بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
چهل و هفتمین همایش روایت عهد با عنوان "زمزمههای نفوذ" با شرکت جمع کثیری از مهدی یاوران در مسجد بقیه هللا اعظم
برگزار گردید.
استاد رائفی پور در ابتدای جلسه با ذکر این نکته که در قرآن و از طرف معصومین علیهما السالم نیز بارها درباره خطر نفوذ
دشمنان به جامعه مسلمین هشدار داده شده است تنها راه مقابله با نفوذ را توسل به قرآن و عترت دانستند و اخطار دادند در
دنیای ما جنگ جدیدی آغاز شده است و باال بردن سواد رسانه ای مردم راهکاری برای پیروزی است که باید در دستور کار
مسئولین نظام قرار گیرد.
ایشان همچنین خطاب به افرادی که توهم خوش بینی دارند بخشی از سخنان مقامات امریکایی را پیرامون ایران ،خطراتش برای
غرب و راهکارهای پیشنهادیشان برای مقابله با ایران را قرائت کردند.
استاد رائفی پور بعد از تبیین این موضوع که دشمن تنها راه نفوذش در ایران را جنگ نرم میداند سخنانشان پیرامون نقش برجام
در نفوذ با دو احتمال اجرایی شدن یا نشدن و توضیح مفصل محاسن و معایب هر احتمال را آغاز کردند.
محاسن برجام اگر به فرجام نرسد:
-

بازگشت تحریمها به سادگی نخواهد بود.
قدرتمندتر شدن در دوران تنفس

-

اثبات عهد شکنی امریکا به دنیا

-

اثبات ساده لوحی برخی در داخل کشور

-

اثباب اینکه اتکا به خود تنها راه پیشرفت است.

خطرات به نتیجه نرسیدن برجام:
-

حمله به ایران توجیه پذیر خواهد شد.

-

پروپاگاندای افکار عمومی جهان علیه ایران

-

حس ضد ایرانی اعراب افزایش مییابد.

-

تضیف شدن جایگاه ایران در جبهه مقاومت

-

ماهی گیری عده ای از آب گل آلود در داخل کشور

-

تضعیف مقاومت به دلیل کاهش خود کفایی

محاسن به فرجام رسیدن برجام:
-

ایجاد تعامل تجاری با سایر کشورها به دلیل حذف تحریم ها

-

آمادگی برای دور بعد تحریم ها

-

ایجاد زمینه برای خرید تکنولوژیهای پیشرفته

-

دفاع از مقاومت بیشتر خواهد شد.

-

رفاه اجتماعی و در نتیجه رضایتمندی مردم افزایش مییابد.

-

کارآمدی مدیریت کالن نظام به مردم جهان ثابت خواهد شد.

خطرات به نتیجه رسیدن برجام:
استاد رائفی پور خطرات این احتمال را به چند بخش تقسیم کرده و هرکدام را به تفصیل توضیح دادند،
-

شناسایی و ترور شخصیتی و شخصی کسانی که تحریمها را دور زده اند.

-

شکل گیری فعالیت شرکتهای چند ملیتی در کشور

-

ایجاد رفاه مشروط با تغییر الگوی زندگی

-

ولنگاری اقتصادی پیمانکارها

-

تبدیل شدن اصالت سود به الویت زندگی مردم

-

جوالن دادن سیاسی اتحادیهها و صنوف با توجه به سیاستهای غربی

-

فریب اقشار رده پایین جامعه و خرید آرای آنها

-

نفوذ و جاسوسی شرکتهای غربی به بهانه کارآفرینی

-

اثر فروشگاههای زنجیره ای و از بین رفتن کسب و کاراقشار ضعیف جامعه

-

تهدیدات نظامی

-

باال رفتن خطر حمله نظامی به ایران

-

کنترل جدی سپاه

-

افزایش توان جنگ نامتقارن در خلیج فارس

-

تقویت جدی اعراب به منظور موازنه نظامی

-

تقویت بنیه نظامی اسرائیل

-

فرسایشی شدن جنگهای نیابتی ایران

-

تداوم نا امنی در کشورهای آسیب دیده منطقه

-

ایجاد جنگ بین ایران و اعراب

تهدیدات امنیتی:
-

باال رفتن امکان جنگهای نیابتی

-

نا امیدی اهل سنت متمایل به مقاومت از ما و نهایتا همگرایی با وهابی ها

-

رسیدن برخی از اقلیتهای ما به نقطه رهایی از طریق افزایش توقعات آنها

-

افزایش تردد جاسوسها به ایران

-

افزایش پتانسیل ایجاد نا آرامیهای مدنی

-

لو رفتن روشهای دور زدن تحریم ها

ابتدا تهدیدات اقتصادی:

