
 

  

  

  

  

  

  

  

   آن بر امنیت ملی؛ي و تأثیر تهدیدهایاسیهندسۀ نفوذ س
  رهبري با تأکید بر رهنمودهاي

   **مرتضی مطهری فرد/ *مرتضی توکلی محمدی
)١٥٧-١٣١(  

  

  چکیده
! )تاریخچـه(نـدارد قـدمت طـوالنی ،  آندربارۀطالعه ت و مای نیس تازهۀ  پدید،نفوذ

 ، جامع نفوذۀ، به مطالعها با آن بودن دستگاه مواجه رغم به ،پس از انقالب اسالمی
 .)پیـشینه (جانبه نشده و تنهـا بـه ابعـاد امنیتـی آن پرداختـه شـده اسـت توجه همه

 حقـق را بـر آن داشـته، م نفـوذ درمـورد معظم انقالبهشدارهای فراوان رهبر
ی ایـن اثرگـذار چگـونگیات و تأکیدات، مخاطب این تأکید که به چرایی این است

هندسۀ  این است که ،رو  اصلی تحقیق پیشسؤالرو،  ازاین. )مسئله(کند امر توجه 
 تعـاریف طبـق؟ )الؤسـ( کالم رهبری چگونـه ترسـیم شـده اسـت سیاسی درنفوذ

 نفوذ را با نگاه به آن مورد ۀ الزم است پدید،ی که از امنیت ملی صورت گرفتهموسع
 نوپـایی بحـث نفـوذ، بیـشتر در پـی دلیـل بـهنگارنـدگان ). فرضیه (توجه قرار دهیم

هـای  و تحلیـل) هـدف(ه تجمیع مدلول سخنان رهبری در طی سالیان گذشته بود
ده از مجموع سخنان رهبری ش بندی ارائه ای و تخصصی مبتنی بر دسته رشته میان

                                                       
  tavakoli_28@yahoo.com  -) مسئولۀنویسند(شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم  دکتری شیعه. *

  motaharifardmorteza@gmail.com  -الله حائری میبد شناسی دانشگاه آیت کتری حقوق جزا و جرمدانشجوی د. **
  ٢٦/٩/١٣٩٦:تاریخ پذیرش    ٢/٧/١٣٩٦:تاریخ دریافت
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 سـخنان ۀدر خـالل مطالعـ. )روش (اند ن دیگر واگذاردهاقدر این تحقیق را به محق
جانبـه  ای همـه  پدیـده، کـه نفـوذآیـد  این نکته به دست مـی،رهبری در این تحقیق

 نقاط قوت است و راه ۀکنند  روش و مخاطب، متناسب با نقاط ضعف، زایللحاظ به
شـده، تمـسک بـه سـنجش  های مورد نفـوذ واقـع  و طیفشناخت نفوذ و اشخاص

ّ معد قوت در امنیت ملی است،تقویت یا تضعیف عناصر انقالبی  .)یافته (ُ

  واژگان کلیدي 
  تهدیدها، حکومت اسالمی، امنیت ملی و ، رهبرینفوذ، امام

  مقدمه
کسب قدرت و صورت   به با بستر تفکری و معرفتی مبتنی بر انتفاع، هر کجا وها دولت بیشتر

تـالش بـرای کـسب قـدرت  یـا عمال قـدرتِ به ا،منافع اقتصادی و سیاسی میسر بوده است

ها، سـطح دانـش عمـومی و   با گسترش رسانه.اند ه دست یازیدشان به اهدافمنظور رسیدن به

 افکـار عمـومی، راهبردهـای اسـتعمارگری دیگـر ازسـویقدرت تحلیل در وقایع و حوادث 

 بـیش از پـیش ،شـده هـای نهـان و حـساب حیلـهمثابۀ  بهبوده و نفوذ همچون سابق جوابگو ن

 ، جمهـوری اسـالمی ایـران درمـورد.ساخته استگسترش یافته و اهداف استعمار را محقق 

شـده و در منتفـی ...  مستقیم دشمن در اقتـصاد و سیاسـت و ۀپس از انقالب اسالمی سلط

ین ابـزار تبـدیل گـشته تـر  مهـم به،ماری راهبرد نفوذ برای نیل به اهداف استعمیان دشمنان،

شک همواره   بی، دشمنازسوی" ها روی میز است  گزینهۀهم"عبارت پرتکرار و آشنای . است

 کـم، اثرگـذاری ۀ هزینـماننـد؛ داردهای مهمی  نفوذ شاخص .متکی بر ابزار نفوذ بوده است

اباال، استفاده از اصول غافلگیری و اصطالح
ً

 هموارسـازی راه ، نفوذ ،... پایین آوردن گارد و 

گاهی و نصبرو،  ازاین.  درونی و ساختاری استلحاظ بهبراندازی یک نظام  العـین قـرار  با آ

 مختلفـی را   سـطوح تحلیـل، بایدهای کشورهای نفوذکننده دادن این هدف و غایت در نقشه

هندسۀ رسی  بر،در این راستا.  پدافند متناسب با حقیقت مزبور باشداز  حاکی کهکردطراحی 

ایت به آن با دقت نظر در سازی علمی است که عن ابطهضای برای   مقدمه، عینیلحاظ به نفوذ

د توانـ مـیدینـی حاصـل شـده و -ایدئولوگ و رهبر سیاسیدر مقام   رهبریهای فرمایش
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 ارتبـاط مفهـومی عنـاوین ایـن ،کلـیطـور   به. امنیت ملی دولت و ملت باشدۀکنند تضمین

  : رهبری به این صورت استهنمودهایر براساستحقیق  

  شناسی نفوذ و ابعاد آن مفهوم
 دهخدا در معـانی جـاری ۀنام  در لغت،است" نفذ"نفوذ که لغتی عربی و اسم مصدر از واژه 

شدن فرمان و نامه، اثر کردن، فرورفتگی و درگذشتگی و دخول کردن در چیزی و وارد شدن، 

 یا  توانایی قبوالندن کاری را به کسی داشتنمعنای به ،نامه نفوذ کردن در این لغت. آمده است

گاهی از مقاصد آنان تحمیل نظر خود بـه آنـان ذکـر  یا وارد شدن در جمعی یا گروهی برای آ

 مـاهوی، ازحیـث ١،معنای این واژه در فرهنگ سیاسی. )٣٠٢٠: ٢، ج١٣٨٥دهخـدا، (ت شده اس

 نفـوذ،درواقـع. داخلـه و زورشکلی از قدرت است، اما متمـایز از اجبـار، کنتـرل، م
ْ

 ۀ رابطـ

 خـود ۀد که خواستدار می را به اموری وابازیگرانی است که در آن یک بازیگر، دیگر بازیگران 

از عـواملی اسـت کـه فـرد ... پول، غذا، اطالعات، مقـام، دوسـتی و تهدیـد و . آنان نیست

 ،عملیــاتی ازنظــر  و)٢٧٣: ١٣٧٩آقابخــشی، (کنــد  مــیدر رفتــار دیگــران نفــوذ هــا   آنکمــک بــه

هـای خطـوط و  ها و رخنـه  از طریق شکافکوچک یا افرادهای   فرستادن گروهمعنای به٢نفوذ

ت  اقتدار دشمن یا رقیـب اسـۀ؛ یا رخنه یک نیروی سیاسی در حوزمواضع، به اردوی دشمن

ری گـذااست؛ اثر" اثرگذاری"بیشتر مترادف  ،مفهوم نفوذ در تعابیر رهبر انقالب. )٢٧٢: همان(

هـای   کـشور هـدف، مطـابق میـل نفوذکننـده و در راسـتای سیاسـتدرنهایتمعنا که  این به

ُشداء علی الکفار رحمآء بینهما. .. «ۀایشان با تفسیر آی. کنداش حرکت  خصمانه و دشمنانه َ َ ُ ُ َُ َ
ِ

ّ ُ َ ّ
ِ «

اشداء «،)٢٩: فتح(
ّ

ِ
َ

 آن قابلدرمرا تمثیل نفوذناپذیری و سختی مقابل دشمن؛ و نفوذپذیری را » 

  .)١٣٩٣ دی ١٩: ای، سخنرانی خامنهحسینی (کنند  میِ خاکریز نرم توصیف مثابه به

تهدید، تطمیع و :  دو نوع است نفوذ بر، و رهبر انقالب اسالمیاز دیدگاه امام راحل

 ؛شـود مـی فکری و فرهنگی؛ همچنین از اثر نفوذ است که بـه وجـود نفـوذ پـی بـرده ۀسلط

                                                       
1. Influence.  
2. Infiltration.  
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 تـوان مـی... شان ورا در مطابعشان، مجالتشان، تبلیغاتـشان، رادیوهایـاین «که حتی  چنان آن

  .)٣٧٧: ١، ج١٣٨٥ خمینی، موسوی(». کردمشاهده

  : ست از ا انواع آن عبارت، تعریف ماهوی و عملیاتی از نفوذبراساس

ع وــلوقابــقريارت رــشو ب یس، آخطرن دادن نشا شـامل ،که در نوع سـخت: تهدید .١

و ...) مانند استفاده از رسانه و تعلـیم و (و در نوع نرم که ازحیث ابزار تهدید  )٨: ١٣٨٥افتخاری، (

شود که   هنگامی منجر به نفوذ می،)٢٤: ١٣٨٧گروه مطالعاتی، (آثار و اهداف تهدید غیرعینی است 

تواند در قبال اشخاص، اقشار و منافع ملی باشد که هـر  تهدید می. نقص یا ترسی موجود باشد

گـذاری   که بـا هـدفانجامد می) که همان نفوذ است( به تغییر رفتار در خط مشی ،نسه نوع آ

. کارانـه اسـت روش محافظـه  ناشی از رویکرد دفع تهدید بـه،دشمن سازگار باشد که این ترس

 داخـل نکـن هـیچ ،در مشورت خـود... «: نویسند اشتر می ای به مالک  در نامهمنینؤامیرالم

 بخـش اعظمـی از علـت .)١٢٩: ١٤٠٤،  حرانیابن شعبه(» کند ضعیفت میترسویی را که در امور ت

ْإن «اثرگذاری تهدیدها این است که باور به این وعده خداوند که  ْنصرکم الله فال غالب لکـمَیِ ُُ َ َ
ِ

َ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ «

که قرآن بر این موضوع که هـیچ   درحالی؛ها وجود ندارد ها و مجاهدت  در تالش)١٦٠: عمران آل(

. )١٣٩٠ خـرداد ١٠:ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (ن غلبـه کنـد، تأکیـد دارد اتواند بر مؤمنـ نمیقدرتی 

