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  مقدمه

 تحوالت نيا تيريمد يوا برا کايامر ژهيو هب يغرب يهاتالش قدوت انهديخاووم ياتحوالت منطقه

از  يعنوان ازء مهموا هم به رانيا رايبه دنبال داشت؛ ز ياسالم يامهوو يسازهمراه قياز طر

 کراتتحوالتد با مذا نيکردند. ايم يدو حل منازعات معرف يو هم عنصر قدوتمند ييزابحران

 انهيگراعمل يهاشيبا گرا يکاو آمدن دوله يانعقاد براا  دو دووه وو تيو دو نها ياهسهه

روج از بحران واه خ دياقهصاد دهيو مشکالت عد ميتحر نيتبعات سنگ با تواه بهمقاون شد که 

 يو توسعه ووابط اقهصاد يامنطقه يوقبا يو حه کايآمر ژهيوهوا دو کاهش سطح تنش با غرب و ب

 ليدو ادامه و ذ ديوا با ازدهميدولت  يووزاستينوع دوک و س نيداند. ايبا آنها م ياسيو س

 عه اقهصادمحوودتوس دييگراکرد. اعهدال يمعرف انهيگراعمل ييگراتوسعه يعني يسازندگگفهمان

و  يو اعهمادساز ييزداتنش دييگراعمل ديبا منافع مل يفرامل يهاتيلوئمس يسازمهناسب

 .(91-99 :1394 )پروانهد گفهمان است نيا يهادال نيترمهم يتعامل ييگرابرون

 نيوا هم دو ب يمهفاوت يهاو مذاکرات آشکاو و پنهاند برداشتگوها واتفاقات و گفت نيا

مقابل دو  يهاطرف نيو همچن يمردان دو سطح داخلدولت يو برخ ياسيو س يفکر نخبگان

توان مواود مذاکره يکه منياز امله ا دکرد جاديها اييکايخصوص آمرهب ياو منطقه يسطح اهان

عنوان از براا  به ديبا نهيزم نيداد. دو هم يهم تسر يگريد يهاوا به حوزه افقگو و تووو گفت

و نوع نگاه دشمن به  يزيوبرنامه دينا  برد. دو نگاه وهبر کنندهنييتع اويبس يانجيم ريمهغ کي

 يامهوو يواهبرد يهايتوانمند يهاحوزه ريمدل براا  به سا ياست که با تسر ياگونهبراا  به

 .کنديم ياسهحاله و فروپاش ديوا از دوون دچاو ضعفد شکنندگ يو انقالب ياسالم رانيا دياسالم

 لياز تحل يبا احساس خطر ناش - يااهلل خامنه تيحضرت آ - وهبر معظم انقالب نيب نيا دو

 ييهالفهؤاحساس خطرد بر م نيمهناسب با ا ديگريخودد با اسهمراو مؤکد بر گفهمان انقالب نيريد

انقالب  يو ماندگاو ندهيآ» نيتضم يآنهاد تالش برا يدال مرکز وسديکردند که به نظر م تأکيد

انقالب  يتوان از آن به گفهمان ماندگاوياست. لذا م« آن يگفهمان يو حفظ مرزها يسالما

بقا و  ديعوامل ماندگاو خواهديخواسهه و ميداوند که دشمن همواوه م تأکيد شانينمود. ا ريتعب

ا  ام) کنديهم اسهفاده م يديواه از ابهکاوات اد نيببردد و دو ا نيوا از ب ينظا  اسالم يکاوآمد

 .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31883اي دو: خامنه
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اقدامات و  يسازيمقابله و خنث يسو دو پ کيگفهمان از  نيوهبر انقالبد ا دگاهيد دو

 دوبرداونده گرديد يو از سو دهنديانقالب وا موود هجو  قراو م ياست که ماندگاو يعوامل

اقهداو و عزت انقالب  ديبرندگشيپ ديووندگشيپ دييايپو حفظ يبرا ييهايمشوهنمودها و خط

 يهم واه سلب شانيا يوهنمودها نديتداو  آن است. بنابرا نيتضم دجهينه دوو  يو نظا  اسالم

 يمحوو يهادال نييتب ينوشهاو دو پ نيو شکوفاکننده. ا يجابيگرانه داود و هم واه او مقاومت

 گفهمان است. نيا

    به مثابه ووش . نظريه گفهمان1

 يانسجا  دوون کياست که  ميو مفاه ياز معان يامنظومه يمعنسادهد گفهمان به يفيدو تعر

گفهمان حداقل از دو منظر موود  تي. اهمشودياز آن اسهفاده م يااو ليدوک مسا يداود و برا

 تواه است:

به  يامر گفهمان گرديکنش و وفهاو است. به عباوت د ييسازنده واود معناد ( گفهمانالف

کند و  نييمسلط معنا و وفهاو وا تع يهاخواهد تا شکليصووت م نياست و دو ا يدنبال هژمون

 رنديگيقراو م ييهاتيها و موقعها دو نقشهاد انسانگفهمان کيحضوو هژمون طيچون دو شرا

 توانيم نديابرا. بن(121-120: 1392 گرانديو د ي)منوچهر آنها فراهم کرده است يبراکه گفهمان 

