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  تئوري نفوذ
  راهبردها و راهكارهاي مقابله

  

  مطلب توضيح
اي  اهللا عليــه و حــضرت امــام خامنــه حــضرت امــام خمينــي رحمــت

العالي، در تمام دوران انقالب اسالمي خطر نفوذ و رخنـه دشـمنان               مدظله
  .اند در انقالب اسالمي را بارها تذكر داده

ده تا اين خطر    توجهي مسئولين و مردم به اين موضوع باعث ش          اما كم 
 94 به همين دليل در طول سال       . تر گردد   هاي اخير بسيار پررنگ     در سال 

اي عالوه بر تذكر خطر نفوذ بـه تبيـين و توضـيح ايـن خطـر                   امام خامنه 
  .اند كارهاي مقابله را نيز ترسيم فرموده پرداخته و حتي راه
 : فرمودند رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرىايشان در ديدار

اند براي نفـوذ؛ انـواع و         ريزي كرده   اند و برنامه    ن هم شروع كرده   اال
كردم با خودم، ديدم شايد حـدود ده   اقسام طُرق را ـ من محاسبه مي 

كننـد؛   اند و دارند عمل مي راه مهم را ـ براي نفوذ در كشور پيدا كرده 
 )1394/12/20(. كنند همين حاال دارند عمل مي

 و 94 با تكيه بر فرمايشات ايـشان در سـال        در اين مقاله بنا داريم تا       
كارهـاي مقابلـه بـا آن         بنـدي موضـوعي آن بـه تبيـين نفـوذ و راه              دسته

  .بپردازيم
اي اسـت     تر نوشته شده فرمايشات امام خامنـه        چه در متن پررنگ     آن

  .كه در پايان هر فرمايش تاريخ آن نيز آمده است
تر حفظ و نشر آثـار حـضرت        دف« اي كه توسط      درختوارهدو  اين متن بر اساس     

  .تهيه گرديده استدر دو قسمت منتشر شده، » اي  اهللا العظمي خامنه آيت
  . تهيه نماييد AbbasDavudi.irتوانيد از سايت  دو درختواره را مي
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  قسمت اول
  
   نفوذمنشاءـ 1

خـواران دانـسته و       اي منشاء نفوذ را طبيعت متجاوز جهان        حضرت امام خامنه  
  :اند رموده خصوص ف در اين
ٍة َو ِمـن رِّبـاِط الَخيـِل « : كنـد   مي كه قرآن به ما امر     اين َو َاِعـّدوا َلُهـم مَّـا اْسـَتَطعُتم مِّـن قـُـوَّ
بايست حضور شما، وضعيت شما، حركت شـما جـوري           1»  َعـُدوَّ اِهللا َو َعـُدوَُّکم تُرِهبوَن بِـه

؛ طبيعـت   دشـمن متجـاوزِ بـالطّبع اسـت       . باشد كه دشـمن را دچـار رعـب كنـد          
خواران تجاوز است، جلو آمدن است، تصرّف اسـت، پنجـه انـداختن اسـت،                 جهان

كنـد؛ بايـد جـوري        مي ريز شما قابل نفوذ باشد، نفوذ       است؛ اگر خاك  ها     اين طبيعت
  )15/7/94( .تواند نفوذ كند حركت كنيد كه او احساس كند نمي

   نفوذزمينهـ 2
دا كنـد محكـم نبـودن در برابـر          شود تا دشمن زمينه نفوذ پي       چه باعث مي    آن

. توان به راحتي از آن عبور كرد ريز نرم كه مي يعني مانند يك خاك  . دشمن است 
  :اند ايشان فرموده

   ِشـقاقٍ   فـي  تـََولـَّْوا فَِإنَّمـا ُهـمْ  فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل ما آَمْنُتْم ِبِه فَـَقِد اْهتَـَدْوا َو ِإنْ  «:اسالم اين است  
 »َحـريٌص َعَلـيکم«وقت در بين مسلمانان     آن].  است[اين معناي قرآن     2»  اللَّـه َفَسَيْكفيَكُهمُ 

نسبت به مؤمن  3»َحريٌص َعَليکم بِـالُمؤِمنيَن رَءوٌف رَحـيم« فرمايد كه   مي ي پيغمبر   درباره ؛

                                            
هـاى   اسـب ) همچنـين (و  ! ، آماده سـازيد   ] دشمنان[ها     آن هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با        .1

 )60/انفال! (، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد)اى ميدان نبردبر(ورزيده 
انـد؛ و اگـر سـرپيچى         ايد ايمان بياورند، هدايت يافتـه       چه شما ايمان آورده    نيز به مانند آن   ها     آن اگر .2

 )7 /بقره. (كند  را از تو دفع مىها   آناند و خداوند، شر  كنند، از حق جدا شده
ـ به يقـين، رسـولى     بِـاْلُمْؤِمنيَن َرُؤٌف رَحـيمٌ   َعَلْيُكمْ  َقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنـُْفِسُكْم َعزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحريصٌ لَ  .3

بت هاى شما بر او سخت است؛ و اصرار بر هدايت شما دارد؛ و نـس               سويتان آمد كه رنج   ه  از خود شما ب   
  )128/توبه( .به مؤمنان، رئوف و مهربان است
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 كـه بـا شـما    در مقابـل كـساني     1 »َاِشّداُء َعَلی الُکّفاِر رَُحمـآُء بَيـنَـُهم  «]اما[داراي رأفت   
باشيد؛ يعني سـخت باشـيد؛ مثـل        » َاِشـّداء«كنند و دشمن شما هستند        مي دشمني

خاكريزِ نرم نباشيد كه دشمن از هرجا خواست بتواند در شما نفوذ كند؛ مـستحكم               
هايتان با هم صاف باشـد،   ، بين خودتان، دل»رَُحمآُء بَيـنَـُهم«باشيد، ايستاده باشيد اما  
واند شما را از هم جدا كند، مرزهاي جغرافيايي نتواند          ها نت  با هم مهربان باشيد؛ اسم    

ها را در مقابـل هـم قـرار           شما را با هم دشمن كند، مرزهاي جغرافيايي نتواند ملّت         
 )1393/10/19( .هاي پيغمبر است بدهد؛ اين از آن درس

   نفوذماهيت ـ 3
  .هاي مختلف است جانبه در زمينه اي همه ماهيت اين طرح دشمن هم حمله

ي فرهنگي و اعتقـادي و سياسـيِ اعـالم            جانبه  ي همه   ا مواجهيم با يك حمله    م
كنيد لكن اطّالع      مي گويم، قاعدتاً از من قبول       مي نشده؛ يعني شما حاال كه من دارم      

افتـد؛       مي چه دارد اتّفاق   افتد؛ بنده اطّالع دارم از آن         مي چه دارد اتّفاق   نداريد از آن  
 )7/94/ 13( .افتد   ميرد اتّفاقبينم چه دا   ميمن دارم

   نفوذمقدماتـ 4
  . اما براي اين حمله مقدماتي الزم است

 .؛ انواع و اقـسام    ] است[هاي برخورد با اسالم و دشمني با اسالم هم متنوع             شيوه
كننــد بــراي نفــوذ كــردن، بــراي   مــيكننــد، راه پيــدا  مــينــشينند فكــر  مــي
  )31/5/94(_.زدن ضربه

  ـ مصداق1/4
  : اديق مراكزي كه براي اين دشمني تشكيل شده موارد زير استاز مص

اقدام رژيـم صهيونيـستي در اوايـل انقـالب بـراي تـشكيل جمعيـت                ـ  1/4ـ1
  .مطالعاتي درباره تشيع

                                            
ـنَـُهمْ  ُمَحمَّدٌ . 1 اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحماُء بـَيـْ  فرستاده خداست؛ و كسانى) ص(ـ محمد  َرُسوُل اللَِّه َو الَّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

 )29/فتح. (كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند
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هاي اول پيروزي انقالب اسالمي بـود كـه مـا اطّـالع پيـدا كـرديم رژيـم                    سال
داده كـه بنـشينند     هـا     ن اي صهيونيستي يك جمعيتي را معين كرده است و پول به         

راجع به اسالم و راجع به شيعه فكر كنند، مطالعه كنند، بررسي كننـد؛ خـب، ايـن                  
شـود ايـن      جور مـي    مطالعه براي چيست؟ اين مطالعه براي اين است كه ببينند چه          

