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مقاله پژوهشي :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در
جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و اندیشه امام خامنهای

(مدظله)
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تاريخ دريافت1399/09/02 :
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تاريخ پذيرش1399/11/04 :

چکيده
نفوذ امنیتی و اطالعاتی عمدتاً در الیههای پنهان و توسط سرویسهای اطالعاتی کشورهای متخاص م و رقی ب اتف ا
میافتاد ،مجموعه اقدامات پنهان از کسب خبر تا تأثیرگذاری بر ذهنیت حریف ،تمرکز عامل نفوذی (م أمور تأثیرگ ذار) ب ر
تصمیمات و سیاستگذاریها ،ترور ،سرقت اسناد ،جاسوسی و جاسوسیپروری ،نف وذ در مراک ز امنیت ی و حس ا

را در

برمیگیرد .محققین در این مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل محتوی و بهرهگیری از ن ر اف زار  ،Maxquadمب انی و اص و ،
ارکان جهتساز ،فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت ،ضعف مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمه وری اس المی ب ا
تأکید بر آراء اما خامنهای (مدظله) را مورد مداقه قرار داده و در نهایت برای برونرف ت از موض و ،،راهبرده ا و راهکاره ا و
الزامات و شاخصهای مقابلهای تدوین نمودند.
بررسی فرمایشات اما خامنهای (مدظله) پیرامون نفوذ امنیتی  -اطالعاتی نشان م یده د ،آگ اهی و هوش یاری ،کش ف نف وذ
امنیتی ،همافزایی دستگاههای مسئو  ،عد مأذونیت مسئولین نظامی ب رای اج ازه دادن بیگانگ ان ب ه ح ریم و حص ار امنیت ی و
دف اعی ب ه بهان ه نظ ارت و بازرس ی ،عد اجازه نفوذ در نی روی ،لزو خ اکریز محکم و دژ مستحکم در مقاب ل نفوذ دشمن،
فراهمسازی وسایل مصونسازی در مقابله با نفوذ دشمن ،جلوگیری از نفوذ و رخنهی دشمنان ،پ یشبین ی و ش ناخت راهه ای
ورود دشمن ،عد رخنه در حصار نیروهای مسلح و ...ازجمله مهمترین شیوههای مقابله با نفوذ امنیتی است.
کليدواژهها:

راهبرد ،طرح راهبردی ،نفوذ ،نفوذ امنیتي  -اطالعاتي ،آمريکا ،جمهوری اسالمي ايران.

 .1دانشآموخته دکتری امنیت ملی ،دانشگاه عالی دفا ،ملی (نویسنده مسئو ) shahidhojat@gmail.com
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
 .3دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفا ،ملی.
 .4فارغالتحصیل دکتری علو سیاسی ،دانشگاه تهران.
 .5دانشجوی دکتری مدیریت ،دانشگاه عالی دفا ،ملی.
 .6دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی قم.
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مقدمه و بيان مسئله
توجه به سیر تاریخی و منطق عملی آمریک ا در برخ ورد ب ا جمه وری اس المی ای ران،
همچنین سیاستهای کنونی این کشور نشان میده د ک ه از ابت دای انق الال اس المی و در
مقاطع مختلف ،خاصه در سا های اخیر برای مقابله با ج.ا.ایران هم در عرصه داخلی و ه م
در عرصه خارجی نفوذ بیش از گذشته در دستور کار این کشور قرار دارد .در سویی دیگ ر
و در تقابل با این جهتگی ری ام ا خامن های(مدظل ه) ک ه در س ا ه ای اخی ر در راهب ردی
بلندمدت کلیدواژه های طراحی دشمن «تهاجم فرهنگی» ()1370؛ «شبیخون فرهنگی ،غارت
فرهنگی ،قتل عا فرهنگی» ()1371؛ «ناتوی فرهنگ ی» ( )1385و «جن

ن ر » ( )1388را

مطرح نمود (رنجبران ،)23 :1388،از سا  1393گفتمان غالب را «نفوذ» به خود اختصاص داد و
در دهها جلسه سخنرانی این پدیده را تبیین و راهه ای مقابل ه ب ا آن را تش ریح و توص یف
نمودند ،توصیفی که نشان میدهد نظا سلطه مترصد فرصتی اس ت ت ا از فض ای فرهنگ ی،
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و علمی سا های اخیر حداکثر بهرهبرداری را نموده ،طراحیه ا و
برنامهریزی های خود را بر ضد جمهوری اسالمی ایران برای شکست هیمنه و اقتدار کش ور
تعمیق بخشد .آنچه در این تحقیق اهمیت و ضرورت دارد این اس ت ک ه ض من اس تخراج
طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران ،پیرام ون
چگونگی نفوذ امنیتی  -اطالع اتی آمریک ا در جمه وری اس المی ای ران ش ناخت حاص ل
میشود .دستیابی به «طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمه وری
اسالمی ایران با تأکید بر ت دابیر و آراء ام ا خامن های (مدظل ه)» مه مت رین ه دو و مقص ود
پژوهش پیش رو است .سؤا اصلی تحقیق عبارت است از «طرح راهبردی مقابل ه ب ا نف وذ
امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر تدابیر و آراء اما خامن های
(مدظله) کدا است؟» که برای پاسخگویی به سؤا اصلی میبایس ت ،مب انی و اص و مفه و
نفوذ سیاسی ،ارکان جهتساز :مأموری ت ،چش مان داز ،اه داو ،سیاس ت ه ا ،فرص ته ا،
تهدیدها ،نقاط قوت ،ضعف (محیط شناسی و ارزی ابی) ،راهبرده ا و راهکاره ا ،الزام ات و
شاخص های عملکردی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ای ران
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با تأکید بر تدابیر و آراء اما خامنهای (مدظله) که در این پژوهش بهعنوان س ؤاالت فرع ی در
نظر گرفته شده است ،مورد توجه و مداقه قرار میگیرد.
 .1مباني نظری
پیشینه تحقیق
عنوان تحقيق

گزارش راهبردی مفهومشناسي نفوذ در بيانات رهبر معظم انقالب در سال 1394

مشخصات محقق

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی (معاونت پژوهش و نشر)

محل اجرا

تهران -دی 1394

نتیجه تحقیق

گونههای نفوذ و اولویتگذاری میان آنها ،پیشینه نفوذ ،روشها و ابزارهای نفوذ و راههای مقابل ه
با آن ،مهمترین محورهای مطرحشده در بیانات معظمله پیرامون موضو ،است که در ای ن تحقی ق
به شکلی مختصر تبیین گردید.

عنوان تحقيق

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

مشخصات محقق

مؤسسه آوای بینش تبریز

محل اجرا

تبریز 1396-
این اثر در فصل او به ماهیت انقالال اسالمی ایران ،در فصل دو به دشمن و شناخت شیوهه ای

نتیجه تحقیق

مختلف دشمنی ،در فصل سو به اهمیت ،اقسا  ،تاریخچه و نتایج نفوذ و در فصل چهار به ابعاد
مختلف نفوذ ازجمله ابعاد امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و در فصل پنجم به ابزارهای نف وذ
و در فصل ششم به موانع نفوذ پرداخته است.
مفهومشناسي نظری نفوذ

عنوان تحقيق
مشخصات محقق

علی کرمی

محل اجرا

اردیبهشت 1395 -
تحقیق حاضر نظریات نفوذ را در ذیل دو دستۀ نظریات و ابزاره ا بررس ی ک رده اس ت .در ای ن