  .روش تهدید است  از غیر خدا بستر نفوذپذیری بهۀ واهم،دیگر عبارت به

 به اسالم، نفوذ از طریق تطمیع متصدیان  زدنهای ضربه ترین روش از مرسوم: تطمیع .٢

. )١٣٩٤ مـرداد ٣١: ای، سـخنرانی خامنـهحسینی ( بارز آن است  مثال،های صهیونیستی  که پول،است

حـسینی (کنـد  مـیخـود را نمایـان ... های مالی، منـصبی و  تطمیع در موارد متعددی با وعده

 تطمیع مستقیم یا غیرمستقیم و نامحـسوس، ۀوسیل بهنفوذ . )١٣٩٢ اردیبهشت ٩:ای، سخنرانی خامنه

هـا و  ن پس از تعیین اسـتراتژی نفـوذ و انـواع مهـره دشمۀشد بندی  راهبردهای طبقهبراساس

 متوجـه قـرار هـا نیـز  مهره که حتی شاید خودگیرد می ای صورت گونه های مورد نیاز، به نقش

 نخـست ای، ه بنابراین، اشخاص بایـد در هـر حیطـ.ن در پازل نفوذ و اهداف آن نشوندگرفت

ر سطوح خرد و کالن و بلندمـدت و  چه پیامدی د، جزئی آنانظاهر بهبیندیشند که هر عمل  

در مشورت «: نویسند به مالک اشتر میای  ه در نامنمنیؤ امیرالم.کوتاه مدت خواهد داشت
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تـا بـه منفعتـی (د کنـ  داخل نکن هیچ حریصی را که هر بدی را بـرای تـو آرایـش مـی،خود

 تطمیـع روش بهحریص در معرض نفوذپذیری درواقع، . )١٢٩: ١٤٠٤،  حرانیابن شعبه(» .)برسد

  .است

 ایـن اسـت کـه افـرادی خواسـته یـا ، نفـوذهـای مـصداقاز :  و فرهنگیسلطۀ فکری .٣

اندیش شوند و تبـدیل  با دشمنان هم... فکری، فرهنگی و سیاسی و ازنظر ناخواسته در داخل

شاید بتـوان فریـب را نیـز از «. )١٣٩٤ شهریور ٢٥:ای، سخنرانی خامنهحسینی ( گردندبه مهره دشمن 

 ای، خامنـه( » آن غفلـت اسـتۀ الزم؛ زیرا فرهنگی به حساب آورد-سلطۀ فکری های صداقم

امـام . فکـری اسـتۀ غفلت، اولین روزنه دشمن برای نفوذ فرهنگی و سلط. )١٣٩٠ آبان ١٤:پیام

گاه به زمانِکسی که عال«: می فرماید قصاد  ».آورند  باشد، شبهات بر او هجوم نمیشم وآ

 همان جایگزینی حق و نـاحق ،ایم شبهاتی که به طرح آن پرداخته. )٢٦٩: ٧٥، ج١٤٠٤مجلسی، (

کیـد امام خمینـی. ستها انسانهای آن در حیات و فرهنگ  و شاخصه بـا «: کـه داشـتند تأ

هـا در  ها و در تمـام زمینـه ها و دبیرستان  در دانشگاهتدریج بهمسامحه در امر غنای فرهنگی، 

، همه در پیشگاه خداوند متعال صورت درایناهد کرد و خو نفوذ سطح کشور، خط انحرافی،

  .)١١١: ١٩، ج١٣٨٥خمینی، موسوی (» مسئول خواهند بود

گرایـی و   و اسالمانقالبیگریهای  بنیان زیرا ترین نوع آن است؛ این نوع از نفوذ، خطرناک

بل با آن  برای تقا، و هنگامی که ملتی از درون تهی شدکند میستیزی را از درون، تهی  دشمن

 زیرا متوجه نفوذ نخواهد شد و ضرورت تقابل با آن را درک نخواهـد ؛نیز اقدامی نخواهد کرد

. شـود مـیگرایی آن، مطابق با دشـمن   آرمانهای مصداقکرد، به این دلیل که مبانی فکری و 

اصوال 
ً

معمـوال دیپلماسـی فرهنگـی و تبلیغـاتی،  فرایند در
ً

 ۀپیـشرفتهـای  هـا بـا روش ملـت

، مـورد هگیـری از نمادهـا و فولکـور جامعـ شناسی و بهـره شناسی، جامعه ی، مردمشناس روان

 تفکر و زنـدگی ۀصورت که در بلندمدت، الگوهای رفتاری شیو این به؛ شوند میخطاب واقع 

های آنان باشد، دگرگون   منافع و خواستۀکنند تأمینهای مورد نظر خود را در جهتی که  ملت

های آسـیای جنـوب  ها در سرزمین  ژاپنی،، در خالل جنگ جهانی دومشرو ازاین. سازند می

 در قبال ملل اروپایی و همچنـین ،ش١٣٠٨ / م۱۹۳۰ ۀها در ده  رهبر نازی،خاوری و هیتلر
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: ۱۳۸۹قـوام،( بهره بردنـد هگستردشکلی  به ،بندی جهان بلوک هنگام کل کشورهای استعمارگر

 رصد شوند تـا بـه پیوستهمجاری تولید اندیشه، باید ام  تمها و در این راستا، رسانه. )۲۱۶ـ۲۱۵

 بـه شـمار  رهبری، از گناهـان بـزرگتعبیر بهابزارهای نفوذ تبدیل نشوند که از نقاط ضعف و 

  .)١٣٩٠ مرداد ١٦: ای، سخنرانی خامنهحسینی (د رو می

   نفوذیخی تارهاي مصداقبرخی 
 ، نفوذ در تاریخ اسـالمهای مصداقاز . ها شیوع داشته  دورانۀای است که در هم  پدیده،نفوذ

 و تطمیــع، عــراق و حتــی در داخــل مــصر، یمــن، حجــاز، دمــشقنفــوذ ایــادی معاویــه در 

شـهیدی، ( را در پی داشـت نه زوال حکومت ظاهری امام حسسرایی و فریب است ک افسانه

نفوذ با راهبرد تطمیع و تطمیع. )١٥٨: ١٣٩٠
ِ

 ۀل و تغییـر رویـیـ ابن زیاد در کوفه و رؤسـای قبا

اصـفهانی، (ت  بارز آن در تاریخ اسالم اسـهای مصداق نیز از انجامید کربال ۀبه حادثمردم که 

 عقیـده دارنـد کـه از سـال ر معظم انقالب اسالمیدر دوران معاصر، رهب. )۹۷: ۱، ج١٣٦٨

خـان  ملکـم  میزاۀ با ورود انگلیس در هند و در دور نفوذ در امت اسالمی،ش١١٧٨ / م۱۸۰۰

نفـوذ انگلـیس در تغییـر محتـوایی . )١٣٩٢: ای، سـخنرانی خامنهحسینی (ت در ایران آغاز شده اس

، ایجاد کودتـا و )١٣٩٥ دی ١٩: ، سخنرانیای خامنهحسینی (ن افکنی در آ جنبش مشروطه و اختالف

 ١٢: ای، سـخنرانی خامنـه( در سفارت چند کشور امریکاهای  سقوط دولت مصدق با نفوذ و حیله

 ویـژه بـه ،گیـری پهلـوی یی در مراکز تـصمیمامریکاهای  ها و دیپلمات  نفوذ ژنرال؛)١٣٩٤آبان 

 رنـگ مـدرن بـه خـود نوعی  به،فوذ نامروزه نیز. های بارز نفوذ است مصداق از )همان(ارتش 

المللـی و از طریـق  ی بـینهـا سـازمان نفوذ از طریـق  های جهانی و حتی برنامهاست گرفته 

  . )١٣٩٦ اردیبهشت ١٧: ای، سخنرانی خامنهحسینی (شود  می دنبال ٢٠٣٠اسنادی چون 

یـد  و عواملی که به تحوالت مبنایی و پیدایش رنسانس و عصر جدشرایط ۀیند مجموعابر

کنـده از زرق و بـرق متـشکل از پرجاذبـه پیـشرفته، ظـاهر به، فرهنگی  انجامیددر غرب   و آ

 اسـتیال و با هـدف که جوامع انسانی را  کردهای اومانیزم، سکوالریزم و لیبرالیزم ایجاد مؤلفه

 تـأثیر، تحـت وبـیش کمسیطره بر جهان، مورد هجوم قرار داد و کشورهای دیگر، منفعالنه و 
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رش ایـن فرهنـگ در مجـاری نفـوذ و گـست. )٢٧٩: ١٣٩١،  یزدیمصباح(د نگ قرار گرفتناین فره

 ناپلئون ازسوی نظامی و اشغال مصر ،آننمود  اولین.  بودمختلفیهای  به روشجهان اسالم 

 آن های مصداق از )ش١٢٠٦/م١٨٢٨ -ش١٢٠٤/م۱۸۲۶(ی ایران و روس ها جنگ، )ش١١٧٥/م١٧٩٧(

 .گرفـت را دربرمـینـی  فراواهـای مـصداقی نفوذ، فرهنگی بود که مرحلۀ بعد. )همـان(ت اس

دورۀ زدگـی در  ّهـای غربـی، همـسو و مـروج فرهنـگ غـرب تشکیل جریانی از تحصیلکرده

ّهـای خیریـه توسـط میـسیونرهای  ، ایجاد مراکز تعلیم و تربیت و روشنفکرنما و کانونقاجار

 ازجملـهها و  هایی نظیر احزاب، انجمن های مذهبی، تشکل مذهبی، ادیان ساختگی، اقلیت

 تشکیالت فراماسونری در دوران مشروطیت، نفوذ عوامل خـارجی در دربـار پهلـوی، لژها و

برخـی از ویـژه مطبوعـات، کـه  بـههـای جمعـی  ی غربی و گـسترش رسـانهها ترجمۀ کتاب

نگـاران مطبوعـات از عوامـل نفـوذی بودنـد، از مجـاری نفـوذ  ترین سردبیران و روزنامه مهم

  . )٢٨٠: همان(د رون فرهنگ غرب به شمار می

  هاي مخاطب در نفوذ گروه
دسـتۀ در :  عام و خاص در جمهوری اسالمی تقسیم کـردۀبه دو دست توان میاهداف نفوذ را 

الملل وجود دارد که هرچه قدرت دولت و قـدرت ملـی   یک اصل در نظام سیاست بین،اول

هـای تهـاجمی، نفـوذی و   سیاسـت، نظـامی فزونـی یابـدویژه به ،کشوری در ابعاد مختلف

