
 

 

 جمهوری اسالمی ایرانسناریوهای نفوذ نرم دشمن در نیروهای مسلح 

 
 علی فرهادی*1

 چکیده
بر « نفوذ»و « استحاله»به دنبال  «یبرانداز» های مکرر در پروژهناکامیپس از  هاییکایآمر

ساز و امنیتی مثل نیروهای مسلح گیر، تصمیمهای تصمیمجمهوری اسالمی ایران و سازمان

تبیین سناریوهای نفوذ نرم دشمن در کارکنان هدف  رو این پژوهش باازاینبرآمدند و 

است که  یکاربرد قاتینوع تحقنظر هدف از  از قیتحق نیا شده است.انجام های نظامیسازمان

در فاز اول فرمایشات مقام معظم رهبری  شده است.به روش سناریونویسی در دو فاز انجام

شده و در فاز دوم بر مبنای نظر خبرگان سناریوهای نفوذ دشمن تبیین گردیده بررسی و تحلیل

نفر از  9ز دوم تعداد است. جامعه آماری تحقیق در فاز اول همه فرمایشات رهبری بوده و در فا

گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب گردیدند. بودند که با روش نمونه مطالعه موردخبرگان حوزه 

های الزم از طریق تحلیل محتوای کیفی فرمایشات مقام معظم رهبری در فاز اول تحقیق داده

یشران شناسایی و نیروهای پ های کلیدی وگردآوری گردیده و در فاز دوم با نظر خبرگان عامل

های تحقیق حاکی از آن است که چهار عنوان سناریو نفوذ یافتهبه روش خبرگی نهایی گردید. 

 یفکر کردیدر سطح کارکنان )با تأکید بر رو هنفوذ گسترد باشد؛برای نیروهای مسلح متصور می

ی سازیمگیری و تصمدر مراکز تصمیم یمورد نفوذ، سازیو شبکه یانیجر نفوذ، (یو فرهنگ

 .در سطح کارکنان نفوذ موردی، و (یتیریو مد یفرمانده یها)رده ینظامنیروهای 

 :های كلیدیواژه        
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 مقدمه

ای با آن یک به شیوه ها نیز هربحران نفوذ از مفاهیم اساسی و کلیدی است و تمامی دولت

زیرا به تمامی تصمیمات نهادی و غیر نهادی ؛ شوند و ناچارند آن را در نظر بگیرندمواجه می

ها ای شدن مسائل، بحرانژله واسطهبهکه  شدنیجهانویژه در عصر گذارد. بهها تأثیر میآن

و  یفشار زمانتحتنظام است که  کی یبالقوه برا یدیبحران نفوذ تهدشدت بیشتری دارند و 

. (99: 1999)آب نیکی،  سازدمی یرا ضرور یاتیح ماتیکامالً نامطمئن، اتخاذ تصم طیشرا

ارائه مدل جدیدی از حکومت که برآمده از یک تحول  لیبه دل نیز اسالمی ایران جمهوری

 میدارا بودن منابع عظ( و همچنین 19: 1999اساسی به نام انقالب اسالمی است )آب نیکی، 

)نفت، گاز، معادن و ...( و موقعیت خاص ژئوپولتیک در منطقه و جهان و داشتن  یعیطب

 خود، خواهیجهان و حفظ سیاست استقالل نیاز مستضعف تیماهیت ّضد استکباری و حما

 آمریکا هاو در رأس آن یاستکبار یهاقرار دارد و قدرت دیهدت معرض در طبیعی طوربه

 ۀسابق ۀمطالع .(110: 1995داشت )طاهری، داشته و خواهند  همواره چشم طمع بر کشور ما

توانا  یکار اسالم بر هر نید نیرهبران راست یاست که مسلمانان با رهبر داده نشان یخیتار

بنابراین خارج است؛  یامروز یجنگ معمول معادالت یهاتیها از ظرفبا آن ۀهستند و مقابل

 زمان زیو ن یبعد یهاو چه در زمان امبریزمان پ اسالم چه در جهان افت و چالش نیتربزرگ

« نرم»و « سخت»در دو نوع آمریکا  داتیتهد .(51: 1995)کرمی،  نفوذ بوده است ،یکنون

 یمحاسبات راهبردهمواره در دو دهه گذشته وجود داشته ولی  رانیا یاسالم یجمهور هیعل

 کایرسد آمربه نظر می لیدل نیو به هم شده رییدستخوش تغ یطورجددر منطقه به کایآمر

و  باشدمنطقه می نیخود در ا یقدرت بازدارندگ اعمالی ها و راهبردهاشیوه رییدر حال تغ

 -یقوم یهاشچال و فعال کردن یداخل یسازانیجردر حال حاضر تهدیدات نرم شامل؛ 

اخلی و سازی دثباتای و بی، جنگ رسانهرانیا هیحشت علو موازنه و جادیبا هدف ا مذهبی

(. سناریوهای 154: 1991باشد )مؤمن زاده، ایجاد شکاف در جبهه مقاومت در حال اجرا می

منظور رفتار به رییتغ تهدید غیرنظامی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران شامل؛

رفتار در  رییتغ جادیاها، ویسنار نیهدف نخست اباشد که ی و عملیات روانی میسازمیتسل

 که در این راستا چند دسته اقدامات انجام می دهد: باشدمی رانیا

های یک و چندجانبه به دنبال ایجاد تغییر در دیدگاه مردم الف( در حوزه اقتصادی با تحریم

 باشد.و مسئولین می
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نفوذ در جامعه  یتالش برا ت،یشکاف درون حاکم جادیاعد سیاسی امنیتی به دنبال ب( در بُ

ها و انجام بر خواهد آمد و با کمک رسانه های معاند نظامجریان شدن به کینزدو  رانیا یمدن

باشد )همان عملیات روانی، به دنبال متزلزل کردن روحیه ملی و تضعیف باورهای ملت می

 (.114-119منبع: 

 ی،سخت با انقالب اسالم ۀدر مواجه یبعد از ناکامرسد دشمنان بنابراین به نظر می

و به سمت  گرفتهشیدر پ یمتفاوت یهایریگجهت ینوعو به ر دادهخود را تغیی یهایاستراتژ

 ۀدیپد بودن یکاربرد ۀدهند نشان زیجهان اسالم ن یکنون تیوضعنفوذ متمایل شده است. 

 در جهان اسالم است یفرهنگ وی اقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یکارمداخله و دست ینفوذ برا

این خطر را تشخیص و در این العالی( )مدظلههبریاز این رو مقام معظم ر .(59: 1995)کرمی، 

 یمسئله شیپ ینرم است که من از چند یهایدشمن ،یدشمن جورکی" ؛اندخصوص فرموده
( و ایشان هدف 4/9/94)فرمایشات،  ".است یمهمّ  مسئله یلینفوذ را مطرح کردم؛ نفوذ خ

آماج "فرمایند: دانند و میمیسازان کشور گیران و تصمیماصلی نفوذ را نیز نخبگان، تصمیم
 ای رانیگمیهستند؟ عمدتًا نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتًا تصم ینفوذ هم چه کسان

ها نفوذ انجام این یشود رومی یها هستند که سعنفوذند؛ این ها آماجاین سازان،میتصم
 .)همان منبع( "... است ینفوذ خطر است؛ نفوذ خطر بزرگ نیبنابرا رد؛یبگ

مرداد( و شواهد و قرائنی  12مرور تاریخی تحوالت جمهوری اسالمی ایران )کودتای 

 تهیدر نشست کم کایآمر یپلماسیدستگاه د سیرئ "لرسونیترکس "اظهارات صریح  ازجمله

 زیآمصلح رییتغمبنی بر حمایت از عناصر داخل ایران و  کایآمر ندگانیمجلس نما یامور خارج

های ایران در سازمان (، ایجاد بخش عملیات19/9/91و کیهان،  2/4/91ایرنا، ) یاسینظام س

ایران در ردیف کشورهایی همچون روسیه و کره شمالی و  قرار دادنو  11/9/91سیا در تاریخ 

ی مراکز تحقیقاتی آمریکا بر مطالعه دقیق فرهنگ جمهوری اسالمی ایران مندعالقههمچنین 

ی دشمن برای نفوذ هابرنامهنشان از  1ییگرافرقهو  هاتیقومبحث  ازجملهی آن هاشاخصو 

مهم است، در خصوص نفوذ و شناخت آن که  یزی؛ اما چدر جمهوری اسالمی ایران دارد

                                                           
 توسط دانشگاه 1011اکتبر،  10ناکس  نید سر،یدک زابتیال ستا،یکر ینیفوت توسط "کربال یسوبه"ی با عنوان امطالعه .1

MIT یو بررس یاقدام به نظرسنج 1015سال  نیمراسم اربع یدر هنگام برگزار در این مطالعه شده است.انجام 

 یهایریدرگ ،یحقوق بشر و دموکراس ،ییگراها، فرقهمنبع کسب خبر آن نهیو عراق در زم رانیجامعه ا یهایژگیو

و عراق را  رانیمهم ا یهایژگیو ینظرخواه نیو ... انجام داده و در ا یالمللنیو جامعه ب کاینگرش در مورد آمر ،یامنطقه

 کرده است. یبررس
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مطلوب  ندهیساختن آ یتالش برازیرا  ؛(99: 1999، یکیمواجهه با آن است )آب ن یچگونگ

چون  ست،ین ریپذبه سهولت امکانامر  نیمتفکر است، اما ا هایانسان یدائم هایجزء دغدغه

شود مربوط می ندهیبه آ یو هایمیتصم کهیدرحال ستتمام دانش انسان درباره گذشته ا

 ازنظریکی از بسترهای نفوذ از زمان صدر اسالم تاکنون  (.7: 1929 لسون،ی)رالستون و و

ی هازماندر  زمانی نیز ازنظری نبرد و در بین لشگریان بوده است و هادانیممکانی، در 

از  یکیراستا  نیهم در .(92: 1995کرمی، است )بحران، اتحاد و همدلی و جنگ بوده 

 ینیبشیپ ،ییرصد، شناسا ،یرگیاز غافل یریمسلح، جلوگ یروهاین یمهم و اساس هایدغدغه

 متوجه کاامری باألخص استکباری هاینفوذ است که احتماالً از سوی قدرت یهاوهیش تبیینو 

 یزریو عدم برنامه یالگسترده و متنوع نفوذ، اقدام انفع فیخواهد شد. با توجه به ط کشور

 :1995 ،ی)طاهر باشدیم منطقیریخطرناک و غ اریحوزه بس نیدر ا پژوهیندهیو آ ندهیآ یبرا

109). 

