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چکيده
آمريكا در راستاي تحقق راهبرد «فروپاشي از درون و فشار از بيرون» ،پروژه نفوذ جرياني را عليه ج.ا.ايران طبقق
چهار اولويت انجام ميدهد -1 :نفوذ فرهنگي از طريقق «شقبيوون فرهنگقي»؛  -2نفقوذ سياسقي از طريقق «نقاتوي
سياسي»؛  -3نفوذ اقتصادي از طريق «تروريسم اقتصادي»؛ اين سه مرحله همان فروپاشقي از درون اسقت -4 .نفقوذ
امنيتي از طريق «تهديد امنيتي» يا فشار از بيرون .اين راهبرد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم باعق

تیييقر بقاور و رفتقار

ميگردد .آمريكا از طريق نفوذ به دنبال براندازي نظام ،استحاله انقالب و استفاده از عناصر نفوذپقيير بقراي تقثیير در
ادراک مردم و مسئولين است .نفوذ موردي مثل جاسوسي از طريق تصميمگيران ،تصميمسازان و خواص و يقا نفقوذ
جرياني مثل شبكهسازي باع

تیيير آرمانها ،ارزشها ،باورها ،نگاهها ،خواستههقا و سقبز زنقدگي مقيشقود .ايقن

پژوهش به روش زمينهاي موردي انجام گرديده و از نوع توسعهاي -كاربردي ميباشد .روش جمق آوري اطالعقا
ميداني و كتابوانهاي بوده و جامعه نمونه  70نفر است .هدف اين مقاله بررسي ابعاد و مؤلفهها و شاخصهقاي نفقوذ
آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) است .آمريكا طي فرآيند سه مرحلهاي بقه دنبقال نفقوذ در
حاكميت و نظام ج.ا.ايران است .مرحله اول؛ نفوذ و بازگشت آمريكا به ايران است كه شامل چهار گام است .مرحلقه
دوم؛ اشتباه محاسباتي است كه اين مرحله شامل سه گام است .مرحله سوم؛ راهبرد مهقار و محدودسقازي از طريقق
تحيير با اقناع است.
کليد واژهها :نفوذ ،تصميمگير ،تصميمساز ،مردم و خواص.
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مقدمه
نفوذ يز شيوه كمهزينه و ایربوش است كه آمريكا براي وصول به هدف شوم خقود آن
را با برنامهريزي دقيق و غفلت برخي از مسئولين نظام ج.ا.ايقران دنبقال مقيكنقد .شقناخت
پديده نفوذ و نقش آن در استحاله و فروپاشي انقالبهقا و نهضقتهقا ازجملقه مهقمتقرين
عوامققل و راهكارهققاي پايققداري دسققتاوردها و صققيانت از مجموعققه انقققالبهققا بققه شققمار
ميآيد(سعيدي شاهرودي.)1395 ،
فصلنامه علمي مطالعا

بهطور كلي نفوذ عبار

است از هرگونقه كقنش و رفتقاري كقه توسقگ گقروه موقالف

بهمنظور تثیيرگياري بر تفكر ،باور و درنتيجه رفتار شهروندان و مسئوالن كشقورهاي هقدف
انجام ميشود .چالشهاي مربوط به نفوذ آمريكقا عبقار انقد از -1 :مواجهقه ج.ا.ايقران بقا
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اپوزيسيون مجازي و بيشناسنامه؛ -2عمليقا
عمومي ايران؛  -3افزايش كيفي اققداما
ترويج شايعا

روانقي گسقترده ايقن اپوزيسقيون بقر افكقار

تبليیقي -روانقي اپوزيسقيون؛  -4دروغپقردازي و

هدفمند براي تحريز افكار عمقومي و  -5تیييقر در دسقتگاه محاسقباتي و

باورهاي نوبگان و گروههاي مرج و مسئولين عاليرتبه نظام .استكبار جهقاني بقه رهبقري
آمريكا از طريق نفوذ در دستگاه حاكميتي ج.ا.ايران به دنبال اجراي راهبقرد «تهقيسقازي از
درون و فشار از بيرون» است .روش راهبرد :اقتصادي است .ابزار راهبرد :مديران ناكارآمد و
مردم ناراضي با بهرهگيري از توان رسانهاي است .هدف راهبرد :برققراري رابطقه بقا آمريكقا
است (كالنتري.)3:1397،
با توجه به چالشهاي موجود و راهبرد آمريكا در قبال ج.ا.ايقران ،مسقئله ايقن پقژوهش
توجه به روشهاي نفوذ و پيامدهاي آن بهعنوان يز شيوه مؤیر و كقمهزينقه دشقمن بقراي
تیيير باورها و رفتارها ،مصادره مناصب ،شوصيتها و امكانا

درون نظام اسقت؛ بنقابراين

آنچه كه بهعنوان مسئله اصلي تحقيق ،ذهن محقق را به خود معطوف نموده ،اين اسقت كقه
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي نفوذ آمريكا در ج.ا.ايران بهمنظقور تیييقر بقاور و متعاققب آن
تیيير رفتار و نظر مردم و مسئولين نظام و پيامدهاي متثیر از آن كدامند؟ هشقدارهاي متعقدد
مقام معظم رهبري (مدظلهالعقالي) بيانگر عمق نگراني ايشان از روشها ،ابعاد و پيامدهاي مسقئله
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نفوذ است .تجربه چهل سال گيشته انقالب بيانگر آن است كه توجقه بقه ققدر

درونزاي


داخلي و استحكام ساخت دروني قدر

نظام با تثكيد بر وحد

بقين مقردم و مسقئولين و

همچنين همدلي بين مسئولين نظام ،عوامل مهم و بااهميتي هستند كه مقان از نفقوذ آمريكقا
در كشورمان ميگردد .بيتوجهي به نفوذ دشمن داراي پيامدهاي زير ميباشد -1 :آنچه كقه
در ذهن دشمن است ،بهعنوان تصميم مديران كشور عملياتي ميشقود؛  -2اعمقال نفقوذ در
ايده و پيشنهادِ كارشناسان و صاحبنظراني كه نقش مهمي در تصميمسازي بقراي مسقئولين
مردم را نسبت به نظام بدبين نموده و از طريق مردم خواستههاي نامشروع خود را به كشقور
تحميل ميكند و  -4استكبار جهاني از طريق بازمهندسي افكار عمومي ،ذهن مردم را نسبت
به نظام بدبين نموده و از طريق مردم خواستههاي نامشروع خود را به كشور تحميل ميكند.
سؤال تحقيق :ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي ناشقي از نفقوذ آمريكقا بقراي تیييقر رفتقار
مسئولين و مردم از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي) كدامند؟
مباني نظری
با مراجعه به مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي ،تعداد سه پيشينه مرتبگ با نفوذ كقه ارتبقاط بقا
اين تحقيق دارد مطالعه شده و از نتايج آنها بهرهبرداري شده است:
الف .مقاله علمي -پژوهشي تحليلي بر رهبري و نفوذ :نتيجه تحقيق بيانگر اين است كقه
مشوص شود كه در مفهومسازي و بهكارگيري واژه نفوذ و راهكارها و عوامل مؤیر در نفوذ
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دارند؛  -3دشمن از طريق بازمهندسي افكار عمومي كه يكي از شگردهاي نفوذ است ،ذهقن

رهبر ،آيا انسجام و اجماع نظر ميان صقاحبنظقران وجقود داشقته اسقت يقا اينكقه ابهقام و
ناروشنيهايي ديده ميشود .بهويژه اينكه در ادبيا
و اصققطالحا

رهبري با روند رو به تزايدي از عبارا

رهبققري يعنققي انققواع رهبققري بققهخصققوص در ده سققال اخيققر مواجققه

بودهايم(ميرزاييدريايي.)121:1395،
ب .مقاله علمي -پژوهشي واكاوي مسئله نفوذ فرهنگي در كالم مقام معظقم رهبقري بقا
تكيه بر آيا

قرآن :نتيجه تحقيق بيانگر اين است كه نظام سلطهگر غرب ،با ايجقاد يقثس و

نااميدي در جوانان ،آنها را منزوي كرده و سپس با دادن وعدههاي فريبنده به ايشقان ،آنهقا
را در راستاي اهداف شيطاني خود به خدمت ميگيقرد .دشقمن بقا تثكيقد بقر شقكافهقاي
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اجتماعي ،ازجمله گسست نسلها و جريانسازي موازي در قبال انقالب ،در جهقت منفعقل
ساختن اقشار اجتماعي كوشش مي كند و اين همان نفقوذ فرهنگقي اسقت كقه مققام معظقم
رهبري (مدظلهالعالي) ،مبارزه و مقابله با آن را در اولويت ساير روشها ميداند

(خاتمي سقبزواري و

بقيعي.)551:1396،
ج .مقاله علمي -پژوهشقي نفوذشناسقي؛ بقازخواني انديشقه هقاي مققام معظقم رهبقري
(مدظلهالعالي) :نتيجه تحقيق بيانگر اين است كه مطالعه و بررسي ديدگاههقاي مققام معظقم
فصلنامه علمي مطالعا

رهبري (مدظلهالعقالي) در طي بيش از دو دهه از پايان جنگ تحميلقي حقاكي از ايقن اسقت كقه
ايشان مهمترين خطر و احتمال آسيب براي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را از ناحيقه
غفلت نوبگان از موضوع فرهنگ و نفوذ فرهنگي دشمن در جامعه ميدانند .ايقن تثكيقدا
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در آستانه توافق هستهاي در كالم معظم له ،شد
محققان گشود .عبار

