
 

 
 علمي امنیت ملي فصلنامه

 1041، بهار وسومچهل سال دوازدهم، شماره

 33-66مقاله دوم از صفحات 

 

در اطالعاتی آمریکا  –طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی مقاله پژوهشي: 

  )مدظله(ی اخامنهبر آراء و اندیشه امام  دیتأکی اسالمی ایران با جمهور
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 6رآبادیام، عاطفه موسوی 5رضایی بجستانی محمدرضا، 4، جالل ثنا قربانی3اظم سام دلیری، ک2ایزادی فؤاد، 1بهمن رحیمی

 40/11/1300تاريخ پذيرش:  40/40/1300تاريخ دريافت: 

 چکيده
اتفما    بیم متخاصم  و ر   یکشورها یاطالعات یهاسیپنهان و توسط سرو یهاهیعمدتاً در الی و اطالعات یتینفوذ امن

( بمر  رگمذار ی)ممأمور تأث  یتمرکز عامل نفوذ ف،یحر تیبر ذهن یرگذاری دامات پنهان از کسب خبر تا تأث، مجموعه اافتادیم

و حسما  را در   یتم ینفموذ در مراکمز امن   ،یپروریو جاسوس یجاسوس اد،، ترور، سر ت اسنهایگذاراستیو س ماتیتصم

، ، مبمانی و اصمو   Maxquad افمزار نمر  ی از ریگرهبهمقاله با رویکرد کیفی و تحلیل محتوی و  نیدر امحققین  .ردیگیبرم

اطالعاتی آمریکا در جمهموری اسمالمی بما     -، تهدیدها، نقاط  وت، ضعف مقابله با نفوذ امنیتی هافرصت ،سازارکان جهت

راهکارهما و   و راهبردهما از موضمو،،   رفمت برونرا مورد مدا ه  رار داده و در نهایت برای  )مدظله(ی اخامنهبر آراء اما   دیتأک

 ی تدوین نمودند.امقابلهی هاشاخصالزامات و 

کشمف نفموذ    ،یاریو هوشم  یآگماه ، دهمد یمم اطالعاتی نشان  -پیرامون نفوذ امنیتی  )مدظله( یاخامنهبررسی فرمایشات اما  

و  یتم یو حصمار امن   یبمه حمر   گانگمان یاجمازه دادن ب  یبمرا  ینظام نیمسئول تیذونأمسئو ، عد  م یهادستگاه ییافزاه  ،یتیامن

 ،شمند ذنفودر مقابممل  مستحک و دژ  محک  زیخمماکر و لز ،یرویممدر ن ذنفو زهجاا  عد ،یبممه بهانممه نظممارت و بازرسمم یدفمماع

 یهما و شمناخت راه  ینم یبشیپم  ن،شمناد یخنهو ر ذنفواز  یجلوگیر ،شمند ذبا نفو مقابلهدر  یسازمصون سایلو یسازفراه 

   .است امنیتیمقابله با نفوذ  یهاوهیش نیترازجمله مه  مسلح و... یهاونیرر در حصا خنهر  عدورود دشمن، 
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 ، جمهوری اسالمي ايران.کايآمر اطالعاتي، -امنیتي  نفوذ راهبردی، نفوذ، طرح راهبرد، ها:  کليدواژه
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 مقدمه و بيان مسئله

 ن،توجه به سیر تاریخی و منطق عملی آمریکما در برخمورد بما جمهموری اسمالمی ایمرا      

دهمد کمه از ابتمدای انقمالال اسمالمی و در      های کنونی این کشور نشان میهمچنین سیاست

برای مقابله با ج.ا.ایران ه  در عرصه داخلی و هم   های اخیر مقاطع مختلف، خاصه در سا 

در عرصه خارجی نفوذ بیش از گذشته در دستور کار این کشور  رار دارد. در سویی دیگمر  

همای اخیمر در راهبمردی    کمه در سما    )مدظلمه( ایگیمری امما  خامنمه   جهتو در تقابل با این 

شبیخون فرهنگی، غارت »(؛ 1334« )تهاج  فرهنگی»های طراحی دشمن بلندمدت کلیدواژه

( را 1333« )جنم  نمر   »( و 1335« )ناتوی فرهنگمی »(؛ 1331« )فرهنگی،  تل عا  فرهنگی

به خود اختصاص داد و « نفوذ»تمان غالب را گف 1333، از سا  (23: 1333)رنجبران،مطرح نمود 

همای مقابلمه بما آن را تشمریح و توصمیف      ها جلسه سخنرانی این پدیده را تبیین و راهدر ده

دهد نظا  سلطه مترصد فرصتی اسمت تما از فضمای فرهنگمی،     نمودند، توصیفی که نشان می

هما و  ی را نموده، طراحیبردارهای اخیر حداکثر بهرهسیاسی، ا تصادی، امنیتی و علمی سا 

های خود را بر ضد جمهوری اسالمی ایران برای شکست هیمنه و ا تدار کشمور  ریزیبرنامه

آنچه در این تحقیق اهمیت و ضرورت دارد این اسمت کمه ضممن اسمتخراج      تعمیق بخشد.

ن اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران، پیراممو  -طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی 

اطالعماتی آمریکما در جمهموری اسمالمی ایمران شمناخت حاصمل         -چگونگی نفوذ امنیتی 

اطالعاتی آمریکا در جمهموری   -طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی »یابی به دست شود.می

تمرین همدو و مقصمود    مهم  « )مدظلمه( ای اسالمی ایران با تأکید بر تمدابیر و آراء امما  خامنمه   

طرح راهبردی مقابلمه بما نفموذ    »سؤا  اصلی تحقیق عبارت است از  پژوهش پیش رو است.

ای اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر تدابیر و آراء اما  خامنمه  -امنیتی 
بایسمت، مبمانی و اصمو  مفهمو      که برای پاسخگویی به سؤا  اصلی می« کدا  است؟ )مدظله(

هما،  هما، فرصمت  انمداز، اهمداو، سیاسمت   یمت، چشم   ساز: مأمورنفوذ سیاسی، ارکان جهت

شناسی و ارزیمابی(، راهبردهما و راهکارهما، الزاممات و     تهدیدها، نقاط  وت، ضعف )محیط

اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایمران   -های عملکردی مقابله با نفوذ امنیتی شاخص
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عنوان سمؤاالت فرعمی در   پژوهش به که در این )مدظله(ای با تأکید بر تدابیر و آراء اما  خامنه

 گیرد. نظر گرفته شده است، مورد توجه و مدا ه  رار می

 

 . مباني نظری 1

 پیشینه تحقیق

 1931شناسي نفوذ در بيانات رهبر معظم انقالب در سال گزارش راهبردی مفهوم عنوان تحقيق

 نشر( مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی )معاونت پژوهش و مشخصات محقق

 1334 دی -تهران محل اجرا

 نتیجه تحقیق

 

های مقابلمه  ها و ابزارهای نفوذ و راهها، پیشینه نفوذ، روشگذاری میان آنهای نفوذ و اولویتگونه

له پیرامون موضو، است که در ایمن تحقیمق   شده در بیانات معظ ترین محورهای مطرحبا آن، مه 

 به شکلی مختصر تبیین گردید.

 «نفوذ؛ ابعاد، ابزارها و موانع نفوذ دشمن از دیدگاه رهبر معظم انقالب» ن تحقيقعنوا

 مؤسسه آوای بینش تبریز مشخصات محقق

 1336-تبریز  محل اجرا

 نتیجه تحقیق

 

همای  این اثر در فصل او  به ماهیت انقالال اسالمی ایران، در فصل دو  به دشمن و شناخت شیوه

به اهمیت، ا سا ، تاریخچه و نتایج نفوذ و در فصل چهار  به ابعاد مختلف دشمنی، در فصل سو  

مختلف نفوذ ازجمله ابعاد امنیتی، ا تصادی، سیاسی و فرهنگی و در فصل پنج  به ابزارهای نفموذ  

 و در فصل شش  به موانع نفوذ پرداخته است.

 شناسي نظری نفوذمفهوم عنوان تحقيق

 علی کرمی مشخصات محقق

 1335 -اردیبهشت  محل اجرا

 نتیجه تحقیق

 

 ایمن  در. اسمت  کمرده  بررسمی  ابزارهما  و نظریات ۀتحقیق حاضر نظریات نفوذ را در ذیل دو دست

انممد از: نظریممات تممرین نظریمماتی کممه در ایممن تحقیممق مممرور و بررسممی شممد، عبممارتمهمم  راسمتا 

نگمی، ارتباطمات   پسااستعماری، دیپلماسی عمومی و فرهنگی، نظریات وابسمتگی، امپریالیسم  فره  

 دورانمی  همر  در نفموذ  ۀها. دروا ع نظریات مرتبط با مسمئل میان فرهنگی،  درت نر  و نقش رسانه

 اند.  کرده تحلیل آن دریچۀ از را جهانی معادالت و برجسته را آن از خاصی نو،
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 تعاريف اصطالحات 

 مفهوم طرح راهبردیـ 

ت کمه در آن سمازوکارها،   طمرح راهبمردی سمندی اسم     تعريف نظری طرح راهبردی: 

ها و نتایج مورد نظر با در نظمر گمرفتن متریرهمای    اولویت، چگونگی تمرکز منابع، خروجی

 .(1336محمدی،)احدی و شاهشود محیطی برای یک افق مشخص تدوین می

جانبه و در این مقاله طرح راهبردی طرحی جامع، همه تعريف عملیاتي طرح راهبردی:

ای در انداز با تأکیمد بمر اندیشمه امما  خامنمه     او، اسناد باالدستی و چش فراگیر مبتنی بر اهد

اطالعاتی آمریکا است که در یک فراینمد علممی و منطقمی بمه      -حوزه مقابله با نفوذ امنیتی 

 شود.  های راهبردی و الزامات تحقق میارائه رویکردها و توصیه
 

 مفهوم نفوذ  ـ 

موجمب آن، یمک   میان بمازیگرانی دانسمت کمه بمه    توان رابطه نفوذ را می تعريف نظری:

هما نیسمت، عممل    کند تا به طریقی که خواست خمود آن بازیگر، بازیگران دیگر را وادار می

 . (314راد: )آ ابخشی و افشاریکنند 

و  )مدظلمه( ای واژه نفوذ برگرفته از نظر امما  خامنمه  در این تحقیق  تعريف عملیاتي نفوذ:

یاشده از جنس شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهماج  فرهنگمی   های نزدیک ولی احواژه

گیمری مسمتقی  یما تأثیرگمذاری غیرمسمتقی       ارتبماط  نماید باو جن  نر  است که تالش می

های ادراکی، بینشی و باورها و نفموذ  آمریکا با هدو ترییر دستگاه محاسباتی، ترییر در  الب

 در مراکز حساسی و امنیتی تأثیر گذارد.
 

