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مشچ جنپ  یسوساج  اب  هلباقم  یژتارتسا  جلف ،» وضع   » یّلم نیرتکد 

اهنت هن  هک  یلاح  رد  .تسا  یلاتیجید  یژولونکت  اب  تّیرشب  یگدنز  بیکرت  هلئسم  دریگ ، یم رارق  یسررب  دروم  یگدنز » کبس   » هزوح رد  هک  یلصا  لئاسم  زا  یکی 
اب مدق  هب  مدق  دیاب  هدش و  هتخاس  رشب  هافر  یارب  یژولونکت  : » هک دنا  هدش راوتسا  هابتشا  رواب  نیا  رب  تاعالطا ، یروانف هصرع  ناصصختم  یتح  هکلب  یداع  مدرم  طقف 

هدوب ناهج » زغم   » هب مشچ  جنپ  یاه  نامزاس لیدبت  ققحت  ناهج ، رسارس  رد  یربیاس  یژولونکت  هعاشا  زا  یلصا  فده  هک  هتشگ  تابثا  بلطم  نیا  تفر ،» شیپ  نآ 
زاب عماوج  زا  ار  ربیاس  یاضف  ناوت  یمن درادن و  دوجو  نآ  یارب  یتشگرب  هار  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  اه  تلم تینما  نیمک  رد  میظع  یرطخ  ور  نیا  زا  .تسا 

.دناتس

رازبا ناوت  یمن رگید  دنا و  هدومن داجیا  ناهج  رسارس  رد  ناش  فادها درب  شیپ یناهج و  لرتنک  قّقحت  تهج  ار  یلاتیجید  یگدنز  کبس  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس رگا  اما 
یژولونکت نیا  نارباک  ینما  ان  زا  هعماج ، نتم  هب  نآ  قیرزت  و  یتاعالطا » یتینما –  یرادیب   » گنهرف داجیا  یشخب و  یهاگآ اب  دیاب  دناتس ، مدرم  زا  ار  لاتیجید 

.دومن یریگولج 

، اه شزومآ نیا  مییامن و  عورش  ار  یزاس  هاگآ شزومآ و  یکدوک ، نینس  رد  دیدج و  لسن  زا  مینک و  هزیروئت  ار  نآ  ینابم  هکنآ  رگم  دوش  یمن ققحم  قوف  هتساوخ 
داعبا نیرت  یتایح نیرت و  یرورض زا  یکی  ناونع  هب هعماج  رد  دیاب  دنور  نیا  ددرگ و  فقاو  یلاتیجید  یاهرطخ  صیخشت  تردق  هب  صخش  ات  دبای  همادا  رمتسم  روطب 

.دشاب لیمکت  لاح  رد  یراج و  هشیمه  یشزومآ ،

« جلف وضع   » یّلم نیرتکد  هئارا  هب  شخب  نیا  رد  دیدرگ ، نایب  نیمز » هرکیپ  رد  ناهج  زغم  ناهج و  بلق  ققحت   » هلاقم رد  هک  هچنآ  قوف و  بلطم  هب  هجوت  اب  اما 
.میزادرپ یم نوزفا  زور  یدج و  دیدهت  نیا  اب  هلباقم  تهج 

ضرف رییغت  لباق  ریغ  ار  نآ  میریذپ و  یم ار  یلعف  طیارش  اذل  درادن ، دوجو  ربیاس  یژولونکت  شرتسگ  زا  شیپ  هب  عماوج  تشگزاب  ناکما  نوچ  دش ، هتفگ  هک  روطنامه 
ناریا یمالسا  یروهمج  رگا  یتح  تشگزاب و  نآ  زا  ناوت  یمن هدش و  هتخیمآ  یلاتیجید  یژولونکت  اب  ناهج ، رسارس  مدرم  یگدنز  هک  تسنیا  ضرف  نیا  لیلد  .مینک  یم

.تسا یّلم  مولع  رد  اه  تفرشیپ زا  یرایسب  فقوت  بجوم  نیا  دیسر و  میهاوخ  یگرزب  یاوزنا  هب  مینک ، رود  ربیاس  یاضف  زا  ار 

هب موسوم  هک  میتسه  یزغم  رایتخا  تحت  یزرمارف ، یلخاد و  تاطابترا  یرارقرب  رد  اما  میراد  ار  بلق  لیدب  یب شقن  هک  دنچ  ره  نیمز ، هرکیپ  رد  میریذپب  دیاب  سپ 
لامعا و هب  خساپ  رد  روتسد  هئارا  لابند  هب دراد و  دوخ  لرتنک  تحت  ار  ام  تاطابترا  تاعالطا و  زغم ، تمسق  هک  ندب  نیا  زا  یوضع  ناونع  هب لاح  .تسا  مشچ  جنپ 

.مینک یم هئارا  ار  جلف » وضع   » یّلم نیرتکد  تسام ، تالاح 

یعیبط و ًالماک  یتایح  ءاقب ؛ رظن  زا  .دنک  یم هدافتسا  ندب  عبانم  هیلک  زا  وضع  نیا  .دیریگب  رظن  رد  ار  یو  جلف  وضع  یتکرح ، یمسج –  لولعم  ناسنا  کی  ندب  رد 
ًاتعیبط دهد و  یمن زغم  هب  ار  دوخ  تاعالطا  یبصع ، متسیس  عطق  لیلد  هب اما  دراد  نایرج  نآ  رد  یلولس  یتایح و  یاه  تّیلاعف .دراد  ملاس  یاضعا  رگید  هب  هباشم 

