
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی  - دوفصلنامة علمی

 858-719: 7394 بهار و تابستان، 70، شماره هفتمسال 

 

 پیامدشناسیکارکردهایبراندازینرمناشیازنفوذدشمن

 «هایمقاممعظمرهبریباتأکیدبردیدگاه»

 

 دکتر خدایار ابراهیمی، اهلل رهبری ، سیفاصالنیفریبرز دکتر 
 85/57/94تاریخ دریافت: 

 85/77/94: تاریخ پذیرش

 چکیده
در گفتمان « نفوذ دشمن»های براندازی نرم ناشی از  این پژوهش با هدف مطالعه کارکرد

توا انجام گرفته است. بر همین اسا ، تالش شده، رهبر معظم انقالب اسالمی و با روش تحلیل مح
 -بحث نفوذ در سه سطح، از منظر ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد: اول، ابعاد نفوذ فکری 

های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی؛  هایی که در عرصه فرهنگی، مانند: نفوذ فردی و جریان
ها(؛ سوم،  دات و ایمان و تیییر سبک زندگی و ذائقههای نفوذ )تضعی  باورها، اعتقا دوم، مقوله

 63انقالب اسالمی در  اهداف و پیامدهای نفوذ )استحاله از درون و براندازی نظام(. رهبر معظم 
یاد کرده است؛ به این « نفوذ»ها( از موضوع  درصد از سخنرانی 69سخنرانی خود ) 69سخنرانی از 

اند که  به واژه نفوذ رخنه اشاره داشته  بار 713در مجموع  94تا آخر مرداد  7396معنی که از سال 
( بوده است که نشانگر 7396ای )شهریور تا اسفند  بیشترین تکرار آن در اوج مذاکرات هسته

دهد که در  نگرانی ایشان از اهداف دشمن در فضای مذاکراتی است. نتای  پژوهش نشان می
ترین تهدید برای  ای(. مهم ص در نتیجه مذاکرات هستهشرایط فعلی )در دوره پسابرجام و به خصو
رهبری هم شده است، ترفندهای دشمن در بحث   معظم انقالب اسالمی که موجب نگرانی مقام 

ای در دیدگاه ایشان برخوردار  از جایگاه ویژه« نفوذ فرهنگی دشمن»نفوذ بوده و از این میان، مقوله 
 است.

 

 نرم، گفتمان رهبری، پیامدشناسی.نفوذ، براندازی  :ها هکلیدواژ

 

 -  دانشگاه تهراناستاد 

 - :دانشجوی دکتری علوم سیاسی شهید محالتی قم نویسنده مسئول ebrahimi.k@ihuo.ac.ir 

 - )استادیار دانشگاه امام حسین)ع 
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 مقدمه
های سیاسـی مخـال ،    های جدیدی را برای براندازی نظام های اخیر، نظام سلطه روش در دهه

در « نفـوذ »و « سـازی  ثبـات  بـی »گیری از دو شـیوه   ها بهره مورد توجه قرار داده است که از جمله آن

ـ   هـای خیریـه، بهداشـت،     اوری، انجمـن ساختار حکومتی کشورها، با پوشش تبلیغ مـذهبی، رواج فنّ

پـذیری   هـای فرهنگـی و فرهنـگ    دیگر، با نام سیاست عبارت  زدایی و به سوادآموزی، تعامل و تنش

دوسـتی و انسـانیت مـورد تردیـد قـرار داد، ولـی        توان این عناوین را از نظـر نـوع   است. هرچند نمی

دقین، در راستای رشد و تعـالی فرهنـگ    های ریزی دهد که این برنامه می تاریخچه این روابط نشان 

ساز اسارت کامل آنان شده است. بدین ترتیب، استعمارگران، اکنون  این کشورها نبوده، بلکه زمینه

هدف، نفوذ در فرهنگ و اسـتحاله درونـی     اند که بهترین راه سلطه برکشورهای به این نتیجه رسیده

نافع آینده خود را ت مین کننـد. در اسـتعمار فرانـو    ای م هاست تا از این طرین، بدون هیچ دغدغه آن

های مختل  هر جامعه، به ویژه نخبگان،  تواند الیه گام اول، عملیاتی شدن راهبرد نفوذ است که می

فرهیختگان و حتی مدافعان اصلی یک جامعه و تمدن را تحت ت ثیر قرار دهد و با تخریب و یا تیییر 

ی آنان همراه باشد؛ زیرا نفوذ، به دلیل مـاهوی، ذهنـی، تـدریجی و    باورهای دینی، اعتقادی و انقالب

گی خاصی است که نماد آشکاری در جامعه ندارد و به دلیل پایداری بـاال   افزارانه دارای پیچید نرم

های آینده را نیز به همراه دارد تا یک جریان فکـری پایـدار را بـه     در جامعه، توانایی تداوم در نسل

 خاموش و یا بالعکس تبدیل کند.جریانی مرده و 

 

 بیان مسئله

با پیروزی انقالب اسالمی در ایران سلطه امریکا بر ایران پایـان یافـت، امـا اسـتکبار جهـانی و      

طلبانه، استحاله انقالب اسالمی و  های سلطه الملل از آن سال تاکنون، با اتخاذ سیاست صهیونیسم بین

اند. حضـور فداکارانـه    های راهبردی خود قرار داده برنامهاسالمی ایران را جزو  سرنگونی جمهوری 

ها که اوج آن در دفاع مقـد  بـود، باعـث شـد تـا       های آن ملت ایران در صحنه، در مقابله با توطئه

استکبار جهانی در صحنه جنگ سخت ناکـام بمانـد. از ایـن رو، بـا طراحـی و سـازماندهی راهبـرد        

المللـی و منـزوی سـاختن آن برآمـدن.      در صحنه بـین  جنگ نرم در صدد تضعی  توان ملی کشور

(. امریکا پس از ناکامی در رویکرد سخت بـرای مقابلـه بـا انقـالب اسـالمی      866: 7366)رنجبران، 
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ایران، با رویکرد نرم وارد کارزار مقابله با نظام جمهوری اسالمی شد. به همـین دلیـل، مقـام معظـم     

غـارت  »، «شـبیخون فرهنگـی  »(، 7315« )تهـاجم فرهنگـی  »مـدت، از مفـاهیم    رهبری در راهبرد بلند

( بـه عنـوان   7366( و جنـگ نـرم )  7360« )ناتوی فرهنگـی »( تا 7317« )عام فرهنگی قتل»، «فرهنگی

 (.83اند )رنجبران، همان:  دغدغه اصلی فرهنگی کشور یادکرده

می، پـروژه  حال با توجه به ی   و ناامیدی دشـمن از راهبـرد نظـامی در برانـدازی نظـام اسـال      

هـا و   و بـه دنبـال راه  ( 08: 7319واعظـی،  براندازی از درون را مانند شوروی سابن کلید زده است )

ذهـن، روب، مبـانی   »ابزارهای دیگری، از جمله استفاده از راهبرد نفوذ اسـت کـه بـه جـای جسـم،      

سازد  دار می  شهمردم مسلمان ایران، به ویژه نسل جوان و فرهیخته را خد« عقیدتی، فکری و فرهنگی

ریزهـای   شده خود دست پیـدا کنـد و خـاک    تر به اهداف تعری  های کمتر، بهتر و آسان تا با هزینه

ریزی، با استفاده از قدرت نرم خود فاتح میـدان مبـارزه شـود.     اعتقادی را به مرور فتح و بدون خون

دهـی   توانـایی شـکل  »در ادبیات سیاسی امروز و مطـابن بـا تعریـ ، قـدرت نـرم عبـارت اسـت از:        

