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تاثیرجریان شناسیِ «نفوذ»برعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام آرمانها و اهدافش
(با تأکید بر دهه)1191

رشید رکابیان *  /سیروس خندان
1

**

2

چکیده
پژوهش پیشرو به تاثیرجریان شناسی نفوذ بر عدم دستیابی انقلاا اسالا ی باه ت اام نه ان اا و اهاداشش باا
تاکید بر دهه اخیر ی پردازد .جریان نفوذ که سابقه ای طولانی داهد ده ابتدای پیروزی انقلاا اسالا ی باه دهون
نظام ج وهی اسلا ی هخنه کرد و به دلیل شکست های دشا نان ده برانادازی نظاام ده دهاه اخیار و باا هوی
کاهن دن دولت «تدبیر و ا ید» ده قالب ذاکرات هسته ای هخنه خود ها به طرق ختلف اشااایش داد .باه ه ای
دلیل قام عظم ههبری ده ای دهه از ع ر انقلا اسلا ی به ناسبت های ختلف جریان نفاوذ نشاا ،اهادا
انواع و ...نن ها به سؤلی و ردم گوشاد کرند.سؤال تحقیا جریاان نفوذهاه تاا،ثیری برعادم دساتیابی انقلاا
اسلا ی به ت ام اهداشش دهدهه 09داشته است؟ شرضیه تحقیا نفاوذ باه دو شاکل شاردی و جریاانی ده قالاب
جریان شکری سیاسی لیبرال که توسط دش نان انقلا تربیت یاشتند به جریان ساازی نیارو اقادام ن ودناد و ده
جریان ذاکرات هسته ای با نفوذ به دهون دیران و تص یم گیرنادگان باه اخلاال ده اهادا انقلاا و ناکاهن اد
جلوه دادن حاک یت بودند تا از ای طری به تغییر نظام ج وهی اسلا ی که هد اصالی نن اا ایباشاد اقادام
کنند .هوش تحقی توصیفی-تحلیلی وهوش گردنوهی اسنادی کتابخانه ای ی باشد.
کلید واژهها
انقلا اسلا ی نه ان ا قام عظم ههبری جریان لیبرال دولت تدبیر و ا ید.

* دانشیاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نیت الله بروجردی بروجرد ایران (نویسنده سئول)
ra.recabian@gmail.com

** عضو هیات عل ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نیت الله بروجردی بروجرد ایران
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مقدمه
انقلا اسلا ی حادثه باهگ قرن بیستم بود که علاوه بر تحول بنیادی و شراگیر ده ایران بازتا و
دستاوهدهای ج انی شراوانی داشت و با احیاء تفکر دینی بویژه ده صحنه سیاست و جا عه و اداهه زندگی
بشری بسیاهی از تئوهی ها و اصولی ها که قطعی و خدشه ناپذیر عرشی شده بودند وهد هالش قراه داد
انند اصل سکولاهیسم لیبرالیسم دهنیسم و انند نن .ای انقلا بدأ تحولات عظی ی ده صحنه
سیاست و شرهنگ و اجت اع گردید و سرنغاز ال ام بخش بسیاهی از حرکت های ضد استع اهی و ن ضت
های استکباهستیا قراه گرشت و با گذشت نادیک به نیم قرن ه چنان باهگ تری دش و انع
قدهت ای ت ا یت طلب و استع اهگر است.هوش است که دش نان و ننان که ناشع خود ها ده نتیجه ای
تحول عظیم و انقلا دینی ده ت دید و خاطره ی دیدند نتوانند نن ها تح ّل کرده با ت ام توان و به
کاهگیری ه ه ا کانات خود و ده عرصه های ختلف بکوشند ای حرکت ها توقف و یا تحت کنترل و
دیریّت کلی خود دهنوهند؛ ده هنی شرایطی بود که قدهت ای باهگ و سلطه گر به هغم ه ه اختلاش ا و
تضادها ده قابله و تلاش برای سرکو کردن انقلا اسلا ی به وحدت هسیدند و هه ده جا ع ج انی و
بی ال للی و هه ده ع ل هرننچه ی توانستند برای سرکو و حدّاقل کنترل نن انجام دادند.ا ا هشیاهی
و استقا ت ههبری و ا ت انقلابی توانست توطئه ها و ت اجم های خاهجی ها خنثی و تح ل شکلات
داخلی ها نسان و وانع ها رتفع سازد و هه بسا ت دیدها ها به شرصت تبدیل ن اید.ا ا انقلا اسلا ی
دهدست یابی به ت ا ی اهداشش با وانعی واجه شد که دهای قاله تری عا ل عدم دستیابی تحق
ه ه اهدا انقلا ها «جریان نفوذ» یداند.ای ساله که هد اصلی دش برای عدم دستیابی انقلا
اسلا ی به ه ه اهداشش ی باشد از ابتدای انقلا ده دهون دیریت نظام ایجاد شد و ده دهه اخیر به
طرق دیگری ده قالب برجام پسابرجم یا ذاکره و ...بیشتر خودش ها نشان داد به ه ی دلیل حضرت
نیتاللهالعظ ی خا نهای راحل برنا ه دش ج ت قابله با انقلا اسلا ی ها به سه رحله «براندازی»
«استحاله» و «نفوذ» تقسیم یکنند که به ترتیب تاهیخی هخ دادهاند .که رحله «نفوذ»نخری رحله
است.
ههبر عظم انقلا با عباهاتی کلیدی ده دهه  09به ناسبت های ختلف خطر «نفوذوجریان نفوذ»
ها به ناسبت های ختلف ( 21سخنرانی دهسال8 2901سخنرانی دهسال0 09سخنرانی دهسا ل09
7سخنرانی دهسا ل0 07سخنرانی دهسا ل 08و1سخنرانی دهسا ل )2900به ردم و سئولی ربوطه
گوشاد کنند (ه ک  )https://farsi.khamenei.irایشان ده سخنرانی ای خود نفوذ ها ت دیدی
باهگ برای کشوه عرشی کردند و نفوذ ها بخشی از نقشه ن ریکا ده نطقه دانستند .از ویژگیهای م
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نفوذ ده ای سطح و با ای نگاه عباهت است از« :اهتجاع و حاشظهکاهی ده بازگرداندن ساختاههای
سیاسی شاسد گذشته اصلاحات صوهی و ظاهری تط یع و ت دید نیروهای سیاسی و بازسازی نیروهای
ضدانقلابی(».خطبههای ن از ج عه ت ران  )09/22/21به ه ی دلیل هوند ادبیات «نفوذ» با تبیی کلید
واژه های بدیع انند «نفوذ جریانی» توسط قام عظم ههبری واهد رحله تازه ای از هوند تکا ل خود
گردید و ف و ی که تا پیش از استفاده پرتکراه توسط ا ام خا نه ای ک تر ده دایره توجه پژوهشگران
داخلی بود پس از نن ده کانون توج ات علاقه ندان حوزه علوم انسانی قراه گرشت هراکه نقصان تحلیلی
تشویش های شراوانی ها پیش هوی برخی از عوام و خاص داخلی ده دوهان حاضر قراه یداد .قام عظم
ههبری ذیل گفتاهی به خلا ،شوق اشاهه کرده و ی شر اید « :تاسفانه هنوز کاه دهستی ده ای ز ینه
(برهسی هاینه های کشوه ده واج ه با نفوذ) انجام نگرشت حققی و وهخی ا باید بنشینند یک کاه
بسوط و شروحی ها انجام دهند ده وهد غاهت نابع اقتصادی کشوه به وسیله کشوههای تنفذ
خاهجی که واهد ای جا شدند» (بیانات قام عظم ههبری )01/1/1به تا،سی از طلب شوق ای قاله به
جریان نفوذ وتاثیرنن برعدم دستیابی انقلا اسلا ی به ه ه اهداشش ی پردازد.