  و)Zakaria, 1998: 120( کند می افزایش پیدا ن کشور در قبال کشورهای دیگر نیز آۀطلبان توسعه

 مالحظـه اسـت، خداونـد در درخـور جمهوری اسـالمی ایـران بارۀ در کهدستۀ دوم درمورد

َولن ترضی عن«: فرماید  میکریم قرآن َ ْ َ َ کَ
َ

 ال
ْ

َهـود وال النـصاری حتـی تتبـعَی
ِ
َّ َّ ََ َ َ َّ َ َ ُ ُته ملـُ : بقـره(» ... ْمَ

ِإن الکافر «؛)١٢٠ ِ
ْ َّ

ِن کانوا لکم عدوا مبیِ
ُ  ُ َ ْ ُ َ ُ   مصداق این آیات در کالم امام راحل.)١٠١: نـسا(» نایَ

 آن بـه خـارج و بازتـابنفوذ از طریق ایجاد فضای مغـشوش و نـاآرام، القـای ناکارآمـدی، 

: ٧، ج١٣٨٥ خمینـی، موسـوی(ت  دشمن اسـنفع به کودتای نظامی یا نظیر آن برای تغییر درنهایت

اساسا  ماهیت حکومت جمهوری اسالمی ایران و رسد نظر می  به.)٢٥٢
ً

هر جـا کـه بـویی از 

 بـا اهـداف ،منطقـه و هـم در جهـان ِبیداری اسالمی و اسالم بیدار به مشام برسـد، هـم در
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د هـا مـستمر خواهـد بـو دشـمنیرو،  ازایـن. داری غرب در تضاد اسـت استکباری و سرمایه

تضاد نظـام ارزشـی و ایـدئولوژیکی میـان ایـن دو، . )١٣٩٤ فروردین ١: ای، سخنرانی خامنهسینی ح(

ُوقل جاءالحق «:قدمت تاریخ خلقت انسان است تنافی ذاتی حق و باطل و به َ َ ْ ُ  وزهق الباطـل  َ
ُ

ِ
َ َ َ َ

ــا ــان زهوق ــل ک ُإن الباط َ َ ََّ
ِ

ْ
ــرا(» ِ ــز" . )٨١: اس ــان پرکین ــشیش" ١ج ــایی  از ک ــت ه ــه اس ــال ک س

باید محمدگرایی و اسالم در ایران با درخـشش « :  معتقد بود وش به ایران آمد١٢١٣/م١٨٣٥

  .)٥٤: ١٣٨١واعظی،(» گرددآرامی و بدون خطر، کم رنگ   به، تمدن غرب و مسیحیتۀفزایند

فـردی و . ١: انـد بنـدی کـرده  مخاطبان نفوذ را مبتنی بر سطوح و روش آن تقـسیم،برخی

با تمرکـز بـر ) سخت نیمه(ی  راهبردبیشترای و  جریانی و شبکه. ٢ ؛)سخت(ی  تاکتیکبیشتر

عامـۀ بـا تمرکـز بـر افکـار و محاسـبات ) نرم(ی اجتماعی و جریانی و راهبرد. ٣ ؛ها سیستم

، شـناخت حـال بـااین .)٣٦: ١٣٩٤احمـدیان، (مرکـب . ٤ ؛مـسئوالن و خـواصویـژه  بـه ،مردم

امعه یکسان نیست، مفید خواهـد  نفوذ در ج که میزانحیث ازاین مخاطبان نفوذ ۀشد تفکیک

  : کردبندی  دستهتوان می مخاطبان نفوذ را طبق موارد زیر رو، ازاین. بود

 بـه یثبات مشروعیت و مقبولیت هر نظـام زیرا  مخاطبان اصلی نفوذند؛م،د مر:ردمم. ١

 :اندپذیر  زیر تفکیکۀ مردم به دو دست،بندی  نفوذ در یک دستهۀدر مقول. تآنان وابسته اس
گرچـه اد کـه انـ ی دانشمندان و متخصصان، از عواملیتعبیر  یا بهنخبگان: نخبگان )الف

 نفـوذ بـاالی خـود، عملکـرد دلیل بهها  گیرند، این گروه  جای میدستۀ مردمنظرسیاسی در از

ی هـا حکومـتهـا در   مانند نفوذ شخصی برخی اسـقف؛دهند  قرار میتأثیردولت را تحت 

قـوام، (ت ات آن، مـشهود بـوده اسـتـأثیرش که ١٣٣١/م١٩٥٣ ایتالیا در  مسیحی دردمکرات

  علمای اسالم کهویژه به و ، برای مقابله با نفوذ در نخبگانای الله خامنه آیت. )۲۲۹: ۱۳۸۹

تل«العین قرار دادن  ند، نصبدر معرض تطمیع و فریب و فساد
ْ
کِ

َ
ِ الدار اآلْخرة نجعلها للذ

َّ ُ
ِ
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ِ
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َ

ِدون علوا فیِرُی
 ُ ُ َ ُ

ِ األرض وال فسادا والعاقبة للمتقی
َّ ُ ْ

ِ
ُ َ

ِ
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ِ
ْ َ ْ

حـسینی (کنند   را توصیه می)٨٣: قـصص(»َنی

  .)١٣٩٢ اردیبهشت ٩: ای، سخنرانی خامنه

                                                       
1. John Perkins. 
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گـذاری  ی آن بر سیاستاثرگذارفشار افکار عمومی در داخل و خارج و : عموم مردم )ب

 ۀزمینـ هـای مـردم، پـیش نفـوذ در الیـه. )۲۳۱: ۱۳۸۹ام، قـو(ت شده اس  امری پذیرفته،ها دولت

های تاریخی این امر، برانگیختـه شـدن افکـار  تجربهاز .  استیکشورهر هرگونه اقدام علیه 

 مـشترک بریتانیـا و ۀعمومی جهان عرب و جهان سوم به دنبال ملی شدن کانال سوئز و حملـ

لـل و عوامـل نفـوذ میـان مـردم هرچند ع. )همان(ت ش اس١٣٣٤/م۱۹۵۶فرانسه به مصر در 

های اسـالم  ، تقویت آموزهای الله خامنه متعدد است، راه نفوذناپذیری مردم در کالم آیت

های قـرآن و  بنابراین، تمسک به آموزه. )١٣٩٠ مهر ٢٣ای، سخنرانی،  خامنهحسینی (ت  اسمیان مردم

 راهـی بـرای  در تفکر و سبک زندگی کـه حـاوی مـضامین عـالی اسـالم اسـت،بیت اهل

هنگـامی کـه «:دیـفرما  مـیرسول اکـرم. های ناشی از آن است  نفوذناپذیری و تقابل با فتنه

کلینـی، ( ».های شب ظلمانی بر شما پوشانده شد، بر شما باد تمسک به قرآن ها چون پاره فتنه

 کـه امـری ، پوشـیده شـدن، فتنـه، و هجـوم شـبماننـدتعابیر این روایـت . )٥٩٩: ٢، ج١٤٠٧

  . استپذیر های نفوذ تطبیق جی است، به خوبی با شاخصهتدری

و خروجـی نهـایی تغییـرات در سرچـشمۀ نمـود   کـهحیث ازاینحکومت : حکومت .٢

نفـوذ در . شـود هـای نفـوذ بـسیار پراهمیـت تلقـی مـی ، در پروژهاست ی کشورهرعملکرد 

  : بررسی استدرخوربندی زیر   طبق دسته،حکومت

 و  رهنمودهـای امـامبـه باتوجـه): تقنـین(ی گیـر صمیمسازی و تـ سطوح تصمیم )الف

؛ گیری است، حافظ امنیت ملـی اسـت گذاری که بارزترین مصداق تصمیم  قانونرهبری

پرواضح اسـت اگـر رو،  ازاین. گیرند میتمام شئون کشور دستورالعمل خود را از آن نهاد زیرا 

مـدنظر ...) ادی، اجتمـاعی و اعم از فرهنگی، سیاسـی، اقتـص(اخالل در هر نقطه از کشور 

 اثر که اهداف نفوذ در آن در سـطح کـالن محقـق خواهـد منشأ ۀباشد، اولین و مهترین نقط

ثانیا . گذار خواهند بود شد، نهادهای قانون
ً

گـذاری  های انحراف از معیارهای قـانون از نشانه

ای اسـت کـه   پرداختن به غیر ضروریات و امور حاشیه، و رهبریمطلوب در کالم امام

ــتگاه ــز دس ــدی و  تمرک ــسائل کلی ــا را از م ــته ــی اولهدس ــشور م ــد  ک ــراین. زدای ــاس ب ، اس

 ضـعف عملکـرد و بـازدهی ،آنتبع  بهو گردد  میهای کشور دچار رخوت و رکود  ریزی برنامه
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اثالث. وذ است، که همان هدف نفشود میحاصل 
ً

گـذار اسـت   در گرو نفوذ در نهادهای قانون

 و عرصه را بر دشمنان و نفوذکننـدگان در آن شود میر امور اجرایی تضعیف که نظارت آنان ب

ن آنان، مراکز مرجع آمار اگذاری، مشاور  افراد در نهادهای قانونرو، ازاین. بخشند وسعت می

نـد، در معـرض نک گذاری کمک می قانون فرایند عناصر که به یا اشخاص تمام و اطالعات و

، ١٣٨٥خمینـی، موسـوی (کنـد  مـیساز یـاد   نهادهای تصمیمعنوان به ،نفوذند، که رهبری از آنان

  .)١٣٨٢ آذر ٢٥ :ای، سخنرانی خامنهحسینی  ؛٥٠: ٢١ج

مـسئوالن  تنها در دستگاه تقنین نیست، بلکـه ،سازی گیری و تصمیم البته سطوح تصمیم

ــار ــوای دیگــردارای اختی ــز در ق ــبراســاس  نی ــه تــصمیمشان شــرح وظایف ــدام ب ــری   اق و گی

گرچـه بـین ا رهبـر انقـالب.  در معـرض نفوذنـدهـمنـد کـه آنـان نک سازی مـی میمتص

در معـرض خطـر نفـوذ بـه یـک شـیوه  هر دو را ،دان سازان تمایز قائل گیران و تصمیم تصمیم

  .)١٣٩٤ شهریور ٢٥:ای، سخنرانی خامنهحسینی (دانند  می

اری و زخـدمتگ ۀهـای اجرایـی یعنـی تخریـب روحیـ نفوذ در دستگاه: امور اجرایی )ب

 موجبـات شـکایت و کـه ای گونـه بـه ؛سطه شدن برای اهداف شـیاطین نفـوذیاخالص و وا

عـدم حـسن  آنکـه ضـمن. )٤٣٥: ١٣، ج١٣٨٥خمینـی، موسـوی (د نارضایتی عمومی را فراهم آور