 یمقام معظم رهبر یاصل یدشمن، چالشی است که دغدغه یوهایتبیین سناربنابراین 
ی نظامی را به خود اختصاص و بسیاری از پژوهشگران عرصه یفرماندهان نظام ،(العالیمدظله)

آنچه احتمااًل در آتیه رخ خواهد داد را  به آن بتوانند شمای روشنی از تیداده است. تا با عنا

با نگرش به . (111: 1995و طاهری،  12: 1995ستاریخواه و همکاران، ) به تصویر بکشند

نیروهای  نفوذ دشمن در یوهایسنارناشناخته بودن له اصلى تحقیق شده، مسئمطالب عنوان

و  یدیعوامل کل نیترکشف و استخراج مهماین تحقیق به دنبال  نیبنابراباشد. مسلح می

نفوذ نرم  ویسنار نیتدو تیدرنهانیروهای مسلح و نفوذ نرم دشمن در  ویهای سنارپیشران

 باشد.میمسلح  یروهاینکارکنان دشمن در 
 

 های پژوهشو پیشینه مبانی نظری

 و احتماالت به مربوط اطالعات از هستند که محتمل هایآینده از تصاویری 1سناریوها

. (2: 1922کنند )خوش دهان، می ایجاد آینده از و سازگار باورپذیر متنوع، تصاویری روندهای

 مراکز و هاولتد اغلب یدغدغه آینده، روندهای و هاپیشران شناسایی عوامل کلیدی و

 .(9: 1927)بوشهری و همکاران،  شودمی راهبردی محسوب گیریو تصمیم سازیتصمیم

است که به گذار از  ییدادهایو تسلسل رو ندهیوضع آ فیمتشکل از توص ایمجموعه ویسنار

                                                           
1. Scenario 
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طور تکنیک سناریونویسی به (.194: 1991 ،ی)مردوخ انجامدیم ندهیبه وضع آ یوضع کنون

( و بر مبنای روش 20: 1999ها کاربرد دارد )ستاریخواه، ی آینده دور سازمانی برامؤثر

شوارتز سناریوها در شش گام؛ شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی، شناسایی نیروهای کلیدی و 

ی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت، انتخاب منطق سناریوها و پربار بندطبقهنیروهای پیشران، 

توان به سناریوهای پذیرد. سناریوها را میسرایی انجام میاستانکردن سناریوها یا همان د

در لغت نفوذ  .(101 ،بندی نمود )همانآمیز و معجزه آسا تقسیمبینانه، بدبینانه، فاجعهخوش

ای را بدون اعمال آشکار زور یا بدون اعمال به معنی کنش یا قدرتی است که یک نتیجه

 غیرمستقیمعبارت از اعمالی است که مستقیم یا  طالحاًاصکند و مستقیم فرمان، تولید می

و گاه به اعمال  .(141، ص 1921 ،شود )الوانییا نظرات دیگران می رفتار درباعث تغییر 

شود می فیتعر گرانیرفتار د یهاتغییر در نگرش یها، براقدرت اجتماعی افراد یا گروه

نفوذ اجتماعی مستلزم آن است که شخص یا به اعتقاد فرنچ و ریون،  .(177: 1921)فرانزوی، 

خود را اعمال کنند )استرایکر،  "یقدرت اجتماع" گرانیها یا رفتار دگروه برای تغییر نگرش

، دیگرعبارتبهنفوذ، پاسخ رفتاری نسبت به اعمال قدرت و یا . (141: 1971شلدون و دیگران، 

توانایی  .(7 :1921)رضاییان،  دشوقدرت حاصل می کارگیریبهای است که از طریق نتیجه

( و 110 :1979فرد در تغییر دادن رفتار دیگران بدون داشتن موقعیت رسمی )شایان مهر، 

اگر شخصی بتواند  فرآیند اثرگذاری بر افکار، رفتار، یا عواطف شخص دیگر را نفوذ گویند.

هد، رفتاری را انجام اش را درباره یک یا چند موضوع تغییر ددیگری را متقاعد کند که عقیده

دهد و یا از انجام آن خودداری کند و به محیط پیرامون خود، به شکلی خاص بنگرد، در 

 .(921: 1925)مورهد،  شده است، به کار گرفته«قدرت»و  یافتهتحققحقیقت نفوذ، 

)ع( بر آن  پیامبران)ص(،  خاتم)ع( تا  آدمهای وحیانی قرآن، همواره از آموزه اساس بر

های که خود موتور پیشرانه حرکت پدیدآورندند تا عقالنیت و عواطف ایمانی را در اشخاص بود

سازنده اجتماعی در قالب تعلیم و تزکیه است تا بتوانند عدالت را در جامعه بشری بر اساس 

در برابر این حرکت  (.15حقوق و حقایق برپا دارند و برای تحقق آن قیام کنند )حدید، آیه 

با توسل به انواع امبران، همه شیاطین و دشمنان پیامبران پیوسته بر آن بودند سازنده پی

، عواطف و احساسات انسان را تحریک کرده و با دور ساختن مردم از عقالنیت، هاروش

 ۀمطالع .های شیطانی آنان را یاری رسانند و در خدمت اهداف شیطانی قرار دهندحرکت

برداشت  گونهنیا )ع( یزمان حضرت عل در اسالم و نفوذ در صدر انیجر یخیتار ۀسابق

 داده نشان زین خیمقابله است و تار رقابلیباصالبت و غ اریبس یاسالم مانیا یرویشود که نمی



 1991 تابستان ،5شماره  ،دوم  سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 111

 

با  ۀتوانا هستند و مقابل یکار اسالم بر هر نید نیرهبران راست یاست که مسلمانان با رهبر

کفار و  یرودررو یهاخارج است. جنگ یروزام یجنگ معمول معادالت یهاتیها از ظرفآن

 نیا ۀکننداثبات ها، خودجنگ نیمسلمانان در ا یروزیظهور اسالم و پ زمانی هایامپراتور

و چه در  امبریاسالم چه در زمان پ جهان افت و چالش نیتربزرگبنابراین مدعا است؛ 

 و انیعر ییارویدر رو یناکام نفوذ بوده است. دشمن بعد از ،یکنون زمان زیو ن یبعد یهازمان

 یهابازوان و قلب زبان، کرد بانفوذ در یداده و سع کردیرو رییتغ رکانهیبا مسلمانان، ز آشکار

شکست خوردند که  ی. مسلمانان زماندیپراکنده نما و فیآنان را سست، ضع جیتدربه نیمسلم

از  ینید رهبران به اسالم و خود را نسبت نیقیها بر زبان راندند و قلب آن یانحرافی شعارها

و عوامل نفوذ، بلکه  انیغلبه بر مجر راه و توان بازوان خود را نه در روین تیدست داد و درنها

 .(51: 1995)کرمی،  انداختند کار مبارزه با برادران خود به یبرا

 یعنی است؛ میالدی 1200 سال از ما کشور در بیگانه هایدولت نفوذ و ورود تاریخ

 افتاد؛ اتفاق هند انگلیسی   حکومت طریق از خارجی نفوذ اولین که است سال دوازده و دویست

 و بانفوذ یمواجهه در هادولت آن ضعف. آمد پیش که تبعاتی و ایران آمد انگلیسی ملکم   جان

 و شد کشور انفعال موجب غربی، هایحکومت و غربی سیاست و غربی فرهنگ تهاجم

مناسبات  .(90/04/1991مقام معظم رهبری، )شدیم  ضعف اردچ ما رفتهرفته طورهمین

 کایآمر یبرقرار شد و نفوذ فرهنگ 1229/ 1111در  کایو آمر رانیا نیب کیپلماتیو د یاسیس

با هدف  رانیبه ا کایتوسط آمر 1910/ 1129در سال  یحیبا اعزام مبلغان مس رانیدر ا

و  رانیا یتینظر انجمن ترب ریاتحاد ز و یو برادر یبا شعار بشردوست رانیآموزش کودکان ا

نفت  نینخورده و همچنوجود معادن فراوان و دست لیرا به دل رانیا کا،یآمر آغاز شد. کایآمر

را  نیتالش و در ا رانیتسلط بر ا یو همواره برا دانستیمناسب م یگذارهیسرما یفراوان برا

مرداد نفوذ خود را کامل کرد  12 یبا کودتا تیرا بکار بست و درنها یمتعدد یهاتوطئه

 .(99: 1995 نده،یو پا ی)جعفر

 استیکشورها، س نیکامل در کنترل ا تیموفق پس از اشغال افغانستان و عراق و عدم

 یبه استراتژ دستانه،شیجنگ پ یو استراتژ ییگراجانبهکیاز  زین رانیدر قبال ا کایآمر

( 90: 1927 ،یزنداقیکرد )غر ریینفوذ تغنفوذ و سد  استیس یعنیدوران جنگ سرد،  یمیقد

)مذاکرات( و تحوالت منطقه به وجود آمده،  یاسیکه در عرصه س یحوالتو ت رییو اکنون با تغ

 .دیاهداف خود را دنبال نما قیطر نیاستفاده و از ا رانینفوذ در ا استیقصد دارد از س کایامر

پس  زین رانیبه کار بسته و در مورد ا هیروس هیرا در زمان جنگ سرد برعل استیس نیا کایآمر
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و تهاجم  میرژ رییحفظ نفوذ، متوجه شده که امکان تغ یدر عراق برا نیسنگ یهانهیاز هز

ازجمله  یرا با مجموعه اقدامات رانیرفتار ا کندیم یسع بنابراینوجود ندارد،  رانیا یبرا ینظام

ها آن رای؛ زابدیه به اهداف خود دست در منطق رانیبا محدود کردن نفوذ ا ایدهد  ریینفوذ تغ

 ازیحفظ نفوذ فقط به قدرت ن نیانجام دهد، بنابرا تواندیکار مغز را نم چهیمعتقدند که ماه

در  کایآمر متحدهاالتیا .(91: 27 ،یزنداقی)غر است یضرور زیندارد، بلکه نبود مقاومت ن

 یدارد با جد لیطرف تما کیاز  ؛مواجه است تناقض کیبا  رانیا هیعل ینظام دیتهد نهیگز

 گر،یکند. از طرف د رییرا دچار تغ رانیا رهبرانی محاسبات راهبرد ،ینظام نهینشان دادن گز

در داخل  یاجماع مل نه،یگز نی. چراکه اداندیخود م یراهبرد را برخالف اهداف ینظام نهیگز

 .(177: 1991زاده، )مؤمن کندیم تیتقو شدترا به رانیا

 یهایداده و در سخنران صیتشخ عاًیرا سر کایمرآ یاستراتژ رییتغ نیا یظم رهبرمع مقام

امروز نفوذ "اند؛ و تذکرات الزم را داده یآگاهشیمورد پ نیخود بارها در ا اخیر هایسال
 ،یر)مقام معظم رهب .کشور؛ دنبال نفوذند نیا یبزرگ است برا یدهایاز تهد یکیدشمن 

 یو دفاع یتیامن میها به بهانه نظارت، به حرجازه داده نشود که آنا وجهچیهبه .(15/1/94
که به بهانه نظارت  ستندیمأذون ن وجهچیههکشور ب یکشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئوالن نظام

 ایکشور راه بدهند،  یو دفاع یتیو حصار امن میرا به حر گانگانیب ،هاو مانند این یبازرس ای
کشور، مشت محکم ملّت  یدفاع ییو توانا یتوقف کنند. توسعه دفاعکشور را م یتوسعه دفاع

