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human world with the signs that have been introduced in the narrations 

has caused brutal actions against the world and they have not given up 

on any action due to the preservation of their existence. One of the most 

important measures is the formation of a single global government and 

its purpose is to counter the emergence of the savior of mankind. 

HAARP Technology has made this easy for them by reducing the 
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government of the United States with HAARP Technology and to 
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and analytical. The findings of the research indicate that HAARP 

Technology is a factor in achieving global governance, and in the 

meantime, the duty of explaining jihad, which has been emphasized 

many times by the Supreme Leader can be a suitable strategy to counter 

USA's goals. 
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 نییبا راهبرد جهاد تب یالملل بین جنایاتهارپ؛ مقابله با  یبا فناور کایآمر یحکومت جهان
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 پژوهشی: نوع مقاله
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که در روایات معرفی شده است  ییها از ظهور منجی عالم بشریت با نشانه یهودیانهراس 

باعث اقدامات وحشیانه بر علیه جهانیان شده و آنها به دلیل حفظ موجودیت خود از هیچ 

تشکیل حکومت واحد جهانی  ،ترین این اقداماتمیکی از مه. اند اقدامی چشم پوشی نکرده

 عنوان بهفناوری هارپ . باشد یجی عالم بشریت مو هدف از آن نیز مقابله با ظهور من

هدف اصلی . این امر را برای آنها آسان کرده است ،با کاهش جمعیتتکنولوژی نوظهور، 

آن با راهبرد جهاد  با مقاله حاضر بررسی حکومت جهانی آمریکا با فناوری هارپ و مقابله

تحقیق  یها افتهی. شدبا یروش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی م. باشد یتبیین م

حاکی از این مطلب است که فناوری هارپ عاملی برای رسیدن به حکومت جهانی بوده و 
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 مقدمه
این حقیقت که منجی عالم بشریت روزی ظهور خواهد کرد و 

جهان پر از عدل و داد شده و ظلم و ستم نابود خواهد شد، 

باعث ترس یهودیان و سردمداران آنها شده است، به دلیل 

. بنا شده استعدالتی  اینکه موجودیت آنها بر پایه ظلم و بی

ظهور فراگیر شده، بنابراین  یها طبق روایات موجود نشانه

ها  آن. تالش آنها برای حفظ موجودیت خود فزونی یافته است

بر این عقیده هستند که تنها راه مقابله با ظهور منجی عالم 

بشریت و حفظ موجودیت خود، تشکیل حکومت واحد جهانی 

 .است

یکا در پی تحقق حاکمیت نظم نوین جهانی به رهبری آمر

و در اصل هدف  (00۱: 04۱۱جعفری پناه، )واحد در دنیا بوده 

های خود  قطبی و دیکته نمودن خواسته آنها ایجاد جهانی تک

همچنین آنها بر این عقیده  (44۱: 0411دهشیری، )باشد  می

هستند که باید دو ثلث بشر نابود گردد تا زمانی که مسیح 

ود گذاشت بتوانند به راحتی با او مبارزه حقیقی پا به عرصه وج

و  دانند یها کشتن مسیح را از واجبات مذهبی خود م آن. کنند

طویله  عنوان بهرا  شانیها مثابه سگ و خانه غیر یهودیان را به

: 0410شیرازی، ). که قتلشان مانند خوک مباح است دانند یم

، کنترل جمعیت از توماس رابرت مالتوسبر این اساس،  (۱4

نیا،  ملکوتی)طریق برنامه تنظیم خانواده، فقر و گرسنگی 

جنگ، قحطی، طاعون و قتل عام را پیشنهاد کرد  (25: 04۱2

ولی چون جمعیت جهان  (011: 041۱داللی اصفهانی، )

زیادتر بوده و جنگ سرد نتوانست این هدف را برای آنها به 

ی شدند و بدین منظور ارمغان آورد، دست به گریبان تکنولوژ

فناوری هارپ را برای رسیدن به اهداف جنایتکارانه خود 

 .انتخاب کردند

سالحی نوین و سری دارای دقت  عنوان بهفناوری هارپ 

 ییها مکانی و زمانی بوده و قدرت تخریبی آن از همه سالح

. باشد یکه تاکنون توسط بشر ساخته شده است بیشتر م

هدف  مورگلونس (40: 04۱4ران، مهاجری ایروانی و همکا)