قدرت در حال گـذار از غنـای   »( و یا 786: 7366)نای، « قدرت برای جذب»و « ترجیحات دیگران

 (.769: 7366)نای، « ثروت به غنای اطالعات

کنـد   در گزارشی صریح به این موضـوع اشـاره مـی    7«مرکز امنیت امریکای جدید»اندیشکده 

ای بـا ایـران اسـتفاده و شـبکة      پس از مذاکرات هسـته وجودآمده  که ایاالت متحده باید از فضای به

فرهنگی در ایران ایجاد کنـد.   -حامیان غرب در ایران را فعال کند تا از این طرین، تیییراتی سیاسی

مـردان امریکـایی، از جملـه بـاراک اوبامـا و       توان در گفتار دولـت  این همان موضوعی است که می

ها به دنبال ایجاد فضایی برای نفوذ در عرصة سیاسـی   مریکاییکری نیز مشاهده کرد. بنابراین، ا جان

برای دستیابی به این هـدف نیـز    گیری کشور هستند. کشور و یا تیییر در روندهای سیاسی و تصمیم

ای  کنند. خطـاب قـرار دادن عـده    سازی استفاده می هایی چون ایجاد دودستگی یا دوگانه از سیاست

جوانـانی کـه آینـده    »در اظهـارات اوبامـا، یـا    « نسـل جـوان  »و « طلبتجدیدنظر »، «مستعد»به عنوان 

در اظهـارات  « تنـدروها »و همچنین قلمداد کردن مخالفـان رابطـه بـا امریکـا بـا عنـوان       « خواهند می

هـــا و ایجـــاد شـــکاف در جامعـــة ایـــران اســـت  ســـازی کـــری، از همـــین دســـت دوگانـــه جـــان

(http://mic.com/obama.) 

 
1- Center for a New American Security 

http://mic.com/obama
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جمهور امریکا مشهود است که چنـد روز   نمود بارز و ترجمان این سیاست در اظهارات رئیس

به  7گاه مایک در مصاحبه با وب( 8570آگوست  77) 7396مردادماه  79بعد از مذاکرات وین، در 
ریجی باشد؛ در داخل ایران باید گذار صورت بگیرد، حتی اگر تد»آن اشاره کرد. وی بیان داشت: 

گذاری که طی آن درک شود که شعار مرگ بر امریکا و انکار هولوکاست توسط رهبران ایـران،  
اهلل، گروهی که در فهرست تروریستی قـرار دارد   و تهدید اسرائیل به نابودی و دادن اسلحه به حزب

دهـم در   سـازد. بـه شـما قـول مـی      و ... ایران را در چشم بخش اعظم جهانیان، کشوری طردشده می

ای که رژیم ایران از این نوع گفتار و رفتار دست بردارد، بالفاصله در چشم جهانیـان نفـوذ و    لحظه
قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد. امید من این است که چنین اتفاقی بیفتد. چنین امری نیازمند تیییـر  

قیه جهان و رویکردشان در سیاست و رهبری ایران است. تیییر طرز فکر در زمینه رویکرد ایران به ب
ای  رسانی دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه )به نقل از پایگاه اطالع« به کشورهایی م ل ایاالت متحده

 العالی(. ظله مد
بر همین اسا ، رهبر معظم انقـالب بـا هوشـیاری و دقـت بـاال در دوران پسـابرجام بارهـا بـه         

ده اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع،        بـرداری کـر   اشکال مختل  از این راهبرد دشمن پرده
پژوهش حاضر درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد: پیامدهای ناشی از نفوذ دشمن بـا کـارکرد   

 براندازی نرم در گفتمان مقام معظم رهبری کدام است؟

 

 هدف پژوهش
 هدف اصلی

شـمن بـا   برانـدازی نـرم ناشـی از نفـوذ د     کارکردهـای هدف اصلی این پژوهش تعیـین پیامـد   

 آن از منظر مقام معظم رهبری است.های  کارکرد و واکاوی الیه
 

 اهداف فرعی

 . تعیین پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن در عرصه اجتماعی؛7

. تعیین پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمنن در عرصم    2

 اقتصادی؛

 
1- Mic 
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 براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن در عرصه سیاسی؛. تعیین پیامدهای کارکردهای 3

 تعیین پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن در عرصه فرهنگی.. 4
 

 ال پژوهشسؤ

 سؤال اصلی

پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن از منظـر مقـام معظـم رهبـری کـدام      

 است؟

 

 سؤاالت فرعی

 ردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن در عرصه اجتماعی کدام است؟. پیامدهای کارک7

 . پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن در عرصه اقتصادی کدام است؟8

 . پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن در عرصه سیاسی کدام است؟ 3

 اشی از نفوذ دشمن در عرصه فرهنگی کدام است؟. پیامدهای کارکردهای براندازی نرم ن6

 

 ادبیات نظری پژوهش
 پیشینه

 «نـرم  جنـگ  دربـاره  رهبری معظم  مقام بیانات کاوی گفتمان» مقاله در (7395) سامنی سامان .7

 میـان  تعـارض  فراینـد  کـه  است رسیده نتیجه این به فرکالف محتوای تحلیل روش براسا 

 هـای  )تحـریم  سـخت  نیمـه  جنـگ  و )نظـامی(  سـخت  گجن مرحله دو اسالمی نظام و غرب

 است. شده )فرهنگی( نرم جنگ سوم فاز وارد و گذاشته سر پشت را اقتصادی(

 الهـام  با آن، با مقابله راهکارهای و نرم جنگ» مقاله در (7398) حاتمی داوود و ملکی سعید .8

 را له معظم های دیدگاه ،تحلیلی -توصیفی الگوی از استفاده با «رهبری معظم  مقام دیدگاه از

 ابعـاد  و هـا  ویژگـی  تحقیـن،  ایـن  در انـد.  کـرده  واکـاوی  آن بـا  مقابله و نرم جنگ مورد در

 و امریکـا  مقابـل  در ایـران  اسـالمی  جمهـوری  نرم قدرت و عام طور به نرم، قدرت مختل 

 نشـان  تحقیـن  نتـای   اسـت.  گرفتـه  قـرار  ارزیابی و بررسی مورد خاص طور به دشمنان سایر
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 هـای  توانـایی  و منـابع  بـر  تکیـه  و رهبری معظم مقام رهنمودهای با توانسته ایران که دهد می

 آن دهنـده  نشـان  امـر  ایـن  و بگیرد را آن از ناشی پیامدهای و امریکا نرم جنگ جلوی خود،

 برد. بهره نرم قدرت از باید دشمن، نرم جنگ با مقابله برای که است

 نـرم  برانـدازی  تاریخچه به اشاره ضمن «نرم براندازی» رمقالهد (7364پاکده) لطیفی لطفعلی، .3

 تا دارد تالش و پردازد می اسالمی نظام با مقابله در روش این از دشمنان اهداف به ایران، در

 در رهبری معظم مقام بیانات از منظور این برای کند. روشن جامعه برای را آن مختل  ابعاد

 و هـا  روش بـه  ادامـه  در و اسـت  کـرده  ذکر را مواردی یزن سابن شوروی فروپاشی با ارتباط

ای  انـدازی و نبـرد رسـانه    تضعی  رهبری، تفرقه جمله: از نرم، براندازی در دشمن ابزارهای

هـا و تضـعی  اتحـاد مخالفـان      ها در براندازی نرم و تقویت اتحـاد خـودی   ترین فعالیت مهم