  ]كـه  اين[اسالمي را خنثي كرد؛      )بيداري( ي  عامل عظيم را، اين بيداري را، اين يقظه       
اند كه قدرت دارنـد،   اند، فهميده  هاي مسلمان كه بيدار شده     به ملّت شود    طور مي   چه

  )31/5/94 (.ها خرج كردند نشستند پول. توانند كار كنند ضربه زد اند مي فهميده
  برگزاري جلسات متعدد در اروپا و آمريكاـ 1/4ـ2

ا كه بعضي را خبر داريم، بعضي رها مركز و كانون ـ   اش بود؛ ده كه گفتم، يكي اين
ـ در اروپـا، در آمريكـا، در رژيـم صهيونيـستي، در بعـضي از                زنيم    هم حدس مي  

هـا   كـه ببيننـد راه   وجود آمد، بـراي ايـن   بهها   اينكشورهاي وابسته و تحت فرمان  
  )31/5/94(. چيست

  دست آمدن نفوذ هاي به راه ـ 2/4
  :اند و مقدمه نفوذ است عبارتند از برخي از نتايجي كه به آن رسيده

  ايجاد اختالفـ 2/4ـ1
  خشونتايجاد ـ 2/4ـ2
  ـ بد نام كردن اسالم2/4ـ3
  ـ تجزيه كشورهاي اسالمي2/4ـ4
  هاي مسلمان به جان هم انداختن ملّتـ 2/4ـ5
  به جان هم انداختن آحاد يك ملّتـ 2/4ـ6

  :اند اي فرموده امام خامنه
دن اسـالم را،    بينيد ايجاد اختالف را، ايجاد خشونت را، بدنام كر            مي وقت شما   آن

هاي مـسلمان را و بـه        تجزيه كردن كشورهاي اسالمي را، به جان هم انداختن ملّت         
 )31/5/94(. دانند  ميجان هم انداختن آحاد يك ملّت را جزو كارهاي الزم خودشان
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  راهكارـ 5
كارهـاي     راه  برخي از اين  . كارهايي الزم است    بعد از اين مقدمات براي نفوذ راه      

  .اند به شرح زير است اي پرده از آن برداشته خامنهدشمن كه امام 
  عنوان فرشته نجات بزك كردن آمريكا بهـ 1/5

كه از ابليس بـدتر   ـ  ها اصرار دارند اين شيطان بزرگ را با اين خصوصيات بعضي
گـري   كنـار، انقالبـي   چرا؟ دين به. بزك كنند و به شكل فرشته وانمود كنند ـ  است

شود؟ كدام عقلي و كدام       مي شود؟ عقل چه    مي صالح كشور چه  كنار؛ وفاداري به م     به
عنـوان دوسـت،      دهد كه انسان قدرتي مثل قدرت آمريكـا را بـه            مي وجداني اجازه 

 هـستند؛    ]گونـه   [ي نجات انتخاب بكند؟ اين      عنوان فرشته   عنوان مورد اعتماد، به     به
شيده، با كـراوات، بـا      آرايند؛ با ظاهر اتوك       مي بله، خودشان را  . حقيقت امر اين است   

لوح جور ديگري     ظاهر چشمگير، خودشان را در چشم افراد ساده        هادكلن، با ظواهر ب   
اين در مورد مـا اسـت؛ در مـورد          . استها     اين دهند؛ حقيقت رژيم آمريكا     مي جلوه

ملّت بزرگ ايران اين شيطان بزرگ را از كشور         . جور است   كشورهاي ديگر هم همين   
گذاريم دوباره برگـردد؛ نبايـد بگـذاريم از در رفـت، از پنجـره               بيرون كرد؛ نبايد ب   

 )18/6/94( .شود تمام نميها   اينبرگردد؛ نبايد اجازه بدهيم نفوذ پيدا كند؛ دشمني

  .اعتقادات سياسي و سست كردن اعتقادات ديني ـ 2/5
  .ها در داخل كشور تقويت نارضاييـ 3/5
ال   خصوص جوان  هها ب  جذب جوان ـ  4/5 و اثرگـذار در سـطوح       هاي فعـ 

  .مختلف براي مقاصد خودشان
شـان   ي ابزارهايي كه براي     ر سياسي دشمن با همه    گر فرهنگي دشمن و لش    گلش

اند به ما براي سست كردن اعتقادات ديني ما، سست كردن             ممكن بوده، حمله كرده   
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خـصوص   هها ب  ها در داخل كشور، جذب جوان       اعتقادات سياسي ما، تقويت نارضايي    
 هاي فعال و اثرگذار در سطوح مختلف بـراي مقاصـد خودشـان؛ دارنـد كـار                 جوان
اللّهـي،    هاي حـزب    گيرد؛ بچه   مي كارهايي دارد انجام  ها     اين خب، در مقابل  . كنند مي

 دهند لكـن بـيش از       مي مردمان مؤمن، مسئوالن باتعهد كارهاي خوبي دارند انجام       
اي مهم، همين است كـه ايـن مفـاهيم          ه يكي از قلم  . بايد در كشور كار بشود    ها    اين

ي شـهيد،     باارزش مثل مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، مفهوم شهيد، مفهوم خانواده         
 )7/94/ ( .مفهوم صبر براي خدا، احتساب هللا بايد زنده بماند

  هدفـ 6
ها،  تغيير باورها، آرمان  ، نفوذ نيـز   در راستاي كارها    هدف دشمن از انجام اين    

، زيرا وقتـي باورهـاي       است  مردم و افراد مؤثر جامعه     ها و سبك زندگي     نگاه
  .و در كشورشان كاري سهل خواهد بودها   آنيك ملت تغيير كرد نفوذ در

 ايجاد خلل در باورها اسـت؛ بـاور انقالبـي، بـاور             ...هاي ورود و نفوذ       يكي از راه  
هـا    اين كنند؛ رخنه كردن در     مي هاي انقالبي و ديني اختالل ايجاد      در معرفت . ديني
هاي گوناگوني هم دارند؛ اسـتاد       كنند و آدم    مي ي طرق هم استفاده     و از همه  . ..است

ي فكري و علمـي هـم دارنـد؛           دانشگاه هم دارند، فعال دانشجويي هم دارند، نخبه       
 )25/6/94(. ها هستند جور آدمي براي ايجاد اين رخنه همه

دور هم جمـع كننـد؛ يـك    افراد را جذب كنند،    ] از اهداف دشمن اين است كـه       [
توانند در جامعـه     هدف جعلي و دروغين مطرح كنند و افراد مؤثّر را، افرادي كه مي            

آن سـمت مـورد نظـر       . اثرگذار باشند، بكشانند به آن سمت مورد نظـر خودشـان          
ها، تغيير سبك     ها، تغيير نگاه   چيست؟ آن عبارت است از تغيير باورها، تغيير آرمان        

  )4/9/94(. زندگي
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  نتيجهـ 1/6
 بر كشور بي قيد و شرط     ط  لتسهـم    كند   نهايي كه دشمن دنبال مي      نتيجه

  .است
هـاي    گيـري   هاي مختلـف و قيافـه      همه هم بدانند كه هدف دشمنان ما با ريخت        

زنند،   ميكنند، گاهي لبخند  ميگاهي اخم ـ  دهند  ميمختلفي كه از خودشان نشان
 دشـمن . تسلّط بر كشور است ـ  نندك  ميدهند، گاهي تهديد  ميگاهي اوقات وعده

دشـمن  ... قيدوشرط خود بـر ايـن كـشور؛           ي بي   خواهد برگردد به دوران سلطه     مي
ي تالش دشمن براي ايـن اسـت كـه جلـوي حركـت       گري است و همه   دنبال سلطه 

ي پيشرفت و ترقّي و اوج اين ملّت اسـت            اسالمي نظام جمهوري اسالمي را كه مايه      
هاي تروريست تكفيـري      مدار آمريكايي گفته بود كه گروه      سياست  يك كهنه . بگيرد

چه براي ما مهم است، ايـران        ها اهميتي ندارند، باشند عيب ندارد، آن        براي ما غربي  
 )14/3/94(.اسالمي است؛ چون ايران اسالمي درصدد ايجاد يك تمدن عظيم است