نتیجه تحقیق

راس تا مه مت رین نظری اتی ک ه در ای ن تحقی ق م رور و بررس ی ش د ،عب ارتان د از :نظری ات
پسااستعماری ،دیپلماسی عمومی و فرهنگی ،نظریات وابس تگی ،امپریالیس م فرهنگ ی ،ارتباط ات
میان فرهنگی ،قدرت نر و نقش رسانهها .درواقع نظریات مرتبط با مس ئلۀ نف وذ در ه ر دوران ی
نو ،خاصی از آن را برجسته و معادالت جهانی را از دریچۀ آن تحلیل کردهاند.
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تعاريف اصطالحات
ـ مفهوم طرح راهبردی
تعريف نظری طرح راهبردی :ط رح راهب ردی س ندی اس ت ک ه در آن س ازوکارها،
اولویت ،چگونگی تمرکز منابع ،خروجی ها و نتایج مورد نظر با در نظ ر گ رفتن متریره ای
محیطی برای یک افق مشخص تدوین میشود (احدی و شاهمحمدی.)1396،
تعريف عملیاتي طرح راهبردی :در این مقاله طرح راهبردی طرحی جامع ،همهجانبه و
فراگیر مبتنی بر اهداو ،اسناد باالدستی و چشمانداز با تأکی د ب ر اندیش ه ام ا خامن های در
حوزه مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا است که در یک فراین د علم ی و منطق ی ب ه
ارائه رویکردها و توصیههای راهبردی و الزامات تحقق میشود.
ـ مفهوم نفوذ
تعريف نظری :نفوذ را میتوان رابطه میان ب ازیگرانی دانس ت ک ه ب هموج ب آن ،ی ک
بازیگر ،بازیگران دیگر را وادار میکند تا به طریقی که خواست خ ود آنه ا نیس ت ،عم ل
کنند (آقابخشی و افشاریراد.)314 :
تعريف عملیاتي نفوذ :در این تحقیق واژه نفوذ برگرفته از نظر ام ا خامن های (مدظل ه) و
واژههای نزدیک ولی احیاشده از جنس شبیخون فرهنگی ،ناتوی فرهنگی ،ته اجم فرهنگ ی
و جن

نر است که تالش مینماید با ارتب اط گی ری مس تقیم ی ا تأثیرگ ذاری غیرمس تقیم

آمریکا با هدو ترییر دستگاه محاسباتی ،ترییر در قالبهای ادراکی ،بینشی و باورها و نف وذ
در مراکز حساسی و امنیتی تأثیر گذارد.
ـ نفوذ از منظر نظريهپردازان غربي
نظريه جنگ نرم و نفـوذ :برای جن
عنوان جن

نر اصطالحات مختلفﻰ وضع شده است .آنچه با

نر 1مطرح م یش ود در ادبی ات غرال بیشتر به قدرت نر  2شناخته شده است
1
. Soft war.
2
. Soft power.
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که زیربنای فکری آن اولین بار توسط جوزو نای به ش کلﻰ علمﻰ مطرح شد .مه مت رین
حوزه اعما و تأثیرگذاری قدرت نر بر طرو مقابل ،حوزه رسانه است .اول ین کس ی ک ه
روی این مسئله کار کرده است« ،سان تزو» است که در کتاال هنر جن

نکت های را مط رح

میکند و میگوید« :میشود جنگید ،اما مهمترین کار این است که شما در ی ک نب رد ب دون
جن  ،پیروزی را به دست بیاورید!» چیزی که او مدنظر قرار داده ،همان عملی ات روان ی و
جن

نر است .باید به راهبردهای رقیب و روحیهی او حمله ک رد؛ ب هگون های ک ه آنه ا

بپذیرند که شکست خواهند خورد .اگر کسی در ذهنش بپذیرد که شکست میخورد ،حتم اً
در دنیای واقعی نیز شکست خواهد خورد؛ زیرا آنچه فرد را به مقاوم ت تش ویق م یکن د،
روحیه است 1.مفهو «جن

نر » که در برابر جن

س خت ب ه ک ار م یرود ،دارای تعری ف

واحدی نیست ک ه م ورد پ ذیرش همگ ان باش د و تلق ی و برداش ت اف راد ،جری انه ا و
دولتهای گوناگون از جن

نر تا حدی متفاوت است (.)Nye. 2004: 3

نظريه هانتینگتون :برخی از صاحبنظران آمریکایی و مراکز تصمیمساز فک ری ازجمل ه
هانتینگتون بر این باورند که راه مقابله و فروپاشی نظا ه ای غیرلیب را در جه ان اس المی،
پیادهسازی پروژه دمکراسیسازی است .این راهبرد در طرح خاورمیانه ب زر

م ورد تأکی د

قرار گرفته و در کنار راهبرد لشکرکشی نظامی طرفدارانی در مراکز مطالعاتی و ک انونه ای
تفکر غربی و به ویژه آمریکایی داشته است .ه انتینگتون در تقس یمبن دی خ ود ،نظ ا ه ای
سیاسی را به نظا های سیاسی لیبرا دمکراتیک و غیردمکراتیک اقتدارگرا تقسیم میکن د .او
الزمه ترییر شکل حکومت غیرلیبرا را وجود یک گروه قدرتمن د «هواخ واه لیبرالیس م» در
درون نظا برای به نتیجه رساندن پروژه دمکراسیسازی میداند و تأکید میکن د ک ه غ رال
باید به صورت هماهن

از عرص ه دمکراس ی در جوام ع اس المی حمای ت کن د« .ریچ ارد

هاو » رئیس شورای روابط خارجی آمریک ا نوش ت :ه انتینگتون چن د س ا قب ل نظری ه
برخورد تمدن ها را مطرح کرده است .طبق این نظریه ماهیت جن ها در حا تحو اس ت.
جن

تمدنی و فرهنگی جایگزین جن

 .1قابل بازیابی در http://farsi.khamenei.ir

نظامی شده است .با طبقهبن دی هش ت فرهن

و
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تمدن در جهان ،معارضه فرهنگ ی  -تم دنی را ب ین دو فرهن

و تم دن غ رال و اس ال

میداند و بهطور مشخص جمهوری اسالمی را نماد متحرک تمدن اسالمی معرفی م یکن د.
به عقیده او در جمهوری اسالمی ایران دین و سیاست تلفیق شده است .از این جهت غرال
را با خطر توسعه اصو گرایی اسال مواجه کرده است که برخورد نظامی ب ا چن ین نظ امی
برای غرال مطلوبیت ندارد؛ بنابراین باید نیروهای بهاصطالح دمکراتی ک و هواخ واه غ رال
برای زیر سؤا بردن مشروعیت آن وارد عمل شوند .او جمهوری اسالمی ایران را ب همثاب ه
حکومتی غیرلیبرا و اقتدارگرا معرفی م یکن د و دس تورالعملی را خط اال ب ه هواخواه ان
لیبرالیسم در ایران برای هدو براندازی ارائه میدهد (واعظی.)131 :1383 ،
نظريه جین شارپ :جین شارپ پژوهش گر و اس تاد عل و سیاس ی دانش گاه ماساچوس ت،
رهیافت مبارزه بدون خشونت را بهمثابه یک سالح سیاسی مطرح میکند .ج ین ش ارپ از ده ه
 ،50تئوریهای نافرمانی مدنی را مطالعه کرده بود .از نظر او این تئوریها ،فرمانبری و نافرم انی
موضوعات مذهبی و اخالقی محسوال میشوند نه موضوعات سیاسی(ش یرازی .)115 :1376،ش ارپ
که از طرفداران آموزه عد خشونت گاندی است ،در کتاال خود با عنوان «نظا روشمند برای
رهایی»  19روش را برای اقدامات دور از خشونت برمیشمرد .وی میگوی د« :س الیان س ا ،
یکی از مهمترین نگرانیهای من این بوده است که مرد چگونه میتوانن د جل وی ب ه وج ود
آمدن دیکتاتوری را بگیرند یا دیکتاتوری موجود را از میان بردارند»(پورسعید.)127 :1386،
نظريه اندلسيكردن :طبق این الگو ،جن

نر در سه سطح فس اد اقتص ادی ،سیاس ی و

فرهنگی ،موجبات ناکارآمدی نظا موجود را فراهم میس ازد و ب هت دریج نظ ا موج ود و
حاکمان آن را در باورهای ذهنی مرد بی اعتبار نموده و جامعه را دچار استحاله فرهنگ ی و
رویگردانی از کارکردهای نظا مینمای د (س راج .)4 :1388 ،الگ وی اندلس ی جن

نر بر

قطعهای از تجربه تاریخی مسلمین در اروپا پایهگذاری شده است .در این مقطع تاریخی ک ه
زمان آن به اواخر قرن او هجری برمیگردد ،مسلمانان تحت تأثیر انگیزههای دینی و ش ور
مذهبی ،با سرعتی کم نظیر بر سراسر اندلس و حتی اعما فرانسه مسلط شدند ،اما ب هم رور
با بروز اختالفات میان گروههای مختلف مس لمان ب رای کس ب ق درت ،دنی ازدگی ،فس اد
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اخالق ی و رف اهطلب ی ،بس یاری از مس لمانان ب هوی ژه در س ران و بزرگ ان آنه ا ،زمین ه
آسیب پذیری و انحطاط فراهم شد .دشمن با بهرهگیری از ضعفهای درون جامعه اس المی
بهتدریج قدرت یافت و ابتدا با راهاندازی جن

نر و کمک ب ه گس ترش فس اد و فحش اء،

موفق به تضعیف اقتدار و ناکارآمدسازی حاکمیت آنان شد .سپس با جن

سخت ،قدرت و

حکومت مسلمانان ،بلکه حتی حضور آنان در اندلس را درهم پیچید (رجب ی دوان ی.)111 :1388،
اما خامنهای (مدظله) توجه ویژهای به تحوالت تاریخی اندلس بهمثابه یکی از مصادیق جن
نر دارند و میفرمایند« :سیاست امروز غرال سیاست اندلسی کردن ایران اس

ت»(بیان ات ام ا

خامنهای.)1380/2/12،
ورود مفهوم نفوذ به حوزه نظری انقالب اسالمي :واژه نفوذ یکی از واژهه ای نزدی ک
ولی احیاشده از جنس شبیخون فرهنگی ،ناتوی فرهنگی ،تهاجم فرهنگ ی ،جن

ن ر و...