  .ی نظام استها  آرمان،آنتبع  به تخطی از اهداف قانون اساسی و معنای بهاجرا، خود 

   نفوذياه ها و شیوه روزنه
هـای درونـی و فرصـت   مرکب از عوامل ضـعف و روزنـه،ای است که تحقق آن نفوذ، پدیده

. )١٣٩١ خـرداد ١٤: ای، سخنرانی خامنهحسینی (ت یافتن عوامل و تمهیدات دشمن از همان منافذ اس

  :های نفوذ شامل موارد زیر است ، روزنهاساس براین

در شناخت و پایبنـدی بـه افراد ه از ضعف  استفاد،های نفوذ از روزنه: ضعف عقیدتی .١

سـزایی در   نقـش بـه،ایمان محکم و همـراه بـا تقـوای الهـی. اصول اسالمی و انقالبی است

َال اله اال الله «ۀشان کلم  زیرا مسلمین، اولین شعار دینی؛داردنفوذناپذیری  َّ ّ
ِ  است که نفی و  »ِ

هـرکس از «:  فرمـودیامام علـ. اردترادف د نفوذناپذیری با غیرخداست که ۀجانب طرد همه
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ی میزانـ  بـه.)٤٢٦: ١٣٧٦لیثی واسـطی، ( »دارد خدا بهراسد، خداوند او را از همه چیز در امان می

که اشخاص و جوامع از این عقاید فاصله داشته باشند، بیشتر در معرض خطر نفوذ خواهنـد 

اللهی بیشتر مورد مخالفت دشـمن عناصر حزب، بنابراین. بود
ّ

سـدهای محکـم و زیـرا  ؛انـد 

 .)١٣٩٤ خرداد ١٤: ای، سخنرانی خامنهحسینی ( نفوذ هستند درمقابلمستحکم 
، ارتباطـات در کالم رهبر معظـم انقـالب اسـالمی: ارتباطات نامتعارف و ممنوع. ٢

که نفعی ندارد و گاه ضرر قطعی دارد، با کشوری مثل  مورد  بیۀخصوص مذاکر  به،نامتعارف

 ابـزار ، بشریت، فضیلت و اهل تحمیل است، بارها با قاطعیت و صـراحت که دشمنامریکا

اللـه  آیـت. )١٣٩٤ مهـر ١٥: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (ت ها معرفی شده اسـ همۀ عرصهنفوذ در 

دوسـتی، نخبگـان را بیـشتر در معـرض خطـر بهانۀ  به دشمن دربارۀ شیوۀ نفوذ ای خامنه

های آنان را بدون شـناخت عالمـات،  ها و حمایت وعدهدانسته و هرگونه اعتماد به لبخندها، 

ای،  خامنـهحـسینی ( کننـد مـی خطر برای ملت و انقـالب توصـیفها،   آنمکاید و مقاصد نهان

 بـرای شـناخت اشـخاص مـورد نفـوذ قرارگرفتـه، حضرت امـام. )١٣٩٠ شهریور ٢٦: سخنرانی

ن آنان در گذر زمان اسـت، دهند که آن توجه به تغییر مواضع و سخنا  مینشانشاخصی مهم 

  . )٦٦: ١٤، ج١٣٨٥خمینی، موسوی (ت  وحدت کلمه و توجه به خداس،ین آن سخنانتر  مهمکه

 در تبیین خط قرمزها در روابـط نامتعـارف، بـارزترین ی تفکر اصیل امام خمینبراساس

 ،ی آنهـا  و تشبیه آن به شیطان بزرگ است که البته با شناخت شاخصامریکا ارتباط با ،مورد

. )١٣٩٤ شهریور ١٨: ای، سخنرانی خامنهحسینی (روابط دیگر پی برد  تمام  به خطوط قرمز درتوان می

انـد  ، عبـارتاشـاره داردها   آننمونه به برای ای الله خامنه هایی از دشمن که آیت شاخص

ه  پشت زدن است کـخنجر ازو اغواء، ریاکاری، دروغ، کشتار، تحریم، نفاق، موذیگری، : از

وفـاداری ، عقل، وجـدان و انقالبیگری باشد، ارتباط با آن خالف دین، شتهاگر دولتی آن را دا

 هرکجـا از نفـوذ کـریم قرآن در .)١٣٩٣ اسفند ٢١: ای، سخنرانی خامنهحسینی (به مصالح ملی است 

سوگند شیطان .  دوستی با شیطان تذکر داده شده استبه میان آمده، پیامدهایشیطان سخن 

 فقـر و ۀ وعـد، شـیطان.)٨٢: ص(ت  اسـنمونـه  ازآن،ش حـداکثری در اغـوا و گمراهـیبه تال

 را بـا سـخنان و ش پیـروان.)٢٦٨: بقـره(کنـد  ها امر مـی دهد، و به فحشا و زشتی تهیدستی می
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دهـد و بـه آرزوهـا سـرگرم  ها می وعدهها   آن به.)۱۷۵: عمران آل(ترساند  شایعات بی اساس می

د ده وعده نمیها   آندارد، و جز فریب و نیرنگ به اصلی و کلیدی بازمیسازد و از مسائل  می

 خود را .)۱۴: حدید(دهد  می و بسیار فریبنده در برابر امر خداوند، دیگران را فریب .)١٢٠: نساء(

دهـد  مـیهای مخاطب را بـروز   و با وسوسه و دروغ و سوگند، زشتیدهد میخیرخواه جلوه 

  .)۲۰-۲۱: اعراف(

ها به آرزوهای طـوالنی کـه  انسان نیز از کارهای شیطان را دلخوش کردن نمؤمنی امیرال

 ۀدربـارهمچنـین حـضرت، . )١١٢: ١٤١٤سیدرضی، (د دان را داده است، میها   آن تحققۀاو وعد

شـان  هـا را بـرای ، بدی دادها را با آرزوها فریب آن«: فرماید  دروغ شیطان به خوارج میۀوعد

 شیطان، امور قبـیح .)٥٣٢: همان(»  کرد و اهل جهنمشانروزی به آنان داد پیۀ، وعد کردفراهم

 و این متناسب راهبـرد فریـب )٤٣: ؛ انعام١١٢: ١٤١٤سیدرضی، (دهد  میو اشتباه را در نظر زینت 

  . در نفوذ است

هنگـامی کـه خبـری از «پراکنی اسـت؛   بارز راهبرد شیطانی نفوذ، شایعههای مصداقاز 

 اگـر آن را بـه پیـامبر و کـه درحـالی ؛سازند برسد، آن را شایع میها   آن بهپیروزی یا شکست

گاه خواهند شد و  پیشوایان که قدرت تشخیص کافی دارند، بازگردانند، از ریشه های مسائل آ

ل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عداگر فض
ّ

 »کردیـد  کمی، همگی از شـیطان پیـروی مـیۀ

گر و شـکایت نابجـا درسـت پراکنی علیـه حکومـت و یکـدی نفوذ از طریق شایعه. )۸۳: نساء(

ال ت«؛  امید از خداستکه درحالی دهد؛ مییافته نشان   امیدها را پایانۀکردن، همه
َ َ

ْأسـوا مـن ْی
ِ

ُ َ

ِروح الله
َّ

ِ
ْ موسـوی ؛ ١٣٧٠ مـرداد ٣٠: ای، سخنرانی خامنهحسینی (ت  اس  و یأس از شیطان)۸۷: یوسف(» َ

   .)٤٣٥: ١٣، ج١٣٨٥خمینی، 

  هاي شناخت نفوذ شاخصه
هـا کلیـد   آن که تخلـق بـهکند می برای مسلمانان صفاتی را تعیین ،واقعی آنمعنای  بهاسالم 

 کـه تمـدنی   غـرب،درمقابـل. های سخت اسـت  و پیروزی در عرصهاکامیابی در دنیا و عقب

حـسینی (ت گر اسـ ها، تهی از معنویت و اخالق و سلطه گرا، غارتگر ثروت ملت مادی، تجربه
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 وجود این صفات را در جهان اسالم در تضاد با منافع خـویش ،)١٣٩٤ دی ٨: ای، سـخنرانی خامنه

 بـا شناسـایی تغییـر در ایـن تـوان مـیانـد کـه  تأمـلدر خـور  حیـث ازایناین موارد . بیند می

  . کردوجو جستهای نفوذ را  ها نشانه شاخصه

 مبانی فکری، اعتقادی و ارزشی ۀئخط تبربخشی از جنگ نرم مخالفان نظام : اعتقادات. 1

 و ها ارزشزمانی که باورها، . )٨٦: ١،ج١٣٨٦ملکی،(ت جمهوری اسالمی ایران متمرکز شده اس

 ،بـا ایـن توصـیف. گردد مینیز متحول ها   آن، هویتشوند میای دگرگون  هنجارهای جامعه

قـرار در معرض خطـر  که بقای مرجع تهدید را  فرهنگۀحوز از ابعاد تهدید در توان گفت می

 ازجملـه ،کشور در سطوح مختلـف) مفروضات اساسی(تهدید باورهای معنای ، به دهد می

ای که اعتقادات مقدس، فرهنگ انقالبی و اسالمی خود  جامعه. )٦٣: ١٣٨٨باقری، (ت مردم اس

ذ تالش بـرای نفـورو،  ازاین.  و باید منتظر زوال آن بودشود  از درون تهی می،را از دست دهد

 ویژه  به،های نفوذ ای در کشف روزنه ناپذیر است و باید مراقبت ویژه حول این محور، اجتناب

  .)١٣٩٤ مهر ١٣: ای، سخنرانی خامنهحسینی (ت در اعتقادات فرهنگی و سیاسی در این عرصه داش

 از ٤رونالد ریگان و ٣جیمی کارتر ٢،جرالد فورد که در دوران ریاست جمهوری ١گری سیک

 بوده است، در ارتبـاط بـا سـکوالریزه کـردن ایـران و شورای امنیت ملی دولت امریکااعضای 

ا این است که دین در سیاست خواست ما و دولت امریک« : گوید می  ،زدودن تأثیر اندیشۀ دینی

قـدر نمـاز بخوانـد و تـسبیح  توانـد آزاد باشـد و آن مـی دخالت نکند، البته هر کـسی بخواهـد 

