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تاريخ پذيرش1300/11/40 :

چکيده
نفوذ امنیتی و اطالعاتی عمدتاً در الیههای پنهان و توسط سرویسهای اطالعاتی کشورهای متخاصم و ر یمب اتفما
میافتاد ،مجموعه ا دامات پنهان از کسب خبر تا تأثیرگذاری بر ذهنیت حریف ،تمرکز عامل نفوذی (ممأمور تأثیرگمذار) بمر
تصمیمات و سیاستگذاریها ،ترور ،سر ت اسناد ،جاسوسی و جاسوسیپروری ،نفموذ در مراکمز امنیتمی و حسما

را در

برمیگیرد .محققین در این مقاله با رویکرد کیفی و تحلیل محتوی و بهرهگیری از نمر افمزار  ،Maxquadمبمانی و اصمو ،
ارکان جهتساز ،فرصتها ،تهدیدها ،نقاط وت ،ضعف مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهموری اسمالمی بما
تأکید بر آراء اما خامنهای (مدظله) را مورد مدا ه رار داده و در نهایت برای برونرفمت از موضمو ،،راهبردهما و راهکارهما و
الزامات و شاخصهای مقابلهای تدوین نمودند.
بررسی فرمایشات اما خامنهای (مدظله) پیرامون نفوذ امنیتی  -اطالعاتی نشان ممیدهمد ،آگماهی و هوشمیاری ،کشمف نفموذ
امنیتی ،ه افزایی دستگاههای مسئو  ،عد مأذونیت مسئولین نظامی بمرای اجمازه دادن بیگانگمان بمه حمری و حصمار امنیتمی و
دفمماعی بممه بهانممه نظممارت و بازرس می ،عد اجازه نفوذ در نیمروی ،لزو خمماکریز محک و دژ مستحک در مقابممل نفوذ دشمن،
فراه سازی وسایل مصونسازی در مقابله با نفوذ دشمن ،جلوگیری از نفوذ و رخنهی دشمنان ،پمیشبینمی و شمناخت راههمای
ورود دشمن ،عد رخنه در حصار نیروهای مسلح و ...ازجمله مه ترین شیوههای مقابله با نفوذ امنیتی است.

 .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

.
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کليدواژهها:

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

مممممممم مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و35 / ....

مقدمه و بيان مسئله
توجه به سیر تاریخی و منطق عملی آمریکما در برخمورد بما جمهموری اسمالمی ایمران،
همچنین سیاستهای کنونی این کشور نشان میدهمد کمه از ابتمدای انقمالال اسمالمی و در
مقاطع مختلف ،خاصه در سا های اخیر برای مقابله با ج.ا.ایران ه در عرصه داخلی و هم
در عرصه خارجی نفوذ بیش از گذشته در دستور کار این کشور رار دارد .در سویی دیگمر
و در تقابل با این جهتگیمری امما خامنمهای(مدظلمه) کمه در سما همای اخیمر در راهبمردی
بلندمدت کلیدواژه های طراحی دشمن «تهاج فرهنگی» ()1334؛ «شبیخون فرهنگی ،غارت
فرهنگی ،تل عا فرهنگی» ()1331؛ «ناتوی فرهنگمی» ( )1335و «جنم

نمر » ( )1333را

مطرح نمود (رنجبران ،)23 :1333،از سا  1333گفتمان غالب را «نفوذ» به خود اختصاص داد و
در دهها جلسه سخنرانی این پدیده را تبیین و راههمای مقابلمه بما آن را تشمریح و توصمیف
نمودند ،توصیفی که نشان میدهد نظا سلطه مترصد فرصتی اسمت تما از فضمای فرهنگمی،
سیاسی ،ا تصادی ،امنیتی و علمی سا های اخیر حداکثر بهرهبرداری را نموده ،طراحیهما و
برنامهریزی های خود را بر ضد جمهوری اسالمی ایران برای شکست هیمنه و ا تدار کشمور
تعمیق بخشد .آنچه در این تحقیق اهمیت و ضرورت دارد این اسمت کمه ضممن اسمتخراج
طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران ،پیراممون
چگونگی نفوذ امنیتی  -اطالعماتی آمریکما در جمهموری اسمالمی ایمران شمناخت حاصمل
میشود .دستیابی به «طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهموری
اسالمی ایران با تأکید بر تمدابیر و آراء امما خامنمهای (مدظلمه)» مهم تمرین همدو و مقصمود
پژوهش پیش رو است .سؤا اصلی تحقیق عبارت است از «طرح راهبردی مقابلمه بما نفموذ
امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر تدابیر و آراء اما خامنمهای
(مدظله) کدا است؟» که برای پاسخگویی به سؤا اصلی میبایسمت ،مبمانی و اصمو مفهمو
نفوذ سیاسی ،ارکان جهتساز :مأموریمت ،چشم انمداز ،اهمداو ،سیاسمتهما ،فرصمتهما،
تهدیدها ،نقاط وت ،ضعف (محیط شناسی و ارزیمابی) ،راهبردهما و راهکارهما ،الزاممات و
شاخص های عملکردی مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایمران
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با تأکید بر تدابیر و آراء اما خامنهای (مدظله) که در این پژوهش بهعنوان سمؤاالت فرعمی در
نظر گرفته شده است ،مورد توجه و مدا ه رار میگیرد.
 .1مباني نظری
پیشینه تحقیق
عنوان تحقيق

گزارش راهبردی مفهومشناسي نفوذ در بيانات رهبر معظم انقالب در سال 1931

مشخصات محقق

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی (معاونت پژوهش و نشر)

محل اجرا

تهران -دی 1334

نتیجه تحقیق

گونههای نفوذ و اولویتگذاری میان آنها ،پیشینه نفوذ ،روشها و ابزارهای نفوذ و راههای مقابلمه
با آن ،مه ترین محورهای مطرحشده در بیانات معظ له پیرامون موضو ،است که در ایمن تحقیمق
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 1336-
این اثر در فصل او به ماهیت انقالال اسالمی ایران ،در فصل دو به دشمن و شناخت شیوههمای

نتیجه تحقیق

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

عنوان تحقيق
مشخصات محقق

علی کرمی

محل اجرا

اردیبهشت 1335 -
تحقیق حاضر نظریات نفوذ را در ذیل دو دستۀ نظریات و ابزارهما بررسمی کمرده اسمت .در ایمن

نتیجه تحقیق

راسمتا مهم تممرین نظریمماتی کممه در ایممن تحقیممق مممرور و بررسممی شممد ،عبممارتانممد از :نظریممات
پسااستعماری ،دیپلماسی عمومی و فرهنگی ،نظریات وابسمتگی ،امپریالیسم فرهنگمی ،ارتباطمات
میان فرهنگی ،درت نر و نقش رسانهها .دروا ع نظریات مرتبط با مسمئلۀ نفموذ در همر دورانمی
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 :طمرح راهبمردی سمندی اسمت کمه در آن سمازوکارها،
اولویت ،چگونگی تمرکز منابع ،خروجی ها و نتایج مورد نظر با در نظمر گمرفتن متریرهمای
محیطی برای یک افق مشخص تدوین میشود (احدی و شاهمحمدی.)1336،
تعريف عملیاتي طرح راهبردی :در این مقاله طرح راهبردی طرحی جامع ،همهجانبه و
فراگیر مبتنی بر اهداو ،اسناد باالدستی و چش انداز با تأکیمد بمر اندیشمه امما خامنمهای در
حوزه مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا است که در یک فراینمد علممی و منطقمی بمه
ارائه رویکردها و توصیههای راهبردی و الزامات تحقق میشود.
ـ مفهوم نفوذ
تعريف نظری :نفوذ را میتوان رابطه میان بمازیگرانی دانسمت کمه بمهموجمب آن ،یمک
بازیگر ،بازیگران دیگر را وادار می کند تا به طریقی که خواست خمود آنهما نیسمت ،عممل
کنند (آ ابخشی و افشاریراد.)314 :
تعريف عملیاتي نفوذ :در این تحقیق واژه نفوذ برگرفته از نظر امما خامنمهای (مدظلمه) و
واژههای نزدیک ولی احیاشده از جنس شبیخون فرهنگی ،ناتوی فرهنگی ،تهماج فرهنگمی
و جن