  ها عرصهـ 7
هـا     آن ي  ده و در همه   هاي مختلفي را انتخاب كر      دشمن براي نفوذ خود عرصه    

باشد ولي دشـمن در   ها متفاوت مي البته اهميت اين عرصه . در حال فعاليت است   
  .فعال استها   آنتمام

العالي بـه مـوارد زيـر تقـسيم      اي مدظله ها در فرمايشات امام خامنه    اين عرصه 
  .گردد مي

  نفوذ فرهنگيـ 1/7
را دگرگون كند؛ و آن     ي فرهنگي، باورهاي جامعه       كند در زمينه    مي دشمن سعي 

هـا     آن جا كند، خدشـه در      باورهايي را كه توانسته اين جامعه را سرِپا نگه دارد جابه          
 لياردها خرج ي م كنند؛  مي ها خرج. وجود بياورد   بهها     آن وارد كند، اختالل و رخنه در     
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 )25/6/94( .كنند براي اين مقصود؛ اين رخنه و نفوذ فرهنگي است مي

  اهميتـ 1/7ـ1
اي از نفـوذ      ترين راه نفوذ است كه طبق تأكيد امـام خامنـه             فرهنگي مهم  نفوذ

  .تر است اقتصادي و امنيتي نيز مهم
 )25/6/94( .تر، نفوذ سياسي و نفوذ فرهنگي است از همه مهم

   راهـ 1/7ـ2
  انقالبـي  و. دينـي هاي    و معرفت  يايجاد خلل در باورها   راه نفوذ فرهنگي هم     

  .است
ايجاد خلل در باورها اسـت؛ بـاور انقالبـي، بـاور             ... د و نفوذ  هاي ورو   يكي از راه  

هـا     اين كنند؛ رخنه كردن در     مي هاي انقالبي و ديني اختالل ايجاد      در معرفت . ديني
 )25/6/94(. است

  ـ ابزار1/7ـ2ـ1
هاي گوناگوني هم دارند؛ اسـتاد       كنند و آدم    ي طرق هم استفاده مي      از همه ) الف

   ي فكري و علمـي هـم دارنـد؛           ال دانشجويي هم دارند، نخبه    دانشگاه هم دارند، فع
  )25/6/94 (.ها هستند جور آدمي براي ايجاد اين رخنه همه

هاي روزافزون محيط مجازي در خدمت تحقق اهداف جنگ           ي پيشرفت   ههم) ب
 افـزاري، لـشكر عظـيم    هاي سـخت  تر از اين امكانات و پيشرفت نرم است اما مهم

هاي   ي ارتباطات و رشته     ادبي، اجتماعي، و فعاالن برجسته    سياسي،   فكري، نخبگان
افزاري قوي و تأثيرگذاري را براي تحقق اهـداف           ي نرم   است كه عقبه   مختلف هنري 

  )20/7/94(. فراهم آورده است جنگ نرم
هـا لطمـه     هـا و انقـالب     ي كه از اين قيـام     يها المللي و قدرت    مستكبران بين ) ج
ي توان سياسـي و امنيتـي و مـالي، بـراي              مانند و با همه    بيكار نمي ها     آن .اند  ديده

ابزار آنـان،   . آيند    مي دان مي ي نفوذ و قدرت خود در اين كشورها، به          برقراريِ دوباره 
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ها نشان داده است كه درميان خواص، هستند          تجربه. تطميع و تهديد و فريب است     
 غفلت، آنان را دانسته     شود و ترس و طمع و       مي كساني كه اين ابزارها در آنان كارگر      
چشم بيدار جوانان و روشنفكران و عالمان       . آورد  يا ندانسته به خدمت دشمن درمي     

 )14/8/90 (.دقت مراقبت كنده ديني بايد ب

  ـ راه مقابله1/7ـ2ـ2
بايد معرفت به انقالب يك معرفت آگاهانه، روشن، جامع بوده باشد؛ انقالب            ) الف

اي   ي كارهاي فرهنگي در اين مورد، كاسـتي          زمينه اگر در ].  شناخت[را درست بايد    
بايستي برادران و خـواهران     . وجود دارد، حتماً بايد برطرف بشود؛ نگاه كنيد ببينيد        

  .سپاه از صدر تا ذيل مجهز باشند به منطق مستحكم انقالب
جـور آدمـي بـراي         همـه  ...شود  مي چون ضد انقالب امروز از طرق مختلفي وارد       

برادران در سطوح مختلف سپاه بايستي اين آمادگي را و          . ها هستند   نهايجاد اين رخ  
 )25/6/94 (.اين اقتدار منطقي را داشته باشند

ها   ها و سبك زندگي اسالمي ايراني و ممانعت از رخنه           ارزش  ترويج هنجارها،   ) ب
جانبـه    هاي فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همـه               و آسيب 

 )14/6/94( .گي و نيز ارتقاي فرهنگ كاربري و سواد فضاي مجازي جامعهفرهن
هاي گوناگون،   در بخش . هاست هاست، متعلق به جوان    امروز كشور مال جوان   ) ج
بـا نفـوذ دشـمنان، بـا تـأثير فرهنگـي            . ها بايد خودشان را آماده نگه دارند       جوان

ها  كند، شما جوان    مي قاي كه دشمن در جامعه تزري       كننده  دشمنان، با عوامل سست   
اسالم را بـه عنـوان نجـاتبخش مـادي و معنـوي بدانيـد و                . مقابله و مبارزه كنيد   

 )23/7/90( .بشناسيد

  نفوذ امنيتيـ 2/7
ها، ارتبـاط بـا دانـشمندان،         اش راه علمي است؛ از طريق ارتباط با دانشگاه          يكي

در بـاطن  ] ولـي [علمـي  ظاهر  هاي به كنفرانس ـ  ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو
يكـي از   . ]اسـت [ها    فرستند؛ اين يكي از راه      مي جا افراد امنيتي را اين   ـ   براي نفوذ 

هـاي امنيتـي را       مـأمور مـستقيم دسـتگاه     . هاي فرهنگي و هنري اسـت       ها، راه   راه



  راهبردها و راهكارهاي مقابله ـ تئوري نفوذ

 

11 

كنند   مي ي موسيقي معين    هنر براي، فرض كنيد، جشنواره      عنوان يك فرد صاحب     به
. لبتّه خوشبختانه وزارت اطّالعات فهميد، زودتر جلويش را گرفت        كه بفرستند؛ كه ا   

كسي  ـ  ي موسيقي مثالً جشنواره ـ  ي هنري عنوان حضور در يك جشنواره يعني به
 ]فـرد [عنوان    كنند كه اين آدم، صددرصد سياسي و امنيتي است؛ به           مي را انتخاب 
 )94/12/20(فرستند؟   ميخب، براي چه. فرستند  ميجا هنري اين

  مسئول مقابلهـ 2/7ـ1
اي مسئول مقابله با نفوذ امنيتي را سپاه و مسئولين مربوطـه              امام خامنه ) الف
 .اند دانسته

 ـ  از جمله خـود سـپاه   ـ  نفوذ امنيتي عوامل خودش را دارد، مسئولين گوناگون
 )25/6/94( .گيرند  ميشاءاهللا جلوي نفوذ امنيتي دشمن را با كمال قدرت ان

 آنان را نيز در     حكم انتصاب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي      ته در   و الب ) ب
  .مواردي مسئول اين بخش اعالم كردند

جانبه فضاي مجازي كـشور و نيـز          سازي و حفظ امنيت همه      اهتمام ويژه به سالم   
اندازي بيگانگـان در      حفظ حريم خصوصي آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست           

 )14/6/94( .اين عرصه

  نفوذ اقتصاديـ 3/7
هاي نفوذ    انواع و اقسام گوناگون، راه    . ديگر است ] هاي  از راه [نفوذ اقتصادي يكي    

 )94/12/20 (.دارند؛ ما بايستي مراقب باشيم، بايد مواظب باشيم
هاي اقتصادي نقاط ضعفي  ريزي هاي اقتصادي و برنامه گيري ي تصميم ما در زمينه

ده است كه دشمن احساس كنـد بـا تحـريم و            ايم؛ اين نقاط ضعف موجب ش       داشته
تواند رخنه ايجاد كند؛ اين فرصتي است براي ما تا اين نقاط ضعفمان را  امثال آن مي
 )29/8/92 (.شاءاهللا برطرف خواهيم كرد را برطرف كنيم و انها   آنبشناسيم،