 پردازان غربي  نفوذ از منظر نظريه ـ

نچه با آست. ه اضع شدومختلفى ت صطالحا  اجن  نرای بر نظريه جنگ نرم و نفـوذ: 

ست ه اشناخته شد  2 نررت بیشتر به  دال غرت امم بیشمود در اد ح میمطر 1 جن  نران عنو

                                        
1. Soft war. 

2. Soft power. 
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 تمرین مهم  شد. ح کلى علمى مطرمم به شی نازو توسط جوی آن اولین بار فکری یربنازکه 

اولممین کسممی کممه ست. اسانه زه رحو، مقابلو بر طر  نررت  داری تأثیرگذ  و عمازه احو

ای را مطمرح  است که در کتاال هنر جن  نکتمه « سان تزو»روی این مسئله کار کرده است، 

ترین کار این است که شما در یمک نبمرد بمدون    شود جنگید، اما مه می»گوید: کند و میمی

چیزی که او مدنظر  رار داده، همان عملیمات روانمی و   « بیاورید! جن ، پیروزی را به دست

هما  ای کمه آن گونمه ی او حمله کمرد؛ بمه  های ر یب و روحیهجن  نر  است. باید به راهبرد

خورد، حتمماً  بپذیرند که شکست خواهند خورد. اگر کسی در ذهنش بپذیرد که شکست می

کنمد،  نچه فرد را به مقاوممت تشمویق ممی   در دنیای وا عی نیز شکست خواهد خورد؛ زیرا آ

رود، دارای تعریمف  که در برابر جن  سخت بمه کمار ممی   « جن  نر ». مفهو  1روحیه است

هما و  واحدی نیست کمه ممورد پمذیرش همگمان باشمد و تلقمی و برداشمت افمراد، جریمان         

 .(Nye. 2004: 3)های گوناگون از جن  نر  تا حدی متفاوت است دولت

ساز فکمری ازجملمه   نظران آمریکایی و مراکز تصمی برخی از صاحب ون:نظريه هانتینگت

همای غیرلیبمرا  در جهمان اسمالمی،     هانتینگتون بر این باورند که راه مقابله و فروپاشی نظا 

سازی است. این راهبرد در طرح خاورمیانه بمزر  ممورد تأکیمد    سازی پروژه دمکراسیپیاده

همای  رکشی نظامی طرفدارانی در مراکز مطالعاتی و کمانون  رار گرفته و در کنار راهبرد لشک

همای  بنمدی خمود، نظما    ویژه آمریکایی داشته است. همانتینگتون در تقسمی   تفکر غربی و به

کنمد. او  های سیاسی لیبرا  دمکراتیک و غیردمکراتیک ا تدارگرا تقسی  مینظا  سیاسی را به

در « هواخمواه لیبرالیسم   »ک گروه  درتمنمد  الزمه ترییر شکل حکومت غیرلیبرا  را وجود ی

کنمد کمه غمرال    داند و تأکید میسازی میدرون نظا  برای به نتیجه رساندن پروژه دمکراسی

ریچمارد  »صورت هماهن  از عرصمه دمکراسمی در جواممع اسمالمی حمایمت کنمد.       باید به

ریمه  رئیس شورای روابط خارجی آمریکما نوشمت: همانتینگتون چنمد سما   بمل نظ      « هاو 

ها در حا  تحو  اسمت.  ها را مطرح کرده است. طبق این نظریه ماهیت جن برخورد تمدن

بنمدی هشمت فرهنم  و    جن  تمدنی و فرهنگی جایگزین جن  نظامی شده است. با طبقه

                                        
 http://farsi.khamenei.ir.  ابل بازیابی در 1
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تممدنی را بمین دو فرهنم  و تممدن غمرال و اسمال         -تمدن در جهان، معارضه فرهنگمی  

کنمد.  می را نماد متحرک تمدن اسالمی معرفی ممی طور مشخص جمهوری اسالداند و بهمی

به عقیده او در جمهوری اسالمی ایران دین و سیاست تلفیق شده است. از این جهت غرال 

گرایی اسال  مواجه کرده است که برخورد نظامی بما چنمین نظمامی    را با خطر توسعه اصو 

کراتیمک و هواخمواه غمرال    اصطالح دمبرای غرال مطلوبیت ندارد؛ بنابراین باید نیروهای به

مثابمه  برای زیر سؤا  بردن مشروعیت آن وارد عمل شوند. او جمهوری اسالمی ایران را بمه 

کنمد و دسمتورالعملی را خطماال بمه هواخواهمان      حکومتی غیرلیبرا  و ا تدارگرا معرفی ممی 

 .(131: 1333)واعظی، دهد لیبرالیس  در ایران برای هدو براندازی ارائه می

جین شارپ پژوهشمگر و اسمتاد علمو  سیاسمی دانشمگاه ماساچوسمت،        ن شارپ:نظريه جی

کند. جمین شمارپ از دهمه    مثابه یک سالح سیاسی مطرح میرهیافت مبارزه بدون خشونت را به

بری و نافرممانی  ها، فرمانهای نافرمانی مدنی را مطالعه کرده بود. از نظر او این تئوری، تئوری54

شمارپ   .(115: 1336)شمیرازی، شوند نه موضوعات سیاسیی محسوال میموضوعات مذهبی و اخال 

نظا  روشمند برای »که از طرفداران آموزه عد  خشونت گاندی است، در کتاال خود با عنوان 

سمالیان سما ،   »گویمد:  شمرد. وی میروش را برای ا دامات دور از خشونت برمی 13« رهایی

تواننمد جلموی بمه وجمود     است که مرد  چگونه میهای من این بوده ترین نگرانییکی از مه 

 .(123: 1336)پورسعید،«آمدن دیکتاتوری را بگیرند یا دیکتاتوری موجود را از میان بردارند

طبق این الگو، جن  نر  در سه سطح فسماد ا تصمادی، سیاسمی و     :كردننظريه اندلسي

تمدریج نظما  موجمود و    سمازد و بمه  فرهنگی، موجبات ناکارآمدی نظا  موجود را فراه  می

اعتبار نموده و جامعه را دچار استحاله فرهنگمی و  حاکمان آن را در باورهای ذهنی مرد  بی

. الگموی اندلسمی جنم  نمر  بمر      (4: 1333)سمراج،  نمایمد  گردانی از کارکردهای نظا  میروی

یخی کمه  گذاری شده است. در این مقطع تارای از تجربه تاریخی مسلمین در اروپا پایه طعه

های دینی و شمور  گردد، مسلمانان تحت تأثیر انگیزهزمان آن به اواخر  رن او  هجری برمی

ممرور  نظیر بر سراسر اندلس و حتی اعما  فرانسه مسلط شدند، اما بمه مذهبی، با سرعتی ک 

های مختلف مسملمان بمرای کسمب  مدرت، دنیمازدگی، فسماد       با بروز اختالفات میان گروه
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همما، زمینممه ویممژه در سممران و بزرگممان آنطلبممی، بسممیاری از مسمملمانان بممههاخال ممی و رفمما

های درون جامعه اسمالمی  گیری از ضعفپذیری و انحطاط فراه  شد. دشمن با بهرهآسیب

اندازی جن  نر  و کمک بمه گسمترش فسماد و فحشماء،     تدریج  درت یافت و ابتدا با راهبه

حاکمیت آنان شد. سپس با جن  سخت،  درت و موفق به تضعیف ا تدار و ناکارآمدسازی 

. (111: 1333)رجبمی دوانمی،  حکومت مسلمانان، بلکه حتی حضور آنان در اندلس را دره  پیچید 

مثابه یکی از مصادیق جنم   ای به تحوالت تاریخی اندلس بهتوجه ویژه )مدظله(ای اما  خامنه

)بیانمات امما    «لسی کردن ایران اسمت سیاست امروز غرال سیاست اند»فرمایند: نر  دارند و می

 .  (12/2/1334ای،خامنه

همای نزدیمک   واژه نفوذ یکی از واژه ورود مفهوم نفوذ به حوزه نظری انقالب اسالمي:

ولی احیاشده از جنس شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهاج  فرهنگمی، جنم  نمر  و...    