نر است که تالش مینماید با ارتبماط گیمری مسمتقی یما تأثیرگمذاری غیرمسمتقی

آمریکا با هدو ترییر دستگاه محاسباتی ،ترییر در البهای ادراکی ،بینشی و باورها و نفموذ
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 میشمود در ادبیممات غرال بیشتر به درت نر  2شناخته شده است
1. Soft war.
2. Soft power.
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که زیربنای فکری آن اولین بار توسط جوزو نای به شممکلﻰ علمﻰ مطرح شد .مهم تمرین
حوزه اعما و تأثیرگذاری درت نر بر طرو مقابل ،حوزه رسانه است .اولممین کسممی کممه
روی این مسئله کار کرده است« ،سان تزو» است که در کتاال هنر جن

نکتمهای را مطمرح

میکند و میگوید« :میشود جنگید ،اما مه ترین کار این است که شما در یمک نبمرد بمدون
جن  ،پیروزی را به دست بیاورید!» چیزی که او مدنظر رار داده ،همان عملیمات روانمی و
جن

نر است .باید به راهبردهای ر یب و روحیهی او حمله کمرد؛ بمهگونمهای کمه آنهما

بپذیرند که شکست خواهند خورد .اگر کسی در ذهنش بپذیرد که شکست میخورد ،حتمماً
در دنیای وا عی نیز شکست خواهد خورد؛ زیرا آنچه فرد را به مقاوممت تشمویق ممیکنمد،
روحیه است .1مفهو «جن

نر » که در برابر جن

سخت بمه کمار ممیرود ،دارای تعریمف

واحدی نیست کمه ممورد پمذیرش همگمان باشمد و تلقمی و برداشمت افمراد ،جریمانهما و
دولتهای گوناگون از جن

نر تا حدی متفاوت است (.)Nye. 2004: 3

نظريه هانتینگتون :برخی از صاحبنظران آمریکایی و مراکز تصمی ساز فکمری ازجملمه
هانتینگتون بر این باورند که راه مقابله و فروپاشی نظا همای غیرلیبمرا در جهمان اسمالمی،
پیادهسازی پروژه دمکراسیسازی است .این راهبرد در طرح خاورمیانه بمزر

ممورد تأکیمد

رار گرفته و در کنار راهبرد لشکرکشی نظامی طرفدارانی در مراکز مطالعاتی و کمانونهمای
تفکر غربی و به ویژه آمریکایی داشته است .همانتینگتون در تقسمی بنمدی خمود ،نظما همای
سیاسی را به نظا های سیاسی لیبرا دمکراتیک و غیردمکراتیک ا تدارگرا تقسی میکنمد .او
الزمه ترییر شکل حکومت غیرلیبرا را وجود یک گروه درتمنمد «هواخمواه لیبرالیسم » در
درون نظا برای به نتیجه رساندن پروژه دمکراسیسازی میداند و تأکید میکنمد کمه غمرال
باید به صورت هماهن

از عرصمه دمکراسمی در جواممع اسمالمی حمایمت کنمد« .ریچمارد

هاو » رئیس شورای روابط خارجی آمریکما نوشمت :همانتینگتون چنمد سما بمل نظریمه
برخورد تمدن ها را مطرح کرده است .طبق این نظریه ماهیت جن ها در حا تحو اسمت.
جن

تمدنی و فرهنگی جایگزین جن

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

نظامی شده است .با طبقهبنمدی هشمت فرهنم

و
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تمدن در جهان ،معارضه فرهنگمی  -تممدنی را بمین دو فرهنم

و تممدن غمرال و اسمال

میداند و بهطور مشخص جمهوری اسالمی را نماد متحرک تمدن اسالمی معرفی ممیکنمد.
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 بما چنمین نظمامی
برای غرال مطلوبیت ندارد؛ بنابراین باید نیروهای بهاصطالح دمکراتیمک و هواخمواه غمرال
برای زیر سؤا بردن مشروعیت آن وارد عمل شوند .او جمهوری اسالمی ایران را بمهمثابمه
حکومتی غیرلیبرا و ا تدارگرا معرفی ممیکنمد و دسمتورالعملی را خطماال بمه هواخواهمان
لیبرالیس در ایران برای هدو براندازی ارائه میدهد (واعظی.)131 :1333 ،
نظريه جین شارپ :جین شارپ پژوهشمگر و اسمتاد علمو سیاسمی دانشمگاه ماساچوسمت،
رهیافت مبارزه بدون خشونت را بهمثابه یک سالح سیاسی مطرح میکند .جمین شمارپ از دهمه
 ،54تئوریهای نافرمانی مدنی را مطالعه کرده بود .از نظر او این تئوریها ،فرمانبری و نافرممانی
موضوعات مذهبی و اخال ی محسوال میشوند نه موضوعات سیاسی(شمیرازی .)115 :1336،شمارپ
که از طرفداران آموزه عد خشونت گاندی است ،در کتاال خود با عنوان «نظا روشمند برای
رهایی»  13روش را برای ا دامات دور از خشونت برمیشمرد .وی میگویمد« :سمالیان سما ،
یکی از مه ترین نگرانیهای من این بوده است که مرد چگونه میتواننمد جلموی بمه وجمود
آمدن دیکتاتوری را بگیرند یا دیکتاتوری موجود را از میان بردارند»(پورسعید.)123 :1336،
نظريه اندلسيكردن :طبق این الگو ،جن

نر در سه سطح فسماد ا تصمادی ،سیاسمی و

فرهنگی ،موجبات ناکارآمدی نظا موجود را فراه میسمازد و بمهتمدریج نظما موجمود و
حاکمان آن را در باورهای ذهنی مرد بی اعتبار نموده و جامعه را دچار استحاله فرهنگمی و
روی گردانی از کارکردهای نظا مینمایمد (سمراج .)4 :1333 ،الگموی اندلسمی جنم

نمر بمر

طعهای از تجربه تاریخی مسلمین در اروپا پایهگذاری شده است .در این مقطع تاریخی کمه
زمان آن به اواخر رن او هجری برمیگردد ،مسلمانان تحت تأثیر انگیزههای دینی و شمور
مذهبی ،با سرعتی ک نظیر بر سراسر اندلس و حتی اعما فرانسه مسلط شدند ،اما بمهممرور
با بروز اختالفات میان گروههای مختلف مسملمان بمرای کسمب مدرت ،دنیمازدگی ،فسماد
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اخال ممی و رفمماهطلبممی ،بسممیاری از مسمملمانان بممهویممژه در سممران و بزرگممان آنهمما ،زمینممه
آسیب پذیری و انحطاط فراه شد .دشمن با بهرهگیری از ضعفهای درون جامعه اسمالمی
بهتدریج درت یافت و ابتدا با راهاندازی جن

نر و کمک بمه گسمترش فسماد و فحشماء،

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

سخت ،درت و

حکومت مسلمانان ،بلکه حتی حضور آنان در اندلس را دره پیچید (رجبمی دوانمی.)111 :1333،
اما خامنهای (مدظله) توجه ویژهای به تحوالت تاریخی اندلس بهمثابه یکی از مصادیق جنم
نر دارند و میفرمایند« :سیاست امروز غرال سیاست اندلسی کردن ایران

اسمت»(بیانمات امما

خامنهای.)1334/2/12،
ورود مفهوم نفوذ به حوزه نظری انقالب اسالمي :واژه نفوذ یکی از واژههمای نزدیمک
ولی احیاشده از جنس شبیخون فرهنگی ،ناتوی فرهنگی ،تهاج فرهنگمی ،جنم

نمر و...