مقام معظم ) "شود ترحکمهمچنان محکم بماند و م یستیاست و با یدر عرصه نظام

مختلف  یوهایپرداختن به موضوع نفوذ و سنار طیشرا نیدر ا نیبنابرا (.94/ 1/ 10،رهبری

طبق فرمایشات ارزشمند برخوردار است و  یاالعادهفوق تینفوذ در کشور از اهم یدشمن برا

 هتها، جغربی یشدهمیآینده را ترسیم کنید نه مطابق جهت ترس»...  یمقام معظم رهبر
 .(1922/ 1/2مقام معظم رهبری، ) ...«حرکت را خودمان تعیین کنیم

 المللی درگذشته درصدد بود تا از طریق دیپلماسی قهرآمیز وعنوان هژمونی بینآمریکا به

اعمال فشارهای اقتصادی، جمهوری اسالمی را به تمکین وادارد که تالش برای امنیتی کردن 

ای ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت از این سیاست و الگوی رفتاری بود که برنامه هسته

بر اساس اقدامات  11محقق نگردیده است. از سوی دیگر استراتژی آمریکا در قرن 

شده است که شامل مهار و محدودسازی قدرت گیرانه تنظیم و تدویندستانه و پیشپیش

 ریوز ،«لرسونیرکس ت» .(111: 1991افضلی و کیانی، باشد )جمهوری اسالمی ایران می

 نیمقابله با ا رانیما در قبال ا استیس»اذعان کرده، در نشست استماع سنا  کایخارجه آمر



 1991 تابستان ،5شماره  ،دوم  سال پژوهی دفاعی،آینده فصلنامه 112

 

از آن  تیحما یو اقدام برا یاهسته یهاالحساخت س یها براآن ییمهار توانا ،یهژمون

منجر شود.  یاسیآن نظام س زیآمصلح رییاست که به تغ یبه نحو ران،یدر داخل ا یعناصر

 : کد خبر19/9/91)کیهان،  «هستند. رانیدر داخل ا یعناصر نیچن میدانیطور که مهمان
آن توسط باالترین  بنابراین فرمایشات رهبری در خصوص خطر نفوذ و قطعیت .(101590

 .1شده است دیتائمقام سیاست خارجی آمریکا 

اجابت یک درخواست ) 1پذیرش ؛نفوذ سه نوع مهم از پیامدهای رفتاری را به دنبال دارد

ی آن شخصی انجام یک دستور صریح که معموالً صادرکننده) 9اطاعت، صریح و مستقیم(

 ۀجیهمنوایی درنت ای 4رنگیهم ( وقدرتمند یا دارای پایگاه باالی اجتماعی است

 .(914، 1925آذربایجانی،  و 172ص  1921فرانزوی، ) گیردمی انجام گروه میرمستقیغ فشار

 درها به کمک آن دشمنانکه هستند  پول، اطالعات، دوستی، مقام و تهدید، ازجمله وسایلی

ابزارهای نفوذ در تاریخ  .(914 :1921راد، کند )آقا بخشی و افشاریدیگران نفوذ می رفتار

ی از کمک اقتصادی برای ایجاد نفوذ در ساختار اگستردهسیاست خارجی آمریکا طیف 

 های پنهان سیاسی،کمک به نیروهای نظامی، اقتصادی و سیاسی کشورها گرفته تا کمک

های سیاسی و احزاب مورد تأیید دولت آمریکا، جایگزین کمک مالی و تبلیغاتی به چهره

های نظامی و اعزام مستشار، جای رهبر سیاسی همسو، کمککردن فردی مورد اعتماد به

های های رنگین و ... که این اقدامات توسط شبکهحمایت از انقالب مذاکره، جنگ روانی،

 تلویزیون مارتی، رادیو آزاد اروپا/ گسترده )ازجمله صدای آمریکا، رادیو/مرزی ای برونماهواره

و شبکه خبرگزاری خاورمیانه(، دفتر دموکراسی، حقوق بشر و  رادیو آزادی، رادیو آزاد آسیا

                                                           
صوص در خ یآشکار سخنان مقام معظم رهبر دیرا تائ کایامور خارجه آمر ریوز لرسون،یاظهارات ت ،یسیبیب گرلیتحل. 1

دانست ... و روز چهارشنبه رکس  یرا جد رانیدر ا کایمبحث نفوذ آمر یاخامنه اهللتیآ 94مرداد "نفوذ دانسته و گفته 

قدرت در  زیآماز انتقال مسالمت تیحما کایدولت آمر استیس»گفته:  ندگانیدر مجلس نما کایرخارجه آم ریوز لرسونیت

 دیها در تولآن ییتوانا م،یرا عقب بران رانیا یالیو است یاست که هژمون نیا رانیما در قبال ا استیاست. س رانیا

حکومت؛  زیآمبه انتقال مسالمت شودیم منجرکه  میکن تیحما رانیدر داخل ا یو از عناصر میرا مهار کن یاتم حاتیتسل

را  یاخامنه اهللتیحت سخنان آصرابه کایخارجه آمر ریوز حاال «آن عناصر حضور دارند. م،یدانیطور که مو البته همان

و  یحکومت با منافع ماد نیمنظور همسو کردن ابه تشیماه ای رانینظام ا رییبه تغ کایآمر لیکرده است. م دیتائ

 ای رانیاز داخل ا یریارگیندارد.  لرسونیبه اعتراف ت ازین یروشن و آشکار است و حت یامر انهیدر خاورم کایآمر کیاستراتژ

 "ستین بیهم روشن است و عج تیماه رییتغ نیا یبرا زین انیرانیا یار عموماز داخل افک
2. Compliance 
3. Obedience 
4. Conformity 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35093#_ftn3
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امور کارگری وزارت خارجه آمریکا، دفتر امور آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه آمریکا، 

اند از انستیتو دموکراسی مؤسسات مرتبط با آن که عبارت موقوفه ملی برای دموکراسی و

خواه، مرکز بازرگانی الملل حزب جمهوریالملل، انستیتو بینحزب دموکرات در امور بین

المللی، نهادهای غیرانتفاعی که المللی و مرکز آمریکایی همبستگی کارگری بینخصوصی بین

ی ترویج دموکراسی دریافت برا 1(USAID) اکیآمر یالمللنیاداره توسعه بکمک دولتی از 

های مرتبط های مرتبط با عملیات روانی وزارت دفاع و بخشکنند مانند خانه آزادی، بخشمی

 درکاخ سفید  .(151-142: 1991)نصیرزاده و همکاران،  با عملیات روانی پنهان در سیا

مهوری اسالمی ایران سیاست تعاملی خودش، سناریوهای مختلفی برای نفوذ و سرنگونی ج

و محرومیت گرا حمایت از جریانات غربتا  تغییر در نسل جدید ایرانکه از  تنظیم کرده است

 .1شودرا شامل می استفاده از فرصت اقتصادی جامعه جهانی از
 

 شناسی پژوهشروش

یل کننده پیام، دالیکی از موارد استفاده از تحلیل محتوای پیام، پی بردن به اهداف ارسال

وتحلیل محتوای پیام رهبر مثال با تجزیهعنوانباشد. بهارسال پیام و نتایج مترتب بر آن می

: 1999راحتی به اهداف وی پی برد )هومن،توان بهیک حزب سیاسی به مخاطبان خود، می

است که به روش سناریونویسی در دو  یکاربرد قاتیازنظر هدف از نوع تحق قیتحق نیا .(99

شده است. در فاز اول فرمایشات رهبری بررسی و به روش تحلیل محتوای کیفی فاز انجام

آمده در فاز اول بر مبنای نظر خبرگان و به روش دستشده و در فاز دوم اطالعات بهتحلیل

مشخص کردن موضوع  ؛ولسناریونویسی در شش گام تبیین و سناریوها تدوین گردیدند. گام ا

ها، مشخص کردن پیشران ؛ص کردن عوامل کلیدی، گام سوممشخ ؛، گام دوماصلی سناریو

شناسایی و تعیین منطق  ؛های کلیدی، گام پنجمتعیین میزان عدم قطعیت عامل ؛گام چهارم

: 1999 خواه،ی)ستار( و 75-1922:99دهان، سرایی )خوشداستان ؛سناریو و گام ششم

نفر  9ری بوده و در فاز دوم تعداد جامعه آماری تحقیق در فاز اول فرمایشات رهب .(104-191

                                                           
1. United States Agency for International Development 

 نیابله با امق رانیما در قبال ا استسی ... است نیدر دست تدو رانیدر قبال ا استیس» (:11/9/91) لرسونیرکس ت. 1

منجر  یاسیآن نظام س زیآمصلح رییاست که به تغ یبه نحو ران،یدر داخل ا یاز آن عناصر تیحما یاقدام برا ...ی هژمون

 .(11/9/91)کیهان،  «هستند. رانیدر داخل ا یعناصر نیچن میدانیطور که مشود. همان
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گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب مطالعه بودند که با روش نمونه از خبرگان حوزه مورد

 گردیدند.

از کتب و  یبردارشیبامطالعه و ف یاتابخانهها به روش کدر فاز اول تحقیق گردآوری داده

و به روش تحلیل محتوای  تشده اسانجام و فرمایشات مقام معظم رهبریمقاالت موجود 

ی به روش جلسات خبرگ یبرگزارو با  یمیدانش روفاز دوم به  در کیفی تحلیل گردیدند و

های کلیدی و نیروهای پیشران شناسایی و سناریوها تکمیل، عاملاطالعات  ،های کانونیگروه

 لیتحلکنیک با ت Maxquda11افزار با استفاده از نرم شدهیآورجمع اطالعاتتبیین شدند. 

های و با مشارکت خبرگان در قالب گروه ینگاروسناری روشسپس بر اساس  ،یمحتوا بررس

 شده است.مرتبط اقدام  یوهایسنار نییو نسبت به تب بندیطبقه یبه روش خبرگکانونی 
 

 های پژوهشتجزیه و تحلیل داده

 در این تحقیق سناریونویسی در شش گام به شرح ذیل انجام شده است:
 

 یسیونویسنارگام اول: شناسایی موضوع اصلی 

 رانیمد یذهن یهامعموالً از چارچوب ویسنار یجهت مشخص کردن موضوع اصل

بنابراین در این  .(41: 1922دهان، شود )خوشیو رهبران سازمان استفاده م رندهیگمیتصم

لیل گردید و نتایج تح Maxquadمطالعه فرمایشات مقام معظم رهبری با استفاده از نرم افزار 

داری در طور معنیتمرکز بر پروژه نفوذ به 1994ماهه اول سال از شش دادتحلیل نشان 

 ماههششحدود هفتاد بار در  فرمایشات ایشان افزایش یافته و از میانگین دو بار در سال به

این باشد و نشان از ضرورت جدی به توجه به رسیده که روند رشد طبیعی نمی 94اول سال 

 12ی ایران )کودتای اسالماز طرفی دیگر مرور تاریخی تحوالت جمهوری  موضوع دارد.

