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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

مقدمهفهر ســــتبازگشت به

نقش  انقالبی«  »نهادهای  اسالمی،  انقالب  آغاز  با 
در  نظام سازی  و  اسالمی«  »نظام  ایجاد  در  اساسی 
کشور ایفا نمودند و بسیاری از مأموریت های انقالب 
شد.  داده  قرار  نهادها  این  عهده ی  بر  اسالمی 
انقالب اسالمی،  نهادهایی همچون سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی جهاد سازندگی،  بسیج، کمیته های 
مسیر  ادامه ی  در  هستند.  نهادها  این  از  نمونه هایی 
انقالب اسالمی، »نهادهای انقالبی« موجب تکمیل 

و تحقق کامل مرحله ی »نظام سازی« می شوند.

انقالب  اکنون  اسالمی«،  »نظام  نسبی  تحقق  با   
اسالمی در مرحله ی سوم از »زنجیره ی تمدن سازی 
اسالمی« یعنی تشکیل »دولت« اسالمی قرار دارد]1[ 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

و »نهادهای انقالبی« در تحقق این مرحله نیز نقش 
اساسی ایفا می نمایند. همچنان که آثار و کارکردهای 
این نهادها در مراحل »جامعه سازی« و »تمدن سازی« 
نیز خود را نشان می دهد. عملکرد موفق این نهادها، 
موجب کارآمدی نظام و همچنین الگو گرفنت نهادها 
در  چه  و  کشور  داخل  در  -چه  دیگر  سازمان های  و 
جهان اسالم- خواهد شد و این، نقطه ی مقابل اهداف 

دشمنان نظام اسالمی است

نقطه تمایز جنبش مقاومت مردم ایران با جنبش های 
مقاومت همچون فرانسه و الجزایر در این امر است 
که جنبش مقاومت ایران باوجود نقش آفرینی در قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی، بعدازآن نیز باقدرت و قوت 
بیشرتی در قالب سازمان بسیج ]و امثال آن[ تداوم پیدا 
کرده است و در میادین مهمی همچون دفاع مقدس 
درحالی که  است  داشته  فعال  حضوری  آن  از  بعد  و 
جنبش های دیگر با کسب پیروزی به تدریج به حاشیه 

رانده شده اند.]2[
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

هدف کلی همه جنبش های مقاومت و آزادی بخش، 
نابودی و واژگونی رژیم و یا ایدئولوژی حاکم و یا اخراج 
و بیرون راندن نیروهای اشغالگر از یک رسزمین است 
اما جنبش مقاومت ایران به غیراز هدف فوق به دنبال 
نظام سازی مطلوب یا همان ایجاد زمینه ایجاد دولت 
کریمه مهدوی نیز است. در حقیقت پیروزی انقالب 
اسالمی در این مرحله ی پیروزی نهایی محسوب نشده 
و برای دستیابی به آن باید جنبش مقاومت مردمی نیز 

ادامه پیدا کند.]3[

منظور از نهادهای انقالبی، بنیادها و مؤسساتی است 
و  صیانت  برای  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  که 
پاسداری از آن و ترمیم بی توجهی به برخی از مسائل 
جامعه تشکیل گردیدند. به عبارت دیگر، به سازمان ها 
و نهادهایی که پس از انقالب اسالمی برای تحقق 
»نهادهای  شد،  ایجاد  انقالب  اهداف  به  بخشیدن 