های بیولوژیکی، با  آمریکا از پروژه هارپ را پخش بیماری

اهداف جنگی بر روی جمعیت عنوان و اذعان کرد که هدف 

تر و مهمتر از  جالب. باشد یم تینهایی این پروژه کنترل جمع

بر این مسأله وجود دارد که سالح  آنها اینکه نظریاتی هم مبنی

 کشی اختراع شده است بردن بشریت و نسل بینهارپ برای از

(Swartz, 2015: 135) . تنها راه مقابله با این پدیده

که مقام معظم رهبری در  باشد یم« جهاد تبیین»خطرناک، 

 .اند کید قرار دادهأهای اخیر آن را مورد ت ماه

جهاد تبیین ( مد ظله العالی)طبق فرمان مقام معظم رهبری 

که هر  باشد یواجب بوده و بدین معنی م یا ضهیفر عنوان به

کسی توان انجام آن را دارد بایستی از این فرمان که به نوعی 

اطاعت کرده و در این راه قدم بگذارد که  باشد یجهاد م

پیروزی و موفقیت در گرو اطاعت کردن از والیت فقیه بوده و 

 .باشد یاطاعت از او بر هر فردی امری واجب م

هدف از مقاله، بررسی راهبرد کالن آمریکا به طور خالصه 

برای رسیدن به حکومت واحد جهانی از طریق فناوری هارپ 

بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال . باشد یم

راهبردی  عنوان به تواند یکه فناوری هارپ چگونه م باشد یم

برای  تًایبرای رسیدن به حکومت واحد جهانی قرار گیرد؟ نها

پاسخ به این سؤال ابتدا به بررسی مفاهیم کاربردی و تبیین 

آنها پرداخته و سپس ارتباط بین فناوری هارپ و حکومت 

واحد جهانی و در نهایت نحوه استفاده از این فناوری بررسی 

 .خواهد شد

 مرور پیشینه تحقیق -0

آثار متعددی در رابطه با حکومت واحد جهانی و فناوری هارپ 

دارد که نشان از اهمیت این موارد داشته و نویسندگان  وجود

در آنها به بررسی مفاهیم و برخی از کاربردهای فناوری هارپ 
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به موارد زیر  توان یاند، در این میان م به صورت کلی پرداخته

 :اشاره کرد

 انگاری جرم»در مقاله ( 0410)بیگی و پورقهرمانی ، عمانی

فناوری هارپ در سنجه قواعد مجرمانه ناشی از  یها تیفعال

 یها تیفعال انگاری جرمدر ارتباط با فناوری هارپ و « فقهیه

مجرمانه ناشی از آن با استناد به قواعد فقهیه سخن گفته و 

 .اند سالح معرفی کرده نیتر مخرب عنوان بههارپ را 

( 04۱2) ، پور عزت، حافظ نیا، محمدی و ذوالفقارزادهرضائیان

وهوا،  های تعدیل آب سناریوهای توسعه فناوری»در مقاله 

مطالعه موردی )منظور مقابله با تغییرات اقلیمی در ایران  به

گیری و بعد مالی و  شکل بیشتر به تاریخچه« (هارپ

محیطی آن  طور بیشتر به بعد زیست و همین زیرساختی

شورها پرداخته ولی در مورد جنایات حاصله و امنیت ملی ک

 .اند اظهارنظر نکرده

گذشته، »در مقاله خود تحت عنوان ( 5151) 1استرلتسوف

که  دارد یچنین بیان م 6«حال و آینده آزمایشات فضایی

فناوری هارپ توسط نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا 

بسیاری  یها نهیبرای اهداف خاص نظامی طراحی شده و هز

او همچنین اشاره  .اند برای ساخت و طراحی آن صرف کرده

که هدف از ساخت آن دخالت در امواج رادیویی  کند یم

 .باشد یو هواپیماها م ها ییایردریز

جنگ آب و »در کتاب خود تحت عنوان ( 5102) 3اسمیت

که باعث مرگ و  کند یعفونی صحبت م یها یماریاز ب 5«هوا

گوید که این کار توسط فناوری  او می. شود یمیر موجودات م

ذرات ریز شیمیایی باریوم توسط این . گیرد هارپ انجام می

مرورزمان آن را از کار  های انسان شده و به فناوری وارد ریه

                                                           
1 - Anatoly Streltsov 
2 - Past, present and future of active experiments in space 
3 - Gerry Smith 
4 - Whether warfare 