بيشتري گرفت و ادبياتي نوين پقيش روي

نفوذ ،در پيآمقد كليقدواژگاني همچقون تهقاجم فرهنگقي ،عمليقا

رواني ،جنگ نرم ،شبيوون فرهنگي و  ...لوازم و مستندا

خود را به همقراه دارد

(حقاتمي و

طهماسبيپقور .)139:1394،در پيشينههاي يادشده ،بيشتر به مسائلي مانند شقكافهقاي اجتمقاعي،
گسست نسلها ،غفلت از نوبگان و راهكارها و عوامل مؤیر بر نفوذ توجه شقده اسقت .در
مقاله حاضر بيشتر به پيامدهاي ناشي از تیيير رفتار پرداخته ميشود .البته از مباني غفلقت از
نوبگان كه در پيشينهها به آن اشاره شده است ،استفاده شده است.
نفوذ
نفوذ 1:در لیت به معني كنش يا قدرتي است كه يقز نتيجقهاي را بقدون اعمقال آشقكار
زور يا بدون اعمال مستقيم فرمان ،توليد ميكند و دراصطالح عبقار
مستقيم يا غيرمستقيم باع

تیيير در رفتقار يقا نظقرا

از اعمقالي اسقت كقه

ديگقران مقيشقود (القواني.)142 :1386،

لیتنامه آنالين كمبريج نفوذ را تبديل شدن به بوشقي از يقز گقروه بقهصقور
بهمنظور دست يافتن به اطالعا
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موفيانقه،

و يا براي تحت تثیير قرار دادن شيوه تفكر و يا رفتار آن
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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گقروه تعريقف كقرده اسقت كقه نفقوذگر بقهآرامقي در محقل ،سيسقتم يقا سقازمان نفقوذ
ميكند(ديكشنري آنالين كمبريج .)2015:در تعاريف ،از نفوذ بهعنوان سازوكاري براي ایرگياري بر
ديگران ياد شده است .اگر شوصي بتواند ديگري را متقاعد كند كه عقيدهاش را درباره يقز
يا چند موضوع تیيير دهد ،رفتاري را انجام دهد و يا از انجام آن خودداري كند و به محقيگ
پيرامون خود ،به شكلي خاص بنگرد ،در حقيقت نفوذ تحققيافته و «قدر » به كقار گرفتقه
ادراک مسئوالن و مردم بهمنظور تیيير نگرش ،رفتار و ساختار است؛ بنابراين تعريقف نفقوذ
سياسي ،يعني تصرف دشمن در ادراک سياسي مسئوالن و نفوذ فرهنگي ،يعنقي تصقرف در
ادراک فرهنگي مردم (سعيدي شاهرودي.)16 :1395،
شناخت پديده نفوذ و نققش آن در اسقتحاله و فروپاشقي انققالبهقا و نهضقتهقا ازجملقه
مهمترين عوامل و راهكارهاي پايداري دستاوردها و صقيانت از مجموعقه انققالبهقا بقه شقمار
ميرود .نگراني و هشدارهاي رهبران الهي در زمينقه تهديقدهايي كقه متوجقه شقريعت ،مقردم و
حكومت ديني و انقالب ميشود ،دربرگيرنده مصالح اسقالم و مسقلمين و شناسقاندن خطرهقا و
تهديدهاي دشقمن خقارجي و ايقادي داخلقي آنقان مقيباشقد .بقر همقين اسقاس اميرالمقؤمنين
علي(عليهالسقالم) ميفرمايد« :حيركم عدواً في الصدور خفيقا و نفق

فقي انذان نجيقا؛ مقن شقما را
1

پرهيز ميدهم از دشمني كه موفيانه در سينهها نفوذ ميكند و آهسته در گوشها نجوا ميكند».
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شده است (الواني و همكاران .)382 :1385،در تعريفي ديگقر منظقور از نفقوذ تصقرف دشقمن در

موفقيت نفوذ
نفوذ در ديگران ،هميشه بقا قصقد تیييقر نگقرش انجقام نمقيپقييرد .گقاهي هقدف بقارز
نفوذكننده ،شكل دادن به نگرش و يا تقويت نگرش طرف مقابل است (اون و ديگقران.)275 :1377 ،
نفوذ يز شيوه كمهزينه براي وصول به هدف است كه اگر با برنامهريزي اجرا شود ،باعق
كاهش هزينه و افزايش ایربوشي ميگردد و از طرفي عامل نفوذي و يا عامل هقدايتكننقده
و حامي وي را به موفقيت ميرساند .عوامل اين موفقيت عبار اند از:
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق 359
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 .1نداشتن هزينه و خطر درگيري مستقيم و مسلحانه،
 .2تثمين هزينههاي دستيابي به هدف از درون حاكميت،
 .3سوءاستفاده و مصادره مناصب با شوصيتها و ايجاد بياعتمادي و بدبيني و درنتيجه
پديد آوردن شكاف و اختالف داخلي،
 .4چسبندگي به شوصيتها و يا ادعقاي حضقور در جريانقا

و جنقاحهقاي خقودي،

پيچيده شدن هزينه برخورد و جداسازي يا سوتي و پيچيدگي امكان مقابله و برخورد با آن.
فصلنامه علمي مطالعا

 .5مطرح ساختن مطالبا

و شعارهاي عامهپسند و فراتر از ظرفيت و توان نظام و ايجاد

محبوبيت كاذب و فراگير و در عين حال محدود بودن ظرفيتهاي نظام و طقرح ضقرور
تیيير ساختار

(سون هدايت)14 :1390 ،
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شيوههاي نفوذ
مهمترين شيوههاي نفوذ را ميتوان بهصور

زير خالصه نمود:

 .1نفوذ در گروهاي مطالبهگر و معترض :اين گروهها با توجه بقه اينكقه ممكقن اسقت
داراي تنگناها و محدوديتهاي داخلي باشند ،دست ياري نفوذگر را ميپييرند.
 .2نفوذ از طريق نفوذي ،نفوذ از طريق جاسوس :استفاده از جاسوس ،كالسقيزتقرين
و قديميترين راه نفوذ است و بيشقتر از آن بقراي نفقوذ در نهادهقا و سقازمانهقاي نظقامي
استفاده ميشود.
 .3نفوذ از طريق نفوذگران اقتصادي :جاسوسي از شقركتهقا و مؤسسقا

تجقاري و

مالي كشور ،اخيراً با توجه به اهميت اقتصاد در روندهاي سياسي و امنيت ملقي كشقورها از
اهميت فراواني برخوردار شده است.
 .4نفوذ در حکومت ،نفوذ از طريق گمراه کردن :در اينجا نفوذگر با گمراه كردن مردم
و زايل كردن بصير

سياسي مسئولين ،تالش مي كند تا سياستمداران همسقوي خقود را در

اركان حكومت منصوب نمايد.
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 .5طريق جدايي و تفرقه :جدايي و تفرقه نيروهاي جبهه مقابل ،محيگ را براي نفقوذگر
مناسب مي كند .در اين شرايگ از طريق نفوذ ،جبهه مقابله تشقكيل نمقيشقود و يقا كقارايي




ندارد .در اين حالت توان نيروهاي داخلي صرف مقابله با يكقديگر و دعواهقاي جنقاحي و
سياسي ميشود.
 .6حمله به افراد کليددي :بقيشقز بعضقي چهقرههقا و شوصقيتهقا داراي تصقوير
كاريزماتيز و تثیيرگيار هستند و نيز بعضي شوصيتها به سقبب منصقب و جايگقاهي كقه
دارند ،ميتوانند در مقابله با نفوذ تثیيرگيار باشند و هم اينكه نفوذ را تسهيل كننقد .درنتيجقه
آنها و توريب چهره و جايگاهشان ،نفوذ خود را مضاعف نمايد (كرمي.)18- 25 :1395،
 .7نفوذ از طريق رسانه و رسانههاي جديد :فضاي مجازي عرصقهاي اسقت كقه در آن
بسياري از محدوديتها و موان مقابله با نفوذ وجود ندارد؛ بنابراين حقوزهاي اسقت كقه در
آن نفوذگران ميتوانند بهطور مستقيم با مردم و كنشگران سياسي رو در رو شوند و پيامهاي
خود را به آنان منتقل كنند .فضاي مجازي به نسبت كتاب ،روزنامه و مجله در دسترستقر و
ناشناخته تر اسقت و امكانقا

بيشقتري از قبيقل صقو

و تصقوير را نيقز در اختيقار كقاربر

ميگيارد .كمپينهايي كه له يا عليه اين جناح يا آن جناح به را ميافتند ،شايعاتي كه پراكنده
ميشود و تهمتهايي كه به نيروهاي داخلي زده ميشود ،ارادهها را تضعيف كرده و نيروهقا
را پراكنده و متفرّق ميكند و در خوشبينانهترين حالت ،نيروهاي داخلقي را دچقار انفعقال،
بيعملي ،خانهنشيني و كنارهگيري ميكند.
 .8نفوذ از طريق سازمانهاي مردمنهاد :فعاليت سازمانهاي مردمنهاد در جامعه اغلقب
حساسيت برانگيز نيست و چون اهداف و انگيزههقاي جامعقهپسقندي دارد ،ققدر

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

نفوذگر با هدف قرار دادن اين افراد سعي ميكند مقاومت آنها را بشكند و با همقراه كقردن

جقيب

زيادي در اختيار دارد .بيشز افشاگري و بدنام كردن افراد و اتهام زدن به نوبگان سياسقي
و اقتصادي و جم آوري اطالعا

درباره برنامهها و فعاليتهاي اقتصقادي دولقت ،اهميقت

زيادي براي نفوذگران دارد و كارمندان ادارا

دولتي در اين ارتباط نقش برجستهاي دارند.