کردگی آمریکما و بما همدو    با سیاست تخاصمی جبهه استکبار بمه سمر   34است که از دهه 

 )مدظلمه( ای شناسی نو، هجمه دشمن و ا دامات مقابله متناسمب، توسمط امما  خامنمه    شناخت

ای موسو  بمه  زمان با مذاکرات هستهوارد ادبیات سیاسی جبهه انقالال اسالمی گردید و ه 

همای فرهنگمی، سیاسمی،    و رویکرد تهاجمی ترکیبی آمریکا در حموزه  1333برجا  در سا  

دهد شناسی آن نشان میا تصادی، امنیتی، علمی و... به گفتمان غالب تبدیل گردید؛ اما ریشه

زمان با و و، انقالال اسالمی و نگرانی از تأثیر عناصر فرهنگی وابسته به غرال و شمر ؛  ه 

شمود ایمن   ادبیات خاص مربوط به این واژه نیز تولید شد. آنچه در این عرصه مشماهده ممی  

دهد اساساً مسئله نفوذ )بمه معنمای رایمج آن یعنمی     خ انقالال اسالمی نشان میاست که تاری

پمیش از برجما  )و از   نفوذ اطالعاتی برای ترییر درونی( در جمهوری اسمالمی مربموط بمه    

همای اطالعماتی خاصمه سمیا بموده      گیری انقالال اسالمی( مورد توجه سرویسابتدای شکل

همایی خماص از نفموذ کمه نماظر بمر تأثیرگمذاری بمر         است؛ اما با شرو، فرایند برجا  جنبمه 

 تری پیدا کرده است.تصمیمات حریف است؛ نقش برجسته
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 )مدظله(اینفوذ امنیتي اطالعاتي در آراء و انديشه امام خامنه

یکی از نکات مه  در زمینه ارتباط مفهو  نفوذ بما سمایر مفماهی  پیراممونی آن در کمال       

اگرچه هشدارهای ایشان درباره نفوذ دشمن بیشتر متمرکمز   رهبر معظ  انقالال، آن است که

فرهنگی است، اما اختصاص به موضموعات فرهنگمی و اعتقمادی     -بر نفوذ سیاسی و فکری

یا تهاج  فرهنگی   جن  نرصرو شمن به ذ دنفو، ین تفسیر موضوابنابر؛ (1334)کرمی،ندارد 

ذ نفوره بان دریشای اهااردست. هشاما متأسفانه مصطلح و است درنای مردی اعتقاو ا

د بعاانویسی زنی بااخوزباو ما صر، استاسیاسی و فرهنگی د بعااگرچه متمرکز بر اشمن د

ی مرا« ذ»نفوواژه یل کلیدال ذنقال  انظابمممممر ضمممممد شمن دی دعتقاو افرهنگی   جن  نر

بستر ال در نقالاهبر معظ  ی رهاارهشدبایست ال مینقالاجبهه و تحلیلگران ست است درنا

تمامی ن همچوذ نفو  تحلیل نمایند. مفهوروز جتماعی و اسیاسی ص یط خااشرت و تحوال

در همچنین د و خوص جتماعی خاو امینه سیاسی و زبستر در تأکید معظ له رد مفاهی  مو

ی تکاد. اگیرار تحلیل  ررد میبایست موال نقالاهبر معظ  رتأکید رد سایر مفاهی  مور کنا

به توجهی ر بیکناد، در بعاایگر دگرفتن ه یددناذ و نفوای ربشده د مطرحبعاابر برخی و صر

شته اه دابه همرر کشوای فرهنگی برو سیاسی ء سوی پیامدهاتواند ن، مییشاگذاری ااولویت

حفظ ای برد  مرن و مز هماهنگی مسئوالو رسرلوحه ذ نفو  ست مفهوانچه مسل  آباشد. 

ازپیش بر شمناخت  بیشتأکید و ست ا النقالاو اهدسوی اروی بهپیش  و نظای هاوردستاد

به  )مدظلمممه(النقالاهبر معظ  ه رست. نگار اکشوروز فرهنگی و سیاسی ز نیاد آن بعاامعرفی و 

ست. ان ایرد  امستند به حافظه عمومی مرو یخی رتاه کممممامالً شمن یک نگاذ دنفو، موضو

ان یردر انگی فرهو سیاسی ذ نفوای سلطه بر  نظاش ند که تالای دارویممممممژهمعظ له تأکید 

پیش ذ در دوران ین نفوال دارد. اغران و یرابط   روابه طوای و سابقهنیست ی جدیده پدید

آن دوره را گشتن به زباال آرزوی غرو ست اشته ار دا رد باالترین سطح خوال در نقالاز ا

پرورانمد، امما پمس از پیمروزی انقمالال اسمالمی، نفموذ غمرال در ایمران کماهش           میدر سر 

د موجوهمای  گیری از فرصمت بهرهمترصد ال نقالن اشمنا؛ بنابراین دستاه شتی داچشمگیر

 فقاتواز پس ت تحوالهممما را فرصممت ین تممرین ا از مهمم  یکی ال نقالاهبر معظ  رهستند. 
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داننمد کمه فضمای کماذال و مشمحون از احساسماتی را در میمان        ای ایان و غمرال ممی  هسته

ست که امحتمل ر یطی بسیااشرچنین در ست. ده اکرد یجاد  امراز بخشی دان و لتمردو

هممایی و در پوشممشنماید گیممری ذ بهممرهنفوو گشت زباای ین غفلت عمومی براز اشمن د

)کرمی،همان(. کند وارد لطمه ر کشو  ستقالافرهنگی به و سیاسی دی،  تصااتعامل ن همچو

هما،  نگماه  ها، ترییمر ترییر باورها، ترییر آرمان»ای عبارت است از: نفوذ در دیدگاه اما  خامنه

ترییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که تحت تأثیر نفوذ  رار گرفته، همان چیزی 

کند؛ کاری کنند که شمما هممان جموری نگماه کنمی بمه       را فکر کند که آن آمریکایی فکر می

دهمد؛ در  ی سمیا تشمخیص ممی   رتبهمسئله، همان جوری تشخیص بدهی که آن مأمور عالی

خواهد؛ بنابراین خیا  او آسوده است؛ بمدون اینکمه   ا بخواهی که او مینتیجه همان چیزی ر

الز  باشممد خممودش را بممه خطممر بینممدازد و وارد عرصممه بشممود، شممما بممرای او داری کممار  

 .  (4/3/34)بیانات:«کنیمی

، راهبرد نفوذ )مدظله(ایبر اسا  دیدگاه اما  خامنه های نزديک به نفوذ:تبیین مفهوم واژه

ریزی دشممن  گیرد که در شیوه نفوذ موردی برنامهموردی و جریانی صورت می به دو شیوه

همای حکمومتی   بر این اسا  که عنصری ظاهر دوست، اما وابسته به دشمن را وارد دستگاه

 کمه  نماینمد  پیگیمری  را دشممن  اهمداو  رتبمه عمالی  کنند. تا با  رار گرفتن در کنار مسئوالن

 از باالتر اما است، جاسوسی همان تعبیری به و اطالعات و اخبار انتقا  آن سطح ترینپایین

 اسمت. فرمانمده   او هایگیریتصمی  بر تأثیرگذاری و مسئو  مقا  آن برای سازیتصمی  آن

 نفموذ  از تمر خطرنماک  خیلمی  مراتمب  به جریانی نفوذ که باشندمی نظر این بر  وا کل معظ 

 بمرای  کمه  اسمت  ملمت  داخمل  در سازیشبکه جریانی نفوذ در دشمن است. هدو موردی

 جعلی اهداو طراحی با و کنندمی گیریبهره جنسی هایجاذبه و پو  ابزار دو از آن تحقق

 هاآن و کنند جمع آن دور را مؤثر افراد خصوصبه جامعه افراد تا کنندمی تالش دروغین و

 بماالترین  کمه  جریانی نفوذ تشریح له درکنند. معظ  هدایت خودشان نظر مورد سمت به را

 جمهموری  کالن هایگیریتصمی  و سازانتصمی  بر تأثیرگذاری منظوربه نفوذ پروژه سطح

 نظا  کارگزاران برای تفسیری است، در خارجی سیاست حوزه در خصوصبه ایران اسالمی
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 سبک ها، ترییرآرمان باورها، ترییر ترییر از است عبارت نمایند: آنمی تعریف گونهاین را آن

 را چیزی همان  است... گرفته  رار نفوذ مورد که شخصی این که کنند ندگی، یعنی کاریز

 بمه  کنمی  نگاه جوری همان شما که کنند کاری یعنی کند؛می فکر آمریکایی آن که کند فکر

 ممأمور  آن کمه  بمدهی  تشمخیص  جموری  هممان  کنمد... ممی  نگماه  آمریکمایی  یک که مسئله

 خواهمد؛ ممی  او کمه  بخمواهی  را چیمزی  هممان  نتیجه در دهد؛می تشخیص سیا یرتبهعالی

 وارد و بینمدازد  خطمر  بمه  را خمودش  باشد الز  اینکه بدون است؛ آسوده او خیا  بنابراین

 است... اگمر  این نفوذ است. هدو این هدو کنی؟می کار داری او برای بشود، شما عرصه

کشمور،   کشمور، سیاسمت   سرنوشمت  در هما این که بگیرد انجا  اشخاصی به نسبت نفوذ این

کمرد،   خواهنمد  پیمدا  ترییر هاآرمان افتد؟می اتفا ی چه ببینید دارند، شما تأثیر کشور یآینده

 خواهمد  پیدا ترییر کرد، باورها خواهد پیدا ترییر هاکرد، خواست خواهد پیدا ترییر هاارزش

. مدا ه (4/3/34،)مدظلمه( ای امنه)بیانات اما  خاست  خطرناک چقدر ببینید است؛ این نفوذ کرد... معنای

وضموح ایمن   ای، بهدر مقطع برگزاری مذاکرات هسته )مدظله(ای پیرامون فرمایشات اما  خامنه

ای صرفاً موضمو،  توان مشاهده کرد که نگاه آمریکا به موضو، مذاکرات هستهموضو، را می

کا بمرای نفموذ بموده    ای نبوده و مذاکرات موصوو به دلیل ماهیت آن مورد توجه آمریهسته

ها این بود که از این مذاکرات و نیّت آن»...فرمایند: ای در این خصوص میاست. اما  خامنه

ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستی  و این راه را از این توافق، وسیله

مان اجازه خواهی  داد، ها را در کشورطور  اطع خواهی  بست؛ نه نفوذ ا تصادی آمریکاییبه

هما را؛ بما   ها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را، نه حضور سیاسی آناطالعاتی آن -نه نفوذ امنیتی 

مقابله خواهی  کرد؛ اجمازه   -که این توان ه  بحمداهلل امروز توان زیادی است-ی توان همه

 .(26/5/34،)مدظله(ای )بیانات اما  خامنه« نخواهی  داد
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 )مدظله(ای ترين عوامل نفوذ امنیتي دشمن از منظر امام خامنهجدول مهم
  مفهوم ابعاد مؤلفه تاریخ بيانات

24/2/1333 

 هدو،  رار دادن امنیت کشور است 

ضربه به 

 امنیت کشور

 