انداخته و انسان را دچار بیماری حاد تنفسی و در نتیجه منجر 

 .شود یبه مرگ بیمار م

این رابطه، بیشتر به موجود در  یها از آنجایی که پژوهش

مفهوم شناسی و برخی از کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ 

پرداخته و در برخی از آنها به اهداف جزئی پرداخته شده ولی 

در مورد هدف نهایی که همان رسیدن به حکومت واحد 

جهانی است سخنی به میان نیامده است، همان نقطه تمییز 

، چراکه ما در باشد یپیشین م یها پژوهش حاضر با پژوهش

راهبردی برای  عنوان بهاین مقاله به بررسی فناوری هارپ 

رسیدن به حکومت واحد جهانی و چگونگی آن پرداخته و در 

راهبردی پیشگیرانه که  عنوان بهنهایت به بررسی جهاد تبیین 

موضوعی نو بوده و تاکنون پژوهشی در این باره صورت 

 .نگرفته خواهیم پرداخت

 فناوری هارپوم همف -5

باهدف بررسی و پژوهش درباره الیه  0۱۱4در سال  هارپ

یونوسفر با استفاده از امواج رادیویی با همکاری مشترک بین 

 5112نیروهای هوایی و دریایی آمریکا شروع شد و در سال 

کننده  این پروژه درواقع یک گرم. تکمیل و عملیاتی گردید

پرداز هارپ در سال  اولین نظریه نیکوال تسال. استیونوسفری 

میالدی در ارتباط یا این سیستم نظریاتی را بیان کرد و  0۱05

سیستم هارپ را اختراع کرد  برنارد ایستالندبعدها دکتر 

 (۱4: 04۱2 ،یمردان)

راهبردهای آمریکا برای رسیدن به حکومت واحد جهانی  -4

 به کمک فناوری هارپ

که فناوری هارپ دارد و  یا ژهیو یها تیبه دلیل خصوص

مهمتر از همه، سری بودن کاربردهای آن، باعث شده تا 

صاحبان این فناوری به خصوص دولت آمریکا، از این فناوری 

در این بخش از . برای رسیده به اهداف خود استفاده کنند

 :میپرداز یپژوهش به بررسی این راهبردها م
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ایجاد و پخش کاستن از میزان جمعیت به واسطه  -0 -4

 بیماری با کمک فناوری هارپ

همانطوری که اشاره شد یهودیان آمریکا برای حفظ 

موجودیت خود، در پی رسیدن به حکومت واحد جهانی و در 

و برای این منظور با  باشند ینهایت تسلط بر کره زمین م

سبب کشتار و در نتیجه کاهش جمعیت  ییها یماریایجاد ب

تی بر جهان حکومت کنند و این فرایند شده تا بتوانند به راح

چنانچه که . ردیگ یتوسط تکنولوژی هارپ صورت م

گویند که هدف نهایی فناوری  دانشمندان در این زمینه می

ش مستقیم و دقیق یها از طریق پا کنترل همه جمعیت هارپ،

ها در طول  ها و در نتیجه بیماری مردم و انقراض آن بیماری

تمامی این  کنند یها همچنین ادعا م آن. شود بیست سال می

زا بوده و سیستم ایمنی بدن را دچار  مواد شیمیایی سرطان

ین مواد شیمیایی  1.(Sanchez, 2013: 13) کنند چالش می

الریه،  حاد تنفسی ازجمله برونشیت، ذات یها یماریباعث ب

 کشاند یآسم و سرطان شده و صدها نفر را به کام مرگ م

(Swartz, 2011: 135) . 

