتکبار و اجرای احکام ام می،
عوامل پیروزی یا همان

زمین)مازی ظضور ،معادت دهیوی و اخروی در ایران امتقراریافت) ام

و عوامل

عوامل ب) وجود آورهده و حف کننده آن دین ،هقش و وحدت مردم و رهبری ام

بازدارهده یا مواهع امتقرار کامل ،ادام) و دوام آن معاهدین ،لشکر کفر و دشمنان و امتکبار جضاهی و
صضیوهیسم میباشند .حضرت امام خمینی

(رحم

ا ...علی)

و مقام معظم رهبری

دشمنشنامی امتکبارمتی ی و ذکر تبعات عدم شناخ
بیان و تعدد تکرار هشان از اهمی

(مدظل)العالی

بر بصیرت و

دشمن و مقابل) با آن تأکیددارهد .شدت

این موضو داشت) و ل وم تبعی

از هظرات حاکم ام می بر

اماس مباهی ام م را هشان میدهد .وظایف ما برای حف هظام ام می بصیرت و شناخ
مباهی ،تفکرات هظر و ایده و روشهای مقابل) آهان با هظام ام می ام
و هابودی آن بودهاهد ولی رویکردهای متفاوت و تشت

دشمنان،

ک) همواره در پی براهدازی

دیدگاه برخی دولتمردان ،میامتمداران،

جریانهای میامی ،در مطوح مختلف و خبرگان و هخبگان جامع) هشان از وجود اخت ف دیدگاه
و این هشاهگر هبود شناخ

دقیق و

در دشمنشنامی و هحوه مقابل) با رژیم صضیوهیسم جضاهی ام

فقدان الگوی مدون و منامب و کاربردی دشمنشنامی از دیدگاه حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

با تأکید بر صضیوهیسم میباشد .چناهچ) این الگو ارائ) شود از باب هظری زمین) پرداختن ب) ج ئیات
موضو دشمنشنامی مخصوصاً با رویکرد شناخ

صضیوهیسم در تحقیقات و مراک علمی و رفع

آمیبهای وضع موجود در حوزه دشمنشنامی را ب) دهبال داشت) و ازهظر عملی زمین)ماز اجرای
فرامین حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

بوده و ب) تشت

آرا و ایجاد وحدت روی) ،هماف ایی و

هماهنگی مسئولین عالی هظام در تعام ت بینالمللی کمک خواهد کرد از طرفی مبنای تفامیر و
تعاریف از دشمن موردهظر در هظام ام می و در رأس آنها امتکبار جضاهی و امتفاده در تعیین
مصداق شده و با اف ایش بصیرت مل
شناخ

ایران وام

ام می ،موجب مقاوم

میشود و از طرف دیگر ضمن امتفاده در تدوین میام

دشمن وصیاه
ایجاد تشت

و ایستادگی آنها با

دفاعی متنامب ،در مقابل) با

از کیان هظام و بصیرت عموم مردم ب) دشمن خواهد بود .هبود چنین الگویی ضمن
در اقدامات مسئولین هظام ،تأ یر منفی در حف هظام ام می خواهد داش  .لذا هدف
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اصلی این پژوهش دمتیابی ب) الگوی دشمنشنامی از دیدگاه حضرت امام خامن)ای
تأکید بر صضیوهیسم ام
حضرت امام خامن)ای

و.با این توصیف مؤال این ام

(مدظل)العالی

(مدظل)العالی

با

ک) الگوی دشمنشنامی از دیدگاه

با تأکید بر صضیوهیسم بر کدام ام ؟

مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

با توج) مطالعات اکتشافی پیرامون موضو  ،کارهای پژوهشی متعددی اهجامشده ام

ک) ب)

تعدادی از آنها در زیر اشاره میشود:
 -1میدجواد ورعی در تحقیقی با عنوان «کاشف الغطاء و مسئل) فلسطین»؛ ابعاد و راهکارها مندرج
در مجل) علمی پژوهشی حوزه علمی) زمستان  - 15:3شماره  21( 22ص  -از  202تا  222هتیج)
گرفت)؛ محمدحسین کاشف الغطاء از ابتدا ب) عمق فاجع)ای ک) در فلسطین در حال وقو بود ،پی
برده و در موقعی های گوهاگون ،مواضعی چون شرک
و فلسطین و امام

جماع

در کنفراهسها ،مفر ب) کشورهای ام می

باشکوه در قدس ،مخنراهی و صدور فتوای «تحریم فروش اراضی ب)

یضودیان» را اتّخاذ همود .از دیدگاه وی مسئل) فلسطین ،دارای ابعاد تاریخی ،مذهبی ،میامی ی
اجتماعی و بینالمللی ام  .درواقع فلسطین« ،مرزمین تاریخی اعراب» بوده و فلسطینیان ،از
مرزمین اجدادیشان دفا میکنند .ایشان قدس را «اماه

خدا در دمتان مسلماهان» میداهس

ک)

باید حف شود .فلسطین در جغرافیای دینی «قلب جضان ام م» بوده و «صضیوهیسم زائیده امتعمارِ»
ام  .کاشف الغطاء حل موضو فلسطین را درگرو «توج) حقوق بشری و جضاهی ب) آن»« ،بیداری
امّ

ام می»« ،بازگش

ب) هوی

ام می»« ،بسی امّ

ام می» و «اتحاد دول های عربی و

ام می و دوری از امتعمارگران» میداهس .
 -2امیرصدرا جواهشیری و محمدعلی بصیری در تحقیقی با عنوان «مقایس) هقش البی امرائیل
(رژیم صضیوهیستی در میام

خارجی ایاالتمتحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دوهالد ترامپ

(با تأکید بر توافق هست)ای با جمضوری ام می ایران» ،مندرج در مجل) مطالعات بینالمللی تابستان
 ،15:3شماره  52( 21ص  -از  51تا  22هتیج) گرفت)؛ البی امرائیل (رژیم صضیوهیستی یکی از
قدرتمندترین و فراگیرترین گروههای میامی در آمریکا میباشد ک) در ماختارهای میامی ایاالت
متحد هفوذ قابلتوجضی دارد .کمیت) روابط عمومی آمریکا  -امرائیل (رژیم صضیوهیستی مشضور ب)
آیپک ،یکی از ب رگترین و قدرتمندترین گروههای البیگری در آمریکا محسوب میشود .البی

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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طرفدار رژیم صضیوهستی در آمریکا با روی کار آمدن جورج بوش تا ب) امروز با تح فشار قرار
دادن ایاالتمتحده آمریکا ،معی در مقابل) با جمضوری ام می ایران دارد ،در این رامتا ،این البی ب)
رژیم صضیوهیستی شرو ب) فضامازی علی) ج.ا .ایران و ب رگنمایی خطر ایران هسب

همراه دول

ب) رژیم صضیوهیستی ،منطق) و جضان کردهد تا فضای رواهی الزم را در آمریکا برای اقدامات بعدی
ایجاد کنند .این البی میام
قدرت ایران هی میام

دول

رژیم صضیوهیستی برای ب رگنمایی خطر ایران و محدودمازی

تحریم جمضوری ام می را در داخل ایاالتمتحده با شدت پیگیری کرد

ک) ماحصل هضایی آن تحریمهای جامع ایاالتمتحده علی) ایران شد .در این مقال) در پی پامخ ب)
این مؤال بوده ک) تفاوت البی رژیم صضیوهیستی در دو دول

باراک اوباما و دوهالد ترامپ در

موردتوافق هست)ای ایران چ) بوده ام ؟ فرضی) مقال) این ام

ک) البیهای رژیم صضیوهیستی در

دول

باراک اوباما از هفوذ کمتری هسب

ب) دول

دوهالد ترامپ برای تأ یرگذاری بر توافق

هست)ای ایران برخوردار بودهد؛ بنابراین در این مقال) ب) بررمی مقایس) البیهای رژیم صضیوهیستی
در دول

باراک اوباما و دوهالد ترامپ (با تأکید بر توافق هست)ای با ایران پرداخت)شده و از روش

توصیفی -تحلیلی و اب ار کتابخاه)ای بضره گرفت)شده ام .
 -5محمد حسین طاهری آکردی در تحقیقی با عنوان «تحلیل و بازشنامی اهوا صضیوهیسم بر
اماس اهدیش) موعود آخرال مان» مندرج در مجل) علمی  -پژوهشی مشرق موعود زمستان ،15:2
شماره  22( 03ص  -از  51تا  32هتیج) گرفت) صضیوهیسم اهدیش)ای ام
دول

ک) معتقد ب) تأمیس

یضودی در فلسطین در آخرال مان ام  .این تفکر همواره با تفکر هجات بخشی برای

یضودیان همراه بوده؛ ازاینرو صضیوهیسم با آموزه موعود پیوهدی هاگسستنی دارد .این مقال) ت ش
دارد ک) با تعریف صضیوهیسم و معرفی اهوا آن در یضودی