و کاوگزاوان  گرانيمنطق خود وا بر باز توانديبه گفهمان شودد م ليتبد يگفت آنگاه که امر

 شده است. ليتبد يبه امر عموم يحالتد امر گفهمان نيکند و دو ا ليتحم يمخهلف ااهماع

به  يبخشتيبه دنبال هو يسازتيريبا غ يگفهمان: امر گفهمان يبخشتي( کاوکرد هوب

دو اوتباط  زيدو آن است که هر چ يامر گفهمان يژگيو نيا تياست. اهم يکاوگزاوان ااهماع

 يگريو تنها دو اوتباط با د سهنديثابت ن تيذات و هو يداوا اياش رايز ابد؛ييم تيهو «ريغ»با 

. به (119-117: 1392 گرانديو د ي)منوچهر ابندييم تيهو کنندديآنها برقراو م باکه  يهيو ضد

. دو پردازديها ممجموعه يو اتقان دوون يبخشتيبه هو رديغ يسازگفهمان با براسهه ديعباوت

وا محدود  بيوق يهاظهوو گفهمان نهيآن است که زم يامر گفهمان گريد تيواسهاد اهم نيهم

بهواند  نکهيا يگفهمان برا گرديد ري. به تعببرديطرد و به محاق م او آنها و کنديم

 نيا د؛کن فيگران وا تعرکنش تيمسلط معنا و وفهاو باشد و هو يهاشکل هکنندنييتع
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 نيبد دهد؛يانجا  م« تخاصم و طرد يفضا جاديو ا يسازبراسهه» نديفرا قيکاوکرد وا از طر

ها و نقاط قوت خود وا دال ديسازبراسهه يندهايفرآ ها به واسطهصووت که گفهمان

. پوشاننديوا م شانيهاخألها و ضعف شانديهاين کاسهواند هيبراسهه کرده و با به حاش

برده و نقاط ضعف آنها وا  هيوقبا وا به حاش يواوونهد نقاط قوت و برتر ينديدو فرا نيهمچن

خود و  تيتقو يبرا ياوهيش ديسازاسههطرد و بر يهاز يمکان نديبنابرا .سازنديبراسهه م

 ياست که با معناده وهيدو ش نياز هم يريگبهرهها با است. گفهمان يگريواندن د هيبه حاش

بچسبانند و آن وا  يوا به دال مرکز يمدلول خاص تواننديم ديسازها و ااماعخاص به نشانه

آن  يتالش داوند هژمون دبيوقگفهمان  يدال مرکز يشکنکنند و با طرد و شالوده کيهژمون

 ببرند. سؤال ريوا ز

وا  يمقا  معظم وهبر يآوا يهالفهؤگفهه شدد مجموعه م به آنچه دو باب گفهمان باتواه

 بيوق يهادانست که اوالً دو آن تالش شده که از گفهمان يگفهمان يامنظومه توانيم

 تيبه تثب نديفرا نيتا دو ا است دهيکوش اًيثان ؛ده و آنها وا طرد و به محاق ببردش يياعهباوزدا

 يهاکالن و شکل يهايريگهم بهوانند اهت قيطر نيز ابپردازد تا ا يانقالب يهاالو د يمعان

نظا  و مرد  دچاو خدشه نشود. نکهه مهم دو  يانقالب تيکنند و هو نييمسلط معنا و وفهاو وا تع

دو کناو  يعنيداشهه باشد.  زيو اعهباو ن يدسهرس تيقابل ديگفهمان با نياست که ا نيا انيم نيا

 يوهنمودها عيببردد لذا به انهشاو وس نيوا از ب بيوق يهاننضج گفهما يهانهيزم کوشديم نيا

 ياهت نگران نياقدا  شده است و از ا يدو سطح داخل ژهيوهمخهلف ب يهادو وسانه شانيا

مسهلز   ريموود اخ نيا لياامعه کسب کند که تحص انيو هم اعهباو الز  وا دو م واود نداود

 است. يو عمل ينيع يهاگفهمان دو عرصه نيا يداثبات کاوآم

 ت يمشروع ي. منبع و مبنا2

 يله ماندگاوئمس پيرامون توانيوهبر انقالب وا م يهاطوو که اشاوه شدد مجموعه دغدغههمان

 شانيا يهايووزشهياند يهادال نيترمهم گرديآن دانست. به عباوت د نيانقالب و دو اهت تضم

و  يبندمفصل« انقالب يماندگاو» يدال مرکز مقاون براا د حول يدو بازه موود بروس ژهيوهب

 :است ريگفهمان به قراو ز نيها و عناصر ادال نيترشده است. مهم زشپردا
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 نظا  يدوونساخت يبخشاسهحکا . 2-1

 يغرب به وهبر يايکننده دنبه اصطالح فلج يهاميتحر دياز تداو  و تشد يمشکالت دشواو ناش

وو ساخت. هووب يکشوو وا با معضالت مهم ديداخل يهاو غفلت هاتيريمد دو کناو سوء کاديامر