کاستن از میزان منابع طبیعی و تخریب محیط زیست  -5 -4

 اسیدی حاصله از فناوری هارپ یها به کمک باران

نیاز انسان به طبیعت و منابع طبیعی امری کاماًل طبیعی و 

محسوس بوده، به طوری که حفظ و بقای او وابسته به آن 

در حقیقت طبیعت و منبع طبیعی رابطه مستقیمی با . است

این بدین معنی است که با از بین . حیات و بقای بشری دارد

رفتن طبیعت، موجودیت و بقای بشریت نیز به خطر خواهد 

افتاد و این همان راهی است که جنایتکاران آمریکایی در 

ها به کمک فناوری  آن. وهله دوم در پی رسیدن به آن هستند

از بین  اسیدی تولید کرده و باعث تخریب و یها هارپ باران

چون . شوند یرفتن محیط زیست و در نهایت منابع طبیعی م

                                                           
با این اوصافی که ذکر شد بیماری کرونا که یک بیماری حاد تنفسی بوده،  - 1

 .اند کردهناشی از عملیاتی باشد که مورگلونس و دیپ شیلد ادعا  تواند یم

را  وهوا، ابرها، حتی باران کاری آب توانند با دست آنها می

کنترل کنند به این صورت که به کمک این فناوری باریوم 

 ,Smith) دهند اچ جو را افزایش می و پی کنند یدریافت م

 کند اسیدی می اچ، باران را و این افزایش پی (34 :2017

(Welburn, 1990: 274) ها اسیدی شدند  و زمانی که بارش

 شوند یم ها به سرعت باعث تخریب و کاهش جنگل

(Driscoll et al, 2001: 189) . عالوه بر تخریب و از بین

های  ها باعث افزایش بیماری بردن منابع طبیعی، این بارش

 شوند یمیز نومیر  تنفسی شده و در نهایت باعث افزایش مرگ

(Bhatti, 1992: 19) .ها برای زنده  بدیهی است که انسان

ماندن و ادامه حیات خود نیاز به زنجیره غذایی دارند و یکی از 

باشد  زیست نابودی بشریت می پیامدهای مهم تخریب محیط

 .باشد یو این همان هدف آمریکا برای کاهش آمار جمعیت م

واسطه تغییرات اقلیمی و کاستن از میزان جمعیت به  -4 -4

 آب و هوایی با کمک فناوری هارپ

تغییرات اقلیمی ارتباط مستقیمی با کاهش جمعیت دارد، چون 

مانند ماالریا  ها یماریرات باعث افزایش شیوع برخی بیاین تغی

پذیری به آب و  و تب دانگ شده و همین طور از طریق آسیب

 شوند یمانند وبا و اسهال خونی نیز م ییها یماریغذا موجب ب

را  ها یماریکه در نتیجه مرگ و میر ناشی از گرما و این ب

 (552: 04۱4منش و همکاران،  خوش. )ناشی خواهد شد

. شود شدن آن می فناوری هارپ زمین را آلوده و موجب گرم

وسیله آن کره زمین  ای نظامی بوده که به این فناوری پدیده

کند و این یک توطئه واقعی  وهوا تغییر پیدا می گرم شده و آب

محققانی که بر روی هارپ . باشد یوهوایی م علیه جریانات آب

منظوره بوده  یک ابزار نظامی همه گویند که آن اند می کارکرده

توانند هوا را به هم  که در صورت سوءاستفاده از آن، می

انی باعث وهوای جه ای که با کنترل کردن آب گونه بریزند، به

اند  همچنین آنها ادعا کشف کرده. اختالل در اکوسیستم شوند
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 تواند با افزایش دما منجر به مرگ و میر نیز شود که هارپ می

(Bighch, 1995: 16).  