 شـناخت رو، ازایـن. )١٥٧: ١٣٨٢برزگر،(» اش ضخیم شود بچرخاند که پوست انگشت و پیشانی

  .ذ استکشف نفوروش ترین  داران سکوالر و مراقبت بر عملکرد و روابطشان از مهم دین

اساسا  :انسجام و اتحاد  . 2
ً

 حریزی صـحی برنامهها و  تفرقه از تمرکز قدرت و بسیج ظرفیت

و قدرت و ابتکـار عمـل را از جامعـه و حکومـت شود  می و موجب بحران کند میجلوگیری 

بـرد و  گرایی و کـار جهـادی را از بـین مـی پذیری، آرمان  مسئولیتۀ همچنین روحی.گیرد می

                                                       
1. Gary Sick. 
2.  Gerald Rudolph "Jerry "Ford. 
3.James Earl Carter. 
4.Ronald Wilson Reagan. 
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 و سـستی در انجـام هـا ارزشزند و موجب تغییر  انجام وظایف برهم می ا درهماهنگی قوا ر

را در پـی  ضـعف داخلـی کنـد کـه  آن نیـز مـیوظایف خواهد شد و البته مردم را هم بدبین 

 ،افکنی دشمن تفرقه. های خارجی  سرآغاز  شکست در برابر هجمهو این یعنیداشت خواهد 

معموال 
ً

 یـک دولـت مـسئوالنگانـه و  ولت با ملت، قوای سه با یکدیگر، دها دولتدر سطح 

آورد و ایـن  های سیاسی، امنیتی و اقتصادی به بار مـی  ناامنی،افکنی تفرقه. پذیرد صورت می

 کـه در ایـن مـورد، دسـت شـود مـیامر، موجب تزلزل حکومت و جامعه در ابعاد مختلف 

یکدسـت و نفـوذ را نـه گو  ایـن نفییامام خمین.  بسیار مشهود استدر غرب آسیا،دشمن 

تخطـی از . )٢٤٤: ٦، ج١٣٨٥خمینی، موسوی (د شمار می و آن را واجب الهی داند میدل بودن یک

؛ کـه )١٣٧٢ آبـان ٣٠: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (دهد  میاتحاد، بدون شک، خبر از نفوذ دشمن 

سـت و انتیجـۀ آن  ، و تـسلیم مقابـل دشـمن راهبـرد آن،اختالف و  آنۀ مقدم،فریب دشمن

 ایـن .)١٣٧٩ فـروردین ٢٦: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (ت تقـوای سیاسـی اسـها   اینمفهوم مقابل

بـه اینکه  ویژه  به؛مسئوالن استموردی بین  فایده و بی اختالفات در بدترین حالت، موارد بی

  .)١٣٩١ مرداد ٣: ای، سخنرانی خامنهحسینی (د ها کشیده شو رسانه

املی کـه همـواره دشـمن در صـدد تـضعیف آن اسـت، عنـصر از عو :خودباوري و عزت  .3

مندی و خودباوری است؛ زیرا از عوامل مؤثر در پیـشرفت و قدرتمنـدی و  نفس، عزت اعتمادبه

ترین نادانی انـسان، نـادانی از شـأن و  بزرگ« :فرمایند  میحضرت امیر. نفی وابستگی است

هر «: فرمایند درجای دیگر میشان ای. )٨٧٤: ٢،ج١٣٧٥محمدی ری شـهری،(» منزلت خویش است

  آمـدی،میمـیت(» کس خود را بلند نگرداند و به اوج رفعت نرساند، کسی او را بلند نخواهد کـرد

 خیرات اسـت أنفس، بعد از اعتماد به خداوند، منش به  اتکالتعبیر امام خمینی به. )٦٩٨: ١٣٧٨

ای، عزتمنـدی را از عوامـل پراهمیـت نفوذناپـذیری  الله خامنـه آیت. )٧٣: ١٣٧٢خمینـی،موسوی (

اس هـر زمـان در هـر اس براینرو،  ازاین. )١٣٩١ خـرداد ١٤: ای، سخنرانی خامنهحسینی (داند  جامعه می

  .هایی از نفوذ باشیم سطحی این عامل در حال تضعیف باشد، باید در صدد تعقیب رگه

 کار جهادی است ،ای الله خامنه  آیتتعبیر به ، از ثمرات خودباوری: جهادي ۀروحی .4

 وجـودی و ذهنـی و های  ظرفیتۀهم ناپذیر و استفاده از وقفه و خستگی ِو اساس آن، کار بی
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 حـدود   نیـزکـریم قـرآندر . )١٣٨٤ دی ١٤: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (ت هاسـ د بـه جـواناعتما

 از  حـاکی  آیه در تشویق به کار و تـالش و بیـان ارزش و اهمیـت آن وارد شـده کـهچهارصد

 شکـار فـراوان بـه اهـداف  انسان جز با تالش و،کریم قرآن تعبیر به. اهمیت این موضوع است

ِو الذ «)٤٠- ٣٩: نجم(ست ها دها در گرو سعی و تالش و دستاورنخواهد رسید
َّ ِن جاهدوا فیَ

ُ َ نا یَ

ِلنهد
ْ َ نهم سبلناَیَ

َ ُ ُ ْ ُ کردید، قدرت کار و  فرماید که وقتی کار  میامیرالمؤمنین. )٦٩:عنکبوت(» ...َّ

ِو من یقصر فی العمل«. کند مینیروی کار هم افزایش پیدا 
َ َ ْ

ِ
ِّ َ ُ ْ َ تاهی در کار کردن کو  کسی که؛»َ

َیزدد فترة«و تقصیر کند، 
ِ

ُ
ِ

 ١٦: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی ( یابـد مـیافـزایش  فتور و سـستی او؛ »ُ

 ۀنیازمنـدی بـه غیـر و انظـالم و سـیطر سستی، ۀ نتیج.)٤٤٦: ٥، ج١٣٨٠ حکیمـی، ؛١٣٨٩شهریور 

 ازقبیـل و دارنـدشک سستی و راهبردهای نفـوذ، مقاصـد مـشترک  بیبنابراین، . دشمن است

   .المقدمه است ه و ذیمقدم

ستیزی که در اسالم تحت عنوان تبری و در درجات باالتر   اصل دشمن:ستیزي  دشمن. 5 

ایـن . قتال معرفی شده است، همواره مانعی بـرای چپـاول دشـمنان بـوده اسـت یا  جهاد،آن

د ها بـسیار مـور همۀ زمینههای داخلی، چه با ایادی خارجی در داخل، در  ستیز، چه با لیبرال

کید  دفاع از نظام عنوان به ، که رهبری از آن)٢٨٦: ٢١، ج١٣٨٥خمینی، موسوی (ت  بوده اس امامتأ

: ای، سخنرانی خامنهحسینی ( کنند میاعتقادی یاد  مظهر بی همثاب به ، هجوم دشمندرمقابلو جهاد 

، نـوعی دیگـر ازسـوی و موضع دوسـتی بـه خـودگرفتن ییسو ازایجاد چالش . )١٣٩٦ بهمن ٦

جایی نگاه و مشتبه شدن دشمن و نیروهـای  هستیزی و از موجبات جاب اکتیک زدودن دشمنت

مردم، گـام اولمسئوالن نزد در این تاکتیک، مقصر جلوه دادن . خودی است
ْ

 و جلـوگیری از 

ت گـام دوم اسـ ها و گمراه کردن اذهـان عمـومی از منـشأ دشـمنی، مقابله در برابر این حربه

 ضـرورت یامـام علـ. )١٣٩٣ تیـر ١١ و؛ ١٣٧٧ فـروردین ١٢؛ ١٣٨١ دی ١٩ :نرانیای، سخ خامنهحسینی (

؛ زیـرا کـه ب دهـدیمبادا زبان خوش دشمن، تو را فر«: دنک  میبیانگونه   اینستیزی را دشمن

اندازه آتش برای گرم کـردنش بـه کـار رود، بـاز از خـاموش دشمن همچون آب است که هر

   .)٢٥٨: ١ ، ج١٣٨٠حکیمی،(»  نداردکیکردن آن با



 ١٣٩٦پاییز و زمستان / هم شمارۀ دوازد/ سال پنجم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٤٦

  

 صبر و ۀ روحی،های دشمن ن هجمه کردکننده در خنثی  از عوامل تعیین: مقاومت ۀروحی .6

 دعـوت بـه صـبر ، انواع مصائبۀ در برابر هجم، در آیات بسیاریکریم قرآن.  مقاومت است

و گـویی ) ١٥٦ و١٥٥ ،١٥٣: بقـره(دانـد   و آن را هم وظیفه و هم عامل نصرت و فالح مـیکند می

ــان. )٢٠٠:عمــران آل(ت صــبر، ظهــوری از تقــوای الهــی اســ ــع آرم ــی و واق ــ گرای کــه (ی گرای

 هـا  آرمان بخشی از آرمان است و دست یافتن بهْست که واقعیتمعنا این به ،)ناپذیرند جدایی

تبـاط ار. )١٣٩١ مـرداد ٣: ای، سـخنرانی خامنهحسینی ( ممکن نیست ،بدون هزینه و مقاومت و صبر

 امری تلقینـی اسـت و بـرای ، این است که رهبری معتقدند این،ها و نفوذ صبری در ملت بی

ای،  خامنـهحـسینی (د کننـ مـیمیلیاردهـا دالر خـرج دشمنان های تبلیغاتی،  پیشبرد آن در شبکه

 باعث پیدایش جزع و فـزع، سـستی و ،صبری  بی کهباید توجه داشت. )١٣٧٧ آبـان ١٢: سخنرانی

 و اشـخاص و جوامـع را بـه کـاهلی و پیـروی از شـود میقامت و تدبیر و تشخیص زوال است

  .کشاند و حاصل این موارد، شکست خواهد بود هواهای نفسانی می

 اشتر،  به مالکر حضرت امیهای تعبیر رهبری، طبق فرمایش به :امور عبادي و ارزشی   . ٧

د توانـ مـی) زار خلـقدر صـورت خلـوص نیـت و عـدم آ(ی اوقات حاکم اسالمهمۀ اگرچه 

 الزم است مختص به خلوتی بـین او و ،ترین اوقات عبادت باشد در خدمت به خلق، بانشاط

 صـاحبان ۀی از اهمیت باالی این شـاخص و چهـراین ناش. )٤٤٠: ١٤١٤سیدرضی، (د خدا باش

 آذر ٢٥: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (ت  اسنیرالمؤمنیمناصب در نظام اسالمی و در قاموس ام

تالش در راستای تـضعیف ایـن نگـرش، مـشکوک و  یا اهتمام نامتعارف به این امور. )١٣٧٩