اول   دگاهيو دولهمردان واود داشت؛ د ينخبگان فکر نيدو ب ياصل دگاهيدو د طديشرا نيدو ا

با غرب و توسعه  ييزداتنش انهديگراعمل يکرديهم قائل به آن است با وو ازدهميکه دولت 

 سهاو است. او توسعه وا خو هاميتحر با آن اهت وفع يو اقهصاد ياسيووابط س

 :بر اين عناصر اسهواو شده است گفهمان مبهني بر دال مرکزي تعديل و توسعه اقهصادمحوو نيا

داويد ثبات سياسي داخليد تناسب گراييد توسعه به مثابه عدالتد گرايش به الگوي توسعه سرمايهاعهدال

گراي تعامليد ت داخليد ديپلماسي اقهصادگرا و برونهاي فراملي با اولويت تثبيقدوت ملي و مسئوليت

حل مشکالت کشوو وا دو  ياصل هيپا کيلذا  ؛(99-91: 1394)پروانهد  گرايي و امنيت ملي وشدمحووچنداانبه

غربد گسهرش حوزه مشاوکت  ژهيوهو ب ايسازنده با دنتعامل دييگرااانبهچند دياعهمادساز دييزداتنش

 انديار نيا ياز نخبگان فکر ي. بخش(130: 1384 نژاددي)مصل داندي... م وو وکش دو اقهصاد يخاوا

کشوو وا دو نگاه  يعالج توسعه و کاوآمد ديالمللنياتصاالت ب ووتو ضر شدنياهانبا تواه دادن به 

پس . (106: 1384 القلمدعي)و.ک: سر دندانيم يدو نظا  اهان شهريهرچه ب يهماهنگ يو تالش برا رونيبه ب

غربد ابهدا دو دولت موقت شکل  ژهيوهب رونيدو موود نسبت با ب دگاهيد نيا ديانقالب اسالم يروزياز پ

 کيتکنوکرات انهيگراعمل يهادگاهيد تيو با حاکم يدو دولت سازندگ ييهاو سپس با تفاوت رفتگ

  .(89: 1394 دي)و.ک: قربان شد ديباز تول يو سپس ووحان يدو دولت خاتم و يبازساز

نظا  سلطه به  ريناپذانيپا يو دشمن يگرتوطئه با تواه به :است معهقد گريد دگاهيد

 حل يبرا رونيمحهمل بودن تبعات نگاه به ب نيو همچن يبا انقالب اسالم کايآمر يوهبر

 يهابر ساحت ييامدهايپ دوبرداونده يالمللنياتصاالت و اوتباطات ب گرديد ريبه تعب ايکشوو  معضالت

 نيدو ع ستيبايد م(134: 1392 اموندديو د 1392 نگهونديمثال و.ک: هانه نوان)به ع مخهلف اامعه است

 دخاوج يايدو تعامل با دن المللدنياز انزوا دو نظا  ب دنيگز يخاوج و دوو يايحفظ اوتباط با دن

 ينظا د براوساندن به انقالب و  بياحهمال آس جهيو دو نه قيعم يدشمن نيضمن تواه به ا

است.  يشود و لذا دو حوزه اوتباط با خاوجد قائل به مالحظات يشياندچاوه زين آنتبعات  تيريمد
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 ديداخل اويبس يهاتيبا تمرکز دو نگاه به دوون و ظرف ديمعهقد است که با گرياز طرف د

 است.  دگاهيد نيا ژهيو ندهينما ديمشکالت مواود وا حل کرد. مقا  معظم وهبر

حل مسائل کشوو و دو مقابله  يبرا رونينگاه به ب دهيدو مقابل ا :معهقد است يعظم وهبرم مقا 

کشوو و  شرفتيتوسعه و پ يبرا يليبد ديدوونساخت تيتقو دهيا ديخاوا داتيبا تهاامات و تهد

و مصون ماندن از  ووشيکردن مشکالت پ کنشهيتنها واه و شانديا دگاهينظا  است. از د يکاوآمد

 يهاتيبه داخل و اسهفاده از ظرف هيبلکه دو تک روندينه دو نگاه به ب ديو مصنوع يعيطب يهاتکانه

 نيا .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23175اي دو: اما  خامنه) است يداخل يزادوون

 ياوآمدو ک شرفتيداود که عامل پ يجابيانبه ا کي ديساخت دوون تيتقو دهياست ا يمدع دگاهيد

 کند. ينظا  وا حفظ م زانهيهو اسهکباوس يانقالب تيکه ماه يانبه سلب کياست و 

 خواهان يکه چنانچه کشوو شوديم غيبوده است و تبل نيامروز ا يايدو دن يقو دگاهيد کي

بهره ببرد و  يتوسعه وصل شده و از امکانات خاوا ياهان يبه مداوها دياستد با ياقهصاد ييشکوفا

 يطلبلمعناد اسهقال نيبد .(1392 )و.ک: ههنهد برسد قيتواند به توفيطلبانه نماسهقالل يهاکرديلذا وو

 يبخشاسهحکا  دهيا. شوديمحسوب م الجمعةمانع ديبا توسعه اقهصاد يبه نوع يگرياز انقالب يناش