 تغییر باور و اعتقادات ملت با کمک فناوری هارپ -4 -4

ها و  ترین تمرکز دشمن برای نابودی دولت بیشترین و مهم

ها  حکومتی واحد، نفوذ و رخنه در اعتقادات آن ملتایجاد 

اند حاالت  ها به کمک فناوری هارپ، توانسته آن. باشد یم

ها را به سمت و سویی که خود  روحی و روانی انسان

اند با استفاده از  که حتی توانسته یا بکشند به گونه خواهند یم

با تغییر  .این فناوری، تفکر، باور و احساس مردم را تغییر دهند

 :Bighch, 1995) شود یتفکر، تغییر فرهنگ نیز حاصل م

از مهمترین اهداف فناوری هارپ، در اختیار گرفتن ذهن . (16

 یها بشریت است و این همان موج جدید انقالب در نسل

آینده خواهد بود و این همان تفکر اجباری یا بردگی ذهنی 

ها  اند در اذهان ملت است و به وسیله آن تا حدودی توانسته

ترین روش برای ایجاد حکومت واحد  نفوذ کنند و این آسان

تفکر اجباری نوعی از عملیات روانی است که به . جهانی است

دحام افکار و همین یا از ها دهیایجاد فراموشی، افکار مزاحم، ا

 :Je Cho et al, 2011) شود یطور به ایجاد توهم منجر م

به وسیله فناوری هارپ  ییها ها با ایجاد فرکانس آن. (77

ها را در اختیار خود گرفته و به هر سویی که  امواج مغز انسان

 .کشند یم خواهند یم

قدرتمند  یها کاستن از میزان جمعیت به کمک زلزله -2 -4

 ایجاد شده با فناوری هارپ

شدن زمین مشکالت  ویژه پدیده گرم تغییرات اقلیمی و به

کند که از آن جمله آنها  فراوانی را برای بشریت ایجاد می

فناوری هارپ با . شدید اشاره نمود یها توان به وقوع زلزله می

در نتیجه گرم کردن کره زمین باعث افزایش سرعت آن شده 

 تواند یم ،دارای گسل هم نباشد یا منطقهحتی اگر 

شدن کره زمین،  با گرمچون  .ایجاد کند های مهیبی لرزه زمین

یافته و در نتیجه باعث  سرعت گردش آن نیز افزایش

شدن مرکز زمین خواهد شد، زمانی که گرمای آن شدت  گرم

شدن مرکز ثقل زمین به وجود  یافت، گازهایی که براثر گرم

زیرین شده تا بتوانند  یها ترک برداشتن گسل اند باعث آمده

تواند  مرورزمان با شکستن و افتادن گسل می خارج شوند که به

این زمین . (Bighch, 1995: 16) موجب بروز زلزله شود

روانی شده و در  یها یماریباعث ب توانند یها هم م لرزه

به ویران شدن آن  توانند یصورت باال بودن ریشتر آن م

 .در نتیجه کشتار مردم آن منطقه منجر شوند منطقه و

 جهاد تبیین برای مقابله با سیاست آمریکا یها مؤلفه -4

جهاد تبیین  یها در این قسمت از نوشتار به بررسی مؤلفه

 :میپرداز یبرای مقابله با اهداف آمریکا م

 تبیین حقیقت -0 -4

مسأله برای مقابله با اهداف دشمن، تبیین  نیتر ییابتدا

. باشد یو آن آشکار کردن حقایق برای ملت م استحقیقت 

چنانچه که خداوند متعال نیز در قرآن، در آیات متعددی به 

از  1.دهند یدستور بیان حقیقت را م( ص)رسول گرامی اسالم 

که رهبر  باشد یطرف دیگر، این امر چنان دارای اهمیت م

اخیر خود بارها آن را مورد  یها یقالب نیز در سخنرانمعظم ان

بیان حقیقت همان از بین »اند که  خطاب قرار داده و فرموده

در حقیقت »و  (04۱۱بیانات معظم له، ) «بردن غبار جهالت بوده

 (.04۱2بیانات معظم له، ) «این روشنگری نیز جهاد است

بیان واقیعات برای ملت است،  وظیفه ما نیتر یبنابراین اصل

اطالع باشند نه تنها در دفاع  که اگر ملت از واقعیات بیچرا

کردن کنار دولت نخواهند بود بلکه در مقابل آن خواهند 

اینکه دشمن با این فناوری چه اهدافی را دنبال . ایستاد

، حقیقت این فناوری چه بوده، چگونه و از چه راهی کند یم

باید آشکار شود و فقط  ،ف خود نزدیک شودبه اهدا تواند یم

در مقابل اهداف جنایتکارانه  توان یبا شناسایی این موارد م

                                                           
آنچه از خدا بر تو  غمبر،یپ ، اییا َأیَها الرَُّسوُل َبلَِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلیک ِمْن َربَِّک - 1