 -1اهمیت وضرورت تحقیق
«طبعا وقتی ت دیدها ها شناختید ن ادگی ای تناسبش ها پیدا یکنید( ».بیانات قام عظم ههبری
 )2901شناخت نسیب ا و نشت ایی که انقلا اسلا ی ها ت دید یکنند نخستی و اساسی تری قدم ده
جلوگیری از پیدایش و هشد نسیب هاست و تلاش لازم برای پویایی سیر تکا لی انقلا اسلا ی ها قوت
ی بخشد .دش ی کوشد از ه ه ا کانات خود استفاده کند تا ده هاه تشخیص ح از باطل و حرکتِ
بدون لغاش ده سیر ستقیم دی و انقلا اسلا ی خدشه و انحرا و اب ام ایجاد کند .ا ام
ح دباقر(ع) حفظ ع ل و است راه نن ها از خود ع ل م تر و دشواهتر بر ی ش اهد :الاْبْقاءُ ع،لی ا،لْع، ،لِ
ا،ش،دُّ ِ  ،الْع، ،لِ(کلینی ح )109 :1نظام سلطه از نغازی هوزهای پیروزی ن ضت شکوه ند ا ام خ ینی
(هه) تا کنون به انحاء ختلف دهصدد براندازی ای انقلا ال ی و رد ی یا نفوذ به بنیان رصوص نن
است تا با جلب ه کاهی عناصر خود شروخته یا لیبرال سلک و یا رعو اهیت ح طلبانه نن ها
استحاله و یا حداقل جریان ای انقلابی ها نلوده به لوث وجود نا حر ان کنند تا ده هوز بادا ناشع
استراتژیک غر ده ایران ها تأ ی ن ایند که البته ای ساده تری نوع نفوذ بود که از ابتدای انقلا
اسلا ی ده دستوه کاه قراه داشت .از طر دیگر دیدگاه قرننی تقابل دائ ی ح و باطل نیا بر اهیتی و
دائ ی بودن ای ت دید برای انقلا اسلا ی به عنوان پره داه جب ه ح تأکید ی ن اید؛ برای اساس بر
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دیران کنونی و نینده انقلا لازم وضروهی است که اولا،به ههن ودهای حکی انه ههبر عظم انقلا گوش
بدهند و نن ا ها ع لی کنند؛ ثانیا ،برای حفظ انقلا اسلا ی بات ام توان هم خد ت کنند و هم شعالانه
واظبت ن ایند.
 -2پیشینیه تحقیق
بعد از بیانات قام عظم ههبری دهسال ای دهه 09ش سی قالات زیادی ده وهد نفوذ وجریان نفوذ
نگاهش یاشته است که هرکدام ازیک زاویه به وضوع پرداختند ثلا قاله  -2هندسۀ نفوذ سیاسی و تأثیر
ت دیدهای نن بر ا نیت لی؛با تأکید بر ههن ودهای ههبری از رتضی توکلی ح دی و رتضی ط ری
شرد؛  -1واکاوی سئلۀ نفوذ شرهنگی ده کلام قام عظم ههبری با تکیه برنیات قرنن نوشته
سیدجوادخات ی سباواهی وزهرابقیعی؛  -9سیاست و حکو ت و نفوذ جریانی :طالعه وهدی ایران
قاجاهی نوشته خواجه سرو ی و حا دکیانی جاهد؛  -1تحلیل سیست ی سأله نفوذ و نظو ه اثرگذاهی
نن با تأکید بر ابااههای نوی دیپل اسی نوشته ابوذه گوهری قدم و حا د کیانی جاهد؛  -9برهسی
ف وم «نفوذ» ده اندیشۀ سیاسی نیتالله خا نه ای( دظله العالی) نوشته هضا دوستداه و صفی ذوقداه؛
و -9کتا نفوذ (ابعاد ابااهها و وانع نفوذ دش از دیدگاه ههبر عظم انقلا )
نوشته هضا ط ری انتشاهات عاصم؛ کتا هاه های نفوذ دش نشرکتابستان اجد نویسنده سید
ح دحسی هاجی گردنوهنده کتا حس شوجی سال نشر 2909و  -7کتا نفوذ ت اجم بی صدای
دش نویسنده :شرجام وهایی جید عباسی و....که نویسندگان هرکدام به یک وضوع از نفوذ پرداختند
و قاله پیشرو داهای نونوهی جدیدی است که به نن پرداخته نشده است.
 -3چارچوب نظری وتعریف مفهوم نفوذ
نفوذ یکی از انواع دوگانه دش نی است «دش نی نرم» که با دش نی های ع ول نظا ی و اقتصادی
یعنی «دش نی سخت» تفاوت است .نفوذ یعنی شیوه ای از«دش نی نرم»که ده نن حاسبات و نحوه
تص یم گیری سئولان کشوه و ه چنی باوهها و نه ان های ع و ی تناسب با خواست و اهدا
دش تغییر پیدا ی کند.
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«نفوذ»2دهلغت به عنای خرق و تجاوز اجراء خلوص و وهود ده وسط هیای ن ده است ناشذ
جاهی نفوذ و هخنه است .دهخدا نفوذ ها هسا و دهگذهنده ده هر کاهی؛ اثر کردن ده هیای داخل شدن
ده هیای عرشی ی کند(.دهخدا  )890 :2989ده زبان شاهسی نفوذ ده عانیای هون هخنه هسوخ
سرایت داخل شدن ده هیای تاثیر و اثر کردن ده هیای اعتباه توانایی و قدهت به کاه هشته
است (.عی  )991 :2989ده نگاه اصطلاحی نفوذ ها یتوان هابطه یان بازیگرانی دانست که به وجب
نن یک بازیگر بازیگران دیگر ها واداه یکندتا بهطریقی که خواست خود نن ا نیست ع ل کنند( .الوانی
 )211 :2989پول غذا اطلاعات دوستی قام و ت دید از ج له وسایلیاند که شرد به ک ک نن ا ده هشتاه
دیگران نفوذ یکند.
-3-1انواع نفوذ
ده وهد نفوذ دیدگاه تفاوتی وجودداهد که دهکلام قام عظم ههبری نفوذ به وهدی -شردی و نفوذ
جریانی قابل بحث است.
نفوذ وهدی « عنایش ای است که ش ا یک دمودستگاهی داهید یک سئولی هستید؛ یک نفر ها
با ه رهی نهایششده باکشده با اسک ده ج وعهی ش ا بفرستند؛ ش ا خیال کنید دوست است
دهحالیکه او دوست نیست تا او بتواند کاه خودش ها انجام بدهد؛ گاهی جاسوسی است  ..گاهی کاهش
بالاتر از جاسوسی است تص یم ش ا ها عوض یکند .ش ا یک دیری هستید یک سئولی هستید
تص یمگیر هستید یتوانید یک حرکت باهگ یا ؤثّری انجام بدهید اگرهنانچه ای حرکت ها ای جوه
انجام بدهید ای به نفع دش است او ینید کاهی یکند که ش ا حرکت ها ای جوه انجام بدهید؛
یعنی تص یمسازی(».بیانات قام عظم ههبری )2901
نفوذ جریانی «یعنی شبکهسازی ده داخل لّت؛ (یعنی) ای که اشراد ؤثّر ها اشرادی که یتوانند ده
جا عه اثرگذاه باشند بکشانند به نن س ت وهد نظر خودشان .س ت وهد نظر عباهت است از تغییر
باوهها تغییر نه ان ا تغییر نگاهها تغییر سبک زندگی؛ کاهی کنند که ای شخصی که تحت تأثیر نفوذ
قراه گرشته ه ان هیای ها شکر کند که نن ن ریکایی شکر یکند؛ کاهی کنند که ش ا ه انجوهی نگاه
کنی به سئله ه انجوهی تشخیص بدهی که نن أ وه عالیهتبهی سیا تشخیص یدهد؛ ده نتیجه
ه ان هیای ها بخواهی که او یخواهد »(.بیانات قام عظم ههبری دهدیداه با شر اندهان سپاه )2901
ده وهد علل بکاهگیری شیوه های نفوذ ده نظام ج وهی اسلا ی ایران عظم له ی شر اید:

Influence
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«هون دش بنا به تجربه دهیاشته است که هاه های دیگر برای دش نی (دش نی های سخت ه انند
تح یل جنگ نظا ی و تحریم اقتصادی) ن ی تواند قاصد غر ها ده تضعیف استحاله و براندازی نظام
ج وهی اسلا ی حق سازد و به عباهت دیگر ه ه هاه ها برای پیشبرد دیگر شیوه های دش نی بسته
است هاه یا شیوه نفوذ ها برای ادا ه دش نی و گسترش دا نه نن برگایده است .و ی شر ایند« :بر
اساس اطلاعات دقی برنا ه جدی استکباه و ا ریکا نفوذ ده کشوه است »( 19اسفند  01ده دیداه
اعضای جلس خبرگان) ا ا اینکه هه اشرادی هد نفوذ دش هستند باید گفت ردم و سؤلی وهد
هد هستند .به ه ی دلیل عظم له ی شر اید« :هد دش از طراحی نفوذ ده سئولان تغییر
دادن حاسبات سئولان کشوه است که نتیجه نن قراه گرشت شکر و اهاده سئولی ده شت دش
است و ده ای حالت دیگر نیازی به دخالت ستقیم دش نیست و شرد سئول بدون ننکه حتی خود
یخواهد»(.بیانات قام عظم ههبری )01/21/19و هد
بداند ه ان تص ی ی ها یگیرد که دش
از نفوذ ده ردم «ن اج قراه دادن باوههای ردم نسبت به اسلام انقلا اسلام سیاسی و وظایف ع و ی
نن یعنی جا عهسازی و ت دنسازی ه انند نفی استقلال کشوه و تغییر باوههای ردم برای شرا وش
کردن خیانت های غر »(بیانات قام عظم ههبری)01/21/19
-3-2اهداف نفوذ
نظام غر داهای ساختاهی است که بتنی بر تقابل شرنیند اه ادغام و ده حقیقت نفوذ اع ال
یشود .ای شرنیند ده ن ریکا ده هند سطح طراحی و اجرا یگردد:
1ـ سطح سیاست گذاری :شوهای ا نیت لی ن ریکا عالیتری سطحی است که سئله نفوذ ها
دیریت و برنا ههیای یکند .اکثریت اعضای ای شوها ن ادهای اطلاعاتی ا نیتی ا ریکا هستند که
بخشی از ای شوها ها تشکیل یدهند .اعضای دیگر ای شوها وزاهت خاهجه پنتاگون دشتر برنا ه هیای
ن ریکا شاوه ا نیت لی ن ریکا (دبیر شوها)؛ هئیس ج وهی و شاوه هئیس ج وه هستند .وجه
ت ایای که ای شوها داهد؛ ای است که صوبات ها بسیاه جدی و حکم اجرا یکنند و هیچ کوتاهی از
سوی نن ا ده اجرای صوبات صوهت ن یگیرد.