   .کند احتمال نفوذ را قوی می

 این است ،ی ظالم و خودخواه و مستکبرها قدرتِهمیشه سعی « :منافع و مصالح ملی   . 8

 نشاط در جامعه را در خدمت خـود بگیرنـد، نـه در خـدمت مـصالح وکه نیروهای زنده و با

، در تمـام سـطوح کـشور اساس براین .)١٣٧٤ فروردین ٣٠: ای، سخنرانی خامنهحسینی (» منافع ملی

 مصالح ملی انجام شود که فراتر از خطایی ساده باشـد، برخالفهرگونه تحرک و فعالیتی که 

  .شودهای نفوذ شناسایی   تا روزنهقرار گیرد؛باید توجه 



  ١٤٧رهبری  با تأکید بر رهنمودهای ی؛ آن بر امنیت ملی و تأثیر تهدیدهایاسیهندسۀ نفوذ س

 

. اسـت) بخـش آزادی واقعـی و تحقـق(ا شعاره ترین از مهم شعار استقالل، :استقالل. 9

اگر استقالل چه عمدا، چه«
ً

سهوا، چه از روی غفلت و چه خباثت، کم 
ً

رنـگ شـود، تـسلط  

و  درازی سرنوشـت او را خائنانـه گانگان با دستیبر سرنوشت خود از میان رفته؛ ب  ملتکی

 قهـر معنـای بـه ، اسـتقالل.)١٣٧٩ مهـر ١٤: ای، سـخنرانی خامنهحسینی ( »مغرضانه رقم خواهند زد

 ایجـاد کـردن سـدی معنـای بهبلکه کردن با کشورها نیست، 
ّ

 نفـوذ کـشورها بـرای درمقابـل

 بهمـن ١٩: ای، سـخنرانی خامنـهحـسینی (هاسـت   آنتضعیف منافع ملی و طمع برای حصول منافع

برابـر در ... برنـامگی، خودبـاختگی، تـرس و   مفهومی در برابر انفعال، بی، استقالل.)١٣٩٢

هـای   در عـضویت و پـذیرش برنامـهویـژه  تمام ملل و بهبیگانگان است که باید در ارتباط با

  .)١٣٩٦ خرداد ١٧: ای، سخنرانی خامنهحسینی (د المللی لحاظ شو ی بینها سازمان

  )هاي سد نفوذ روش(ی  نفوذ بر امنیت مليتهدیدهاصدمات و 
تـوان . )٤٣: ١٣٧٩مانـدل، (ت اسـای  هر پیچید کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز، کاامعن

 یـا )lippman ,1943: 5(ی  خـارجیدهایـ در برابـر تهدی خودیها ارزش در حفظ ی کشورهر

 و ترس از خطر جدی ملیها ب هدفیتعق کشور درداشتن  یاحساس آزاد
ّ

دربارۀ  ی خارجی

ُو اعـدوا لهـم «. )١٠١: ١٣٦٩بهزادی، (ت  این تعاریف اسۀازجمل ، کشوریاتی و حیمنافع اساس َ ّ
ِ
َ َ

ِما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به
َ

ِ
ُ

ِ
َ

ِ
ّ َّ
ِ ِ ِ

َ ّ ْ َّ
ٍ

ُ َُ  عدو اللـه و عـدوکم َ
ُ ُ َُّ َ ََّ َ

اللـه  ؛ آیـت)٦٠: انفـال( »ِ

: فرماینـد ، مـیکنـد میجانبه   در توضیح این آیه که توصیه به افزایش قدرت همهای خامنه

 باید جوری حرکـت کنیـد کـه او احـساس .کند مینفوذ ریز شما قابل نفوذ باشد،  اگر خاک«

برای تـضعیف یـک کـشور  .)١٣٩٤ مهر ١٥: ای، سخنرانی خامنهحسینی (» .د، نفوذ کندتوان میکند ن

  :ساخت و به آن لطمه وارد  کرد نفوذش باید به ارکان،های نفوذ در پروژه

توزیـع و مـصرف و تـوازن در سیـستم تولیـد،  وجود ثبات، تعـادل و :امنیت اقتصادي . 1

 دفـع نفـوذ ،نامنـد، کـه از لـوازم مهـم آن  به غیر را، امنیـت اقتـصادی مـی نداشتنوابستگی

ای،  خامنـهحـسینی ( »کنـد مـیِ اقتصاد محکم را متزلزل ۀ پایچون نفوذ دشمن«اقتصادی است؛ 

بر ما پروردگارا، نان را «: فرمایند  که می اکرملطبق روایت رسو. )١٣٩٤ شـهریور ٢٥: سخنرانی
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اگر نان نباشد، ما توانایی انجام فرائض الهی و ؛ زیرا مبارک کن و میان ما و او جدایی قرار نده

 از ، معیـشتیازلحـاظ مـردم در تنگنا گذاشتن. )٧٣: ٥، ج١٤٠٧کلینی، (» .نماز و روزه را نداریم

د دارهـای مـردم را در پـی  راهبردهای دشمنی و نفوذ است که تضعیف دین، اخالق و انگیزه

ی بر ثبات و امنیـت اثرگذار اخالل اقتصادی، ۀالزم. )١٣٧٩ خـرداد ٢٩: ای، سخنرانی خامنهحسینی (

نهایتـا سـلطفضای کسب و کار در سطوح خـرد و کـالن و 
ً

 اقتـصادی اسـت کـه موجبـات ۀ

هـا، نفـوذ اقتـصادی اسـت و دفـع آن،  یاثرگـذار این ۀد و البته الزمکن وابستگی را فراهم می

 )٤٦٠: ٦ ، ج١٣٨٥خمینـی، موسوی (ت ول در ساختارهای مولد وابستگی اقتصادی اسنیازمند تح

در برابـر نفـوذ دشـمن اقتصادی  اصلی سد ۀذعان همگان، اقتصاد مقاومتی گزینا و امروزه به

  .)١٣٩٤ تیر ٢: ای، سخنرانی خامنهحسینی (ت اس

 آن اسـت کـه معنای هابعاد امنیت ملی و بترین  از مهمامنیت فرهنگی  :امنیت فرهنگی . 2

بینانه، سازنده، عادالنه، پویا و منطبق بـا  های عقالیی، واقع ، فرهنگ جامعه از مؤلفهسو ازیک

رهنـگ و تولیـدات فرهنگـی ، فدیگـر ازسـویمعیارهای مطلوب علمی شکل گرفتـه باشـد و 

 دای برخـوردار باشـن  ضمن درامان بودن از خطر تهدیدها، از رونـد رشـد فزاینـدهجامعه نیز

 اخـتالل، خدشـه و دگرگـونمعنـای  به ، نفوذ فرهنگی در کالم رهبری.)١٨٦: ١٣٨٨مظلوم، (

ای،  خامنـهحـسینی ( دهنـد ن باورهای جامعه است که ارکان استواری جامعه را تـشکیل مـیکرد

 ، و آنشـود  تعبیـر مـیای در ادبیات سیاسی، فرهنگ به ایدئولوژی. )١٣٩٤ شهریور ٢٥: سخنرانی

ی خارجی باشـد و شـامل ها واقعیتعمال بر ِز نظام فکری و عقیدتی که قابل اعبارت است ا

د توانـ مـی دیگـر ن،کشوری که ایدئولوژی خود را ببازد. اندازهاست  و چشمها  آرمانتفاسیر،

این تغییر معیار و ناتوانی از تـشخیص اصـول . )۷۶: ۱۳۸۹قوام، (شود متوجه انحراف از اصول 

قل هل ننبئکم باالخـسرین اعمـاال  «: به این صورت آمده استمکری قرآن در ،درست و غلط
ً َ َ َ َ

ِ
ُ ُ ِّ َ ُ َ ُ

ًالذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحـسبون انهـم یحـسنون صـنعا...  ُ َ َ
ِ

ُ َُ َُّ َ ََ ُ َ َُّ
ِ

َ
ِ

ُ َّ َ َ َّ
- ١٠٣: کهـف( »

 کار درست را ندپندار می که درحالی، شوند می؛ یعنی بعضی متحرک به تحریک دشمن )١٠٤

 موقعیتی، نفوذ در چنین رو، ازاین .)١٣٨٨ اردیبهـشت ٢٣: ای، سخنرانی خامنهحسینی (د دهن ام میانج

 توجـه ،محکوم به پیروزی و سلطه خواهد شد که راهبرد مقابله با نفوذ و تهاجمات فرهنگـی



  ١٤٩رهبری  با تأکید بر رهنمودهای ی؛ آن بر امنیت ملی و تأثیر تهدیدهایاسیهندسۀ نفوذ س

 

ای،  خامنـهحـسینی (ت و پرداختن به نقاط اثرگذار فرهنگی و نقاط اثرپـذیر فرهنگـی اسـداشتن 

 پیـامبر که طوری به و اتخاذ موضع نرم و سخت در برابر آن است؛ )١٣٨٠ اردیبهشت ٢٨: یسخنران

  .)همان(اند  زدهها   آن دست به مجازات، نفوذ فرهنگی یهودیاندرمقابل حتی ماکر

 الزم توسـط حاکمیـت ۀمعنای تأمین آرامش و طمأنین  به،امنیت سیاسی  :امنیت سیاسی . 3

 مختلـف خـارجی و همچنـین یخویش از راه مقابله با تهدیدهاکشور برای شهروندان قلمرو 

سـت ها  تعیین سرنوشت اجتمـاعی و سیاسـی آنبرایتضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت 

طـور خالصـه   اما به؛های زیادی دارد  مؤلفه،نفوذ و تخریب امنیت سیاسی. )۱۸۷: ۱۳۸۸مظلوم، (

گیری آن کشور در   آن کشور، جهتوقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت«

 ۀنتیجـ. )١٣٩٤ شهریور ٢٥: ای، سخنرانی خامنهحسینی (» هاست  آنۀهای مدیریتی، برطبق اراد دستگاه

به خدا سوگند، من دارم سخن کسانی « :فرمایند  میمنینؤ این است که امیرالم،نفوذ سیاسی

الحدیـد،  ابـی ابن(» منکری را انکار کنندشنوم که هرگز حاضر نیستند معروفی را تأیید کنند و  را می

حضرت که پس از صدور فرمان است  این سخن از حضرت، هنگامی نقل شده .)١٧٥: ٣تا، ج بی

 بنـی ۀحمله به شام و دستگاه معاویه، یکی از عوامل نفوذی معاویه به نـام اربـد ازقبیلـبر  مبنی