امنیتی
 

نفوذ
 

 هاى نامردانهضربه به کشور از طریق به کار گرفتن شیوه

 پروری  جاسو 

13/14/1331 
 امنیتی... جن  امنیتیحمله 

6/14/1334 

 نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست 25/6/1334

 شمندطالعاتی ی نفوذ اخطر بیشتر از ناحیه 13/4/1363

 مورد طمع دشمن برای نفوذپذیر ذنفو  و نرخاکریزهای  11/3/1333

 رخل کشودر داشمن ذ دنفولزو  مرا بت  1/3/1331

 کخطرنای جاهااز یکی ، شمنهای دوذینف 4/4/1363

 نظر  اعزا  مأمورین امنیتی در  الب افراد صاحب 24/12/1334

13/3/1363 
ن تشیاو ایستادگی و ادامه راه ارشمن در ارتش از سوی دخنه ذ و رنفو

 شمندبر ابردر 
لزو  مرا بت 

در نیروهای 

 مسلح

 ایران عمری به درازای انقالال نفوذ اطالعاتی در جمهوری اسالمی 13/4/1363

24/1/1334 
عد  مأذونیت مسئولین نظامی برای اجازه دادن برای بازرسی بمه بهانمه   

 نظارت

 نتظامیا در نیروی ذنفوزه جا  اعد 23/4/1333

 پرورى  رسیدن به اهداو شو  از طریق جاسو  24/2/1333

 نفوذ موردی
 های علمیههای مختلف و حوزهستگاهجاسوسی میان مرد  و د 13/4/1363

4/3/1334 
 جاسوسی... خبرکشی و خبردهی

 سازی )ا دا  در راستای منافع دشمن(تصمی 

 

 )مدظله(ای اطالعاتي و نظامي از منظر امام خامنه -شیوه مقابله با نفوذ امنیتي

افزایمی  ، هم  (24/12/1334ت: )بیانما  ، هوشیاری، کشف نفوذ امنیتمی (23/14/1332)بیانات:  آگاهی

عمد  مأذونیمت مسمئولین نظمامی بمرای اجمازه دادن       ( 16/4/1334)بیانمات:   های مسمئو  دستگاه

  عد، (24/1/34)بیانمات:  بیگانگان به حری  و حصار امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرسمی 

در مستحک  و دژ  خاکریز محک و  لز، (23/44/1333ت: )بیانا نتظامیذ در نیمممممروی انفوزه جاا
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ذ مقابله با نفوسممازی در مصممونسایل سممازی و، فممراه (24/43/1335ت:)بیاناشمن ذ دنفومقابممل 

،، عممد  اعممما  نفمموذ آمریکمما و   ممنور ین کشودر ابیگانه ذ نفو، (23/42/1333ت: )بیاناشمن د

ذ نفوز ی اجلوگیر، (14/43/1333ت: )بیانار فرهنگى کشوو مسائل سیاسى ان در یگرو دنگلیس ا

ت: )بیانار کشودر داخممممل شمن ذ دنفواز   بتامرو  لز، (14/43/1331ت: )بیانان شمنای دخنهو ر

در خنه   رعد، (13/14/1336)بیانمات:  همای ورود دشممن   بینی و شمناخت راه ، پیش(41/43/1331

، (3/43/1333)بیانممات:  شمنذ دنفوط نقادن کرا پید، (22/41/1333)بیانممات: ی مسمملح هاونیرحصممار 

لى به اوبه طریق ده و لوکمممار و آاص سمممازششمن )خودمل اعوذ به نفود  مرزه جاعمممد  ا

های مقابله با نفوذ امنیتی ترین شیوهو... ازجمله مه ( 26/6/1334ت: )بیاناشمن( ذى دمل نفواعو

 است.

 
 )مدظله(ای ترين شیوه مقابله با نفوذ امنیتي دشمن از منظر امام خامنهجدول مهم

 مفهوم ابعاد مؤلفه شاخص بياناتتاریخ 

14/3/1333 
، )عمممد  دخالمممت فرهنگمممی سیاسمممی    ممنور ین کشودر ابیگانه ذ نفو

 ها(  و...خارجی
تی
منی
ذ ا
فو
ا ن
ه ب
ابل
 مق
وه
شی

 

تی
منی
ا

 

وذ
نف

 

 شمنذ دنفودر مقابل مستحک  و دژ خاکریز محک  و  لز 24/3/1335

 نفوذ دشمنبا  مقابلهزی در سانسایل مصوزی وه ساافر 23/2/1333

 ه دشمن در داخل کشورپایگاد یجاامخالفت با  3/4/1334

1/3/1331 
 رکشودر داخل شمن ذ دنفواز  بت امرو  لز

 های موذیانه نفوذ دشمندر مقابله با روشملت ری هوشیاو  بت امرو  لز

 هد شداخووارد هی راچه از شمن دینکه اشناخت بینی و و  پیشلز 13/14/1363

 شمنذ دمقابل نفودر گی دیستاا 24/3/1333

22/1/1333 
 مسلحی هاونیرر حصادر خنه   رعدو  لز

 جدی گرفتن تهدید

 شمنذ دنفوط نقادن کرا پید 13/3/1333

 رتنظای به بهانهر فاعی کشوو دمنیتی ابه حری  ذ نفوزه جا  اعد 24/1/1334

 یکا در کشورذ آمرنفو  عد 13/6/1334

 هوشیارى و آمادگى... آمادگى نظامى... آمادگى روحى 24/2/1333

 استحکا  نیروهاى مسلح 22/1/1333
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 . روش تحقيق )نوع و روش تحقيق(  2

 -تحقیق حاضر از آن جهت که تالش دارد، به ارائه طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتمی  

، )مدظلمه( ای ی ایران با تأکید بر تمدابیر و آراء امما  خامنمه   اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالم

گذاری ممرتبط بما مقابلمه بما     سازی و سیاستریزی، تصمی بپردازد و نتایج تحقیق در برنامه

رود. مطالعمه  برداری است؛ از نو، تحقیقمات کماربردی بمه شممار ممی     نفوذ آمریکا  ابل بهره

به اهداو پژوهش و بر اسا  رویکمرد کیفمی،    است. برای دستیابی 1حاضر به روش آمیخته

 ای و اسناد باالدستی پیرامون موضو، مورد تحلیل محتوی  رار گرفت. اسناد کتابخانه

 

 هاوتحليل یافته. تجزیه9

همای حاصمل از تحلیمل اسمناد، از روش کدگمذاری بماز و       وتحلیمل داده منظور تجزیهبه

هایی است ن مطالعه؛ جمالت، عبارات و واژهمحوری استفاده شده است. واحد تحلیل در ای

سماز )مأموریمت،   که اشاره به شناخت مبانی و اصو  مفهو  نفوذ سیاسی، تبیین ارکان جهت

ها، تهدیدها، نقاط  وت، ضمعف،  ها(، تشریح فرصتها و سیاستانداز، اهداو، ارزشچش 

اطالعماتی آمریکما    -امنیتی های مقابله با نفوذ تدوین راهبرد و راهکارها، الزامات و شاخص

داشمته اسمت. سمپس کمدهای      )مدظلمه( ای در ج.ا.ایران با تأکید بمر تمدابیر و آراء امما  خامنمه    

در کنار ه   رار داده شمدند. در اداممه، عممل کدگمذاری       Maxqudaافزار استخراجی در نر 

ذاری نیمز  دوباره انجا  گرفت. به موارد مشترک هرکدا  یک کد و به موارد مختص هر کدگ

ها تشکیل و بمر اسما  اهمداو تحقیمق ممورد      کدهای جداگانه اختصاص داده شد تا مقوله

شناسایی  رار گرفت. پمس از کدگمذاری بماز؛ بما الهما  از مبمانی نظمری و پیشمینه تجربمی          

همای  افمزار تحلیمل داده  ها در نمر  پژوهش، کدهای استخراجی با توجه به نزدیکی و شباهت

بندی شمدند )کدگمذاری محموری(. در مرحلمه     های مختلفی دستهولهدر مق  Maxquadکیفی

کدگذاری محوری با الها  از مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش، کدهای بماز اسمتخراجی   

همای کیفمی )مکس.کیمودا( در    افمزار تحلیمل داده  هما در نمر   با توجه به نزدیکمی و شمباهت  

                                        
1. MIXED METOD 
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جمی آن منجمر بمه احصماء کدگمذاری      بندی و ترذیه شمدند و خرو های مختلفی دستهمقوله

ها نیز بمر اسما  اصمطالحات تکنیکمی و تخصصمی      گذاری مقولهمحوری شد. تعیین و نا 

موجود در پیشینه تحقیق انجا  گرفته است. این عمل با همفکری و مشورت بما خبرگمان و   

 شوندگان صورت گرفته است.  مصاحبه

 

 
 افزارنمونه كدگذاری محوری در نرم
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و اصول مفهوم نفوذ امنیتي از اطالعـاتي بـا تیكیـد بـر تـدابیر و آراء امـام        1مباني

  )مدظله(ای خامنه

 
 (1نمودار درختي مباني و اصول مفهوم نفوذ  امنیتي اطالعاتي )

 
 اطالعاتي  آمريکا-بیانیه میموريت مقابله با نفوذ امنیتي

                                        
: 1332پمور، انمد )بهجمت  شناسان مبانی را جمع مبنی به معنی بنیاد، شالوده، بنیان، اسا ، پایمه و ریشمه دانسمته   . لرت 1

 (.3333: 1333()معین،25
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 اطالعاتي  آمريکا –مقابله با نفوذ امنیتي  1اهداف

 
 اطالعاتي آمريکا-انداز  مقابله با نفوذ  امنیتيچشم

 اطالعاتي آمريکا -مقابله با نفوذ امنیتي  0هایاصول و ارزش

 

 
 (0اطالعاتي آمريکا )-نمودار درختي اهداف مقابله با نفوذ امنیتي

                                        
کند که چه چیزی، در چه زمانی انجا  شود. همدو  بیان می ریزی شده است وهای برنامه. اهداو نتایج نهایی فعالیت 1

ها معطوو به رسیدن به آن است، یعنی دروا ع جنس هدو نقطه است )حسمن بیگمی،   ای که کوششعبارت است نقطه

1334 :221.) 