انقالبی« می گویند.
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ازاین رو دشمنان انقالب اسالمی یا عنارص داخلی وابسته 
به تفکر آن ها، با روش های گوناگون در تالش بوده اند 
تا نهادهای انقالبی را به هر نحو ممکن از اثربخشی 
بازدارند. به طورکلی روش های گوناگونی ممکن است 
موجب بازداشنت یک نهاد یا سازمان از اهداف خود وجود 
دارد. تالش برای حذف و انحالل، ادغام نابخردانه در 
و  حاشیه ای  مسائل  ایجاد  نفوذ،  دیگر،  سازمان های 
درگیر نمودن سازمان به آن، تخریب و شایعه سازی علیه 
عملکرد سازمان یا افراد آن، اختالف افکنی میان دو یا 
چند نهاد انقالبی، و مانند این ها ازجمله ی این روش ها 
هستند. »موازی سازی« یا »رقیب سازی« روش دیگری 
است که مقام معظم رهربی در دیدار با بسیجیان )3 آذر 
1395(، ضمن اشاره به برنامه ریزی های دشمن علیه 
این باره فرمودند:  در  نفوذ،  و مسائلی همچون  بسیج 
»یکی ]دیگر[ از راه هایی که دشمن ها دنبال می کنند، 
ایجاد خطوط موازی است؛ رقیب درست کردن برای 
اّما  بشوم  جزئیات  وارد  حاال  نمی خواهم  بنده  بسیج؛ 
من می شناسم، اطاّلع دارم، شاید بعضی از شما هم 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

اطاّلع داشته باشید که همین االن دارند برای بسیج، 
برای جوان های کشور، برای همان هایی که من گفتم 

»افرسان جنگ نرم«، رقیب سازی 

می کنند. یک خّط موازی درست می کنند، برای اینکه 
از اینجا غافلش کنند و آنجا بکشانندش. این ها مسائل 

مهّمی است.«]4[
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

 

دنبال  به  انقالبی،  نهادهای  به  نگاهی  با  نوشتار  این 
تبیین روش »موازی سازی« و »رقیب سازی« برای این 

نهادها و بررسی آثار و تبعات آن است.

اندیشکده راهربدی تبیین
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نهادهای انقالبی و تغییر و تحوالت آن ها

مؤسساتی  و  بنیادها  انقالبی،  نهادهای  از  منظور 
است که پس از پیروزی انقالب اسالمی برای صیانت 
و پاسداری از آن و ترمیم بی توجهی به برخی از مسائل 
جامعه تشکیل گردیدند. به عبارت دیگر، به سازمان ها 
برای تحقق  انقالب اسالمی  از  نهادهایی که پس  و 
»نهادهای  شد،  ایجاد  انقالب  اهداف  به  بخشیدن 
انقالبی« می گویند.]5[ ویژگی های مشرتک این نهادها 

را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

شدید  بوروکراسی  و  اداری  ترشیفات  فقدان   -1
معمول در ارگان های دولتی

به  مردم؛  به  خدمات  ارائه ی  در  عمل  رسعت   -2
عبارت دیگر، عملکرد انقالبی و آنی

3- حضور جوانان و کارمندان دلسوز و متعهد و نیز 
پرتالش و فعال

4- پرورش نیروهای متعهد و دفاع از روحیه ی ابداع 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

و نوآوری]6[

در  که  است  انقالبی  نهادی  دقیق تر،  عبارت  به   
باشد؛  انقالبی  خود  تشکیالتی  مشخصه های  تمام 
مواردی ازجمله »مأموریت«، »مدیریت«، »فرهنگ 
رویه ها«،  و  »فرآیندها  »ساختار«،  تشکیالتی«، 
»نیروی انسانی«، و همچنین سابقه ی اقدامات انقالبی 
)با توجه به گذشت چندین سال از تأسیس آن ها( باشد. 
مشخصه ی کلیدی این نهادها »مردمی بودن« است 
که تمام موارد دیگر، مؤثر و تعیین کننده است. حرضت 
»خاصیت  می فرمایند:  دراین باره  )ره(  خمینی  امام 
و خود ملت  توده ها  از خود  یک نهضت اسالمی که 
شد؛  واقع  ایران  در  که  است  همین هایی  برخاسته 
یک دفعه رستارس ایران بعدازاینکه انقالب به پیروزی تا 
حدودی رسید، رستارس کشور بدون اینکه یک نظمی 
را آگاه  باشد، و یک اشخاصی بخواهند مردم  در کار 
کنند، خودشان برخاستند و سازمان هایی درست کردند 
و گروه هایی درست کردند… رستارس کشور نهادهای 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