وزیر  لرسونیرکس تاظهارات صریح ازجمله  یبروز و ظهور شواهد و قرائن نیو همچن( 1مرداد

تغییرات ساختاری در  ،1نظام سیاسی ایران زیآمصلحامور خارجه آمریکا در خصوص تغییر 

و  هیچون روس یدر کنار کشورها رانیو قرار دادن ا ایدر سازمان س رانیهای امرکز عملیات

                                                           
: 1995)جعفری و پاینده،  مسلط شود رانیکنار بزند و بر ا رای خود المللنیب یتوانست رقبا کایمرداد، آمر 12 یبا کودتا. 1

45). 
از  تیحما ی... اقدام برا یهژمون نیمقابله با ا رانیما در قبال ا استیاست ... س نیدر دست تدو رانیدر قبال ا استیس» .1

 میدانیطور که مهمانمنجر شود.  یاسیآن نظام س زیآمصلح رییاست که به تغ یبه نحو ران،یدر داخل ا یآن عناصر

 .(11/9/91 هان،ی)ک« هستند. رانیا خلدر دا یعناصر نیچن
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و  یفرهنگ یهایژگیوو همچنین مطالعات مجامع علمی آمریکا در خصوص  1یکره شمال

 رانیا یاسالم ینفوذ در جمهور یآمریکا برا تیاز جد یحاک 1رانیا یاسالم یجمهور یاسیس

 ی دارد.م معظم رهبرمقاو نگرانی مکرر  یهشدارها ی بردییتأو 

  
 ی نفوذ آمریکا در جمهوری اسالمی ایرانهابرنامهی از شواهد و قرائن انمونه( 1شکل )

 

 مسلح یروهاینفوذ نرم دشمن در ن یوهایسناری دیمشخص كردن عوامل كلگام دوم: 

نرم دشمن در  نفوذ ویسناری ی اولیهشدهمحیطی تعییناثرگذار  عوامل کلیدی عناوین

فرمایشات مقام معظم رهبری احصاء  از( 1به شرح جدول )( ی)مطالعه موردوهای مسلح نیر

 گردیدند.

  

                                                           
گاردآوری و تحلیال اطالعاات مرباوط باه ایاران  تیاسازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا(، سازمانی جدید را باا مأمور .1

 (11/9/91ایرنا، ) .تشکیل داده است
توسط دانشاگاه  1011اکتبر،  10ناکس  نید سر،یدک زابتیال ستا،یکر ینیتوسط فوت "کربال یسوبه"با عنوان  یامطالعه .1

MIT شده است.انجام 
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 مقام معظم رهبری نفوذ نرم دشمن ازنظر ویسنار( عوامل كلیدی 1جدول )
 تاریخ بیانات كلیدی عوامل ردیف
 9/1/91 اسالمی عقاید به نسبت واگرائی ایجاد 1

 10/7/1994 دینی( باورهای در نهرخ) ییزداتضعیف معنویت و دین 1

 15/1/1994 انقالبی( باورهای در رخنه) یانقالبتضعیف روحیه بسیجی و  9

 90/5/70 فساد به جوانان دادن سوق و بندوباریبی و فساد ترویج 4

 17/1/21 کوچک شمردن، غفلت و اعتماد و اطمینان به دشمن 5

 4/9/94 یو فرهنگ یفکر یهادر حوزه یادیبن راتییتغ 1

 9/1/91 انحرافی ییگرافرقه 7

 11/11/21 ملی منافع به مسئولین کارکنان و پایبندی عدم 2

 11/11/21 ی منافع سازمانی و ملیجابهاولویت منافع گروهی  9

 14/9/94 یی(گرایملی )رونیو ب یو استحکام درون یاتحاد و همدلتضعیف  10

 14/9/94 ن حضور فعال درصحنهکرد رنگکمایجاد یاس و ناامیدی و  11

 14/9/94 ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و مسئوالن 11

 4/9/94 غربی یرفتار و سبک زندگتوسعه  19

 91/1/21 دلسرد کردن() یدیناامتضعیف روحیه و ایجاد  14

 10/7/1994 نمایی کردنسیاه 15

 91/1/21 وظایف و تکالیف انجام ی درزگیانگیبایجاد سستی و  11

 91/1/21 کشیدن تالش از دست و ایجاد سرخوردگی 17

 15/7/1994 مردم و مسئولین محاسبات در تغییر 12

خبرگان حوزه  ای با نظراز فرمایشات، در جلسه شدهییشناسا هیاول یدیعوامل کل سپس
 .گردیدندبندی زیر اولویتبه شرح جدول تعدیل و مطالعه 

 نفوذ نرم دشمن ویسنار یدی( عوامل كل2جدول )

 یدیعوامل كل ردیف

 و اضطرار اجبار 1

 یماد یهازهیانگ 1

 یو مل یمنافع سازمان یجابه یمنافع گروه تیاولو 9

 ینیو د یانقالب یخلل در باورها جادیا 4

 موجود یاجتماع یهاو تراکم شکاف قیتعم 5

 به دشمن نانیشمردن، غفلت و اعتماد و اطم کوچک 1

 ت، ثروت و پست و مقامبه قدر لیم 7

 یزیست تیوال 2

که در جدول فوق مشخص گردیده، عامل کلیدی اجبار و اضطرار بر طبق نظر  گونههمان
سبت به عوامل دیگر برخوردار بوده بیشتری ن تأثیرگذاریاعضای گروه سناریونویسی از نسبت 
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یران در این شمنان ج.ا.اباشد و میزان نفوذ و مداخله دو کنترل این عامل در دست سازمان می
هم به  یمنافع سازمان یجابه یمنافع گروه تیاولوی و ماد یهازهیانگباشد. عامل ضعیف می

تر شده و امکان ها نقش سازمان کمی بعدی قرار گرفتند که در این عاملهاگاهیجاترتیب در 
 باشد.تأثیرگذاری دشمنان بیشتر می

 

 مسلح یروهاینفوذ نرم دشمن در ن یوهایسنار شرانیپ یروهاینگام سوم: 

امل کلیدی به شرح جدول زیر احصاء بر روی عو اثرگذاربا بررسی فرمایشات، نیروهای پیشران 
 گردیدند.

 بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری ن.منفوذ نرم دشمن در  ویسنارهای ( پیشران3جدول )
 تاریخ فرمایشات هاپیشران ردیف

 11/1/90و  12/2/25 ،11/5/90 هارسانه 1

 14/1/94 یمجاز یفضا تیو حفظ امن یسازسالمفضای مجازی و  1

 14/9/15 های آنانقالب و ارزش تیتقو ،یتوسعه فرهنگ 9

 14/9/94 مختلف یهاو حضور فعال درصحنه یاتحاد و همدل 4

 19/7/90و  14/9/94 اسالم یبه خدا و تمسک جستن به اسالم و تعهد به مبان مانیا 5

 14/1/22 و 9/7/79 ،11/1/24، 4/1/94 هالهیمقابله با ح یروح یو آمادگ یو روشنگر یاریو هش یداریب 1

 19/11/91 و 11/4/99، 15/7/94 یطلباستقالل و استقالل ،نفسعزت 7

 14/9/21 فهیعمل به قانون و وظ 2

 19/7/94 و شهادت یازخودگذشتگ ثار،یفرهنگ ا 9

 91/5/22 با دشمنان یو سرسخت گریا همدب یمهربان ،ینرم 10

 1/1/25 یعدالت اقتصاد 11

 11/5/1971 یو عدالت اجتماع یرفاه عموم 11

خبرگان حوزه مطالعه  ای با نظراز فرمایشات، در جلسه شدهییشناسا هایپیشران سپس
 نهایی گردیدند.به شرح جدول تعدیل و 

 نفوذ نرم دشمن ویسنار هایپیشران( 4جدول )
 هاپیشران

 ی اطالعاتی بیگانههاسیسرو هارسانه

 سیستم نظارت و کنترل ی اجتماعیهاشبکهفضای مجازی و 

 ی جنسیهاجاذبه عوامل اقتصادی و پول

 رشوه های اجتماعی و سیاسیو گروه هاجنبش

 غفلت مدیران و فرماندهان نهادهای تربیتی و آموزشی
 تطمیع و فریب تهدید، نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی

 بصیرت
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 ی كلیدیهاعاملتعیین میزان عدم قطعیت  :گام چهارم

خبرگان موضوع اقدام به ای، در جلسهمشخص شد،  شرانیپ یروهایگام، بعد از آنکه ن نیدر ا

که از  یدیعوامل کلو  ندپرداخت هاتیعدم قطع زانیبر اساس م یدیکل یهاعامل یبندتیاولو

 .ندرا مشخص نمودبودند  ربرخوردا یشتریبو عدم قطعیت  تیاهم
 یدیعوامل كل تی( عدم قطع5جدول )

 عوامل كلیدی اولویت

 اجبار و اضطرار اول

 یماد یهازهیانگ دوم

 یو مل یمنافع سازمان یجابه یمنافع گروه تیاولو سوم

 ینیو د یانقالب یخلل در باورها جادیا چهارم

 موجود یاجتماع یهاو تراکم شکاف قیتعم پنجم

 به دشمن نانیشمردن، غفلت و اعتماد و اطم کوچک ششم

 به قدرت، ثروت و پست و مقام لیم هفتم

 یزیست تیوال هشتم

های کلیدی به هم نزدیک بودند، لذا خبرگان با توجه به اینکه عدم قطعیت عامل

های موجود نتوانستند دو عامل کلیدی دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت را از بین عامل

ی شدند و دو عامل کلیدی بندطبقهاین عوامل در دو محور کلی  بنابراینشناسایی نمایند، 

از بین هشت عامل کلیدی احصاء شده ایجاد و با نظر  قطعیت عدم و دارای بیشترین اهمیت

 خبرگان تعدیل و بازتعریف شدند.

 اشاره به اعتقادی غیر()تنفر از نظام اعتقادی خودی و تحسین نظام  اعتقادات تیریمد :

میزان و درصدی از توانایی دشمن در تهاجم و نفوذ فرهنگی در کارکنان دارد تا از این راه 

و از نظام  کندیمکارکنان با دشمن همزادپنداری کرده و نظام اعتقادی دشمن را قبول 

 باشد.اعتقادی خود گریزان می

 ه در صورت قوی بودن این ویژگی در ی: اشاره به ویژگی در کارکنان دارد کطلبمنفعت

و تا  دهدیمافراد، آن فرد منافع فردی و گروهی را بر منافع سازمانی و ملی ترجیح 

ی مادی در فرد هازهیانگباشد. حدودی با فردگرایی مرسوم در فرهنگ غربی نزدیک می

 بسیار باالست و انگیزه هر کاری جهت رسیدن به آن را دارد.