-

آشکار شدن اسرار نظامی و فنی کشور

-

تهدید امنیتی دانشمندان در حوزههای مختلف

-

از بین رفتن ابهام غربیها درباره توان هسته ای ایران

تهدیدات علمی:
-

کند شدن رشد علمی کشور در گیر و دار بازیهای سیاسی

-

دلسرد شدن دانشمندان حوزههای استراتژیک

-

فرار مغزها

تهدیدات سایبری:
طبق اسناد ،تسخیر فضای سایبری ایران توسط امریکا در نبود شبکه ملی اینترنت و مدیریت کارآمد فضای مجازی از الویتهای
دشمن برای نفوذ است با این حال علیرغم هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری ،عملکرد مسئولین در این زمینه همچنان
ضعیف است.
تهدیدات فرهنگی:
-

تغییر باورهای مردم

-

شکل گیری حلقه ای از مروجان سبک زندگی غربی

-

مانور تجمل گرایی

-

دین حداقلی و زندگی سکوالر

-

جا به جایی خطوط قرمز دینی

-

تغییر خطوط قرمز فرهنگی

-

ایجاد زمینههای مصرف گرایی در بین مردم

-

افزایش اخالق فرد گرایی و ایندیویدوالیزم محض در کشور

-

تالش برای عادی سازی هر نوع رابطه با امریکا

-

تبلیغ رسانههای ماهواره ای به نفع دولت و ایجاد جریان دوقطبی در کشور

-

باقی ماندن تحریمهای امریکا با موضوع حقوق بشر و تروریسم

تهدیدات سیاسی:
این بخش از سخنرانی که به گفته استاد مهمترین قسمت تهدیدات ناشی از به سرانجام رسیدن برجام است خود به سه بخش
تهدیدات کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم گردیده است.
تهدیدات کوتاه مدت:
-

برنامه ریزی برای مجلس و خبرگان از طرف بعضی جریانهای خاص
تقویت همه جانبه میانه روها

-

متهم شدن و منزوی کردن عناصر دلسوز نظام

-

افزایش حوزههای مذاکرات

-

انفعال یا پرخاشگری برخی نیروهای متعهد

-

هویت زدایی از مسئله نفوذ

-

متهم کردن دلسوزان به توهم توطئه

-

آشکار کردن اسرار نظام

-

تأثیرگزاری بر مراکز تصمیم گیری

-

بزرگ کردن خطر جنگ

-

نسبت دادن خواستههای شخصی به کل نظام

تهدیدات میان مدت سیاسی:
-

ایدئولوژی زدایی از دیپلماسی ایران

-

تفکیک سخنان رهبری به موضوعات دینی یا سیاسی

-

هجمه به سازمانهای تأثیرگذار و حیاتی کشور

-

تحریف جایگاه والیت فقیه

-

سوء استفاده از بیت امام

-

تضعیف و تحریف آرمانهای امام

-

تضعیف مقاومت و روحیه انقالبی مردم

-

تغییر در شعارها و اهداف انقالب

-

تغییر باورهای گذشته

-

شکل گیری طبقه مصرف گرا

-

تبدیل شدن دولتهای ایران به امتیاز دهندگان بی چون و چرا

-

گره خوردن سرنوشت برخی جریانهای سیاسی به دشمن

-

سوء استفاده از جریانهای سیاسی کاتالیزور

-

استحاله عزت و غرور ملی

-

وابسته کردن سیاسیون به غرب

-

بازی دادن برخی بزرگان دینی

تهدیدات بلند مدت سیاسی:
-

تحریف ،تضعیف و مقابله با والیت فقیه

-

فروپاشی جمهوری اسالمی بعد از استحاله کامل

-

سلطه مجدد جریان استعمارگر بر ایران

-

جنگ تمام عیار علیه ایران

در پایان استاد رائفی پور با بیان بخشی از سخنان باراک اوباما ،جان کری ،برخی مقامات و نشریات امریکایی در رابطه با بی تأثیر

بودن تحریمها علیه ایران و ابراز امیدواری و برنامه ریزی آنها برای نفوذ از طریق برجام  ،آن را زنگ خطری دانستند و تأکید کردند که
با هوشمندی باید منفذها را بست.