و مسیحی  ،ب) بررمی آموزه موعود

بپردازد و بیان کند ک) در تمام اهوا صضیوهیسم (صضیوهیسم دینی در یضودی  ،صضیوهیسم میامی -
دینی در مسیحی  ،صضیوهیسم میامی در یضودی

و صضیوهیسم فرهنگی در یضودی

همواره

آموزه موعود هقش امامی داشت) ام  .همچنین در بررمی گوه) شنامی موعود ،تحلیل هموده ک)
بازگش

صضیوهیسم فرهنگی ب) صضیوهیسم دینی در یضودی

ریش) در صضیوهیسم میامی  -دینی مسیحی
تشکیل دول

ام

و صضیوهیسم میامی یضودی

دارد و تفاوت عمده این دو تفکر این ام

یضودی در فلسطین در صضیوهیسم فرهنگی و دینی ک) برگرفت) از شریع

ک)

یضودی و

تورات و تلمید ام  ،منوط ب) ظضور ماشیح و موعود ام ؛ اما در تفکر صضیوهیسم میامی در
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و هی صضیوهیسم میامی مسیحی  ،تحقق دول

یضودی ،قبل از ظضور موعود ام

و

همین امر مبب اخت ف میان آهان ام .
 -0ا ...کرم مشتاقی در تحقیقی با عنوان «ماهی

جنبشهای ضد صضیوهیستی در اروپا» ،مندرج در

مجل) مطالعات راهبردی جضان ام م ،زمستان  ،15:2شماره  52( 22ص  -از  35تا  113هتیج)
گرفت)؛ اگرچ) رژیم صضیوهیستی در موضو اشغال فلسطین ت ش همود بیا امیتفاده از هفیوذ خیود
در مازمانها و مجامع میامی و امتفاده از اب ارهای تبلیغاتی اهحصاری ،خود را قرباهی هژادپرمتی،
بیعدالتی و ظلم معرفی هماید ،اما دیری هپائید ک) با هشان دادن میام های تبعیضآمی هیژادی،
اشغالگراه) و تومع)طلباه) خوی حقیقی خود را آشکار همود .در ده)های اولی) اشغال فلسیطین،
اکثر گروههای ضد امرائیلی (رژیم صضیوهیستی ی ضد صضیوهیستی دارای خامیتگاه عربیی بیوده و
در جنبشهای مقاوم

مسلحاه) ام می خ ص) میشدهد ،اما با اوجگیری میام هیای

جنگطلباه) رژییم صضیوهیستی پس از ده)  34و در کنار آن اهق ب ارتباطاتی ی اط عیاتی و
شکلگیری دهییای مجازی ،تشکیل گروههای ضد رژیم صضیوهیستی محدود بی) دهییای امی م و
عیرب هشید .هماکنون گروههای متعدد ضد صضیوهیستی ی ضد امرائیلی (رژیم صضیوهیستی در
اروپا شکلگرفت) کی) ضیمن حمایی

از فلسطین و مخالف

بامیام های رژیم صضیوهیستی ت ش

دارهد ،میامتمداران کشورهای خیود و مردم اروپا را هسب
پژوهش حاضر از معدود پژوهشهایی ام

ب) موضو فلسطین آگاه همایند.

ک) ب) تبارشنامی ،ارزیابی و دمت)بندی جامع

گروههای ضد صضیوهیستی در اروپا پرداختی) و ت ش دارد با روش کتابخاه)ای و رویکرد تطبیقی
ب) مطالعی) گیروههای حیامی فلسیطین و مخالف رژیم صضیوهیستی در اروپا بپردازد.
 مفهوم شناسی:الگو:

در فرهنگ دهخدا واژه الگو اینگوه) تعریفشده ام « :الگو :مدل ،مرمشق ،مقتدی ،اموه،

مثال و هموه)» (دهخدا ،ج  0ص  50واژه الگو ازهظر لغوی ب) معنای هموه) مشکل چی ی ک) از
کاغذ یا مقوا بریده باشند ام  ،ازهظر اصط حی یک هظری) کلی درباره قلمرویی ک) مورد
تج ی)وتحلیل قرار گیرد( .آقا بخشی 25 :1532 ،در هگاه دیگر ،این واژه 1ب) معاهی؛ الگو مدل،
اهگاره ،شکل و هموه) ،قالب ،طرح ،منوال و هقش در هظر گرفت)شده ام ( .شایانمضر 1522 ،ج :1
 2:این واژه در معاهی متعددی ب)کاررفت) ام  .در تعریفی ماده از الگو میتوان گف ؛ الگو یا
1- Pattern

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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مدل ،همایش هظری و مادهشده از جضان واقعی میباشد( .مورین 23 :1532 ،ب)عبارتدیگر الگو
تصویری ام

ک) از واقعی ها و روابط موجود گرفت)شده و هشاهگر متغیرهای موجود ،هحوه

ارتباط آنها و هتای حاصل از کنش و واکنش آنهام ؛ ک) کمک میکنند هنگام طرحری ی و
تصمیمگیری تمام عوامل و متغیرهای مؤ ر و روابط آنها موردتوج) قرار بگیرد( .داهشآشتیاهی،
03 :1533
تعریف عملیاتی الگو :منظور از الگو در این پژوهش عبارت ام

از چضارچوب و ماختار مفضومی

منسجم ،هدفدار و متشکل از ابعاد ،مؤلف)ها و شاخصهای شناخ
خامن)ای

(مدظل)العالی

دشمن از دیدگاه حضرت امام

از طریق عوامل علّی ،زمین)ای ،محدودکننده ،راهبردی و هتای ک) برای بیان

واقعی ها و رابط) بین آنها بکار رفت) و با برخورداری از امکان تج ی)وتحلیل ،پیشبینی هتای را
ممکن میهماید.
تعریف نظری دشمن :دشمن در لغ
در اصط ح ،آن ام

ک) هسب

ب) معنی بدهفس وزش

طبع آمده ام

(دهخدا ،ج  12 :25و

ب) کسی گروه یا کشوری بدخواه ،کین)جو و یا در جنگ و متی

باشد( .صدری افشار؛ 303 :1525دشمن و دشمنی در مقابل دومتی و محب
ب) معنای بی اری ،هفرت ،عداوت ،کراه

و خصوم

قرار دارد و در اصل

ام ( .صدری افشار1353 :1525 ،

در قاهون مجازات جرائم هیروهای مسلح دشمن چنین تعریفشده ام « :منظور از دشمن عبارت
ام

از اشرار ،گروهها و دول هایی ک) با هظام جمضوری ام می ایران در حال جنگ بوده یا قصد

براهدازی آن را دارهد و یا اقدامات آهان بر ضد امنی

ملی ام » .در تبصره این ماده بیانشده ک) در

صورت عدم احراز دشمن برای دادگاه ،هظر شورای عالی امنی

ملی م ک عمل خواهد بود( .ماده

 23قاهون مجازات جرائم هیروهای مسلح مصوب  1532/14/:مجلس شورای ام می
تعریف عملیاتی دشمن :در پژوهش حاضر دشمن عبارت ام

ازهر عامل داخلی یا خارجی ک) هدف

هضایی آن تغییر کلی یا ج ئی ماختار ک ن هظام جمضوری ام می ایران از ماهی
شیعی ب) هوی

دینی ام می

موردهظر دیگر یا ایجاد ماهع عمده برای تداوم و بقای آن هظام میباشد.

تعریف نظری دشمنشناسی:

مفضوم دشمنشنامی شناخ

و آگاهی ب) عمق و هو اهداف ،روشها و

ابعاد دشمنی دشمنان ،چگوهگی و دامن) عملکرد آنها در مقابل هظام مقدس جمضوری ام می
ام .
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رهبر معظم اهق ب

(مدظل)العالی

میفرماید« :بصیرت این ام

ک) شما بداهید با چ) کسی طرفید،

بداهید ک) او درباره شما چ) فکری دارد ،بداهید ک) اگر چشم خودتان را بستید و فکر هکردید ،ضرب)
خواهید خورد .توقّع ما از هخبگان میامی و غیرمیامی کشور این ام

ک) این بصیرت را داشت)

باشند .مردم خوشبختاه) این بصیرت را دارهد( ».بیاهات در دیدار مسئوالن هظام در تاریخ /5/23
15:3
در متون دینی و فرهنگی ما از بصیرت ب)عنوان شناخ

مسیر و راه تعبیر شده ام

دشمنشنامی مترادف شمردهشده ام « .بصیرت علم شناخ

راههام » (کریمی؛5 :15:1

دشمنشنامی یعنی شناخ

و با

تمای ت ،اهگی هها ،اهداف ،هفوذ و هو اخت فافکنی دشمن ام

با آگاهی و بصیرت از تحرک و شناخ

فتن) دشمن در جض

ک)

مقابل) با آن اقدام الزم صورت گیرد.