است که از دهه  34با سیاست تخاصمی جبهه استکبار بمه سمرکردگی آمریکما و بما همدو
شناخت شناسی نو ،هجمه دشمن و ا دامات مقابله متناسمب ،توسمط امما خامنمهای

(مدظلمه)

وارد ادبیات سیاسی جبهه انقالال اسالمی گردید و ه زمان با مذاکرات هستهای موسو بمه
برجا در سا  1333و رویکرد تهاجمی ترکیبی آمریکا در حموزههمای فرهنگمی ،سیاسمی،
ا تصادی ،امنیتی ،علمی و ...به گفتمان غالب تبدیل گردید؛ اما ریشهشناسی آن نشان میدهد
ه زمان با و و ،انقالال اسالمی و نگرانی از تأثیر عناصر فرهنگی وابسته به غرال و شمر ؛
ادبیات خاص مربوط به این واژه نیز تولید شد .آنچه در این عرصه مشماهده ممیشمود ایمن
است که تاریخ انقالال اسالمی نشان می دهد اساساً مسئله نفوذ (بمه معنمای رایمج آن یعنمی
نفوذ اطالعاتی برای ترییر درونی) در جمهوری اسمالمی مربموط بمه پمیش از برجما (و از
ابتدای شکل گیری انقالال اسالمی) مورد توجه سرویسهمای اطالعماتی خاصمه سمیا بموده
است؛ اما با شرو ،فرایند برجا جنبمه همایی خماص از نفموذ کمه نماظر بمر تأثیرگمذاری بمر
تصمیمات حریف است؛ نقش برجستهتری پیدا کرده است.

مممممممم مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و41 / ....
(مدظله)

نفوذ امنیتي اطالعاتي در آراء و انديشه امام خامنهای

یکی از نکات مه در زمینه ارتباط مفهو نفوذ بما سمایر مفماهی پیراممونی آن در کمال
رهبر معظ انقالال ،آن است که اگرچه هشدارهای ایشان درباره نفوذ دشمن بیشتر متمرکمز
بر نفوذ سیاسی و فکری -فرهنگی است ،اما اختصاص به موضموعات فرهنگمی و اعتقمادی
ندارد (کرمی)1334،؛ بنابراین تفسیر موضو ،نفوذ دشمن به صرو جن

نر یا تهاج 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 بمممممر ضمممممد نظا انقالال ذیل کلیدواژه «نفوذ» امری

نادرست است و تحلیلگران جبهه انقالال میبایست هشدارهای رهبر معظ انقالال در بستر
تحوالت و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی روز تحلیل نمایند .مفهو نفوذ همچون تمامی
مفاهی مورد تأکید معظ له در بستر و زمینه سیاسی و اجتماعی خاص خود و همچنین در
کنار سایر مفاهی مورد تأکید رهبر معظ انقالال میبایست مورد تحلیل رار 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 مسل است مفهو نفوذ سرلوحه و رمز هماهنگی مسئوالن و مرد برای حفﻆ
دستاوردهای نظا و پیشروی بهسوی اهداو انقالال است و تأکید بیشازپیش بر شمناخت
و معرفی ابعاد آن نیاز سیاسی و فرهنگی روز کشور است .نگاه رهبر معظ انقالال(مدظلمممه) به
موضو ،نفوذ دشمن یک نگاه کممممامالً تاریخی و مستند به حافظه عمومی مرد ایران است.
معظ له تأکید ویممممممژهای 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 رار داشته است و غرال آرزوی بازگشتن به آن دوره را
در سر می پرورانمد ،امما پمس از پیمروزی انقمالال اسمالمی ،نفموذ غمرال در ایمران کماهش
چشمگیری داشته است؛ بنابراین دشمنان انقالال مترصد بهره گیری از فرصمتهمای موجود
هستند .رهبر معظ انقالال یکی از مهمم تممرین این فرصممتهممما را تحوالت پس از توافق
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هستهای ایان و غمرال ممی داننمد کمه فضمای کماذال و مشمحون از احساسماتی را در میمان
دولتمردان و بخشی از مرد ایجاد کرده است .در چنین شرایطی بسیار محتمل است که
دشمن از این غفلت عمومی برای بازگشت و نفوذ بهممرهگیممری نماید و در پوشممشهممایی
همچون تعامل ا تصادی ،سیاسی و فرهنگی به استقال کشور لطمه وارد کند (کرمی،همان).
نفوذ در دیدگاه اما خامنهای عبارت است از« :ترییر باورها ،ترییر آرمانها ،ترییمر نگماههما،
ترییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که تحت تأثیر نفوذ رار گرفته ،همان چیزی
را فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند؛ کاری کنند که شمما هممان جموری نگماه کنمی بمه
مسئله ،همان جوری تشخیص بدهی که آن مأمور عالیرتبهی سمیا تشمخیص ممیدهمد؛ در
نتیجه همان چیزی را بخواهی که او می خواهد؛ بنابراین خیا او آسوده است؛ بمدون اینکمه
الز باشممد خممودش را بممه خطممر بینممدازد و وارد عرصممه بشممود ،شممما بممرای او داری کممار
میکنی»(بیانات.)34/3/4:
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 دشممن
بر این اسا

که عنصری ظاهر دوست ،اما وابسته به دشمن را وارد دستگاههمای حکمومتی

کنند .تا با رار گرفتن در کنار مسئوالن عمالیرتبمه اهمداو دشممن را پیگیمری نماینمد کمه
پایینترین سطح آن انتقا اخبار و اطالعات و به تعبیری همان جاسوسی است ،اما باالتر از
آن تصمی سازی برای آن مقا مسئو و تأثیرگذاری بر تصمی گیریهای او اسمت .فرمانمده
معظ کل وا بر این نظر میباشند که نفوذ جریانی به مراتمب خیلمی خطرنماکتمر از نفموذ
موردی است .هدو دشمن در نفوذ جریانی شبکهسازی در داخمل ملمت اسمت کمه بمرای
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 .معظ له در تشریح نفوذ جریانی کمه بماالترین
سطح پروژه نفوذ بهمنظور تأثیرگذاری بر تصمی سازان و تصمی گیریهای کالن جمهموری
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 رار گرفته است ...همان چیزی را
فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند؛ یعنی کاری کنند که شما همان جوری نگاه کنمی بمه
مسئله که یک آمریکمایی نگماه ممیکنمد ...هممان جموری تشمخیص بمدهی کمه آن ممأمور
عالیرتبهی سیا تشخیص میدهد؛ در نتیجه هممان چیمزی را بخمواهی کمه او ممیخواهمد؛
بنابراین خیا او آسوده است؛ بدون اینکه الز باشد خمودش را بمه خطمر بینمدازد و وارد
عرصه بشود ،شما برای او داری کار میکنی؟ هدو این است .هدو نفوذ این است ...اگمر
این نفوذ نسبت به اشخاصی انجا بگیرد که اینهما در سرنوشمت کشمور ،سیاسمت کشمور،
آیندهی کشور تأثیر دارند ،شما ببینید چه اتفا ی میافتد؟ آرمانها ترییر پیمدا خواهنمد کمرد،
ارزشها ترییر پیدا خواهد کرد ،خواستها ترییر پیدا خواهد کرد ،باورها ترییر پیدا خواهمد
کرد ...معنای نفوذ این است؛ ببینید چقدر خطرناک است