2ـ سطح راهبردی :برای اجرای ای

صوبات سطحی پایی تر از سطح شوهای ا نیت لی ن ریکا؛ یعنی

سطح هاهبردی ع دهداه سئولیت یشود که ده ای سطح نیا دو وزاهتخانه به خصوص وزاهت ا وه
خاهجه ایالات تحده ن ریکا شغول شعالیت هستند(.ه ک جی ا هایان )2901

111

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاثیرجریان شناسیِ «نفوذ»...؛ رشید رکابیان و سیروس خندان

ده سطح هاهبردی ه اه ساز ان ساختاه اصلی وزاهت خاهجه ن ریکا ها تشکیل یدهند .یکی از
تری عاونت ای وزاهت خاهجه ن ریکا عاونت دیپل اسی ع و ی و ا وه ع و ی است .یکی از
زیر ج وعههای ای عاونت اداهه کل ن وزشی و شرهنگی است که اداهه شسصت وسسه ها به ع ده
داهد و به عنوان قراهگاه شر اندهی ای وسسات شناخته یشود .ای شصت وسسه داهای شبکه
ع لیاتی هستند که از ای شبکه  299ن اد دیگر شعالیت یکنند که بخشی از ای  299ن اد توسط
ایرانیهای خالف نظام اسلا ی قیم ن ریکا که به نفع ن ریکا و علیه ایران شعالیت یکنند اداهه
یگردد(.ه ک هیچاهدسون اندهیو پ .کاکابادسه نادا ک .کاکابادسه  .)2907لذاازای دوطری اهدا
نفوذی خود هادنبال یکنند که ای اهدا عباهتند از:
-2نفوذ برای هبودن اطلاعات(جاسوسی)
-1نفوذ برای هبودن اسناد و داهک با اه یت و یا نثاه تاهیخی
-9تغییر حاسبات سئولان و تغییر نحوه تص یم گیری نن ها تناسب باخواست دش
 -1نفوذ برای هیودن غاها
 -9نفوذ با هد تغییر باوهها تغییر نه ان ا
 - 9نفوذ با قصد تغییر سبک زندگی
 -7نفوذ به نظوه استحاله و براندازی
 -8نفوذ برای تغییر نگاهها دیدگاه ها و عادلات شکری ن
 -0نفوذ برای تغییر بنیان ن وزشی و جلوگیری از تربیت اشراد کاهن د
 -29نفوذ برای کاهش توان دشاعی کشوه
- 22نفوذ ده دیریت و حاک یت کشوه
 -21نفوذ ده راکا شرهنگی و ن وزشی است که هدایت نخبگان و جوانان اها ده دست داهند( .ه ک
بیانات قام عظم ههبری )https://farsi.khamenei.ir 01/0/1
 -3-3فرایند پیاده سازی جریان نفوذ
پس ازتشریح اج الی ف وم نفوذ شرایند سه رحله ای پیاده سازی ای نفوذ هاتوسط قدهت ا
دهکشوههای هد وهد برهسی قراه ی دهیم.
 -2تربیت عوا ل :قدهت های باهگ از دیرباز شبکه های نفوذ خود ها توسط خواص و نخبگان جا عه
خاطب ده نن کشوهها شکل یدادهاند نخبگانی که هرهند لباس لی بر ت داشتند و به زبان کشوه
خود سخ ی گفتند ا ا ده هوح و تعالیم شرنگی هشد یاشته بودند و هوش و نش ایشان ل م از تفکرات
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نن ا بود ده واقع قدهت ها با جذ نخبگان و اقشاه تحصیلکرده و صاحب نصب ده شضای هوشنفکری
تولیدی خود که غالباً ده شکل یک سلک یا کتب طراحی شده بود گامهای بعدی شرنیند نفوذ ها
توسط اشراد پروهش یاشته ده هوح تعالیم نن سلک شرنگی پیاده سازی و اجرا ین ودند .نظو ه بینش
ها و گرایش های ای اشراد نیا ده شضای ایدئولوژیک غر شکل یگرشت و اقدا ات و کنش های نن ا ها
ده نن هاستاد ج تدهی ین ودند.
 -1جریان سازی :هر جریان اجت اعی ج ت شکل گیری و تکوی به طراحی و دیریت سه هک «
بینش گرایش و کنش» نیاز ند است (.خواجه سروی کیانی جاهد )89 :2909ده ای گام عوا ل تربیت
یاشته به اهائه پاسخ هایی به سه نیاز حتوایی جریان یپردازند و با اهائه ایدئولوژی و بینش ختاه خود
نیازهای عرشتشناختی جریان ها رتفع یکنند و با طراحی شرایندهای جذ نیرو که تکیه بر دهشت
ن ایی ضعفهای دهونی و باهگن ایی توان ندی های خاهجی داهد .پیروان جریان ها ده هاه نه ان های
سلک استواه یکنند .ای اشراد جریان ساز که خود ها ج ا به نسخه ده ان عقب اشتادگی ها وکاستی
های کشوه خود ی پنداهند ده صدد بر ی نیند که با تأسیس نسخه بو ی شده سلک شرنگی ای که
بدان وابستهاند تفکرات ل م از نن ها ده جا عه پیاده کنند .به عباهت دیگر به اهائه ایدئولوژی اخذ شده یا
ل م از سلک شرنگی بادهت ی وهزند و ز ان تاسیس سلک بو ی شده نن ها هاهبری یکنند؛ از
ای طری جریانی از نخبگان و اشراد تاثیرگذاه ها ده داخل کشوه بنا ی ن ند که خواسته یا نا خواسته
جری تا ی ناشع لی قدهت های باهگ باشند.
 -9تاثیرگذاهی سیاسی اجت اعی:جریان ل م از تفکرات شرنگی (هه شرقی و هه غربی) بر حسب توان و
نفوذ ساختاهی که ده یان خاص غیر عضو ده سلک و عوا ل اجت اعی داهند سه گانه «بینشها
گرایشها و کنشهای» اجت اعی ها دستخوش تغییراتی یکند(ه ان )89 :و با ج تدهی به تص یم
سازی ها و هوندهای سیاسی اجت اعی بر سیر حرکت سیاست کشوه تاثیر یگذاهند .قام عظم ههبری
ده ای باهه ی شر ایند« نفوذ جریانی که خطرناکتر است یعنی شبکه سازی ده داخل لت .از طری
پول و جاذبه های جنسی اشراد تاثیر گذاه ها با اهدا دهوغی دوه هم ج ع ی کنند تا بکشانند به س ت
اهدا وهد نظر خودشان که تغییر باوهها نه ان ا نگاه ها و سبک زندگی است یخواهند نگاه ای اشراد
ها انند نگاه خود کنند»(بیانات قام عظم ههبری )01/0/1بدی ترتیب زیر شرنیند «نفوذجریانی»
تفکرات نفعت گرایانه های خاهجی ده سپ ر سیاست کشوه هد یا ی گردد.