زیر نظر گـرفتن رفتارهـای مـخـالفــان     ها و نـظـام اسـالمـی، جـدیـت در نـظـارت، حراست

هـای مـردم و تقویـت روحـیــه      سازی سریع شایعات دشـمن، افـزایش آگـاهی    نـظام و خن ی

امـیـد و پـایـداری در بـیـن آنان، اطاعت از رهبری و همراهی با روحانیـت متعهـد در خـط    

 های مـقـابـله با آن برشمرده است. رهبری را فـعـالیـت

 

 تعریف مفاهیم

 

 5نفوذ .5
 تعریف نظری -

: 7343در لیت به معنای فرورفتن تیر در نشانه و بیرون آمـدن از طـرف دیگـر اسـت )عمیـد،      

( و در اصـطالب رخنـه و   7864: 8، ج7360( و به معنای رخنه، تسـلط و سـلطه اسـت )معـین،     7744

ردکـردن  حضور غیرمحسو  و خاموش دشمن در پیکره انقالب با هدف استحاله و برانـدازی و وا 

گیری و  درد به بدنه جامعه است. در عرصه حاکمیت، نفوذ را به معنی اختالل در تصمیم ویرو  بی

کنند و در نهایت، نفـوذ بـه معنـای ورود پنهـان      محاسبات حاکمیت و ت ثیر بر اراده ملی ارزیابی می

اسـت )رابینـز،   عنوان سازوکاری برای اثرگذاری در دیگران استفاده شـده   برای آسیب رساندن و به

 
1- Infgluence 
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هـای هـویتی،    سازی پنهان اسـت کـه موجـب اخـتالل     خالصه اینکه نفوذ فراگرد اقناع (.467:7316

 شود. سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می

هـا و تیییـر    ها، تیییر نگـاه  است از: تیییر باورها، تیییر آرمانای نفوذ عبارت  از منظر امام خامنه

شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت ت ثیر نفـوذ قـرار    سبک زندگی؛ کاری کنند که این

کنـد؛ یعنـی کـاری کننـد کـه شـما        گرفته، همان چیـزی را فکـر کنـد کـه آن امریکـایی فکـر مـی       

 (.56/59/7396ای،  کند )امام خامنه جوری نگاه کنی به مسئله که یک امریکایی نگاه می همان

 

 تعریف عملیاتی -

سیاسـی و اقتصـادی   ، اجتمـاعی ، فرهنگـی هـای   ی نفوذ در عرصهمجموعه اقدامات دشمن برا

ــالب در       ــم انق ــر معظ ــده اســت و رهب ــرا در آم ــه اج ــام طراحــی و ب ــس از برج ــور در دوره پ کش

 .اند بدان اشاره داشته خود های مکرر سخنرانی

 

 براندازی نرم. 1
 تعریف نظری -

های اصلی یک  اساسی در ارزش تیییر نظام سیاسی یک کشور و یـا ایـجـاد تـیـیـیـر و تـحول

آمـیـز، مـ ــل کـودتــا، تــرور، تـحـمـیــل      نظام. این تیییر گاهی از طـریـن رفـتـارهـای خـشـونـت

ای حـسـاب شـده و  آمیز و با اجرای برنامه گیرد و گاهی از طرین مسالمت جـنـگ و ... صورت می

م قـابـل اجـراسـت. نـتـیـجـه هـر دو اقـدام، درازمـدت بـرای نـفـوذ در ارکـان سـیـاسـی یـک نـظـا

 (.60: 7367نام،  منجر به تیییر سیستم و در نهایت، براندازی خواهد شد )بی

 

 تعریف عملیاتی -

سیاسـی و اقتصـادی   ، اجتمـاعی ، های فرهنگی اقداماتی که دشمنان انقالب اسالمی در عرصه»

د تا بـه تیییـر سـاختار نظـام سیاسـی      نساز ی میبا هدف تیییر محاسبه و استحاله در درون کشور عمل

 «د.شومنجر 
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 چارچوب نظری
 ایـن  در و اسـت  دشمنان نفوذ و رخنه مسئله به معطوف ای خامنه امام مهم های دغدغه از ییک

 موضوع کنند که می یادآوردی و دهند می تذکر نظام کارگزاران و اندرکاران دست به مکرر زمینه،

 دشـمن  نفـوذ  ،مسلمبه طور . است کشور سازی تصمیم نظام و ارکان به دشمن نفوذ خطرناک بسیار

 بـه  ،ممکـن  راه هـر  از تـا  دکـر  خواهـد  تالش دشمن بلکه ،بود نخواهد جهت و مسیر یک از صرفا 

 هـای  تحـریم  برداشـتن  پسـابرجام  دوران گیـری اصـلی   جهـت  اینکـه  بـه  توجه با کند. نفوذ ما جامعه

و  شـدن  همـوار  راه ،سویی از .است اهداف مهم دشمن از کیی اقتصادی نفوذ پس ،است اقتصادی

 هـای  راه از یکی همرا  مذاکره خود که است مذاکره طرین از سیاسی روند ادامه ها تحریم برداشتن

 پـذیری  آسـیب ، سیاسـی  امـور  متولیـان  تنگاتنـگ  ارتباطـات  زیـرا  کـرد؛  تلقـی  تـوان  مـی  نفـوذ  مهم

 مکـار  و گـر  حیلـه  دشـمن  بـرای  برداری بهره فرصت ،شک بدون و داده افزایش را ما های دیپلمات

 بیگانگان نیز سیاسی زمینه در» :شویم می یادآور را ای خامنه امام از فرمایشی اینجا در. است تر فراهم

 در کـه  هسـتند  سـازی  تصـمیم  مراکـز  در نفـوذ ، نشـد  اگـر  و ،گیـری  تصمیم مراکز در نفوذ دنبال به

 و خواسـت ، براسا  کشور عمومی حرکت و تصمیمات، اه گیری جهت، توطئه این تحقن صورت

هـای   . در ادامـه، هرکـدام از ایـن عرصـه    (80/4/7396)«شد خواهد اجرایی و تنظیم، بیگانگان اراده

 گیرد.  های مقام معظم رهبری در قالب جدول مورد بحث و بررسی قرار می نفوذ، با نگاهی به توصیه

 
 ای یان امام خامنهنفوذ در بهای  ؤلفهمابعاد و  .5جدول 

ابعاد 

 نفوذ
 پیامدهای نفود از منظر رهبر معظم انقالب های نفوذ مؤلفه

تاریخ 

 سخنرانی

 سیاسی

تسلط بر مراکز 

ساز و  تصمیم

 گیر تصمیم

 56/59/7396 «سازان گیران و تصمیم آماج نفوذ، نخبگان، تصمیم»

 80/54/7396 «های مدیریتی طبن ارداه آنها گیری دستگاه جهت»

 80/54/7396 «سازی گیری و تصمیم هدف نفوذ در مراکز تصمیم»

تیییر محاسبات 

 مسئولین

 85/78/7396 «تیییر در محاسبات مسئوالن و نفی استقالل کشور»

 57/77/7395 «کنترل مستقیم و غیرمستقیم اتاق فرمان انقالب»

 56/59/7396 «ها نفوذپذیری مسئولین، خودباختگی و تیییر ارزش»
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ابعاد 

 نفوذ
 پیامدهای نفود از منظر رهبر معظم انقالب های نفوذ مؤلفه

تاریخ 

 سخنرانی

 اقتصادی

گسترش فرهنگ 

 مصرف

 83/56/7346 «گرایی تروی  رویه مصرف»

 57/57/7396 «وادار کردن مردم به اعتراض در مقابل نظام اسالمی»