(بیانات اما

خامنهای (مدظلمه) .)34/3/4،مدا ه

پیرامون فرمایشات اما خامنهای (مدظله) در مقطع برگزاری مذاکرات هستهای ،بهوضموح ایمن
موضو ،را میتوان مشاهده کرد که نگاه آمریکا به موضو ،مذاکرات هستهای صرفاً موضمو،
هستهای نبوده و مذاکرات موصوو به دلیل ماهیت آن مورد توجه آمریکا بمرای نفموذ بموده
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 بستی و این راه را
به طور اطع خواهی بست؛ نه نفوذ ا تصادی آمریکاییها را در کشورمان اجازه خواهی داد،
نه نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آنها را ،نه حضور سیاسی آنها را ،نه نفوذ فرهنگی آنهما را؛ بما
همهی توان -که این توان ه بحمداهلل امروز توان زیادی است -مقابله خواهی کرد؛ اجمازه
نخواهی داد»

(بیانات اما

خامنهای (مدظله).)34/5/26،
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جدول مهمترين عوامل نفوذ امنیتي دشمن از منظر امام خامنهای
مفهوم

ابعاد

(مدظله)

تاریخ بيانات

مؤلفه
هدو ،رار دادن امنیت کشور است

1333/2/24

ضربه به کشور از طریق به کار گرفتن شیوههاى نامردانه
جاسو پروری
ضربه به

نفوذ

امنیتی

امنیت کشور

حمله امنیتی ...جن

1331/14/13

امنیتی

1334/14/6

نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست

1334/6/25

خطر بیشتر از ناحیهی نفوذ اطالعاتی دشمن

1363/4/13

خاکریزهای نر و نفوذپذیر مورد طمع دشمن برای نفوذ

1333/3/11

لزو مرا بت نفوذ دشمن در داخل کشور

1331/3/1

نفوذیهای دشمن ،یکی از جاهای خطرناک

1363/4/4
1334/12/24

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

نفوذ موردی

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

1363/3/13
1363/4/13
1334/1/24

عد اجازه نفوذ در نیروی انتظامی

1333/4/23

رسیدن به اهداو شو از طریق جاسو پرورى

1333/2/24

جاسوسی میان مرد و دستگاههای مختلف و حوزههای علمیه

1363/4/13

جاسوسی ...خبرکشی و خبردهی

1334/3/4

تصمی سازی (ا دا در راستای منافع دشمن)

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

(مدظله)

آگاهی (بیانات ،)1332/14/23 :هوشیاری ،کشف نفوذ امنیتمی (بیانمات ،)1334/12/24 :هم افزایمی
دستگاههای مسمئو (بیانمات )1334/4/16 :عمد مأذونیمت مسمئولین نظمامی بمرای اجمازه دادن
بیگانگان به حری و حصار امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرسمی (بیانمات ،)34/1/24:عد
اجازه نفوذ در نیمممممروی انتظامی (بیانات ،)1333/44/23 :لزو خاکریز محک و دژ مستحک در
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مقابممل نفوذ دشمن (بیانات ،)1335/43/24:فممراه سممازی وسایل مصممونسممازی در مقابله با نفوذ
دشمن (بیانات ،)1333/42/23 :نفوذ بیگانه در این کشور ممنو ،،عممد اعممما نفمموذ آمریکمما و
انگلیس و دیگران در مسائل سیاسﻰ و فرهنگﻰ کشور (بیانات ،)1333/43/14 :جلوگیری از نفوذ
و رخنهی دشمنان (بیانات ،)1331/43/14 :لزو مرا بت از نفوذ دشمن در داخممممل کشور

(بیانات:

 ،)1331/43/41پیش بینی و شمناخت راه همای ورود دشممن (بیانمات ،)1336/14/13 :عد رخنه در
حصممار نیروهای مسمملح (بیانممات ،)1333/41/22 :پیدا کردن نقاط نفوذ دشمن (بیانممات،)1333/43/3 :
عمممد اجازه مرد به نفوذ عوامل دشمن (خواص سمممازشکمممار و آلوده و به طریق اولﻰ به
عوامل نفوذى دشمن) (بیانات )1334/6/26 :و ...ازجمله مه ترین شیوه های 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( ،عمممد دخالمممت فرهنگمممی سیاسمممی
و...خارجیها)

تاریخ بيانات
1333/3/14

لزو خاکریز محک و دژ مستحک در مقابل نفوذ دشمن

1335/3/24

فراه سازی وسایل مصونسازی در مقابله با نفوذ دشمن

1333/2/23

مخالفت با ایجاد پایگاه دشمن در داخل کشور

1334/4/3

نفوذ

امنیتی

شیوه مقابله با نفوذ امنیتی

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

1331/3/1

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

1363/14/13

ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن

1333/3/24

لزو عد رخنه در حصار نیروهای مسلح
جدی گرفتن تهدید

1333/1/22

پیدا کردن نقاط نفوذ دشمن

1333/3/13

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

1334/1/24

عد نفوذ آمریکا در کشور

1334/6/13

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

1333/2/24

استحکا نیروهاى مسلح

1333/1/22
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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 امنیتمی -
اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر تمدابیر و آراء امما خامنمهای (مدظلمه)،
بپردازد و نتایج تحقیق در برنامهریزی ،تصمی سازی و سیاستگذاری ممرتبط بما مقابلمه بما
نفوذ آمریکا ابل بهرهبرداری است؛ از نو ،تحقیقمات کماربردی بمه شممار ممیرود .مطالعمه
حاضر به روش آمیخته 1است .برای دستیابی به اهداو پژوهش و بر اسا

رویکمرد کیفمی،

اسناد کتابخانهای و اسناد باالدستی پیرامون موضو ،مورد تحلیل محتوی رار گرفت.
 .9تجزیهوتحليل یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیمل داده همای حاصمل از تحلیمل اسمناد ،از روش کدگمذاری بماز 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 جهتسماز (مأموریمت،
چش انداز ،اهداو ،ارزشها و سیاستها) ،تشریح فرصتها ،تهدیدها ،نقاط وت ،ضمعف،
تدوین راهبرد و راهکارها ،الزامات و شاخصهای مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعماتی آمریکما
در ج.ا.ایران با تأکید بمر تمدابیر و آراء امما خامنمهای (مدظلمه) داشمته اسمت .سمپس کمدهای
استخراجی در نر افزار

Maxquda

در کنار ه رار داده شمدند .در اداممه ،عممل کدگمذاری

دوباره انجا گرفت .به موارد مشترک هرکدا یک کد و به موارد مختص هر کدگذاری نیمز
کدهای جداگانه اختصاص داده شد تا مقوله ها تشکیل و بمر اسما

اهمداو تحقیمق ممورد

شناسایی رار گرفت .پمس از کدگمذاری بماز؛ بما الهما از مبمانی نظمری و پیشمینه تجربمی
پژوهش ،کدهای استخراجی با توجه به نزدیکی و شباهتها در نمر افمزار تحلیمل دادههمای
کیفی  Maxquadدر مقولههای مختلفی دستهبندی شمدند (کدگمذاری محموری) .در مرحلمه
کدگذاری محوری با الها از مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش ،کدهای بماز اسمتخراجی
با توجه به نزدیکمی و شمباهتهما در نمر افمزار تحلیمل دادههمای کیفمی (مکس.کیمودا) در
1. MIXED METOD

مممممممم مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و43 / ....