مختلف پیدا شد، جوشید. یکی از نهادهایی که از خود 
ملت جوشید و متکفل آن خود ملت بود، همین جهاد 
سازندگی بود. کمیته ها و پاسداران و همه این نهادهای 
تازه و جدید بدون اینکه یک سازمانی در کار باشد، خود 
همان مردم درست کردند و مادامی که این معنا باشد 
را برای  که مردم خودشان موظف می دانند خودشان 

ساخنت، آسیب نخواهند دید.«]7[

هر اندازه یک نهاد، مشخصه های ذکر شده را با 
کیفیت بهرتی در خود داشته باشد، به نحو شایسته تری 
می توان عنوان »انقالبی« را بر آن صحیح دانست. 
همچنان که در میان نهادهای انقالبی موجود، در هر 
کدام از مشخصه های ذکر شده، ممکن است شدت 
یا ضعف وجود داشته باشد و این شدت یا ضعف در 

نهادهای گوناگون، متفاوت است.

انقالبی  نهادهای  برجسته ی  فعالیت های  ازجمله 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– حضور مؤثر در وقوع انقالب اسالمی و استقرار 
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فهر ســــتبازگشت به

نظام جمهوری اسالمی در کشور

با  مبارزه  و  انقالب  اوایل  ناآرامی های  با  مقابله   –
گروهک های ضدانقالب

– دفاع مقدس و مدیریت جنگ

– سازندگی کشور و جربان ویرانی های ناشی از جنگ 
تحمیلی

اسالمی  جمهوری  راهربدی  عمق  گسرتش   –
خصوصاً در منطقه ی غرب آسیای

– حضور مؤثر در منطقه و کمک به رفع فتنه های 
عراق و شام

 چنانکه اندیشکده آمریکایی »دفاع از دموکراسی« 
در مطلبی پیرامون »ابزارهای نربد نیابتی ایران به ویژه 
نوشت: درحالی که  آن«  مهار  نحوه  و  لبنان  حزب الله 
حزب الله معرف موفقیت اولیه ایران در صدور انقالب 
است، امروزه جمهوری اسالمی مجموعه ای از مبارزان 
قاسم  به درستی »رسدار  و  دارد  در خدمت  را  اسالمی 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه در سال 2015 
گفت، ما شاهد صدور انقالب اسالمی در رسارس منطقه 

هستیم.]8[

فرهنگنامه ی نهادهای انقالبی، شمار این نهادها 
را 120 مورد ذکر می کند که به مرور زمان بعضی از این 
نهادها ترمیم یا تکمیل شدند و برخی دیگر درهم یا در 
ارگان های دولتی ادغام شده )مانند ادغام جهاد سازندگی 
و وزارت کشاورزی در دی سال 1376( یا زیر نظر یکی 
از ارگان های دولتی قرار گرفته اند، و برخی نیز منحل 
به  می توان  انقالبی  نهادهای  مؤثرترین  از  شده اند. 
مجلس خربگان رهربی، مجلس خربگان قانون اساسی، 
سپاه پاسداران و بسیج نام برد. در کنار نهادهایی که 
انقالب  شورای  به  می توان  دارند،  وجود  هم اکنون 
اسالمی که پس از تشکیل مجلس شورای اسالمی 
منحل شد و کمیته های انقالب اسالمی که در نیروی 

انتظامی ادغام شد، اشاره کرد.]9[
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فهر ســــتبازگشت به

عملکرد،  بهبود  با  تحول ها  و  تغییر  این  از  برخی 
هم افزایی نهادها، جلوگیری از موازی کاری و… همراه 
انحراف  یا  تضعیف  موجب  اقدامات  برخی  اما  بود، 
نهادهای مدنظر و عدم دستیابی به اهداف نظام در آن 

بخش شده است.

 »موازی سازی«، »ایجاد نهادهای موازی« یا به 
منفی  راهربدهای  این  از  یکی  عبارتی »رقیب سازی« 
است، که مقام معظم رهربی در دیدار آذرماه 1395 با 

بسیجان، به آن اشاره نمودند.