ماندگی و  عقب

 وابستگی اقتصادی

 76/56/7360 «به بهانه توسعه و پیشرفتوابستگی اقتصادی »

 77/50/7390 «ماندگی و سلطه بیگانگان نتیجه نفوذ یعنی عقب»

 88/51/7397 «ضربه زدن به فرهنگ کار عمومی و تولید داخلی»

 اجتماعی

حذف روحیه 

 گری انقالبی

 85/78/7396 «ایجاد تیییر در باورهای دینی و انقالبی مردم»

 56/59/7396 «تدریجی نیروهای ارزشیحذف و تضعی  »

شکست فرهنگ 

 مقاومت

 57/58/7390 «شکست فرهنگ مقاومت»

 54/59/7315 «های جهاد سست و متزلزل کردن پایه»

 افکنی اختالف

 83/54/7394 «66از بین بردن انسجام ملی مانند: سال »

 78/56/7346 «ایجاد دودستگی و اختالف»

 57/59/7367 «پارچه مردم دنه یکایجاد شکاف بین ب»

 فرهنگی

نفوذ در مراکز 

 علمی، فرهنگی

 85/78/7396 «فرهنگی و هنری -نفوذ علمی»

 56/59/7396 «سازی فرهنگی گیری و تصمیم اثرگذاری و تصمیم»

 74/58/7365 «های دیگر نفوذ هموار کردن راه برای عرصه»

 35/56/7398 «یغارت منابع و تحقیر ملت با سلطه فرهنگ»

ایجاد تردید نسبت 

 به انقالب

 59/50/7319 «جلوگیری از شناخت حقاین انقالب و نظام اسالمی»

 56/59/7366 «های مردم ها و ذهن ایجاد تردید در دل»

 6*85/78/73 «های غرب تیییر باورهای مردم نسبت به خیانت»»

 37/50/7395 «نفوذ در حصار فرهنگی و دینی مردم»

تیییر ذائقه و 

 سبک زندگی

 78/50/7318 «انتقال فرهنگ با تروی  زبان، لبا ، آداب و عقاید»

 56/59/7396 «ها و سبک زندگی ها، نگاه مدیریت باورها، آرمان»

 56/51/7311 «سست کردن ایمان دینی نسل جوان»
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 معظم انقالب نفوذ دشمن از منظر رهبر
 تاریخی و مستند به پـروژه نفـوذ دشـمن براسـا  حافظـه       کامالرهبر معظم انقالب یک نگاه 

هایی از تـاریخ   ای که در بیانات خود درباره موضوع نفوذ، به نمونه گونه عمومی مردم ایران دارد؛ به

کنند که تا حد زیادی به شـناخت اهـداف دشـمن و     ایران، جهان اسالم و انقالب اسالمی اشاره می

هـای نفـوذ دشـمن در دسـتگاه      ایشان تاریخ ایران را سرشار از نمونـه کند.  های آن کمک می عرصه

بـا پرداخـت رشـوه و خریـدن      دانند که در قالب آن، کشورهای غربی سیاسی و فرهنگی کشور می

  و تمامیت ارضی کشور وارد سـاختند. ایشـان همـواره وقـوع     ناپذیری به امنیت افراد، لطمات جبران

های دشمنان  به تالش دانند و امی در جهت مقابله با نفوذ بیگانگان میایران را اقد انقالب اسالمی در

 (.13-11: 7396فقیه،  ولی کنند )نمایندگی برای نفوذ در ایران پس از انقالب اشاره می

داننـد،   ای جدیـد نمـی   ای، تالش نظام سلطه برای نفوذ در ایـران را پدیـده   ت کید ویژه ایشان با

رهبـر معظـم انقـالب در زمینـه پیشـینه نفـوذ        زنند. ایران و غرب گره می بلکه آن را به سابقه روابط

 اند: سیاسی و فرهنگی، چهار محور اصلی را مورد توجه قرار داده

 (؛35/56/98صد سال اخیر )بیانات،  . نفوذ فرهنگی گسترده در دستگاه سیاسی در یک7

 (؛767 :7360. نفوذ فرهنگی انگلیس در دستگاه علمای معاصر )حسنلو، 8

مــرداد )رک: کیهــان،  86هــای مختلــ  بعــد از کودتــای  . نفــوذ فرهنگــی امریکــا در عرصــه3

 (؛4/78/7390

 .(76/58/7396، در ایران پس از انقالب ) بیانات فرهنگی تالش دشمن برای نفوذ. 6

سـاز و دروازه نفـوذ در سـایر     بنابراین، بحث نفوذ به ویژه نفوذ فرهنگـی و سیاسـی کـه زمینـه    

تر شدن  شود. بر همین اسا ، برای شفاف هاست، جزو راهبردهای کالن دشمن محسوب می عرصه

بنـدی کـرده و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده        موضوع، محقن این بحث را در چهار مقوله دسـته 

 است.

 

 یعرصه فرهنگ نفوذ در (الف

اختار نظام بود ای فراهم کردن زمینه نفوذ در س یکی از اهداف مهم دشمن در مذاکرات هسته

 ترین مقوله آن مقوله فرهنگ و هنر است که از منظر رهبر معظم انقالب، مقوله فرهنـگ از   که مهم
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 . مدل مفهومی تحقیق5شکل 

 

کنـیم؛ شـما    چون فرهنگ، به معنای هوایی است کـه مـا تـنفّس مـی    »... تر است.  سایر مقوالت مهم

ه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن کنید، چه بخواهید، چ ناچار هوا را تنفّس می

ــت       ــل هواس ــور م  ــک کش ــگ ی ــار دیگــری دارد. فرهن ــد، آث ــ  باش ــوا ک ی ــن ه ــر ای ــما؛ اگ « ش

(57/57/7393.) 

سازی دارد. یکـی   لذا دشمن برای دستیابی به اهداف تعری  شده در پروژه نفوذ، نیاز به زمینه

 1«دیویـدکیو »دهـد. چنانکـه    در سایه نفـوذ فرهنگـی را مـی    است که« تیییر هویت» ها زمینهاز این 

تـرین حرکـت در برانـدازی     مهـم »گوید:  م مور سازمان سیاه در دیدار برخی عناصر ضد انقالب می
گی  )نمایند« ایران، تیییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم اسالمی  جمهوری 

رویکرد دشمنان، مقام معظـم رهبـری نفـوذ فرهنگـی را نسـبت بـه        با توجه به(. 84: 7316فقیه،  ولی
دانند؛ چون نفوذ فرهنگی بـا هـدف    تر می تر و پیچیده تهاجم و شبیخون فرهنگی، روندی خطرناک
هـایی ماننـد ایـران کـه نظـم موجـود را غیرمنصـفانه         تیییر بنیادین در هویـت ذهنـی و روحـی ملـت    

ای اسـت کـه    سازی براسا  اهداف غرب، به گونـه  هویت دانند، طراحی شده است. به عبارتی، می
هـا و هویـت راسـتین خـود را انکـار       ها ارزش شورانند یا ملت های خود می ها را علیه حکومت ملت
شوند این امر، پایه و اسا  نفـوذ   کنند و طالب هویت غربی، نمادهای غربی و زندگی غربی می می

مـا در تحـوالت بنیـانی و اساسـی     »فرماینـد:   باره می این دهد. رهبر انقالب در فرهنگی را تشکیل می

ها را حفظ کنیم و بر آنچه که نیاز داریم، پافشـاری کنـیم و    جامعه، ممکن است به جای اینکه بنیان
« آنچه را که نداریم، برای خودمان فراهم کنـیم، هویـت مسـتقِل ملـی خودمـان را فرامـوش کنـیم!       