مقولههای مختلفی دسته بندی و ترذیه شمدند و خروجمی آن منجمر بمه احصماء کدگمذاری
محوری شد .تعیین و نا گذاری مقوله ها نیز بمر اسما

اصمطالحات تکنیکمی و تخصصمی

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

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

(مدظله)

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

بیانیه میموريت مقابله با نفوذ امنیتي-اطالعاتي آمريکا

 .1لرتشناسان مبانی را جمع مبنی به معنی بنیاد ،شالوده ،بنیان ،اسا  ،پایمه و ریشمه دانسمتهانمد (بهجمتپمور:1332،
()25معین.)3333 :1333،

مممممممم مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و43 / ....

اهداف 1مقابله با نفوذ امنیتي – اطالعاتي آمريکا

چشمانداز مقابله با نفوذ امنیتي-اطالعاتي آمريکا
اصول و ارزشهای 0مقابله با نفوذ امنیتي  -اطالعاتي آمريکا

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

 .1اهداو نتایج نهایی فعالیتهای برنامهریزی شده است و بیان میکند که چه چیزی ،در چه زمانی انجا شود .همدو
عبارت است نقطهای که کوششها معطوو به رسیدن به آن است ،یعنی دروا ع جنس هدو نقطه است (حسمن بیگمی،
.)221 :1334
 .2ارزشها یک سلسله اصو کلی ،ثابت و مطلقاند که در هیچ شرایطی ترییر نمیکنند ،امما مصمدا آنهما ترییرپمذیر
است (حسن بیگی.)242 :1334 ،
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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 تیكید بر تدابیر و آراء امام خامنهای
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
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 مه ترین مراحل در تمدوین راهبمرد اسمت؛ زیمرا بمدون
شناخت صحیح و د یق از وضع موجود ،نمیتوان برای آینده ،برناممهریمزی مناسمبی انجما
داد ،در این راستا ،پرسشنامه تحقیق طراحی و در اختیار جامعه آماری تحقیق مرار گرفمت.
بر اسا

پاسخهای اخذشده از آنها ،مقادیر بهدسمت آممده بمرای دو گمروه عواممل محمیط
1.IFE.

مممممممم مقاله پژوهشی :طرح راهبردی مقابله با نفوذ امنیتی – اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آراء و51 / ....

داخلی در الب یک جدو درج و سپس میانگین و وزن آنها برای میزان اهمیت هر عاممل
و همچنین میانگین وضع موجود آن عاممل اسمت بمه هممراه نممره مموزون همر عاممل کمه
حاصل ضرال وزن در ضریب وضعیت است محاسبه و برای هر یک از عوامل ضمعفهما و
وتها بهصورت جداگانه با ه جمع شده و نهایتاً از آنها محاسبه که نتمایج آن بمه شمرح
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

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

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

کد عامل

نام عامل

ميزان اهميت

13

S2

مرا بت 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

23

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 ومی برای هدایت و ایجاد چالش

3.22

33

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 بهدسمتآممده بمرای دو گمروه عواممل

محیط خارجی یعنی  13عدد فرصتها و  24عدد تهدیدات ،در الب یک جدو درج و سمپس
میانگین و وزن آنها برای میزان اهمیت هر عامل و همچنین میانگین وضمع موجمود کمه بیمانگر
ضریب وضعیت آن عامل است به هممراه نممره مموزون همر عاممل کمه حاصملضمرال وزن در
ضریب وضعیت است محاسبه شده و بمرای همر یمک از عواممل فرصمت و تهدیمد بمهصمورت
جداگانه با ه جمع نموده و نهایتاً جمع کل از آنها گرفته شد که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول ماتريس EFE
وضعيت

اهميت

کم

ردیف

کد عامل

خيلي کم

متوسط

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

زیاد

خيلي زیاد

8

O2

4

1

24

3

4

3213

4242

4

13

13

1

4

2243

42451

ميانگين

خيلي کم

7

O1

4

4

3

16

3

4244

4243

1

14

15

6

4

2231

42433

کم

زیاد

خيلي زیاد

عامل

متوسط

وزن

ميانگين

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

1 EFE
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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 رار دادن امنیت

3.53

جدول راهبردهای اوليه (قوت -فرصت) so
ردیف

راهبردهای اوليهso

جدول راهبردهای اوليه (قوت – تهدید) st
ردیف

متو ف کردن روند غمرال بماوری و غمرال از

جلوگیری از نفوذ در داخمل کشمور از طریمق
1

جلوگیری از ورود نفوذیها به بدنه ممدیریتی

1

و عد غفلت و فراموشی دشمن

2

حقیقممت پیرامممون نفمموذ دشمممن ،تممدبیر و

ردیف

رخنه دشمن در بافت یکپارچمه فرمانمدهی 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 تصممی گیمری و

1

ترییمر نگاهها ،مقابله با ایجاد شکاو و رخنمه
جلوگیری از نفوذ در کشور و عد اجمازه بمه

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

طریق مقابله با ترییمر باورها ،ترییر آرممان هما،
در بافت یکپارچهی فرماندهی

شناخت روشهای دشمن و مرا بمت از نفموذ
و اخال دشمن از طریمق روشمنگری و بیمان

راهبردهای اوليه st

برنامه ریمزی از طریمق مقابلمه و ایسمتادگی در
مقابل نفوذ دشممن ،تمدبیر ،بصمیرت و خنثمی

مقابله با نفوذ در دستگاههای حسا
1

کردن فتنهگریها

و نزدیک

شدن به افمراد و موضمعگیمری بمر ضمد بعضﻰ
دیگر و نفوذ و جهمت گیمری در دسمتگاه همای
مدیریتی
جلوگیری از نزدیمک شمدن بمه افمراد و ایجماد

جلوگیری از نفموذ در دسمتگاه همای حسما
2

کشور از طریمق ارتقمای اشمراو اطالعماتی و
جلوگیری از ورود نفوذیها به بدنه دستگاهها

اختالو توسط سفارتخانههای غربی ،نفوذ در
2

نخبگان ،افراد مؤثر ،تصممی سمازان و تصممی -
گیران با هدو ایجاد رخنمه در دیمواره نظما و
جهتگیری دستگاهها
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راهبرد تکمیلي امنیتي – اطالعاتي مقابله با نفوذ آمريکا
با هدو بهینهسازی راهبردهای احصاشده ،بهرهگیری از نظرات ده تمن از خبرگمان و بما
الها از اصو اساسی ،اهداو کالن و شاخصهای مورد تأکید مقا معظ رهبری (مدظلمه) در
مقابله با نفوذ آمریکا از مجمو ،راهبردهای احصاشده راهبرد تکمیلی مقابله با نفموذ آمریکما
در جمهوری اسالمی با تأکید بر اندیشه اما خامنهای (مدظله) به شمرح زیمر تمدوین و مبنمای
مطالعه این پژوهش رار گرفت.
سیاستهای 1مقابله با نفوذ امنیتي  -اطالعاتي آمريکا
عنوان راهبرد امنيتي  -اطالعاتي
مقابله تهاجمی با نفوذ امنیتی – اطالعاتی دشممن از طریمق
جدی گرفتن تهدید نفوذ آمریکا ،مرا بمت و هوشمیاری در
مقابله با روشهای موذیانه دشمن ،شناخت نقاط ضمعف و
طراحی مقابلهای ،مقابله با فعالیت سفارتخانمه کشمورهای
غربی ،مقابله با شمبکه سمازی و نفموذ در تصممی سمازان و
تصمی گیران کشور و رویکرد تهاجمی و مقابلمهبمهمثمل بما
نفوذ دشمن در این حوزه با اشراو و تسلط اطالعاتی

اهداف ،اصول و محيط داخلي و خارجي
D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8D9-D10
P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9P10
S1-S2
SOWO
W1-W2-W3-W4-W5
SOWT
O1-o2-o3-o4-o5
STWO
STWT
T1-T2-T3-T4