ییرپمذیر  هما تر کنند، امما مصمدا  آن  اند که در هیچ شرایطی ترییر نمیها یک سلسله اصو  کلی، ثابت و مطلق. ارزش2

 (.242: 1334است )حسن بیگی، 
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 (3اطالعاتي آمريکا )-های مقابله با نفوذ  امنیتينمودار درختي اصول و ارزش

 

ی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايـران  تدوين راهبردها

 ای  با تیكید بر تدابیر و آراء امام خامنه

تدوین راهبرد بر اسا  عواممل محیطمی چهارگانمه و همچنمین اخمتالو زاویمه وضمع        

موجود و وضع مطلوال و در نظر گرفتن درصد تخصیص منابع و با نگاه بمه اهمداو کمالن    

بنیاد و به روش های راهبردی با استفاده از روش دادهیدند. جهت این امر، گزارهانتخاال گرد

 خبرگی استخراج و به شرح زیر تدوین شدند.

 

 1وتحلیل محیط داخليتجزيه

ترین مراحل در تمدوین راهبمرد اسمت؛ زیمرا بمدون      شناخت وضع موجود، یکی از مه 

ریمزی مناسمبی انجما     آینده، برناممه توان برای شناخت صحیح و د یق از وضع موجود، نمی

داد، در این راستا، پرسشنامه تحقیق طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق  مرار گرفمت.   

آممده بمرای دو گمروه عواممل محمیط      دسمت ها، مقادیر بههای اخذشده از آنبر اسا  پاسخ

                                        
1.IFE. 
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یت هر عاممل  ها برای میزان اهمداخلی در  الب یک جدو  درج و سپس میانگین و وزن آن

و همچنین میانگین وضع موجود آن عاممل اسمت بمه هممراه نممره مموزون همر عاممل کمه          

هما و  ضرال وزن در ضریب وضعیت است محاسبه و برای هر یک از عوامل ضمعف حاصل

ها محاسبه که نتمایج آن بمه شمرح    صورت جداگانه با ه  جمع شده و نهایتاً از آنها به وت

 زیر است:
 IFEماتريس  جدول

 ردیف
کد 

 عامل

 اهميت

 وزن

نمره  وضعيت

موزون 

 عامل

خيلي 

 کم
 زیاد متوسط کم

خيلي 

 زیاد
 ميانگين

خيلي 

 کم
 زیاد متوسط کم

خيلي 

 زیاد
 ميانگين

1 S2 4 1 23 6 1 3223 4242 1 14 15 4 4 2243 42455 

2 S1 4 4 24 3 4 3225 4242 4 21 14 1 4 2233 42454 

3 W1 4 1 23 3 4 3246 4242 4 23 3 1 4 2231 42443 

4 W2 4 4 1 6 24 4234 4243 4 1 2 14 14 4232 42143 

5 W3 4 4 14 13 4 3256 4242 4 5 24 3 4 3246 42436 

6 W4 4 1 16 14 1 3243 4242 4 12 15 5 4 2233 42463 

7 W5 4 2 21 3 4 3222 4242 1 13 12 1 4 2241 42454 

 ت( برحسب اهمیتبندی عوامل داخلي )قوجدول رتبه

 بندی عوامل داخلي )قوت( برحسب اهميترتبه

 ميزان اهميت  نام عامل کد عامل ردیف

13 S2 3.25 مرا بت از نفوذ و اخال  دشمن 

14 S1 3.23 های مقابله خودیناشناخته بودن شیوه 

 بندی عوامل داخلي )ضعف( برحسب اهمیتجدول رتبه

 ب اهميتبندی عوامل داخلي )ضعف( برحسرتبه

 ميزان اهميت نام عامل کد عامل ردیف

15 W2 4.74 های حسا نفوذ در دستگاه 

23 W3 3.56 د  بستن به بیگانگان 

31 W4 3.47 دیگربعضى گیری بر ضد نزدیک شدن به افراد و موضع 

36 W5 3.22 نفوذ در ساختارهای  ومی برای هدایت و ایجاد چالش 

33 W1 3.06 د فى سبیل اهلل و متزلز  کردن پایه جهادنفوذ در نیروهاى مجاه 
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 1وتحلیل محیط خارجيتجزيه

آممده بمرای دو گمروه عواممل     دسمت ها، مقادیر بههای اخذشده از خبرگان آنبر اسا  پاسخ

عدد تهدیدات، در  الب یک جدو  درج و سمپس   24ها و عدد فرصت 13محیط خارجی یعنی 

همیت هر عامل و همچنین میانگین وضمع موجمود کمه بیمانگر     ها برای میزان امیانگین و وزن آن

ضمرال وزن در  ضریب وضعیت آن عامل است به هممراه نممره مموزون همر عاممل کمه حاصمل       

صمورت  شده و بمرای همر یمک از عواممل فرصمت و تهدیمد بمه       ضریب وضعیت است محاسبه 

 ج آن به شرح زیر است:ها گرفته شد که نتایجداگانه با ه  جمع نموده و نهایتاً جمع کل از آن
 EFEجدول ماتريس 

ف
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7 O1 4 4 3 16 3 4244 4243 1 14 15 6 4 2231 42433 

8 O2 4 1 24 3 4 3213 4242 4 13 13 1 4 2243 42451 

9 O3 4 4 3 13 12 4216 4243 4 14 13 3 4 2233 42434 

10 O4 4 4 15 13 4 3253 4242 4 16 14 1 4 2252 42453 

11 O5 4 1 16 14 4 3242 4242 4 15 14 2 4 2253 42453 

12 T1 4 2 14 13 2 3263 4242 4 13 13 1 4 2263 42461 

13 T2 4 4 2 14 5 4213 4243 4 4 4 11 2 3233 42145 

14 T3 4 4 1 12 2 4243 4243 4 4 5 3 2 3234 42144 

15 T4 4 1 16 12 3 3253 4242 4 14 15 6 1 2234 42463 

 بندی عوامل خارجي )فرصت( برحسب اهمیترتبه جدول

 بندی عوامل خارجي )فرصت( برحسب اهميترتبه

 ميانگين اهميت عامل کد عامل ردیف

1 O3  4.16 ها به بدنه مدیریتی کشورنفوذیجلوگیری از ورود 

2 O1  4.00 نبیگانگاعد  مأذونیت مسئولین برای اجازه دادن به 

3 O4  3.53 شمنذ دنفوها و ترفندهای راهتوجه به 

4 O5 3.42 افزایش بصیرت پیرامون شناخت دشمن 

5 O2 3.19 عد  غفلت و فراموشی دشمن 

                                        
1 EFE 
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 رحسب اهمیتبندی عوامل خارجي )تهديد( بجدول رتبه

 بندی عوامل خارجي )تهدید( برحسب اهميترتبه

 ميانگين اهميت عامل کد عامل ردیف

1 T2 4.18 های کشوریتمدیردر شمن دى دیاذ دادن انفو 

2 T4  3.97 عناصر مؤثراز برخى نفوذ و خریدن 

3 T1 3.63 یفرماندهی در بافت یکپارچهخنه و و رشکاد یجاا 

4 T3  3.53 امنیتهدو  رار دادن 
 

 stتهدید(  –جدول راهبردهای اوليه )قوت  soفرصت(  -هبردهای اوليه )قوترا جدول

 stراهبردهای اوليه  ردیف so راهبردهای اوليه ردیف

1 

جلوگیری از نفوذ در داخمل کشمور از طریمق    

ها به بدنه ممدیریتی  جلوگیری از ورود نفوذی

 و عد  غفلت و فراموشی دشمن

1 

روند غمرال بماوری و غمرال از    متو ف کردن 

هما،  آرممان ترییر ، هاورباطریق مقابله با ترییمر  

، مقابله با ایجاد شکاو و رخنمه  هاهر نگامتریی

 ی فرماندهیدر بافت یکپارچه

2 

های دشمن و مرا بمت از نفموذ   شناخت روش

و اخال  دشمن از طریمق روشمنگری و بیمان    

حقیقممت پیرامممون نفمموذ دشمممن، تممدبیر و    

 و سرعت عمل در مقابله با نفوذهوشیاری 

2 

جلوگیری از نفوذ در کشور و عد  اجمازه بمه   

رخنه دشمن در بافت یکپارچمه فرمانمدهی و   

های مدیریت کشور با توجه به شناخت روش

خانه و نفوذ دشمن، اشراو بر فعالیت سفارت

 هادو تابعیتی
 

 wtتهدید(  –)ضعف  جدول راهبردهای اوليه woفرصت(  -جدول راهبردهای اوليه )ضعف

 راهبردهای اوليه wt  راهبردهای اوليه wo ردیف

1 

گیمری و  از بین بردن ضعف در زمینه تصممی  

ریمزی از طریمق مقابلمه و ایسمتادگی در     برنامه

مقابل نفوذ دشممن، تمدبیر، بصمیرت و خنثمی     

 هاگریکردن فتنه

1 

های حسا  و نزدیک مقابله با نفوذ در دستگاه

بعضى گیمری بمر ضمد    و موضمع شدن به افمراد  

همای  گیمری در دسمتگاه  دیگر و نفوذ و جهمت 

 مدیریتی

2 

همای حسما    جلوگیری از نفموذ در دسمتگاه  

کشور از طریمق ارتقمای اشمراو اطالعماتی و     

 ها  ها به بدنه دستگاهجلوگیری از ورود نفوذی

2 

جلوگیری از نزدیمک شمدن بمه افمراد و ایجماد      

بی، نفوذ در های غرخانهاختالو توسط سفارت

-سمازان و تصممی   نخبگان، افراد مؤثر، تصممی  

گیران با هدو ایجاد رخنمه در دیمواره نظما  و    

 هاگیری دستگاهجهت
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 اطالعاتي مقابله با نفوذ آمريکا   –راهبرد تکمیلي امنیتي 

گیری از نظرات ده تمن از خبرگمان و بما    سازی راهبردهای احصاشده، بهرهبا هدو بهینه