است که از دهه  70با سیاست تخاصمی جبهه استکبار ب ه س رکردگی آمریک ا و ب ا ه دو
شناخت شناسی نو ،هجمه دشمن و اقدامات مقابله متناس ب ،توس ط ام ا خامن های

(مدظل ه)

وارد ادبیات سیاسی جبهه انقالال اسالمی گردید و همزمان با مذاکرات هستهای موسو ب ه
برجا در سا  1393و رویکرد تهاجمی ترکیبی آمریکا در ح وزهه ای فرهنگ ی ،سیاس ی،
اقتصادی ،امنیتی ،علمی و ...به گفتمان غالب تبدیل گردید؛ اما ریشهشناسی آن نشان میدهد
هم زمان با وقو ،انقالال اسالمی و نگرانی از تأثیر عناصر فرهنگی وابسته به غرال و ش ر ؛
ادبیات خاص مربوط به این واژه نیز تولید شد .آنچه در این عرصه مش اهده م یش ود ای ن
است که تاریخ انقالال اسالمی نشان می دهد اساساً مسئله نفوذ (ب ه معن ای رای ج آن یعن ی
نفوذ اطالعاتی برای ترییر درونی) در جمهوری اس المی مرب وط ب ه پ یش از برج ا (و از
ابتدای شکل گیری انقالال اسالمی) مورد توجه سرویسه ای اطالع اتی خاص ه س یا ب وده
است؛ اما با شرو ،فرایند برجا جنب ه ه ایی خ اص از نف وذ ک ه ن اظر ب ر تأثیرگ ذاری ب ر
تصمیمات حریف است؛ نقش برجستهتری پیدا کرده است.
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(مدظله)

نفوذ امنیتي اطالعاتي در آراء و انديشه امام خامنهای

یکی از نکات مهم در زمینه ارتباط مفهو نفوذ ب ا س ایر مف اهیم پیرام ونی آن در ک ال
رهبر معظم انقالال ،آن است که اگرچه هشدارهای ایشان درباره نفوذ دشمن بیشتر متمرک ز
بر نفوذ سیاسی و فکری -فرهنگی است ،اما اختصاص به موض وعات فرهنگ ی و اعتق ادی
ندارد (کرمی)1394،؛ بنابراین تفسیر موضو ،نفوذ دشمن به صرو جن

نر یا تهاجم فرهنگی

و اعتقادی امری نادرست و اما متأسفانه مصطلح است .هشدارهای ایشان درباره نفوذ
دشمن اگرچه متمرکز بر ابعاد فرهنگی و سیاسی است ،اما صرو بازخوانی بازنویسی ابعاد
جن

نر فرهنگی و اعتقادی دشمن ب

رض

د نظا انقالال ذیل کلیدواژه «نفوذ» امری

نادرست است و تحلیلگران جبهه انقالال میبایست هشدارهای رهبر معظم انقالال در بستر
تحوالت و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی روز تحلیل نمایند .مفهو نفوذ همچون تمامی
مفاهیم مورد تأکید معظمله در بستر و زمینه سیاسی و اجتماعی خاص خود و همچنین در
کنار سایر مفاهیم مورد تأکید رهبر معظم انقالال میبایست مورد تحلیل قرار گیرد .اتکای
صرو بر برخی ابعاد مطرحشده برای نفوذ و نادیده گرفتن دیگر ابعاد ،در کنار بیتوجهی به
اولویتگذاری ایشان ،میتواند پیامدهای سوء سیاسی و فرهنگی برای کشور به همراه داشته
باشد .آنچه مسلم است مفهو نفوذ سرلوحه و رمز هماهنگی مسئوالن و مرد برای حفﻆ
دستاوردهای نظا و پیشروی بهسوی اهداو انقالال است و تأکید بیشازپیش بر ش ناخت
(مدظل

و معرفی ابعاد آن نیاز سیاسی و فرهنگی روز کشور است .نگاه رهبر معظم انقالال
موضو ،نفوذ دشمن یک نگاه ک
معظمله تأکید وی

ه) به

امالً تاریخی و مستند به حافظه عمومی مرد ایران است.

ژهای دارند که تالش نظا سلطه برای نفوذ سیاسی و فرهنگی در ایران

پدیده جدیدی نیست و سابقهای به طو روابط ایران و غرال دارد .این نفوذ در دوران پیش
از انقالال در باالترین سطح خود قرار داشته است و غرال آرزوی بازگشتن به آن دوره را
در سر می پروران د ،ام ا پ س از پی روزی انق الال اس المی ،نف وذ غ رال در ای ران ک اهش
چشمگیری داشته است؛ بنابراین دشمنان انقالال مترصد بهره گیری از فرص ته ای موجود
هستند .رهبر معظم انقالال یکی از مه مت رین این فرص ته ا را تحوالت پس از توافق
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هستهای ایان و غ رال م ی دانن د ک ه فض ای ک اذال و مش حون از احساس اتی را در می ان
دولتمردان و بخشی از مرد ایجاد کرده است .در چنین شرایطی بسیار محتمل است که
دشمن از این غفلت عمومی برای بازگشت و نفوذ به رهگی ری نماید و در پوش شه ایی
همچون تعامل اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی به استقال کشور لطمه وارد کند (کرمی،همان).
نفوذ در دیدگاه اما خامنهای عبارت است از« :ترییر باورها ،ترییر آرمانها ،تریی ر نگ اهه ا،
ترییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته ،همان چیزی
را فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند؛ کاری کنند که ش ما هم ان ج وری نگ اه کن ی ب ه
مسئله ،همان جوری تشخیص بدهی که آن مأمور عالیرتبهی س یا تش خیص م یده د؛ در
نتیجه همان چیزی را بخواهی که او می خواهد؛ بنابراین خیا او آسوده است؛ ب دون اینک ه
الز باش د خ ودش را ب ه خط ر بین دازد و وارد عرص ه بش ود ،ش ما ب رای او داری ک ار
میکنی»(بیانات.)94/9/4:
تبیین مفهوم واژههای نزديک به نفوذ :بر اسا

دیدگاه اما خامنهای(مدظله) ،راهبرد نفوذ

به دو شیوه موردی و جریانی صورت میگیرد که در شیوه نفوذ موردی برنامهریزی دش من
بر این اسا