کد
راهبرد

D
P
S
W
O

M1

T

نمودار درختي سیاستهای مقابله با نفوذ امنیتي  -اطالعاتي آمريکا ()0
 .1سیاستها چهارچوالهای منطقیای هستند که چگونگی تصمی گیریها را معمین ممی کننمد ...اجمرای یمک راهبمرد
مستلز پشتیبانی سیاستهای سازمانی است (حسن بیگی.)334 :1334،
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فرصتها ،1تهدیدها ،2نقاط وت ،3ضعف 4جمهوری اسالمی ایران در برابر نفوذ امنیتمی
 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 که سازمان از
طریق آن میتواند به نتایج ابل توجهی در جهت تحقق رسالت و چش انداز خود دست یابد (احمدوند :همان).
 . 2تهدید ،برآیند وضعیتی است که عوامل محیطی برخالو خواسته ما و خارج از کنتر عمل میکنمد و از ایمن حیم
روند ،ام ور مطلوال ما نیست و احتما آشفتگی ،خطر یا زیان برای ما وجود دارد .بر این اسا  ،هر عنصر یا وضمعیتی
که موجودیت منافع یا ارزشهای حیاتی ما را به خطر اندازد تهدید محسوال می گردد (احمدوند :همان).
 .3عاملی بهعنوان موت تلقمی ممی شمود کمه مزیمت ر مابتی یما مهمارت (شایسمتگی) متممایزی بمرای سمازمان باشمد
(احمدوند.)12 :1336،
 .4عواملی بهعنوان ضعف تلقی میشوند که سازمان آنها را ضعیف انجا میدهد یا توانایی انجا آنها را ندارد یما در
آن زمینهها دارای آسیبپذیری ابل توجه است و از این رو موجب تضعیف توان عملی سمازمان در ر ابمت یما تحقمق
رسالت و چش انداز مطلوال آن میگردد (احمدوند :همان).
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فرصتهای مقابله با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در جمهوری اسالمی ایران

نمودار درختي فرصتهای نفوذ امنیتي  -اطالعاتي ()6

وتهای 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 جمهموری
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 ()0
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 .1نتيجهگيری
با نگاهی به بیانات اما خامنهای (مدظلمه) در هشداردهی در مورد خطرات نفموذ دو رویکمرد و
رهیافت عمده مشاهده میشود .رویکرد و رهیافت او که در سا های اولیمه تمرکمز ایشمان بمر
این مفهو اولویت بیشتری داشت لزو مقابله با عناصر نفموذی و شناسمایی ایمن افمراد و دوری
کردن مجامع نخبگانی و سیاسی از اینگونه نظرات و عناصر است .رهیافت دو که در سا همای
بعد تمرکز اصلی معظ له را به خود معطوو کرده است ،مقابله گفتمانی با پدیده نفموذ و از بمین
بردن اثرات ا دامات عوامل نفوذی از طریق آگاهیبخشی ،بصیرتدهی و خط سوزی اسمت .بمه
نظر میرسد در صورت موفقیت رهیافت او  ،نظا میتوانست ضربات عمقی بمر جریمان نفموذ
وارد کند و ساختار آن را در کشور تضعیف کند ،اما متأسفانه این رونمد شماید بمه دالیلمی ماننمد
ضعف در اشراو اطالعاتی بر عناصر نفوذی و ویژگیهای خاص مترتب بر عملکرد ایمن افمراد
که نیاز به شبکه ارتباطی ،رار اطالعاتی و  ...ندارند به سرانجا مطلوبی نرسید و به نظر میرسمد
برخی ا دامات نهادهای امنیتی ازجمله شناسایی و ضربه به جواسیس کمه بمه حموزه رسمانه نیمز
کشانده شده است ،هیچ کدامشان نفوذ به معنمایی کمه در منظوممه فکمری امما خامنمهای

(مدظلمه)

بهعنوان نفوذی شناخته میشد نیست؛ یعنی کارویژه تمامی ایمن عناصمر کسمب و جممعآوری و
انتقا اخبار دارای طبقهبندی به دشمنان بوده است در صورتی که بر اسا

فرمایشات معظم لمه،

تأکید ایشان بر نفوذ به معنای تأثیرگذاری بر فرایندهای تصمی سازی و تصمی گیمریهمای کمالن
کشور بوده است .شرایط محیط سیاسی کشور نشان میدهد عناصر نفوذی خودآگاه توانسمتهانمد
در شکاو جناحها و فضای سیاستزده کشور حوزه ایمنی برای خود دسمتوپما کننمد .عناصمر
نفوذی ناخودآگاه نیز به دلیل غلبه گفتمان غرالگرایانه در نخبگان حکومتی ،ا دامات خمود را در
جهت منافع ملی و امنیت ملی ارزیابی میکنند .با عد موفقیت رهیافت او  ،اما خامنمهای طمی
سا های اخیر تمرکز خود را بر رهیافت دو و مقابله گفتممانی و بمه شکسمت کشماندن ایمدهی
اصلی خط نفوذ رار دادهاند .بصیرتدهی و آگاهیبخشی اما خامنهای در مموارد مختلمف خمط
انحراو از جریان اصیل انقالال اسالمی را بدون ایجاد فضای دو طبی مورد هدو رار ممیدهمد
و بهصورت مستمر ایدهها و ادبیات تولیدشده توسط آنان را به صراحت مورد نقد رار میدهد.
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در این مقاله تالش گردید ،برای تجزیهوتحلیل دادههمای حاصمل از تحلیمل اسمناد ،از روش
کدگذاری باز و محموری اسمتفاده شمود .واحمد تحلیمل در ایمن مطالعمه؛ جممالت ،عبمارات و
واژههایی بوده که اشاره به شناخت مبانی و اصو مفهو نفوذ امنیتی  -اطالعماتی ،تبیمین ارکمان
جهتساز (مأموریت ،چش انداز ،اهداو ،ارزشها و سیاستها) ،تشریح فرصمتهما ،تهدیمدها،
نقاط وت ،ضعف ،تدوین راهبرد و راهکارها ،الزامات و شاخصهای عملکردی مقابله بما نفموذ
امنیتی  -اطالعاتی آمریکا در ج.ا.ایران با تأکید بر تدابیر و آراء اما خامنمهای (مدظلمه) داشمته اسمت
که در نهایت محقق با بهرهگیری از این مه و اخذ نظریه خبرگان به این مهم دسمت یافمت کمه
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 تیكید 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 تصمی گیران کشور

اطالعاتی

6

ضربه به امنیت کشور

3

تمرکز بر تبدیل پدیدههای اجتماعی  -ا تصادی به امنیتی

3

ظرفیتسازی نخبگی از طریق شناسایی و تربیت نخبگان

3

یارگیری و ظرفیتسازی در فعاالن اجتماعی مروج افکار سکوالر

14

ا دا مؤثر و هوشمند در سه حوزه تشخیص ،تصمی و اجرا در بدنه تصمی ساز و تصمی گیر

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 ابعماد فرهنگمی،
سیاسی ،امنیتی ،ا تصادی و علمی با نصبالعین رار دادن آراء اما خامنهای است .هدو از مقابلمه در ایمن بیانیمه ،ا مدا
مؤثر و هوشمند در سه حوزه تشخیص (فه از مسائل) تصمی (راهحل برای مسائل) و ا دا (مواجهمه عملمی) در بدنمه
تصمی ساز و تصمی گیر و مرد از طریق مقاو سازی و مصونیتسازی ،مدیریت راهبمردی ،ایجماد سمامانه رصمد نفموذ
دشمن و مقابلهبهمثل.
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ابعاد

چش انداز
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

13

عد اجازه نفوذ آمریکا به حری امنیتی ،دفاعی کشور

13
13

(مدظله)