له تمیمی و عبداللـه و عـبس و  به مخالفت و تحریک دیگران برخاست و پس از آن، حنظ،فزار

منین و مطابق میل ؤگیری مخالف فرمان امیرالم ها با ادبیاتی دیگر، سعی در جهت دیگر نفوذی

کـارگرفتن افـراد حکـومتی،  بنابراین، دقت در گزینش و بـه. )٥٣٣: ١٣٨٧سبحانی، (معاویه گرفتند 

ابی عوامـل معیـار در هـا و ارزیـ های مختلـف در دسـتگاه تقویت نظارت و جلوگیری از البی

  .های سد نفوذ سیاسی است  روش مختلف، ازنظرهایها و عوامل از  دستگاه

 در بـاب امنیـت نظـامی و دفـاعی رحضرت امیـ :امنیت نظامی و دفاعی و اطالعاتی     . 4

سپاهیان به فرمان خدا پناهگاه استوار و رعیت زینت و وقار زمامداران و شـکوه «: فرمایند می

، ١٣٨١نـوری، (» شود امور مردم جز با سـپاهیان اسـتوار نـ.تحقق امنیت کشورندهای  دین و راه

طبعا . )١٦٢: ١٣ج
ً

 اند  مانع تحمیل و سلطه بر هر کشوری،اشخاص و نهادهایی با این اوصاف

.  منافع دشـمن عقـیم خواهـد مانـد،و بدون شناسایی، نفوذ و اخالل در این عناصر و نهادها

هـای اسـتراتژیک،  جویی برای نظـارت، شناسـایی پایگـاه  از بهانهاین نفوذ، ابزاری دارد اعم



 ١٣٩٦پاییز و زمستان / هم شمارۀ دوازد/ سال پنجم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٥٠

  

کـه نفـوذ ...  اسـتقالل و اقتـدار در سـطوح مختلـف و ۀتـضعیف روحیـها،  تخمین توانایی

 دفـاعی ۀغفلـت از تقویـت بنیـ. رود  بستری مناسب برای این موارد به شمار مـی،اطالعاتی

نهایتا کشور، طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و 
ً

د آور ها را بـه دنبـال مـی یل جنگ و توطئهتحم

دشمن  باشد که ای گونه به، رفتارها باید سنجیده و اساس براین. )٩٤: ٢١، ج١٣٨٥ خمینی، موسوی(

 ۀ ایجاد کنند، زیرا هر روزنه و منفذی؛)٢١٤: ٤، ج ١٣٧٨ای،  خامنهحسینی (د  طمع نکنزمینه دراین

صـورت   بـهفـوذ امنیتـی و اطالعـاتی اقـدامات بـا هـدف نبیـشتر  .طمع در دشـمن اسـت

یافتـه در یـک سـری نهادهـا و  افزاری در طیفـی وسـیع و بـسیار سـازمان افزاری و نرم سخت

گیری جاسوسان و کار  بهافتد که در خالل آن، شناسایی، آموزش و های رسمی اتفاق می برنامه

 امنیت در فضای مجازی در این بین،. )١٦٢: ١٣٩٢پورآذر،  قلی(شود  خرابکاران امنیتی انجام می

ای استراتژیک  های سایبری نیز مقوله چه در سطح حریم خصوصی افراد و چه در زیرساخت

ارتقای فرهنگ کـاربری و سـواد فـضای مجـازی جامعـه و اتخـاذ تـدابیر مقتـضی است که 

  .)١٣٩٤ شهریور ١٤: ای، سخنرانی خامنهحسینی (د طلب  را میمسئوالن

  هاي ضدنفوذراهکار
  :  در دو بخش زیر خالصه کردتوان میای ضد نفوذ را هراهکار

اشراف اطالعاتی، کنترل و نظارت بر ارتباطـات و . ١: اند از افزاری که عبارت سخت) الف

مقایسه و تطبیق راهبردهای خرد و کالن تقنینـی و . ٢ ؛ها تعامالت خارجی اشخاص و دستگاه

رصد مستمر کیفیـت و کمیـت ارتبـاط . ٣ ؛صورت مستمر های کلی نظام به اجرایی با سیاست

 ؛نظارت نامحسوس بر انتصاب مسئوالن کلیدی و صـالحیت آنـان. ٤ ؛قوای کشور با یکدیگر

صـدا و سـیما، ویژه  ه ب،جمعی های ارتباط ریزی و خروجی رسانه نظارت محتوایی بر برنامه. ٥

برمبنای اصول فقهـی استخراج، تعیین و ابالغ خطوط قرمز نظام . ٦ ؛...ها، مجالت و  روزنامه

جانبه برای کاستن  تالش همه. ٧ ؛و قانونی باالدستی به تمام نهادهای دولتی، عمومی و مردمی

  ... . بین مردم با حاکمیت و اقشار و اصناف مختلف و ۀو زدودن کامل فاصل

بخشی به تربیـت  بهبود کیفیت آموزش و اصالت. ١: افزاری که به این شرح است نرم )ب
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های مـروج سـبک زنـدگی  حذف نمادها و ماهیت. ٢ ؛می در نهادهای آموزشیاسال-بومی

هــای  برگــزاری نشــست. ٣ ؛ســازی ســبک زنــدگی اســالمی غربــی و جــایگزینی و نهادینــه

گـاه. ٤ ؛مانـده آزاداندیشی برای رفع شبهات مخفـی و مغفـول هـا و  سـازی جامعـه از روش آ

تقویت هویت ملی و دینـی . ٥ ؛شرفتهکیفیت نفوذپذیری و نفوذناپذیری در سطوح ساده و پی

  ... .در سطوح مختلف جامعه و 

   گیري نتیجه
 ماهیتی مستقیم و سریع دارد و نیازمند واکـنش سـریع و نظـارت ،مدت کوتاهصورت   بهنفوذ

 نامحـسوس و چندالیـه بیـشتربـر کـه  بلندمدت ماهیتی نرم، و زمانصورت   به واستقهری 

. نیـاز دارددینی و نظـارت پیـشگیرانه و مراقبتـی -کالن ملی تدوین و اجرای اسناد بهاست و 

راهبرد ضدنفوذ در قرآن و روایات، نیازمند رصد همیشگی در ابعـاد امنیـت ملـی و تعیـین و 

 بـه تناسـب ،ابعاد امنیت ملـی. دند موضع نفوذ باشنتوان می است که یتشخیص نقاط ضعف

سـخت  و استدراجی و گاه سخت، نیمهیافته و گاه نرم  تخصصی و سازمانصورت   بهها حیطه

 ابزارهـای معرفتـی و روزرسـانی به و تقابل با آن، نیازمند ندگیر  میقرار مورد نفوذ ،و مستقیم

جا   بهای و بدون  الیهبیشتر ،باید توجه داشت که نفوذ. عملی تحلیل قدرت و تقویت آن است

در ایـن راسـتا، بایـد . دهـد یمـماندن ردپا از عوامل اصلی، ارکان امنیت ملی را هدف قـرار 

آنچه . صورت گیرد تدقیق مناسب ،زمینه دراین و پدید آید ها  تمام سازمانبازوی پژوهشی در

جانبـه،   ماننـد اسـتقالل همـهشوند میهای آرمانی نظام جمهوری اسالمی شناخته  شاخص

 خودباوری و عزت، استیفای حقوق ملت در پرتوی مـصالح ملـی، اعتقـادات راسـخ، امـور

طبعا برخالف مسیر تسلط ...  جهادی، مقاومت اسالمی، وحدت وۀعبادی و ارزشی، روحی
ً

 تالقی، محل شناسـایی نفـوذ اسـت کـه بایـد همـواره رصـد و بـا ۀدشمنان است و این نقط

عـالوه بـر آن، توجـه دائـم بـه رهنمودهـای رهبـر امـت اسـالمی و . ها سنجیده شـود لئااید

د اخـتالل در رونـد تقویـت سیـستم نظـامی و دفـاعی، حساسیت به خطوط قرمز نظام مانن

 . اسـتاز ملزومات تقابل با نفـوذ ... ی والملل بینی نامربوط ها ارتباطخودکفایی اقتصادی، 
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 مقـام معظـم هـای شهـای دینـی و تجربـی و مبتنـی بـر فرمـای  آمـوزهبراساس ،کلیطور  به

  : کردزیر ترسیمارهای نمود  درتوان می را هندسۀ نفوذهای مختلف،   در سالرهبری
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه ــرس،  : روزنــ ــع، تــ ــرص، طمــ حــ
 ...اندیشی و  ختگی فکري، سادهخودبا

 نخبگان و خواص

 عامۀ مردم

 متصدیان اجرایی

 هاي دینی و عمومی ضعف آگاهی: روزنه

ــصداق ــاي م ــشمندان،  : ه ــا و دان علم
 ...نفوذ و  افراد برجسته و ذي

  گیران تصمیم
 )تقنین(ان ساز و تصمیم

ــه ــات   : روزن ــدتی، ارتباط ــعف عقی ض
ــع،     ــرس، طم ــه، ت ــارف و ممنوع نامتع

 ...خودباختگی فکري و فرهنگی و 

  هاي گروه
 نفوذ مخاطب

هـاي مخاطـب     گـروه : 1نمودار شـمارة    

 ها مصداق

اي و عمـدتاً راهبـردي       جریانی و شـبکه   . 2،  )سخت(فردي و عمدتاً تاکتیکی     . 1
بـا  ) نـرم (اجتماعی و جریـانی و راهبـردي        . 3ها،   با تمرکز بر سیستم   ) سخت نیمه(

 .مرکب .4ویژه مسئوالن و خواص، و  تمرکز بر افکار و محاسبات عامۀ مردم، به

متصدیان، مشاوران، مراکز   : ها  مصداق
 ...و مراجع آمار و اطالعات و 

پراکنـی،   تبلیغات وسیع، تغییر و تحول بنیادي در مبانی علمی و روشی، شـایعه            
 ...تهدید، تطمیع، عضویابی، جاسوسی و 

 روش

وذ
نف
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  انسداد= قوت
 روزنه=ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :ي نفوذها شاخص
  تفکر سکوالر. 1
  تفرقه. 2
  یأس و ذلت. 3
  سازش و انظالم. 4
  رخوت و سستی. 5
   سازشگري.6
  عدم تعظیم به شعایر. 7
پــــرداختن بــــه امــــور . 8