احزاب سياسي و چهرههاي حزبي به علت نياز مالي ازجمله راههاي نفوذ به شمار ميروند.
مطالبا

احزاب سياسي و شعارهاي آنان نيز ظرفيت نفوذ را دارند (كرمي.)25- 32 :1395،
361




نفوذ از منظر مقام معظم رهبري
فراواني برخي اصطالحا

(مدظلهالعالي)

در كالم رهبر معظم انقالب (مدظلهالعقالي) نظير جنگ نرم و خطر

نفوذ ،حاكي از اهميت و حساسيت موضوع بوده و ضرور
را ميطلبد .مقام معظم رهبري

(مدظلهالعقالي)

حساسيت دولتمقردان و مقردم

از سالهاي  1365تاكنون بارها نسبت بقه نفقوذ و

رخنه دشمنان ج.ا.ايران هشدار دادهاند .نفوذ ،رخنه ،هجوم و كلماتي از اين دست ،بهكقرا
توسگ معظم له ارائه شده است .بر اساس بيانا

مقام معظم رهبقري (مدظلقهالعقالي) ،دشقمن بقا

فصلنامه علمي مطالعا

نفوذ به ج.ا.ا قصد پيشبرد و هدف قديمي خود در تكميل پازل محاسباتي خقود را دارد كقه
مسائلي همچون تیيير در منطقه ،تیيير فرهنگ و سياست ،تقويت نارضقايتي در بقين مقردم،
جيب جوانان ،اخالل در باورها و اعتقادا

ايرانيان ،به دسقت گقرفتن مراكقز تصقميمگيقر،

بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،40پاييز 1399

بازگرداندن نفوذ غرب ،سلطه اقتصادي ،ضربه به اسالم و ...ازجملقه مهقمتقرين ايقن مقوارد
است .بر همين اساس مقام معظم رهبري

(مدظلقهالعقالي)

پيوسقته در بيانقا

خقويش خواسقتار

هوشياري در مواجه با نفوذ دشمن گرديدهاند .معظقملقه معتقدنقد كقه :يقزجقور دشقمني،
دشمني سوت است؛ بمبي بيندازند ،تيري بزنند ،تروريسقتي بفرسقتند .يقزجقور دشقمني،
دشمنيهاي نرم است كه من از چندي پيش مسئله نفوذ را مطرح كردم؛ نفوذ خيلقي مسقئله
مهمي است ...دشمن دارد براي نفوذ طراحي ميكند.
ايجاد رخنه از طريق نفوذ

(مدظلهالعالي)

«هوشياري در مقابل تالش دشمن براي نفوذ پيچيده و تدريجي ،ضرورتي عينقي اسقت.
بايد در اتواذ مواض انقالبي صراحت داشت ،اگر غفلت شود ناگهان ميبينيم كه دشقمن در
جاهايي رخنه كرده و مشیول كارهاي خطرناک فرهنگي ،اقتصادي و سياسي اسقت»
در ديدار رئيسجمهور و اعضاي هيث

ايشان در بيانا

(بيانقا

دولت در تاريخ .)1394 /06/04

ديگري ميفرمايند« :ما همقينطقور مقدام دربقاره نفقوذ دشقمن تكقرار

ميكنيم ،تثكيد ميكنيم ،ايجاد خلل در باورها است؛ باور انقالبي ،باور ديني .در معرفتهاي
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انقالبي و ديني اختالل ايجاد ميكنند؛ رخنه كردن در اينها است و از همه طرق هم استفاده
ميكنند و آدمهاي گوناگوني هم دارند؛ استاد دانشگاه هم دارند ،فعال دانشجويي هم دارنقد،


نوبه فكري و علمي هم دارند؛ همهجور آدمي براي ايجاد اين رخنهها هستند»

(بيانا

در ديدار

با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى در تاريخ .)1394/6/25
انواع نفوذ از منظر مقام معظم رهبري

(مدظلهالعالي)

نفوذ دوجور است :يز نفوذ موردي است ،نفوذ فردي است؛ يز نفقوذ جريقاني اسقت.
داريد ،يز مسئولي هستيد؛ يز نفر را با چهره آرايششده ،بزکشده ،با ماسز در مجموعقه
شما بفرستند؛ شما خيال كنيد دوست است ،در حالي كه او دوست نيست تا او بتوانقد كقار
خودش را انجام بدهد؛ گاهي جاسوسي است كه ايقن كمتقرينش اسقت؛ يعنقي كقماهميقت
ترينش جاسوسي است ،خبركشي و خبردهي است؛ گاهي كارش باالتر از جاسوسي اسقت،
تصميم شما را عوض ميكند .شما يز مديري هستيد ،يقز مسقئولي هسقتيد ،تصقميمگيقر
هستيد ،ميتوانيد يز حركت بزرگ يا مؤیري انجام بدهيد ،اگر چنانچه اين حركقت را ايقن
جور انجام بدهيد ،اين به نف دشمن است ،او ميآيد كاري ميكند كه شقما حركقت را ايقن
جور انجام بدهيد؛ يعنقي تصقميمسقازي .در همقه دسقتگاههقا سقابقه هقم دارد؛ فققگ هقم
دستگاههاي سياسي نيست

(بيانا

در ديدار فرماندهان گردانهاي بسيج « .)1394/9/4نفقوذ يعنقي چقه؟

نفوذ اقتصادي ممكن است كه البته كماهميتترين آن نفوذ اقتصادي است و ممكن است كه
جزو كماهميتترين نفوذ امنيتي باشد .نفوذ امنيتي چيز كوچكي نيست ،امقا در مقابقل نفقوذ

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

نفوذ موردي خيلي نمونه دارد ،معنايش اين است كه فرض كنيقد شقما يقز دمودسقتگاهي

فكري و فرهنگي و سياسي ،كماهميت است .نفوذ امنيتي عوامل خقودش را دارد ،مسقئولين
گوناگون ازجملقه خقود سقپاه جلقوي نفقوذ امنيتقي دشقمن را بقا كمقال ققدر

انشقاءاهلل

مي گيرند .در زمينههاي اقتصادي ،چشمهاي بيناي مسئولين اقتصقادي بايسقتي بقاز باشقد و
مواظب باشند كه {دشمنان} نفوذ اقتصادي پيدا نكنند؛ چون نفوذ دشمن پايه اقتصادِ محكم
را متزلزل مي كند .آنجاهايي كه نفوذ اقتصادي كردند ،آنجاهايي كه توانستند خودشقان را بقر
اقتصاد كشورها و ملّتها مثل يز بوتكي سوار بكنند ،پقدر آن كشقورها درآمقد .اينجقا ده
پانزده سال قبل از اين ،رئيس يكي از همين كشورهايي كه جزو كشورهاي پيشقرفته منطققه
ما بود ،در سفري كه به تهران داشت و پيش ما آمد ،به مقن گفقت آققا مقا بقه خقاطر نفقوذ
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اقتصادي در ظرف يز شب تبديل شديم به فقير ،به گدا؛ راست ميگفت .فالن سقرمايهدار،
بهخاطر فالن خصوصيت اراده ميكند اين كشور را بقه زانقو دربيقاورد :سقرمايه خقودش را
ميكشد بيرون يا تصرفاتي ميكند كه اقتصاد آن كشور به زانو دربيايد .اين هقم البتقه خيلقي
مهم است؛ اما در قبال اقتصاد فرهنگقي ،اقتصقاد سياسقي ،نفقوذ سياسقي و نفقوذ فرهنگقي،
اهميتش كمتر است و از همه مهمتر ،نفوذ سياسقي و نفقوذ فرهنگقي اسقت .دشقمن سقعي
ميكند در زمينه فرهنگي ،باورهاي جامعه را دگرگون كند و آن باورهايي را كه توانسته ايقن
فصلنامه علمي مطالعا

جامعه را سرپا نگه دارد ،جابهجا كند ،خدشه در آنها وارد كند ،اختالل و رخنه در آنها بقه
وجود بياورد .خرجها ميكنند؛ ميلياردها خرج ميكنند براي اين مقصود؛ اين رخنقه و نفقوذ
فرهنگي است .نفوذ سياسي هم اين است كه در مراكز تصقميمگيقري و اگقر نشقد تصقميم

بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،40پاييز 1399

سازي ،نفوذ بكنند .وقتي دستگاههاي سياسي و دستگاههاي مديريتي يز كشور تحت تقثیير
دشمنان مستكبر قرار گرفت ،آنوقت همه تصميمگيريها در اين كشور بر طبق خواسقت و
ميل و اراده مستكبرين انجام خواهد گرفت؛ يعني مجبور ميشوند .وقتي يز كشوري تحت
نفوذ سياسي قرار گرفت ،حركت آن كشور ،جهتگيري آن كشور در دستگاههاي مقديريتي،
بر طبق اراده آنها است؛ آنها هم همين را ميخواهند .آنها دوست نميدارند كه يقز نفقر
از خودشان را بر يز كشوري مسلگ بكنند ،مثل آن چيزي كه در اواخقر ققرن  19و اوايقل
قرن  20در هند اين كار را كردند؛ از خودشان آنجا مثمور داشتند؛ يز نفر از انگليس رئيس
هند بود .امروز اين امكانپيير نيست؛ براي آن ها بهتر اين است كه از خود آن ملّت كسقاني
در رأس آن كشور باشند كه مثل آنها فكر كنند ،مثل آنها اراده كنند ،مثل آنها و بقر طبقق
مصالح آنها تصميم بگيرند؛ اين نفوذ سياسي است[ .هدف اين است كه] در مراكز تصقميم
گيري نفوذ كنند ،اگر نتوانستند در مراكز تصميمسازي [نفوذ كنند]؛ زيرا جاهايي هسقت كقه
تصميمسازي ميكند .اينها كارهايي است كه دشمن انجام ميدهد كه اين مهم مقيبايسقت
مورد توجقه نوبگقان ،مقديران عقالي سقازمانهقا و ارگقانهقاي موتلقف ج.ا.ا ايقران ققرار
گيرد»(بيانا