الل و اسهق يحفظ عزت مل نيآن است که دو ع گزاوهد بر نيبا نادوست دانسهن ا يساخت دوون

قابل  ياقهصاد ييو شکوفا شرفتيد توسعهد پيدوون يهاتيظرف تيبا تقو کديدئولوژيو ا ياسيس

 .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33412اي دو: اما  خامنه) تحقق است

و  ستين يديموضوع اد ديدوون ساخت يبخشتواه کرد که اسهحکا  ديبا زينکهه ن نيا به

به دو  توانيحداقل م زيخصوص ن نيخود وا نشان داده است. دو ا يکاوآمد زين کشووها ريدو سا

 ؛171: 1386 هديري)و.ک: بش شده( يتازه صنعه يکشووها)NICs  و يغرب يموود اشاوه کرد: اووپا

 يبرا ييالگو ديبخشتواه است که اسهحکا  اني. شا(281: 1389 فديس ؛49-15: 1375 گرديپزيل

بر  نجاينبودهد بلکه دو ا يساحهتک اديدو دن جيوا ياست که برخالف الگوها توسعه کشوو تيريمد

 يبخشحالد مقو  اسهحکا  نيو دو ع ياز اوکان اصل يکيعنوان به مانيو ا تينقش عنصر معنو

دو کناو  د«ياسالم مانيا» ديواقعد به باوو مقا  معظم وهبر . دوشوديم تأکيد زين يساخت دوون

 ياسيس يتوانمند»د «بازداونده يدفاع يتوانمند»و  «ياقهصاد يتوانمند» د«يعلم يهاشرفتيپ»

ازامله « اوان کشوو تيامع»و « نظا  ينسبت به مبان يوحدت و انسجا  مل يمعنابه يمل
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 يکاوآمد يو اوتقا يبخشدو اسهحکا  تواننديکه م کشوو هسهند ياساس گانهشش يهايتوانمند

  (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33371اي دو: ا  خامنهام) باشند نيآفرنظا  نقش

 ياقهصاد مقاومه .2-2

نظا  دو بُعد  يدوون به ساخت يبخشاسهحکا  يبرا يعمل يو مدل دهيکه ا ياقهصاد مقاومه

 گرديحاکم بر اقهصاد کشوو است و از طرف د يميتحر طيبه شرا يپاسخ ياست از طرف ياقهصاد

 ينظا  امهوو يالمللنيو ب يطيمح طيو شرا يانقالب اسالم ياوزش يهايژگيبا و مهناسب

 کشوو است. يتوسعه اقهصاد تيريمد يبرا داويو پا يشگيهم يالگو کياست. لذا  ياسالم

 رانيو ووود ا ميکه به بهانه وفع تحرنيدو دووه پسابراا د وهبر انقالب با احساس خطر از ا

 ياگونهقراو داد. به شهريب تأکيدوا موود  شودد آن فيتضع دمهم استيس نيا دياهان يبه بازاوها

 استبوده  «ياقهصاد مقاومه»تاکنوند  95سال  ياز ابهدا شانيا اناتيواژه دو ب نيکه پربسامدتر

(Khamenei.ir). 

شود که اقهصاد مقاومهيد اقهصادي دوونزا و از منظر مقا  معظم وهبري چنين دويافت مي

نظير دوون کشوو نظير يا بيهاي کمها و موقعيتست که قوا  خود وا مرهون توانمنديگرابرون

تبع بنياد است. منحني نموداو اين اقهصاد تابع نوسانات و تصميمات خصمانه دشمنان نيست و به

کنندگان و هاي اصيل ديني و مهناسب با ايمان و اواده واسخ مديراند توليداسهواو و پايداو آموزه

 .(5: 1394)طاهري سرتشنيزيد  کنندگاند مقاو  و اسهواو بوده و دونهيجهد سرشت دفاعي داودصرفم

 اسهکباو سهيزي .2-3

و مهم گفهمان انقالب  ياتيح يهاازامله دال يزياسهکباوسه ديدو نظر مقا  معظم وهبر

 يحدوددو سطح منطقه و تا  يبخشالها  تيو ظرف يعمق واهبرد سوکياست که از  ياسالم

باتواه  گرديد يبه اومغان آووده و از سو ياسالم يانقالب و نظا  امهوو يوا برا المللنيب نظا 

 يرانقالبيغ يهاآن با گفهمان زيانقالب و تما يگفهمان يسبب اسهحکا  مرزها تديفظر نيبه هم

  است که دشمن دو دووه پسابراا يازامله موضوعات ليدل ني. به همشوديم يو اسهکباو

 تيوفهاوها و ماه هاداستيحفظ س يتالش برا وودنيداو کند. از اتا آن وا خدشه کنديتالش م

قراو داود و  يمقا  معظم وهبر يهايها و نگراندغدغه تيدو اولو ياسالم  نظا زانهياسهکباوسه

دو هر باو مذاکره و  امله از دهند.يآومان هشداو م نينسبت به هرگونه واود شدن خدشه به ا
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 نياند. دو اکرده تأکيد يانقالب يژگيو نيبر ا ييکايو آمر يغرب يهانشست و برخاست با مقا 