 115          ج.ا.ا                                                  مسلح نیروهای در دشمن نرم نفوذ سناریوهای

 

 بین ق دو عامل کلیدی جامع و دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت ازپس از ابداع و خل

فرآیند طی شده در این بخش، نمودار صلیبی آن  بر اساس سناریوهای کلیدی عوامل تمامی

 شرح ذیل ترسیم گردید.دو عامل به

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیو عدم قطع تیاهم نیشتریب یدارا یدیدو عامل كل یبی( نمودار صل2) کلش
 

 ن.منفوذ در كاركنان محتمل  یوهایسنار یینها نیاستخراج عناو (6جدول )

 سناریوهای محتمل ردیف

 عوامل كلیدی

 مدیریت

 اعتقادات
 یطلبمنفعت

 - + (گستردهفکری و فرهنگی )نفوذ اول: نفوذ  یویسنار 1

 + + یانیدوم: نفوذ جر یویسنار 1

 - - )ایدئولوژیک( نفوذ موردیسوم:  یویسنار 9

 + - ی مادیهازهیچهارم: نفوذ موردی باانگ یویسنار 4

به دو عامل کلیدی دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت، چهار عنوان سناریو  با توجه

 شناسایی و با اجماع نظر تیم خبرگی نهایی شدند:

نفوذ دشمنان در  یشناسبیو آس یمقام معظم رهبر شاتیفرما لیاساس تحل بربنابراین 

و لزوم توجه به اقدامات  هایریپذبیآس زانیآمده در خصوص معملبه یهایا.ا و با بررسج.

به  نانهیبدب کردیبا رو ویچهار سنارگروه کانونی )خبرگی( الزم،  یهایو کسب آمادگ رانهیشگیپ

 ی نمودند:نیبشیپبرای نیروهای مسلح  ریشرح ز

 (یو فرهنگ یفکر ردکیبر رو دیدر سطح کارکنان )با تأک هنفوذ گسترد 
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 در درون یسازو شبکه یانیجر نفوذ 

 (یتیریو مد یفرمانده یها)رده یسازمیو تصم یریگمیدر مراکز تصم یمورد نفوذ 

 در سطح کارکنان نفوذ موردی. 
 

 گام پنجم: شناسایی و تعیین منطق سناریو

ریو، عوامل کلیدی هر سنااز  یستیبا و،یمنطق سنار ییقدم جهت شناسا نیپنجم در

و همچنین  عوامل کلیدیبر  شرانیپ یروهایتأثیر ن زانیو م یزمان، چگونگها و پیشران

فاکتورهای کلیدی هر  یکارشناس میتبنابراین اطالع حاصل کند؛ نیروهای پیشران بر یکدیگر 

 یروهایشده ن یبندتیاولو یدیکل یاز فاکتورها کیهر  یو براسناریو را به تفکیک مشخص 

 ،عوامل کلیدی نهایی مربوط به سناریوها پس از تائید خبرگان شخص نمودند.را م شرانیپ

نفوذ و مداخله در  طی جدول ترجیحات قضاوتی مورد ارزیابی و سنجش  نسبت تأثیر و میزان

بندی و اخذ میانگین نظرات خبرگان به سطح سازمان قرار گرفت که نتیجه آن پس از جمع

 باشد:شرح جداول زیر می
 

 (یو فرهنگ یفکر کردیبر رو دتأكی با) كاركنان سطح در گسترده فوذالف( ن

میزانی و در تحقق سناریو نفوذ گسترده  شدهییشناساهر یک از عوامل کلیدی نسبت تأثیر 

که نیروهای مسلح توانایی نفوذ و مداخله در این عامل کلیدی را دارند، به روش خبرگی و در 

ذیل شناسایی و این عوامل به ترتیب از بیشترین تاثیر چارچوب گروه کانونی به شرح جدول 

 ترین تاثیر در شکل گیری سناریو در جدول زیر مرتب گردیدند.تا کم
 ی سناریو نفوذ گسترده در سطح كاركنانریگشکل( عوامل كلیدی موثر در 7جدول )

 كلیدی عوامل ردیف

 ایجاد خلل در باورهای انقالبی و دینی 1

 ستیزیوالیت 1

 ی خانواده و ترویج فساد و بی بندو باریهاانیبنتضعیف  9

 یی و سبک زندگی غربیگرامصرفتوسعه  4

 ایجاد جاذبه کاذب 5

 ایجاد یاس و ناامیدی 1

ایجاد خلل در باورهای  یدیعامل کل ده،یگونه که در جدول فوق مشخص گردهمان

در  گریعامل د چهارنسبت به  یترشیاز نسبت تأثیرگذاری ب ستیزیانقالبی و دینی و والیت

 زیاد یدیامل کلوع نیدر ا آجانفوذ و مداخله  زانیم نیبرخوردار بوده و همچن این سناریو
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 باشدمی یابیارز فیعامل ضع نیدر ا رانینفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ا زانی؛ بالعکس مباشدمی

ل در باورهای دینی و انقالبی های دشمنان ج.ا.ا، تالش برای ایجاد خلو بنابراین یکی از هدف

فساد و  جیخانواده و ترو یهاانیبن فیتضع یدیکل عامل باشد.ستیزی میو همچنین والیت

عوامل  گرید نیدر ب یغرب یو سبک زندگ ییگرابه همراه عامل توسعه مصرف یبندو باریب

باشند. یم)در نسبت تأثیر( برخوردار  یباالتر تیاز اولو ویسناراین موجود در  یدیکل

در  باشد ومتوسط و ضعیف می املوع نیدر ا سازمانزان نفوذ و مداخله یاست م ذکرانیشا

، به دلیل در اختیار داشتن منابع املوع نیبر ا رانینفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ا زانیمقابل م

و ایجاد  عامل کلیدی ایجاد جاذبه کاذب باشد.می زیاد اریبس ای گسترده،مالی و امکانات رسانه

 سازماننفوذ و کنترل  زانید و مندارکمتری نقش  ویسنار نیا یریگدر شکل یدیناامیاس و 

 نیبر ا رانینفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ا زانیو در مقابل م باشدامل متوسط میوع نیدر ا

و آنان با توسل به امکانات گسترده خود، ضمن ایجاد جاذبه کاذب، دنبال  باشدمی یعوامل قو

های سپس برای هر عامل کلیدی و پیشران گسترش ناامیدی در سطح جامعه هستند.

ی تشکیل گردید و در دیکل یهابا عامل شرانیپ یروهاین یارتباط کمماتریس  شدهییشناسا

 ی و اجماع نظر خبرگان نتایج ذیل حاصل گردید.ریگیرأچارچوب جلسات گروه کانونی و با 

ها، نهادهای تربیتی و آموزشی، فضای تبلیغاتی و فرهنگی، رسانهها، نهادهای از بین پیشران

های اجتماعی و سیاسی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عوامل و گروه هاجنبشمجازی و 

ستیزی، ی کاذب، والیتهاجاذبهی خانواده، هاانیبنکلیدی دارند و از بین عوامل کلیدی نیز 

ی را از نیروهای پیشران ریرپذیتأثی بیشترین دیناامو باورهای دینی و اسالمی و ایجاد یاس 

 دارند.

 ی در درون سازمانسازشبکهب( نفوذ جریانی و 

و  یانینفوذ جردر تحقق سناریو  شدهییشناساهر یک از عوامل کلیدی نسبت تأثیر 

میزانی که نیروهای مسلح توانایی نفوذ و مداخله در این عامل و  در درون سازمان یسازشبکه

کلیدی را دارند، به روش خبرگی و در چارچوب گروه کانونی به شرح جدول ذیل شناسایی و 

ترین تاثیر در شکل گیری سناریو در جدول زیر این عوامل به ترتیب از بیشترین تاثیر تا کم

 مرتب گردیدند.
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 ازماندر درون س یسازو شبکه یانینفوذ جر ی سناریوریگشکل( عوامل كلیدی موثر در 8جدول )

 كلیدی عوامل ردیف

 های اجتماعی موجودتعمیق و تراکم شکاف 1

 منافع سازمانی و ملی یجابه یو گروهفردی اولویت منافع  1

 یانحراف ییگرافرقه 9

 ییگراتیتشویق قوم 4

 سازمان تغییر باورها نسبت به گذشته، حال و آینده 5

ایجاد تعمیق و تراکم  یدیعامل کل ده،یگونه که در جدول فوق مشخص گردهمان

 این سناریودر  گریعامل د چهارنسبت به  یشتریاز تأثیرگذاری ب ی اجتماعیهاشکاف

؛ باشدمی خیلی کم یدیامل کلوع نیدر ا آجانفوذ و مداخله  زانیم نیبرخوردار بوده و همچن

و دشمنان  گرددیم یبایارز زیاد عامل نیدر ا رانینفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ا زانیبالعکس م

های اجتماعی، با توسعه فرهنگ های پرشمار خود، ضمن تعمیق شکافج.ا.ا با کمک رسانه

ها را با خود خود، به دنبال ایجاد همگرایی در سطح بین المللی هستند تا کارکنان این سازمان

 همراه نمایند.

 گراییفرقهی، و مل یمانمنافع ساز یجابه یو گروه یمنافع فرد تیاولو یدیکل هایعامل

 تیاز اولو ویسناراین موجود در  یدیعوامل کل گرید نیدر بیی گراتیقوم قیتشوی و انحراف

 املوع نیدر ا سازمانزان نفوذ و مداخله یم که است ذکرانیشا و باشندیبرخوردار م یباالتر

 نیبر ا رانیج.ا.ا نفوذ و مداخله دشمنان زانیو در مقابل م دهیگرد متوسط و پایین ارزیابی

سازمان  ندهیباورها نسبت به گذشته، حال و آ رییتغعامل کلیدی  باشد.می یقو اریامل بسوع

عامل  نیدر ا سازماننفوذ و کنترل  زانید و مندار ضعیفی نقشسناریو  نیا یریگدر شکل

 باشد.می کمعوامل  نیبر ا رانینفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ا زانیو در مقابل م باشدمی زیاد

ی اجتماعی، هاشبکهی اطالعاتی بیگانه، فضای مجازی و هاسیسروها، از بین پیشران

نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی، بصیرت و عوامل اقتصادی )پول( به ترتیب بیشترین تأثیر را بر 

 عوامل کلیدی دارند و از بین عوامل کلیدی نیز تغییر باورها نسبت به گذشته، حال و آینده

های کلیدی در جایگاه بعدی ی را از نیروهای پیشران دارد و سایر عاملریرپذیتأثترین بیش

 قرار دارند.