که عنصری ظاهر دوست ،اما وابسته به دشمن را وارد دستگاهه ای حک ومتی

کنند .تا با قرار گرفتن در کنار مسئوالن ع الیرتب ه اه داو دش من را پیگی ری نماین د ک ه
پایینترین سطح آن انتقا اخبار و اطالعات و به تعبیری همان جاسوسی است ،اما باالتر از
آن تصمیمسازی برای آن مقا مسئو و تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای او اس ت .فرمان ده
معظم کل قوا بر این نظر میباشند که نفوذ جریانی به مرات ب خیل ی خطرن اکت ر از نف وذ
موردی است .هدو دشمن در نفوذ جریانی شبکهسازی در داخ ل مل ت اس ت ک ه ب رای
تحقق آن از دو ابزار پو و جاذبههای جنسی بهرهگیری میکنند و با طراحی اهداو جعلی
و دروغین تالش میکنند تا افراد جامعه بهخصوص افراد مؤثر را دور آن جمع کنند و آنها
را به سمت مورد نظر خودشان هدایت کنند .معظمله در تشریح نفوذ جریانی ک ه ب االترین
سطح پروژه نفوذ بهمنظور تأثیرگذاری بر تصمیمسازان و تصمیمگیریهای کالن جمه وری
اسالمی ایران بهخصوص در حوزه سیاست خارجی است ،در تفسیری برای کارگزاران نظا
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آن را اینگونه تعریف مینمایند :آن عبارت است از ترییر باورها ،ترییر آرمانها ،ترییر سبک
زندگی ،یعنی کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است ...همان چیزی را
فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند؛ یعنی کاری کنند که شما همان جوری نگاه کن ی ب ه
مسئله که یک آمریک ایی نگ اه م یکن د ...هم ان ج وری تش خیص ب دهی ک ه آن م أمور
عالیرتبهی سیا تشخیص میدهد؛ در نتیجه هم ان چی زی را بخ واهی ک ه او م یخواه د؛
بنابراین خیا او آسوده است؛ بدون اینکه الز باشد خ ودش را ب ه خط ر بین دازد و وارد
عرصه بشود ،شما برای او داری کار میکنی؟ هدو این است .هدو نفوذ این است ...اگ ر
این نفوذ نسبت به اشخاصی انجا بگیرد که اینه ا در سرنوش ت کش ور ،سیاس ت کش ور،
آیندهی کشور تأثیر دارند ،شما ببینید چه اتفاقی میافتد؟ آرمانها ترییر پی دا خواهن د ک رد،
ارزشها ترییر پیدا خواهد کرد ،خواستها ترییر پیدا خواهد کرد ،باورها ترییر پیدا خواه د
کرد ...معنای نفوذ این است؛ ببینید چقدر خطرناک است

(بیانات اما

خامنهای (مدظل ه) .)94/9/4،مداقه

پیرامون فرمایشات اما خامنهای (مدظله) در مقطع برگزاری مذاکرات هستهای ،بهوض وح ای ن
موضو ،را میتوان مشاهده کرد که نگاه آمریکا به موضو ،مذاکرات هستهای صرفاً موض و،
هستهای نبوده و مذاکرات موصوو به دلیل ماهیت آن مورد توجه آمریکا ب رای نف وذ ب وده
است .اما خامنهای در این خصوص میفرمایند...« :نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و
از این توافق ،وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور .ما این راه را بستیم و این راه را
به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکاییها را در کشورمان اجازه خواهیم داد،
نه نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آنها را ،نه حضور سیاسی آنها را ،نه نفوذ فرهنگی آنه ا را؛ ب ا
همهی توان -که این توان هم بحمداهلل امروز توان زیادی است -مقابله خواهیم کرد؛ اج ازه
نخواهیم داد»

(بیانات اما

خامنهای (مدظله).)94/5/26،
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جدول مهمترين عوامل نفوذ امنیتي دشمن از منظر امام خامنهای
مفهوم

ابعاد

(مدظله)

تاریخ بيانات

مؤلفه
هدو ،قرار دادن امنیت کشور است

1388/2/24

ضربه به کشور از طریق به کار گرفتن شیوههاى نامردانه
جاسو پروری
حمله امنیتی ...جن

ضربه به

نفوذ

امنیتی

امنیت کشور

1381/10/19

امنیتی

1394/10/6

نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست

1394/6/25

خطر بیشتر از ناحیهی نفوذ اطالعاتی دشمن

1368/4/18

خاکریزهای نر و نفوذپذیر مورد طمع دشمن برای نفوذ

1379/8/11

لزو مراقبت نفوذ دشمن در داخل کشور

1381/9/1

نفوذیهای دشمن ،یکی از جاهای خطرناک

1368/4/4
1394/12/20

اعزا مأمورین امنیتی در قالب افراد صاحبنظر
نفوذ و رخنه در ارتش از سوی دشمن و ایستادگی و ادامه راه ارتشیان
لزو مراقبت
در نیروهای
مسلح

در برابر دشمن
نفوذ اطالعاتی در جمهوری اسالمی ایران عمری به درازای انقالال
عد مأذونیت مسئولین نظامی برای اجازه دادن برای بازرسی ب ه بهان ه
نظارت

نفوذ موردی

1368/3/18
1368/4/18
1394/1/20

عد اجازه نفوذ در نیروی انتظامی

1373/4/29

رسیدن به اهداو شو از طریق جاسو پرورى

1388/2/24

جاسوسی میان مرد و دستگاههای مختلف و حوزههای علمیه

1368/4/18

جاسوسی ...خبرکشی و خبردهی

1394/9/4

تصمیمسازی (اقدا در راستای منافع دشمن)

شیوه مقابله با نفوذ امنیتي -اطالعاتي و نظامي از منظر امام خامنهای

(مدظله)

آگاهی (بیانات ،)1392/10/29 :هوشیاری ،کشف نفوذ امنیت ی (بیان ات ،)1394/12/20 :ه مافزای ی
دستگاههای مس ئو (بیان ات )1394/4/16 :ع د مأذونی ت مس ئولین نظ امی ب رای اج ازه دادن
بیگانگان به حریم و حصار امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرس ی (بیان ات ،)94/1/20:عد
اجازه نفوذ در نی

روی انتظامی (بیانات ،)1373/04/29 :لزو خاکریز محکم و دژ مستحکم در
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مقاب ل نفوذ دشمن (بیانات ،)1375/03/20:ف راهمس ازی وسایل مص ونس ازی در مقابله با نفوذ
دشمن (بیانات ،)1378/02/28 :نفوذ بیگانه در این کشور ممنو ،،ع د اعم ا نف وذ آمریک ا و
انگلیس و دیگران در مسائل سیاسﻰ و فرهنگﻰ کشور (بیانات ،)1379/07/14 :جلوگیری از نفوذ
و رخنهی دشمنان (بیانات ،)1381/03/14 :لزو مراقبت از نفوذ دشمن در داخ

ل کشور

(بیانات:

 ،)1381/09/01پیش بینی و ش ناخت راه ه ای ورود دش من (بیان ات ،)1386/10/13 :عد رخنه در
حص ار نیروهای مس لح (بیان ات ،)1389/01/22 :پیدا کردن نقاط نفوذ دشمن (بیان ات،)1389/07/7 :
ع د اجازه مرد به نفوذ عوامل دشمن (خواص س ازشک ار و آلوده و به طریق اولﻰ به
عوامل نفوذى دشمن) (بیانات )1390/6/26 :و ...ازجمله مهمترین شیوههای مقابله با نفوذ امنیتی
است.
جدول مهمترين شیوه مقابله با نفوذ امنیتي دشمن از منظر امام خامنهای
مفهوم

ابعاد

مؤلفه

(مدظله)

شاخص
نفوذ بیگانه در این کشور ممنو( ،ع د دخال ت فرهنگ ی سیاس ی
و...خارجیها)

تاریخ بيانات
1379/7/14

لزو خاکریز محکم و دژ مستحکم در مقابل نفوذ دشمن

1375/3/20

فراهمسازی وسایل مصونسازی در مقابله با نفوذ دشمن

1378/2/28

مخالفت با ایجاد پایگاه دشمن در داخل کشور

1380/4/7

نفوذ

امنیتی

شیوه مقابله با نفوذ امنیتی

لزو مراقبت از نفوذ دشمن در داخل کشور
لزو مراقبت و هوشیاری ملت در مقابله با روشهای موذیانه نفوذ دشمن

1381/9/1

لزو پیشبینی و شناخت اینکه دشمن از چه راهی وارد خواهد شد

1368/10/13

ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن

1387/9/24

لزو عد رخنه در حصار نیروهای مسلح
جدی گرفتن تهدید

1389/1/22

پیدا کردن نقاط نفوذ دشمن

1389/7/17

عد اجازه نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی کشور به بهانهی نظارت

1394/1/20

عد نفوذ آمریکا در کشور

1394/6/18

هوشیارى و آمادگﻰ ...آمادگﻰ نظامﻰ ...آمادگﻰ روحﻰ

1388/2/24

استحکا نیروهاى مسلح

1389/1/22
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 .2روش تحقيق (نوع و روش تحقيق)
تحقیق حاضر از آن جهت که تالش دارد ،به ارائه طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیت ی -
اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر ت دابیر و آراء ام ا خامن های (مدظل ه)،
بپردازد و نتایج تحقیق در برنامهریزی ،تصمیمسازی و سیاستگذاری م رتبط ب ا مقابل ه ب ا
نفوذ آمریکا قابل بهرهبرداری است؛ از نو ،تحقیق ات ک اربردی ب ه ش مار م یرود .مطالع ه
حاضر به روش آمیخته1است .برای دستیابی به اهداو پژوهش و بر اس ا