  ـ اهميت3/7ـ1
ت   نفوذ اقتصادي ممكن است، كـه البتّـه كـم          يـتـصادي  تـرين آن نفـوذ اق       اهم

 )25/6/94(ـ.است
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  ـ هدف3/7ـ2
ايـشان  . است هاي اقتصاد مستحكم تزلزل پايههدف دشمن از نفوذ اقتصادي،    

  :اند فرموده
هاي بيناي مسئولين اقتصادي بايستي باز باشـد و          هاي اقتصادي، چشم    در زمينه 

ي   نفوذ اقتصادي پيدا نكنند؛ چون نفـوذ دشـمن پايـه          ]  دشمنان[مواظب باشند كه    
 )25/6/94(. كند  ميد محكم را متزلزلاقتصا
  ـ راه مقابله3/7ـ3

پيگيـري   با نفوذ اقتصادي دشـمن  راه مقابلهاي تنها    طبق فرمايش امام خامنه   
  .است اقتصاد مقاومتي با تمام توان

هايي كـه    اقتصاد مقاومتي عامل استحكام است در مقابل آن كساني و آن قدرت           
 اي و امنيتي خودشان دارند اسـتفاده        و رسانه ي ظرفيت اقتصادي و سياسي        از همه 

يكـي از   . كه به اين ملّت و اين كشور و اين نظام ضربه وارد كننـد              كنند براي اين   مي
اين هـشدار را مـا      . هايي كه فعالً پيدا كردند عبارت است از رخنه از راه اقتصاد             راه

هـاي     توانـايي  ها است مطرح كرديم و گفتيم؛ مسئولين هم هر كدام به فراخور            سال
ت     ي تـوان، بـا همـه        هاي خوبي كردند لكن ما بايد با همـه         خودشان تالش  ي ظرفيـ

شود تقواي اجتماعي ما در       مي موضوع اقتصاد مقاومتي را در داخل دنبال كنيم؛ اين        
 )2/4/94( .ي اقتصادي ي مسئله زمينه
  ـ مصداق3/7ـ4

كل كشور مـالزي    ولي امر مسلمين جهان درباره مصداق نفوذ اقتصادي به مش         
  :اند اشاره كرده و فرموده

جاهايي كه توانـستند خودشـان را بـر          جاهايي كه نفوذ اقتصادي كردند، آن      آن
. سوار بكنند، پـدر آن كـشورها درآمـد         ها مثل يك بختكي    اقتصاد كشورها و ملّت   

اينجا ده پانزده سال قبل از اين، رئيس يكي از همين كشورهايي كه جزو كشورهاي               
ي ما بود، در سفري كه به تهران داشت و پيش ما آمد به من گفت              ي منطقه   هپيشرفت

 آقا ما به خاطر نفوذ اقتصادي در ظرف يك شب تبديل شديم به فقير، به گدا؛ راست
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كند اين كشور را به زانو   ميخاطر فالن خصوصيت اراده دار، به فالن سرمايه. گفت مي
كنـد كـه اقتـصاد آن         مي يرون يا تصرّفاتي  كشد ب   مي ي خودش را    سرمايه: دربياورد

 )25/6/94(. كشور به زانو دربيايد

  ـ نفوذ سياسي4/7
  . نفوذ استهايشكلترين  اي يكي از مهم  در فرمايش امام خامنهنفوذ سياسي

ت    در مقابل نفوذ فكري و فرهنگي و سياسي، كم        ) نفوذ اقتصادي و امنيتي   ( يـاهم
  )25/6/94 (.است
  ـ علت اهميت4/7ـ1

 اين نفوذ اين است كه دوران روش استعماري در جهان به پايان رسيده و از                 اهميت دليل
توانند   گيران و كساني كه در رأس امور جامعه هستند اگر تحت نفوذ باشند مي               طرفي تصميم 

  .اهداف دشمنان را در كشورها پياده كنند
لّط بكننـد،   دارند كه يك نفر از خودشان را بر يك كشوري مس           ها دوست نمي   آن

 در هند ايـن كـار را كردنـد؛ از           20 و اوايل قرن     19مثل آن چيزي كه در اواخر قرن        
امـروز ايـن    . خودشان آنجا مأمور داشتند؛ يك نفر از انگلـيس رئـيس هنـد بـود              

  )25/6/94 (.پذير نيست امكان
  ـ مصداق4/7ـ2

  . استسازي گيري و تصميم نفوذ در مراكز تصميم نفوذ سياسي نيز مصداق
سـازي،    گيري، و اگر نشد تصميم      نفوذ سياسي هم اين است كه در مراكز تصميم        

  )25/6/94(. نفوذ بكنند
  )مصداق ذكر شده (ـ نتيجه4/7ـ2ـ 1

كند هم اين است كه مسئولين يك        اي كه دشمن از اين نفوذ دنبال مي        نتيجه
  .گيري نمايند تصميمها   آنكشور بر طبق مصالح

كه از خود آن ملّت كساني در رأس آن كشور باشند كه بهتر اين است ها   آنبراي
هـا    آنو بـر طبـق مـصالح    هـا      آن اراده كنند، مثل  ها     آن فكر كنند، مثل  ها     آن مثل

  )25/6/94(. تصميم بگيرند؛ اين نفوذ سياسي است
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  ـ نتيجه4/7ـ3
اگر نفوذ سياسـي دشـمن تحقـق پيـدا كنـدحركت يـك كـشور طبـق اراده                   

  .مستكبرين خواهد بود
تـأثير    هاي مـديريتي يـك كـشور تحـت          هاي سياسي و دستگاه     تي دستگاه وق

ها در اين كشور بر طبـقِ         گيري  ي تصميم   وقت همه   دشمنان مستكبر قرار گرفت، آن    
. شـوند  ي مستكبرين انجام خواهد گرفت؛ يعني مجبـور مـي           خواست و ميل و اراده    

گيري آن    هتوقتي يك كشوري تحت نفوذ سياسي قرار گرفت، حركت آن كشور، ج           
هـم همـين را    هـا      آن اسـت؛ ها     آن ي  هاي مديريتي، بر طبق اراده      كشور در دستگاه  

  )25/6/94 (.خواهند مي
  ـ راه مقابله4/7ـ4

كار مهم ارائه فرمودند كـه بـه           با نفوذ سياسي هم چند راه       مقابله رهبر معظم انقالب براي   
  .شرح زير است

   در مقابل دشمنملتبيداري ـ 4/7ـ4ـ 1
     الف ـ كه نتيجه اين بيداري نا اميدي دشمن خواهد بود    
  هاي انقالب استحكام پايهـ 4/7ـ4ـ 2
  استحكام فكر انقالبي بين نخبگان انقالبيـ 4/7ـ4ـ 3

اند  منتظر نشستهها   آن.نااميد خواهد شدها   آنچه ما بيدار باشيم، اميد اگرچنان
ايران خوابش ببرد؛ منتظـر ايـن       كه يك روزي ملّت ايران و نظام جمهوري اسالمي          

دهند كه ده سال بعد، ايران آن ايران نيست و ديگـران هـم كـه                  مي وعده. هستند
نبايد گذاشـت ايـن فكـر و ايـن اميـد            . تصورشان اين است  ! كنند ديگر كاري نمي  

هاي انقـالب و فكـر انقالبـي در           چنان پايه   شيطاني در دل دشمن پا بگيرد؛ بايد آن       
اشد كه مردن و زنده بودن اين و آن و زيـد و عمـرو، تـأثيري در                  جا مستحكم ب   اين

ي   ي اساسـي نخبگـان سـپاه و همـه           حركت انقالبي اين كشور نگذارد؛ اين وظيفه      
 )25/6/94 (.نخبگان انقالبي اين كشور است
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  قسمت دوم
  مصداق ابزارـ 8

راي مثال به دو    اي ب   كند كه امام خامنه     دشمن براي نفوذ از ابزارهاي مختلفي استفاده مي       
  .اند نمونه از اين ابزار اشاره فرموده

  اي استفاده دشمن از توافق هستهـ 1/8
 اي، هرجا فرصت پيدا كردنـد و        در همين مذاكرات مربوط به مسائل انرژي هسته       