  اي و اختالل نظام حاشیه
ــه   . 9 ــساسیت بـ ــدم حـ عـ

 وابستگی

  :نفوذ هاي ضد شاخص
  اعتقادات. 1
  انسجام و اتحاد. 2
  خودباوري و عزت. 3
  ستیزي دشمن. 4
  روحیه جهادي. 5
  روحیه مقاومت. 6
  امور عبادي و ارزشی. 7
فع ها در تحقق منـا      اولویت. 8

  و مصالح ملی و حفظ نظام
 طلبی استقالل. 9

 صعود

 سقوط

 هاي نفوذ و ضدنفوذ شاخص: 2نمودار شماره
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 اقتصاد مقـاومتی در     :سد راه نفوذ اقتصادي   

  سطح مردم و حاکمیت
ثباتی، وابستگی    رکود، بی  :نفوذ اقتصادي 

 ...و 

ــوذ فرهنگــــی ــدراه نفــ ــناخت و :ســ  شــ
ــرمایه ــاط   س ــذاري در نق ــذارگ  و اثرگ

 نـرم و    رو  روبـه پذیر فرهنگـی،    اثرنقاط  
 ...سخت و 

 تبلیغـات خـارجی، اتخـاذ       :نفوذ فرهنگـی  
ــت ــدفرهنگی،    سیاس ــی ض ــاي داخل ه

ــا   دگرگــونی معیارهــا، همــسو شــدن ب
 ...اهداف دشمن و 

 گـزینش و نظـارت      :سد راه نفـوذ سیاسـی     
صـــحیح، ارزیـــابی عوامـــل معیـــار در 

 ... و ها دستگاه

ــی ــوذ سیاس ــا مواضــع  :نف  همــسو شــدن ب
هــاي مختلــف  دشــمن و تــشکیل البــی

 ... و اهداف موردنظربراي نیل به 

ــی  ــاعی و امنیت ــوذ دف ــد راه نف ــت در : س دق
برگـــزاري  ارتباطـــات، انتـــصابات،  

 ها، تعیین خطوط قرمـز حـوزة        همایش
 ... و جانبه به آن دفاعی و پایبندي همه

 رســوخ در فــضاي :نفـوذ دفــاعی و امنیتـی  
ــصوصی،    ــت خـــ ــازي و امنیـــ مجـــ

ــت ــاعی    سیاس ــوان دف ــاهش ت ــاي ک ه
کـارگیري   همسو با فـشار خـارجی، بـه       

 ...جاسوسان در سطوح مختلف و 

 امنیـت   تهدیـدهاي هاي سـدنفوذ در      راه:  3نمودار شماره 
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 کتابنامه
 کریم قرآن

 .، تهران، چاپارفرهنگ علوم سیاسی). ١٣٧٩(آقابخشی، علی 
 .الله المرعشی النجفی ، قم، مکتبه آیتالبالغه شرح نهج). تا بی(الحدید، عبدالحمید  ابی ابن

اکبر غفاری، قم، جامعۀ  ترجمۀ علی ، العقول تحف). ١٤٠٤(ابن شعبه حرانی، حسن بن علی 
 .مدرسین

 .المصریه صقر، قاهره، دارالکتب کوشش احمد  ، بهالطالبیین مقاتل  ).۱۳۶۸ (اصفهانی، ابوالفرج
، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام کلمات قصار). ١٣٧٢بهار ( خمینی، سیدروح الله موسوی

 .خمینی
 .، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی امامصحیفۀ). ١٣٨٥(. ــــــــــــــــــ 

با دستگاه ها   آننظریه نفوذ؛ تبیین ماهیت انواع نفوذ و رابطۀ«). ١٣٩٤(اکبر  احمدیان، علی
فصلنامۀ آفاق ، »ای یانات امام خامنهبها و  گیری  ازدیدگاه با بهره(چهار طیفی تهدید 

 .٦٨-٣٥، صص٢٨، سال هشتم، شمارۀ امنیت
هی و دـفرمانۀ كدـهشوپژۀ و كدـنش، تهران، دادـتهديفی كالبد شكا). ١٣٨٥( صغرری، اتخافا

 .م دفاعیوـعلد و تاـس
امنیت نرم در  (مجموعه مقاالت همایش امنیت نرمچیستی تهدید نرم، ). ١٣٨٨(باقری، سیامک 

 .انشکده امام هادید، تهران، )جمهوری اسالمی ایران
نامۀ تحصیلی  پایان (المومنین خالق و سیاست  ازدیدگاه امیرا). ١٣٨٢(برزگر، محمدعلی 

 .، قم، مجتمع آموزش عالی شهید محالتی)کارشناسی ارشد
 .، تهران، دهخداالملل و سیاست خارجی  اصول روابط بین).١٣٦٩(بهزادی، حمید 

 ، ترجمۀ محمدعلی انصاریغررالحکم و دررالحکم). ١٣٧٨ (محمد بنمی آمدی، عبدالواحدیتم
 . قمی، مهر آیین

 . ، ترجمۀ احمدآرام، تهران، دفترنشرفرهنگ اسالمیترجمۀ الحیاه). ١٣٨٠(حکیمی، اخوان 
ری،  ب  ره ظم ع  م ام ق  م ای وده م ن  ره ه وع م ج م:  ت  والی ث دی ح). ۱۳۷۸(ای، سیدعلی  خامنهحسینی 

  ت رک ، ش ی الم  اس ات غ ی ل ب  ت ان ازم ران، س ه ت،  ری ب  ره ظم ع  م ام ق ر م ت  دف ن دوی  و ت م ظی ن  و ت ه ی ه ت
                   .ل ل م ال ن ی ر ب ش  و ن اپ چ

 . دهخداۀنام ، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه لغتفرهنگ متوسط دهخدا ).١٣٨٥(اکبر  دهخدا، علی
 .ع جهانی اهل بیتاختر رضوی، قم، مجم  حسینۀ، ترجمفروغ والیت ).١٣٨٧(سبحانی، جعفر 

 . ، قم، دارالحدیث)للصبحی صالح( نهج البالغة ).١٤١٤(سیدالرضی، محمد بن حسین 
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 .، تهران، مرکز نشر دانشگاهیتاریخ تحلیلی اسالم ).۱۳۹۰(شهیدی، سیدجعفر 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی در -های امنیتی بررسی نشانگاه «).١٣٩٣(پورآذر، علی سعادت  قلی

فصلنامۀ مجلس و  تهران، ،»یجان و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرانجمهوری آذربا
 .١٧٥-١٤٩، ص ٧٨، ش ٢١، سال راهبرد

، تهران، سازمان الملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین ).١٣٨٩(قوام، سیدعبدالعلی 
 ).سمت(مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 

اکبر غفاری و محمد آخوندی،  حیح علی، تصالکافی ).١٤٠٧(  کلینی، محمد بن یعقوب
 .٥ و٢دار الکتب اإلسالمیة، ج تهران،

، تهران،  دانشگاه ها و ابعاد تهدیدها قدرت ملی، شاخص ).١٣٨٧(گروه مطالعاتی امنیت ملی 
 .عالی دفاع ملی

حسنی حسین  تصحیح ،)للیثی(الحکم و المواعظ عیون ).١٣٧٦(لیثی واسطی، علی بن محمد 
  .دار الحدیث  بیرجندی، قم،

 .٧٥، بیروت، مؤسسۀ الوفاء، ج نواربحاراأل ).١٤٠٤(محمدباقر ، مجلسی
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، قم، مؤسسۀ آموزشی و پاسخ استاد به جوانان پرسشگر ).١٣٩١(مصباح یزدی، محمدتقی  
 .پژوهشی امام خمینی

 پژوهشکدۀ تحقیقات اسالمی مجلۀ حصون،، »امنیت و امنیت ملی«). ١٣٨٨بهار (مظلوم، علی 
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مجموعه مقاالت ، »های رسمی مهندسی فرهنگی از طریق آموزش«). ١٣٨٦(ملکی، حسن  
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 .البیت آل
 .، تهران، سروشایران  و امریکا). ١٣٨١(واعظی، حسن  

ه اطالع رسانی حفظ و نشر آثار های مختلف، قابل دسترسی در پایگا بیانات رهبری در مناسبت
  .  ای الله سیدعلی خامنه آیت
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  خالصۀ المقاالت
  

  

  مبدأ البقاء يف االجتاه الواقعي يف العالقات الدولية من منظار الفكر اإلسالمي 
   رضا سلیمانی / محمد جواد هراتی

  
؛ ولكن مل يسلّط الضوء على )التأريخ(يعترب مبدأ املعاد يف االجتاه الواقعي ظاهرة حديثة 

وميكن هذا اإلجتاه أن يتضمن ). اخللفية(من منظار الفكر اإلسالمي مبانيه، وماهيته ونقده 
األول هو تقييم األساس الدارويين ألصل البقاء يف النظرية الواقعية؛ والثاين : فرعني أساسيني

هو تقييم االختالف يف مدلول البقاء يف االجتاه اإلسالمي من جانب ويف النظرية الواقعية من 
ولذلك، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف ميكن حتليل . )املسألة(جانب آخر 

أما السبب األساسي ) السؤال(البنية التحتية الداروينية ملبدأ البقاء يف إطار الفكر اإلسالمي؟ 
الكامن وراء الفجوة املوجودة بني االجتاه اإلسالمي والغريب حول مبدأ البقاء هو االختالف 

أما ) الفرضية(مية ملوضوع البقاء واهلدف من تشكيل النظام السياسي يف زاوية الرؤية اإلسال
املقالة اليت بني يدي القارئ الكرمي، فتقوم بنقد وتقييم مبدأ البقاء من منظار الفكر 
اإلسالمي، وذلك من خالل تسليط الضوء على البنية التحيتة للداروينية االجتماعية ألصل 

ار مفهوم التفكيكية عند جاك دريدا إىل تفكيك مفهوم كما تسعى يف إط). اهلدف(البقاء 
البقاء كواحد من أهم املفاهيم املطروحة يف التبيني املسمى بالواقعي للعالقات الدولية، وميهد 

ومن إجنازات املقالة هو الكشف عن النقاط ). املنهج(األرضية إلعادة التفكري يف هذا املبدأ 
جتاهني اإلسالمي والغريب حول مبدأ البقاء يف العالقات املثرية لالختالف واجلدل يف اال

  ). النتيجة(الدولية 
  کلمات مفتاحیۀ

  . مبدأ البقاء، الواقعية، الدفاع، التعاون، احلياة الطيبة، احلفاظ على النظام واإلسالم

                                                       
.  الکاتب المسؤول(قسم المعارف اإلسالمیة بجامعة بوعلي سینا في همدان استاذ مشارک فی(  

.  استاذ مساعد في قسم العلوم السیاسیة بجامعة بیام نور  
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