 موازی سازی و رقیب سازی

می توان گفت »موازی سازی« یا »رقیب سازی« به 
معنی ایجاد نهادی در ظاهر مشابه با اهداف یک نهاد 
انقالبی، و در واقع به قصد تحت شعاع قرار دادن آن 
است. حتی ممکن است سازمان رقیب در ظاهر نقش 
مکمل را برای سازمان انقالبی ایفا کند اما در عمل، 
هدِف تضعیف آن را دنبال کند. طبیعتاً این بدان معنا 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نیست که تمام سازمان ها و نهادهایی که دارای اهداف 
شبیه به هم هستند، به معنای منفی کلمه، رقیب هم و 
موجب تضعیف یکدیگر هستند. بلکه دالیل گوناگونی 
همچون »وسعت حوزه ی کاری« و »ناکافی بودن توان 
یک سازمان« و مانند این ها ایجاب می کند که در برخی 
حوزه ها، سازمان ها و نهادهایی با اهداف و مأموریت های 

نزدیک به هم به طور هم زمان به فعالیت بپردازند.

نمونه های فراوانی از همکاری و هم افزایی نهادهای 
انقالبی و سایر نهادها و سازمان های کشور در تاریخ 
انقالب وجود دارد که ازجمله برجسته ترین این موارد، 
می توان به همکاری »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 
اشاره  دفاع مقدس  در  و »ارتش جمهوری اسالمی« 

کرد.

و  موازی سازی  آسیب های  که  حوزه هایی  از  یکی 
می دهد  نشان  برجسته ای  به طور  را  خود  رقیب سازی 
حوزه ی نیروهای انسانی است. در ذیل به برخی آثار 
منابع  و  ساختاری  ابعاد  در  رقیب سازی  و  موازی سازی 
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15/موازی سازی و رقیب سازی برای نهادهای انقالب

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

انسانی، به تفکیک سطوح اشاره شده است:

  غیر از موارد فوق، در ُبعد اجتماعی و افکار عمومی 
می توان به موازی سازی و رقیب سازی در اذهان مردم 
قبیل که »با وجود  این  از  اشاره کرد. شیوع شبهاتی 
سازمان یا وزارت خانه در این حوزه، چه نیازی به سازمان 
انقالبی است؟« یا »سازمان انقالبی مانع از فعالیت های 
یا  می شود.«  مربوطه  وزارت خانه  یا  سازمان  معمول 
»سازمان های مردم نهاد در این فعال هستند و نیازی به 
نهاد انقالبی نیست.« یا »چرا سازمان انقالبی در این 
حوزه، به طور انحصاری مشغول است؟« و مانند این 
موارد، که همگی از طریق »رقیب سازی ذهنی«، هدف 

تضعیف نهاد انقالبی را دنبال می کنند.
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

 فرهنگرسا و مسجد، نمونه ای از راهربد 
»رقیب سازی«

مرکز  اطالع رسانی  و  اسناد  معاون  منصوری  جواد 
اسناد انقالب اسالمی می گوید: بعد از جنگ تحمیلی 
مسجد با برنامه ریزی و به صورت آگاهانه از جایگاه خود 
اساس  این  بر  »فرهنگرساها«  ساخت  که  شد  خارج 
صورت گرفت تا مردم به جای مسجد به فرهنگرسا بروند 
و به جای این که در مسجد مشغول عبادت و عزاداری 
و نماز شوند در فرهنگرساها به موسیقی و نقاشی و شعر 

بپردازند.