(76/56/7360.) 

 
1- Dayvid Kiuo 
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ی اساسی در تبیین نفوذ فرهنگی، ایجـاد بسـامد تبلییـاتی مسـموم عیلـه      یکی دیگر از محورها

سازی حربة آزادی و ت کید بر مسیرها و ابزارهای نوینی است  منتقدان فرهنگ غیراسالمی با برجسته

زا  های پیشین، یک ویژگی مختص به خود یعنی خن ی بـودن و غیرحساسـیت   که در مقایسه با روش

است که یـا در حیطـه    …ای از آثار ادبی، هنری، کتاب، مقاله وارها دایرهبودن را داراست. این ابز

های درونـی   گیرند و معموال  به عنوان آثار خن ی و دغدغه شناسی و یا در حیطه علم جای می زیبایی

فرماینـد:   شود. مقام معظم رهبری با ت کیـد بـر ایـن مسـیرهای جدیـد مـی      بشری به آنها نگریسته می

کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با اسـتفاده   اینکه ببینیم»

از پول، راه مردم را بزنند، ایمان مردم را مورد تهاجم قـرار بدهنـد، در فرهنـگ اسـالمی و انقالبـی      

ادی در هـیچ  مردم رخنه ایجاد کنند، ما بنشینیم تماشا کنیم و بگوییم که آزادی است، این جـور آز 

 (.57/57/7393« )جای دنیا نیست

اند و در سال  های قبل نیز در خالل بیانات خود، این امر را مورد ت کید قرار داده ایشان در سال

بییند که  های هنری و رادیو و تلویزیون ما، انسان می مت سفانه در بعضی از برنامه»فرمودند:  هم7315

کند که کارش به هدر رفته و عمرش تل  شده اسـت! ایـن    کسی بعد از سی سال کار، احسا  می

فرهنگ باید در هنر ما هم منعکس بشود. ایـن مفـاهیم    …فرهنگ، فرهنگ اسالمی و قرآنی نیست

 (.77/58/7315« )ها، سینما، تلویزیون و رادیوی ما انعکا  یابد ها، فیلم باید در نمایشنامه

شـود کـه    گر از مبادی نفوذ قلمداد میعملیات هماهنگ در چارچوب فضای مجازی یکی دی

های مختلفـی  رهبری با توجه به اینکه دشمن به فراخور شرایط و روحیات جامعه، نسخه مقام معظم 

را « ناتوی فرهنگی»ای به عنوان کند، مقولهرا برای استحاله فرهنگی جامعه اسالمی ایران تجویز می

کـار بردنـد. ایشـان از ایـن اصـطالب از آن رو      که ابزارش فضای مجازی است، در گفتمان خود به 

ها برای تضعی  و نابودی دشـمن را در اذهـان   استفاده کردند که اراده و عزم راسخ امریکا و غربی

یعنـی در مقابـل پیمـان نـاتو کـه      …نـاتوی فرهنگـی  »فرماینـد:   له در این باره مـی  متبادر کنند. معظم

وروی سابن یک مجموعه مقتدر نظامی به وجود آوردنـد؛  ها در اروپا به عنوان مقابله با ش امریکایی

و برای سرکوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه خاورمیانـه و آسـیا و غیـره از آن اسـتفاده     

 )بیانـات در دانشـگاه سـمنان،   « انـد  کردنـد، حـاال یـک نـاتوی فرهنگـی هـم بـه وجـود آورده         مـی 

76/56/7360.) 
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ک دانسته، ایمان و اعتقاد قلبی مـردم را هـدف اصـلی آن    ایشان نفوذ فرهنگی را بسیار خطرنا

هدف و آماج تحرّک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمـان مـردم و باورهـای    »دانند:  می

هـای فرهنگـی بسـیار خطرنـاک      مردم. مسئوالن فرهنگی، باید مراقب رخنه فرهنگـی باشـند؛ رخنـه   

 (.57/57/7393)حرم رضوی، است؛ باید حسّا  باشند، باید هوشیار باشند 

از جمله اهداف نفوذ فرهنگی، فسادانگیزی در بین جوانان است کـه رهبـر معظـم انقـالب در     

های دشمن، توطئه فسادانگیزی است؛ نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد  از توطئه»فرمایند:  این باره می

ــ    ــه مســائل فســادبرانگیز س ــان را ب ــان ســربازان واقعــی اســالم، جوان « رگرم و مشــیول کــردندر می

(35/50/7315.) 

 

 نفوذ در عرصه سیاسی ب(

یکی از راهبردهای دشمن در پروژه نفوذ، یارگیری از بین عناصر ت ثیرگذار جامعـه، بـه ویـژه    

گـذاری   های اجرایی و یا قـانون  افرادی است که به نحوی به ارکان نظام نزدیک و دارای مسئولیت

اجرای این سـناریو توانسـتند بـه هـدف خـود برسـند )واعظـی،        هستند؛ چنانکه در شوروی سابن با 

ای و آموزشی دشمنان تالش دارند تا از بین نخبگان و افراد وابسته  های رسانه (. لذا شبکه60: 7319

مختل  به کشورهای خودشان دعوت کنند و بعد از مدتی با   به مسئوالن نظام، افرادی را به عناوین

بدنه نظام نفوذ دهند. بر همین اسا ، مقام معظم رهبری ضـمن هشـدار   عنوان کارشنا  و غیره در 

گیـری   در زمینه سیاسی نیز بیگانگان به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم»فرمایند:  نسبت به این مسئله می

هـا،   گیـری  سازی هستند که در صورت تحقن این توطئـه، جهـت   و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم

کشور، براسا  خواسـت و اراده بیگانگـان تنظـیم و اجرایـی خواهـد       تصمیمات و حرکت عمومی

 (.80/54/7396« )شد

هـای نظـارتی در زمـان     هـا علیـه دسـتگاه    آفرینی ای از جنجال لذا تدارک دیدن حجم گسترده

های  آفرینی جا به چند نمونه از جنجال در این انتخابات را باید در همین زمینه مورد ارزیابی قرار داد.

خاویـار  »کننـد تـا اهمیـت موضـوع بیشـتر درک شـود.        شان اشاره مـی  های داخلی نگان و دنبالهبیگا

برای من سخت است که در پارلمان اروپا توضـیح  »گوید:  مسئول سیاست خارجی اروپا می« سوالنا

( و بـا دخالـت آشـکار در امـور داخلـی      88/75/7368« )دهم که در ایران افراد رد صالحیت شدند
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سـخنگوی وزارت  « آدام ارلـی »کنند که از پذیرفتن قانون سـر بـاز زنـد.     لت توصیه میکشور به دو

خواهیم برای پیش روی نتیجه انتخابـات مجلـس    ما از دولت ایران می»گوید:  خارجه امریکا هم می

جویانه، پارلمان  (. در پی این تحرکات مداخله83/75/7368« )...اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد

مـا نماینـدگان   »کننـد:   با مخالفان نظارت شورای نگهبان اعالم همدردی مـی  3/75/7368ر آلمان د

(. 89/75/7393« )کنـیم  پارلمان آلمان روش غیردموکراتیک شورای نگهبـان ایـران را محکـوم مـی    

طور که گفته شد، دشمن برای اینکه بتواند در مراکز حسا  رخنه کند و عوامـل خـود را بـه     همان

دهد تا سد محکم نهادهای نظـارتی را   دی برساند، تالش مضاعفی را از خود بروز میهای کلی پست