شان جمع بـود   هاي ايراني بحمداهللا حواس كه البتّه طرف ـ  داده شدها   آندان بهمي
يـك   يك نفـوذي كردنـد،   ـ  هايي پيدا كردند فرصتها  ن آاما يك جاهايي باالخره

  )15/7/94(.چه ممنوع است اين است حركت مضرِّ براي منافع ملّي انجام دادند؛ آن
   ـ اقدام مقابل ما1/8ـ1

بـستن راه نفـوذ سياسـي و         حركـت دشـمن    در مقابـل ايـن       اقدام مقابل ما  
  .بود اقتصادي و فرهنگي با همه توان

اي پيدا كنند بـراي        كه از اين مذاكرات و از اين توافق، وسيله         ها اين بود    نيت آن 
طور قاطع خواهيم بست؛ نه      ما اين راه را بستيم و اين راه را به         . نفوذ در داخل كشور   

ها   ها را در كشورمان اجازه خواهيم داد، نه نفوذ سياسي آن            نفوذ اقتصادي آمريكايي  
كه اين توان ي توان ـ  ها را؛ با همه ي آنها را، نه نفوذ فرهنگ را، نه حضور سياسي آن

 ـ مقابلـه خـواهيم كـرد؛ اجـازه نخـواهيم       هم بحمداهللا امروز توان زيـادي اسـت  
 )26/5/94(ـ.داد

   ـ تذكر به مسئولين1/8ـ1ـ 1
  :در همين راستا ايشان تذكر مهمي به مسئولين دادند كه

منيتي و دفـاعي كـشور   وجه اجازه داده نشود كه به بهانه نظارت به حريم ا             هيچ  به
  .نفوذ كنند

كنـيم، ايـن اسـت كـه      به مسئولين محترم تذكّر داديم و به شما هم عرض مـي          
به حريم امنيتي و دفـاعي      ها     اين ي نظارت،   وجه اجازه داده نشود كه به بهانه        هيچ  به

وجه مأذون نيستند كـه بـه         هيچ  مسئولين نظامي كشور به   . كشور نفوذ كنند؛ مطلقاً   
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هـا، بيگانگـان را بـه حـريم و           ي بازرسي و مانند اين حرف       ي نظارت و به بهانه      بهانه
ي دفاعي كشور را متوقّف كننـد؛         حصار امنيتي و دفاعي كشور راه بدهند، يا توسعه        

ي نظامي،    دفاعي كشور، توانايي دفاعي كشور، مشت محكم ملّت در عرصه         ي    توسعه
تـر بـشود؛ يـا حمايـت مـا از بـرادران               اين بايستي همچنان محكم بماند و محكم      

مطلقاً نبايستي در مذاكرات مـورد خدشـه قـرار          ها     اين مان در نقاط مختلف؛    مقاوم
 )20/1/94( .بگيرد

   جمهوري اسالميها به مذاكره با ـ اصرار آمريكايي2/8
هـا بـه      مصداق دومي كه رهبر معظم انقالب ذكـر فرمودنـد اصـرار آمريكـايي             

  .مذاكره با جمهوري اسالمي ايران است
براي دشمني، نظام جمهوري اسـالمي اسـت و هـر كـار             ها     آن بيشترين تمركز 

زننـد، بـراي نفـوذ        مـي  و اين هـم كـه دم از مـذاكره و گفتگـو            ] كنند مي[بتوانند  
 )5/7/94(ـ.است

   ـ موضع ما2/8ـ1
  .اما موضع جمهوري اسالمي براي مقابله با اين نفوذ عدم مذاكره است

ايـم،    ما اهل مـذاكره   . كنيم  با آمريكا نمي   ]اما[كنيم،    مي ي دنيا ما مذاكره     با همه 
ها، هم مـذاكرات در سـطح اقـوام، هـم            اهل تفاهميم؛ هم مذاكرات در سطح دولت      

كنيم جز با آمريكا؛ و   ميايم و با همه مذاكره  اهل مذاكرهمذاكرات در سطح اديان؛ ما
جاي خود محفوظ كه اصـل وجـود رژيـم صهيونيـستي،        هالبتّه رژيم صهيونيستي ب   

 )18/6/94(.وجود نامشروع و دولت جعلي است

   ـ دليل ما2/8ـ1ـ 1
ستكبر هاي ايـن دولـت مـ        ها و سوء استفاده      براي عدم مذاكره با آمريكا توطئه      دليل ما اما  
  .ها از مذاكره تنها نفوذ تسلط بر كشور ايران است زيرا هدف آن. است

هـاي اقتـصادي،    مذاكره آمريكا با جمهـوري اسـالمي ايـران يعنـي نفـوذ در زمينـه       
  فرهنگي، سياسي و امنيتي
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ي دنيـا   ي با همان معناي امروزي مخالفتي نداريم؛ مـا االن بـا همـه    ما با مذاكره  
هـاي    كنـيم، بـا دولـت       مـي  هاي اروپايي مذاكره   ما با دولت  . كنيم  مي داريم مذاكره 

اي  مذاكره است؛ ما با مذاكره مسئلهها   ايني ؛ همه] كنيم  ميمذاكره[آمريكاي التين  
كنيم اين نيست كـه بـا اصـل          گوييم با آمريكا مذاكره نمي      مي كه معناي اين . نداريم

ايـن يـك علّتـي دارد، ايـن را          . يمي با آمريكا مخالف     مذاكره مخالفيم؛ نه، با مذاكره    
چنان   كنيم، آن   مي انسان هوشمند بايد بفهمد كه چرا؛ والّا با ديگران هم كه مذاكره           

ها   آنتفاوتند، با دشمنند، بعضي بيها   آنبعضي از ـ چاك ما كه نيستند دوستان يقه
 ي آمريكـا بـا جمهـوري اسـالمي     اما مذاكره ـ  كنيم مشكلي هم نداريم  ميمذاكره

خواهند  ميها     آن براي مذاكره كردند اين است و     ها     آن ايران، يعني نفوذ؛ تعريفي كه    
امروز غول عظيم تبليغاتي دنيا در مشت آمريكا است؛         . راه را براي تحميل باز كنند     
شدت دشمن بشريت و دشمن فضيلت، با آمريكا، هـر          ه  امروز جريان صهيونيستيِ ب   

. آيـد بيـرون و بـا هـم هـستند              مـي   آستين شان از يك   دو در يك لباسند، دست    
ي   كـه بتواننـد، هـم در زمينـه         يعني راه را باز كردن بـراي ايـن        ها     اين ي با   مذاكره

هاي سياسي و امنيتيِ كشور نفـوذ         ي فرهنگي، هم در زمينه      اقتصادي، هم در زمينه   
 )5/7/94( .كنند

دارد و منفعتـي    شماري كه     خاطر ضررهاي بي    ي با آمريكا ممنوع است به       مذاكره
كند با مذاكره با فالن دولتي كه نه چنين امكاناتي دارد،             كه اصالً ندارد؛ اين فرق مي     

 )5/7/94 (.فهمند با همديگر متفاوت است، اين را نميها   ايناي دارد؛ نه چنان انگيزه

  ها هدف آمريكايي ـ 2/8ـ2
هاي خود بـر   تحميل خواسته ها از مذاكره تنها يك هدف دارند و آن        آمريكايي
  .است ملت ايران

مذاكره بهانه است، مذاكره وسـيله      ] اما[ي با ايرانند؛      دنبال چيزي به نام مذاكره    
  )18/6/94( .ها است براي نفوذ است، مذاكره وسيله براي تحميل خواست
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   ـ تذكر2/8ـ3
انـد كـه بايـد مـد نظـر            اي دو تـذكر مهـم داده        در اين موضوع هم امام خامنه     

  . گيردهمگان قرار
  .اي با آمريكا مذاكره كرديم ي هسته تنها در زمينه) الف
  .كنيم هاي ديگر اجازه نداديم و با آمريكا مذاكره نمي در عرصه) ب

اي به داليل مشخّصي كه مكرّر هم اين داليـل را ذكـر               ي هسته   ما فقط در قضيه   
اهللا بحمـد . ايم، موافقت كرديم برونـد مـذاكره كننـد؛ خـب مـذاكره كردنـد                كرده