براساس سه شرایند ذکوه و بر بنای بیانات قام عظم ههبری ده وهد «نفوذ جریانی» ی توان
ج وعه کاهگااهان نفوذ زده ها به سه دسته تقسیم بندی کرد.
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-1جاسوس :ده ای دسته بندی جاسوس به شخصی اطلاق یشود که دهپوشش ای تقلبانه یا خفیانه
و به نفع دش دهصدد تفحص و تجسس پیرا ون اسراه یا تحصیل اطلاعاتی اشیا یا سایر داهک و اسناد
ربوط به استعداد و توانایی ای نظا ی اقتصادی و شرهنگی ربوط به یک کشوه و انعکاس نن ا به کشوه
دش باشد (گاهو  )909 :2911اه یت ؤلفه های وجود ده تعریف شوق ز انی اشاون یگردد که
جاسوس از اشراد تنفذ داخلی (ده سطوح دسترسی و ساز انی ختلف)که دست اندهکاه است باشد و
نگاهانه و با دهیاشت دست ادهای قابل توجه خیانت به کشوه ها صوهت دهد.
-2خودفروخته :اشراد جای گرشته ده ای دسته به صوهت هس ی عا ل دش نان(جاسوس) نیستند تا ده
قبال اخذ دست اد أ وهیت هایی ها برای بیگانگان انجام دهند ا ا به دلیل برخی تعلقات ادی نظیر حب
ال جاه خانواده و  ...و ضعف ده پایه های اخلاق و تقوای شردی و اجت اعی و یا تعل خاطر به تفکرات
غربی یا شرقی ده قابل ت دید تط یع و یا ترغیب عوا ل داخلی و خاهجی دش توان ایستادگی نداهند و
خواسته یا ناخواسته به ابااهی برای پیاده سازی خواست ای ننان [دش نان] تبدیل ی شوند.
 -3مقلد :کاهگااهان قلد کاهگااهانی هستند که با قصد خیر خد ت به کشوه دهعرصه خد ت هسانی
قدم یگذاهند ا ا به دلیل عدم استحکام پایه های گفت انی و تاحدودی تأثیر تفکر خودکم بینی لی و
غربگرایی ایدئولوژیک ده ای اشراد ده شرنیندالگو گیری از وهای رزها دهاه لغاش شده و ناخواسته
جرایی یشوند که دش نان از طری ننان اشکاه و اقوال خودشان ها بیان یکنند .به عباهت دیگر ای
دسته از طری اعت اد به نسخه های شرا رزی به دنبال ایجاد پیشرشت لی هستند و هاه علاج ها دهنسبت
های ختلف بدون توجه کاشی به قتضیات دهونی ده ناد دیگران جستجو ین ایند.کاهگااهان بدنه
حاک یت اگر بخواهند گرشتاه تقلید ذ وم نفوذ زده نگردند یبایست ن ادگی واج ه با هالش ای نظری
و ع لی وجود ده سیر ای سأله ها ده خود تقویت کنند تا سازوکاههای تغاشل توجیه و تحریک نتواند
اثری ده قول و شعل نن ا برجای بن د دهغیر ای صوهت تبدیل شدن نن ا به عوا ل پیاده سازی سیاست ای
نفوذ دش دوهاز ذه نخواهد بود .عوا لی که ذیل سه گانه ی جاسوسی خودشروختگی و تقلید یک
ج وعه نسجم ها تشکیل یدهند که وضعیت هم اشاایی نسبت به یکدیگر داهند و قابلیت تبدیل
وضعیت به یکدیگر ها نیا داهند .ده واقع اگر ه چنان اشول عنوی شرد است راهداشته باشد ای قلد
یتواند به خودشروخته و سپس به جاسوس تغییر وضعیت دهد .باتوجه به طالب ذکوه«جریان سازی
نفوذ» ده قالب جریان ای ذیل انجام یشود:
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 -4جریان فکری سیاسی لیبرال
جریان لیبرال جریانی است ایدئولوژیک برای کسب قدهت که ده دهون خود اشراد گروههای ذینفوذ
ششاه احاا ن ادها ساز ان ها انج ن ا و جناح ها ها داهد .ای جریان با برخوهداهی از ایدئولوژی
شخص و گرایشهای شکری ده نظام سیاسی و هویت جا عه تاثیر یگذاهد و دهپی کسب قدهت است
(داهابی  )18 :2988لیبرالیسم ایرانی ادا ه نظری تفکر غر گرایی است و ج وعه فاهیم بانی جدید
و هاههو گفت انی نن تفاوتی بنایی با فاهیم و بانی و اهدا لیبرالیسم غربی نداهد(.ا یری :2980
 )29نظوه ازنن جریان های سیاسی عتقد به اندیشه لیبرالی و تجددخواهی است که دهتحولات سیاسی
نقش داهند.ای جریان ازدوهان قاجاه بااعاام حصلی به شرنگ شکل گرشت(حائری  )189 :2978و
تاکنون ای تفکر ادا ه داهد.
ای جریان طرشداه تداوم اهتباط سیاسی و اقتصادی با غر بود(است پل  )992-999 :2977از
ابتدای انقلا ده بدنه نظام ج وهی اسلا ی ایران نفوذ کردند و به غر اعت اد کا ل داشتند ونیاز ج ان
ها به «کدخدا» ضروهی ی دانند .به عباهتی ای جریان نفوذیِ غر ده دهون دیریت ج وهی اسلا ی
ایران بود.ای جریان با نادیکی به حا کاهگااهان سیاست ذو شدن ده نظام لیبرالیستی غر ها ده
پیش گرشت .سخنگوی وقت کاهگااهان به صراحت اعلام کرد که حابش داهای نگرش لیبرال د وکرات
است و از تدوی انیفستی جدید دهباهه نسبت لیبرالیسم و اسلام خبرداد ( رعشی  )9 :2989کاهگااهان
با ترویج تفکر ش سالاهی و تکیه بر نفوذی که ده دیریت اجرایی کشوه داشتند ده حرکت جریان
هوشنفکری تاثیرگذاه بودند .ای جریان باحث عرشت شناختی و شلسفی بتنی بر هویکرد نوگرایی ها
طرح یکرد و غر پژوهی ها هاهبرد خود قراه داد و با تلفی تجاه ت دن بشری غر و دهونی کردن
نن با اهزشهای بو ی بر انگاهه های لیبرالی تاکید و با شعاه توسعه سیاسی و پیوست به نظام ج انی به
سوی تفکرغر حرکت کرد( ا یری .)211 :2989
جریان شکری سیاسی لیبرال ده دهه سوم انقلا با نادیکی به احاا و گروه های اصلاح طلب به
دهون نظام بحران سازی شکری و وج اعتراض ده سطح جا عه ها خواستاه گردید تبلیغ تفکر لیبرالی ده
یان نسل جوان ده ج ت کسب پایگاه اجت اعی ده طبقه توسط ش ری از اهدا نن بود (خالقی هاد
 )12 :2978حرکت ده ج ت ایجاد شوهش های اجت اعی با هد براندازی نرم وساقط ن ودن حاک یت
اسلا ی به وسیله تردید اشکنی جدی ده کاهایی ذهب و زیر سؤال بردن حکو ت اسلا ی دنظر ای
جریان بود (علوی نیک )109 :2988
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ای جریان ده ابتدای دهه ه اهم انقلا ده اعتراضات انتخابات دهم با جریان اصلاحطلب عترض و
گروه های وسوم به جنبش سبا ه راهی ن ود ؛و دهنستانه انتخابات به اختلا اصولگرایان با یکدیگر و
نفوذ و جاذبه ایدئولوژی اصلاحات ده یان بخش هایی از جا عه ش ری ا ید داشت .تلاش نظریه پردازان
لیبرال جذ ت ام گفت انهای ناهاضی و قدهت های عاهض نظام ده یک جب ه بود که انند سطحی
وزائیک واه ده ن ایت به قدهتی باهگ ده ج ت حاک یت تفکر اصلاحات تبدیل شود .ای اقدا ات به
ناکا ی بدل گردید و سناهیوی اغتشاش و ناشر انی دنی اجرا شد .ای جریان سیاسی ده حوادث پس از
انتخابات ه گام با جریان اصلاحات و سایر گروه های اپوزیسیون ده زیر جنبش سبا طالبات ج وهی
ایرانی نفی ولایت شقیه و نفی ح ایت از جنبشهای اسلا ی ها ده طبقه رشه ش ری طرح
کرد(.گنجی  )9 :2981ه چنی با پیروزی نقای هوحانی ده انتخابات هیاست ج وهی دوهه یازدهم
جدداً نفوذ خود ها به دهون سیستم سیاسی ج وهی اسلا ی ایران اشاایش دادند.اندیشه دولت اعتدال
ه ان اندیشه دولت سازندگی بودوتفکرات ای دولت باعث شد عدالت اجت اعی له شود؛اقتصاد به بی هاهه
برود.سیاست ای لیبرالیستی دولت ردان که ده وهد بخش خصوصی ایجاد کردند عبات بود از:شروش
کاهخانه ها به یک بیستم قی ت؛ ودهن ایت تعطیلی نن ا که ع لا تولید ها تعطیل کاهخانه تعطیل
وکاهگران اخراج شدند .ازج له کاهخانه هایی که تعطیل شدعباهتنداز :هپکوی اهاک نیشکر خوزستان
کاهخانه اشی سازی تبریا کالسی ی -کیوان ه دان  -توقف تولید نز ایش -تبدیل کاهخانه به
انباه کاهخانه نز ایش رودشت ده استان شاهس پلی اکریل اصف ان و اشی نلات صنعتی تبریا که
شد.