در  )مدظلمه( های مورد تأکید مقا  معظ  رهبری صو  اساسی، اهداو کالن و شاخصالها  از ا

مقابله با نفوذ آمریکا از مجمو، راهبردهای احصاشده راهبرد تکمیلی مقابله با نفموذ آمریکما   

به شمرح زیمر تمدوین و مبنمای      )مدظله(ای در جمهوری اسالمی با تأکید بر اندیشه اما  خامنه

  رار گرفت.مطالعه این پژوهش 
 اطالعاتي آمريکا -مقابله با نفوذ امنیتي  1هایسیاست

 اهداف، اصول و محيط داخلي و خارجي اطالعاتي -عنوان راهبرد امنيتي 
کد 

 راهبرد

اطالعاتی دشممن از طریمق    –مقابله تهاجمی با نفوذ امنیتی 

جدی گرفتن تهدید نفوذ آمریکا، مرا بمت و هوشمیاری در   

موذیانه دشمن، شناخت نقاط ضمعف و   هایمقابله با روش

خانمه کشمورهای   ای، مقابله با فعالیت سفارتطراحی مقابله

سمازان و  سمازی و نفموذ در تصممی    غربی، مقابله با شمبکه 

مثمل بما   بمه گیران کشور و رویکرد تهاجمی و مقابلمه تصمی 

 نفوذ دشمن در این حوزه با اشراو و تسلط اطالعاتی

D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-

D9-D10 
D 

M1 

P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-

P10 
P 

S 

SOWO 

SOWT 

STWO 

STWT 

S1-S2 

W1-W2-W3-W4-W5 W 
O1-o2-o3-o4-o5 O 

T1-T2-T3-T4 T 

 
 (0اطالعاتي آمريکا ) -های مقابله با نفوذ امنیتي نمودار درختي سیاست

                                        
ها را معمین ممی کننمد... اجمرای یمک راهبمرد       گیریای هستند که چگونگی تصمی های منطقیها چهارچوال. سیاست1

 (.334: 1334های سازمانی است )حسن بیگی،مستلز  پشتیبانی سیاست
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سالمی ایران در برابر نفوذ امنیتمی  جمهوری ا 4، ضعف3، نقاط  وت2، تهدیدها1هافرصت

 اطالعاتی آمریکا   -

 اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران -تهدیدات مقابله با نفوذ امنیتی 

 

 
 

 (5اطالعاتي ) -نمودار درختي تهديدات نفوذ امنیتي 

                                        
زمان برای انجا  کاری یا تحقق چیزی است که سازمان از . فرصت وجود زمینه یا شانس مطلوال در محیط بیرونی سا1

 انداز خود دست یابد )احمدوند: همان(.تواند به نتایج  ابل توجهی در جهت تحقق رسالت و چش طریق آن می

کنمد و از ایمن حیم     . تهدید، برآیند وضعیتی است که عوامل محیطی برخالو خواسته ما و خارج از کنتر  عمل می2

ور مطلوال ما نیست و احتما  آشفتگی، خطر یا زیان برای ما وجود دارد. بر این اسا ، هر عنصر یا وضمعیتی  روند، ام

 های حیاتی ما را به خطر اندازد تهدید محسوال می گردد )احمدوند: همان(.که موجودیت منافع یا ارزش

متممایزی بمرای سمازمان باشمد     شمود کمه مزیمت ر مابتی یما مهمارت )شایسمتگی(        عنوان  موت تلقمی ممی   . عاملی به3

 (.12: 1336)احمدوند،

ها را ندارد یما در  دهد یا توانایی انجا  آنها را ضعیف انجا  میشوند که سازمان آنعنوان ضعف تلقی می. عواملی به4

پذیری  ابل توجه است و از این رو موجب تضعیف توان عملی سمازمان در ر ابمت یما تحقمق     ها دارای آسیبآن زمینه

 گردد )احمدوند: همان(.انداز مطلوال آن میرسالت و چش 
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 اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران -های مقابله با نفوذ امنیتی فرصت

 

 
 (6اطالعاتي ) -های نفوذ امنیتي درختي فرصت نمودار

 

 
 اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران -های مقابله با نفوذ امنیتی  وت

 
 (7اطالعاتي ) -های نفوذ امنیتي نمودار درختي فرصت
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اطالعاتی آمریکا در جمهموری   -اطالعاتی مقابله با نفوذ امنیتی  -نفوذ امنیتی   هاضعف

 ایراناسالمی 

 
 (8اطالعاتي ) -نمودار درختي ضعف نفوذ امنیتي 

 

 اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران -راهبردهای اساسی مقابله با نفوذ امنیتی 

 

 
 
 (0نمودار درختي راهکارهای اساسي مقابله با نفوذ آمريکا سیاسي در جمهوری اسالمي ايران ) 
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 گيری  . نتيجه1

در هشداردهی در مورد خطرات نفموذ دو رویکمرد و    )مدظلمه( ای ت اما  خامنهبا نگاهی به بیانا

های اولیمه تمرکمز ایشمان بمر     شود. رویکرد و رهیافت او  که در سا رهیافت عمده مشاهده می

این مفهو  اولویت بیشتری داشت لزو  مقابله با عناصر نفموذی و شناسمایی ایمن افمراد و دوری     

همای  گونه نظرات و عناصر است. رهیافت دو  که در سا سی از اینکردن مجامع نخبگانی و سیا

له را به خود معطوو کرده است، مقابله گفتمانی با پدیده نفموذ و از بمین   بعد تمرکز اصلی معظ 

دهی و خط سوزی اسمت. بمه   بخشی، بصیرتبردن اثرات ا دامات عوامل نفوذی از طریق آگاهی

توانست ضربات عمقی بمر جریمان نفموذ    ت او ، نظا  میرسد در صورت موفقیت رهیافنظر می

وارد کند و ساختار آن را در کشور تضعیف کند، اما متأسفانه این رونمد شماید بمه دالیلمی ماننمد      

های خاص مترتب بر عملکرد ایمن افمراد   ضعف در اشراو اطالعاتی بر عناصر نفوذی و ویژگی

رسمد  ندارند به سرانجا  مطلوبی نرسید و به نظر می که نیاز به شبکه ارتباطی،  رار اطالعاتی و ...

برخی ا دامات نهادهای امنیتی ازجمله شناسایی و ضربه به جواسیس کمه بمه حموزه رسمانه نیمز      

 )مدظلمه( ای کشانده شده است، هیچ کدامشان نفوذ به معنمایی کمه در منظوممه فکمری امما  خامنمه      

آوری و ژه تمامی ایمن عناصمر کسمب و جممع    شد نیست؛ یعنی کارویعنوان نفوذی شناخته میبه

لمه،  که بر اسا  فرمایشات معظم   بندی به دشمنان بوده است در صورتیانتقا  اخبار دارای طبقه

همای کمالن   گیمری سازی و تصمی تأکید ایشان بر نفوذ به معنای تأثیرگذاری بر فرایندهای تصمی 

انمد  د عناصر نفوذی خودآگاه توانسمته دهکشور بوده است. شرایط محیط سیاسی کشور نشان می

وپما کننمد. عناصمر    زده کشور حوزه ایمنی برای خود دسمت ها و فضای سیاستدر شکاو جناح

گرایانه در نخبگان حکومتی، ا دامات خمود را در  نفوذی ناخودآگاه نیز به دلیل غلبه گفتمان غرال

ای طمی  رهیافت او ، اما  خامنمه  کنند. با عد  موفقیتجهت منافع ملی و امنیت ملی ارزیابی می

ی های اخیر تمرکز خود را بر رهیافت دو  و مقابله گفتممانی و بمه شکسمت کشماندن ایمده     سا 

ای در مموارد مختلمف خمط    بخشی اما  خامنهدهی و آگاهیاند. بصیرتاصلی خط نفوذ  رار داده

دهمد  ورد هدو  رار ممی انحراو از جریان اصیل انقالال اسالمی را بدون ایجاد فضای دو طبی م

 دهد.  ها و ادبیات تولیدشده توسط آنان را به صراحت مورد نقد  رار میصورت مستمر ایدهو به
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همای حاصمل از تحلیمل اسمناد، از روش     وتحلیل دادهبرای تجزیهدر این مقاله تالش گردید، 

رات و کدگذاری باز و محموری اسمتفاده شمود. واحمد تحلیمل در ایمن مطالعمه؛ جممالت، عبما         

تبیمین ارکمان   اطالعماتی،   -مفهو  نفوذ امنیتی شناخت مبانی و اصو  هایی بوده که اشاره به واژه

هما، تهدیمدها،   تشریح فرصمت ، ها(ها و سیاستانداز، اهداو، ارزشساز )مأموریت، چش جهت

 مقابله بما نفموذ  های عملکردی تدوین راهبرد و راهکارها، الزامات و شاخص، نقاط  وت، ضعف

داشمته اسمت    )مدظلمه( ای اطالعاتی آمریکا در ج.ا.ایران با تأکید بر تدابیر و آراء اما  خامنمه  -امنیتی 

گیری از این مه  و اخذ نظریه خبرگان به این مهم  دسمت یافمت کمه     که در نهایت محقق با بهره

 های تحقیق تشریح و خالصه آن در جدو  زیر تبیین گردید.  شرح آن در یافته

 
 )مدظله(ای اهبردی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايران با تیكید بر انديشه امام خامنهطرح ر 

 گزاره ردیف ابعاد

 مبانی نفوذ

 –امنیتی 

 اطالعاتی

 نفوذ در ساختارهای امنیتی و نظامی 1

 ضربه به مراکز حسا  و حیاتی کشور 2

 فوذ امنیتیریزی عملیات با هدو نطرح 3

 پروری  نفوذ اطالعاتی از طریق جاسوسی و جاسو  4

 گیران کشور تأثیرگذاری بر تصمی  5

 ضربه به امنیت کشور 6

 ا تصادی به امنیتی -های اجتماعی تمرکز بر تبدیل پدیده 3

 سازی نخبگی از طریق شناسایی و تربیت نخبگانظرفیت 3

 فعاالن اجتماعی مروج افکار سکوالرسازی در یارگیری و ظرفیت 3

بیانیه 

 مأموریت

مقابله با نفوذ 

امنیتی 

 اطالعاتی

 گیرساز و تصمی ا دا  مؤثر و هوشمند در سه حوزه تشخیص، تصمی  و اجرا در بدنه تصمی  14