و تصمی گیر کشور

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

با عنایت به آراء و اندیشههای اما خامنهای

(مدظله)

پیرامون نفوذ آمریکا و شیوههای مقابله با آن ،اسناد باالدسمتی

( انون اساسی ،سیاستهای کلی برنامه شش توسعه) چش انداز مقابله با نفوذ آمریکما در سمه حموزه تصممی -
گیران ،تصمی سازان و مرد در جمهوری اسالمی ایران ،با اتکا به درت الیزا الهی و در پرتو ایممان و عمز
ملی و وحدت کلمه و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمانهما چنمین ویژگمیهمایی
خواهند داشت.
24

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 تحری های آمریکا

اطالعاتی

26

شناخت جبهه دشمن (دشمنشناسی)

23

مقابله با ایدئولوژی سکوالریستی

23

شناسایی و برخورد با عناصر ضعیفالنفس و نفوذیها

23

فائق آمدن بر تفر هافکنی دشمن

34

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 درتهای سلطهگر

33

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

33

نفی استبداد ،خودکامگی و انحصارطلبی در کشور

33

بر حذر بودن از غریبهها ،نامحر ها و نفوذیها
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ابعاد

ردیف

سیاستهای

44

مرا بت و تمهید در عد رخنه دشمن

مقابله با نفوذ

41

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

(مدظله)

گزاره

امنیتی -

42

فراه سازی وسایل مصونساز در مقابله با نفوذ دشمن

اطالعاتی

43

مخالفت با ایجاد هرگونه پایگاه دشمن در داخل کشور

وتهای

44

ناشناخته بودن شیوههای مقابله خودی

مقابله با نفوذ
امنیتی -

45

مرا بت از نفوذ و اخال دشمن در صفوو یکپارچهی جوانان مؤمن

اطالعاتی
ضعفهای

46

نفوذ در نیروهاى مجاهد فﻰسبیل اهلل و متزلز کردن پایه جهاد (نفوذ در جریان مقاومت)

مقابله با نفوذ

43

نفوذ در دستگاههای حسا

امنیتی -

43

د بستن به بیگانگان

اطالعاتی

43

نزدیک شدن به افراد و موضعگیری بر ضد بعضﻰ دیگر

54

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

51

عد مأذونیت مسئولین برای اجازه دادن به بیگانگان

52

عد غفلت و فراموشی دشمن

53

جلوگیری از ورود نفوذیها به بدنه مدیریتی کشور از طریق توجه به تأیید صالحیتها

54

توجه به راهها و ترفندهای نفوذ دشمن

55

افزایش بصیرت پیرامون شناخت دشمن

تهدیدهای

56

ایجاد شکاو و رخنه در بافت یکپارچهی فرماندهی

مقابله

53

نفوذ دادن ایادى دشمن در مدیریتهای کشور

با نفوذ امنیتی

53

هدو رار دادن امنیت از طریق به کار گرفتن شیوههای جاسو پروری و...

اطالعاتی

53

نفوذ و خریدن برخﻰ از عناصر مؤثر در دولتها

64

جلوگیری از رخنه در حصار نیروهای مسلح توسط دشمن با مرا بت و هوشیاری نهادهای حفاظتی

61

مخالفت با ایجاد پایگاه دشمن در داخل کشور

راهبرد مقابله

62

تقویت و استحکا نیروهاى مسلح

با نفوذ امنیتی

63

جدی گرفتن تهدید توسط نهادهای امنیتی و لزو طراحی مقابله

 -اطالعاتی

64

پیشبینی و شناخت اینکه دشمن از چه راهی وارد خواهد شد

فرصتهای
مقابله با نفوذ
امنیتی-
اطالعاتی

مقابله تهاجمی با نفوذ امنیتی  -اطالعاتی دشمن از طریق مرا بت و هوشیاری در مقابله با روشهمای موذیانمه
دشمن ،جدی گرفتن تهدید نفوذ آمریکا ،شناخت نقاط ضعف و طراحی تهاجمی مقابله با نفوذ دشمن
الزامات مقابله

65

دشمنشناسی (شناخت ابزارها و شیوههای دشمن)

با نفوذ امنیتی

66

شناخت نقشه دشمن ،شناخت هدو ،برنامه و سیاست دشمن

 -اطالعاتی

63

هوشیاری ،شناخت ،کشف و خنثیسازی نقشه نفوذ دشمنان
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طرح ر اهبردی مقابله با نفوذ امنیتي اطالعاتي آمريکا در جمهوری اسالمي ايران با تیكید بر انديشه امام خامنهای
ابعاد

ردیف
63
63

اشراو اطالعاتی و ا دا اطالعاتی تهاجمی و مقابلهبهمثل با نفوذ دشمن

34

دستگاه امنیتی وی (دستگاه نظامی-امنیتی مردمی مقتدر)

31

حفﻆ امنیت همهجانبهی فضای مجازی کشور

32

هوشیاری اطالعاتی و تقویت نیروهای مسلح و امنیتی

33

ساختار وی ،دانشمحوری و برنامهریزی در مقابله با دشمن

34

توجه به تأیید صالحیتها بدون توجه به گرایشهای سیاسی و جناحی

35

میزان حساسیت مرد و وزارتخانههای کشور به موضو ،نفوذ امنیتی اطالعاتی و مقابله با آن

36

میزان تقویت حفاظتهای مراکز ،وزارتخانهها و دستگاههای امنیتی و میزان کشف نفوذیها

33

عملکردی و
الگوی نظارت

33

ارزیابی و
کنتر مقابله

34

با نفوذ امنیتی
 -اطالعاتی

میزان جدی گرفتن نفوذ دشمن توسط نهادهای متولی مقابلمه و نمو ،ا مدامات آفنمدی نهادهمای
متولی
میزان ایجاد ساختار و تقویت ساختار مقابله بما نفموذ راهبمردی دشممن در دسمتگاههمای امنیتمی
اطالعاتی
میزان رصد ،پایش و ارزیابی نفوذ امنیتی در کشور با هدو افمزایش اشمراو اطالعماتی و مقابلمه
تهاجمی
میزان شناسایی نفوذیها ،کیسها و سوژههای شناسایی شده در حموزه مقابلمه بما نفموذ امنیتمی و
اطالعاتی

31

میزان ا دامات مقابلهبهمثل در حوزه دشمن

32

میزان تقویت نهادهای مقابلهکننده با نفوذ دشمن

33
34

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

33
شاخصهای

(مدظله)

میزان تصویب وانین در وه مقننه ،شورای عمالی امنیمت ملمی و ...در مقابلمه بما نفموذ امنیتمی-
اطالعاتی
میزان برنامهریزی و طراحی برای حفاظت از مراکز مه  ،حسا  ،کلیدی و اسناد مه