 (یتیریو مد یفرمانده یها)رده یسازمیو تصم یریگمیدر مراكز تصم ینفوذ موردج( سناریو 

در مراکز  ینفوذ مورد ویسناردر تحقق  شدهییشناساهر یک از عوامل کلیدی نسبت تأثیر 

میزانی که نیروهای مسلح توانایی نفوذ و و  در درون سازمان یسازمیو تصم یریگمیتصم
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مداخله در این عامل کلیدی را دارند، به روش خبرگی و در چارچوب گروه کانونی به شرح 

گیری ترین تاثیر در شکلجدول ذیل شناسایی و این عوامل به ترتیب از بیشترین تاثیر تا کم

 ر مرتب گردیدند.سناریو در جدول زی
 یریگمیدر مراكز تصم ینفوذ مورد ویسناری ریگشکل( عوامل كلیدی موثر در 9جدول )

 كلیدی عوامل ردیف

 میل به قدرت، ثروت و پست و مقام 1

 اولویت منافع فردی بر منافع سازمانی 1

 کوچک شمردن، غفلت و اعتماد و اطمینان به دشمن 9

 جاذبه کاذب جادیا 4

 ی و تساهلطلبرفاهی، سندخودپ 5

از  میل به قدرت، ثروت و پست و مقام ده،یگونه که در جدول فوق مشخص گردهمان

و  هستندبرخوردار  این سناریودر  گریعامل د چهارنسبت به  یشترینسبت تأثیرگذاری ب

است؛  دهیگرد یابیارز کم یدیامل کلوع نیدر ا سازمان نفوذ و مداخله زانیم نیهمچن

 گردید. یابیارز زیاد عامل نیدر ا رانینفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ا زانیم بالعکس

ی و انحراف گراییفرقهی، منافع سازمان یجابه یو گروه یمنافع فرد تیاولو یدیکل عامل

 یباالتر تیاز اولو ویسناراین موجود در  یدیعوامل کل گرید نیدر بیی گراتیقوم قیتشو

،  ایجاد جذبه به دشمن نانیمردن، غفلت و اعتماد و اطمکوچک ش و باشندیبرخوردار م

زان یاست م ذکرانیشای و تساهل در جایگاه بعدی قرار دارند و طلبرفاهکاذب و خودپسندی، 

و  دهیگرد یابیارز به ترتیب کم، متوسط، متوسط و کم املوع نیدر ا سازماننفوذ و مداخله 

 باشد.می زیاد اریامل بسوع نیبر ا رانیانفوذ و مداخله دشمنان ج.ا. زانیدر مقابل م

ی اطالعاتی بیگانه، سیستم نظارت هاسیسروها، بصیرت فرماندهان، رشوه، از بین پیشران

ی جنسی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عوامل کلیدی دارند و از بین هاجاذبهو کنترل و 

ز نیروهای پیشران دارد و سایر ی را اریرپذیتأثعوامل کلیدی نیز ایجاد جاذبه کاذب بیشترین 

های کلیدی شامل؛ کوچک شمردن دشمن، غفلت و اعتماد و اطمینان به دشمن، عامل

فردی  منافعی و تساهل، میل به قدرت، ثروت و پست و مقام و اولویت طلبرفاهخودپسندی، 

 بر منافع سازمانی به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند.

 كناندر سطح كار ینفوذ فردد( 

در سطح کارکنان و  ینفوذ فرد ویدر تحقق سنار شدهییشناسا یدیاز عوامل کل کیهر  ریتأث

و در  یرا دارند، به روش خبرگ یدیعامل کل نینفوذ و مداخله در ا ییتوانا سازمانکه  یزانیم
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 ریتاث نیشتریاز ب بیعوامل به ترت نیاو  ییشناسا لیبه شرح جدول ذ یچارچوب گروه کانون

 .دندیمرتب گرد ریدر جدول ز ویسنار یریدر شکل گ ریتاث نیترمتا ک
 در سطح كاركنان ینفوذ فرد ی سناریوریگشکل( عوامل كلیدی موثر در 10جدول )

 كلیدی عوامل ردیف

 یماد یهازهیانگ 1

 اجبار و اضطرار 1

 و تساهل یطلب، رفاهیخودپسند 9

 اعتقادی غیرتحسین نظام و  تنفر از نظام اعتقادی خودی 4

از نسبت  ی مادیهازهیانگ یدیعامل کل ده،یگونه که در جدول فوق مشخص گردهمان

 زانیم نیبرخوردار بوده و همچن این سناریودر  گریعامل د سهنسبت به  یشتریتأثیرگذاری ب

 زانیاست؛ بالعکس م دهیگرد یابیارز خیلی کم یدیامل کلوع نیدر ا سازماننفوذ و مداخله 

 .گرددیم یابیارز زیاد عامل نیدر ا رانیمداخله دشمنان ج.ا.انفوذ و 

از نظام اعتقادی  تنفرو  و تساهل یطلبرفاه ،یخودپسند، اجبار و اضطرار یدیکل هایعامل

زان نفوذ و یم به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند و خودی و تحسین نظام اعتقادی غیر

نفوذ  زانیو در مقابل م دهیگرد یابیارز زیاد، کم و کمبه ترتیب  املوع نیدر ا سازمانمداخله 

از بین  باشد.مینیز به ترتیب کم، زیاد و زیاد امل وع نیبر ا رانیو مداخله دشمنان ج.ا.ا

ها، سیستم نظارت و کنترل، عوامل اقتصادی و تهدید، تطمیع و فریب بیشترین تأثیر پیشران

ی مادی و خودپسندی، هازهیانگکلیدی نیز را بر عوامل کلیدی دارند و از بین عوامل 

ی را از نیروهای پیشران دارند و تنفر از نظام اعتقادی ریرپذیتأثی و تساهل بیشترین طلبرفاه

 خودی و تحسین نظام اعتقادی غیر در جایگاه بعدی قرار دارند.
 

 و پیشنهادها یریگجهینت

حاکی از آن است که نفوذ فکری و  های سناریوهای چهارگانه،بررسی عوامل کلیدی و پیشران

گرایانه( دارای سابقه فرهنگی و نفوذ موردی در اشکال مختلف )ایدئولوژیک و مادی

باشد و تا حدودی های نظامی کشور ما و اکثر کشورهای مستقل میمدت در سازمانطوالنی

تدابیر ها هم در این راستا باشد و سازمانبرای فرماندهان و مدیران شناخته شده می

کنند؛ ولی نفوذ جریانی در نیروهای مسلح از اهمیت زیادی برخوردار ی را اتخاذ میارانهیشگیپ

باشد، لذا این سناریو از نظر خبرگان از اولویت باالتری نسبت به سه سناریو دیگر برخوردار می

ن گردید، همانگونه که بیاتر از سایر سناریوها تشریح خواهد شد. همچنین باشد و مشروحمی
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آسا آمیز و معجزهبینانه، بدبینانه، فاجعهتوان به سناریوهای خوشسناریوها را از نظر نوع می

نفوذ گسترده در کارکنان )با  ویسنار) بندی نمود که در این مطالعه برای سناریو اولتقسیم

سناریوهای  آمیز آورده شده و برایآسا و فاجعهمعجزههر دو رویکرد  (یو فرهنگ یفکر کردیرو

آمیز آن بیان شده است تا حساسیت در مقابل این سناریوها افزایش و بعدی فقط نوع فاجعه

 گیرانه برای مقابله با آنها اتخاذ گردد.تدابیر و اقدامات پیش
 

 ركنان )با رویکرد فکری و فرهنگی(سناریو نفوذ گسترده در كا( 1

 1آساالف( رویکرد معجزه

های دیجیتال، بصیرت و سواد اطالعاتی کارکنان فوذ اینترنت و رسانهدر کنار افزایش ضریب ن

اند و ی اجتماعی وابسته، آگاه شدههاشبکهپرده افزایش یافته و اکثر کارکنان با اهداف پشت

آفرینی خود را در زندگی کارکنان و پر کردن اوقات فراغت ی اجتماعی وابسته نقشهاشبکه

های نوشتاری و تصویری داخلی، سبک زندگی ایرانی و مان رسانهاند و همزآنان از دست داده

های سبک زندگی غربی را و آفت اسالمی را ترسیم  فرهنگ واقعی اسالمی را ترویج و چهره

تر شده و آمار ازدواج افزایش و سن ازدواج نیز ها مستحکمی خانوادههاانیبناند و آشکار نموده

دار شدن و تربیت فرزندان افزایش یافته و برای بچه هاخانوادهباشد و انگیزه رو به کاهش می

در بین  سبک زندگی ایرانی اسالمی رواج و امیدواری نرخ رشد جمعیت مطلوب شده است.

است و کارکنان عمدتًا عامل سعادت و خوشبختی را تحقق نیازهای  افتهیکارکنان افزایش 

و از  شندیاندیمی، به منافع سازمان و کشور ی منافع فردجابهدانند و مادی و دنیوی نمی

ی انقالبی در بین هاارزشی اصیل دینی و همچنین هاارزشفرهنگ غربی بیزار هستند. 

مختلف و دفاع از منافع ملی به اوج خود رسیده  هایدرصحنه کارکنان گسترش یافته و حضور

 جهیدرنتسترش یافته و بین کارکنان گدر ی و روحیه بسیجی گریانقالبی هاارزشاست و 

 ی، در اذهان کارکنان به ارزش های قابل قبول تبدیل شده است.طلبشهادتجهاد، دفاع و 

و نظام آموزشی نیز بر پایه الگوهای اسالمی و بومی )بر مبنای نیاز و  تربیت و تعلیم نظام

ها دارای زمانو سا افتهیتوسعههای داخلی اسالمی( و مبتنی بر توانمندی -سبک زندگی ایرانی

، جهاد و شهادت در روحیه ایثارگریهستند و  اسالمیدینی و های باورها و آموزه کارکنانی با

 بین آنان گسترش یافته است.
 