  .كنندگان ما هم در اين عرصه خوب ظاهر شدند مذاكره
ي مـذاكره نـداديم و بـا آمريكـا مـذاكره              هـاي ديگـر مـا اجـازه         اما در عرصه  

  )18/6/94(ـ.كنيم نمي
  راه مقابلهـ 9

ولي امر مسلمين جهان، كارهايي كه براي مقابله كلي با نفـوذ آمريكـا در ايـران و جهـان                    
  . اند نيز برشمردهاسالم بايد انجام شود را 

  در مقابل نفوذو مردم هشياري مسئولين ـ 1/9
در صـدد   هـا      ايـن  هوشيار باشيم؛ من چند روز قبل از اين، در صحبت گفتم كه           

نفوذند، در صدد رخنه كردنند؛ اين رخنه از جاهاي مختلفي ممكـن اسـت باشـد؛                 
  )4/6/94(. مواظب باشيد

هـاي فرهنگـي       باشـند؛ رخنـه    ي فرهنگي   مسئوالن فرهنگي، بايد مراقب رخنه    
خواهيم بگـوييم    نمي. بسيار خطرناك است؛ بايد حساس باشند، بايد هشيار باشند        

هاي فرهنگي كار بيگانگان است؛ نه، خود ما هم مقـصريم؛ مـسئوالن               ي آسيب   همه
ها    اين ها،  كاري  ها، غلط   كاري  مختلف، مسئوالن فرهنگي، مسئوالن غير فرهنگي، كم      

ا حـضور دشـمن را هـم در             ا همه را به گردن دشمن نمي      تأثير داشته؛ م   اندازيم؛ امـ
  )1/1/93(. توانيم فراموش كنيم ي مسائل فرهنگي نمي زمينه

ها  هائي كه از اين قيام     المللي و قدرت    هاي مستكبران بين    هشياري در برابر حيله   
ي تـوان    ماننـد و بـا همـه       ها بيكار نمـي    آن. ]الزم است [ اند ها لطمه ديده   و انقالب 

ي نفوذ و قدرت خود در اين كشورها،          سياسي و امنيتي و مالي، براي برقراريِ دوباره       
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  )14/8/90 (.آيند به ميدان مي
  مصداق اهميتـ 1/9ـ1

  :اند در اين باره نيز رهبر معظم انقالب دو مصداق را بيان فرموده
  ها  كودكعنوان مثال در مهد هاي فرهنگي از رخنه دشمن به غفلت مجموعه)  الف
  ها و رفت و آمدهاي گوناگون امكان رخنه دشمن در همه دستگاه) ب

شود كه فرض بفرماييد فالن سازمان آمده يك بخـشي از             مي يك وقت آدم خبر   
ي   ـ  ها را مثالً فرض كنيد مهدكودك ـ  ي فرهنگي ما را مجموعه به يك شكل خاصـ

بينـد كـار      مـي  شـود   مي فهمد، بعد كه نزديك     مي كند؛ اين را آدم     مي دارد هدايت 
ا [خطرناكي و كار بزرگي است       ه نداشـته؛    ] امـ رخنـه اسـت؛ در     هـا      ايـن  آدم توجـ

ي  وآمــدها، در همــه هــاي اقتــصادي، در رفــت هــاي گونــاگون؛ در زمينــه زمينــه
 )4/6/94(ـ.ها دستگاه

  تشكيل يد واحد از اقوام و مذاهب گوناگون شيعه و سنيـ 2/9
  مقابله با نفوذ اتحاد اقوام مختلف استطبق فرمايش ايشان دومين راه 

در داخل كشور، خواهران و برادران از اقوام مختلف، از مذاهب گوناگون، در كنار              
نگذارنـد   ـ  كه بحمداهللا تا امروز بوده اسـت  همچنان ـ  هم يد واحده تشكيل بدهند

طـور    در سطح وسيع و گسترده هم همـين       . دشمن نفوذ كند در قلمرو دنياي اسالم      
دارد اصـل   ]  هـست كـه   [ادران سنّي و شيعه در كنار هـم بداننـد كـه دشـمني               بر

 )14/3/94 (.اين هم يكي از خطوط اساسي. كند  ميموجوديت اسالم را تهديد

حركت مردم و مسئولين به نحوي باشد كه دشمن احساس كند           ـ  3/9
  تواند نفوذ كند نمي

را نا اميد كردن دشمن از      هاي مقابله با دشمن       اي يكي ديگر از راه      امام خامنه 
  :اند نفوذ دانسته و فرموده

ٍة َو ِمـن رِّبـاِط الَخيـِل « : كنـد   مي اينكه قرآن به ما امر     َو َاِعـّدوا َلُهـم مَّـا اْسـَتَطعُتم مِّـن قـُـوَّ
 بايست حضور شما، وضعيت شما، حركت شـما جـوري          1 » َعـُدوَّ اِهللا َو َعـُدوَُّکم تُرِهبوَن بِـه

                                            
هـاى   اسـب ) همچنـين (و  ! ، آماده سـازيد   ] دشمنان[ها     آن بله با هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقا       .1

 )60/انفال! (، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد)براى ميدان نبرد(ورزيده 
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دشـمن متجـاوزِ بـالطّبع اسـت؛ طبيعـت          . دچـار رعـب كنـد     باشد كه دشـمن را      
خواران تجاوز است، جلو آمدن است، تصرّف اسـت، پنجـه انـداختن اسـت،                 جهان

كنـد؛ بايـد جـوري        مي ريز شما قابل نفوذ باشد، نفوذ       است؛ اگر خاك  ها     اين طبيعت
 )15/7/94(.تواند نفوذ كند حركت كنيد كه او احساس كند نمي

ي   شتن مفاهيم با ارزش مانند جهاد، شهادت، خانواده       زنده نگه دا  ـ  4/9
  شهيد، صبر براي خدا، احتساب هللا

اند عنوان باال     راه ديگري كه ولي امر مسلمين براي مقابله با نفوذ بيان فرموده           
  .است كه در متن زير آمده است

شـان   ي ابزارهايي كه براي     لشكر فرهنگي دشمن و لشكر سياسي دشمن با همه        
اند به ما براي سست كردن اعتقادات ديني ما، سست كردن             ه، حمله كرده  ممكن بود 

خـصوص  ه  ها ب  ها در داخل كشور، جذب جوان       اعتقادات سياسي ما، تقويت نارضايي    
 هاي فعال و اثرگذار در سطوح مختلف بـراي مقاصـد خودشـان؛ دارنـد كـار                 جوان
اللّهـي،    هاي حـزب    د؛ بچه گير  مي كارهايي دارد انجام  ها     اين خب، در مقابل  . كنند مي

 دهند لكـن بـيش از       مي مردمان مؤمن، مسئوالن باتعهد كارهاي خوبي دارند انجام       
هاي مهم، همين است كـه ايـن مفـاهيم           يكي از قلم  . بايد در كشور كار بشود    ها    اين

ي شـهيد،     باارزش مثل مفهوم جهاد، مفهوم شهادت، مفهوم شهيد، مفهوم خانواده         
 )13/7/94( .ا، احتساب هللا بايد زنده بماندمفهوم صبر براي خد

  مخالفت اسالم با بازگشت سلطه دشمن به كشور ـ دليل مقابله ماـ 10
دليل اصلي مقابله ما با نفوذ هم، اعتقادات ديني مـا و دسـتورات الهـي اسـت              

  .كهبا نفوذ دشمنان مخالفند
ـ   هاي مختلـف و قيافـه      همه هم بدانند كه هدف دشمنان ما با ريخت         هـاي    ريگي

زنند،   ميكنند، گاهي لبخند  ميگاهي اخم ـ  دهند  ميمختلفي كه از خودشان نشان
 دشـمن . تسلّط بر كشور است ـ  كنند  ميدهند، گاهي تهديد  ميگاهي اوقات وعده

قيدوشرط خود بر اين كشور؛ چون اسالم بـا           ي بي   خواهد برگردد به دوران سلطه     مي
ي دشـمن     وي مقاوم در مقابل ايـن توطئـه       شدت مخالف است و نير    ه  اين برگشت ب  
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 خـاطر ايـن اسـت كـه     مخالفت دشمن با اسالم به. است، با اسالم مخالفند  » اسالم«
سد مستحكمي درست كرده ها   آندانند معارف اسالمي، احكام اسالمي در مقابل مي