استخراج منظومه فکری امام خامنهای پیرامون نفوذ (رهیافتهای اتخاذشـده توسـط
امام خامنهای برای مقابله با نفوذ)
با نگاهی به بیانمات امما خامنمهای (مدظلمه) در هشمداردهی در ممورد خطمرات نفموذ دو
رویکرد و رهیافت عمده مشاهده میشود .رویکرد و رهیافمت او کمه در سما همای اولیمه
تمرکز ایشان بر این مفهو اولویت بیشتری داشت لزو مقابله با عناصر نفموذی و شناسمایی
این افراد و دوری کردن مجامع نخبگانی و سیاسمی از ایمنگونمه نظمرات و عناصمر اسمت.
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رهیافت دو که در سا های بعد تمرکز اصلی معظ له را به خود معطوو کرده است ،مقابله
گفتمانی با پدیده نفوذ و از بین بردن اثرات ا دامات عوامل نفوذی از طریق آگماهیبخشمی،
بصیرتدهی و خط سوزی است.
به نظر میرسید در صورت موفقیت رهیافت او  ،نظا میتوانسمت ضمربات عمقمی بمر
جریان نفوذ وارد کند و ساختار آن را در کشور تضعیف کند ،اما متأسفانه ایمن رونمد شماید
به دالیلی مانند ضعف در اشراو اطالعاتی بر عناصر نفوذی و ویژگیهمای خماص مترتمب
بر عملکرد این افراد که نیاز به شبکه ارتباطی ،رار اطالعاتی و ...ندارند به سرانجا مطلوبی
نرسید و به نظر می رسد برخمی ا مدامات نهادهمای امنیتمی ازجملمه شناسمایی و ضمربه بمه
جواسیس که به حوزه رسانه نیز کشانده شده است ،هیچ کدامشان نفموذ بمه معنمایی کمه در
منظومه فکری اما خامنهای (مدظلمه) بهعنوان نفوذی شناخته ممیشمد نیسمت؛ یعنمی کمارویژه
تمامی این عناصر کسب و جمعآوری و انتقا اخبار دارای طبقهبندی به دشمنان بوده اسمت
در صورتی که بر اسا

فرمایشات معظ له ،تأکید ایشان بر نفوذ به معنمای تأثیرگمذاری بمر

فرایندهای تصمی سازی و تصمی گیریهای کالن کشور بوده است.
شرایط محیط سیاسی کشور نشان میدهد عناصر نفوذی خودآگاه توانستهاند در شمکاو
جناحها و فضای سیاستزده کشور حوزه ایمنی برای خود دستوپا کننمد .عناصمر نفموذی
ناخودآگاه نیز به دلیل غلبه گفتمان غرالگرایانه در نخبگان حکمومتی ،ا مدامات خمود را در
جهت منافع ملی و امنیت ملی ارزیابی میکنند .با عد موفقیت رهیافت او  ،امما خامنمهای
طی سا های اخیر تمرکز خود را بر رهیافت دو و مقابله گفتمانی و بمه شکسمت کشماندن
ایدهی اصلی خط نفوذ رار دادهاند .بصیرتدهی و آگاهیبخشمی امما خامنمهای در مموارد
مختلف خط انحراو از جریان اصیل انقالال اسالمی را بدون ایجاد فضمای دو طبمی ممورد
هدو رار میدهد و بهصورت مستمر ایدهها و ادبیات تولیدشده توسط آنان را به صمراحت
مورد نقد رار میدهد.
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پیشنهادها
م نصبالعین رار دادن فرمایشات اما خامنهای (مدظله) بهعنوان ستون خیمه نظا .
م حفﻆ انسجا و ه افزایی نهادهای اطالعاتی و امنیتی در مقابله با نفوذ دشمن.
م افزایش اشراو اطالعاتی در نهادهای امنیتی و رصد نفوذ دشمن با هدو تقابل با نفوذ
دشمن.
م تشکیل ستاد فرماندهی جن

روانی برای مقابله و خنثیسمازی عملیماتهمای روانمی

دشمن.
م تقویت حفاظتها و حراستها بهعنوان نهادهای مقابلهکننده با نفوذ در وزارتخانهها و
مراکز امنیتی.
م توجه به تعیین صالحیتها و احراز صالحیتها بهعنوان یکمی از مهم تمرین راههمای
مقابله با مشکوک التابیعن و دو تابعیتیها.
م مقابله با عناصر ناال در مراکز تصمی ساز و تصمی گیمر و گمماردن عناصمر انقمالال و
حزالالهی وفادار به نظا در این مراکز.
م ا دامات تهاجمی و مقابلهبهمثل در خصوص نفوذ دشمن در هر سطحی.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي



بیانات اما خامنهای (مدظله) ،ابل دستر

در www. KHAMENAI.IR

آ ابخشی ،علیاکبر و افشاریراد ،مینو( ،)1336فرهن

علو سیاسی ،تهمران ،چاپمار ،چماپ دو ،

ویرایش شش  ،ص.314



علو سیاسﻰ ،تهران ،نشر چاپار ،چاپ دو .

آ ابخشﻰ ،علﻰ ( ،)1332فرهن

احدی ،محمد؛ شاه محمدی ،محمد ( ،)1336طرح راهبردی دفا ،سایبری جمهوری اسالمی ایران
در حوزه بازدارندگی ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا هشت ،




شماره  ،31تابستان  1333صص .225- 252
امیری ،ابوالفضل ( ،)1333تهدید نر  ،تهاج فرهنگی ،ناتوی فرهنگی ،تهران ،انتشارات پگاه.
بهجتپور ،عبدالکری ( ،)1332تفسیر تنزیلی مبانی اصو و فواید ،پژوهشگاه فرهن

و اندیشمه

اسالمی تهران.



پورسعید ،فرزاد ( ،)1333امکان و امتنا ،انقالال رنگی در ایران ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سا
 ،11شماره .1
پورسعید ،فرزاد ( ،)1333انقمالال رنگمی و جمهموری اسمالمی ایمران تحلیملهما و تخممینهما،
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.



حاذ نیکرو ،حمید و مقد فر ،حمیدرضا ( ،)1333جن
جن





نر  ،مروری بمر مفماهی و کارکردهمای

نر  ،معاونت فرهنگی سپاه.

حاذ نیکرو ،حمید ( ،)1335جن

رسانهای ،فصلنامه عملیات روانی ،شماره  ،14پاییز و زمستان.

حسن بیگی ،ابراهی ( ،)1334مدیریت راهبردی ،سازمان مطالعمه و تمدوین کتمب علمو انسمانی
دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علو انسانی و دانشگاه عالی دفا ،ملی.
دهقانی فیروزآبادی ،سید جال و فیروزی ،علیرضا ( ،)1331دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی
ایران در دوران اصو گرایی ،روابط خارجی ،شماره دو  ،تابستان.




رنجبران ،داود ( ،)1333جن

نر  ،تهران :انتشارات ساحل اندیشه ،چاپ هفت .

رجبی دوانی ( ،)1333جنم

نمر بمر بسمتر آسمیبهمای داخلمی ،فصملنامه ممدیریت بحمران و

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



کرمی ،علی ( ،)1335مفهو شناسی نظری نفوذ ،مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسالمی ،تهران.
مصاحبه با جال ثنا ربانی دانشجوی رشته علو سیاسی دانشگاه تهران.
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مصاحبه با محمدرضا رضایی بجستانی دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی.
محسنی ،محمد ( ،)1334تحو در مفهو نفوذ ،ابل رؤیت درwww.farsnews.com
نای ،جوزو.ا

(- 1333ال) ،رهبری و درت هوشمند ،ترجمه :محمودرضا گلشنپژوه و الها

شوشتریزاده ،تهران :مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.



نامه ابالغی رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفا ،ملمی بمه شمماره  3143/1/3132/413مورخمه
 33/5/3خطاال به رؤسای دانشکدههای دفا ،،مدیریت ،امنیت ملی.
هانتینگتون ،ساموئل ( ،)1334سامان سیاسی در جوامع دستخوش ترییر ،ترجممه محسمن ثالثمی،
تهران ،نشر عل .







هانتینگتون ،ساموئل ( ،)1331موج سو دموکراسی در پایمان سمده بیسمت  ،ترجممه دکتمر احممد
شهسا ،تهران :انتشارات روزنه ،چاپ سو .
مصاحبه با محمدرضا رضایی بجستانی دانشجوی دکتری مدیریت.
مصاحبه با دکتر جال ثنا ربانی دانشجوی فارغالتحصیل دانشگاه تهران.
مصاحبه با فریدون مردادی کارشنا

ارشد شورای عالی امنیت ملی.

مصاحبه با چند تن از کارشناسان مقابله با نفوذ
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