 (20/مائده. )برسان( قبه خل)نازل شد 
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مفید واقع  تواند یالبته این امر به تنهایی نم. دشمن پیروز شد

، باشد یشود و نیاز به تقویت مبانی اعتقادی در ملت نیز م

یف چراکه اگر حقیقت آشکار شد ولی مبانی اعتقادی ملت ضع

بود، دچار اضطراب و ناامیدی شده و قبل از هر اقدام دشمن، 

بنابراین دومین مورد از . دولت و ملت شکست خواهد خورد

راهکارهای مقابله با سیاست آمریکا بعد از تبیین حقیقت، 

 .باشد یتقویت مبانی اعتقادی ملت م

 تقویت مبانی اعتقادی در ملت -5 -4

به نوعی یک وسیله دفاعی در تقویت مبانی اعتقادی و دینی 

مقابل نقصان عقلی تلقی شده و انسان برای پیروزی بر 

رحم احتیاج به ایمان و  مشکالت در این دنیای خشن و بی

این  (2۱: 0412نوابخش و پور یوسفی، )تقویت آن دارد 

تقویت ایمان و اعتقادات مذهبی است که انسان را در مقابل 

. سازد یی نیرومند و آماده مهجوم اضطراب، تردید و ناامید

این بدیهی است که اضطراب  (04۱: 0421صادقی جهانبان، )