سازی
خصوصی
دلیل
به
کاهگر
هااه
99
بیکاهی
باعث
( )https://www.eghtesadnews.com 00/9/28قام عظم ههبری ای اختاه ها به دیران
داده بودند که نتیجه ای ع لکردها نفوذ دش است «:ده ز ینه های اقتصادی هش ای بینای
سؤولی اقتصادی بایستی باز باشد و واظب باشند که [دش نان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ هون نفوذ
دش پایه اقتصاد حکم ها تالال یکند .ننجاهایی که نفوذ اقتصادی کردند ننجاهایی که توانستند
خودشان ها بر اقتصاد کشوهها و لت ا ثل یک بختکی سواه بکنند پده نن کشوهها دهن د .اینجا ده پاناده
سال قبل از ای هئیس یکی از ه ی کشوههایی که جاو کشوههای پیشرشته نطقه ا بود ده سفری
که به ت ران داشت و پیش ا ن د به گفت نقا ا یک شبه شقیر و گدا شدیم»( .بیانات قام عظم
ههبری  )2901/0/1از ج له نخری واهد نفوذ ده دولت تدبیر وا یدنیا به اجرای گرای نفتکش حا ل
نفت ج وهی اسلا ی ایران باز یگردد که ده یک هاهانی دهیایی توسط انگلیس ده تنگه جبلالطاهق
توقیف شد .هوزنا ه نیویوهک تای ا شاش کرد «کسانی که اخیرا ده ایران به جرم جاسوسی برای سیا
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بازداشت شدند تلاش داشتهاند اطلاعات شروش نفت ای کشوه ها ج عنوهی کنند .حاشل جاسوسی ده
غر حاضرند برای ای اطلاعات از  299هااه تا یک یلیون دلاه به کاهکنان بخش شروش نفت ایران
پرداخت کنند».هجانیوز)http ://www .rajanews.com08/8/19
تیم دولت هوحانی ه چنی با وعدههای خود ده برخی ز ینهها ا ید و انتظاه واهی ده جا عه ایجاد
کرد .و تعابیری ه چون «شتحالفتوح» «نشتا تابان» « عجاه قرن» «باهگتری دستاوهد تاهیخ ایران»
«نشانه تسلیم ه ه قدهتهای باهگ ده برابر اهاده لت» «وهقخوهدن تاهیخ به نفع ایران» «پیروزی
باهگتر از شتح خر ش ر» از سوی ه ی دولت ردان طرح شد .وقتی هم که دلسوزان هشداه و انذاه
یدادند به نن ا ت ت کاسب تحریم زدند تا صدایشان شنیده نشود.
-1-4جذب وتاثیرگذاری بر نیروهادر چارچوب مذاکرات هسته ای
خطر نفوذ دش اگرهه ه یشه وجود داشته ا ا به نظر یهسد بعد از تواش هستهای ای سئله
ابعاد جدیدی به خود گرشته است؛ بهطوهیکه ههبر عظم انقلا ده سخنرانیهای سال 19 01نوبت ده
خصوص نفوذ دش تحذیر دادهاند که  91رتبه نن ده پیرا ون برجام بوده است.لذاپس از تواش
هستهای ( 19تیر) ابعاد سئله «نفوذ» ده کلام ههبری اشاایش یاشت .بهطوهیکه حدود یک اه بعد
ههبر عظم انقلا اسلا ی ده سخنان خود با لحنی که قاطعیت ده نن وج یزد باز هم ده خصوص
« سئله نفوذ» تحذیر دادند:
«نیت ننها [ن ریکاییها] ای بود که از ای ذاکرات و از ای تواش وسیلهای پیدا کنند برای نفوذ ده
داخل کشوه .ا ای هاه ها بستیم ( »...بیانات ههبری .)01 /9 /19
اگر ای دو هویداد هستهای و بیانات ههبری ها کناه هم قراه دهیم پازلی تشکیل یشود که قابلتأ ل
و سؤالبرانگیا است .یان تواش هستهای و نفوذ دش (بهویژه ن ریکا) هه هابطهای است که ههبر عظم
ای گونه از خطر نفوذ ننها سخ یگوید؟ گر ن ریکاییها ده قالب ذاکرات هستهای به دنبال هیا
دیگری هستند؟ نیا فاد تواش وی بهگونهای تنظیمشده که نفوذ ن ریکاییها ها ده ایران س ل کند و
ههبر ای گونه از قصد و نقشه ننها پرده بر یداهد؟ یا اینکه فاد تنظیمشده ده برجام داهای حفرههای
ا نیتی اقتصادی سیاسی و شرهنگی است؟ ای سؤالات م و کلیدی نیاز ند پاسخهایی جا ع و کا ل
است .عظم له هشداه ده هابطه بانفوذ دش (به ویژه ن ریکا) پس از حصول تواش وی ها ادا ه داده و ده
 28ش ریوه ده دیداه با اقشاه ختلف ردم با لحنی خاص که از ناهاحتی ایشان حکایت داشت ده
خصوص باک کردن ه ره ن ریکا توسط عدهای ده داخل شر ودند « :بعضیها اصراه داهند ای شیطان
باهگ ها با ای خصوصیات که از ابلیس بدتر است باک کنند و به شکل شرشته وان ود کنند .هرا؟ دی
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به کناه انقلابی گری به کناه ا ا وشاداهی به صالح کشوه هه یشود؟ عقل هه یشود؟ کدام عقل و
کدام وجدانی به انسان اجازه یدهد که کشوهی ثل ا ریکا ها به عنوان دوست و وهد اعت اد یا ه چون
شرشته نجات انتخا کند؟» (بیانات قام عظم ههبری )01 /9 /28و سپس شر ودند « :لت باهگ ایران
ای شیطان باهگ ها از کشوه بیرون کرد .نباید بگذاهیم دوباهه برگردد .نباید بگذاهیم از ده که بیرون هشت
از پنجره بازگردد .نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند .دش نیِ ننها ت ام ن یشود(».ه ان)
حضرت نیتالله خا نهای ده بیاناتشان ه اه صداق برای نفوذ دش دهای سال ای اخیر یش اهند:
 .2نفوذ اقتصادی .1نفوذ ا نیتی .9نفوذ سیاسی .1نفوذ شرهنگی.
ایشان عتقدند اه یت نفوذ سیاسی و شرهنگی به راتب بیشتر است :البته کماه یتتری نفوذ اقتصادی
است .نفوذ ا نیتی هم ک است جاو واهد کماه یت باشد ...از ه ه متر نفوذ سیاسی و نفوذ
شرهنگی است.