رویک رد کیف ی،

اسناد کتابخانهای و اسناد باالدستی پیرامون موضو ،مورد تحلیل محتوی قرار گرفت.
 .3تجزیهوتحليل یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلی ل داده ه ای حاص ل از تحلی ل اس ناد ،از روش کدگ ذاری ب از و
محوری استفاده شده است .واحد تحلیل در این مطالعه؛ جمالت ،عبارات و واژههایی است
که اشاره به شناخت مبانی و اصو مفهو نفوذ سیاسی ،تبیین ارکان جهتس از (مأموری ت،
چشمانداز ،اهداو ،ارزشها و سیاستها) ،تشریح فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت ،ض عف،
تدوین راهبرد و راهکارها ،الزامات و شاخصهای مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالع اتی آمریک ا
در ج.ا.ایران با تأکید ب ر ت دابیر و آراء ام ا خامن های (مدظل ه) داش ته اس ت .س پس ک دهای
استخراجی در نر افزار

Maxquda

در کنار هم قرار داده ش دند .در ادام ه ،عم ل کدگ ذاری

دوباره انجا گرفت .به موارد مشترک هرکدا یک کد و به موارد مختص هر کدگذاری نی ز
کدهای جداگانه اختصاص داده شد تا مقوله ها تشکیل و ب ر اس ا

اه داو تحقی ق م ورد

شناسایی قرار گرفت .پ س از کدگ ذاری ب از؛ ب ا اله ا از مب انی نظ ری و پیش ینه تجرب ی
پژوهش ،کدهای استخراجی با توجه به نزدیکی و شباهتها در ن ر اف زار تحلی ل دادهه ای
کیفی  Maxquadدر مقولههای مختلفی دستهبندی ش دند (کدگ ذاری مح وری) .در مرحل ه
کدگذاری محوری با الها از مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش ،کدهای ب از اس تخراجی
با توجه به نزدیک ی و ش باهته ا در ن ر اف زار تحلی ل دادهه ای کیف ی (مکس.کی ودا) در
1.MIXED METOD
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مقولههای مختلفی دسته بندی و ترذیه ش دند و خروج ی آن منج ر ب ه احص اء کدگ ذاری
محوری شد .تعیین و نا گذاری مقوله ها نیز ب ر اس ا

اص طالحات تکنیک ی و تخصص ی

موجود در پیشینه تحقیق انجا گرفته است .این عمل با همفکری و مشورت ب ا خبرگ ان و
مصاحبهشوندگان صورت گرفته است.

نمونه كدگذاری محوری در نرمافزار
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مباني 1و اصول مفهوم نفوذ امنیتـي از اطالعـاتي بـا تدكیـد بـر تـدابیر و آراء امـام
خامنهای

(مدظله)

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

بیانیه مدموريت مقابله با نفوذ امنیتي-اطالعاتي آمريکا

 . 1لرتشناسان مبانی را جمع مبنی به معنی بنیاد ،شالوده ،بنی ان ،اس ا  ،پای ه و ریش ه دانس تهان د (بهج تپ ور:1392،
()25معین.)3777 :1373،
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اهداف1مقابله با نفوذ امنیتي – اطالعاتي آمريکا

چشمانداز مقابله با نفوذ امنیتي-اطالعاتي آمريکا
اصول و ارزشهای2مقابله با نفوذ امنیتي  -اطالعاتي آمريکا

نمودار درختي اهداف مقابله با نفوذ امنیتي-اطالعاتي آمريکا ()2

 . 1اهداو نتایج نهایی فعالیتهای برنامهریزی شده است و بیان میکند که چه چیزی ،در چه زمانی انجا ش ود .ه دو
عبارت است نقطهای که کوششها معطوو به رسیدن به آن است ،یعنی درواقع جنس هدو نقطه است (حس ن بیگ ی،
.)221 :1390
 .2ارزشها یک سلسله اصو کلی ،ثابت و مطلقاند که در هیچ شرایطی ترییر نم یکنن د ،ام ا مص دا آنه ا ترییرپ ذیر
است (حسن بیگی.)202 :1390 ،
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نمودار درختي اصول و ارزشهای مقابله با نفوذ امنیتي-اطالعاتي آمريکا ()3

تدوين راهبردهای مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايـران
با تدكید بر تدابیر و آراء امام خامنهای
تدوین راهبرد بر اسا

عوام ل محیط ی چهارگان ه و همچن ین اخ تالو زاوی ه وض ع

موجود و وضع مطلوال و در نظر گرفتن درصد تخصیص منابع و با نگاه ب ه اه داو ک الن
انتخاال گردیدند .جهت این امر ،گزارههای راهبردی با استفاده از روش دادهبنیاد و به روش
خبرگی استخراج و به شرح زیر تدوین شدند.
تجزيهوتحلیل محیط داخلي

1

شناخت وضع موجود ،یکی از مهم ترین مراحل در ت دوین راهب رد اس ت؛ زی را ب دون
شناخت صحیح و دقیق از وضع موجود ،نمیتوان برای آینده ،برنام هری زی مناس بی انج ا
داد ،در این راستا ،پرسشنامه تحقیق طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق ق رار گرف ت.
بر اسا

پاسخهای اخذشده از آنها ،مقادیر بهدس ت آم ده ب رای دو گ روه عوام ل مح یط
1.IFE.
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داخلی در قالب یک جدو درج و سپس میانگین و وزن آنها برای میزان اهمیت هر عام ل
و همچنین میانگین وضع موجود آن عام ل اس ت ب ه هم راه نم ره م وزون ه ر عام ل ک ه
حاصل ضرال وزن در ضریب وضعیت است محاسبه و برای هر یک از عوامل ض عفه ا و
قوتها بهصورت جداگانه با هم جمع شده و نهایتاً از آنها محاسبه که نت ایج آن ب ه ش رح
زیر است:
جدول ماتريس IFE
ردیف

کد
عامل

اهميت
خيلي
کم

کم

متوسط

زیاد

وضعيت
خيلي
زیاد

ميانگين

وزن

خيلي
کم

کم

متوسط

زیاد

نمره
خيلي
زیاد

ميانگين

موزون
عامل

1

S2

0

1

23

6

1

3.23

0.02

1

14

15

0

0

2.47

0.055

2

S1

0

0

24

8

0

3.25

0.02

0

21

10

1

0

2.38

0.054

3

W1

0

1

28

3

0

3.06

0.02

0

23

8

1

0

2.31

0.049

4

W2

0

0

1

6

24

4.74

0.03

0

1

2

14

14

4.32

0.143

5

W3

0

0

14

18

0

3.56

0.02

0

5

20

7

0

3.06

0.076

6

W4

0

1

16

14

1

3.47

0.02

0

12

15

5

0

2.78

0.067

7

W5

0

2

21

9

0

3.22

0.02

1

18

12

1

0

2.41

0.054

جدول رتبهبندی عوامل داخلي (قوت) برحسب اهمیت
رتبهبندی عوامل داخلي (قوت) برحسب اهميت
ردیف

کد عامل

نام عامل

ميزان اهميت

13

S2

مراقبت از نفوذ و اخال دشمن

3.25

14

S1

ناشناخته بودن شیوههای مقابله خودی

3.23

جدول رتبهبندی عوامل داخلي (ضعف) برحسب اهمیت
رتبهبندی عوامل داخلي (ضعف) برحسب اهميت
ردیف

کد عامل

نام عامل

ميزان اهميت

15

W2

نفوذ در دستگاههای حسا

4.74

27

W3

د بستن به بیگانگان

3.56

31

W4

نزدیک شدن به افراد و موضعگیری بر ضد بعضﻰ دیگر

3.47

36

W5

نفوذ در ساختارهای قومی برای هدایت و ایجاد چالش

3.22

37

W1

نفوذ در نیروهاى مجاهد فﻰ سبیل اهلل و متزلز کردن پایه جهاد

3.06
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تجزيهوتحلیل محیط خارجي
بر اسا

1

پاسخهای اخذشده از خبرگان آنها ،مقادیر بهدس تآم ده ب رای دو گ روه عوام ل

محیط خارجی یعنی  18عدد فرصتها و  24عدد تهدیدات ،در قالب یک جدو درج و س پس
میانگین و وزن آنها برای میزان اهمیت هر عامل و همچنین میانگین وض ع موج ود ک ه بی انگر
ضریب وضعیت آن عامل است به هم راه نم ره م وزون ه ر عام ل ک ه حاص لض رال وزن در
ضریب وضعیت است محاسبه شده و ب رای ه ر ی ک از عوام ل فرص ت و تهدی د ب هص ورت
جداگانه با هم جمع نموده و نهایتاً جمع کل از آنها گرفته شد که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول ماتريس EFE
وضعيت