در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى  .)1394/06/25مجموعه بيانا

رهبري(مدظلهالعالي) بيانگر اين است كه نفوذ باع
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مققام معظقم

تیيير نگرش و درنهايت تیيير رفتقار و نظقر

تصميمگيران ،تصميمسازان ،اذهان مردم و خواص ميگردد .اين تیيير رفتار داراي پيامدهاي


خطرناكي است كه در نتيجه مقاله به آنها پرداخته ميشود ،بنابراين با توجه به ديدگاههقاي
مقام معظم رهبري (مدظلهالعقالي) پيرامون مسئله نفوذ ،الگوي مفهومي تحقيقق طبقق شقكل زيقر
مي باشد .در اين الگو نفوذ داراي دو بُعد موردي يا فردي و جرياني يا شقبكهاي اسقت .هقر
بُعد داراي چهار مؤلفه فرهنگي -سياسي -اقتصادي و امنيتقي اسقت .هقر مؤلفقه بقه چهقار
روش اجرا ميگردد :نفوذ در تصميمگيران ،تصميمسازان ،خواص و مهندسي ذهن و افكقار
درنهايت تیيير رفتار مسئولين نظام و مردم ميشود.

شکل شماره  :1الگوي مفهومي تحقيق

روششناسي تحقيق

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

عمومي مردم .بنابراين ابعاد ،مؤلفه هقا و روش هقاي اجقراي نفقوذ منجقر بقه تیييقر بقاور و

در اين تحقيق ،پژوهشگر تنها ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي نفوذ را بررسي نموده است،
بنابراين به روش پژوهش زمينه اي موردي بقا رويكقرد كمقي انجقام گرديقده اسقت .نتقايج
پژوهش كاربردي و تصميمگرا ميباشد و ميتواند مورد استفاده تصميمگيرندگان بوشهاي
حاكميتي ،كشوري و لشكري قرار گيرد ،درنتيجه نوع پژوهش توسقعهاي -كقاربردي اسقت.
قلمرو تحقيق از نظر زماني ،پس از انعقاد برجام ،از سال  2017تا سال  2020م ميباشقد .از
نظر مكاني ،شامل جیرافياي ج.ا.ايران ميباشد .جامعه آماري اين تحقيقق صقاحبنظقران و
نوبگان حاكميتي ،كشوري و لشكري كه حداقل داراي مدرک تحصيلي كارشناسي بوده كقه
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سه سال بهعنوان مدير در بوشهاي دولتي و لشكري انجام وظيفه كردهانقد .تعقداد جامعقه
نمونه  70نفر ميباشد .چون جامعه آماري كمتر از  100نفر ميباشد ،نمونهگيري بهصقور
تمامشمار و  50نفر ميباشد .اطالعا

اين تحقيق از دو روش «ميداني» و «بررسي اسقناد و

مدارک (كتابوانهاي علمي و توصصي)» گردآوري شده است .در روش كتابوانهاي ،ادبيا
موضوع و اطالعا

نظري مورد نياز بقا جسقتوجقوي كتابوانقهاي توصصقي ،اينترنتقي و

بانزهاي اطالعاتي به دست آمده است .در روش ميداني ،پرسشنامهاي تنظقيم شقد كقه 20
فصلنامه علمي مطالعا

پرسش بسته آن از طريق طيف ليكر

در پنج سطح طبقهبندي گرديد .طراحي پرسشنامه بقا

روش دلفي و با استفاده از نظر صاحب نظقران ،اسقتادان ،متوصصقان و خبرگقان ،سياسقي-
دفاعي ،شناسايي و سپس پرسشنامه مقدماتي تهيه و در دو مرحله بين خبرگان توزي شقد و
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پس از تعيين اعتبار و روايي آن ،پرسشنامه نهايي تهيه گرديقده اسقت .بقراي تعيقين روايقي
پرسشنامه از روش روايي محتوا و توزي دومرحلهاي پرسشنامه استفاده شده و براي تعيقين
پايايي آزمون از روش آلفاي كرونبقا اسقتفاده شقده و يقز نمونقه اوليقه بقين خبرگقان و
كارشناسان ،پقيشآزمقون گرديقد و سقپس بقا اسقتفاده از دادههقاي بقهدسقتآمقده از ايقن
پرسشنامهها و به كمز نرمافزار آماري  ،SPSSميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونبقا
بزرگتر از  0/8به دسقت آمقد ،بنقابراين پرسشقنامه مقورد اسقتفاده از قابليقت اعتمقاد الزم
برخوردار ميباشد.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
تجزيهوتحليل جمعيتشناختي
طبق جدول زير ،جامعه نمونه  50نفر است كه  30نفر آن داراي مدرک كارشناسي بقوده
و سنوا

خدمتي آنها بين دو تا پنج سال است 15 .نفر داراي مدرک كارشناسي ارشد بوده

و سنوا

خدمتي آن ها بين پنج تا ده سال است .پنج نفر داري مدرک دكترا بوده و سقنوا

خدمتي آنها باالي  25سال است؛ بنابراين جامعه نمونه از نظر مقدرک ،سقنوا
تجربه حضور در جنگ سوريه داراي تجربه خوبي ميباشند .نفرا
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سال تجربه جنگ در سوريه را دارند.

خقدمت و

اين جامعه حداقل يقز



جدول شماره  :1ويژگيهاي جامعه نمونه
ردیف

مدرک تحصيلي

سنوات خدمت

تعداد

1

كارشناس

 2تا  5سال

 5نفر

2

كارشناسي ارشد

 5تا  10سال

 15نفر

3

دكترا

 25سال به باال

 30نفر

15

5

نمودار شماره  :1مدرک تحصيلي جامعه نمونه

30

20

30
15
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30

30
20
10
0

10
5

0

نمودار شماره  :2سنوات خدمت جامعه نمونه

تجزیهوتحليل یافتههای تحقيق
بهمنظور تجزيهوتحليل سالهاي تحقيق ،بر اساس پرسشنامههاي تنظيمشده كه طبق نظقر
خبرگان بر اساس طيف ليكر

تهيقه شقده و بقين جامعقه نمونقه توزيق گرديقده اسقت،
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پاسخهاي اخيشده از آنها مقادير بهدستآمده براي يافتهها در قالب جقدول درج ميقانگين
وض موجود ،ميانگين رتبهها و درصد فراواني نسبي براي هر يقز از سقؤاال
جداگانه به شرح زير محاسبه شده است .جدول زير در قالب طيقف ليكقر

بقهصقور
(خيلقي زيقاد،

زياد ،متوسگ ،كم و خيلي كم) و بر اساس نمره  5و  4و  3و  2و  1تنظيم شده است؛ يعني
عواملي كه ميانگين نمره  3به باال (متوسگ) بگيرند ،تثييد ميگردند .بر اساس پرسشنامههاي
دريافتي ،ميانگين امتياز هر يز از عوامل بيشتر از  4ميباشد ،چون ميانگين نمره پاسخهقاي
فصلنامه علمي مطالعا

دريافتي زياد ( 4به باال) ميباشد ،بنابراين عوامل زير توسگ جامعه نمونه تثييد شقده اسقت.
عواملي كه ميانگين نمره دريافتي آن ها كمتر از حد متوسگ بوده (كمتقر از  ،)3مقورد تثييقد
جامعه نمونه قرار نگرفته و به همين دليل تجزيهوتحليقل كمقي نشقدهانقد .در جقدول زيقر
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فراواني پاسخهاي دادهشده ناشي از تیيير رفتار كه داراي ميانگين بيشتر از  3ميباشند ،بيقان
شده است .جدول زير بيانگر اين است كه نفوذ باع

سازان ،مهندسي افكار و اذهان مردم و تیيير نگرش خواص ميگردد .تیيير نگرش منجر بقه
تیيير رفتار مي گردد .چنانچه دشمن موفق به تیيير رفتقار در سقطوح حقاكميتي و مسقئولين
كشور گردد ،به اهداف شوم خود مقيرسقد ،بنقابراين تیييقر رفتقار داراي پيامقدهاي بسقيار
خطرناكي است كه در جدول زير به آنها اشاره شده است.
جدول شماره  :2پيامدهاي ناشي از تغيير رفتار
مؤلفههای نفوذ

تغيير رفتار در مراکز
تصميمگيري
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تیيير بقاور تصقميمگيقران ،تصقميم-