و استرس باعث درگیری ذهنی شده و جایی که ذهن درگیر 

باشد، توانایی جسمی نیز وجود نخواهد داشت چنانچه در این 

اگر ذهن قانع نشد »: اند مورد نیز رهبر معظم انقالب فرموده

حضرت ( 05/4/04۱2بیانات معظم له، ) «افتد یبدن به راه نم

که  یدر رابطه با شخص مؤمن( ع)امیر المومنین امام علی 

المؤمن کالجبل »: ندیفرما یاعتقاداتش تقویت شده است م

؛ یعنی مؤمن مانند کوه، استوار «الراسخ ال تحرّکه العواصف

 :0414مجلسی، ). دهند است، که بادهای تند او را تکان نمی

( مد ظله العالی) یا حضرت آیت اهلل العظمی خامنه (4۱/420

نیز در اهمیت تقویت ریشه اعتقادی در مقابله با دشمن 

وقتی انسان مؤمن شد، در میدان جنگ هم، مثل »: ندیفرما یم

، و این نتیجه ایمان و ندینش ییک گلوله آتش، در دل هدف م

 (04۱2بیانات معظم له، ) .«ارتباط با خدا است

تقویت مبانی اعتقادی بعد از بیان حقیقت یکی از  بنابراین

مقابله با سیاست دشمن، ایجاد و تقویت  یها وهیترین ش مهم

، چون بدون پشتوانه ملت، ادامه باشد یسیستم دفاعی دولت م

حکومت ممکن نیست چنانچه مقام معظم رهبری در این باره 

 نه امکان داشت بدون پشتوانه مردم جمهوری»: ندیفرما یم

اسالمی به وجود بیاید، نه بعد که به وجود آمد، امکان داشت که 

بنابراین همانطوری  (0411بیانات معظم له، ) «ادامه پیدا کند

که اشاره شد اگر هدف دشمن از این همه جنایت و خونریزی، 

چنانچه آن ملت دارای ریشه اعتقادی  ،دوبرای مردم آشکار ش

ا تسلیم دشمن خواهند باال نباشند، بدون هیچ عملی خود ر

کرد و این همان شکست و تسلیم حکومت به دشمن خواهد 

چنانچه که در زمان قیام مختار، او برای خونخواهی امام . بود

قیام کرد و در لحظات آخر در حالی که با مصعب ( ع)حسین 

از یاران مختار از ترس مصعب که  یا ، عدهدیجنگ یپسر زبیر م

ار و این هم که ناشی از ضعف ایمان ناشی از عدم باور به مخت

آنها بود، تسلیم دشمن شدند و اصرار مختار سودی نبخشید و 

در نتیجه همه آنهایی که تسلیم شده بودند با ذلت گردن زده 

طبری، ). شدند و در نهایت حکومت تسلیم پسر زبیر شد

گفته نماند که حتی انسان در صورتی که البته نا (00۱: 0412

قوی هم باشد بدون تحلیل سیاسی  اش یریشه اعتقاداراده و 

بنابراین از دیگر مواردی که در . موفق عمل کند تواند ینم

دشمن، بعد از تبیین حقیقت و تقویت  یها استیشکست س

 .باشد یایمان الزم است، تقویت تحلیل سیاسی افراد ملت م

 تقویت تحلیل سیاسی در مردم -4 -4

نقشه سیاسی دشمن مبنی بر  یکی از عواملی که در شکست

، افزایش قدرت باشد یرسیدن به حکومت واحد جهانی مؤثر م

که  شود ینبود تحلیل سیاسی باعث م. باشد یها م سیاسی ملت

فکر ملت دچار خطا شود، چه بسا افرادی شاید باشند که 

دارای ریشه اعتقادی محکمی هستند ولی دارای تحلیل 

بر پیکره حکومت وارد  سیاسی نیستند و این آسیبی جدی

مد ظله ) یا حضرت آیت اهلل العظمی خامنه. خواهد ساخت

: ندیفرما یدر رابطه با نبود تحلیل سیاسی در مردم م( العالی
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را آنگونه ( امیر المومنین)آدم تاریخ  نیچیزی که قدرتمندتر»

مظلوم کرد نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود و اال همه مردم که 