وی از اعرتافات سیامک پورزند به عنوان یک سند در 
این زمینه یاد کرد و گفت: وی که از سال 32 جاسوس 
سیا بوده در اعرتافات خود به رصاحت گفته بود که برای 
خنثی کردن نقش مساجد، فرهنگرساها را ایجاد کرده 
است. پورزند گفته بود که توده ای ها را به عنوان رئیس 
فرهنگرساها انتخاب کرده بود؛ چون توده ای ها در کار 

فرهنگی و ضد دین تبحر داشتند.]10[
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

 همان طور که گفته شد، فرهنگرسا به عنوان نمود 
یک برنامه ی رقیب سازی، ظاهراً یک هدف فرهنگی 
مستقل یا حتی مکمل نهادی همچون »مسجد« را 
دنبال می کند اما در واقع، هدف آن تحت شعاع قرار 
از طریق جذب  بود که  نهاد مسجد  دادن و تضعیف 
صورت  فرهنگی  فعالیت های  به  نوجوانان  و  جوانان 
می گرفته است. اگرچه ممکن است در زمان کنونی یا در 
آینده، فرهنگرسا و مراکز مشابه آن به عنوان عواملی در 
راستای اهداف حقیقی مسجد عمل کنند اما هدف اولیه 
از ایجاد چنین مراکزی، »موازی سازی و رقیب سازی« 

برای مساجد ذکر شده است.

موازی سازی و رقیب سازی های پیش رو

می توان  نرم،  جنگ  فعالیت های  روند  به  توجه  با 
عنوان  تحت  نهادهایی  رقیب سازی  و  موازی سازی 
نهادهای »اجتماعی« و »اخالقی« به جای نهادهای 
از راهربدهای کلیدی برای جذب  »انقالبی« را یکی 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

ناصواب جوانان و نوجوانان و انحراف آن ها از اهداف 
انقالب دانست. تأکید می گردد که منظور از اجتماعی 
و اخالقی، نوع »سکوالر« و بدون توجه به اسالم و 

انقالب است.

از مصادیق  به عنوان برخی  را می توان  زیر  موارد 
بالقوه یا بالفعل »موازی سازی« و »رقیب سازی« بیان 

کرد:

• فعالیت گروه های انحرافی همچون بهائیت در قالب 
»اردوهای  جای  به  محرومیت زدایی،  حرکت های 

جهادی« و »بسیج سازندگی«

• سفرهای به مناطق جنگی با رویکرد توریستی، به جای 
رویکرد انقالبی و معنوی »اردوهای راهیان نور«

در  پیشاهنگی  فعالیت های  همانند  فعالیت هایی   •
مدارس، به جای فعالیت در »بسیج دانش آموزی« و 

مانند آن

گوناگون  انجمن های  و  تشکل ها  انواع  ایجاد   •

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

جای  به  انقالب،  و  نظام  به  تعلّق  بدون  دانشجویی 
و دیگر تشکل های دانشجویی  »بسیج دانشجویی« 

انقالبی

• فعالیت های مؤسسات خیریه ی انحرافی با گرایش های 
سکوالر، به جای »کمیته ی امداد« و مانند آن

• فعالیت مؤسسات فرهنگی و آموزشی زنانه و دخرتانه 
با رویکرد فرهنگی غربی، به جای »بسیج خواهران« و 

فعالیت  های مشابه آن

• ایجاد اصناف و گروه های غیرانقالبی، به جای »بسیج 
ادارات«

• و…

در  تشابه  نوع  هر  اوالً  که  متذکر می شود   مجدداً 
اهداف سازمانی را نباید »موازی سازی و رقیب سازی« 
محسوب کرد و »همکاری ها و هم افزایی ها« را با سوء 
ظن مورد تحلیل قرار داد و ثانیاً نباید با نگاهی ساده لوحانه 
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

از کنار هر نوع مشابهت تشکیالتی عبور کرد؛ چه اینکه 
در مثال فرهنگرسا، چنین مسئله ای به رصاحت دیده 

شد.