                                                           
و ایان  نماود یبنادمیآساا تقساو معجزه زیآمفاجعه نانه،یبدب نانه،یبخوش یوهایتوان به سناریرا از نظر نوع م وهایسنار.  1

 باشد.سناریو از نوع سناریوهای معجزه آسا می
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 1آمیزب( رویکرد فاجعه

ها به طرز های دیجیتال و میزان استفاده کارکنان از آنضریب نفوذ اینترنت و رسانه

ی اجتماعی با موضوعات مختلف هاشبکهکارکنان عمدتاً عضو  باورنکردنی افزایش یافته و اکثر

ی اجتماعی نقش بسزایی در هاشبکهاند و )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ...( شده

های دیجیتال، و در کنار رسانه کندیمزندگی کارکنان و پر کردن اوقات فراغت آنان بازی 

ان را بر زندگی تغییر و سبک زندگی غربی را های نوشتاری و تصویری، نگرش کارکنرسانه

و سبک زندگی ایرانی و  نمایندغرب ترسیم می فرهنگ از نقصبی و زیبا ایترویج و چهره

باشد و ی خانواده در حال سست شدن میهاانیبندهند و اسالمی را نامطلوب جلوه می

و سن ازدواج  دهندینمی راحتی تن به ازدواج و قبول مسئولیت زندگکارکنان جوان دیگر به

نیز تعهد به زندگی مشترک کاهش و آمار  متأهلنیز در حال افزایش است و در بین کارکنان 

اند و اعتماد طرفین به شده ترداریناپاهم شکننده و  هاازدواجطالق در حال افزایش است و 

یت جعلی در همدیگر کاهش یافته و برخی از کارکنان در کنار زندگی واقعی خود با یک هو

و زمانی که صرف این زندگی  اندکردهفضای مجازی هم برای خود یک زندگی دیگری ایجاد 

گیرد و روابط عاطفی بین کارکنان بخش قابل توجهی از وقت کارکنان را می گرددیممجازی 

دار شدن و تربیت آن برای بچه هاخانوادهگردد. انگیزه تر میسست و شکننده هاخانوادهبا 

و  هامهدکودکاهش یافته و در صورت داشتن فرزند نیز مسئولیت تربیت آن به مربیان، ک

 .ندینماینمو والدین همانند گذشته خود را درگیر تربیت فرزند  گرددیممدارس واگذار 

 ی کاذب،هاجاذبهی و آسایش ظاهری و طلبرفاهی مادی، سبک زندگی غربی، نیبجهان

به  هایغرباست و کارکنان عمدتًا همانند  گسترشنان در حال در بین کارک ناامیدی و یاس

دانند و دنیا روی آورده و عامل سعادت و خوشبختی را تحقق نیازهای مادی و دنیوی می

ی منافع جابهتوسعه یافته و کارکنان  1و فردگرایی اندکرده دایپی شدید به دنیا بستگدل

و کم کم از فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی  شندیاندیمسازمان و کشور به منافع فردی خود 

دانند. ی و کسر شأن میافتادگعقبگیرند و رعایت مظاهر فرهنگ خودی را نوعی فاصله می

 شود و حضوری انقالبی تبدیل به ضد ارزش میهاارزشی اصیل دینی و همچنین هاارزش

ی و روحیه گریانقالبی هاارزشیابد و مختلف و دفاع از منافع ملی کاهش می هایدرصحنه
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ی، در طلبشهادتجهاد و دفاع و  جهیدرنتو  دینمایمجلوه  رموجهیغکارکنان  در نظربسیجی 

ی پر ریسک هااتیعملی شده و دیگر کارکنان حاضر به شرکت در معنیباذهان کارکنان 

 خواهد یافت. کاهشنخواهند بود و توان جنگندگی کارکنان 

نظام آموزشی نیز بر پایه الگوهای غربی و بر مبنای نیاز و سبک و  تربیت و تعلیم نظام

های اسالمی و ایرانی ی ما خالی از ارزشهاآموختهو رفتارها و  افتهیتوسعهزندگی غربی 

استراتژی مشخص  نداشتنخواهند شد و همچنین نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی نیز به دلیل 

ی خود را درگیر مسائل نوعبههجمه را نداشته و  همهنیاتاب مقاومت و برخورد در مقابل 

و  ازدهیدن، گرایمادهای نظامی با کارکنانی و بنابراین سازمان اندنموده تیاهمکمی و اهیحاش

محوری فاصله گرفته و ی اسالمی و انقالبی و والیتهاارزشاز  که مواجه خواهند شده زدهغرب

دانند و دلیلی برای مبارزه با دشمن احساس ه میباختخود را در مقابله با دشمن از پیش

و با اهداف دشمن هماهنگ شده و خواسته و نیات دشمن خواسته و نیات این  کنندینم

و  یابدمی رییتغزندگی کارکنان  ها و سبکنگاه ،هاآرمان بنابراین باورها، کارکنان شده است.

که آن  کنندیمرفتاری  ؛کندیم فکر افسر آمریکایی آن که کنندیم فکر را چیزی کارکنان

 .خواهدیم او که خواهندیم را چیزی همان نتیجه و در دهدیمیی انجام کایآمرافسر 
 

 

 1سازینفوذ جریانی و شبکه( 2

جویی در هزینه و زمان و دسترسی به امکانات رایگان و جالب های مالی و مادی و صرفهانگیزه

های اجتماعی شده و ستفاده از فضای مجازی و شبکهو جذاب، موجب گرایش کارکنان به ا

اهداف این  اند؛شده جمع اکثر کارکنان با عالیق مشترک در یک فضای مجازی دورهم

باشد ها در ابتدا سرگرمی، ایجاد و توسعه روابط دوستانه و تعامل گروهی و تخصصی میشبکه

پیدا کردن جایگاه و قدرت  ها با نهادینه شدن ودروغین( و این شبکه و جعلی هدف )یک

های اطالعاتی بیگانه با اهداف نفوذ در اعضاء خود واقعی خود و با تأثیرپذیری از سرویس

اند و به خاطر حفظ و گسترش شبکه و اعضاء خود امکانات و ای را شکل دادهفعالیت گسترده

رقراری ارتباط و خدمات متنوعی را برای اعضاء ارائه و برخی از نیازهای مالی آنان برای ب

 نمایند.تماس صوتی و تصویری و ... را رایگان تأمین می

بیگانه( در کنار  اطالعاتی هایهای اجتماعی )سرویسگردانندگان و حامیان این شبکه

خواص و کارکنان تأثیرگذار، در  در تردید و شک های عادی و روزانه خود، باهدف ایجادفعالیت
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 راایجاد کرده و گذشته  تردید و شک سؤال، ابهام، نده،خصوص وضعیت گذشته، حال و آی

ترسیم  دکنندهیناامخیلی درخشان و مطلوب معرفی و وضعیت حال و آینده را یاس آور و 

دهند و ادامه اعضاء خود گسترش می و این حس منفی نسبت به آینده را در بین ندینمایم

اعضاء خود  ای را ترویج و برایافکنانهفرقهاین روند را تیره و تاریک ترسیم و اهداف گروهی و ت

که اعضاء نحویدهند، بهسازی نموده و خط تردید را در سازمان ایجاد و گسترش میادراک

 ده سازمان ناامید و بیمناک گردند.ها نسبت به وضعیت موجود و آیناین گروه

بیگانه به دنبال ی اطالعاتی هاسیسرو ی مالیهاتیحماخودساخته با  اجتماعی هایگروه

و غیر خلبان، سپاهی و  خلبان دار و افسر،های اجتماعی غیرواقعی )مثل؛ درجهایجاد شکاف

های اجتماعی سنتی و تاریخی )مثل؛ گروهای قومی ترک، فارس، لر، ارتشی و ...( و شکاف

با  بین کارکنان هستند و در کرد، بلوچ، طالشی، عرب، ترکمن( و مذهبی )شیعه و سنی و ...(

های های تفرقه و جدایی بین گروهها زمینهها و غیرواقعی جلوه دادن آنبزرگنمایی تفاوت

های مفاهیمی مثل عدالت اجتماعی زمینه قرار دادناجتماعی را فراهم نموده و با دستاویز 

تفرقه و کارشکنی را در سازمان فراهم می آورند و در حال تالش برای گسترش و فعال نمودن 

 ی اجتماعی هستند.هاکافشاین 

گردد و شدت تبلیغ میها بهگرایی در این شبکهگرایی انحرافی و همچنین قومیتفرقه

های اطالعاتی بیگانه در گرا با حمایت سرویسهای قومهای انحرافی و باألخص گروهفرقه

 هاجریان و هاگروه این در نمایند و نفوذداخل نیرو اقدام به یارگیری و تشکیل گروه و تیم می

 که برسند درکی به باشند، اسالم و ایران از دفاع پیشتاز باید که کسانی و خواص تا شده باعث

 ملی، و سازمانی منافع جایها بهبایستند و اهداف آن سازمان، کشور و اسالم اهداف مقابل در

 افرادی زمان وسا مؤثر افراد تدریجشده است و به گروهی و جریانی یا قومی و مذهبی منافع

 آرام شوند و آرامها کشیده میاین شبکه سمت باشند به اثرگذار سازمان در توانندمی که

 طورهمان خواهد یافت و این کارکنانرییتغاین کارکنان  زندگی سبک ها،نگاه ها،آرمان باورها،

 کند؛میدهد و رفتار می تشخیص کند؛می فکر آمریکایی آن که و رفتار خواهند کرد فکر

 به را خودشان باشد الزم اینکه بدون خواهد شد؛ آسوده های اطالعاتیسرویس خیال بنابراین

ها کار خواهند کرد و درنهایت به همکاری آن برای کارکنان بشوند، عرصه وارد و بیندازد خطر

با گروهای مشابه در سطح کشور و منطقه روی آورده و از این طریق سازمان و درنهایت 

 .اندنمودهیت کشور را با بحران مواجه امن
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در تکمیل فرایند نفوذ  های اطالعاتی بیگانه در یک اقدام هماهنگ و چندجانبهسرویس

ای خود، اقدام به تخریب مدیران و جریانی، با استفاده از امکانات عظیم مادی و رسانه

نمایند، یرانی میهای اسالمی و ابند به ارزشفرماندهان مؤمن، متعهد و دلسوز و پای

و اعتماد و  گزاران در پیش کارکنان تخریبکه وجهه و تأثیرگذاری این خدمتنحویبه

 فضای در این اطمینان به آنان سلب و قدرت و اختیار و آزادی عمل آنان محدود گردد و

 تریننزدیک و کارکنان دلسوز و متعهد داده نخواهد شد به تنفس اجازه خودساخته،

 نشین خواهند شد.های انقالب و اسالم خانهموافق با آرمان نظامی هایشخصیت

مقایسه ملی بسیار اندک و قابل اجتماعی هایشبکه سمت به حرکت و بومی محتوای تولید

رو نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی در باشد و ازاینالمللی نمیای و بینبا امکانات دشمنان منطقه

 آورند و دشمن درواقعکارکنان چندان موفقیتی به دست نمیمحوری افزایش بصیرت و والیت

 از شناسایی از پس که سازگیر و تصمیمکارکنان تصمیم اجتماعی پتانسیل از گیریبا بهره

 بستری ،اندشده جذب و تطمیع...  و پول پرداخت همچون غیرمادی و مادی هایجاذبه طریق

 اختیار ها را دراعضاء این شبکه ایرانی -میاسال هایارزش و الگوها کردن دگرگون برای را

های داخلی هم دانسته یا ندانسته با تولید و نشر محصوالت فرهنگی دارد. حتی رسانه

و در اکثر  ندینمایمنفوذ حمایت  و سازیشبکه منظوربه نظام دشمنان پویش این نامناسب، از

ی ایرانی و اسالمی مشاهده ی اخیر اثری از سبک زندگهاسالی اکران شده در هالمیف

های بیگانه را تکرار ی رسانههاحرفها هم در داخل کشور همان شود و این رسانهنمی

در داخل  ایرسانه حتی یا مجازی فضای فعاالن از بزرگی و کوچک هایشبکهو  ندینمایم

 حتی و هگرفت خط آن از و داشته دشمن با غیرمستقیم یا مستقیم کشور ارتباطی ها وسازمان

 هایجاذبه دیگر اسیر ناآگاهانه نیز ایعده. گیرندمی "پول" دشمن از خیانت این قبال در

 در اما خطربی ظاهراً شبکه این برای ی جنسی(هاجاذبهمثل دشمن ) توسط شدهفراهم

ی هاهیپا داخل از موریانه شوند و مثلمی آن عناصر به تبدیل و خواهند شد خطرناک حقیقت

سازمان در ظاهر کار خود را انجام  و های آن را سستپایه و را خواهند جوییدسازمان 

ی آن )از بین رفتن هاهیپا، ولی در مواقع حساس و بحرانی به دلیل از بین رفتن دهدیم

 ی و جهانی را نخواهد داشت.امنطقهی هاقدرتخواهد ریخت و توان مقابله با  بصیرت( فرو
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 1یسازمیو تصم یریگمیتصم در مراكز ینفوذ مورد( 3

با محقق شدن نفوذ فکری و فرهنگی و نهادینه شدن سبک زندگی غربی و اهمیت پیدا کردن 

 و پست و ثروت قدرت، به میل نیو همچنی و تساهل طلبرفاهی کاذب، خودپسندی، هاجاذبه

و  متناسب با سبک زندگی غربی مقام در بین مدیران و فرماندهان گسترش خواهد یافت.