ایشان ه چنی ده اهتباط بانفوذ سیاسی یشر ایند« :نفوذ سیاسی ای است که ده راکا تص یمگیری
و اگر نشد تص یمسازی نفوذ بکنند .وقتی دستگاههای سیاسی و دیریتی یک کشوه تحت تأثیر
دش نان ستکبر قراه گرشت نن وقت ه ه تص یمگیریها بر طب ِ خواست و یل و اهاده ستکبری
انجام خواهد شد ...برای ننها ب تر است که از خود نن لت کسانی ده هأس کشوه باشند که ثل ننها
شکر کنند ( »....ه ک بیانات  )01 /9 /19برژنسکی ده توصیف هگونگی نفوذ وشروپاشی شوهوی ی گوید«
ا نه هوی قدهت سیاسی و نه هوی قدهت نظا ی و اقتصادی تکیه کردیم ا تن ا از طری شرهنگ و
استفاده وءثر از هسانهها توانستیم به ای هد برسیم هسانههایی که به صوهت هدش ند و ت رکا بر
نفوذ به دهون شوهوی به هاه انداخته شدند»(هنجبران  )17 :2988بر ه ی اساس قام عظم ههبری ی
شر اید« :به نظر ا سلاح اصلی ن ریکا هم ده ای نطقه که ا ده ج وهی اسلا ی راقب ای عانی
هستیم نفوذ است -نفوذ ده راکا حسّاس و تص یمگیر -ایجاد تفرقه است  )»...بیانات ده دیداه سئولان
نظام و ی انان کنفرانس وحدت اسلا ى)08/8/11
-2-4جذب وتاثیرگذاری بر نیروهادر چارچوب مذاکرات علمی
بدی ی است که سئله علم و تولید علم ا ری است که باعث نفوذ ده یک شرهنگ دی و اهزش ای یک
لت ی شود .علم عنصری دو وج ی است که هم سبب تاثیرگذاهی و هم سبب تاثیر پذیری ی شود.
حضرت علی علیه السلام ی شر ایند «علم اقتداه هست است هر کس ای قدهت ها به هنگ نوهد ی
تواند تحکّم کند و غلبه پیدا کند هر کس ای اقتداه ها به دست نیاوهد براو غلبه پیدا خواهد شد و دیگران
برای او ق ر و غلبه پیدا ی کنند»( اب ابی الحدید ج  )920 :19از ای جاست که ههبر عظم انقلا
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بیان یداهند ا با به دست نوهدن علوم کشوههای غربی شکلی نداهیم بلکه هر کسی که از ا ب تر بداند
شاگردی نیا یکنیم نت ا ای ا ر نباید سبب شود که ا شرهنگ و اهزشهای خود ها از دست بدهیم
دستیابی به علوم و تولید علم نیاز به ه رنگ شدن با جوا ع غربی ده ت ا ی ز ینهها نداهد ( وسوی
)19 :2988حرکت عل ی ج وهی اسلا ی ایران دهدودهه گذشته بسیاه خو بوده است به گونه ای که
هتبه اول ج ان اسلام هاداهد) (https://ur.isc.gov.ir/2018) (.وای ناشی ازداشت دانش ندان
تع دی است که تواضعانه کاهکردند.ا ا جریان نفوذ دههندسال گذشته باعث شد که تعدادی
ازداش ندان ایرانی(ازش ید علی ح دی گرشته تاش ید شخری زاده و ) .....توسط ای جریان شناسایی
وتوسط سرویس های جاسوسی تروهشوند .ز انی که دولت تدبیروا ید ت ام دانش ندان هسته ای کشوه
ها جبوه به انجام دیداه و جلسات بازجویی با بازهسان نژانس بی ال للی انرژی ات ی ی کرد بی تردید
ن ی توان نقش نفوذ داخلی ها ده شناسایی دانش ندان و نخبگان عل ی کشوه ده حوزه شناوهی هسته ای
و انتقال اطلاعات ننان به هژیم ص یونیستی و ایالات تحده ن ریکا نادیده گرشت.
)(http://irdiplomacy.ir news 8/9/99
جریان نفوذ دهای هندسال با نفوذ دهبدنه دیریت کشوه اقدام به ح له به تاسیسات هسته ای
نطناکرد ؛ ه چنی اقتصادکشوه ها ازطری خروج اهز ازبانک رکای و....ودادن اطلاعات داخل کشوه به
بیگانگان ع لا کشوه هادهوضعیت بحرانی قراهدادند .ا روزه تروه نخبگان یک کشوه ح له سایبری به نقاط
حساس ششاههای عیشتی بر ردم به راتب کاهسازتر از ح له نظا ی و جنگ کلاسیک با ایران یا هر
کشوه دیگری است .ده واقع ای جنگ یک «جنگ به گای  »2است که با صر ک تری هاینه
تری اشراد نخبگان و دانش ندان یک کشوه یا حساس تری راکا نقاط و یا جدی تری گلوگاه ها
انند عیشت ردم ها هد قراه یدهد.وقتی دولت (اعتدال)ده دت هفت سال با دست خود شردو ها
ی بندد نطنا ها حدود ی کند و دیگر اقدا ات ها به نظوه نابودی توان هسته ای کشوه ده دستوه کاه
قراه ی دهد ای ناشی ازهه عقیده ای وشکری است .تغییر استراتژی ن ریکاییها ده برخوهد با ایران
هوشی است که ا روز ههبر عظم انقلا اسلا ی از نن به عنوان نفوذ یاد یکنند.بنابرای ن ریکاییها
عتقدند قابله نظا ی و سخت ده برابر ایران جوا ن یدهد هون یک باه ای نوع برخوهد ها تجربه
کردهاند .دلیل نن ا(ن ریکاییها) برای خودداهی از هویاهویی نظا ی با ایران ای است که عتقدند ج وهی
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اسلا ی ایران با توجه به شرایط ژئوپلیتیک خلیجشاهس و پیشرشتهای دشاعی توانسته به یاانی از
بازداهندگی برسد.
-3-4گذار ازنفوذفردی به نفوذجریانی ازطریق مدیران دوتابعیتی
کشوهایران یکی از قاصد پیاده سازی طرح جذ نیروواثرگذاهی برنخبگان جوا ع هد دههاههو
ذاکرات های تعددازج له ذاکذات هسته ای بود.ای طرح ا باگذاهازنفوذشردی به نفوذ جریانی
واهد رحله تازه ای ازنفوذشد .وضوع دوتابعیتی بودن دیران و نگرانیها از ز انی شروع شد که «خاوهی»
دیرعا ل اسب بانک لی ایران پس از هوش شدن پرونده شساد سه هااه یلیاهدی از س ت خود استعفا
داد و به واسطه تابعیت کانادایی خود و خانوادهاش کشوه ها ترک کرد و هیچگاه برای پاسخگویی دهباهه
تخلفات اقتصادی خود به کشوه بازنگشت .از ه ان ز ان ای دغدغه به وجود ن د که اولا دیرانی که
داهای تابعیت ضاعف هستند هند نفر است و نیا ای نگرانی باید دهباهه سئولانی که «گری کاهت» و یا
ح اقا ت کشوه ثانی ها داهند وجود داشته باشد یا خیر .ده گااهش تحقی و تفحص از دیران
دوتابعیتی ده اهدیب شت  2907نتشر شد که حضوه  299دیر تص یمگیر و تص یمساز ها که داهای
تابعیت ضاعف بودند تایید یکرد((https://www .tasnimnews.com07/1/29
ده ای هاستا کشوههایی انند دان اهک هی هند نروژ و ژاپ با وضع قوانینی بازداهنده داشت بیش از
یک گذهنا ه ها نع کردهاند.بحث تابعیت ده اصول تعدد قانون اساسی و واد ختلفی از قانون دنی
ج وهی اسلا ی ایران طرح شده و برخی از اصول قانون اساسی 219 229 81به نوعیت بهکاهگیری
اشرادی که غیر تابعیت ایرانی ها داشته اشاهه یکنند.دهست است که داشت تابعیت ضاعف برای اتباع
ایرانی جرم نیست ا ا قوانی وضوعه کشوه برای هنی اشرادی حدودیتهای سیاسی و ت لیکی ها ده نظر
گرشته که بیتوج ی به نن ا و بکاهگیری هنی اشرادی ده پستهای م یتواند ناشع کشوه ها با ت دید
واجه کند.نن هم ده حالیکه ده هند سال اخیر بحث «نفوذ» با توجه به تأکیدات ههبر عظم انقلا
اسلا ی شکل جدیتری به خود گرشته است خصوصاً ننکه پای دوتابعیتیها به ذاکرات هستهای باز شد و
ده ای اهتباط یکی از اعضای تیم ذاکره کننده که تابعیت دوگانه داشت برای دتی بازداشت شد.
بنابرای قانونگذاه باتوجه به دلایل ی از ج له اینکه شرد دوتابعیتی به دلیل تع دی که به کشوه دیگر
داده ن یتواند ه سو با ناشع و صالح انقلا و جا عه اسلا ی قدم برداهد صلاحیت ع و ی و اختصاصی
ها برای احراز پست دیریتی ده ج وهی اسلا ی ایران از وی سلب کرد.