 (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255اي دو: خامنهاما  ) انيدانشجو داويخصوص دو د

 ريپذليتعط چگاهيه ديقرآن ينمباوزه با اسهکباو و نظا  سلطهد براساس مبا» کنند:ياصراو م

هرگونه  يضمن يمنظرد معنا نياز ا .«استمصداق اسهکباو  نيترلکام کايو امروز آمر ستين

وفهن  رسؤاليز ديزيمانند اسهکباوسه يانقالب يهابه شعاوها و آومان يتواهيب اي يتواهکم

از  يصووت نظا  اسالمنيادو  ندي. بنابرااست يو برتر گفهمان انقالب اسالم بخشتيهو يهادال

. شوديم يته شوندديآن محسوب م ياو منطقه يمل اقهداوکه عامل قدوت و  ييهاهيداع

 رييو از تغ دانديوا دشمن خود م رانيا ياسالم يهنوز امهوو کايکه آمر يطيدوواقعد دو شرا

امهوو و  سياماد وئآنگونه که باواک اوب دديگويسخن م رانيواهبرد دو قبال ا رييووش و نه تغ

واهبرد دو  ريياندد هرگونه تغکرده حينکهه تصر نيبر ا باوها کايخاواه سابق آمر ريوز ياان کر

 يهادو دال رييتغ يبه معنا توانديم يزيمانند اسهکباوسه ييهامقابل آن و کم ونگ شدن آومان

 باشد. يبرتر گفهمان انقالب اسالم

دو  رانيا يوا سبب انزوا يزيکه اسهکباوسه ياصوو عدهوهبر انقالبد برخالف ت دگاهيد دو

که  شودينم ياسالم رانيآومان نه تنها سبب عزت ا نيکناو گذاشهن ا دانندديم المللنينظا  ب

نفوذ  يپشهوانه اساس يزياسهکباوسه رايز کند؛يمحدود م زينظا  وا ن نيا ياقدوت و نفوذ منطقه

 .شوديآن محسوب م نيتضم يبرا يو به مثابه عامل رانيا يالماس يامهوو يالمللنيو ب ياقهمنط

 رانديا ياسالم يامهوو تيهو رييسبب تغ ديو نبا توانديهمچون براا  نم ييهادهيپد نيبنابرا

 يگذاونقطه مقابل هدف قاًيدق نيو ا بخش شودو الها  زياسهکباوسه يکشوو انقالب کيبه عنوان 

از مواضع خود کوتاه آمده و  رانيا ياسالم يد که امهوونشان ده کوشديدشمن است که م

 وفهاو شده است. رييحاضر به تغ

 ر؛ مقابله با نفوذ دشمنياهاد کب. 2-4

براا   بر موضوع نفوذ دشمن دو پسا ژهديطوو وپس از انعقاد براا د به يمقا  معظم وهبر

و  ويواد هيو اتحاد السال هميعل تياهل ب يمجمع اهان ياعضا داويدو د شانيهشداو دادند. ا

 (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30524اي دو: اما  خامنه) ياسالم يهاونيزيتلو

 اين انيارکند که دو يم تأکيداخهالف و نفوذ دانسهه و  جادينقشه دشمن وا بر دو محوو ا
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کنند  دايپ يالهيتوافقد وس نيمذاکرات و از ا نيبود که از ا نيآنها ا تين ديامذاکرات هسهه

اما  ) يدهان سپاه پاسداوان انقالب اسالمفرمان داويدو د شانينفوذ دو داخل کشوو. ا يبرا

امروز نفوذ » :کردند که تأکيدد (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791اي دو: خامنه

 .«وذندکشوو؛ دنبال نف نيا يبرا ستبزوگ ا يدهاياز تهد يکيدشمن 

 نيا هادييکايآمر ژهيو هطرف مقابلد ب يپس از انعقاد براا د باتواه به سابقه دشمن دوواقعد

 ياسالم يآنها از اهداف خصمانه خود دو قبال انقالب و نظا  امهوو ايسؤال مطرح شد که آ

به  رانيتوان گفت توافق با ايم ياساس نظر وهبراند؟ بردست برداشهه يحه اي کاسهه و رانيا

 ينظا  سلطه با نظا  اسالم يلغو دشمن ايو کاهش  رانيدو قبال ا کايواهبرد آمر رييتغ يمعنا

 کايوود پروژه و نقشه آمر نيخواهد کرد. از ا رييتغ يدشمن نيا يو ابزاوها هاوهيبلکه ش ؛ستين

 است. يابيو اوز ليواسها قابل تحل نيدو هم رانينفوذ دو ا يبرا

با طرح موضوع نفوذد بر تداو  خصومت دشمنان  يمعظم وهبرگفت که مقا   توانيم

خاوج و تواه به  يايدولهمردان گوشزد کردند که اوتباطات گسهرده با دن يکرده و به برخ تأکيد