(حدیث دشمنشنامی2: 15:1 ،
تعریف عملیاتی دشمنشناسی:

در این پژوهش منظور از دشمنشنامی کسب بصیرت و داهائی هسب

ابعاد ،مؤلف)ها و شاخصهای دشمنی دشمنان مخصوصاً رژیم صضیوهیستی هسب

ب)هظام مقدس

جمضوری ام می ایران ام .
تعریف عملیاتی الگوی دشمنشناسی :منظور از الگوی دشمنشنامی در ایین پیژوهش عبیارت امی

از

تعیین چضارچوب و ماختار مفضیومی منسیجم کی) عوامیل علّیی ،زمینی)ای ،عوامیل محدودکننیده،
راهبردی و هتای و پیامدها دشمنشنامی و رابط) بین آنها را هشان میدهد.
پیدایش و ماهیت صهیونیسم:

در اوت  13:2هرت ل موفق گردید  240هفر از برجستگان یضودی از 12

کشور جضان را در شضر بازل موئیس گرد هم آورده و اولین کنگره بینالمللی صضیوهیس ها را

تشکیل دهد.

هرت ل در مال  1:40درگذش
ذیهفوذ ،ب) جلب موافق

لکن هتیج) مذاکرات وی و دومتاهش با مقامات میامی و

اهگلیس برای حمای

 1:12اهجامید ک) از تأمیس یک دول
حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

از مازمان صضیوهیسم و اع م بیاهی) بالفور در

یضودی در فلسطین حمای

میهمود.

میفرماید« :اشغال این مرزمین بر اماس یک طرح چندجاهب)،

پیچیده و باهدف جلوگیری از اتّحاد و پیومتگی مسلماهان و پیشگیری از تأمیس مجدّد
حکوم های قدرتمند مسلمان بود .دالیلی در دم

ام

ک) هشان میدهد صضیوهیس ها با

هازیهای آلمان روابط ه دیک داشتند و ارائ) آمارهای اغراقآمی از کشتار یضودیان ،خود ومیل)ای

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم

13:

برای جلب ترحّم افکار عمومی و زمین)مازی برای اشغال فلسطین و توجی) جنایات صضیوهیس ها
بوده ام  .حتّی دالیلی در دم

ام

ک) عدّهای از اراذلواوباش غیر یضودی شرق اروپا را ب) هام

یضودی ب) فلسطین کوچاهیدهد تا با پوشش حمای

از بازماهدگان قرباهیان هژادپرمتی ،یک حکوم

معاهد ام م را در قلب جضان ام م هصب کنند و پس از می ده قرن ،یک گسستگی بین مشرق و
مغرب ام می ایجاد همایند .در آغاز ،مسلماهان غافلگیر شدهد؛ چون از کُن) طرح صضیوهیس ها و
حامیان غربی آنها مطلع هبودهد .عثماهی شکس

خورد؛ قرارداد «مایکس -پیکو» ب)طور محرماه)

برای تقسیم کشورهای ام میِ خاورمیاه) بین فاتحان جنگ منعقد شد؛ جامع) ملل قیمومی
فلسطین را ب) عضدهی اهگلیسیها گذاش ؛ آنها هم ب) صضیوهیس ها وعده مساعدت دادهد و با
مجموع)ای از طرحهای حسابشده ،یضودیان را ب) فلسطین آوردهد و مسلماهان را از خاه) و
کاشاه)ی خویش آواره کردهد( ».بیاهات در مرامم گشایش کنفراهس بینالمللی حمای

از اهتفاض)

فلسطین 40/42/1534 -
تاریخ هشان میدهد ک) صضیوهیسم یک واقع) جعلی و تحمیلی کشورهای امتعماری برای پیگیری
اهداف شوم خود در امتثمار مل هام

ک) برای همگان آشکارشده ام ؛ فرمایشات زیر از مقام

معظم رهبری در این زمین) ام :
حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

میفرماید« :حافظ) تاریخی مل های منطق)ی ما هرگ فراموش

هخواهد کرد ک) دول های امتعمارگر چگوه) برای غصب فلسطین و فراری دادن مل

مظلوم آن

از خاه) و کاشاه) خود ،گروههای تروریستی جرّاری ماهند آژاهس بینالمللی صضیوهی م و بیش از ده
گروه مشاب) دیگر را مازماندهی کردهد و فاجع) دیر یامین و هظایر آن را پدید آوردهد .رژیم
صضیوهیستی از آغاز پیدایش خود تا امروز هی علناً ب) رفتارهای تروریستی در درون و بیرون
فلسطین ادام) داده و بیشرماه) آنها را اع م هم کرده ام  .مردمداران قبلی و کنوهی رژیم
صضیوهیستی ،آشکارا ب) تاریخ تروریستیِ خود و حتی در مواردی ب) شرک

خود در عملیات ترور،

افتخار میکنند»( .پیام ب) همایش بینالمللی مبارزه جضاهی با تروریسم در 15:4/0/5
صهیونیسم از دیدگاه حضرت امام خمینی (رحمت ا ...علیه):

علی) طواغی

حضرت امام خمینی

(رحم

ا ...علی)

از اوایل مبارزه

عالم رژیم صضیوهیستی را مورد هجوم قرار داده و همواره در پی مبارزه با آن بودهاهد،

ب) همان دلیل ایشان در مال  1502در مورد وظایف و مسئولی های رؤما و م طین دول ام می
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و علمای ام م میفرماید« :بر دول ام می ام

ک) با وحدت کلم) دم

امتعمار و صضیوهیسم را

قطع کنند( ».صحیف) هور ،ج 124 :1
ایشان در مصاحب) با هماینده الفتح درباره کمک ب) مجاهدان الفتح در پامخ ب) مؤالی مبنی بر اینک):
ب)هظر حضرتعالی بضترین راهی ک) مل

مسلمان در ایران برای قطع ایادی صضیوهیسم میتواهند
ک) مردم مسلمان

طی کنند کدام ام ؟ میفرماید« :بسم ا ...الرحمن الرحیم .بضترین راه این ام

ایران با هم) امکاهاتشان بکوشند دادومتد خود را با صضیوهیس های داخلی و غیر از آهان ک) در
ایران هستند ب)طورکلی قطع هموده و ازلحاظ روحی و مادی آهان را مستأصل و بیچاره همایند و
زهند و هی در

تمامی روزه)های حیاتی را بر آهان تنگ مازهد و علی) آهان ب) هبرد اقتصادی دم
دیگر زمین)ها با آهان بجنگند»( .صحیف) هور ،ج 152 :1
(رحم

حضرت امام خمینی

ا ...علی)

در پیام ب) علما و وعاظ و ام

مسلمان ایران در مورد هقش)های

دمتگاه جبار برای محو ام م و قرآن میفرماید« :امروز هقش)های ومیعتر و دامن)دارتری در جریان
ک) چضره واقعی مأمورین امتعمار و کیفی

ام

مأموری

آهان را میهمایاهد ،هقش)هایی ک) با

اجرای آن میخواهند منگرهای مخالف با امتعمار را در هم کوبیده ب) منگرهایی در خدم
امتعمار و صضیوهیسم و عمال آهان مبدل مازهد»( .صحیف) هور ،ج 244 :1
حضرت امام خمینی

(رحم

ا ...علی)

در بیان خطر صضیوهیسم در پیام ب) منامب

پیروزی اهق ب ام می میفرماید« :امروز امرائیل (رژیم صضیوهیستی و دوم

دومین مالگرد
صمیمیاش مصر،

در منطق) ،در فکر ایجاد یک هست) مرک ی برای هابودی مسلمانها و ارزشهای عالی فکری آنها
میباشند ،اخیراً عراق و بعضی مران کشورهای منطق) هم با این طرح موافق
ب) بیس

مال ام

همودهاهد .من ه دیک

خطر صضیوهیسم بینالملل را گوش د همودهام و امروز خطر آن را برای تمامی

اهق بات آزادیبخش جضان و اهق ب اخیر ام می ایران ه)تنضا کمتر از گذشت) همیداهم ک) امروز
این زالوهای جضان خوار با فنون مختلف برای شکس
مل

مستضعفان جضان قیام و اقدام همودهاهد.