از دیگر وضوعات تابعیت ضاعف به ویژه ده کشوههایی که هماکنون دهخواست تابعیت بیشتری از نن ا
صوهت یپذیرد ایجاد دلبستگی شکری ا ایدئولوژیک به نن کشوهها یباشد که به دلیل حضوه شیایکی ده
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نن کشوهها به دت هندی سال ج ت اخذ تابعیت و تحت تأثیر قراه گرشت از سبک زندگی و نوع ع لکرد
جا عه ننجا نتج یگردد و قراهگیری ای هنی اشرادی ده سندهای حساس نظام ز ینهساز استحاله
دهونی انقلا اسلا ی به دلیل تفاوت و تضاد جدی نگاه شرهنگی با انقلا اسلا ی خواهد شد و از ه ی هو
بود که ا ام خ ینی(هه) ده  7دی اه  2999شر ودند « :ا از شر هضاخان و ح دهضا خلاص شدیم لک از
شر تربیتشدگان غر و شرق به ای زودیها خلاص نخواهیم شد(».ا ام خ ینی ج)119 :29
اشراد دوتابعیتی به واسطه حضوه ست رشان ده کشوههای دیگر ه واهه ده ظان توجه سرویسهای
اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه هستندو حتی اگر سوء نیتی برای اقدام علیه ا نیت لی نداشته باشند احت ال
ب رهگیری ناخواسته از نن ا ده یک پروژه نفوذ و جاسوسی وجود داهد..به نحوی که ههبر انقلا خطر حضوه
اشراد نفوذی ها دهای دهه گذشته کره گوش زد کردند(.ه ک ج وعه بیانات سال)07-09-01
نحوه ب رهبرداهی از ظرشیتهای اشراد دوتابعیتی ده حوزههای گوناگون ج ت اجرایی کردن پروژه نفوذ
توسط سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی دش بیشتر توسط دیران تص یمگیران و تص یمسازان
هس ی صوهت ی گیرد .به کاهگیری ای اشراد ده ناصب دولتی به دلیل وابستگیهای پیشگفته؛
یتواند بالقوه و بالفعل تض ت دیدات جدی باشد به طوهی که تأثیرات اقتصادی و سیاسی ای اشراد
ده بروز ت دیدات بسیاه ع ی و بعضاً غیرقابل جبران است به طوه ثال اشرادی هون سید حسی
وسویان از ج له ای واهد است که به ات ام جاسوسی و ه کاهی با دول تخاصم خاهجی ده پرونده
ذاکرات هستهای تحت تعقیب قراه گرشته و حکوم گردید و هماکنون ده اندیشکدههای ن ریکایی
شغول شعالیت یباشد .از دیگر واهد یتوان به اشرادی هون ح دجعفر حلاتی (تبعه ن ریکا) و
سیروس ناصری (ش روند اتریش و قیم انگلیس) که به طوه شعال ده برهه تاهیخی قطعنا ه 908
پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران ایفای نقش حوهی و هدایتکنندگی ده ذاکرات سعدنباد ده
ج ت هدایت و پیشبرد تواش برجام حضوه داشتهاند اشاهه ن ودhttps://www 07/1/29(.
.tasnimnews.com
دهی اصف انی (تبعه کانادا) از دیگر حکو ی به ات ام جاسوسی ده تیم ذاکرهکننده هستهای بود که ده
هأس حساستری بخش ذاکرات یعنی ک یته الی ا بانکی بوده است که پذیرش اجرای  FATFبه
عنوان پیششرط ا ضا برجام و ده نگنه قراه دادن نظام به نحوی که هاه هشت و برگشت برای نن وجود
نداشته باشد از نتایج نن بوده است .نکته حائا اه یت ننکه شاهالیه ده اعتراشات خود به صراحت عنوان
داشته است که ن ایندگی شرکت  PWCستقر ده ا اهات از وی خواسته است تا اشراد ط ئنی ها ج ت
ه کاهی با ای وسسه به نن عرشی ن ایند که ترجیحاً تابعیت ضاعف داشته باشند که وی نیا دو نفر
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به نامهای شریده شیرازی و شکان شکوه (تبعه شرانسه و از شاوهان تیم ذاکرهکننده هستهای ده
تواش برجام) ها به نن ا عرشی ن وده است .از دیگر واهد ده ای ز ینه یتوان به خاوهی به عنوان
دیرعا ل بانک لی که نجربه خروج سر ایههای هنگفت از کشوه شد اشاهه کرد .ده گااهش هیئت
تحقی و تفحص از سئولان دو تابعیتی که اخیراً ده اختیاه هسانهها قراه گرشته ن ده است که جیسون
قام اجرایی کشوه نیا نفوذ پیدا کرد بود2907/1/11(.
هضائیان ده سطح عالیتری
 )https://www.isna.ir › newکاووس سید ا ا ی» سر شبکه جاسوسی ده قالب شعالیت
زیست حیطی که گرای سایتهای وشکی ده پوشش ح ایت از یوز ایرانی ها به سرویس ای اطلاعاتی
بیگانه یدادند.
گیتس وزیردشاع پیشی ا ریکا عتقداست ا ریکا باید ده ایران گفت انی با سه حوه ا نیت تکنولوژی و
هشاه ایجاد کند و برای ای کاه لازم است یک ج عیت طرشداه غر براساس ای گفت ان تشکیل و نن ها
از طری نخبگان انج های عل ی شبکههای هنری و اهزشی توسعه دهد(.
 )09/9/9https://www.tasnimnews.comقام عظم ههبری دهای هابطه تذکردادند«برای
نفوذ سیاسی سعی یکنند ده راکاتص یم گیری و اگر نشد ده راکا تص ی سازی نفوذ کنند .وقتی یک
کشوه اینگونه تحت نفوذ سیاسی قراه گرشت حرکت و ج تگیری ای نن کشوه طب اهاده ستکبری
خواهد بود( ».بیانات قام عظم ههبری دظله العالی ) 2901
-5بنیان های بینشی جریان نفوذ
بنیادهای بینشی ایدئولوژیک ای جریان که ده شرایند جریان سازی هوشنفکری ده ایران به عنوان
پایههای تفکراتی ای جریان حسو ی شود حائا اه یت بساایی است هراکه ای جریان از ننچنان
نفوذ و تاثیری ده جا عه جوان ایران برخوهداه بود که شناخت سیر حاکم بر نفوذ جریانی اولیه تن ا از
جرای نشنایی با هئوس تفکراتی ای جریان ا کان پذیر است به عباهت دیگر هر ج وعه و ساختاهی
تجلیگاه تفکر نه ان و خواسته های بدع و طراح ان است و یکی از ب تری هاه های شناخت هر ج وعه
نشنایی با ج وعه تفکراتی پایهگذاه نن ج وعه هست لذا ده ای قس ت هئوس اندیشه ای جریان که
ه ان جریان لیبرال هست و از قبل و ابتدای انقلا بوده است و تاکنون ادا ه داهد به اج ال وهد بحث
قراه ی گیرد.
-1غرب باوری:جریان لیبرال از پشتیبانان یکدنده نوهدن اهزش های غربی به ایران واز هواخواهان
سر ایهگذاهی کشوههای استع اهگر اهوپا ده ایران بوده اند و خواهان شاصله گرشت از ایران عقب انده بر
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اساس الگوسازی غربی بوده اند (غفاهی و هاد رد  )89 :2909ده نگاه گفت انی ای جریان هویت ایران ده
برابر غر بر کشیده ن یشود بلکه ایران به عنوان بخش انض ا ی غر به حسا ی نید؛ ده واقع
شلسفه عقاید سیاسی ای جریان بتنی بر تسلیم طل وبلا شرط ده قابل ت دن غربی است .دولت 8
ساله «تدبیروا ید» غیر از نگاه به غر هیچ گاینه ای نداشتند؛ وقت برنا ه هیای و تص یم سازی برای
هشع شکلات کشوه برای هیچ کاهی به اندازه ذاکره وقت نگذاشتند؛ حتی ی توان گفت غیر از ذاکره
هیچ کاهی نکردند.وقتی که هئیس ج وه هم ز ان با ذاکرات از خاانه خالی گفت یا وقتی ن خوهدن
ها به برجام گره زد تلاش داشت تا به داخلی ها بگوید هاهه ای جا ذاکره با غر به خصوص ن ریکا نداهد
و تا به خواست نن ها ع ل نکنیم شکلی حل ن ی شود .به ش ادت اسناد شراوان ای ج اعت غر
اندیش و غر ستا و غربگدا یکی از عوا ل اصلی اندگاهی و ضاعف سازی تحریم ها هستند؛ هه ز ان
هایی که ده شتنه  88خواستاه تشدید تحریم ها برای به زانو دهن دن ایران شدند؛ و هه ز ان هایی که با
اهسال پالس ضعف و ناتوانی و با دهس ذاکره گرشت از کربلا و با تحریف صلح ا ام حس (ع) به دش
ستاصل هوحیه دادند و عصا زیر بغل ن ریکای هو به انحطاط گذاشته و ای سیگنال ها برای ن ریکایی ها
اهسال کردند که تحریم ها ا ها بیچاهه کرده و با هند ششاه تحری ی دیگر کاه ج وهی اسلا ی ت ام
است و شروپاشی و استحاله انقلا هقم ی خوهد.