یی در بین مدیران و فرماندهان رشد خواهد کرد و مدیران و فرماندهان فردگرا ،ییکایآمر

ی و ریگمیتصمها در منافع فردی خود را بر منافع سازمانی ترجیح خواهند داد و معیار آن

 سازی تحقق اهداف فردی و رسیدن به آمال و آرزوهای شخصی خود خواهد شد.تصمیم

نس گرفتن یرت مدیران و فرماندهان، ناکام خواهد ماند و به خاطر اُسازمان در افزایش بص

شود و از با سبک زندگی غربی و در تشخیص حق از باطل و صواب از ناصواب دچار غفلت می

، در محاسبات خود دچار اندشدهفکر و چون با دشمن هم شمارندیماین رو دشمن را کوچک 

ی و اعتماد و نیبخوشو این ؛ کنندیمطمینان پیدا و به دشمن اعتماد و ا گردندیماشکال 

شود.  وارد نظامبه سنگینی ضربات خواهد شد باعث اطمینان به دشمن و پیروی از او،

 نهادهای بدنه در موردی نفوذهای به توجهیبی و افزایش عامالن از اندازه بیش بینیخوش

نشود و اکثر مدیران و فرماندهان  قیتل اصلی دشمن عنوانبه مریکاآ که گرددمی باعث امنیتی

مند به برقراری رابطه با این کشور و ارتش آن گردند و تنها را توسعه و رسیدن عالقه رگذاریتأث

 ها تبدیل خواهد شد.به اوج اقتدار را تعامل با آمریکا بدانند و این تعامل به رویای آن

ی، اعتماد و اطمینان به دشمن و رتیبصیبی اطالعاتی بیگانه با استفاده از این هاسیسرو

ی نظارتی و هاستمیسی کاذب و همچنین ضعف هاجاذبهمیل به قدرت مدیران و فرماندهان و 

ی جنسی و ...( به مدیران و فرماندهان نزدیک هاجاذبهی کاذب )هاجاذبهبا استفاده از  ،کنترل

ی هاجاذبهمختلف( و سایر شود و پس از جلب اعتماد آنان با پیشنهاد رشوه )در اشکال می

کاذب مثل اقامت در کشورهای اروپایی و آمریکا و ... نفوذ خود را در این فرماندهان و مدیران 

 سازد.عملی می

ها و مراکز دانشگاه با ارتباط طریق ها ازی اطالعاتی وابسته به آنهاسیسرودشمنان و 

 یهادر کنفرانس دانشجویان با ارتباط د،اساتی با ارتباط دانشمندان، با ارتباط آموزشی نظامی،

به این مراکز آموزشی  امنیتی به دنبال فرستادن افراد نفوذ، برای باطن علمی، ولی در ظاهربه

ی هافرصت، هاکنفرانسهستند و یا اساتید و دانشجویان مستعد ما را که در  و تربیتی
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ی بر گذارهیسرمادهند و با میی تحصیلی جذب و تحت نفوذ خود قرار هاهیبورسمطالعاتی و 

سازی را برای آینده مهیا یمگیری و تصمی نفوذ فردی در سطح تصمیمهانهیزمها روی آن

 نمایند.می

که در حوزه اختیارات خودشان است  ییهامیتصماین قبیل مدیران و فرماندهان در 

گیر در مقام تصمیممواردی هم که خود  مطابق میل و خواسته دشمن رفتار خواهند کرد و در

سازی را در سازمان غلط فرایند تصمیم هاییراهنمابا ارائه اطالعات و  ندینمایمنباشند، سعی 

 شدهارائهگیر با استفاده از اطالعات ی تصمیمهاردهدچار مشکل نمایند به نحوی که مدیران و 

به نفع دشمنان و به و اشتباه محاسباتی شوند و تصمیماتی بگیرند که  این افراد دچار خطأ

 ضرر کشور و سازمان خودی خواهد شد.
 

 1در سطح كاركنان یذ فرد( نفو4

ی اقتصادی از هاچالشجامعه هستند در مواجهه با  ریپذبیآسنظامیان که از اقشار متوسط و 

گردند و قبیل تورم باال و کاهش قدرت خرید، در زندگی عادی و روزمره خود دچار مشکل می

باشد و بر همین تی موجود در جامعه به ضرر کارکنان نظامی در حال افزایش میفاصله طبقا

باشد و آنان همه تالش و زحمات انگیزه در این کارکنان می نیتریقوی مادی، هازهیانگاساس 

 .بندندیماین نیاز به کار  نیتأمخود را برای 

های ظامی را از طریق روشهای نسازمان بیگانه که دائمًا اطالعات اطالعاتی یهاسیسرو

ی اقتصادی کشور آگاهی کامل دارند و بنابراین به هاچالش، از ندینمایمآشکار و پنهان رصد 

از طریق شده مشخصی از قبل هابرنامهی مادی کارکنان نیرو کامالً آگاه هستند و با هازهیانگ

ی نظارتی و کنترل، هاتمسیسو  فرماندهانجنسی و با استفاده از غفلت مدیران و  یهاجاذبه

و با تهدید به افشاء مدارک و اسناد مربوط به روابط  درآوردهکارکنان را تحت نفوذ خود 

نامشروع، دادن رشوه و تطمیع کارکنان و در مواردی نیز با فریب آنان در خصوص دادن 

آنان را  ..امتیازهای از قبیل سفر به کشورهای خارجی، در اختیار قراردادن خانه و ماشین و .

 مجبور به همکاری خواهند نمود.

ی مادی صرف هازهیانگی اطالعاتی بیگانه در مورد کسانی که با استفاده از هاسیسرو

اجبار  حکمبهی را مهیا خواهند کرد تا این افراد اژهیوها نفوذ نمایند، شرایط توانند در آننمی

فریب  و تطمیع رتشاء کارکنان را تهدید،دست به خیانت بزنند. با شانتاژ جنسی و ا اضطرارو 

                                                           
 باشد.یم آمیزفاجعه یوهایاز نوع سنار ویسنار نیا.  1
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و این افراد از ترس لو رفتن خود و حفظ آبرو  ندینمایمو آنان را مجبور به همکاری  دهندیم

این روابط ادامه  اجباربهو  دهندیمهای اطالعاتی بیگانه ادامه روند همکاری خود را با سازمان

 .ابدییم

، دچار اندگفتهو سبک زندگی غربی خو  فرهنگ باشده و  زدهغربکارکنانی که 

بیگانه  اطالعاتی یهاسیسروو داوطلبانه با  گردندیمی و تساهل طلبرفاهخودپسندی، 

و مطابق میل و خواسته آنان در  رندیپذیمرا  هاسیسروهمکاری خواهند نمود و نفوذ این 

ندهان نیز از این خطر فرما و سازمان رفتار و دستورات آنان را اطاعت خواهند کرد. مدیران

ی اطالعاتی دشمن هاسیسروی در همکاری کارکنان با اکنندهلیتسهغفلت کرده و نقش 

 دارند.

واقع خواهد شد و این  مؤثرنفوذ فکری و فرهنگی دشمن نیز بر روی تعدادی از کارکنان 

خواهند نظام اعتقادی دشمن را تحسین  تنفر پیدا کرده و خودی اعتقادی نظام کارکنان از

 به و کندیم حفظ را دوستانشان و گروه خانواده، ها،آن نظام، که این کنندیم کرد و تصور

 به خدمت و گذارندیم مایه خود جان از مالی داشتچشم بدون عده این. دهدیم انرژی هاآن

یزه ی اطالعاتی بیگانه نیز با استفاده از انگهاسیسروو  دانندیم خویش پاداش را خود آرمان

دشمن در یک پروسه زمانی  جهیدرنتراحتی در آنان نفوذ کرده و ایدئولوژیک این کارکنان به

بعد از شروع به نفوذ فکری و فرهنگی، نفوذ فردی را در سازمان گسترش و به افرادی که برای 

 راحتی دسترسی پیدا خواهد نمود.اهداف خود نیاز دارد به
 

 پیشنهادها

بروز و  نیو همچن یآشکار و پنهان مقام معظم رهبر یو هشدارهامکرر  شاتیبر طبق فرما

در  ایسازمان س ریاقدم اخ نیو همچن 1کربال یسوازجمله مطالعه به یظهور شواهد و قرائن

 هیچون روس یدر کنار کشورها رانیو قرار دادن ا آن سازماندر  رانیهای امرکز عملیات جادیا

، بنابراین دارد رانیا یاسالم ینفوذ در جمهور یبراآمریکا  تیاز جد یحاک ،یو کره شمال

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با توجه به اهمیت و جایگاهی که در زمینه دفاع از 

کشور دارد، طبق توصیه و هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری، بایستی در اقدامی 

ین نمایند و با تمسک جستن دستانه راهبردهای مقابله با سناریوهای نفوذ دشمن را تدوپیش

                                                           
جامعاه  یهاشرانیو پ یدیعوامل کل تیوضع نییبه دنبال تع قاًیکربال، پژوهشگران دق یسواست در مطالعه به ذکرانیشا .1

 نفوذ انجام دهند. یشان را در راستاخود یبعد یهاعوامل بتوانند برنامه نیا ییاند تا با شناساو عراق بوده رانیا
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به اقدامات زیر که از فرمایشات آن حضرت احصاء شده است، خود را از نفوذ دشمن در امان 

 :نماید نیتأمتا بتواند امنیت جمهوری اسالمی ایران را همانند گذشته با اقتدار کامل  دارندنگه

 و تقویت معنویت در بین کارکنان به خدا مانیا 

  ی مختلفهاردهی در بین کارکنان در لاتحاد و همدایجاد 

 یاقتصاد مقاومت ی و نهادینه نمودنسازادهیپی و طلباستقالل 

 با دشمنان یو سرسخت گریبا همد یمهربان 

 یاریو هش یداریب 

 های آنانقالب و ارزش تیتقو 

 یمجاز یفضا یسازسالم 

 فهیعمل به قانون و وظ. 
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