تبعات آن  تيريمد يو برا است رشيبه صووت محدود قابل پذ حل مسائل کشوود يبرا رونيب

اما باتواه به سابقه  ستيانزوا ن يقابله با نفوذ به معنامنظرد م نيکرد. دو ا لهوشمندانه عم ديبا

 شيدو کشوود نسبت به افزا رياانبه و فراگنفوذ همه يدشمن برا زهيامکانات و انگ ديخيتاو

 قائل است.  تيسطح تماس با دشمن محذوو

کشوود معهقد به  يو امکانات داخل تياز وضع يبا دوک خود از نقشه دشمن و آگاه يوهبر

نفوذ است.  يدو موااهه با نقشه دشمن برا يو عمل و بسهه نبودن دست نظا  اسالمابهکا

موااهه با  حيصح وهيش نفوذد يبودن تالش دشمن برا يبرداشت با اذعان به واقع نيدوواقعد ا

دو  يخاوج و نه دو ادغا ِ بدون تواه به تبعات احهمال يايتعامالت با دن کاملآن وا نه دو طرد 

نفوذ  يهاخاوج و بسهن ووزنه يايتعامالت با دن تيريبلکه تواه به مد داندديم مللالنينظا  ب

است که  نيتوان گفت اعهقاد وهبر انقالب بر ايم ديري. به تعبکنديم زيتعامل وا تجو نيدو ع

 تواندياست که م يالمللنياسهفاده ما از امکانات ب تيفيخاوج و ک يايما با دن ههمواا وهيش

 ز نفوذ باشد.بسهرسا
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به  ريو تعب ريتفس د«رياهادکب»به نا   يقرآن اتيبر گرفهه از ادب يانقالب از مفهوم وهبر

اي اما  خامنه) دنکنيم اديمقابله با نفوذ  يبرا ياعنوان نسخهاز دشمن کرده و از آن به تيتبععد 

هد دو ادامه انگ نر  و نگا ني. دو ا(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33172 دو:

يتوانمند فيبا تمرکز بر واهبرد نفوذد با هدف تضع کايآمر مديو تحر يچون انقالب ونگ ياقدامات

نفوذ دو اوکان  وهيو با ش يانقالب يبردن نهادها هيو به حاش ينظا  اسالم يدوون يها

 . دازپرديم ياسالم يبه ادامه انگ با امهوو دنظا  يسازميو تصم يريگميتصم

 يدشمن برا يوسد دو اشکال انگ نر د نقطه اتکايبه نظر م دگاهديد نينظر قائالن ا دو

طرفداو غرب دو داخل کشوو است. با  يهياقل دياش دو قبال نظا  اسالماهداف خصمانه شبرديپ

گرا غرب تيتوده اقل يدشمن بر وو يگذاوهيانگ نر د سرما يقبل يهاتفاوت که دو موج نيا

تحوالت موودنظر خود وا دو  تا با به صحنه کشاندن آنهاد ديبود و کوش مهمرکزکشوو دو داخل 

انگد دشمن به  نيا دياما دو موج اد ؛برساند جهيو به نه يسازمانده ديدهداخل کشوو شکل

 ژهيوهب ؛مصادو اموو کشوو مهمرکز است يحاضر دو برخ از نخبگان يفيط يبر وو يگذاوهيسرما

ياز انقالب دنيحل مسائل کشوود دست کشکه معهقدند واه ييگراتوسعه گانآن دسهه از نخب

ونگ شدن شدند کم يادغا  دو اهان اديو تنش با نظا  ظالمانه حاکم بر دن عد  منازعه ديگر

 يکودتا ياندازدشمن با واه گردي... است. به عباوت د کشوو و انهيگرااسهقالل يهايريگاهت

انقالب وا  ميصراط مسهق دنييدوصدد بود تا با فشاو از پا رانيا ياسالم يامهوو ميو تحر يونگ

بسهن به  دياما دو موج سو د دشمن با ام .و اطاعت از خود واداود تيمنحرف کند و آن وا به تبع

وفهاو نظا   ريياز آناند مهرصد تغ ياز باال توسط برخ يزنچانه ديو با ام دنظرطلبينخبگان تجد

 آن نسبت به خود است. اخهنس عيو مط ياسالم

داند. چرا که ياز دشمن م تيتبع عد  يمعنابه رياهاد کب وا وهبر انقالب واه مقابله با نفوذ

است که نظا   دواويام دنخبگان يبرخ يريپذتيبسهن به تبع ديگونه که دشمن با امهمان

حفظ  ديدشمن وهيش نيمقابله با ا از خود دوآوودد نسخه تيوا به اساوتِ تبع ياسالم

دو  دشمنبا  يو مباوزه عمل تيتبعنسبت به دشمند او وا دشمن دانسهن و عد  هاتيحساس

 و... است.  ياقهصاد ديفرهنگ ديااهماع دياسيابعاد س يتمام
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 گريانقالبي. 3

 دديدووه اد دو آن همواوه و از امله يهاهيماانقالب و دوون فياحساس خطر نسبت به تحر

 يدشمن برا يهااحساس خطر هم ناظر به تالش نيبوده است. ا يم وهبردغدغه مقا  معظ

 يبرخ دگاهياست و هم ناظر به د بخشاتيساخهن آن از عناصر ح يانقالب و ته فيتحر

وود مقا  معظم  ني. از انديگويانقالب سخن م انيکه از پا يلداخ ياسيو س يفکر يهاانيار