ما و ملل آزاد جضان باید در مقابل این دمیس)های خطرهاک با شجاع

و آگاهی ایستادگی

هماید( ».صحیف) هور ،ج 3: :10
حضرت امام خامن)ای
میفرماید« :ببینید وضعی

(مدظل)العالی

در مقام بیان دیدگاههای حضرت امام خمینی

(رحم

ا ...علی)

امام را ،زهدگی امام را ،شعارهای امام را؛ امام ب رگوار همان کسی ام

ک) در مورد مسئل) رژیم صضیوهیستی از هیچکس تقیّ) هکرد؛ اینک) رژیم صضیوهیستی یک غدّه

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

مرطاهی ام

(مدظل) العالی
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و باید از بین برود ،این حرف امام ام »( .بیاهات در دیدار رئیس و اعضای مجلس

خبرگان رهبری15:2/2/10 ،
صهیونیسم از دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی):

حضرت امام خامن)ای

صضیوهیس ها میفرماید« :.صضیوهیس ها علیرغم اظضارات ه اک
وحشىهاى هژادپرم

(مدظل)العالی

در بیان ماهی

آمی بعضى از مراهشان همان

و متعصب پنجاه مال قبلاهد»( .پیام در پی حمل) وحشیاه) صضیوهیس ها ب)

مسلماهان فلسطین 1522/12/2 ،یا در جای دیگر میفرماید« :فرعون ،امروز آمریکا ام ؛ فرعون،
امروز رژیم صضیوهیس

ام ؛ فرعون ،همین دهبال)روهای اینها هستند(».بیاهات در دیدار مسئوالن

هظام و میضماهان کنفراهس وحدت ام مى15:2/:/13 ،
حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

«هرکسی مسئل) فلسطین را درم

مسئل) فلسطین در دهیای ام م میفرماید:

در بحث اهمی

بفضمد و تصوّر بکند ،اذعان میکند ب) اینک) مسئل) فلسطین،

مسئل)ی اوّل دهیای ام م ام  .کلید غلب) بر دشمنان ام م مسئل)ی فلسطین ام ( ».بیاهات در
دیدار شرک کنندگان در اج س «محبان اهلبی
حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

در مورد ماهی

(

و مسئل) تکفیریها»15:2/:/2 ،

دشمنی رژیم صضیوهیستی میفرماید« :دشمنان ما

دشمنان بیپروایی هستند؛ در رأس آنها شبک) خطرهاک و دور از اهساهی

صضیوهیستی ام

ک) بر

دول ها و بر قدرتهای غربی تسلّط دارهد ،بخصوص بر آمریکاییها .شبک) صضیوهیستی  -ه) رژیم
صضیوهیستی ،خود رژیم صضیوهیستی یکگوش)ای از مجموع)ی امتکبار آمریکایی ام
پولدارهای درج) یک دهیایند ،تبلیغات دهیا دم
متأمفاه) بر بسیاری از کشورها مسلطاهد؛ بر دول
میام

اینها ام  ،باهکهای دهیا دم
آمریکا مسلطاهد ،بر میام

ک) تجّارهد،
اینها ام ،

آمریکا مسلطاهد ،بر

بسیاری از کشورهای اروپایی مسلطاهد؛ در مقابل اینها باید بیدار بود .آمریکاییها طبق هظر

آنها عمل میکنند ،بر طبق میل آنها عمل میکنند( ».بیاهات در دیدار مردم آذربایجان شرقی،
 15:0/11/23یا در جای دیگر در معرفی دشمن میفرماید« :دشمن کیس ؟ دشمن ،مرمای)داری
آمریکا و امتکبار جضاهی ام

ک) امروز در رأس آن ،آمریکا و صضیوهیس هایند( ».بیاهات در دیدار

مسئوالن هظام و میضماهان بیس

و هشتمین کنفراهس بینالمللى وحدت ام مى15:5/14/1: ،

یهودیت و صهیونیسم :در تبيين روابط بین یضودی  ،صضیوهیسم و دول
امامی مطرح ام
منافع و دول

غاصب صضیوهیستی م) مؤلف)

ک) عبارتاهد از جوامع یضودی ،اهداف و منافع صضیوهیسم و باالخره اهداف و

غاصب صضیوهیستی ایجاد و حف

و دول

غاصب صضیوهیستی رژیم صضیوهیستی
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غاصب رژیم صضیوهیستی ممبل و هماد

اولین و مضمترین محور وحدت یضودیان ام  .دول
فرهنگ یضود ام .
این دول

با احیای زبان عبری ب)عنوان زبان رممی در این کشور (خودماخت) تواهست) ب) بازمازی

و احیای فرهنگ منسوخ مامی هم

گمارد و وجوه اشتراک مضمی را همچون زبان عبری و برپایی

مرامم مذهبی در بین یضودیان پراکنده و هاهمگون دیگر کشورها پدید آورد( .رفاعی22: 1522 ،
حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

در مورد ارتباط مازمانیافت) صضیوهیسم با دول

غاصب

صضیوهیستی و یضودیان میفرماید« :اینها وابست) ب) یک مجموع) قدرتمندِ زر و زور میامی و
اقتصادیِ غالباً صضیوهیس

یضودی و اگر صضیوهیس

یضودی هم هیستند صضیوهیس

غیر یضودی -

ک) امروز در دهیا صضیوهیس های غیر یضودی داریم – هستند»( .در بیاهات در دیدار اعضاى مجلس
خبرگان رهبرى 15:5/12/21 ،و در جای دیگر در این زمین) میفرماید« :اگر آمریکا و غرب و
صضیوهیسم و مرمای)داران و مف خوران یضودیِ وابست)ی ب) مازمان صضیوهیسم بتواهند مل

ایران

را قاهع کنند ،ب)زاهو دربیاورهد ،ب) عقبهشینی وادار کنند ،میتواهند ب) دهیا بگویند :ببینید ،اینها را
ک) مل

پیشرو بودهد ،ما مر جای خودشان هشاهدیم»( .بیاهات در دیدار جمعی از مردم و خاهواده

شضدا و ایثارگران15:4/12/14 ،
ساختار شناسی صهیونیسم

 سازمان جهانی صهيونيسم:مازمان جضاهی صضیوهیسم باهام اولی) «مازمان صضیوهیستی» در اولین کنگره صضیوهیستی در مال
 ،13:2ب)عنوان چارچوب ماختاری جنبش مازمانیافت) صضیوهیستی و باهدف ظاهری ایجاد یک
کاهون یضودی برای قوم یضود بنیانگذاری شد و شامل کلی) یضودیاهی ک) برهام) صضیوهیستی را
میپذیرفتند ،میگردید .از راه تأمیس مازمان صضیوهیستی بود ک) صضیوهیسم ب) جنبشی مدرن،
دموکراتیک و مجض ب) اب ارهای الزم برای فعالی های میامی ،مضاجرتی و تحقیقاتی در مقیاس
ومیع تبدیل گردید .مضمترین این اب ارها در زمان ریام

تئودور هرت ل بر کمیت) امور عمومی

آمریکا و امرائیل این مازمان ،یعنی ایپک بود .مازمان ایپک مادر تمامی مازمانهای یضودی
آمریکا و درواقع ب رگترین آنهام  .این مازمان مسئول هماهنگی و برهام)ری ی جض

فعالی

تمامی مازمانهای یضودی آمریکا و همچنین مسئول اصلی جمعآوری کمک و اعاه) برای دول

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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غاصب صضیوهیستی ب) شمار میرود ک) با ارتباط تنگاتنگ با بیش از  24اتحادی) دیگر ،مسئول
ایجاد کاهالهای جدید برای هفوذ رژیم صضیوهیستی هی میباشد( .زعیتر30 :1534 ،

 -شورای اروپایی جوامع یهودی

شورای اروپایی جوامع یضودی موموم ب)  ،ECJCیک مازمان غیردولتی ام

قریب ب) شص

ک) مجموع)ای

مازمان غیردولتی یضودی دیگر را گرد هم آورده و شبک)ای قدرتمند را در اروپا ب)

وجود آورده ام  .رمالتی ک) مازمانهای صضیوهیستی در مالهای اخیر ب) عضده گرفت) و بسیار
هم در این زمین) فعالشدهاهد عبارت ام

از :حف قوام و تقوی

فرهنگ (و ه) ل وماً دین یضود

ب)عنوان تنضا عامل هگ)دارهده یضودیان در کنار یکدیگر و جلوگیری از جذب ایشان در مل های
محل مکوه

خود .این فعالی

دقیقاً همان ایده هرت ل در غیرقابل جذب بودن یضودیان در میان

دیگر مل ها و هی در رامتای هظری) «احیای فرهنگی» احد هاعام میباشد .صضیوهیس ها ،با
تمسک ب) مطالب جعلی واردشده در تورات ،خود را یگاه) قوم برگ یده الضی میخواهد ،زیرا یضود
معتقد ام

ک) خدای او «یضوه» دو هو حیوان برای آمایش او آفریده ام ؛ یکی چضارپایان و

دیگری اهسانهای غیر یضود ک) جان و مال و هامومشان بیهیچ ماهع و قید و شرطی باید در اختیار
او باشد ،لذا این را حق مسلم خود میداهند ک) بر تمامی اقوام و مرزمینها اشرافی

و حاکمی

داشت) باشند و جالب آنک) هیچگاه از طرح چنین ایدههای هژادپرمتاه)ای در تمامی اعصار ابایی
هداشت)اهد ک) برای اختصار بحث از ذکر ج ئیات فعالی های آنها صرفهظر میکنیم .تعدادی از
مازمانهای مربوط) در کشورهای اروپایی عبارتاهد از :شورای همایندگی هضادهای یضودی فراهس)
موموم ب) «کریف» ،شورای مرک ی یضودیان در آلمان ،شورای یضودیان اهگلیس ،شورای یضودیان
ایتالیا ،جامع) یضودیان رومی) موموم ب) «وعاد رامیا»( .تقی پور3:: 1522 ،
با بررمی شیوهها و عملکرد اهجمنها ،اتحادی)ها و عناوینی ازایندم