 )14/3/94( 1.است
                                            

  : فرمايد  به عنوان مثال قرآن مي.1
 ـ افراد با ايمان نبايـد   َمْن يـَْفَعْل ذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَّـهِ ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفريَن َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن َو 

اى با   به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابطه                 
 )28/ال عمران. (خدا ندارد

ُهْم َأْولِياءَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسواًء َفال تـَتَِّخُذوا  كننـد كـه شـما هـم       ــ آنان آرزو مـى ِمنـْ
انتخـاب   و سرپرسـت     هـا دوسـت    بنا بر ايـن، از آن     . مانند ايشان كافر شويد، و مساوى يكديگر باشيد       

 )89/نسا (.نكنيد

  َأْن َتْجَعلُـوا ِللَّـِه َعلَـْيُكْم ُسـْلطاناً ُمبينـاً يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْلكاِفريَن َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمـْؤِمنيَن َأ ُتريـُدونَ 
آيـا  ! گـاه خـود قـرار ندهيـد        غير از مؤمنان، كافران را ولّـى و تكيـه         ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    ـ  
 )144/نسا! (دليل آشكارى بر ضد خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟) با اين عمل،(خواهيد  مى

ُهْم ِإنَّ  وا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َو النَّصارىيا َأيـَُّها الَّذيَن آَمنُ   َأْولِياَء بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض َو َمْن يـَتَـَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمنـْ
و دوسـت و  (يهـود و نـصارى را ولّـى    ! ايـد  اى كسانى كه ايمـان آورده ـ  اللَّـَه ال يـَْهـِدي اْلَقـْوَم الظـَّاِلمينَ 

ها اولياى يكديگرند؛ و كسانى كه از شما با آنـان دوسـتى كننـد، از                 آن! انتخاب نكنيد ) گاه خود،  تكيه
 )51/مائده(كند  ها هستند؛ خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى آن

ـْبِلُكْم َو اْلُكفَّـاَر يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُكْم ُهـُزوًا َو َلِعبـاً ِمـَن الـَّذيَن ُأوتُـوا  اْلِكتـاَب ِمـْن قـَ
افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء ! ايد اى كسانى كه ايمان آوردهـ  َأْولِياَء َو اتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمنينَ 

 خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيزيـد         دوست و سرپرست   )از اهل كتاب و مشركان     (گيرند و بازى مى  
 )57/مائده (.ر ايمان داريداگ

ـ  يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَُّكْم َأْولِياَء تـُْلُقوَن ِإَلْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َو َقْد َكَفُروا ِبما جاءَُكْم ِمَن اْلَحـقِّ 
ما نسبت به آنان اظهار    ش! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد       ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    

 )1/ممتحنه.(اند چه از حقّ براى شما آمده كافر شده ها به آن كنيد، در حالى كه آن محبت مى
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  انواع نفوذـ 11
بنـدي     دو شـكل دسـته     اي انـواع نفـوذ را بـه         اهللا العظمي خامنـه     حضرت آيت 

دسته اول نفوذ فرهنگـي، اقتـصادي، امنيتـي و سياسـي بـود كـه در                 . اند  فرموده
مطالب قبل گذشت و دسته دوم نفوذ فردي و جرياني اسـت كـه در زيـر بـه آن                    

  .پردازيم مي
يك نفوذ موردي است، نفوذ فردي است؛ يك نفـوذ جريـاني       : نفوذ دو جور است   

  )4/9/94(. است
  دينفوذ فرـ 1/11
  عنوان دوست با چهره بزك شده معرفي يكي از افراد دشمن به ـ معنا ـ 1/11ـ1

نفوذ موردي خيلي نمونه دارد، معنايش اين است كـه فـرض كنيـد شـما يـك                  
شـده،    ي آرايـش    ودستگاهي داريد، يك مسئولي هستيد؛ يك نفر را بـا چهـره             دم

ـ   شده، با ماسك در مجموعه    بزك د دوسـت اسـت   ي شما بفرستند؛ شما خيـال كني
  )4/9/94( .كه او دوست نيست، تا او بتواند كار خودش را انجام بدهد درحالي

   ـ انواع1/11ـ2
  ترين نوع نفوذ فردي است جاسوسي، كه كم اهميت ـ 1/11ـ2ـ 1

ترينش جاسوسي    اهميت  گاهي جاسوسي است كه اين كمترينش است؛ يعني كم        
  )4/9/94( .است، خبركشي و خبردهي است

  سازي، عوض كردن تصميم مديران و مسئوالن به نفع دشمن تصميم ـ 1/11ـ2ـ 2
شـما يـك    . كنـد   مي گاهي كارش باالتر از جاسوسي است، تصميم شما را عوض         

توانيد يـك حركـت       مي گير هستيد،   مديري هستيد، يك مسئولي هستيد، تصميم     
 بدهيد اين به    جور انجام   چه اين حركت را اين     بزرگ يا مؤثّري انجام بدهيد، اگرچنان     

جور انجـام بدهيـد؛       كند كه شما حركت را اين       مي آيد كاري     مي نفع دشمن است، او   
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هـاي    ها سابقه هم دارد؛ فقـط هـم دسـتگاه           ي دستگاه  در همه . سازي  يعني تصميم 
 هم هميشه وجود داشته   ها     اين هاي روحاني و ديني و مانند       سياسي نيست، دستگاه  

  )4/9/94( .]است[
   .مثال. 

وم آقاي آسيد حسن تهامي كه از علماي بزرگ كشور ما و سـاكن بيرجنـد                مرح
 بود، رفته بود در بيرجند مانده بود؛ ملّاي خيلي بزرگي بود، اگـر در قـم يـا نجـف                   

ايشان خودش بـراي مـن   . شد؛ مرد بسيار دانايي بود  ميماند، حتماً مرجع تقليد   مي
؛ 1918]  سـال [در  ـ  جنگيدنـد   ميها ها با انگليس وقتي كه عراقي نقل كرد؛ گفت آن

يكي از مراجع وقت، يك نوكري داشت كه خيلي مرد خوبي  ـ  قريب صد سال پيش
كرد، با همه آشنا بود، با همه رفيـق بـود؛             مي گرفت، صحبت   مي ها گرم   بود، با طلبه  

ها غلبـه پيـدا       گفت بعد كه انگليس   . گفت؛ من يادم نيست     مي اسمش را هم ايشان   
را تصرّف كردند و آخرين جا نجف بود كـه وارد نجـف شـدند، خبـر                 كردند و عراق    
گفـت مـن بـاور    ! ها كه اين نوكر فالن آقا، يك افسر انگليسي اسـت        رسيد به طلبه  

وِيش     مـي شود چنين چيزي؟ بعد  مينكردم؛ گفتم مگر بـازار   ـ  گفـت در بـازار حـ
انگليسي و رفتم، ديدم هفت هشت ده نفر افسر   ميداشتم ـ  معروفي است در نجف

 ـ  كردنـد   ميوآمد وقت با اسب رفت آن ـ  آيند   مينظامي انگليسي سوار اسب دارند
بيايند رد شـوند؛  ها   اينشان است؛ خب، من كنار ايستادم كه يك افسري هم جلوي 

آقـاي آسـيد    : وقتي رسيدند به من، ديدم آن افسري كه جلو بود، از آن باال گفـت              
ردم ديدم بله، همان آقايي است كه نـوكر فـالن           نگاه ك ! طور است  هحسن، حالت چ  
جوري اسـت؛ نفـوذ شخـصي         گاهي نفوذ اين  . ديديم  مي ها ما اين را    مرجع بود؛ سال  
هاي سياسي هـم      در دستگاه . شوند  مي ي كسي، وارد دستگاه كسي      است؛ وارد خانه  

ماشاءاهللا از اين قبيل وجود داشته است؛ امروز هم ممكـن اسـت باشـد؛ البتّـه                   الي
 )4/9/94 (.خطرناك است
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  ـ نفوذ جرياني2/11
يك نفوذ موردي است، نفوذ فردي است؛ يك نفـوذ جريـاني       : نفوذ دو جور است   