 سازی در برابر نفوذ دشمنسازی و مصونیتمقاو  11

 زی و نظارت( در مقابله با نفوذ دشمنریمدیریت راهبردی )برآورد، تحلیل، طرح 12

 (دشمن نفوذ از پیشگیری و بینیپیش) دشمن نفوذ رصد ۀایجاد سامان 13

 مقابله تهاجمی با نفوذ دشمن  14

مأموریت نهادهای امنیتی در جمهوری اسالمی ایران عبارت است از شناسایی و مقابله با نفوذ آمریکا در ابعماد فرهنگمی،   

ای است. هدو از مقابلمه در ایمن بیانیمه، ا مدا      العین  رار دادن آراء اما  خامنهی، ا تصادی و علمی با نصبسیاسی، امنیت

حل برای مسائل( و ا دا  )مواجهمه عملمی( در بدنمه    مؤثر و هوشمند در سه حوزه تشخیص )فه  از مسائل( تصمی  )راه

سازی، مدیریت راهبمردی، ایجماد سمامانه رصمد نفموذ      یتسازی و مصونگیر و مرد  از طریق مقاو ساز و تصمی تصمی 

 مثل.بهدشمن و مقابله
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 )مدظله(ای اهبردی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايران با تیكید بر انديشه امام خامنهطرح ر 

 گزاره ردیف ابعاد

 اندازچش 

مقابله با نفوذ 

امنیتی 

 اطالعاتی

 بصیرت ادراکی و بینشی و گفتمانی پیرامون نفوذ آمریکا  15

 گیر کشورجلوگیری از نفوذ عناصر ناباال دشمن در مراکز حسا  و تصمی  16

 رفاعی کشو، دمنیتیمریکا به حری  اذ آنفوعد  اجازه  13

13 
های غربی )پروژه آمریکایی حکمرانی جلوگیری از تقویت عناصر و فعالین داخلی حامی سیاست

 مطلوال(

13 
ممانعت از نفوذ دشمن در ا تصاد کشور با تمرکز بر سیاست ا تصاد مقاومتی و شکوفایی ا تصماد  

 ملی

های مقابله با آن، اسناد باالدسمتی  پیرامون نفوذ آمریکا و شیوه )مدظله(ای   خامنههای امابا عنایت به آراء و اندیشه

-انداز مقابله با نفوذ آمریکما در سمه حموزه تصممی     های کلی برنامه شش  توسعه( چش ) انون اساسی، سیاست

ر پرتو ایممان و عمز    سازان و مرد  در جمهوری اسالمی ایران، با اتکا  به  درت الیزا  الهی و دگیران، تصمی 

همایی  هما چنمین ویژگمی   ریزی شده و مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمانملی و وحدت کلمه و کوشش برنامه

 خواهند داشت.

 اهداو

مقابله با نفوذ 

امنیتی 

 اطالعاتی

 جانبهحفظ استقال  همه 24

 های انقالالها و ارزشحفظ و پاسداری از آرمان 21

 بل نفوذ امریکاایستادگی در مقا 22

 مثل بهبخشی به نیروهای امنیتی و مسلح و مقابلهاستحکا  23

 پیشرفت و توانمندی علمی 24

 های آمریکامقابله با راهبرد تبلیرات و تحری  25

 شناسی(شناخت جبهه دشمن )دشمن 26

 مقابله با ایدئولوژی سکوالریستی 23

 هاالنفس و نفوذیفشناسایی و برخورد با عناصر ضعی 23

 افکنی دشمنفائق آمدن بر تفر ه 23

و  اصو 

های ارزش

مقابله با نفوذ 

امنیتی 

 اطالعاتی

 تعهد و تمسک به اسال  ناال  34

 فقیه التزا  به اصل والیت 31

 مرد  و مسئولین ۀوحدت کلم 32

 پذیری جهانینفی نظا  سلطه و سلطه 33

 های انقالالشپایبندی به اصو  و ارز 34

 اسالمی بودن ماهیت نظا  سیاسی ج.ا.ایران 35

 گرهای سلطهعد  تعهد در برابر  درت 36

 المللی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحتتعامل مؤثر و سازنده بین 33

 نفی استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی در کشور 33

 هاها و نفوذیها، نامحر بر حذر بودن از غریبه 33
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 )مدظله(ای اهبردی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايران با تیكید بر انديشه امام خامنهطرح ر 

 گزاره ردیف ابعاد

های سیاست

مقابله با نفوذ 

 -امنیتی 

 اطالعاتی

 مرا بت و تمهید در عد  رخنه دشمن 44

 عد  اجازه نفوذ به حری  امنیتی و دفاعی کشور به بهانه نظارت 41

 ساز در مقابله با نفوذ دشمنسازی وسایل مصونفراه  42

 مخالفت با ایجاد هرگونه پایگاه دشمن در داخل کشور 43

 های  وت

 مقابله با نفوذ

 -امنیتی 

 اطالعاتی

 های مقابله خودیناشناخته بودن شیوه 44

 ی جوانان مؤمنمرا بت از نفوذ و اخال  دشمن در صفوو یکپارچه 45

های ضعف

 مقابله با نفوذ

 -امنیتی 

 اطالعاتی

 

 یان مقاومت(سبیل اهلل و متزلز  کردن پایه جهاد )نفوذ در جرنفوذ در نیروهاى مجاهد فى 46

 های حسا نفوذ در دستگاه 43

 د  بستن به بیگانگان  43

 دیگربعضى گیری بر ضد نزدیک شدن به افراد و موضع 43

 هویتی-نفوذ در ساختارهای  ومی برای هدایت و ایجاد چالش امنیتی 54

 های فرصت

 مقابله با نفوذ

 -امنیتی

 اطالعاتی

 ن بیگانگااجازه دادن به مأذونیت مسئولین برای  عد  51

 عد  غفلت و فراموشی دشمن  52

 هاها به بدنه مدیریتی کشور از طریق توجه به تأیید صالحیتجلوگیری از ورود نفوذی 53

 شمنذ دنفوها و ترفندهای راهتوجه به  54

 افزایش بصیرت پیرامون شناخت دشمن  55

 تهدیدهای

 مقابله

با نفوذ امنیتی 

 اطالعاتی

 یفرماندهی در بافت یکپارچهخنه و و رشکاد یجاا 56

 های کشوریتمدیردر شمن دى دیاذ دادن انفو 53

 پروری و...های جاسو هدو  رار دادن امنیت از طریق به کار گرفتن شیوه 53

 ها مؤثر در دولتعناصر از برخى نفوذ و خریدن  53

راهبرد مقابله 

با نفوذ امنیتی 

 اطالعاتی -

 توسط دشمن با مرا بت و هوشیاری نهادهای حفاظتیمسلح ی هاونیرر حصادر خنه جلوگیری از ر 64

 رخل کشودر داشمن ه دپایگاد یجاامخالفت با  61

 تقویت و استحکا  نیروهاى مسلح 62

 جدی گرفتن تهدید توسط نهادهای امنیتی و لزو  طراحی مقابله 63

 هد شداخووارد هی راچه از ن شمدینکه اشناخت و پیشبینی  64

همای موذیانمه   اطالعاتی دشمن از طریق مرا بت و هوشیاری در مقابله با روش -مقابله تهاجمی  با نفوذ امنیتی 

 دشمن، جدی گرفتن تهدید نفوذ آمریکا، شناخت نقاط ضعف و طراحی تهاجمی مقابله با نفوذ دشمن

الزامات مقابله 

با نفوذ امنیتی 

 اطالعاتی -

 های دشمن( شناسی )شناخت ابزارها و شیوهدشمن 65

 شناخت نقشه دشمن، شناخت هدو، برنامه و سیاست دشمن  66

 سازی نقشه نفوذ دشمنانهوشیاری، شناخت، کشف و خنثی 63



 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 1441وسو ، بهار فصلنامه علمی امنیت ملی، سا  دوازده ، شماره چهل/  62

 

 )مدظله(ای اهبردی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايران با تیكید بر انديشه امام خامنهطرح ر 

 گزاره ردیف ابعاد

 اطالعاتی در کشور -رصد، پایش و ارزیابی جریان نفوذ امنیتی 63

 مثل با نفوذ دشمن بهجمی و مقابلهاشراو اطالعاتی و ا دا  اطالعاتی تها 63

 امنیتی مردمی مقتدر( -دستگاه امنیتی  وی )دستگاه نظامی 34

 ی فضای مجازی کشور جانبهحفظ امنیت همه 31

 هوشیاری اطالعاتی و تقویت نیروهای مسلح و امنیتی  32

 ریزی در مقابله با دشمن محوری و برنامهساختار  وی، دانش 33

 های سیاسی و جناحیها بدون توجه به گرایشوجه به تأیید صالحیتت 34

های شاخص

عملکردی و 

الگوی نظارت 

ارزیابی و 

کنتر  مقابله 

با نفوذ امنیتی 

 اطالعاتی -

 های کشور به موضو، نفوذ امنیتی اطالعاتی و مقابله با آن میزان حساسیت مرد  و وزارتخانه 35

 ها  های امنیتی و میزان کشف نفوذیها و دستگاهمراکز، وزارتخانههای میزان تقویت حفاظت 36

33 
جدی گرفتن نفوذ دشمن توسط نهادهای متولی مقابلمه و نمو، ا مدامات آفنمدی نهادهمای       میزان

 متولی 

33 
همای امنیتمی   میزان ایجاد ساختار و تقویت ساختار مقابله بما نفموذ راهبمردی دشممن در دسمتگاه     

 اطالعاتی

33 
میزان رصد، پایش و ارزیابی نفوذ امنیتی در کشور با هدو افمزایش اشمراو اطالعماتی و مقابلمه     