ب)وضوح مشاهده میشود

ک) جوامع یضودی در کشورهای فوق ب)عنوان یک اقلی  ،از منسجمترین تشکی ت میامی،
اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند .آموزش و گسترش زبان عبری ،تروی اصول و آیین مذهبی
تورات (البت) با قرائ

صضیوهیستی  ،ایجاد حس مسئولی

در یضودیان هسب

کشورهای دیگر و دم آخر تأکید بر تعلق یضودیان ب) دول

ب) همکیشان خود در

غاصب صضیوهیستی از موارد مضم

روشها و فعالی های صضیوهیس ها برای اهسجامبخشی ب) یضودیان ام

امتفادههایی ک) از
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یضودیان (با مازماندهی مازمانهای صضیوهیستی در کشورهای مخالف صضیوهیسم میگردد.
(زعیتر20: 1534 ،
کارکردهای صهیونیسم

 نفوذ صهيونيسم بر مؤسسات بينالمللیسازمان ملل متحد :در مال  1:03خبر تأمیس مازمان ملل متحد ک) در اماس یضودی ام  ،اع م
گردید ،اولین هشس

مازمان مال  1:02در لندن پایتخ

یضود تشکیل شد و در آن جلس) مقرر

شد ک) مقر این مازمان در شضر هیویورک باشد.
الف مجمع عمومی :مجمع عمومی مازمان ملل متحد از اجتما اعضای این مازمان ک) همایندگان
بیش از  134کشور هستند تشکیل یافت) ام  .یضود هی از هخستین روزهای تشکیل این مازمان بر
آن میطره داشت) ام  .1این رئیس مجمع عمومی یا یک یضودی صضیوهیس

یا یک مسیحی یضودی

شده یا فرد ب)ظاهر مسلمان ک) صریحاً با ام م و مسلماهان دشمنی ورزیده و یا مرتد کین)توزی ک)
خود را در آغوش یضود افکنده ام .
ب) شورای امنيت :این شورا از  13عضو تشکیلشده ام

ک)  3عضو آن دائمی هستند :رومی)،

امریکا ،چین ،فراهس) ،اهگلیستان .حدود اختیارات این شورا حلوفصل منازعات و اخت فات با
اهتشار بیاهی)ها و قطعنام)هام  .در پی اجرای هقش)های صضیوهیس ها و بلوک کموهیستی یضودی
شده و بلوک مرمای)داری صضیوهیسم شده ،هردو دارای حق هقض هر قطعنام)ای هستند ک) مغایر با
منافع صضیوهیسم باشد؛ چنین حقی در مازمان ملل حق «وتو» هامیده میشود.
ج) یونسکو (سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد) :از بارزترین فعالی های این
مازمان ت ش در جض

اغوای مل ها ب)ومیل) مفامد مراک فساد و مینما و تئاتر و رادیو و...

برجست) کردن رقاص)ها و هنرمندان و ورزشکاران و کموهیس ها و عیاشان در کتب درمی
ب)صورت اهسانهای ب رگ وبی بدیل ام  .مؤمسین و پای)گذاران این مازمان جملگی یضودیان
میباشند از مضمترین اهداف این مازمان تسلط بر آموزشوپرورش مسلمین وجض
کمک یاران خویش ام  ،این مم ومو یقیناً مذهبی و دینی هیس
میگیرد.

 1ژهرال جواد رفع

اوتلخان 1522 ،قمری ،ص 02

دادن ب) آن با

بلک) از کفر و الحاد مرچشم)

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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د) دادگاههای نورنبرگ :یکی از روشهای میطره صضیوهیسم جضاهی بر ادارات و بخشهای
مختلف مازمان ملل متحد ،دادگاههای هورهبرگ ام

ک) یضود آن را طراحی و دمتور اجرای آن را

صادر کرد همچنین اهتخاب قضات و معاوهان آنها و مجریان هی از بین افراد یضودی صورت
پذیرف .
ه) سایر مؤسسات :مایر مؤمسات زیر ملط) یضود بوده و میباشد مثل صندوق بینالمللی پول،
مازمان جضاهی بضداش  ،باهک بینالمللی ترمیم ،مرک اط عات ،کمیساریای عالی پناهندگان،
موافق هام) عمومی تعرف) و تجارت (گات  ،مازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (. FAO

 بهرهگيری امنيتی و حفاظتی از سازمانهای اطالعاتی رژیم صهيونيستیغاصب صضیوهیستی در هر زمان و مکاهی ک) مازمانهای

مازمانهای اط عاتی و امنیتی دول

صضیوهیستی احساس خطر همایند ،با حذف مخالفین ب) هر روش ممکن ،ب) حف
منافع صضیوهیس ها اقدام میکنند ب)عنوان هموه) در اتریش ،دول
حفاظ

از مراک یضودی ،گارد ویژه اع ام هموده ام .

و صیاه

از

غاصب صضیوهیستی رمماً جض

 تلفيق پروژه یهودستيزی با اسرائيل ستيزیرژیم صضیوهیستی مکان امنی جض

حف امناد و مدارک مازمانهای صضیوهیستی ام

و ایجاد و

بات دول

یضودی ،القاء کننده تحقق وعدههای جعلی صضیوهیسم مذهبی ام  .ایجاد و تثبی

هسبی دول

یضودی در فلسطین از دیدگاه صضیوهیسم مذهبی و افراطی ب)عنوان مند حقاهی

تحقق وعدههای تورات و زمین)ماز حکوم
ب) رممی

جضاهی یضودیان ام

شناخت) شدن بی المقدس ب)عنوان پایتخ

دول

و

و ازاینرو تأکید یضودیان جض

غاصب صضیوهیستی و بازمازی هیکل

ملیمان ،ب)من ل) تیر خ ص بر ادعاهای مسیحیان و مسلماهان هسب

ب) این شضر مقدس میباشد.

 بهرهگيری اطالعاتی و جاسوسی از جامعه یهودیانمضیا همودن روابط این کشورها با دول

غاصب صضیوهیستی اعمال فشار میامی و اقتصادی ب) این

کشورها ب) دلیل حقوق بشر اعمالهفوذ در ماختار تصمیممازی دول ها ایجاد و هدای

بحران در

دیگر کشورها گسترش و اشاع) فساد و فحشا در جضان مازمانهای صضیوهیستی در کنار تقوی
خود با ید طرف مقابل را هی تضعیف کنند ک) یکی از مسیرهای حصول این مضم را با تومع)
فرهنگ ابتذال و شضوتپرمتی از طریق راهاهدازی مراک قمار ،فساد و فحشا ،تولید و توزیع فیلمها
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و تصاویر مستضجن و حمای

هم)جاهب) از همجنسبازان و ایجاد و یا هدای

باهدهای بینالمللی

توزیع مواد مخدر پیگیری میکنند .پس از فروپاشی شوروی ،ب رگترین باهدهای بینالمللی اهتقال
زهان و دختران فامد از این مناطق (رومی) ،اوکراین ،مالدیو ،ب روس و کشورهای آمیای میاه) و
قفقاز ب) دیگر کشورها موموم ب) «تاجران برده مفید» در اختیار و یا تح
کشورها قرار دارد فعالی

هفوذ یضودیان این

کمپاهیهای فیلممازی «هالیوود» و «دی هی» در تولید فیلمهای مبتذل و

اشاع) فرهنگ برهنگی بر کسی پوشیده هیس

کنترل رماه)های ارتباطجمعی دو شبک) مضم

تلوی یوهی رومی)  N.T.Vو  T.V.6تومط «گوزینسکی» و «بروزفسکی» از مرمای)داران یضودی
راهاهدازی شده و بسیاری از روزهام)های پرتیراژ رومی) هظیر «ه اویسمایا» و «میودهیا» هی متعلق ب)
یضودیان رومی) ام ( .رفاعی35: 1522 ،

 کنترل و تسلط بر منابع پولی و اقتصادی در جهانیضودیان از قبل این زراهدوزی ،امتفادههای میامی فراواهی در طول تاریخ همودهاهد ک) ازجمل)
میتوان ب) خرید آدمها و هفوذ در دول ها اشاره همود .شاید خرید اراضی فلسطینیان و زمین)مازی
امکان یضودیان در این مرزمین ،بدون حمای های مالی خاهدان مرمای)دار روچیلد ،میسر
همیگش .