اه و مادنا رگید  اب  نامزمه ، تروصب  یلو  دنک  یمن تیعبت  زغم  تاروتسد  زا  زغم  اب  طابترا  عطق  هجیتن  رد  رگید ، ترابعب  .دنک  یمن تفایرد  زغم  زا  یروتسد 
.دنک یم هیذغت  بلق  زا  دراد و  ملاس  طابترا  یکیژولویب  یاه  مسیناکم

دیاب اذل  تسا ، برغ  یربیاس  یتاعالطا  زکارم  فده  هعماج  نیرت  یلصا نیلوا و  هک  تسا  یروشک  ناریا  یمالسا  یروهمج هدحتم ، تالایا  نیلوئسم  یاعدا  رب  انب 
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تاطابترا هک  ددرگ  یحارط  یراتخاس  روشک ، یربیاس  یاضف  هعسوت  دنیارف  رد  ینعی  .دوش  ایهم  یلاتیجید  تاطابترا  رظن  زا  جلف » وضع   » هب ندش  لیدبت  ناکما 
یسرتسد هکلب  تسین  ناریا  زا  جراخ  هداد  یاه  هاگیاپ اب  طابترا  عطق  ینعم  هب  هلئسم  نیا  هتبلا  .دشخب  نایرج  شدوخ  نورد  رد  اهنت  هدومن و  ادج  ناهج  زا  ار  روشک 

یاه طابترا مه  یربیاس و  تاطابترا  مه  یتلاح ، نینچ  رد  .دنز  یم مقر  یّلم  یربیاس  یاضف  اب  لباقت  رد  ار  یزرمارف  یربیاس  رصانع  هیلک  میقتسم  ریغ  هدش و  لرتنک 
دراو اهنآ  هب  یا  هشدخ دراد و  همادا  نانچمه  دوش ، یم تایح  ظفح  هب  رجنم  هک  اهروشک  رگید  اب  یملع و …  یماظن ، یداصتقا ، یسایس ، تالماعت  دننام  رگید 

.دوش یمن

.دشاب رود  هب یتاعالطا  یسوساج  یاهرازبا  هیلک  زا  هک  ددرگ  داجیا  روشک  نورد  یطابترا  یمتسیس  دیاب  قوف  راکهار  ققحت  روظنم  هب 

رد هک  دنا  هدومن ارجا  یحارط و  اهروشک  یلم  تاعالطا  هب  یسرتسد  یارب  ار  یعونتم  رایسب  یاه  هویش اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  ًاصوصخ  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس
: دوش یم لماش  ار  ریز  دراوم  یلک  تلاح 

یرازفا تخس یاه  تس پیچ فلا )

لماع یاه  متسیس هیلک  ب ) 

یبایدر تنرتنیا  هب  لاصتا  تدم  مامت  رد  ار  امش  هک  ناهنپ  وجتسج  یاهروتوم  راکشآ ، یوجتسج  یاهروتوم  دننام : تنرتنیا  عبانم  لماش  یربیاس  عبانم  یمامت  پ ) 
.اه ناجورت لثم  یسوساج  یاهرازفادب  اه ، مورف یعامتجا و  یاه  هکبش دننک ، یم

بو تحت  ای  لماع  متسیس تحت  یدربراک  یاه  همانرب ت ) 

دارفا نیالنآ  همیب  مرف  ای  یهاگشناد  لیافورپ  دننام  یصخش  یتاعالطا  یاه  لیافورپ ث )

اه بات بل اه و  تلبت اه ، نوف ترامسا  یرازفا  تخس یاه  تیلباق ج )

هدش هدایپ  نیناوق  اه و  لکتورپ یمامت  چ )

زا مشچ  جنپ  یارب  روشک  رد  یتاعالطا  یسوساج  یاه  هار یمامت  ات  دوش  دیلوت  یموب  تروص  هب قوف  دراوم  هیلک  مظنم ، مجسنم و  همانرب  کی  رد  هک  تسا  زاین  سپ 
.دورب نیب 

هک یصاخشا  ای  دک  رازبا ، هیلک  زا  دومن و  عورش  یتینما  یاه  یزیر حرط رظن  تحت  رفص و  زا  ار  زیچ  همه  دیاب  یا ، هنیمز ره  رد  هک  تسا  ینعم  نیدب  هلئسم  نیا 
.درک زیهرپ  دنتسه  حرط  زا  جراخ  یاضف  اب  طبترم 

تروص روشک  رد  یلاتیجید  رطخ  یربیاس و  سوساج   لماوع  یزاس  کاپ فده  اب  اهنت  هدش ، فرص  یاه  هنیزه اه و  نامز هیلک  هک  درک  شومارف  دیابن  هجو  چیه هب 



! نامدوخ تسد  اب  یموب و  یلکش  هب  تارطخ  نیمه  هئارا  هن  دریذپ ، یم

بانتجا یسراف ، یبناج  تاناکما  دیدج و  یرهاظ  اب  اهنآ  هئارا  لماع و  یاه  متسیس رد  یراک  تسد ریظن  ییاه  هویش زا  دیاب  هک  مینادب  میهدن و  بیرف  ار  نامدوخ  اذل 
.دننک یم هدافتسا  یبرغ  هدننکدیلوت  تکرش  هیاپ  یاهدک  زا  نانچمه  هک  یلاح  رد  دومن ؛

 


	دکترین ملّی «عضو فلج»، استراتژی مقابله با جاسوسی پنج چشم