تغيير رفتار در مراکز

ميانگين

فراواني

رتبهها

نسبي
69/9

پيامدهای تغيير رفتار

ميانگين

عدم كنترل و برنامهريزي

4/521

61/58

نگاه به بيرون

4/534

62/2

76

غفلت از درون

3/678

33/97

54/8

ايجاد تورم

4/418

58/58

51/4

ايجاد ركود

4/815

71/08

52/1

رانتخواري

3/562

29/58

53/4

فساد اقتصادي

4/267

54/29

64/4

جمود فكري

4/062

45/41

70/5


مؤلفههای نفوذ

پيامدهای تغيير رفتار

ميانگين

تصميمسازي

جاسوسي

4/075

ميانگين

فراواني

رتبهها

نسبي

46/09

51/4

3/514

30/8

58/2

نااميدي

4/219

51/21

51/4

اغتشاش

4/212

50/65

60/3

شكاف بين مسئولين و مردم

3/76

38/38

87/7

بياعتمادي مردم به مسئولين

4/459

58/72

67/8

تسليم فضاي مجازي

4/521

60/95

88/4

تسليم جنگ رسانهاي

4/719

67/66

89

تضعيف جايگاه رهبري

4/719

67/66

89

تغييدددر رفتدددار در

متهم نمودن نهادهاي انقالبي

4/377

56

89

خواص

هموار نمودن مسير پيشقرفت

4/336

54/92

87/7

3/911

40/75

87/7

4/219

51/21

51/4

دوگانه دولت -نظام

4/062

45/41

70/5

دوگانه مقاومت -معيشت

3/678

33/97

54/8

دوگانه موشز -معيشت

3/514

30/8

58/2

دوگانه آزادي -اجبار

4/377

56

4/719

67/66

پيادهسازي راهبردهاي دشمن
پيققادهسققازي سياسققتهققاي
دشمن

تغيير رفتار ناشدي از
مهندسددي افکددار و
ذهن مردم

و برنامههاي دشمن
نفوذ اقتصادي

دوگانه معيشت -حفظ نظام
دوگانققه مققياكره -مقاومققت

نفوذ سياسي

نفوذ امنيتي

نفوذ فرهنگي

هستهاي

دوگانقققه فرهنقققگ غربقققي-
اسالمي

با توجه به جدول باال ،عاملهايي كه ميانگين نمرا
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3/514

28/9

50/7

89
61/4

دادهشده به آنها اختالف معنادار با

عدد  3داشته و بيشتر از  3باشند ،توان نقشآفريني بهعنوان پيامد تیيير رفتار را دارند و فقگ
عواملي كه رتبه زياد يا خيلي زياد كسب نمودهاند ،نقشآفرينند.
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بنياد دفاع از دموكراسي1اتاق فكر و انديشكده سياسي آمريكا است كقه نققش مهمقي در
شكلگيري سياست خارجي واشينگتن در قبال ايران دارد و متقولي اصقلي پقروژه نفقوذ در
ج.ا.ايران ميباشد ،به همين دليل تمركز فعاليتهاي آن بر امنيقت ملقي و سياسقت خقارجي
ج.ا.ايران است .مثموريت اصلي اين بنياد در ايران سياسقتگقياري و راهبقري پقروژه نفقوذ
است .اين بنياد براي نفوذ در مراكز تصميمساز و تصميمگير ج.ا.ايران مثموريت خقود را بقه
ترتيب اولويت در چهار حوزه فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و امنيتي بهطقور هقمزمقان آغقاز
فصلنامه علمي مطالعا

كرده است .آمريكا در راستاي تحقق راهبرد «فروپاشي از درون و فشقار از بيقرون» ،پقروژه
نفوذ را طبق اولويتهاي زير انجام ميدهد :اولويت اول «شبيوون فرهنگقي» ،اولويقت دوم
«ناتوي سياسي» و اولويت سوم «تروريسم اقتصادي» .ايقن سقه مرحلقه همقان فروپاشقي از
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درون است .اولويت چهارم آن «تهديد نظامي» يا فشار از بيرون است.
الف .نفوذ فرهنگي( :دوگانه آزادی -اجبار دوگانه فرهنگ غربي -اسالمي)

رسانه ملي ايران با برندنمايي سلبريتي ها بهترين ابزار براي نفوذ فرهنگي بنياد دفقاع از
دموكراسي است .نفوذ فرهنگي به قدر ي زياد شده است كه رسانه ملقي طقي يقز برنامقه
ناخواسته و از پيش طراحيشده ،در حال اسطورهسازي از سلبريتيهقا مقيباشقد .در ايقن
راستا به قدري موفق عمل نموده است كقه اغلقب سقلبريتي هقا داراي محقافظ شوصقي و
باديگارد هستند .بي حجابي در خودروها و كشف حجاب در اماكن عمقومي بقهخصقوص
پارکها ،سگ گرداني در اماكن و خيابان ها ،فراموش شدن امر به معروف و نهي از منكقر،
پوششه اي نامناسب آقايان و خانمها ،اسطورهسازي از هنرپيشه ها ،ورزشكارها و افقرادي
كه معاند و موالف نظام و نهادهقاي انقالبقي هسقتند ،از مصقاديق نفقوذ فرهنگقي بنيقاد،
به اصطالح دفاع از دموكراسي است .با توجه به موارد باال و تداخل وظايف دسقتگاههقا و
سازمانهاي متولي فرهنگ مي توان ادعا نمود كه اين بنياد در حوزه نفقوذ فرهنگقي موفقق
عمل نموده است.
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ب .نفوذ سياسي( :دوگانه مذاكره -مقاومت هستهای و دوگانه دولت -نظام)

نفوذ سياسي بنياد دفاع از دموكراسي در داخل ج.ا.ايران بهقدري زياد است كه با وجقود
اينكه مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) بارها فرمودند كه مياكره با آمريكقا سقم اسقت و مقياكره
نميكنيم ،اما هنوز برخي از دولتمردان و سياسيون به دنبال مياكره با كدخدا هستند .رعايت
نكردن خطوط قرمز اعالمي توسگ مقام معظم رهبري (مدظلقهالعقالي) در برجقام توسقگ دولقت،
نفوذ سياسي در دولت به شمار ميروند .بهطور خالصه شد

نفقوذ سياسقي بنيقاد دفقاع از

دموكراسي در دولت و برخي از خواص ،تصميمسازان و تصميمگيران بهقدري زيقاد اسقت
كه تنها راه برونرفت از مشكال

موجود را مياكره و تعامل با آمريكقا مقيداننقد .چنانچقه

مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) شوصاً مان از نفوذ سياسي آمريكا نميشد ،برجقامهقاي  2و 3
و  4و اليآخر پيامد اصلي نفوذ سياسي اين بنياد بهاصطالح دفاع از دموكراسي مقيشقد .بقا
توجه به موارد باال و آمادگي دولت براي انجام مياكره ،ميتوان ادعا نمود كقه ايقن بنيقاد در
حوزه نفوذ سياسي موفق عمل كقرده اسقت .البتقه موفقيقتهقاي ايقن بنيقاد بقا مقاومقت و
هوشياري مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) با بنبست مواجه ميگردد.
پ .نفوذ اقتصادی( :دوگانه معيشت -حفظ نظام)

با وجود كاهش شديد نر ارز ،اما هنوز قيمت كاالهاي اساسي ،اجناس و ساير خدما
كاهش نيافته است .علت اصلي آن فعاليت شديد اين بنياد در داخل ج.ا.ايران بقا اسقتفاده از
عناصر نفوذي است .بنابراين عالوه بر مشكال

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

تصويب لوايح «سي اف تي»« ،اف اي تي اف»« ،پقالرمو» و «سقند  »2030از مصقاديق عينقي

مديريتي ،عناصر نفوذي هستند كه مقان از

كاهش قيمت در ساير حوزهها ميگردند .بنياد دفاع از دموكراسي بقا نفقوذ در دسقتگاههقاي
دولتي و مديريتي و تقرب به عناصر و افراد خاص و حساس مثل مديران ارشد ،آققازادههقا،
بيو

برخي از مراج و ائمه جمعه ،فساد اداري و اقتصادي را در داخل ج.ا.ايقران نهادينقه

نموده و دامنه آن بهقدري گسترده شده كه متثسفانه دامنه قوه قضقائيه را هقم گرفتقه اسقت.
مصاديق و نمونههاي بارز اين مفاسد طي سه سال گيشته بيسابقه بوده است .سقوءاسقتفاده
از ارزهاي دولتي براي واردا
كارگران ،اغتشاشا

كاالهاي اساسي ،تعطيلقي بقيسقابقه كارخانجقا  ،بيكقاري

كارگري و صنفي ايجادشده در داخل كشور و تورم و ركود پايدار كقه
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زندگي شوصي خانوادهها و مديريت اصلي سازمان ها را با چالش جدي مواجقه نمقوده ،از
پيامدهاي اصلي نفوذ اقتصادي اين بنياد بهاصطالح دموكراسي است .با توجه به موارد باال و
ضعف مديريتي موجود در بدنه دستگاههاي دولتي ميتوان ادعا نمود كه اين بنياد در حقوزه
نفوذ اقتصادي موفق عمل كرده است.
ت .نفوذ امنيتي( :دوگانه مقاومت -معيشت دوگانه موشك -معيشت)
فصلنامه علمي مطالعا

بُعد خارجي نفوذ امنيتي شامل تهديدهاي نظامي و بيایر آمريكا عليقه ج.ا.ايقران اسقت،
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) بارها فرمودند كه جنگ نميشود و آمريكا توان اجقراي جنقگ
عليه كشورمان را ندارد ،به همين دليل معظمله فرمودند كه جنگ نميشود ،مياكره نميكنيم
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و مقاومت ميكنيم .بُعد داخلي نفوذ شامل مقابله با گروههاي معاند نظام و ساير گقروههقاي
تكفيري و تروريستي و جاسوسهاي داخلي است كه غفلت از آنها باع