بیانات معظم له، ) «بی دین نبودند، تحلیل سیاسی نداشتند

اهداف  شود یاین تحلیل سیاسی است که باعث م (0410

تفکرات  کند یدشمن آشکار شود، زمانی که دشمن سعی م

نه رود، این تحلیل سیاسی است که به کمک ها را نشا ملت

تحلیل سیاسی جلوی شایعات و . مردم و دولت خواهد آمد

 .القائات دشمن را گرفته و مانع پخش آن خواهد شد

افزاری و حضور  افزای و نرم تقویت قدرت سخت -4 -4

 همزمان هر دو قدرت در جهان

مغزها ها و  افزاری همان تالش برای تسخیر قلب قدرت نرم

بوده و تغییر در طرز فکر و نیز تغییر در روش زندگی را هدف 

و آن به طریق القا و اقناع  (22: 0412نای، ) دهد یقرار م

در حالی که قدرت سخت عینی و محسوس بوده و به  باشد یم

اسمعیل اسدی و نجات، )، شود یوسیله زور و اجبار اعمال م

که نقطه  باشد یولی آنچه که مهم است این م (000: 04۱۱

فناوری . باشد یها م مشترک هر دو قدرت، تسلط بر دولت

هارپ تنها تکنولوژی در دنیا بوده که متشکل از قدرت نرم و 

، یعنی از طرفی با متوسل به قدرت نرم بوده و باشد یسخت م

با  تواند یافکار را در اختیار خود بگیرد و از طرفی م تواند یم

قدرت سخت افزاری ایجاد بیماری کرده و منجر به مرگ و 

بدیهی است در مقابله با چنین تکنولوژی، بایستی از . میر شود

چنانچه . هر دو قدرت نرم افزاری و سخت افزاری بهره برد

رخ داده  رًایکه رهبر معظم انقالب در رابطه با تحوالتی که اخ

هانی دانسته و آن را در چارچوب شکل گیری نظم جدید ج

احتمااًل فرآیندهای پیچیده و دشواری در پی آن شکل »اند  فرموده

خواهد گرفت، و وظیفه جمهوری اسالمی، حضور سخت افزاری و 

بیانات معظم له، ) .«نرم افزاری در این نظم جدید است

آمریکا حضور  یها استیپس پیروزی در مقابل س (۱/5/0410

ری در جبهه عمل است و همزمان سخت افزاری و نرم افزا

این با نخبه پروری حاصل خواهد شد که این هم از وظایف 

که  باشد یعلمیه م یها ها، مؤسسات آموزشی و حوزه دانشگاه

 .باید نسبت به این امر اهتمام خاصی را داشته باشند

 بهنگام بودن عمل -2 -4

به هنگام بودن عمل یعنی اینکه اقداماتی که قرار است برای 

مقابله با اهداف دشمن انجام شود، به موقع اقدام شود، نه قبل 

. از زمان واقعی و نه بعد از آن، چون بال اثر خواهد بود

خود به این  یها یهمانگونه که مقام معظم رهبری در سخنران

همیشه کار وقتی که در وقت »: اند نکته مهم اشاره و فرموده

. کند یآن افزایش پیدا م رییا تأث کند یم ریخود انجام گرفت، تأث

همان کار را اگر گذاشتیم بیات شد، مدتی گذشت و بعدًا انجام 

بیانات معظم له، ) «.کند ییا اثر کمی م کند یگرفت، گاهی اثر نم

مثال در قضیه مشهور توابین، که بهنگام  عنوان به (04۱2

کمک ( ع)عمل نکردند، یعنی آن وقتی که باید به امام حسین 

ولی نکردند و سپس توابین را تشکیل دادند و در  کردند یم

مثال دیگر اینکه، در موضوع . نهایت همه انها کشته شدند

ولین به توصیه ؤکشورهای خارجی، اگر مس واردات واکسن از

، آن مسایلی که کردند یهنگام عمل نم هرهبر معظم انقالب ب

. بر سر کشورهای دیگر آمد بر سر ایران اسالمی هم آمده بود

ین مسؤولهنگام و همین طور  هرهبر معظم انقالب با اطالع ب

. هولناک را گرفتند یا نیز با اقدام بهنگام جلوی فاجعه

ترین مراحل در تحقق  هنگام بودن یکی از مهم هبنابراین، ب

 .باشد یدفاع در مقابل اهداف دشمن م

 گیری نتیجه

باره  درایناز زمان گسترش سالح هارپ نظریات گوناگونی 

برخی معتقد هستند که سالح هارپ فقط  .تشده اس مطرح

گویند که این  زیست و برخی هم می برای تخریب محیط

شده است، البته برخی نیز  سالح برای کنترل یونوسفر طراحی

معتقد هستند که سالح هارپ برای اهداف دفاعی و نظامی 

هانی شده است، اما واقعیت این است که استکبار ج طراحی
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باهدف رسیدن به نظم نوین جهانی به کمک این فناوری 

ها بر این عقیده  آن. دهد یاقدامات ضد حقوق بشری انجام م

هستند که رسیدن به نظم نوین جهانی و رسیدن به حکومت 

وسیله کنترل جمعیت و کاهش آن و در برخی  واحد فقط به

با  موارد با بردگی ذهنی صورت خواهد گرفت، به همین خاطر

بار درصدد کنترل و کاهش جمعیت  های مرگ ایجاد بیماری

اسیدی تخریب منابع طبیعی را  یها برآمده و به وسیله باران

تغییرات اقلیمی و آب و هوایی نیز یکی دیگر . شوند یمنجر م

به وسیله  میتوان یما م. باشد یاز کاربردهای فناوری هارپ م

بیان کردن حقیقت فناوری هارپ و اهدافی که آمریکا در پی 

رسیدن به آن است و نیز با ایجاد آگاهی در مردم، همین طور 

با تقویت ریشه اعتقادی، تقویت تحلیل سیاسی در مردم، 

افزاری و حضور همزمان در  افزاری و نرم تقویت قدرت سخت

آمریکا برای رسیدن به  هنگام، سد راه هصحنه و نیز با اقدام ب

البته برای این منظور موارد زیر . اهداف جنایتکارانه اش شویم

 :شود یپیشنهاد م

دولت تمهیداتی الزم نسبت به آگاهی مردم مبنی بر  -

حقیقت این فناوری و کاربردهای آن و همین طور اهداف 

 .آمریکا از استفاده از این فناوری را اتخاذ بکنند

خود واژه جهاد تبیین و  یها سیما در برنامهسازمان صدا و  -

 .امر فریضه و جهاد را برای مردم تبیین و تشریح کنند

علمیه و مبلغین دین، نسبت به معرفی والیت  یها حوزه -

فقیه و اهمیت اطاعت از فرامین او را برای مردم به صورتی 

 .جدی تشریح کنند

رباره محققین و پژوهشگران نسبت به نگارش مقاالتی د -

 .آن اقدام کنند یها جهاد تبیین و مؤلفه

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام نویسنده توسط تمامًا نگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .ست گرفته

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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