روشهای دشمنی صهیونیسم

ب)محض پیروزی اهق ب شکوهمند ام می از اولین دشمناهی ک) شرو ب) دشمنی با این اهق ب
همود رژیم صضیوهیستی بود ک) تاکنون ادام) دارد .حضرت امام خامن)ای (مدظل)العالی میفرمایند:
«گفتند ک) دو قرارگاه فرماهدهی عملیات برای فضای مجازی و مدیری اغتشاشها تومط
آمریکاییها و عوامل رژیم صضیوهیستی در همسایگی ایران تشکیل شد؛ این را خودشان اعتراف
کردهد( ».بیاهات در دیدار مردم قم15:2/14/1: ،
حضرت امام خامن)ای (مدظل)العالی در مورد اخت فافکنی صضیوهیس ها میفرمایند« :میام آنها
این ام ؛ منافع خودشان را اینجور تعریف کردهاهد ک) در این منطق) جنگ باشد ،جنگهای
خاهگی باشد ،برادران ب) جان یکدیگر بیفتند ،تروریسم ب) شکلهای فجیعی در منطق) تومع) پیدا
کند؛ این میامتی ام

ک) امروز آمریکا ب) کمک رژیم صضیوهیستی و متأمفاه) ب) کمک بعضی از

کشورهای منطق) دهبال میکند( ».میام

ایجاد بی باتی در منطق) (بیاهات در داهشگاه علوم دریایی

امام خمینی (رحم ا ...علی) هوشضر 15:2/2/13 ،یا در فراز دیگر میفرماید« :امروز میام امتکبار
عبارت ام از ایجاد شکاف و اخت ف بین ملّ های مسلمان و حتّی در داخل ملّ ها ،بین آحاد
آن ملّ ها؛ امروز میام

این ام ؛ و این هقش)ای ام

ک) هقش) پردازان و توطئ)گران آمریکای

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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جنای کار و صضیوهیس ها برای منطق)ی ما ک) یکی از مضمترین مناطق ام می ام

یک هقط)ی

امامی دیگر هم مسئل)ی رژیم صضیوهیستی ام ک) اماماً در این منطق) این رژیم را در دل دهیای
ام م کار گذاشت)اهد برای ایجاد اخت ف ،برای تفتین ،برای مسئل)مازی( ».بیاهات در دیدار
مسئوالن هظام و مفرای کشورهای ام می15:2/5/23 ،
مدل مفهومی

چارچوب هظری مبنایی ام

ک) فرد پژوهشگر بر اماس آن ،درباره روابط بین عواملی ک) در ایجاد

مسئل) مضم تشخیص دادهشده هظری)پردازی میکند .ب) دلیل آهک) تحقیق حاضر از هو هظری)پردازی
ام  ،هیازی ب) طرح چارچوب هظری هدارد روش هظری)پردازی "داده بنیاد"1روشی ام

ک) محقق

ت ش میکند تا اهداف تحقیق خود را با آن محقق مازد( .ایرانهژاد 20 :1532 ،مدل مفضومی با
امتفاده از روش هظری)پردازی داده بنیاد تعیین میشود؛ و این مدل هظری ب) آشکارمازی مفاهیم
دقیق تحقیق پرداخت) و ب) کشف روابط عل

و معلولی بین پدیدهها از طریق قواعد منطقی توج)

میکند .تحقیق حاضر ب) دهبال یافتن الگوی دشمنشنامی از دیدگاه حضرت امام خامن)ای
(مدظل)العالی

با تأکید بر لف صضیوهیسم ام  .در فرجام تحقیق بر اماس اصول روش کیفی داده بنیاد،

مدل مفضومی الگوی دشمنشنامی برابر شکل  1ترمیم خواهد شد.
مقوله
عوامل زمینهای

مقوله

مقوله

عوامل علی

الگوی دشمنشناسی

پیامدها

مقوله
مقوله

عوامل محدودکننده

شکل  :1مدل مفضومی

روششناسی
روش این پژوهش ازهظر هدف کاربردی و ازهظر روش اجرا با رویکیرد کیفیی اهجیام شیده امی .
ازهظر هو دادهها کیفی و داده بنیاد میباشد ،هو تحقیق کاربردی  -تومع)ای ام

چیون هتیای آن

- Grounded Theory

1
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میتواهد موردامتفاده کاربردی در مجموع) های هظام ام می قرارگرفتی) و از جنبی) هظیری تومیع)
بخشی از مباحث هظری مربوط ب) دشمنشنامی ام .
را توصیف میکند ،ب) عبارتی یک تحقیق تیا

روایی تحقیق اشاره دارد ب) می اهی ک) یافت)ها ،واقعی

چ) حد دقیقاً آهچ) را ک) قصد ارزیابیاش را داشت) منجیده امی  .در تحقیقیات کیفیی معمیوالً از
دار" بیودن امیتفاده مییشیود .در تحقییق

واژههایی همچون (باورپذیری " قابل دفا " و "اماهی

حاضر پس از مشورت با اماتید راهنما و خبرگان حوزه دشمنشنامی هسیب

بی) تعییین واژههیای

موردهظر برای دادههای اولی) ب) دلیل ذکر و هقل دادهها از اصل متون بیاهات حضرت امیام خامنی)ای
(مدظل)العالی

ام

و از امناد معتبر و امتناد دادهها ب) ایشان ،شاخصهای مذکور ک) گوییای رواییی تحقییق

در حد بسیار باالئی برخوردار ام  .پایایی تحقیق بیاهگر پایداری و تشاب) هتای اهیدازهگییری

در دورههای مختلف زماهی ام  .در تحقیقات کیفی وجود روایی و ا بات آن بیرای تحقیق پاییایی
کافی میباشد؛ و از طرفی ب) دلیل امتفاده ازهظر خبرگان ب)طور مسیتمر در کلیی) مراحیل و فراینید
تحقیق اعیم از واژه کیاوی و کدگیذاری دادههیا پاییایی میوردهظر بیرای ییک پیژوهش بی)خیوبی
تضمینشده ام .
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
مرحله اول واژه کاوی :تج ی)وتحلیل دادهها یکی از مراحل مضم در هر فرآیند پژوهشی ام  .در
این بخش ب) تج ی)وتحلیل دادههای پژوهش و امتخراج هتای میپردازیم .در ابتدای این بخش با
تحلیل دادهها و اط عات جمعآوریشده در جض

دشمنشنامی با امتفاده متن بیاهات حضرت

امام خامن)ای (مدظل)العالی  .برای ارائ) هظری) الگوی دشمنشنامی مبتنی بر دیدگاه حضرت امام
خامن)ای

(مدظل)العالی

از طریق روش تئوری داده بنیاد مورد تج ی)وتحلیل قرار گرف

ک) دارای پن

مرحل) ب) شرح زیر بوده ام  .در این مرحل) بعد از اهتخاب موضو و عنوان تحقیق ب)تنامب
آنها ،کلیدواژهها هسب

ب) واژه کاوی از متون اصیل و تعیین دادههای موردهظر برای تحلیل اقدام

شد این مرحل) ب) دلیل تعیین متن و دادههای اصلی برای تحقیق از مراحل مضم ب) شمار میرود .در
این تحقیق از طریق خبرگان و اهلفن مربوط) هسب

ب) هظرخواهی و اهتخاب واژههایی ک) ب) منجر

ب) جمعآوری غنیترین متن گردد اقدام شد ک) درهضای
رهبر معظم اهق ب

(مدظل)العالی

با واژه (صضیوهیسم ب) بیاهات مربوط ب)

مراجع) و تا رمیدن ب) اشبا هظری هسب

متون اقدام شد ک) هتیج) آن جمعبندی متن حدود  34صفح)ای شد.

ب) جستجو و جمعآوری

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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مرحله دوم کدگذاری باز :در این مرحل) بامطالع) خط ب) خط متن تضی)شده ابتدا کوچکترین واحید
تحلیل از متن برای کدگذاری اهتخاب و در جدولی ب) شکل جدول زیر مازماندهی شد؛ ک) شیامل
 15صفح) و  102ردیف شد ک) بعد از مطالع) مجدد هسب
متنامب ب) هرکدام از آنها اقدام شد؛ ک) درهضای

ب) دادن یک یا چند برچسب یا کدهای

حدود  503مفضوم یا کد امتخراج گردید .در زیر

بخشی از جدول کدگذاری باز درج میگردد.
جدول  :1هموه) کدگذاری باز
منبع

دادههای اولی) از متن بیاهات

مفضوم (کد

1522/0/2:

ما درصدد خشکاهیدن ریش)های فامد صضیوهی م ،مرمای)داری

مبارزه جضاهی با

و کموهی م در جضان هستیم.

صضیوهیسم

1532/14/15
1530/2/2

میام

خاورمیاه)ای آمریکا مبتنی بود بر تقوی

رژیم

آمریکا و حمای

شنام)
A1
از

صضیوهیستی،

رژیم صضیوهیسم

دمتگاههاى امتکبارى  -امریکا و صضیوهیسم  -دائم با تبلیغات

هدف دشمن ایجاد

خودشان فضا را زهرآگین مىکنند ،براى اینک) بین کشورهاى

اخت ف

ام مى و دول های ام مى اخت ف ایجاد کنند.

تبلیغات و جنگ رواهی

A2
A3
A4
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مرحله سوم کدگذاری محوری :در این مرحل) با مقایس) و دمت)بندی عناوین امتخراجشده در مرحل)
قبل ،زمین)های مشترک بین آنها کشف ب) کمک کارشنامان حوزوی و داهشگاهی و با امتفاده از
تس

خبرگی و مپس تکنیک چند رأیی ،مفاهیم مشاب) در قالب مفاهیم محوری دمت)بندی گردید؛

ک) با امتفاده از تکنیک مقایس) پایدار زمین) ظضور ابعاد مشترک مفاهیم ک) همان کدگذاری محوری
ام

فراهم گردید .حاصل شکلگیری مؤلف)ها یا همان مقول)ها بود ک) ب) تعداد  53مقول) رمید.