اهميت

ردیف

کد عامل

3.42

0.02

0

15

14

2

0

2.58

0.057

0.02

0

13

18

1

0

2.63

0.061

0.03

0

0

4

11

2

3.88

0.105

0

0

5

8

2

3.80

0.100

0

10

15

6

1

2.94

0.067

9

O3

0

0

7

13

10

O4

0

0

15

17

0

11

O5

0

1

16

14

0

12

T1

0

2

10

18

2

3.63

13

T2

0

0

2

10

5

4.18

14

T3

0

0

1

12

2

4.07

0.03

15

T4

0

1

16

12

3

3.53

0.02

زیاد

8

O2

0

1

24

7

0
12

ميانگين

کم

3.53

0.02

0

16

14

1

0

2.52

0.057

خيلي کم

4.16

0.03

0

10

13

9

0

2.97

0.080

متوسط

خيلي زیاد

خيلي کم

3.19

0.02

0

18

13

1

0

2.47

0.051

7

O1

0

0

8

کم

زیاد

خيلي زیاد

ميانگين

4.00

0.03

1

10

15

6

0

2.81

0.073

متوسط

وزن

عامل

16

8

نمره
موزون

جدول رتبهبندی عوامل خارجي (فرصت) برحسب اهمیت
رتبهبندی عوامل خارجي (فرصت) برحسب اهميت
ردیف

کد عامل

عامل

ميانگين اهميت

1

O3

جلوگیری از ورود نفوذیها به بدنه مدیریتی کشور

4.16

2

O1

عد مأذونیت مسئولین برای اجازه دادن به بیگانگان

4.00

3

O4

توجه به راهها و ترفندهای نفوذ دشمن

3.53

4

O5

افزایش بصیرت پیرامون شناخت دشمن

3.42

5

O2

عد غفلت و فراموشی دشمن

3.19

1EFE
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جدول رتبهبندی عوامل خارجي (تهديد) برحسب اهمیت
رتبهبندی عوامل خارجي (تهدید) برحسب اهميت
ردیف

کد عامل

ميانگين اهميت

عامل

1

T2

نفوذ دادن ایادى دشمن در مدیریتهای کشور

4.18

2

T4

نفوذ و خریدن برخﻰ از عناصر مؤثر

3.97

3

T1

ایجاد شکاو و رخنه در بافت یکپارچهی فرماندهی

3.63

4

T3

هدو قرار دادن امنیت

3.53

جدول راهبردهای اوليه (قوت -فرصت) so
ردیف

راهبردهای اوليهso

جدول راهبردهای اوليه (قوت – تهدید) st
ردیف

متوقف کردن روند غ رال ب اوری و غ رال از

جلوگیری از نفوذ در داخ ل کش ور از طری ق
1

جلوگیری از ورود نفوذیها به بدنه م دیریتی

1

و عد غفلت و فراموشی دشمن

2

حقیق ت پیرام ون نف وذ دش من ،ت دبیر و

ردیف

رخنه دشمن در بافت یکپارچ ه فرمان دهی و
2

مدیریت کشور با توجه به شناخت روش های
نفوذ دشمن ،اشراو بر فعالیت سفارت خانه و
دو تابعیتیها

جدول راهبردهای اوليه (ضعف – تهدید) wt
 wtراهبردهای اوليه

 woراهبردهای اوليه
از بین بردن ضعف در زمینه تص میم گی ری و

1

تریی ر نگاهها ،مقابله با ایجاد شکاو و رخن ه
جلوگیری از نفوذ در کشور و عد اج ازه ب ه

هوشیاری و سرعت عمل در مقابله با نفوذ
جدول راهبردهای اوليه (ضعف -فرصت) wo

طریق مقابله با تریی ر باورها ،ترییر آرم ان ه ا،
در بافت یکپارچهی فرماندهی

شناخت روشهای دشمن و مراقب ت از نف وذ
و اخال دشمن از طری ق روش نگری و بی ان

راهبردهای اوليه st

برنامه ری زی از طری ق مقابل ه و ایس تادگی در
مقابل نفوذ دش من ،ت دبیر ،بص یرت و خنث ی

مقابله با نفوذ در دستگاههای حسا
1

کردن فتنهگریها

و نزدیک

شدن به اف راد و موض عگی ری ب ر ض د بعضﻰ
دیگر و نفوذ و جه ت گی ری در دس تگاه ه ای
مدیریتی
جلوگیری از نزدی ک ش دن ب ه اف راد و ایج اد

جلوگیری از نف وذ در دس تگاه ه ای حس ا
2

کشور از طری ق ارتق ای اش راو اطالع اتی و
جلوگیری از ورود نفوذیها به بدنه دستگاهها

اختالو توسط سفارتخانههای غربی ،نفوذ در
2

نخبگان ،افراد مؤثر ،تص میمس ازان و تص میم-
گیران با هدو ایجاد رخن ه در دی واره نظ ا و
جهتگیری دستگاهها
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راهبرد تکمیلي امنیتي – اطالعاتي مقابله با نفوذ آمريکا
با هدو بهینهسازی راهبردهای احصاشده ،بهره گیری از نظرات ده ت ن از خبرگ ان و ب ا
الها از اصو اساسی ،اهداو کالن و شاخص های مورد تأکید مقا معظم رهبری (مدظل ه) در
مقابله با نفوذ آمریکا از مجمو ،راهبردهای احصاشده راهبرد تکمیلی مقابله با نف وذ آمریک ا
در جمهوری اسالمی با تأکید بر اندیشه اما خامنهای (مدظله) به ش رح زی ر ت دوین و مبن ای
مطالعه این پژوهش قرار گرفت.
سیاستهای1مقابله با نفوذ امنیتي  -اطالعاتي آمريکا
عنوان راهبرد امنيتي  -اطالعاتي
مقابله تهاجمی با نفوذ امنیتی – اطالعاتی دش من از طری ق

اهداف ،اصول و محيط داخلي و خارجي
D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8D9-D10

کد
راهبرد

D

جدی گرفتن تهدید نفوذ آمریکا ،مراقب ت و هوش یاری در
مقابله با روشهای موذیانه دشمن ،شناخت نقاط ض عف و

P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9P10

طراحی مقابلهای ،مقابله با فعالیت سفارتخان ه کش ورهای
غربی ،مقابله با ش بکه س ازی و نف وذ در تص میمس ازان و
تصمیمگیران کشور و رویکرد تهاجمی و مقابل هب همث ل ب ا
نفوذ دشمن در این حوزه با اشراو و تسلط اطالعاتی

SOWO
SOWT
STWO
STWT

S1-S2
W1-W2-W3-W4-W5
O1-o2-o3-o4-o5
T1-T2-T3-T4

P
S

M1

W
O
T

نمودار درختي سیاستهای مقابله با نفوذ امنیتي  -اطالعاتي آمريکا ()4
 .1سیاستها چهارچوالهای منطقیای هستند که چگونگی تصمیمگیری ه ا را مع ین م ی کنن د ...اج رای ی ک راهب رد
مستلز پشتیبانی سیاستهای سازمانی است (حسن بیگی.)390 :1390،
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فرصتها 1،تهدیدها 2،نقاط قوت 3،ضعف4جمهوری اسالمی ای ران در براب ر نف وذ امنیت ی
 اطالعاتی آمریکاتهدیدات مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران

نمودار درختي تهديدات نفوذ امنیتي  -اطالعاتي ()5

 .1فرصت وجود زمینه یا شانس مطلوال در محیط بیرونی سازمان برای انجا کاری یا تحقق چیزی است ک ه س ازمان از
طریق آن میتواند به نتایج قابل توجهی در جهت تحقق رسالت و چشمانداز خود دست یابد (احمدوند :همان).
 . 2تهدید ،برآیند وضعیتی است که عوامل محیطی برخالو خواسته ما و خارج از کنتر عم ل م یکن د و از ای ن حی
روند ،ام ور مطلوال ما نیست و احتما آشفتگی ،خطر یا زیان برای ما وجود دارد .بر این اسا  ،هر عنصر یا وض عیتی
که موجودیت منافع یا ارزشهای حیاتی ما را به خطر اندازد تهدید محسوال می گردد (احمدوند :همان).
 .3عاملی بهعن وان ق وت تلق ی م ی ش ود ک ه مزی ت رق ابتی ی ا مه ارت (شایس تگی) متم ایزی ب رای س ازمان باش د
(احمدوند.)12 :1386،
 .4عواملی بهعنوان ضعف تلقی میشوند که سازمان آنها را ضعیف انجا میدهد یا توانایی انجا آنه ا را ن دارد ی ا در
آن زمینهها دارای آسیبپذیری قابل توجه است و از این رو موجب تضعیف توان عملی س ازمان در رقاب ت ی ا تحق ق
رسالت و چشمانداز مطلوال آن میگردد (احمدوند :همان).

مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و55 / ....

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

نمودار درختي فرصتهای نفوذ امنیتي  -اطالعاتي ()6

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

نمودار درختي فرصتهای نفوذ امنیتي  -اطالعاتي ()7
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ضعفها نفوذ امنیتی  -اطالعاتی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمه وری
اسالمی ایران

نمودار درختي ضعف نفوذ امنیتي  -اطالعاتي ()8

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

نمودار درختي راهکارهای اساسي مقابله با نفوذ آمريکا سیاسي در جمهوری اسالمي ايران ()9

مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و57 / ....

 .4نتيجهگيری
با نگاهی به بیانات اما خامنهای (مدظل ه) در هشداردهی در مورد خطرات نف وذ دو رویک رد و
رهیافت عمده مشاهده میشود .رویکرد و رهیافت او که در سا های اولی ه تمرک ز ایش ان ب ر
این مفهو اولویت بیشتری داشت لزو مقابله با عناصر نف وذی و شناس ایی ای ن اف راد و دوری
کردن مجامع نخبگانی و سیاسی از اینگونه نظرات و عناصر است .رهیافت دو که در سا ه ای
بعد تمرکز اصلی معظمله را به خود معطوو کرده است ،مقابله گفتمانی با پدیده نف وذ و از ب ین
بردن اثرات اقدامات عوامل نفوذی از طریق آگاهیبخشی ،بصیرتدهی و خط سوزی اس ت .ب ه
نظر میرسد در صورت موفقیت رهیافت او  ،نظا میتوانست ضربات عمقی ب ر جری ان نف وذ
وارد کند و ساختار آن را در کشور تضعیف کند ،اما متأسفانه این رون د ش اید ب ه دالیل ی مانن د
ضعف در اشراو اطالعاتی بر عناصر نفوذی و ویژگیهای خاص مترتب بر عملکرد ای ن اف راد
که نیاز به شبکه ارتباطی ،قرار اطالعاتی و  ...ندارند به سرانجا مطلوبی نرسید و به نظر میرس د
برخی اقدامات نهادهای امنیتی ازجمله شناسایی و ضربه به جواسیس ک ه ب ه ح وزه رس انه نی ز
کشانده شده است ،هیچ کدامشان نفوذ به معن ایی ک ه در منظوم ه فک ری ام ا خامن های

(مدظل ه)

بهعنوان نفوذی شناخته میشد نیست؛ یعنی کارویژه تمامی ای ن عناص ر کس ب و جم عآوری و
انتقا اخبار دارای طبقهبندی به دشمنان بوده است در صورتی که بر اسا

فرمایشات معظ مل ه،

تأکید ایشان بر نفوذ به معنای تأثیرگذاری بر فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگی ریه ای ک الن
کشور بوده است .شرایط محیط سیاسی کشور نشان میدهد عناصر نفوذی خودآگاه توانس تهان د
در شکاو جناحها و فضای سیاستزده کشور حوزه ایمنی برای خود دس توپ ا کنن د .عناص ر
نفوذی ناخودآگاه نیز به دلیل غلبه گفتمان غرالگرایانه در نخبگان حکومتی ،اقدامات خ ود را در
جهت منافع ملی و امنیت ملی ارزیابی میکنند .با عد موفقیت رهیافت او  ،اما خامن های ط ی
سا های اخیر تمرکز خود را بر رهیافت دو و مقابله گفتم انی و ب ه شکس ت کش اندن ای دهی
اصلی خط نفوذ قرار دادهاند .بصیرتدهی و آگاهیبخشی اما خامنهای در م وارد مختل ف خ ط
انحراو از جریان اصیل انقالال اسالمی را بدون ایجاد فضای دوقطبی مورد هدو قرار م یده د
و بهصورت مستمر ایدهها و ادبیات تولیدشده توسط آنان را به صراحت مورد نقد قرار میدهد.
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در این مقاله تالش گردید ،برای تجزیهوتحلیل دادهه ای حاص ل از تحلی ل اس ناد ،از روش
کدگذاری باز و مح وری اس تفاده ش ود .واح د تحلی ل در ای ن مطالع ه؛ جم الت ،عب ارات و
واژههایی بوده که اشاره به شناخت مبانی و اصو مفهو نفوذ امنیتی  -اطالع اتی ،تبی ین ارک ان
جهتساز (مأموریت ،چشمانداز ،اهداو ،ارزشها و سیاستها) ،تشریح فرص ته ا ،تهدی دها،
نقاط قوت ،ضعف ،تدوین راهبرد و راهکارها ،الزامات و شاخصهای عملکردی مقابله ب ا نف وذ
امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در ج.ا.ایران با تأکید بر تدابیر و آراء اما خامن های (مدظل ه) داش ته اس ت
که در نهایت محقق با بهرهگیری از این مهم و اخذ نظریه خبرگان به این مه م دس ت یاف ت ک ه
شرح آن در یافتههای تحقیق تشریح و خالصه آن در جدو زیر تبیین گردید.
طرح ر اهبردی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايران با تدكید بر انديشه امام خامنهای
ابعاد

ردیف
1

(مدظله)

گزاره
نفوذ در ساختارهای امنیتی و نظامی

2

ضربه به مراکز حسا

و حیاتی کشور

3

طرحریزی عملیات با هدو نفوذ امنیتی

مبانی نفوذ

4

نفوذ اطالعاتی از طریق جاسوسی و جاسو پروری

امنیتی –

5

تأثیرگذاری بر تصمیمگیران کشور

اطالعاتی

6

ضربه به امنیت کشور

7

تمرکز بر تبدیل پدیدههای اجتماعی  -اقتصادی به امنیتی

8

ظرفیتسازی نخبگی از طریق شناسایی و تربیت نخبگان

9

یارگیری و ظرفیتسازی در فعاالن اجتماعی مروج افکار سکوالر

10

اقدا مؤثر و هوشمند در سه حوزه تشخیص ،تصمیم و اجرا در بدنه تصمیمساز و تصمیمگیر

11

مقاو سازی و مصونیتسازی در برابر نفوذ دشمن

12

مدیریت راهبردی (برآورد ،تحلیل ،طرحریزی و نظارت) در مقابله با نفوذ دشمن

13

ایجاد سامانۀ رصد نفوذ دشمن (پیشبینی و پیشگیری از نفوذ دشمن)

14

مقابله تهاجمی با نفوذ دشمن

بیانیه
مأموریت
مقابله با نفوذ
امنیتی
اطالعاتی

مأموریت نهادهای امنیتی در جمهوری اسالمی ایران عبارت است از شناسایی و مقابله با نفوذ آمریکا در ابع اد فرهنگ ی،
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و علمی با نصبالعین قرار دادن آراء اما خامنهای است .هدو از مقابل ه در ای ن بیانی ه ،اق دا
مؤثر و هوشمند در سه حوزه تشخیص (فهم از مسائل) تصمیم (راهحل برای مسائل) و اقدا (مواجه ه عمل ی) در بدن ه
تصمیمساز و تصمیمگیر و مرد از طریق مقاو سازی و مصونیتسازی ،مدیریت راهب ردی ،ایج اد س امانه رص د نف وذ
دشمن و مقابلهبهمثل.

مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و59 / ....
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ابعاد

چشمانداز
مقابله با نفوذ
امنیتی
اطالعاتی

ردیف

گزاره

15

بصیرت ادراکی و بینشی و گفتمانی پیرامون نفوذ آمریکا

16

جلوگیری از نفوذ عناصر ناباال دشمن در مراکز حسا

17

عد اجازه نفوذ آمریکا به حریم امنیتی ،دفاعی کشور

18
19

(مدظله)

و تصمیمگیر کشور

جلوگیری از تقویت عناصر و فعالین داخلی حامی سیاستهای غربی (پروژه آمریکایی حکمرانی
مطلوال)
ممانعت از نفوذ دشمن در اقتصاد کشور با تمرکز بر سیاست اقتصاد مقاومتی و شکوفایی اقتص اد
ملی

با عنایت به آراء و اندیشههای اما خامنهای

(مدظله)

پیرامون نفوذ آمریکا و شیوههای مقابله با آن ،اسناد باالدس تی

(قانون اساسی ،سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه) چشم انداز مقابله با نفوذ آمریک ا در س ه ح وزه تص میم-
گیران ،تصمیمسازان و مرد در جمهوری اسالمی ایران ،با اتکا به قدرت الیزا الهی و در پرتو ایم ان و ع ز
ملی و وحدت کلمه و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمانه ا چن ین ویژگ یه ایی
خواهند داشت.
20

حفﻆ استقال همهجانبه

21

حفﻆ و پاسداری از آرمانها و ارزشهای انقالال

22

ایستادگی در مقابل نفوذ امریکا

اهداو

23

استحکا بخشی به نیروهای امنیتی و مسلح و مقابلهبهمثل

مقابله با نفوذ

24

پیشرفت و توانمندی علمی

امنیتی

25

مقابله با راهبرد تبلیرات و تحریمهای آمریکا

اطالعاتی

26

شناخت جبهه دشمن (دشمنشناسی)

27

مقابله با ایدئولوژی سکوالریستی

28

شناسایی و برخورد با عناصر ضعیفالنفس و نفوذیها

29

فائق آمدن بر تفرقهافکنی دشمن

30

تعهد و تمسک به اسال ناال

31

التزا به اصل والیتفقیه

اصو و
ارزشهای
مقابله با نفوذ
امنیتی
اطالعاتی

32

وحدت کلمۀ مسئولین و مرد

33

نفی نظا سلطه و سلطهپذیری جهانی

34

پایبندی به اصو و ارزشهای انقالال

35

اسالمی بودن ماهیت نظا سیاسی ج.ا.ایران

36

عد تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر

37

تعامل مؤثر و سازنده بینالمللی مبتنی بر عزت ،حکمت و مصلحت

38

نفی استبداد ،خودکامگی و انحصارطلبی در کشور

39

بر حذر بودن از غریبهها ،نامحر ها و نفوذیها
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ابعاد

ردیف

سیاستهای

40

مراقبت و تمهید در عد رخنه دشمن

مقابله با نفوذ

41

عد اجازه نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی کشور به بهانه نظارت

(مدظله)

گزاره

امنیتی -

42

فراهمسازی وسایل مصونساز در مقابله با نفوذ دشمن

اطالعاتی

43

مخالفت با ایجاد هرگونه پایگاه دشمن در داخل کشور

قوتهای

44

ناشناخته بودن شیوههای مقابله خودی

مقابله با نفوذ
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ایجاد شکاو و رخنه در بافت یکپارچهی فرماندهی

مقابله
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نفوذ دادن ایادى دشمن در مدیریتهای کشور
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اطالعاتی
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جلوگیری از رخنه در حصار نیروهای مسلح توسط دشمن با مراقبت و هوشیاری نهادهای حفاظتی
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75

میزان حساسیت مرد و وزارتخانههای کشور به موضو ،نفوذ امنیتی اطالعاتی و مقابله با آن
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میزان جدی گرفتن نفوذ دشمن توسط نهادهای متولی مقابل ه و ن و ،اق دامات آفن دی نهاده ای
متولی
میزان ایجاد ساختار و تقویت ساختار مقابله ب ا نف وذ راهب ردی دش من در دس تگاهه ای امنیت ی
اطالعاتی
میزان رصد ،پایش و ارزیابی نفوذ امنیتی در کشور با هدو اف زایش اش راو اطالع اتی و مقابل ه
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شاخصهای

(مدظله)

میزان تصویب قوانین در قوه مقننه ،شورای ع الی امنی ت مل ی و ...در مقابل ه ب ا نف وذ امنیت ی-
اطالعاتی
میزان برنامهریزی و طراحی برای حفاظت از مراکز مهم ،حسا  ،کلیدی و اسناد مهم

استخراج منظومه فکری امام خامنهای پیرامون نفوذ (رهیافتهای اتخاذشـده توسـط
امام خامنهای برای مقابله با نفوذ)
با نگاهی به بیان ات ام ا خامن های (مدظل ه) در هش داردهی در م ورد خط رات نف وذ دو
رویکرد و رهیافت عمده مشاهده میشود .رویکرد و رهیاف ت او ک ه در س ا ه ای اولی ه
تمرکز ایشان بر این مفهو اولویت بیشتری داشت لزو مقابله با عناصر نف وذی و شناس ایی
این افراد و دوری کردن مجامع نخبگانی و سیاس ی از ای نگون ه نظ رات و عناص ر اس ت.
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رهیافت دو که در سا های بعد تمرکز اصلی معظمله را به خود معطوو کرده است ،مقابله
گفتمانی با پدیده نفوذ و از بین بردن اثرات اقدامات عوامل نفوذی از طریق آگ اهیبخش ی،
بصیرتدهی و خط سوزی است.
به نظر میرسید در صورت موفقیت رهیافت او  ،نظا میتوانس ت ض ربات عمق ی ب ر
جریان نفوذ وارد کند و ساختار آن را در کشور تضعیف کند ،اما متأسفانه این روند شاید به
دالیلی مانند ضعف در اشراو اطالعاتی بر عناصر نفوذی و ویژگیهای خ اص مترت ب ب ر
عملکرد این افراد که نیاز به شبکه ارتباطی ،قرار اطالعاتی و ...ندارند ب ه س رانجا مطل وبی
نرسید و به نظر می رسد برخ ی اق دامات نهاده ای امنیت ی ازجمل ه شناس ایی و ض ربه ب ه
جواسیس که به حوزه رسانه نیز کشانده شده است ،هیچ کدامشان نف وذ ب ه معن ایی ک ه در
منظومه فکری اما خامنهای (مدظل ه) بهعنوان نفوذی شناخته م یش د نیس ت؛ یعن ی ک ارویژه
تمامی این عناصر کسب و جمعآوری و انتقا اخبار دارای طبقهبندی به دشمنان بوده اس ت
در صورتی که بر اسا

فرمایشات معظمله ،تأکید ایشان بر نفوذ به معن ای تأثیرگ ذاری ب ر

فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کالن کشور بوده است.
شرایط محیط سیاسی کشور نشان میدهد عناصر نفوذی خودآگاه توانستهاند در ش کاو
جناحها و فضای سیاستزده کشور حوزه ایمنی برای خود دستوپا کنن د .عناص ر نف وذی
ناخودآگاه نیز به دلیل غلبه گفتمان غرالگرایانه در نخبگان حک ومتی ،اق دامات خ ود را در
جهت منافع ملی و امنیت ملی ارزیابی میکنند .با عد موفقیت رهیافت او  ،ام ا خامن های
طی سا های اخیر تمرکز خود را بر رهیافت دو و مقابله گفتمانی و ب ه شکس ت کش اندن
ایدهی اصلی خط نفوذ قرار دادهاند .بصیرتدهی و آگاهیبخش ی ام ا خامن های در م وارد
مختلف خط انحراو از جریان اصیل انقالال اسالمی را بدون ایجاد فض ای دوقطب ی م ورد
هدو قرار میدهد و بهصورت مستمر ایدهها و ادبیات تولیدشده توسط آنان را به ص راحت
مورد نقد قرار میدهد.
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پیشنهادها
نصبالعین قرار دادن فرمایشات اما خامنهای (مدظله) بهعنوان ستون خیمه نظا .
حفﻆ انسجا و همافزایی نهادهای اطالعاتی و امنیتی در مقابله با نفوذ دشمن.
افزایش اشراو اطالعاتی در نهادهای امنیتی و رصد نفوذ دشمن با هدو تقابل با نفوذ
دشمن.
تشکیل ستاد فرماندهی جن

روانی برای مقابله و خنثیس ازی عملی اته ای روان ی

دشمن.
تقویت حفاظتها و حراستها بهعنوان نهادهای مقابلهکننده با نفوذ در وزارتخانهها و
مراکز امنیتی.
توجه به تعیین صالحیتها و احراز صالحیتها بهعنوان یک ی از مه مت رین راهه ای
مقابله با مشکوک التابیعن و دو تابعیتیها.
مقابله با عناصر ناال در مراکز تصمیمساز و تصمیمگی ر و گم اردن عناص ر انق الال و
حزالالهی وفادار به نظا در این مراکز.
اقدامات تهاجمی و مقابلهبهمثل در خصوص نفوذ دشمن در هر سطحی.
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