 ميانقالبد به ترس يخطرد دو اشاوه به خطوط اصل نيکردن ا يمقابله و خنث يبرا يوهبر

 پرداخت. يهندسه انقالب اسالم

آن است که  ييربنايو ز ياصول اساس دمنظوو دديآيم انياز هندسه انقالب سخن به م يوقه

بر  دي. از نظر مقا  معظم وهبرباشديآن انقالب م تيو ماه تيکننده هودهنده و مشخصشکل

 يبه مبان يبنديو پا نيوه(د موضوع مرد د اسهقالل کشوود تد)ينياساس سخنان اما  خم

مرد  و تواه به  شتيموضوع مع نديله فلسطئمس دييو زووگو اسهکباومباوزه با  دياسالم

دست هآنها هندسه انقالب ب بيانقالب هسهند که از ترک يخطوط اصل دو وفع فقر نيمسهضعف

 زين ي. انقالب اسالم(14/11/1394 ديمل تيامن يعال يشووا رخانهيو کاوشناسان دب ريدب داوي)دو د ديآيم

آن کناو هم قراو  يکه همه اضالع و اصول واود شوديخوانده م يانقالب اسالم يتنها زمان

 گرفهه و مواود باشند.

 يله مهمئبودد اما نسبت به مس يگريبودن و انقالبيانقالب يمدع توانيعنوان مثالد نمبه

حل  يمرد  و تالش برا شتيدغدغه تواه به مع نکهيا ايغافل بود و  يزيچون اسهکباوسه

بود.  تواهيب نيله فلسطئمس اينسبت به اسهقالل کشوو  يوا داشتد ول يصادهمشکالت اق

 يبه معنا ديانقالب اسالم يدو تواه و عمل به خطوط اصل طيو تفر فراطهرگونه ا نديبنابرا

ادعا کرد  توانيم يصووتد حه نياست و دو ا يمداو ساخهن ساخت هندسه انقالب اسالخدشه

انقالب  رايز شوديشدن هندسه انقالب م ونگياز اصول مذکوود عامل ب يکيبه  يتواهکه کم

)دادن( مجموعه  است و تنها با کناوهم قراوگرفهن ريناپذهيتا  و تجز يآومان تيکل کي ياسالم

و  ناتايار ديسخن گفت. دو منظر وهبر يماز هندسه انقالب اسال توانياصول است که م نيا

هندسه انقالب  يبه همه خطوط اصل يکه الهزا  عمل دنشويکامل خوانده م يانقالب يکسان

 داشهه باشند.
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وا به دشمنان  ا يپ نيا بر مفهو  هندسه انقالبد تالش داوند تأکيدبا  شانيا نديعالوه بر ا

هسهندد منهقل کنند که  يو وفهاو نظا  اسالم تيهو رييبه تغ دواويانهظاو و امانقالب که چشم

 نييتب شاني. دو نظر اکنديم يخود پافشاو يقيو هندسه حق يانقالب همچنان بر مواضع انقالب

 ينکهه است که انقالب اسالم نيا انيانقالب و ب لياز گفهمان اص يدبانيانقالب به منظوو د ندسهه

است  دانيااو يقهيو حق يدائم يرووتيبلکه ص ستدينداو مصرف خيتاو گرديد يهابرخالف انقالب

 . شوديآن نم يقيونگ شدن هندسه حقکه گذو زمان و غباو حوادث ووزگاو سبب کم

 يداوا يوا مفهوم يگريواسهاد دو مراسم سالگرد اوتحال اما )وه( انقالب نيدو ا يوهبر

و  يبه مبان يبنديپا .زدپردايموود از آنها مپنج  نييمهعدد دانسهه و به تب يهاشاخص

به آنهاد  دنيوس يبلند براها و همتمسهمر آومان يريگهدف ديانقالب اسالم ياساس يهااوزش

 ينکردن از او و تقوا تيدو برابر دشمن و تبع تيحساس اانبه کشوودبه اسهقالل همه يبنديپا

 .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=33238اي دو: اما  خامنه) ياسيو س ينيد

ها وا انقالب که انقالب دهيکاوانه نسبت به پدو محافظه نانهيبرخالف نگرش بدب دوواقعد

 افهنديوتاب ماز تب يکه باالخره پس از مدت دانديم يماويخالف عادتد عاوضه و ب ياساساً نوع

و ووند  گردديانقالبد برم از يشده ناشو منحرف يرعاديغ ريو ووند تحوالت اامعه از مس

. مقا  معظم (275-240: 1366 نهوندي)بر شوديشدن( اموو دوباوه آغاز م ي)عاد ونيزاسينرمال

تالش داود بر  ديو تفکر انقالب هيماندن و حفظ ووح يبودند انقالب يبر انقالب تأکيدبا  يوهبر