جدول زیر هموه)ای از مرحل) کدگذاری محوری ام  .برای جلوگیری از حجم باالی مقال) بخشی
از جدول گنجاهده و جدول کدگذاری محوری ب)عنوان پیوم

مقال) میباشد.

جدول  :2هموه) کدگذاری محوری

6A+117A+
118A+119
A+123A+7
5A+87A+1
52A+157+
6A+117A+
118A+119
A+123A+7
5A+87A+1
52A+157+

مقول)ها

+40A+89A+
35A+219A+
317++68A+
69A+70A+7
1A

ایجاد اخت ف کار مرویس های آمریکا و صضیوهیسم 5(+اخت ف افکنی بیین

تفرق) و

دشیمن

اخت ف

مسلمین ( + 2ت ش آمریکا و صضیوهیس ها ایجاد اخت ف میامی

شنام)

شنام)ها

مفاهیم

B1

ایجاد اخت ف ،اخت فات دهیای ام م حاشی) امین صضیوهیسی هیا+اخیت ف
موجب فَشَل شدن مسلمین +رژیم صضیوهیستی ب) دهبال اخت ف در منطق)
 +اتّحاد برای مبارزه یا رژیم صضیوهیستی ( + 2ضرورت اتّحاد مسیلمین (+ 2
دعوت ب) اتحاد علی) امرائیل ( + 2با وحیدت کلمی) قطیع دمی
صضیوهیسییم ( + 2اتّحییاد امّی

امیتعمار و

امی می اوجییب واجبییات ( + 2اتّحییاد بییرای

اتحاد و

B2

یکپارچگ
ی

ایستادگی مقابل دشمن +اتّحاد و اتّفاق موجب ع ت
دشمن درج) اول ،آمریکا و صضیوهیسم ( + 5دشیمن اصیلى ،صضیوهیسی هیا

شناخ

( + 2رژییم صضیوهیسیتی مشیکل اصیلی در منطقی) 5(+امیرائیل

دشمن

دشییمن بشییری  +صضیوهیسی هییا مسییلط بیی) آمریکییا +صضیوهیسییم دشییمن

اصلی

امریکام
مرمخ

ام م ام  +صضیوهیسم دشمن مرمخ

B3

ام م

مرحله چهارم کدگذاری انتخابی :در این مرحل) ب)منظور یافتن مضامین الگوی دشمنشنامی مبتنی
بر دیدگاه حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

روش داده بنیاد ب) مرحل) کدگذاری اهتخابی صورت

میپذیرد .دمت)بندی مقول)های الگوی دشمنشنامی مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامن)ای
(مدظل)العالی

در این تحقیق در مرحل) کدگذاری اهتخابی اهجام میشود .در این مرحل) وجوه مشترک

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم

121

مؤلف)های ب)دم آمده از مراحل قبلی شنامایی شدهد و در یک دمت)بندی کلیتر ،دادههای
مازماندهی شده در قالب مقول)ها و مؤلف)های محدودتری دمت)بندی شد .ابعاد یا مضامین ب)
تعداد  3مورد رمید .بر اماس هظرخواهی از خبرگان ،مؤلف)های حاصلشده در پن

گروه

دمت)بندی شدهد .در جدول  5پن گروه اصلی ب) همراه مؤلف)های راهبردی ،احصاء شده ام .
جدول  :5هموه) کدگذاری اهتخابی
ردیف

شنام) مقوالت

B1+ B2+ B3+ 1
B5+ B8+
B18+ B41+
B11+ B15+
B4+ B7+
B14+ B16+
B17+ B25+
B37+ B38+ 2
B39+ B42+
B44+ B45+
B20+ B21+
B22+ B24+
B26+ B27+
B28+ B30+
B52+ B54+ 5
B55 + B57+
B6+ B12+ 0
B13+ B19+
B23+ B40+
B43+ B51+
 3عوامل راهبردی

مؤلف)ها (مقول)ها

هو ابعاد

بصیرت امام و رهبری +بصیرت عمیومی +بصییرت خیواص +عوامل مؤ ر
اتکا بی) خداوهید +تیأ یر ایمیان و تقیوا در بصییرت +اتحیاد و
یکپارچگی +اقتدار +امتقام و پایداری +اتکا ب) مردم+
ضییرورت و اهمییی بصیییرت +دییینمحییوری بصیییرت +متغیرهای
محیطشنامی +شناخ صحن) +شناخ زمان +اعتمادب)هفیس +زمین)ماز
تضعیف دشمنی دشمن +شناخ اب ار دشمن +شناخ اهداف
دشمن +شیناخ راه و مسییر +شیناخ ترفنید و حیلی) هیای
دشییمن +شییناخ راه و.روشهییای دشییمن +شییناخ ایییادی
دشمن+
غفل از دشمن +خطر دشمنان دروهی +یاس هاامییدی میردم +متغیرهای
روحيه استکباری +ترس از دشمن +دهیاطلبی +دشمنان اصلی +بازدارهده
ضعف موجب تشدید دشمنی ضعف موجب تشیدید دشیمنی+
ایجاد هاامنی +طواغی  +دشمن خطرهاک +جنگ رواهی دشمن+
دشمنی عملی +آمریکا دشمن
عدم اعتماد ب) دشمن +دفا و حف هظام +پیشرف و تومیع) +هتای و
نفیِ سلطهپذیری +اقدام و عمل ب)موقع +امتکبارمتی ی +غلبی) پیامدها
بر دشمن +تعیین مصادیق دشمن+شناخ ماهی دشمنان

شناخ ماهی دشمن ،شناخ جبض) دشمن ،اتکا بی) میردم ،شیناخ دشیمن اصیلی،
شناخ اهداف دشمن ،بازدارهدگی ،تکلیف گرایی

مرحله پنجم مدلسازی:

برای تج ی) تحلیل ارتباط قضایا با ابعاد و رابط) آن ها در الگوی دشیمن شنامیی مبتنیی بیر دییدگاه
حضرت امام خامن) ای
ام

(مدظل) العالی

باوجوداینک) متدولوژی هظری) داده بنیاد روشی برای تولیید هظریی)

ه) آزمون هظری)؛ ولی پس از کدگذاری اهتخابی مؤلف) ها ،بر اماس مدل هظری) داده بنیاد بیرای

تحقیقات ام می ،کلی) مقول) ها و ابعاد امتنباطی ک) الگوی دشمن شنامی مبتنی بر دیدگاه حضیرت
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امام خامن)ای

(مدظل)العالی

را بیان میکنند .برای امیتحکام بیشیتر مفیاهیم و مؤلفی)هیا و ویژگییهیا و

شاخص های امتخراج شده ،اب ار منجش تضی) و برای بررمی اعتبار صوری در اختیار صاحب هظران
قرار گرف  .پس از بررمی هظرها و پیشنضاد های صاحب هظران ،تغیییرات الزم در پرمشینام) اولیی)
ایجاد و پرمشنام) اهوی) تضی) و پرمش هام) اهوی) در بین اماتید و صاحبهظران اجرا تا ضمن اخیذ
هظرات ،دیدگاه های خود را درباره آن مطرح همایند .پس از اخذ پرمشینام) هیا و تج یی)وتحلییل و
رفع اشکال ،پرمش هام) هضایی تضی) و در بین هموه) آماری موردمطالع) توزیع گردیید .در پرمشینام)
از خبره مؤال شده بود؛ آیا این مؤلف) ها بر ابعاد موردهظر دالل

دارد ییا خییر؟ در صیورت مثبی

بودن هظر ،می ان و شدت آن چقدر ام ؟ هظرات پیشنضادی جنابعالی در ایین خصیوص چیسی ؟
برمبنای فرم پرمشنام) ای از تعداد  54هفر از خبرگان جامع) خبره منجش و با مشاوره با خبرگان و
هظرخواهی از اماتید راهنما و مشاور و تشکیل پاهل خبرگی و اجیرای تکنییک چنید رأییی ضیمن
اص ح و تائید کدگذاریها و می ان تأ یرگذاری ،مضامین و ابعاد دشمنشنامی مشخص میگردد؛ و
ب) این ومیل) تس

هظری) و تأییدی) از طریق روش کمی و تج ی) تحلیل آماری صورت پذیرف ؛ و

این تس

هظری) هی ب) معنی اعتبار منجی ک م امامین اهق ب هبوده بلکی) هیدف مینجش صیح

برداش

محقق از ک م آن ب رگواران و ابتکار محقق در دمت) بندی مطالب و تعیین روابط بین آن ها

بود ک) حاصل گردید .هتیج) اینک) این مرحل) از مراحل قبلی جدا بیوده و فراینید میختی را شیامل
میشود .در این مرحل) با مشاورههای مختلف و اجرای تکنیک چند رأیی در میان خبرگیان الگیوی
هضایی پدیدار شد 53 .مقول) امتنباطی از مراحل قبل در قالب پن مقول) هریک بیا هقیش و جایگیاه
معین ب) شرح زیر دمت)بندی شد -1 :عوامل علّی  -2زمین)ای  -5محدودکننده  -0عوامل راهبردی
 -3هتای و پیامدهای الگوی دشمنشنامی مبتنی بر دیدگاه حضیرت امیام خامنی)ای
تأکید بر لف صضیوهیسم حاصل) از اجرای روش داده بنیاد در شکل  2آمده ام .