اگر »فرمایند:  از پیش رو بردارد. به همین دلیل، رهبر معظم انقالب ضمن هشدار به مسئوالن امر می

ذ ها را تحت ت ثیر قرار دادن؛ سپس موانع نفو گونه است: ذهن قدم تصویر کنیم، این  به بخواهیم قدم 

ای  ریشـه  مبنـا و بـی   های بسیار بی در ارکان نظام را از بین بردن؛ م ل شورای نگهبان... از آن جنجال

است که هدفش تضعی  شورای نگهبان و درواقع، نفوذ دادن عناصر مخال  با اسالم، امام و نظـام  

ن ترفنـد  (. ایشـان در ادامـه بیـان ایـ    86/75/7316« )گذاری اسـت  جمهوری اسالمی در ارکان قانون

 (.83/58/7319« )کنند ها در اول انقالب می ای هم به حاکمیت لیبرال دشمن، اشاره

هـا و باورهـای    ها، ارزش های مهم نفوذ افراد ناشایست در ارکان نظام، تیییر در آرمان از پیامد

 د:فرماینـ  له می افراد جامعه و در پی آن، ت ثیرگذاری در سرنوشت کشور است. در همین باره معظم

ها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینـده   اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که این»

هـا تیییـر    ها تیییر پیدا خواهنـد کـرد، ارزش   افتد؟ آرمان کشور ت ثیر دارند، شما ببینید چه اتّفاقی می

 (.56/59/7396« )دها تیییر پیدا خواهد کرد، باورها تیییر پیدا خواهد کر پیدا خواهد کرد، خواست

هـا   بنابراین، هدف دشمن از نفوذ در دستگاه محاسباتی، رواج روحیه تساهل و تسامح بین آن

سـاز   کـه نقشـی سرنوشـت   « خطوط قرمز»نسبت به « اندیشی سهل»ساز است.   نسبت به امور سرنوشت

حاسـباتی  ترین کارهای دشمن است که بـا نفـوذ در دسـتگاه م    برای یک جامعه دارند، یکی از مهم

 گیرد. مسئوالن انجام می
 

 نفوذ در عرصه اقتصادی  ج(

هـای   های نفوذ دشمن که از دیرباز رایـ  بـوده و امـروزه بـا ابزارهـا و روش      یکی دیگر از راه
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شود، نفوذ از طرین اقتصاد است کـه دارای ابزارهـای مختلفـی اسـت کـه صـندوق        جدید دنبال می

آنهاست. این صندوق در راستای اهداف امپریالیستی غرب،  المللی پول و بانک جهانی از جمله بین

هایی از ایـن شـرایط، در    دهد که جنبه های متقاضی شرایطی قرار می ها به دولت همیشه در دادن وام

داری بسیار مؤثر است. برای م ال، قرار دادن شرایط وام به کشورها مبنی بـر   تحمیل فرهنگ سرمایه

تصـادی، همـاهنگی بـا بـازار آزاد جهـانی و ایجـاد منـاطن آزاد        سـازی، تعـدیل اق   تسریع خصوصی

تجاری، ابزار بسیار مناسـبی بـرای نفـوذ و سـلطه فرهنـگ غربـی، از جملـه تیییـر الگـوی مصـرف،           

 .گرایی، رواج پوشش و مدهای غربی و... است تجمل

ط از طرف دیگر، مراکز کنترل صدور فناوری غرب، که منبعث از اقتصاد لیبرالی اسـت، شـر  

انـد و از دادن فنـاوری بـه     همکاری تکنولوژیکی را به همکاری کشورها با اهداف خـود قـرار داده  

کنند. در حال حاضر، در برخی مواقع با ورود یک فناوری سـاده،   کشورهای معارض خودداری می

شـوند و در راسـتای    کننـده مـی   ای بیگانه به عنوان متخصص، مستشار و... وارد کشور دریافـت  عده

هایی بـرای   تعری » فرمایند: رهبری می  کنند. در این باره مقام معظم وی  فرهنگ غرب تالش میتر

... پیشرفت و کشور پیشرفته در دنیا معمول است؛ ... م ال  صنعتی شدن و فراصـنعتی شـدن کشـور؛    

جـه  کنند ... و قبول داریم. منتهـا تو  هایی است که در دنیا برای یک کشور پیشرفته ذکر می شاخص

ها  دهنده این شاخص به ما که تشکیل -دهند ها را وقتی که به ما تحویل می باشید این شاخص  داشته

های پیشرفت و توسعه نیسـت؛   الی آن، چیزهایی است که دیگر آنها جزء شاخص در البه –نیستیم 

رای آورند که این صادر کردن فرهنگ مخال  با هویت و شخصیت ملی، ب چیزهایی را به میان می

 (.76/56/7360وابسته کردن کشورهاست )

گرایـی، از   های اجتماعی، افـزایش مصـرف   عالوه بر این، به طور کلی تیییر در رفتار و ارزش

بین رفتن توان نیروهای علمی و بومی، و در نهایت، ایجاد ی   و ناامیـدی در بـین جوانـان کشـور،     

قتصـادی را بـرای کشـور بـه ارمیـان      حاکم شدن فرهنگ سستی و رخوت و در نهایت، وابسـتگی ا 

 آورد و این بهایی است که باید برای استفاده از فناوری وارداتی پرداخت. می

 

 عرصه اجتماعی نفوذ در د(

هدف اصلی نفوذ فرهنگی ایجاد خلل در باورها و اعتقادات مسـلط جامعـه اسـت؛ زیـرا اگـر      
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. حکومـت آنـان نیـز در نهایـت و بـه      های فرهنگی و اجتماعی دچار تیییر شـوند  ملتی از نظر ارزش

ناچار به همان شکل و وضعیت تیییر خواهد یافت. وقتی نفوذ فرهنگی بیگانه، فرهنـگ ملتـی را بـا    

 .شود رنگ سازد، زمینه برای تسلط بیگانگان بر آنان نیز فراهم می خود هم

 امنیـت ملـی و  »هـای اجتمـاعی کـه دشـمن آن را هـدف گرفتـه اسـت،         یکی دیگـر از مؤلفـه  

است؛ چنانکه امـام صـادق)ع(     ماست که اسالم هم برقراری عدالت را منوط به آن کرده« اجتماعی

)حسینی « سه چیز است که عموم مردم بدان نیازمندند: امنیت، عدالت و فراوانی نعمت»فرمایند:  می

 شـود و  هـای اجتمـاعی محسـوب مـی     سنگ بنای تمام فعالیـت  (. بنابراین، امنیت083: 7360دشتی، 

 ای متصور نخواهد بود. گونه فعالیت فردی و اجتماعی، در هیچ عرصه بدون آن، هیچ

دار و دلسـردکننده،   به همین دلیل، دشمن در پروژه نفوذ، با پخـش شـایعات، تبلییـات جهـت    

ایجاد بازارهای سیاه، دامن زدن به اختالفات جریـانی، قـومی، مـذهبی و خالصـه انـواع ترفنـدهای       

اخته تالش دارد تا ی   و ناامیـدی را بـر جامعـه حـاکم کنـد. بـر همـین اسـا ،         شده و ناشن شناخته

ایـن  »کننـد:   گونه تبیین می دار نظام اسالمی جایگاه امنیت و هدف دشمن در این زمینه را این سکان

ام  های مکرّری است که من در این چند سال به ملت ایران و به مسئوالن عرض کـرده  معنای حرف

نفوذ است..... دشمن، امنیت ملی ما را هدف گرفته است. امنیت ملی برای یـک  که دشمن درصدد 

توانـد کـار کنـد؛ بـرای      تر است. اگر امنیت ملی نباشـد، هـیچ دولتـی نمـی     چیز واجب ملت، از همه

سازندگی، هیچ سنگی روی سنگ گذاشته نخواهد شد...، هیچ مشکلی از مشکالت مملکـت حـل   

« نه فرهنگ مردم، نه مسائل اجتماعی مردم، نـه مسـائل سیاسـی مـردم    نخواهد شد؛ نه اقتصاد مردم، 

(87/56/7316.) 