ايجقاد نقاامني و

بيیباتي داخلي ميگردد.
تجزیهوتحليل مصاحبهها و اسناد و مدارک موجود
بر اساس اسناد و مدارک موجود و مصاحبه بهعملآمقده بقا صقاحبنظقران و خبرگقان،
آمريكا در سه مرحله طي هفت گام از طريق تیيير رفتار ،به دنبال نفوذ در حاكميت و نظقام
ج.ا.ايران است .مرحله اول؛ شامل گامهاي نفوذ و بازگشت آمريكا به ايقران اسقت كقه ايقن
مرحله شامل چهار گام است -1 :گام اول ،پاس و آبشار؛  -2گام دوم ،تضعيف اقتصاد ملقي
ايران؛  -3گام سوم ،جنگ ادراكي براي شرطسازي افكار عمقومي از تحقريمهقا و  -4گقام
چهارم ،انتقال غربگرايان ليبرال و سكوالر از حاشيه به متن ،ميباشقد .مرحلقه دوم؛ شقامل
اشتباه محاسباتي است كه اين مرحله شامل سقه گقام اسقت -1 :گقام اول ،عمليقا
راهبردي؛  -2گام دوم ،انتقال مياكرا
محاسباتي در نبرد محاسبا

فريقب

به كانال يز ديپلماسي و  -3گام سوم ،ايجاد اشقتباه

است .مرحله سوم؛ شامل راهبرد مهار و محدودسازي از طريق

تحيير با اقناع است .محقق پس از جم بندي اسناد و مدارک و تطبيق آن با نظر خبرگقان و
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صاحبنظران ،مراحل سهگانه باال را بهطور مفصل تجزيهوتحليل نموده است.


مرحله اول؛ گامهاي نفوذ و بازگشت آمريکا به ايران
گام اول :اين گام كه ميتوان از آن بقه مرحلقه (پقاس و آبشقار) يقاد كقرد ،هقمافزايقي
فتنهگران با غربيها منجر به تصويب و اجرايي شدن تحريمهاي جديد و هوشقمندانه عليقه
جمهوري اسالمي ايران گرديد .اصرار فتنهگران براي قانونستيزي و بيیبقا سقازي محقيگ
داخلي ايران ،درواق پاسي بود عليه ايران مناف و امنيقت ملقي بقه بيگانگقان كقه بقا آبشقار
گام دوم :اين گام يعني (تضعيف اقتصاد ملي ايران) بقا عمليقا

فشقار و تحقريم بقراي

تحيير ايران آغاز شد كه با تضعيف اقتصاد ملي ايران دنبال تضعيف قدر

ملي ،نارضقايتي

و رويگرداني اجتماعي در داخل ايران بود .در اين گام با كاهش ارزش پول ملي ،ایربوشقي
تحريمها با انتقال فشار به معيشت جام هدفگياري شده بود.
گام سوم :اين گام يعني (جنگ ادراكي براي شرطيسازي افكار عمقومي از تحقريمهقا)
پس از تضعيف اقتصاد ملي و كاهش ارزش پول ملي در برابقر ارزهقاي خقارجي عمليقاتي
شد .در اين گام ،طرفهاي آمريكايي و اروپايي شرطيسازي افكار عمومي از تحريمهقا را
در دستور كار قرار دادند .در اين ميان نشستهاي استانبول و بیداد بايد دو تصوير متفقاو
را به افكار عمومي در ايران منتقل ميكرد كه سازنده دو ادراک كقامالً متفقاو
نتايج مياكرا

و تثیيرا

و متضقاد از

آن بر سبد معيشت جامعه باشد.

 مياكرا

به ظاهر مثبت در استانبول با تثیير مثبت بر سبد معيشت جامعه،

 مياكرا

به ظاهر منفي در بیداد با تثیير منفي بر سبد معيشت جامعه.

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

تحريمهاي جديد از سوي سلطهگران همافزا شد.

درنتيجه جنگ ادراكي در همافزايي با تحريمهاي هوشمند در عمل افكار عمقومي را بقه
اين انگاره نزديز ساخت كه تیيير در سياست خارجي يگانه ،راه بهبقود وضقعيت معيشقت
است .البته اقتصاد ملي و ایربوشي تحريمها ،مجقدد سقناريوي بقيیبقا سقازي در محقيگ
داخلي ايران (شورشهاي اجتماعي و عمليا

ويژه) را به موازا

طرح آمريكا بقراي تیييقر

(نفوذ و بازگشت به ايران) به گزينههاي كا سفيد اضافه نمود.
گام چهارم :در اين گام (انتقال غربگرايان ليبرال و سكوالر از حاشقيه بقه مقتن دنبقال
ميشود) .در اين گام غربگرايان ليبرال و سكوالر كه در فتنه آمريكايي با راهبقرد پقاس و
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آبشار با غربيها همافزايي نموده بودند ،بايد به متن جامعه منتقل ميشدند .غربگرايقان در
اين گام سعي نمودند از پاس طرفهاي غربي بهره برده و با آبشقار عليقه گفتمقان انققالب
اسالمي و دستاوردهاي مقاومت ،از حاشيه به متن قدر

نفوذ كنند.

فرآيند پاس و آبشار در اين گام ،نفوذ در حلقههاي نظري و تصميمسقاز را بقه نفقوذ در
منصب تصميمگير پيوند زد .روزنامه آمريكايي نيويورکتايمز در اين باره با صراحت اذعقان
داشت( :تالشهاي كنوني براي ايجاد فشار اقتصادي بر ايران بايد با تالش براي حمايقت از
فصلنامه علمي مطالعا

اپوزيسيون داخلي همراه شود) .همچنين سوزان مقالوني و ري تيكقه از پژوهشقگران مركقز
سابان با تثكيد بر اين سياست اظهار داشتند( :سياست آمريكا در مقابقل ايقران بايقد تشقديد
فشارهاي اقتصادي و تحريم مالي آن كشور ،تقويت برخي نيروهاي آن و تثیيرگقياري روي
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آن كشور باشد).

رقابتهاي دروني صاحبان قدر
مرحله دوم؛ اشتباه محاسباتي
بر اساس رصد و بررسي اقداما

آمريكاييها ،اين مرحله از طرح آمريكا بقراي نفقوذ و

بازگشت به ايران را ميتوان در سه گام روايت كرد:
گام اول :در اين گام مقاما

كا سفيد با طراحي عمليا

فريب راهبردي و نشان دادن

در باغ سبز ،سعي نمودند در بازيگران جديد قدر  ،عطقش فزاينقدهاي را بقراي مقياكرا
ايجاد كنند .اقداما

زير شاهد مثال اين گام است:

 .1اعالم لیو تحريمها در كمتر از سه ماه پس از آغاز مياكرا

توسگ جان كري؛

 .2ارسال پيام ديپلماتيز از سقوي طقرف چينقي مبنقي بقر آزادي دههقا ميليقارد دالر از
داراييهاي توقيفي ايران در صور
سوئيفت توسگ ديپلما

آغاز مياكرا

و اعالم آمادگي براي هشت ميليقارد دالر

يز كشور اروپايي پس از آغاز مياكرا .

گام دوم :پس از طراحي عمليا

فريب راهبردي ،كقارگزاران آمريكقايي بقراي نفقوذ و

بازگشت به ايران ،درصدد برآمدند تا عالوه بر انتقال مياكرا
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ديپلماتيز ،روند مياكرا

از كانقال دو بقه كانقال يقز

در اين گام را به شرح زير مديريت نمايند.

 با رويكرد فشار و تحريم ،ايران را به پاي ميز مياكره كشانند؛


 انجام مياكرا

فراتر از موضوع هستهاي؛

 دوجانبه سازي مياكرا
 انجام مياكرا

بين آمريكا و ايران و

در همه سطوح ،بهويژه سطوح عالي.

گام سوم :در گام ايجاد اشتباه محاسباتي در طرف ايراني .در عمل اختيار ويقژهاي را بقه
طرف آمريكايي تقديم خواهد نمود .اين امتيازا

تكاليفي را متوجه ايقران خواهقد سقاخت

علت دقت در زواياي پيدا و پنهان متن برجام و قطعنامه  2231عالوه بر اينكقه تصقويري از
مسير حركت در آينده را نمايان ميسازد ،شمارش گلهاي خقورده و زده طقرفين در نبقرد
محاسبا

را نشان ميدهد.

مرحله سوم :راهبرد مهار و محدودسازي از طريق تحذير با اقناع
در مرحله تحيير با اقناع ايران بقراي در امقان مانقدن از مجقازا هقا (بازگشقتپقييري
تحريمها) و بهرهمندي از مشوقها (تعليق مشروط برخي از تحريمها) ،بايد ملزم به حركقت
در مسير ريلگياريشده توسگ آمريكا گردد .مرحله سوم از طرح آمريكقا از يقزسقو مقي-
خواهد جمهوري اسالمي ايران را در چهارچوب راهبقرد مهقار محقدود سقازد و از سقوي
ديگر ايران را بهتدريج و عملي در مسير (راهبرد تیيير رفتار) قرار دهقد .بررسقي گقزارش
مركز سابان و متن برجام و قطعنامه  2231دو موضوع زير را بهخوبي نمايان ميسازد.