انقالب  ودويمو معهقدند که تر داننديخط خود م انيوا دو پا يکه انقالب اسالم يبرخ يويسناو

 استد خط بطالن بکشد.  دهياوسفر ياسالم

 يدوويو نه ترم يانقالب تکامل کي يد انقالب اسالميمقا  معظم وهبر دگاهياز د نديبنابرا

گذو  ليکه س ستين گونهنيو ا سهندين داومصرفخيتاو ييهاآن آومان يهاآومان راياست؛ ز

 يو ضرووت يدائم يرووتيص دانقالب گردي. به عباوت دانقالب وا با خود ببرد نيا يهازماند آومان

 فيانقالب تحر يهامگر آنکه آومان دانديم انيشدن و نه پا ريکه خود وا دو مس ستا يشگيهم

اساس است که  نيوانده شوند. برهم هيطرد و به حاش يانقالب يهاو کنش يشود و افراد انقالب

 داوند. يانقالب يروهاينهادها و ن فيتضعانقالب و  فيدو تحر يسع زيدشمنان انقالب ن
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 جهينه

 يدو تداو  خود و مهناسب با تحوالت داخل ديمقا  معظم وهبر يگريگفهمان انقالبت يمشروع

 يهاتوان آنها وا داليشد که م ديباز تول يدو دووه پسابراا د حول عناصر ژهيوهب ياو منطقه

دو  ديو اصراو وا دو دووه اد تأکيد نيشهريه بها کدال ني. اديانقالب نام يگفهمان ماندگاو

 يزياسهکباوسه دينظا د اقهصاد مقاومه ياسهحکا  ساخت دوون :اند شاملداشهه يرخطابات وهب

 است. يگري)مقابله با نفوذ( و انقالب رياهاد کب ديزيسهکايو آمر

ظا  سلطهد ن اويانگ تما  ع داز آن اهت است که دو منظر وهبر انقالب يسازگفهمان نيا

 زيسو و مخدوش کردن تما کيآن از  يکاوآمد دنيبه چالش کش قيانقالب وا از طر يماندگاو

 يهدف قراو داده است. لذا وهبر ديو اسهکباو يانقالب ريغ يدو مقابل وقبا رانيا يانقالب تيهو

 دانديم يدو کاوآم شرفتيساز پنهيهم خود وا زم دوست دو طرف مقابلد يماندگاو همانمعهقد است گف

 از آن است. يبخشانقالب و الها  اتيتداو  ح دو نهيجهو  تيو هو رتيو هم عامل حفظ س

اسهقالل بر وابطه و مواضع  اصالت ديگريگفهمان کالن انقالب ليگفهمان دو ذ نيا رشيپذ جينها

 با غرب است. ژهيوهب يبر تعامل خاوا يانقالب

 فهرست منابع

 د چاپ چهاو .د تهران: نشر نوچهاو انقالب يبدشکافکال(د 1366) نيکر نهونديبر -

 د چاپ هشهم.نگاه معاصر :د تهرانياسيآموزش دانش س(د 1386) نيحس هديريبش -

اما   ياسيس شهيبر اند يمبهن ينقد گفهمان دولت سازندگ»(د 1394) پروانهد محمود -

 .1شماوه  دتينامه والشينامه اندفصلدودو  د«ينيخم

 دتهران: نگاه معاصر هديريبش نيحس زير نظر: ديگذاو به دموکراس(د 1392)ز النا دياشرف زادهيعل -

 .چاپ چهاو 

 قاتيد تهران: مرکز تحقهاحلها و واهشدن؛ چالش يو اهان رانيا (د1384) محمود القلمدعيسر -

 .کياسهراتژ

 .د تهران: آگهمجموعه مقاالتدو:  د«اقهصاد سياسي اهاني کردن»(د 1389) احمد فديس -

شناسي اقهصاد مقاومهي با تأکيد بر سخنان اما  بنيان»(د 1394هري سرتشنيزيد اسحاق )طا -

 .2د شماوه نامه انديشنامه واليتدوفصلد «اي دامت برکاتهخامنه
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 ياسيفصلنامه مطالعات س د«ازدهميدولت  افتيدو وه يکاوآمد»(د 1394) يمصطف ديقربان -

 .97-75د 58و  57د سال چهاودهمد شماوه ووز

 گرانديو د يفرااد يغالمعل :ترامه دايتجربه توسعه دو شرق آس(د 1375) يدن گرديپزيل -

 .و توسعه يزيوپژوهش دو برنامه يتهران: مؤسسه عال

 .تهران: قومس درانيا ياقهصاد يدولت و توسعه(د 1384) غالمعباس نژادديمصل -

 .چاپ چهاو سمتد : تهران دياسيو ووش دو علو  س افتيوه(د 1392) گرانيعباس و د ديمنوچهر -

 داحمد شهسا :ترامه دسهميسده ب انيدو پا يموج سو  دموکراس(د 1392) ساموئل نگهونديهانه

 د چاپ پنجم.تهران: ووزنه

د د تهران: قومسيموثق داحمديس :د ترامهتوسعه و سه اهان يتئوو(د 1392) ههنهد بژوون -

 چاپ سو .