ترین آثار اجتماعی نفوذ فرهنگی، تخریب فرهنگ خودباوری و استقامت است که بـا   از مهم

ها، باورها، گسـترش فسـادهای اجتمـاعی و دامـن زدن بـه اختالفـات قـومی و مـذهبی،          تیییر ارزش

 شود. سته به بیگانگان پیگیری میتوسط عناصر داخلی و واب

از جمله اقدامات دشمن در این زمینه، گسترش مفاسـد اجتمـاعی، گسـترش فسـاد جنسـی در      

ای، مجـالت و تصـاویر مبتـذل، کاتـالوگ      های تلویزیونی ماهواره های ویدیوئی، برنامه جامعه، فیلم

باشد که همگی سعی دارنـد   یگیرد، م کاالهای لوکس و تبلییات روانی که از این ابزارها نش ت می

قشر جوان جامعه ما را در فساد جنسی فروبرند و بدین وسیله، آنان را از اهداف معنـوی و فرهنگـی   
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های زنانه و مردانه، ایجاد روحیه مدگرایی،  ورود مدهای مبتذل لبا  .انقالب اسالمی منحرف کنند

اقـدامات دشـمن در جهـت تـروی      های ر ، هـوی متـال و... از جملـه     تروی  مدها در قالب گروه

بازی، برقراری روابط آزاد جنسـی و...   جنس های ضداخالقی و دینی است که باید مسئله هم ارزش

 را هم به آن بیفزاییم.

 

 روش تحقیق
هـای   تحلیل محتوا با رویکرد کیفی و استنباطی است که بـا اسـتخراج واژه  روش این پژوهش 

هـا و   ان مقوله و استخراج مـتن از اسـناد، مـدارک، سـخنرانی    کلیدی منطبن با عنوان پژوهش به عنو

له، به عنوان موضوع طی دو سال اخیر و گردآوری و اسـتخراج   های عمومی و خصوصی معظم پیام

دشـمن دارای  « نفـوذ فرهنگـی  »ها با تکیـه بـر واژگـانی کـه بـا       له در سخنرانی واژگان کلیدی معظم

 اند، صورت گرفته است. ارتباط معنایی

 

 های تحقیق یافته
مـورد بررسـی    7394مـرداد   تـا آخـر   7346بیانات رهبرمعظم انقالب از سـال   واژه نفوذ را در

سـخنرانی   763ایشـان در   ،(7394مرداد 37تا زمان انجام پژوهش ) ،مجموعدر  .گرفت اجمالی قرار

بار  34ژه نفوذ و درصد آن از وا 88بار معادل  865اند که  و پیام به موضوع نفوذ دشمن اشاره داشته

 34بـار معـادل    374انـد کـه مجموعـا      درصد از واژه رخنه به طور مستقیم اسـتفاده کـرده   73برابر با 

بـار معـادل    61، درصد آن در عرصـه سیاسـی  88یعنی بار 49اند که  درصد از این دو واژه بهره برده

 63بـار معـادل    734عرصـه اجتمـاعی و    دردرصـد   85بار معادل  46، درصد در عرصه اقتصادی70

این  است.باالترین فراوانی را به خودش اختصاص داده  بوده که فرهنگدرصد در عرصه فرهنگی 

دشمن بیشـترین تـالش    وای در جامعه برخوردار است  دهد که فرهنگ از جایگاه ویژه می  امر نشان

 ( نمایانگر آن است.8که جدول ) است دهکرخود را به این عرصه معطوف 
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 فراوانی استفاده از کلیدواژه نفوذ توسط مقام معظم رهبری .1جدول 

 ردیف
های  عرصه

 نفوذ

فراوانی واژه 

 نفوذ

درصد 

 نسبی

 فراوانی تجمعی

 نسبی

درصد تجمعی 

 مطلق

 22 96 22 96 سیاسی 1

 74 119 11 74 اقتصادی 2

 14 182 22 97 اجتماعی 7

 122 719 77 179 فرهنگی 7

   122 719 جمع 1

 

درصـد، از   70مـورد برابـر بـا     61های جدول باال، واژه نفوذ اقتصادی بـه میـزان    داده براسا 

کمترین توجه در بیانات رهبر معظم انقالب برخـوردار بـوده و در مقابـل، مقولـه نفـوذ فرهنگـی بـا        

درصد، بیشترین توجه ایشان را به خود اختصاص داده است و این  63بار تکرار برابر با  734فراوانی 

 ان از اهمیت ویژه نفوذ فرهنگی دارد.نش

 
 ای درباره نفوذ براساس زمان . فراز گفتمانی امام خامنه3جدول 

 %46 16 %35 بار 36 80/54/7396 7

 %755 774 %1 بار 6 70/51/7396 8

 %30 65 %30 بار 65 56/59/7396 3

 %93 756 %77 بار 73 50/78/7396 6

 %68 90 %76 بار 87 85/78/7396 0

 

( بر مبنای زمان حسا  مقطع دوم، یعنی از زمان امضای توافن تـا  3های جدول ) براسا  داده

له به دلیل شـناخت اهـداف پشـت صـحنه دشـمن از       زمان اجرایی شدن آن توسط طرفین که معظم

گان ارشد مـا بـه اهـداف دشـمن، تـالش دارنـد تـا زوایـای پنهـان           کنند توافن، و عدم توجه مذاکره

دهـد، اوج توجـه    طور که جدول مذکور نشـان مـی   سازی کنند. همان رای جامعه شفافمذاکره را ب

است که دشمن در صدد تحمیل  7396مقام معظم رهبری نسبت به نفوذ دشمن از شهریور تا اسفند 
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بـار از واژه نفـوذ    774لـه   گان ما بـود. در ایـن بـازه زمـانی، معظـم      کنند های خود بر مذاکره خواسته

 دهنده اهمیت مسئله است. که نشان استفاده کرده

های نفوذ را براسا  اهمیت ودرصد اولویت آن از منظر رهبرمعظم انقالب به  ( گونه8شکل )

له از بین عرصه چهار گانه نفوذ، عرصـه فرهنگـی بـدلیل     تصویر کشیده است. براسا  بیانات معظم

ای  هـایی پیچیـده   .چون دارای الیهها از اهمیت و جایگاه مهمی بر خوردار است ت ثیر بر سایر عرصه

 است که نیاز به هشیاری و ظرافت خاصی دارد.