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

كه در عمل ضريب موفقيت طرح آمريكا را در مراحل بعدي افزايش خواهد داد .بقه همقين

الف .مسير ریلگذاریشده برای اقناع ایران در مختصات چهارگانه

در گزارش مركز خاورميانه سابان ،مسير ريلگياريشده براي تحيير و اقناع ايران چنين
تعيين شده است كه:
 آمريكا تحت هيچ شرايطي نبايد بپييرد ايران كشور برتر در منطقه باشد؛
 برنامه هستهاي ايران متوقف شود؛
 حمايت از حزباهلل و حماس منتفي شود و
 تیيير نقشه وض موجود منطقه از سوي ايران كنار گياشته شود.
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درواق موتصا

چهارگانه ميكور ،ريلي است كه ايران بايد خود را در آن قرار دهقد و

حق ندارد از آن خارج شود و به ميل خود در منطقه بازي كند.
ب .برجام و قطعنامه 2231

مققينگققياري در برجققام و قطعنامققه 2231بققراي ممانعققت از خققروج ايققران از مسققير
ريلگياريشده است .اين مينگقياري در برجقام و قطعنامقه 2231در هقمافزايقي بقا مسقير
فصلنامه علمي مطالعا

ريلگياريشده براي تحيير و اقناع ،عمالً موتصقا

تحقيير را تثبيقت مقينمايقد و مقان

خروج ايران از اين مسير ميگردد .مقينگقياريهقا عبقار انقد از :محقدوديتهقاي برنامقه
موشكي براي مقابله با برتري ايران در منطقه ،تحريم تسليحاتي براي منتفي ساختن حمايت
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ايران از حزباهلل و حماس ،بازرسي و كنترلهاي بيسابقه و محدوديتهاي زماني آشكار و
پنهان براي عقب نگه داشتن و منسقو نمقودن برنامقه هسقتهاي ايقران .سقازوكار ماشقه در
برگشتپييري تحريمها براي كنترل رفتار منطقهاي ايقران؛ بنقابراين در مرحلقه سقوم طقرح
آمريكا ،اقناع و حير داشقتن ايقران در چهقارچوب موتصقا

چهارگانقه مقورد اشقاره در

گزارش سابان معين و با تصويب برجام و قطعنامه 2231الزماالجرا ميگردد.
نتيجهگيری و پيشنهاد
نتيجهگيري
آمريكا قبل از برجام تالش نمود تا مردم ايران را در مقابل دوگانه «معيشقت -هسقتهاي»
قرار دهد .مردم شريف ايران تحت رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري (مدظلهالعقالي) و بقا
ايستادگي و مقاومت در مقابل توطئههاي شوم دشمن ،پيشرفت هستهاي صلحآميقز را ادامقه
دادند .اين انتواب دشمن را مثيوس نمود و به همين دليل دشمن در مرحله بعدي بقا نفقوذ
در برخي از دستگاهها و همراهي تعداد قليلي از مسئولين به دنبال دوگانه «معيشت -ققدر
موشكي» رفت ،اين بار هم مردم با هوشياري و آگاهي ،فرزندان خود را در نيروهاي مسقلح
تنها نگياشته و با عبور صحيح از اين مقط حساس ،مجدد دشقمن را مقثيوس نمودنقد .در
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مقط كنوني ،دشمن با بهرهبرداري از وضعيت معيشتي و اقتصادي موجود كه بهطور عمقده


ناشي از سوء مديريت و عملكرد ضعيف مديران است ،به دنبال دوگانقه «معيشقت -نظقام»
است ،به همين دليل آمريكا با خروج يزطرفه از برجام و اعمقال تحقريمهقاي فلقجكننقده،
اقتصاد و معيشت مردم ايران را هدف ققرار داده و بقا اجقراي عمليقا

روانقي و مهندسقي

نمودن افكار مردم ،تالش دارد مردم ايران را در مقابل اصل نظام ،يعني «رهبري» قرار دهقد.
متثسفانه برخي رسانههاي داخلي غرب گرا و واگقرا بقا نظقام و همچنقين عناصقر فعقال در
«مياكره -مقاومت» ،علت اصلي خروج آمريكا از برجام را بقه مواضق و عملكقرد رهبقري
ربگ داده و تالش دارند تا هزينهها را متوجقه ايشقان سقازند؛ بنقابراين رسقانههقاي جريقان
انقالبي بايد به «ريشهيابي عميق و جام

علل خروج آمريكا از برجام» پرداخته و اين امر را

متوجه جريان غربگرا (به دليل اعتماد به غرب) ،معرفي نمايد .آمريكا در سه مرحلقه طقي
هف ت گام از طريق تیيير رفتار ،به دنبال نفوذ در حاكميت و نظام ج.ا.ايران است .مرحله اول
شامل گامهاي نفوذ و بازگشت آمريكا به ايران است كه اين مرحله شامل چهار گقام اسقت:
 -1گام اول ،پاس و آبشار؛  -2گام دوم ،تضعيف اقتصاد ملي ايقران؛  -3گقام سقوم ،جنقگ
ادراكي براي شرطيسازي افكار عمومي از تحريمها و  -4گام چهارم ،انتققال غقربگرايقان
ليبرال و سكوالر از حاشيه به متن .مرحله دوم؛ شامل اشتباه محاسباتي است كه اين مرحلقه
شامل سه گام است -1 :گام اول ،عمليا

فريب راهبردي -2 ،گام دوم ،انتقال مياكرا

كانال ديپلماسي و  -3گام سوم ،ايجاد اشتباه محاسقباتي در نبقرد محاسقبا

بقه

اسقت .مرحلقه

مقاله پژوهشي :الگوي راهبردي نفوذ آمريكا عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي)

شبكههاي اجتماعي ،تالش دارند تا با خوانشي انحرافي ،تحت عنقوان دوقطبقي يقا دوگانقه

سوم؛ شامل راهبرد مهار و محدودسازي از طريق تحيير با اقنقاع اسقت .تثیيرگقياري نفقوذ
دشمن باع

تیيير رفتار مردم و برخي از مسئولين ميشود ،رسانههقاي بيگانقه ،اپوزيسقيون

داخلي در بستر شبكههاي اجتمقاعي ،اظهقارا

و مواضق متنقاق

و خقالف منقاف ملقي

مسئوالن و نهادها و ...در يز برآيند واحد و همراستا ،بقه جامعقه و افكقار عمقومي ،فشقار
رواني وارد ميكنند و جامعه را تا مقرز تصقور فروپاشقي روانقي سقوق دادهانقد .ضقرور
راهبردي امروز« ،تعريف ساختار و سازوكار قوي و بایبا
مقابله با نفوذ» در برابر حمال

براي دفاع رواني از جامعه بقراي

رسانهاي دشمنان و معاندان در چهارچوب منقاف و مصقالح

كشور است .اين ميزان از كنترل فضاي رسانهاي و مجازي داخقل كشقور توسقگ بيقرون از
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كشور ،بايد به نحوي كنترل گردد ،در غير اين صور

بايقد بقهصقور

هفتگقي و روزانقه،

آماده تبديل شدن هر مسئله كوچكي به يز بحران جدي بود.
مفهوم نفوذ داراي دو بُعد فردي و جرياني است ،بُعد فقردي بقه ترتيقب اولويقت داراي
چهار مؤلفه :خواص ،مهندسي افكار و ذهن مقردم ،تصقميمگيقران و تصقميمسقازان اسقت.
هركدام از اين مؤلفهها داراي شاخصهاي مرتبگ با خود هستند.
شاخصهاي مرتبگ با مؤلفه خواص به ترتيب اولويت عبقار انقد از :تضقعيف جايگقاه
فصلنامه علمي مطالعا

رهبري ،متهم نمودن نهادهاي انقالبي و هموار نمودن مسير پيشرفت و برنامقههقاي دشقمن.
در هر كشوري افرادي هستند كه با وجود نداشتن شقیل مقديريتي ،امقا از نفقوذ خقوبي در
جامعه برخوردار هستند ،اين افراد الزاماً تحصيلكرده نيستند ،اما ذينفقوذ هسقتند .خواصقي
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كه قبالً داراي مسئوليت بوده و در حال حاضر با نظام زاويه دارند ،بهترين ابزار براي اعمقال
نفوذ و پيادهسازي راهبردها و سياستهاي دشقمن هسقتند .ايقن افقراد از طريقق رسقانههقا
بهخصوص صداوسيما بهترين شيپور تبليغ بقراي دشقمن هسقتند .گقاهي اوققا

برخقي از

هنرمندان كه به سلبريتي1معروف هستند از طريق صداوسيما در زمين دشمن بازي نمقوده و
عليه نظام موض گيري مينمايند.
شاخصهاي مرتبگ با مؤلفه مهندسي افكار و ذهن مردم به ترتيب اولويت عبار انقد از:
تسليم جنگ رسانهاي ،بياعتمقادي مقردم بقه مسقئولين ،تسقليم فضقاي مجقازي ،نااميقدي،
اغتشاش و شكاف بين مسئولين و مردم .دشمن با بهرهگيري از خألهاي موجود مثقل سقوء
مديريت ،نارضايتيها (كارگران ناراضي ،معلمين ،بازنشستگان ،بيكاري ،تقورم ،ركقود و )...
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 .1سلبريتيها بوشي از افراد معروف جامعه هستند كه مورد توجه و قبول عامه جامعقه هسقتند و موفقيتشقان را مقديون
هيچ يز از شاخصه هاي عقالني ،سياسي ،علمي كه در عرف به نوبگقان اطقالق مقيشقود ،نيسقتند و دليقل شهرتشقان
شاخصههاي غير منطقي و سرگرمي ميباشد .پقس بقا تعريقف فقوق شوصقيتهقاي علمقي ،سياسقي و اجتمقاعي كقه
شهرتشان را به خاطر يز شاخصه منطقي به دست آوردهاند ،سلبريتي محسوب نميشوند .سلبريتيها يز حلقه واسقگ
بين مردم ،حاكميت و قدر

ال سقاختارمند از طريقق جريقان نفقوذ در كشقور حمايقت و
هستند و در يز فرآيند كقام ً

مديريت مي شوند .امروزه قدر
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اصلي اين سلبريتيها در رسانه و بهخصوص اينترنت افسارگسيوته است و راهكار به

از قدر

آنها ،يعني رسانهها است كه در صور

مانور و ایرگياري آنها كم خواهد شد.