 

جمع بندی

از  که  »رقیب سازی«  و  »موازی سازی«  اصطالح 
سوی مقام معظم رهربی مطرح شد، یکی از راهربدهای 
موجود جهت بازداری نهادهای انقالبی از اهداف خود 
است. این راهکار که در کنار مواردی همچون »نفوذ« 
مطرح می شود، به معنی ایجاد نهادی در ظاهر مشابه با 
اهداف یک نهاد انقالبی، و در واقع به قصد تحت شعاع 
قرار دادن آن است که آثار و تبعات گوناگونی در سطح 
فردی، نهادی، و بین نهادی دارد. ایده ی رقیب سازی 
مصادیق  از  یکی  »مسجد«  مقابل  در  »فرهنگرسا« 
این شیوه است که در اعرتافات سیامک پورزند به آن 
با توجه به روند فعالیت های جنگ  اشاره شده است. 
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21/موازی سازی و رقیب سازی برای نهادهای انقالب

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

نرم، می توان ایجاد نهادهایی تحت عنوان نهادهای 
»اجتماعی« و »اخالقی« به جای نهادهای »انقالبی« 
را بهانه ای برای »موازی سازی و رقیب سازی« در نظر 

گرفت.

با توجه به اینکه موازی سازی و رقیب سازی بعضاً در 
بسرتی از عوامل درونی نظام اتفاق می افتد، به عنوان 
یکی از راهکارهای جلوگیری از این مسئله، باید نسبت 
به نفوذ موردی و جریانی، و حتی نفوذ فکری و گرایشی 

مراقبت کرد.

 

پی نوشت:

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 12  ]1[ مقام معظم رهربی، 
آذر 1379، پایگاه اطالع رسانی دفرت حفظ و نرش آثار حرضت 
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای )مدظله العالی( – مؤسسه 

پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039
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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

]2[ حسین آجرلو، »بررسی تطبیقی نیروهای مقاومت مردمی در 
منطقه با بسیج در ایران«، 26 دی 94، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/12066/

]3[ همان
]4[ مقام معظم رهربی، بیانات در دیدار بسیجیان، 3 آذر 1395، 
پایگاه اطالع رسانی دفرت حفظ و نرش آثار حرضت آیت الله العظمی 
سید علی خامنه ای )مدظله العالی( – مؤسسه پژوهشی فرهنگی 

انقالب اسالمی، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://farsi.khamenei.ir/speech-
content?id=34995
]5[ مرکز اسناد انقالب اسالمی، فرهنگنامٔه نهادهای انقالب 
اسالمی، تهران: نرش مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1387، ص 

11 و 12
]6[ همان، ص 12

]7[ حرضت امام خمینی )ره(، »سخرنانی در جمع کارکنان جهاد 
سازندگی )تفاوت انقالب ایران با دیگر انقالب ها(«، صحیفٔه 

امام، جلد 12، صفحٔه 447، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43144/
]8[ »اندیشکده دفاع از دموکراسی: ایران مجموعه ای از مبارزان 
اندیشکده  آبان 1395؛ کانال  اسالمی را در خدمت دارد«؛ 3 

راهربدی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:
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23/موازی سازی و رقیب سازی برای نهادهای انقالب

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

https://telegram.me/tabyincenter/7536

]9[ مرکز اسناد انقالب اسالمی، فرهنگنامٔه نهادهای انقالب 
اسالمی، تهران: نرش مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1387، ص 

12
]10[ جواد منصوری، معاون اسناد و اطالع رسانی مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، 27 بهمن 1393، خربگزاری جمهوری اسالمی 

)ایرنا(، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www8.irna.ir/fa/News/81508519/
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینرتنتی

شماره تماس جهت اعزام سخرنان:                                                        26153239 - 021 

@Tabyincenter                    :شبکه )کانال( اندیشکده راهربدی تبیین در تلگرام

که  »رقیب سازی«  و  »موازی سازی«  اصطالح 
چندی پیش از سوی مقام معظم رهربی مطرح شد، 
از  انقالبی  نهادهای  بازداری  راهربدهای  از  یکی 
اهداف و مأموریت های خود است. این راهکار که 
در کنار مواردی همچون »نفوذ« مطرح می شود، 
به معنی ایجاد نهادی در ظاهر مشابه با اهداف یک 
نهاد انقالبی و در واقع به قصد تحت شعاع قرار دادن 
آن است که آثار و تبعات گوناگونی در سطح فردی، 

نهادی، و بین نهادی دارد.
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