(مدظلی)العیالی

بیا

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم

شکل  :2الگوی دشمنشنامی از دیدگاه حضرت امام خامن)ای
باوجوداینک) متدولوژی هظری) داده بنیاد روشی برای تولید هظری) ام
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(مدظل)العالی

ه) آزمون هظری)؛ لذا چناهچ)

الزم باشد در تحقیقی جداگاه) ع وه بر هظری)پردازی هسب

ب) منجش و تس

روش کمی و تج ی) تحلیل آماری اهجام میشود؛ و این تس

هظری) هی ب) معنی اعتبار منجی ک م

امامین اهق ب هیس

بلک) منجش صح

برداش

دمت)بندی مطالب و تعیین روابط بین آنهام .

هظری) از طریق

محقق از ک م آن ب رگواران و ابتکار محقق در
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری:

محقق در این پژوهش ب) این هتیج) رمیده ام

ک) هظام مقدس جمضوری ام می ایران در بیش از

چضل مال گذشت) و در گام اول اهق ب ،تاکنون با تأمی ب) آموزههای ام م هاب و تدابیر و
رهنمودهای امامین اهق ب ام می ،تواهست) خود را از وابستگی ب) قطب شرق و غرب هجات داده
و ب)موی ع ت و معادت گام بردارد و همواره در مقابل دشمنان مقاوم

فعال داشت) بعدازاین هی

از موی خبرگان هظام و در ادام) راه با ب)کارگیری مضامین مستخرج) در مدل مفضومی این تحقیق
و مطالعات اهجامشده از مباهی هظری موضو و متون بیاهات حضرت امام خامن)ای
تحلیل محتوای بیاهات ،عوامل مؤ ر بر شناخ

(مدظل)العالی ،

دشمنان هظام مقدس جمضوری ام می ایران

عبارتاهد از؛ بصیرت امام و رهبری هظام ،بصیرت عمومی ،بصیرت خواص ،اتکا ب) خداوهد ،تأ یر
ایمان و تقوا در بصیرت ،اتحاد یکپارچگی ،اقتدار ،امتقام

و پایداری و اتکا ب) مردم شریف ایران

ام می در این امر متغیرهایی وجود دارد ک) زمین)ماز این شناخ
دینمحوری و شناخ
دشمن ام
عوامل حال

و بصیرت ام

ازجمل) آنها

زمان ،صحن) و اب ار دشمنی ،ترفند و حیل)ها ،اهداف ،روشها و ایادی

ک) با بصیرت میامی ،اعتمادب)هفس محقق میشود .این در حالی ام
بازدارهده دارد ک) عبارتاهد :غفل

ک) بعضی از

از دشمن ،خطر دشمنان دروهی ،یاس هاامیدی

مردم ،ترس از دشمن ،دهیاطلبی ،ایجاد هاامنی ،جنگ رواهی دشمن ،ضعف موجب تشدید دشمنی،
طواغی  ،روحی) امتکباری و ...بر اماس بیاهات حضرت امام خامن)ای

(مدظل)العالی

بصیرت و

دشمنشنامی هتای و پیامدهای مطلوبی برای هظام و کشور دارد ک) بخشی از آن عبارتاهد از :عدم
اعتماد ب) دشمن ،دفا و حف

هظام ،پیشرف

و تومع) ،هفیِ ملط)پذیری ،اقدام و عمل ب)موقع،

امتکبارمتی ی ،غلب) بر صضیوهیسم ،تعیین مصادیق دشمن ،شناخ

ماهی

صضیوهیسم ام .

ب -پیشنهادها:

 -1ابعاد دشمنی و عوامل تضعیف و تشدید آن برای مسئولین تبیین گردد.
 -2تحقیق دیگری درزمین) هحوه مقابل) با دشمنان و در رأس آنها امتکبار اجرا و تشریح شود.
 -5عوامل مؤ ر بر شناخ

دشمنان ب)عنوان محورهیا و ال امیات عملیی بیرای مسیئولین راهبیردی

توجی) و عمل ب) آن منشأ ا ر در اهتصابات قرار گیرد.

الگوی دشمن شنامی از دیدگاه حضرت امام خامن) ای

(مدظل) العالی

با تأکید برصضیوهیسم
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فهرست منابع:
" قرآن کریم" ،ترجم) :آی
 امام خمینی
خمینی

(رحم

(رحم

ا ...هاصرمکارم شیرازی ، 1530( ،قم ،چاپ دوم ،اهتشارت اموه

ا ...علی)  ،مید روح ا" ، 1533( ...مجموعه صحيفه نور" ،مؤمس) تنظیم و هشر آ ار امام

ا ...علی)  ،تضران

 امام خامن)ای ،میدعلی

(مدظل)العالی

khamenei .i r
 امام خامن)ای ،میدعلی

(مدظل)العالی

(" ، 15:5بيانات و مکتوبات" ،قابلدمترمی در مای

معظّم ل)،

(" ، 1523 -15:3حدیث والیت (مجموعه رهنمودها)" ،مومس) هشر

آ ار ،تضران
 آقا بخشی ،علی و افشاری راد ،مینو (" ، 1532فرهنگ علوم سياسی" ،تضران هشر چاپار

 افتخاری ،اصغر (" ، 153:استکبارستيزی حضرت امام خمينی (رحمت ا ...عليه)" ،فصلنام) میام
دفاعی ،شماره 22
 تقی پور ،محمدتقی (" ، 1522توطئه جهانی" ،اهتشارات مازمان تبلیغات ام می ،تضران
 جمعی از هویسندگان (" ، 1535تفسير نمونه" ،تضران :اهتشارات دارالکتب االم می)

 حاجی صادقی ،عبدا" ، 153:( ...جنگ فرهنگی استکبار" ،اهتشارات زم م) هدای  ،قم

 حسینی ،مید کمال (" ، 1532دشمنشناسی از دیدگاه قرآن" ،چاپ اول ،لوح محفوظ ،تضران

 خاکی ،غ مرضا (" ، 1532روش تحقيق با رویکرد به پایاننامه نویسی" ،چاپ چضارم ،اهتشارات
بازتاب ،تضران
 داهاییفرد ،حسن و همکاران (" ، 1532روششناسی پژوهش کمی در مدیریت ،رویکردی جامع"،
اهتشارات صفار ،چاپ دوم ،تضران
 دهخدا ،علیاکبر (" ، 1525فرهنگ لغت" ،اهتشارات داهشگاه تضران ،تضران

 راغب اصفضاهی ،محمد بن حسین ( 1012ق " ،المفردات فی غریب القرآن" ،اهتشارات هشر دارالعلم،
دمشق
 رفع

اوتلخان (" ، 1522ژنرال جواد قمری" ،ترجم) :هورالدین رضا واع  ،مصر ،هشر تومط مؤلف

 زعیتر ،اکرم (" ، 1534سرگذشت فلسطين یا کارنامه سياه" ،ترجم) اکبر هاشمی رفسنجاهی ،اهتشارات
دهیای کتاب ،تضران
 مورین ،ورهر و تاهکارد ،جیم (" ، 1532نظریههای ارتباطات" ،مترجم :علیرضا دهقان ،اهتشارات
داهشگاه تضران ،تضران
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 طباطبایى ،محمدحسین" ،ترجمه تفسير الميزان" 24 ،جلد ،جامع) مدرمین حوزه علمی) قم ،دفتر
اهتشارات ام مى ،قم ،چاپ پنجم1520 ،
 -کریمی ،حسین (" ، 15:1حدیث دشمنشناسی" ،اهتشارات پیام ماهدگار

 مظفری ،آی

(" ، 153:راهبردهای بصيرت از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)" ،اهتشارات زم م

هدای  ،قم
 مطضری ،مرتضی (" ، 1523نظری بهنظام اقتصادی اسالم متفکر" ،اهتشارات صدرا

 هگارش ،حمید (" ، 153:دشمنشناسی از دیدگاه امام خمينی (رحمت ا ...عليه)" ،چاپ هفتم ،اهتشارات زم م
هدای  ،قم
 هرت ل ،تئودور "الخطر اليهودی" ،مقدم) از خلیف) التوهسی بیروت مکتب) العربی ( ، 1:21ترجم) ب) عربی
خلیف) التوهسی
 یدالضی ،رضا (" ، 15:3تبيين اصول دفاعی مکتب اسالم و ارائه نظریه دفاعی" ،رمال) دکتری ،داهشگاه
عالی دفا ملی ،داهشکده دفا ملی ،تضران