فيلتقر شقدن اينسقتاگرام


از طريق رسانهها و جنگ سايبري ،نافرماني مدني را سازماندهي كرده و گاهي حتي نفقرا
انقالبي و ارزشي را از طريق تیيير رفتار در مقابل نظام قرار ميدهد .درواق دشمن از طريق
بازمهندسي افكار عمومي كه يكي از شگردهاي جنگ شناختي است ،ذهن مقردم را نسقبت
به نظام بدبين نموده و از طريق مردم خواسقتههقاي نامشقروع خقود را بقه كشقور تحميقل
ميكند.
بيققرون ،عققدم كنتققرل و برنامققهريققزي ،ايجققاد تققورم ،فسققاد اقتصققادي ،غفلققت از درون و
رانت خواري .مسئولين تصميماتي ميگيرند كه دشمن ميخواهد ،به عبارتي ديگقر آنچنقان
كه در ذهن دشمن است ،بهعنوان تصميم مديران كشور عملياتي ميشود .درواق دشقمن بقا
تیيير در دستگاه محاسباتي مسئولين ميتواند نيا

و خواستههقاي شقوم خقود را از طريقق

نفوذ عملياتي نمايد.
شاخصهاي مرتبگ با تصميمسازان به ترتيب اولويت عبار انقد از :جاسوسقي ،جمقود
فكري ،پيادهسازي راهبردهاي دشمن و پيادهسازي سياستهقاي دشقمن .اعمقال نفقوذ در
ايده و پيشنهاد كارشناسان و صاحبنظراني كه آبشوور فكري آنهقا اجقراي سياسقتهقا و
راهبردهاي دشمن است و از طرفي نقش مهمقي در تصقميمسقازي بقراي مسقئولين دارنقد.
بعضي از اين كارشناسان عمالً عامل نفوذي و جاسوس دشمن هستند.
بُعد جرياني به ترتيب اولويت داراي چهار مؤلفه فرهنگي ،سياسقي ،اقتصقادي و امنيتقي
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شاخصهاي مرتبگ با تصميمگيران به ترتيب اولويت عبار اند از :ايجاد ركود ،نگاه بقه

است ،هر كدام از اين مؤلفهها داراي شاخصهاي مرتبگ با خود هستند .شاخصهاي مرتبگ
با مؤلفه فرهنگي به ترتيب اولويت عبار اند از :دوگانه فرهنگ غربي -اسقالمي و دوگانقه
آزادي -اجبار .شاخصهاي مرتبگ با مؤلفه سياسي به ترتيب اولويت عبار انقد از :دوگانقه
مياكره -مقاومت هستهاي و دوگانه دولت -نظام .شاخص مرتبگ با مؤلفه اقتصادي عبقار
است از :دوگانه معيشت -حفظ نظام .شاخصهاي مرتبگ با مؤلفه امنيتي به ترتيب اولويت
عبار اند از :دوگانه مقاومت -معيشت و دوگانه موشز -معيشت.
آمريكا از طريق بنياد دفاع از دموكراسي ،راهبرد «فروپاشي از درون و فشار از بيقرون» را
عليه ج.ا.ايران مديريت ميكند ،اين بنياد پروژه نفوذ را طبق چهار اولويقت انجقام مقيدهقد:
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اولويت اول «شبيوون فرهنگي» ،اولويت دوم «ناتوي سياسقي» و اولويقت سقوم «تروريسقم
اقتصادي» است .اين سه مرحله همان فروپاشي از درون است .اولويقت چهقارم آن «تهديقد
امنيتي» يا فشار از بيرون است.
بررسي عملكرد بنياد آمريكايي دفقاع از دموكراسقيهقا نشقان مقيدهقد كقه ايقن بنيقاد،
انديشكده محسوب نمي شود بلكه سازماني است كه در پوشش انديشكده بهصور

روزمره

در حال طراحي و تشويق «تروريسم اقتصادي» و اعمال خصمانه دولت آمريكا عليقه مقردم
فصلنامه علمي مطالعا
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ايران است .اين بنياد از طريق عمليا

جهاني رسانهاي ،به آسيبپييرترين نقطههقاي ايقران

مثل «اقتصاد و معيشت» مردم حمله ميكند .اعضاي وابسته با آن به اسم اسقتاد دانشقگاه يقا
خبرنگققار بققارهققا بققهصققور

رسققمي وارد كشققور شققده و اطالعققا

مققورد نيازشققان را در

پوششهاي موتلف جم آوري و در اختيار آمريكا قرار دادهاند.
ساير اقداما

خصمانه اين بنياد عليقه ج.ا.ايقران عبقار انقد از :توليقد و انتشقار دروغ،

تشويق ،مشور  ،البيگري و كارزار تبليیاتي منفي در داخل و خارج از كشور .بنياد دفاع از
دموكراسي ،پروژه نفوذ را به ترتيب در حقوزههقاي فرهنگقي ،سياسقي ،اقتصقادي و امنيتقي
به خوبي و با موفقيت انجام داده است .با توجه به مطالب باال ،الگوي راهبردي نفوذ آمريكقا
عليه ج.ا.ايران از منظر امام خامنهاي (مدظلهالعالي) طبق شكل زير ميباشد.



پیشنهادها
 .1همسققويي و همققاهنگي مواضق مسققئوالن :بهتققرين روش مقابلققه بققا نفققوذ دشققمن،
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شکل شماره  :2الگوي راهبردي تحقيق

همراهسازي افكار عمومي با سياستهاي نظام ،اجماع و هماهنگي مواض مسئوالن نظقام در
فضاي عمومي است .در شرايگ فعلي ،ناهماهنگي و تشتت زيادي در مواضق مسقئوالن در
اين باره وجود دارد و اين امر موجب ابهام و حتي ترديد در فضاي افكار عمومي ميشود.
 .2انسجام و هماهنگي رسانهاي در داخل :به دليقل نفقوذ دشقمن ،تشقتت و بقينظمقي
رسانهاي قابل توجهي در داخل كشور (در رسانههاي دولتقي و خصوصقي) در واكقنش بقه
تحوال

داخلي و خارجي وجود دارد و اين موضوع نيز مقيتوانقد از اجمقاع و همسقويي

افكار عمومي با مواض و سياستهاي نظام بكاهد؛ بنابراين همسويي و انسجام رسانهاي در
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داخل براي همراهي حداكثري افكار عمومي با نظام در راسقتاي ايسقتادگي در مقابقل نفقوذ
آمريكا ،ضرورتي انكارناپيير است.
 .3غلبه نگاه ملي در رسانهها و مواض مسقئوالن و پرهيقز از نگقاه جنقاحي و گروهقي:
متثسفانه به علت نفوذ دشمن شاهد غلبقه نگقاه جنقاحي و غيقر ملقي در مواضق برخقي از
مسئوالن و رسانههاي داخلقي هسقتيم كقه بسقيار آسقيبزا اسقت و در بلندمقد  ،موجقب
بياعتمادي مردم به سياستهاي هستهاي نظام و تضعيف همراهقي مقردم بقا آن مقيگقردد؛
فصلنامه علمي مطالعا

چراكه در نگاه افكار عمومي ،كشمشهاي هستهاي منطبق با مناف عمقومي و ملقي ،تصقور
نوواهد شد؛ بنابراين جهت جلب اعتماد و همراهي افكار عمومي ،نيازمند خقوانش ملقي از
تحوال

داخلي و خارجي در رسانهها و مواض مسقئوالن جهقت مقابلقه بقا نفقوذ دشقمن

بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،40پاييز 1399

هستيم.
 .4تشققكيل قرارگققاه رسققانهاي جنققگشققناختي و بازتوليققد مسققتندا

رسققانهاي جهققت

آگاهسازي مردم.
 .5تشكيل كارگاههاي توجيهي و آموزشي پيرامون روشها ،كاركردها و پيامقدهاي نفقوذ
جهت مديران كشوري و لشكري در قالب مدرسه حكمراني.
 .6استفاده از امكانا

و تجهيزا

نظامي مثل بوش عمليا

رواني و عمليا

رسقانهاي

جهت تقويت بوش هاي دولتي و كشقوري ،همكقاري و تعامقل بوقش لشقكري بقا بوقش
كشوري جهت مقابله با نفوذ دشمن در اين مقط حساس.
 .7يكي از روشهاي مقابله با نفوذ دشمن ،آگاهسازي مقردم از طريقق رسقانه و فضقاي
مجازي مبني بر مشكال

اقتصادي و معيشتي قابل حل هستند.

 .8تنوير افكار عمومي مردم توسگ مسئولين و مديران اجرايي بهمنظقور مقابلقه بقا نفقوذ
دشمن در اذهان عمومي براي برونرفت از اين مقط حساس.
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