 تهاجمی 

34 
شده در حموزه مقابلمه بما نفموذ امنیتمی و      های شناساییها و سوژهها، کیسمیزان شناسایی نفوذی

 اطالعاتی 

 مثل در حوزه دشمن بهمیزان ا دامات مقابله 31

 کننده با نفوذ دشمن ت نهادهای مقابلهمیزان تقوی 32

33 
-میزان تصویب  وانین در  وه مقننه، شورای عمالی امنیمت ملمی و... در مقابلمه بما نفموذ امنیتمی       

 اطالعاتی

 ریزی و طراحی برای حفاظت از مراکز مه ، حسا ، کلیدی و اسناد مه  میزان برنامه 34

 

های اتخاذشـده توسـط   مون نفوذ )رهیافتای پیرااستخراج منظومه فکری امام خامنه

 ای برای مقابله با نفوذ(امام خامنه

در هشمداردهی در ممورد خطمرات نفموذ دو      )مدظلمه( ای با نگاهی به بیانمات امما  خامنمه   

همای اولیمه   شود. رویکرد و رهیافمت او  کمه در سما    رویکرد و رهیافت عمده مشاهده می

تری داشت لزو  مقابله با عناصر نفموذی و شناسمایی   تمرکز ایشان بر این مفهو  اولویت بیش

گونمه نظمرات و عناصمر اسمت.     این افراد و دوری کردن مجامع نخبگانی و سیاسمی از ایمن  
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له را به خود معطوو کرده است، مقابله های بعد تمرکز اصلی معظ رهیافت دو  که در سا 

بخشمی،  ل نفوذی از طریق آگماهی گفتمانی با پدیده نفوذ و از بین بردن اثرات ا دامات عوام

 دهی و خط سوزی است.  بصیرت

توانسمت ضمربات عمقمی بمر     رسید در صورت موفقیت رهیافت او ، نظا  میبه نظر می

جریان نفوذ وارد کند و ساختار آن را در کشور تضعیف کند، اما متأسفانه ایمن رونمد شماید    

همای خماص مترتمب    ذی و ویژگیبه دالیلی مانند ضعف در اشراو اطالعاتی بر عناصر نفو

بر عملکرد این افراد که نیاز به شبکه ارتباطی،  رار اطالعاتی و... ندارند به سرانجا  مطلوبی 

رسد برخمی ا مدامات نهادهمای امنیتمی ازجملمه شناسمایی و ضمربه بمه         نرسید و به نظر می

ایی کمه در  جواسیس که به حوزه رسانه نیز کشانده شده است، هیچ کدامشان نفموذ بمه معنم   

شمد نیسمت؛ یعنمی کمارویژه     عنوان نفوذی شناخته ممی به )مدظلمه( ای منظومه فکری اما  خامنه

بندی به دشمنان بوده اسمت  آوری و انتقا  اخبار دارای طبقهتمامی این عناصر کسب و جمع

له، تأکید ایشان بر نفوذ به معنمای تأثیرگمذاری بمر    در صورتی که بر اسا  فرمایشات معظ 

 های کالن کشور بوده است. گیریسازی و تصمی یندهای تصمی فرا

اند در شمکاو  دهد عناصر نفوذی خودآگاه توانستهشرایط محیط سیاسی کشور نشان می

وپا کننمد. عناصمر نفموذی    زده کشور حوزه ایمنی برای خود دستها و فضای سیاستجناح

خبگان حکمومتی، ا مدامات خمود را در    گرایانه در نناخودآگاه نیز به دلیل غلبه گفتمان غرال

ای کنند. با عد  موفقیت رهیافت او ، امما  خامنمه  جهت منافع ملی و امنیت ملی ارزیابی می

های اخیر تمرکز خود را بر رهیافت دو  و مقابله گفتمانی و بمه شکسمت کشماندن    طی سا 

ای در مموارد  امنمه بخشمی امما  خ  دهی و آگاهیاند. بصیرتی اصلی خط نفوذ  رار دادهایده

مختلف خط انحراو از جریان اصیل انقالال اسالمی را بدون ایجاد فضمای دو طبمی ممورد    

ها و ادبیات تولیدشده توسط آنان را به صمراحت  صورت مستمر ایدهدهد و بههدو  رار می

 دهد.مورد نقد  رار می
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 ها  پیشنهاد

 عنوان ستون خیمه نظا .  به له()مدظای العین  رار دادن فرمایشات اما  خامنهنصبم 

 افزایی نهادهای اطالعاتی و امنیتی در مقابله با نفوذ دشمن. حفظ انسجا  و ه م 

افزایش اشراو اطالعاتی در نهادهای امنیتی و رصد نفوذ دشمن با هدو تقابل با نفوذ م 

 دشمن. 

ای روانمی  هم سمازی عملیمات  تشکیل ستاد فرماندهی جن  روانی برای مقابله و خنثیم 

 دشمن. 

ها و کننده با نفوذ در وزارتخانهعنوان نهادهای مقابلهها بهها و حراستتقویت حفاظتم 

 مراکز امنیتی.  

همای  تمرین راه عنوان یکمی از مهم   ها بهها و احراز صالحیتتوجه به تعیین صالحیتم 

 ها. مقابله با مشکوک التابیعن و دو تابعیتی

گیمر و گمماردن عناصمر انقمالال و     ساز و تصمی در مراکز تصمی  مقابله با عناصر ناالم 

 نظا  در این مراکز.   الهی وفادار بهحزال

 مثل در خصوص نفوذ دشمن در هر سطحی.  بها دامات تهاجمی و مقابلهم 
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

   ابل دستر  در )مدظله(ی اخامنهبیانات اما  ،KHAMENAI.IR www. 

 فرهن  علو  سیاسی، تهمران، چاپمار، چماپ دو ،    (1336)راد، مینواکبر و افشاریآ ابخشی، علی ،

 .314ویرایش شش ، ص

 ( فرهن  علو  سیاسى، تهران، نشر چاپار، چاپ دو 1332آ ابخشى، على ،). 

 ایران  یطرح راهبردی دفا، سایبری جمهوری اسالم ،(1336محمد ) ،یمحمدشاه؛ محمد ،یاحد

 سا  هشت ، ،یدانش راهبرد یارشتهنیمطالعات ب یپژوهش-یفصلنامه علم ،یه بازدارندگدر حوز

 .252- 522صص  1333تابستان  ،31شماره 

 ( تهدید نر ، تهاج  فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهران، انتشارات پگاه. 1333امیری، ابوالفضل ،) 

 شمه یپژوهشگاه فرهن  و اند ،دیااصو  و فو یمبان یلیتنز ریتفس، (1332)  یعبدالکر پور،بهجت 

 .تهران یاسالم

 ( امکان و امتنا، انقالال رنگی در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سا  1333پورسعید، فرزاد ،)

 .1، شماره 11

 ( انقمالال رنگمی و جمهموری اسمالمی ایمران      1333پورسعید، فرزاد ،)هما نیتخمم و  هما لیم تحل ،

 پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران. 

  (، جن  نر ، مروری بمر مفماهی  و کارکردهمای    1333فر، حمیدرضا )حاذ  نیکرو، حمید و مقد

 جن  نر ، معاونت فرهنگی سپاه. 

 و زمستان. زییپا ،14 شماره ،یروان اتیعمل فصلنامه ،یاجن  رسانه ،(1335) دیحم کرو،یحاذ  ن 

 (  مدیریت راهبردی، سازمان مطالعمه و 1334حسن بیگی، ابراهی ،)      تمدوین کتمب علمو  انسمانی

 )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علو  انسانی و دانشگاه عالی دفا، ملی.  هادانشگاه

  ،(، دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی 1331و فیروزی، علیرضا ) جال  دیسدهقانی فیروزآبادی

 یی، روابط خارجی، شماره دو ، تابستان.گرااصو ایران در دوران 

 ( جن  نر ، تهران:3331رنجبران، داود ،) هفت .  چاپساحل اندیشه،  انتشارات 

  ی داخلمی، فصملنامه ممدیریت بحمران و     هما بیآسم ، جنم  نمر  بمر بسمتر     (1333)رجبی دوانی

 .4و  3، سا  او ، شماره (،)ی اضطراری، دانشگاه جامع اما  حسین هاتیوضع

 ( مفهو 1335کرمی، علی ،)ردی تربیت اسالمی، تهران.شناسی نظری نفوذ، مرکز مطالعات راهب 

 .مصاحبه با جال  ثنا  ربانی دانشجوی رشته علو  سیاسی دانشگاه تهران 
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  ی رشته مدیریت فرهنگی.دانشجورضایی بجستانی  محمدرضامصاحبه با 

 ( تحو  در مفهو  نفوذ،  ابل رؤیت در1334محسنی، محمد ،)www.farsnews.com 

 (  ال- 1333نای، جوزو.ا)پژوه و الها  هوشمند، ترجمه: محمودرضا گلشنو  درت  ، رهبری

 ی ابرار معاصر. المللنیبفرهنگی مطالعات و تحقیقات  سسهؤ: مزاده، تهرانشوشتری

     مورخمه   413/3132/1/3143نامه ابالغی رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفا، ملمی بمه شمماره

  ی دفا،، مدیریت، امنیت ملی.هادانشکدهخطاال به رؤسای  3/5/33

 ( سامان سیاسی در جوامع دستخوش ترییر، ترجممه محسمن ثالثمی،    1334هانتینگتون، ساموئل ،)

 تهران، نشر عل . 

 ( موج سو  دموکراسی در پایمان سمده بیسمت ، ترجممه دکتمر احممد       1331هانتینگتون، ساموئل ،)

 شهسا، تهران: انتشارات روزنه، چاپ سو . 

  تیریمد یدکتر یودانشج یبجستان ییمصاحبه با محمدرضا رضا.  

 دانشگاه تهران لیالتحصفارغ یدانشجو یبا دکتر جال  ثنا  ربان مصاحبه.  

 ی.مل تیامن یعال یکارشنا  ارشد شورا یمرداد دونیبا فر مصاحبه  

 با چند تن از کارشناسان مقابله با نفوذ مصاحبه  
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