  )4/9/94(. است
  )4/9/94(. تر، نفوذ جرياني است خطرناك ]نفوذ فردي[منتها از اين 

   معناـ 2/11ـ1
  سيهاي جن وسيله پول و جاذبه شبكه سازي در داخل ملت؛ بهـ 2/11ـ1ـ 1

ي پول كه نقش پـول و         وسيله  سازي در داخل ملّت؛ به      نفوذ جرياني، يعني شبكه   
؛ يكـي   ] است[ترين وسيله دو چيز       عمده. شود  مي جا روشن   نقش امور اقتصادي اين   

  )4/9/94(. هاي جنسي پول، يكي هم جاذبه
  كه در سرنوشت كشور مؤثرندي نفوذ نسبت به اشخاصـ 2/11ـ1ـ 2

، دور هم جمع كنند؛ يك هدف جعلي و دروغين مطرح كنند            افراد را جذب كنند   
توانند در جامعه اثرگذار باشند، بكشانند به آن سمت           و افراد مؤثّر را، افرادي كه مي      

  )4/9/94 (.مورد نظر خودشان
  هدفـ 2/11ـ2

  : كه هدف از نفوذ جرياني عبارت است از اين
  كند   مييي فكرشخص مورد نفوذ همان چيزي را فكر كند كه آن آمريكا

افراد را جذب كنند، دور هم جمع كنند؛ يك هدف جعلي و دروغين مطرح كنند               
توانند در جامعه اثرگذار باشند، بكشانند به آن سمت           مي و افراد مؤثّر را، افرادي كه     

آن سمت مورد نظر چيست؟ آن عبارت است از تغييـر باورهـا،              .مورد نظر خودشان  
ها، تغيير سبك زندگي؛ كاري كنند كه اين شخـصي كـه              هها، تغيير نگا   تغيير آرمان 

مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثير نفوذ قرار گرفته، همان چيزي را فكـر كنـد                 
جوري نگاه كنـي بـه        كند؛ يعني كاري كنند كه شما همان        مي كه آن آمريكايي فكر   

، به مـردم  البتّه يك سياستمدار آمريكايي ـ  كند  ميمسئله كه يك آمريكايي نگاه
ي سـيا   رتبـه  جوري تشخيص بدهي كه آن مأمور عـالي  همان ـ  آمريكا كاري ندارد

بنابراين خيال  . خواهد  مي دهد؛ در نتيجه همان چيزي را بخواهي كه او          مي تشخيص
كه الزم باشد خودش را به خطـر بينـدازد و وارد عرصـه               او آسوده است؛ بدون اين    
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؛ هدف اين است، هدف نفوذ اين اسـت؛ نفـوذ           كني  مي بشود، شما براي او داري كار     
اگر اين نفوذ نسبت به اشخاصـي       . اي، نفوذ گسترده؛ نه موردي      جرياني، نفوذ شبكه  

ي كـشور تـأثيري       در سرنوشت كشور، سياست كشور، آينده     ها     اين انجام بگيرد كه  
هـا   ها تغيير پيدا خواهند كـرد، ارزش       افتد؟ آرمان     مي دارند، شما ببينيد چه اتّفاقي    

ها تغيير پيدا خواهد كرد، باورها تغيير پيدا خواهـد           تغيير پيدا خواهد كرد، خواست    
 )4/9/94( .كرد

  ـ گروه هدف2/11ـ3
گيـران يـا      عمدتاً نخبگـان، افـراد مـؤثر، تـصميم        گروه هدف در نفوذ جرياني      

  .هستند سازان تصميم
ثّر، عمـدتاً   آماج نفوذ هم چه كساني هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افـراد مـؤ            

شـود    مي هستند كه سعي  ها     اين آماج نفوذند؛ ها     اين سازان،  گيران يا تصميم    تصميم
نفوذ انجام بگيـرد؛ بنـابراين نفـوذ خطـر اسـت؛ نفـوذ خطـر بزرگـي                  ها     اين روي
  )4/9/94(ـ.است
  ـ مكمل2/11ـ4

تخطئـه   اين تالش دشمن براي نفوذ هـم         مكملاي    طبق فرمايش امام خامنه   
  .فشارند   ميها پاي كه بر نگاه درست، اصالت و ارزش ]است[كساني 

اي است؛ يكي از چيزهايي كه مكمل اين نفوذ          مكمل اين نفوذ هم كارهاي حاشيه     
 هـا پـاي   ها، بـر نگـاه درسـت، بـر ارزش     ي كساني است كه بر اصالت   است، تخطئه 

 )4/9/94(. فشارند؛ اين مكمل نفوذ است مي
  ـ مصداق2/11ـ4ـ 1

هـاي مختلـف،      كـه بـا زبـان      ]هـستند [كساني  ها هم      اين مكمل  قديمصايكي از   
  .كنند   ميدارند نفوذ را تكميل ]اينان[كنند،    ميگري متهم بسيج را به تندروي و افراطي

كننـد بـه      مـي  كنند، متّهم   مي خواهم بگويم آن كساني كه بسيج را تخطئه        نمي
كننـد؛    مـي  ذگران همكـاري  گري و تندي و چه و چه، آگاهانه دارند بـا نفـو              افراطي
كنم، خبر ندارم اما واقع قضيه اين است كـه           كنند؛ بنده اين ادعا را نمي       مي همراهي
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هاي مختلـف، بـسيج را       هاي مختلف، با زبان    هايي كه در بخش    اين. اين كمك است  
گري و چه و چه و چه، دارند در واقـع نفـوذ را                كنند به تندروي، به افراطي      مي متّهم

شود؛ چون بـسيج      مي دارد تكميل ها     اين ي  وسيله  ي نفوذ به    كنند؛ پروژه  ي م تكميل
ريز مستحكمي اسـت؛ ايـن        ريزهاي مستحكم است؛ بسيج يك خاك       جزو آن خاك  

 )4/9/94(. ريز را نبايد سست كرد خاك

  اي تذكر امام خامنهـ 12
ن خـصوص   ها و اقداماتي كـه در ايـ         ي اصل مسئله نفوذ و صحبت       تذكر مهم ايشان درباره   

  :هاي سياسي و مردم اين بود كه شود به همه مسئولين، جناح انجام مي
  .هاي گوناگون درباره نفوذ موجب غفلت از اصل واقعيت نشود بحث

  . شده استذكربراي اين كه اين مهم اتفاق بيفتد الزاماتي در فرمايش ايشان 
  الزاماتـ 1/12
  ها به يكديگر  متقابل جناحي جناحي و اتهام پرهيز از سوء استفادهـ 1/1/12
  ي موضوع نفوذ هاي بيهوده درباره پرهيز از بحثـ 2/1/12
  پرهيز از طرح اسم نفوذ بدون محتواي الزمـ 3/1/12

جور دشمني، دشمنيِ سخت است؛ بمبي بيندازند، تيري بزنند، تروريـستي             يك
ي  هاي نرم است كه من از چندي پيش مـسئله           جور دشمني، دشمني    يك. بفرستند

گـوييم، حـاال      مي نفوذ كه ما  . ي مهمي است    نفوذ را مطرح كردم؛ نفوذ خيلي مسئله      
ي جنـاحي   ي نفوذ جناحي شد، استفاده مسئله! دهند؛ آقا  ميها واكنش نشان  بعضي

ي جناحي نكنند، بحث بيهوده       خب، استفاده . ها كاري ندارم   كردند؛ من به اين حرف    
را ما كاري ها   ايندون محتواي الزم مطرح نكنند؛ ي نفوذ نكنند، اسم نفوذ را ب        درباره
ت نفـوذ       ]شود مي[شود، هر كار جدي       مي  ولي هر حرفي زده    ،نداريم از اصل واقعيـ ،

 از اصـل قـضيه غفلـت        ...غفلت نشود؛ غفلت نكنيم كه دشمن درصدد نفوذ اسـت         
 ايـن   ها همديگر را متّهم نكنند؛ اين بگويد آقا شما كه گفتي مقصودت            جناح. نكنيم

بود، آن بگويد نه، شما كه گفتي مقصودت اين بود؛ خيلي خب، حاال مقصود هرچـه                
  )4/9/94(  .كند  ميباالخره واقعيت فراموش نشود؛ دشمن دارد براي نفوذ طرّاحي. بود



  راهبردها و راهكارهاي مقابله ـ تئوري نفوذ

 

27 

  



AbbasDavudi.ir

 

28 

  