 

 
 

 های نفوذ به ترتیب اولویت . عرصه1شکل 

 

ها، معموال  مـورد   های آن ها و ظرافت دلیل پیچیدگی در واقع، نفوذ فرهنگی و نفوذ سیاسی، به

تـی و اجتمـاعی بـه دلیـل آنکـه      امـا احتمـال غفلـت در خصـوص نفـوذ امنی     شـوند،  غفلت واقـع مـی  

امنیتی روی آن حساسیت دارند، کمتر است. در مرحله بعد، نفوذ اقتصادی قرار  -اطالعاتینهادهای

بـر  تـر اسـت.    تر و نفوذ سیاسی از نفـوذ اقتصـادی پیچیـده    دارد که از نفوذ اجتماعی و امنیتی پیچیده

را به این شکل مورد توجه قـرار  همین اسا ، رهبر معظم انقالب در حرم رضوی موضوع فرهنگ 

تر است. چرا؟ چون فرهنگ، بـه معنـای هـوایی اسـت کـه مـا        فرهنگ از اقتصاد هم مهم»دهند:  می

کنید، چه بخواهید، چـه نخواهیـد؛ اگـر ایـن هـوا تمیـز        کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس می تنفّس می

دیگری دارد. فرهنـگ یـک کشـور    باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا ک ی  باشد، آثار 

 (.57/57/7393« )م ل هواست

: 

: 

: 

: 
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 . مدل تجربی تحقیق3شکل 

 

 گیری نتیجه

هـای گذشـته )از    دشمن، مقوله مؤکد و پرتکراری است که هرچند در طول سـال « نفوذ»واژه 

و  7396هـای   شته است، اما در طول سـال ( در ادبیات سیاسی رهبر معظم انقالب جای دا7346سال 

له  های جهانی، در بیانات معظم ای ایران با قدرت ، به خصوص پس از مذاکرات و توافن هسته7390

در قالب معنایی خاص، گسترده و با ت کیدی ویژه مطرب شده است. فراوانی و تعدد استفاده از ایـن  

 نفوذ در مراکز علمی

 ها نهدایت ذه

 تضعیف ایمان و تحقیر هویت

 ایجاد تردید نسبت به انقالب

 تغییر ذائقه و سبک زندگی

 فساد انگیزی

 تغییر محاسبات مسئوالن

 های دشمن تحمیل خواسته

گیری  تسلط بر مراکز تصمیم

 ساز و تصمیم

 گری حذف روحیه انقالبی

 شکست فرهنگ مقاومت

 افکنی اختالف

 ندگی و وابستگیما عقب

 گسترش فرهنگ مصرف

 ایجاد یأس و نا امیدی

 عرصه فرهنگی

 عرصه سیاسی

 عرصه اجتماعی

 عرصه اقتصادی

نفوذ براساس 

 اندیشه رهبر 

 معظم انقالب
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از آن دارد کـه پـروژه نفـوذ دشـمن تهدیـد      های مختل  نشـان   کلیدواژه توسط ایشان در سخنرانی

در کالم رهبر معظـم انقـالب یـک مفهـوم گسـترده بـا       « نفوذ»اصلی انقالب در شرایط فعلی است. 

هایی با مفاهیم پیشـین، همچـون تهـاجم فرهنگـی و      ها و تفاوت دایره معنایی وسیع است که شباهت

پیامدهای ناشی یی به این سؤال بود: گو جنگ نرم دارد. بر همین اسا  پژوهش فوق به دنبال پاسخ

 مقام معظم رهبری کدام است؟ دیدگاه از ،از نفوذ دشمن با کارکرد براندازی نرم

برای پاسخ به این سؤال، پژوهشگر با بررسی بیانات رهبر معظم انقالب طی سی سـال گذشـته   

های مـرتبط بـا    لیدواژهو با روش تحلیل محتوا، این موضوع را مورد توجه قرار داده و با استخراج ک

موضوع و میزان تکرار آنها در شرایط خاص زمـانی، ضـمن مشـخص کـردن راهبردهـای دشـمن،       

پیامدهای آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است. از لحاظ شـرایط خـاص زمـانی، مشـخص     

شـرایط  له در بحث نفوذ، مسئله مذاکرات و ترفندهای دشمن در این  ترین دغدغه معظم شد که مهم

بار  746بود. با توجه به بیانات ایشان، از آغاز مذاکرات تا توافن و اجرا، تکرار واژه نفوذ در حدود 

لـه مرتـب بـر     له از وضعیت موجود بود. در زمینه راهبرد دشمن، معظم بوده که نشانگر نگرانی معظم

در مراکـز فرهنگـی و    این مسئله ت کید داشتند که دشمن قصد نفوذ در مراکز حسا  نظام، به ویژه

سیاسی دارد. به همین دلیل، ایشان برای آگاهی جامعه و هوشـیاری مسـئوالن از هـر فرصـتی بـرای      

تـرین   اند. مقام معظم رهبری ضمن هشدار نسبت بـه اهـداف دشـمن، مهـم     روشنگری استفاده کرده

ها، ابزارها اهداف  شگذاری میان آنها، پیشینه، رو های نفوذ و اولویت های آن، از جمله: گونه محور

اند. در این پژوهش به نفوذ فرهنگی  های مقابله با آن را مورد بحث قرار داده و پیامدهای نفوذ و راه

هــا، باورهــا، اعتقــادات،  درصــد بــا بیشــترین توجــه بــه پیامــدهای آن، از جملــه تیییــر آرمــان 63بــا 

براندازی پرداخته شد. از نظر امـام   ها و در نتیجه، استحاله و ها و گرایش زندگی، تیییر نگرش سبک

باورهای جامعه را دگرگون کند و آن باورهـایی  ، کند در زمینه فرهنگی دشمن سعی می»ای:  خامنه

اختالل و رخنـه  ، ها وارد کند خدشه در آن، جا کند جابه ،را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد

کنند برای این مقصـود؛ ایـن رخنـه و     یلیاردها خرج میکنند؛ م ها می وجود بیاورد. خرج ها به در آن

 «.افتد استحاله و براندازی نظام اسالمی از درون اتفاق می که با نفوذ فرهنگی است

در آخر اینکه نفوذ اقتصادی اگرچه کمتر از مباحث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مورد تذکر 

 اقتصـادی  نمسـئوال  بینـای  هـای  چشـم ، یاقتصاد های زمینه درمقام معظم رهبری قرار گرفته است، 
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 اقتصادِ پایه دشمن نفوذ چون نکنند؛ پیدا اقتصادی نفوذ دشمنان که باشند مواظب و باشد باز بایستی

 . کند می متزلزل را محکم

 

 اهپیشنهاد
 ای روشنگرانه برای مردم جامعه با محوریت و موضوعیت نفوذ فرهنگی؛ های رسانه . تولید برنامه7

 های دشمن؛ مسئوالن و مقامات کشوری نسبت به دسیسه . توجیه8

هـا و اجتمـاع بـه منظـور      های آزاداندیشی در حوزه فرهنگ دینـی در سـطح دانشـگاه    . اجرای کرسی3

 شناساندن اهداف دشمن؛

های بالقوه آنها در تولید  گیری از توانایی . مشارکت دادن مردم در امور فرهنگی، به منظور بهره6

 گی بومی؛کاالهای فرهن

ایجاد حساسـیت در بـین    با هدفدر متون درسی مدار   ،نفوذ دربارههایی  گنجاندن سرفصل. 0

 ؛نسل جوان نسبت به دشمن

سـازی جامعـه نسـبت     افزا کردن نهادهای فرهنگی جامعه در بسی  امکانات در راستای آگاه هم. 4

 ؛به مسئله نفوذ

هـدایت ایـن فضـا در راسـتای      ، به منظورایجابی های ریزی و کنترل فضای مجازی از راه برنامه. 1

 ؛مقابله با نفوذ دشمن

 ؛بین بردن آنها های مستعد نفوذ در جامعه و از شناسایی خأل. 6

 ؛اقتصادی دشمن مقابله با نفوذ برایزندگی اسالمی و ایرانی برای اقشار جامعه  ن سبکیتبی. 9

هـای   ی مختل  مدیریتی، به ویژه در جایگـاه ها . به کارگیری افراد انقالبی و شایسته در عرصه75

 ساز. گیر وتصمیم تصمیم
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