حس هوحانی سال  07ده سفر به نیویوهک باخانم لاگاهد هئیس  imfصندوق بی ال للی پول دیداه کرده و
ب اه سال  08هیئت  1نفرِه ای صندوق برای اهائه پیشن اد هاهبردی و لیبرالیستی خود به ایران سفر
یکنند)00/21/0https://www.tahririeh.com › news .
نتیجه توصیههای  imfاجراهای اغتشاش های نبان  08بود که هاینههای بسیاهی بهنظام تح یل کرد!
و باعث شد پای عناصر داعشی و تروهیستها بهصف اعتراضات ع و ی بازشود .علی ط ری ن اینده
ساب جلس نیا لب به اعتراض گشوده و ده نطقی یگوید« :اینکه هئیسج وهی گفتهاند هم
صبح ج عه ش یدم قی ت بنای تغییر کرده هون اجرای تص یم سران قوا ها به شوهای ا نیت کشوه
واگذاه کرده بودم ن یتوان ای عذه ها برای تقصیر وی ده نحوه اجرای تص یم ذکوه
پذیرشت)2900 /21/29 https://www.mashreghnews.ir/news(».
-2اصلاح طلبی دینی ودین گریزی تئوریک :جریان لیبرال تحت تاثیراندیشههای غربی بخصوص
اندیشههای کانت پوپر وهابر اس و....قراه داهند بعضی ازاشراد ای جریان(سروش لکیان گنجی کدیوهو)...
تاثر از هوح تعالیم غربی هستند با تصویری که از پروتستانیسم سیحی پذیرشته بودند خواهان
پروتستانتیسم اسلا ی هستند .ده بعد از جنگ تح یلی و ده دوهان دولت سازندگی با تشکیل حلقه کیان
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ای جریان به روه شعالیت ای اصلاح طلبی خود ها نغاز کردند و ده دوهه دولت اصلاحات به طرق ختلف
برن وزهای دی تازیدند .ای جریان حاک یت دی هاغیر د وکراتیک ی داند و یان نظام ولایت شقیه و
د وکراسی ها تضادگونه تفسیر یکنند.
و طرح اندیشه های ناسیونالیستی انند شعاه «ایران برای ایرانیان» برای اصالت دادن به لیت ده قابل
اهیت دینی انقلا قراه یدهند(.حصون )19 2989
 -3لزوم پیروی از اصول ترقی و توسعه :ترقی و توسعه از نظر جریان لیبرال صرشاً ده ابعاد پیشرشت
بر حوه الگوی ت ام غربی خلاصه یشود نن ا که قائل به شخصیت و جایگاه ستقل برای کشوههای
عقب انده نیستند بنابرای عتقدند که علم یتواند سدها ها از یان برداهد و دولت های ج ان سوم باید
به تبعیت از غر ترقی و توسعه ها به پیش ببرند .این ا حتی نظام ن وزشی شعلی ها صحیح ن ی دانند و
عتقدند که باید با نظام ن وزشی غر ه راه شد و خواهان  FATFهستند .نتیجه تقلید تفکراتی توسعه
ازغر کاهش اهزش پول لی کشوه از سال  09که قی ت دلاه  9899تو ان بود تاکنون به تقریبا یک
دهم بوده است .ن ریکاییها با استراتژی شاسد کردن دیر انقلابی و استفاده از سودجویان اقتصادی
دهصددند تا توسعه کشوه و اقتصاد ها به شضای ناسالم تبدیل کنند تا اعتباه اجت اعی و اعت اد ردم
نسبت به حکو ت کاهش پیدا کند .ده ای سودجویی اقتصادی طر ها وابسته یکنند تا اینکه به
ا وه هس ی نن ا ده دهون نظام تبدیل شود .واقعیت ای است نن ایی که بدنبال توسعه و اقتصاد لیبرالی
هستندهندان به شکر قشر ستضعف نیستند و هون اشراشیت سالاهی ده نن ا ایجاد شده است ف و ی به
نام شقر برای ننان عنا نداهد؛ ا امخ ینی(هه) ده وصیتنا ه خود هشداه یدهند که اشراد انقلابی به س ت
شعالیتهای اقتصادی و هشاه نروند هون نن ا ها وابسته و عاشیتطلب یکند و کسانی که به دنبال
زندگی اشراشیاند دیگر انقلابی نیستند.
نتیجه گیری
انقلا اسلا ی ازه ان ابتدای پیروزی با وانع نظا ی سیاسی اقتصادی هوبرو بوده و تاکنون از ه ه
نن ا عبوه کرده است ا ا ده دهه ه اهم از ع ر انقلا عرصه پیچیده ای ده قابل نظام نغاز گردید که
ویژگی های نن بسیاه تفاوت از عرصه های دیگر است ودش نان به دنبال اه انقلا از دهون هستند.
تأکیدهای شراوان قام عظم ههبری( دظله العالی) ده ای ز ینه نشان از جدیت دش نان و اه یت بالای
جریان نفوذ داهد.دش نان ده اتاق های شکر خود برای نفوذ به ایران اسلا ی نقشه طراحی ی کنند ا ا با
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هوشیاهی و بصیرت ردم و بیانات قتدهانه ههبر انقلا اسلا ی ه واهه ای نقشه ها خنثی و نقش بر ن
ی شود.ب تری و اساسی تری هاهکاه قابله با پروژه نفوذ داشت بصیرت بصیرت اشاایی و اششاگری به
نحاد ردم جا عه است و هوش ندی سئولان ج ت جلوگیری و قابله از نفذهای نفوذ بسیاه حائا
اه یت است .البته هاهکاهعبوهازه ه بحران ا علاوه بر وهد ذکوه ع لیاتی کردن بیانیه گام دوم انقلا
اسلا ی است.
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ال لل با تاکید بر وضعیت اهاضی غاه» فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوهه  99ش اهه  9پاییا.
ا یری ج انداه ( .)2980لیبرالیسم ایرانی ت ران :پژوهشگاه شرهنگ و اندیشه اسلا ی.
ا یری ج انداه ( .)2989اصلاحطلبان تجدیدنظر طلب ت ران :رکا اسناد انقلا اسلا ی.
الوانی

دی ( .)2989مدیریت عمومی ت ران :نشر نی.

ا ام خ ینی(هه) هوح الله ( .)2970صحیفه امام جلدات ت ران :وسسه تنظیم و نشر نثاه ا ام خ ینی(هه).
اب ابی الحدید عا الدی ابو حا د ( .)2997شرح نهجالبلاغه قم :کتابخانه ع و ی نیۀ الله رعشی نجفی.
بیانات قام عظم ههبری دهدیداهبااقشاه ردم و سؤلی https://farsi.khamenei.ir
است پل جاندی ( .)2977روابط درون انقلاب ایران ترج ه نوه ر شجاعی ت ران :خد ات شرهنگی.
حائری عبدال ادی ( .)2991تشیع و مشروطیت در ایران ت ران :ا یرکبیر.
خالقی هاد سعود ( .)2988هویت چراغ کنفرانس برلین ت ران :واژگان.
دهخدا علی اکبر ( .)2989لغت نامه دهخدا.
داهابی علی ( .)2988جریان شناسی در ایران ت ران :پژوهشگاه شرهنگ و اندیشه.
هیچاهدسون ایان؛ اندهو کاکابادز و نادا کاکابادز ( .)2907بیلدربرگیها :قدرت نخبگان و وفاق در مسائل
جهانی شواد ایادی حس بدهه ت ران :وسسه خبرگااهی شاهس.
هنجبر قصود (« .)2981دیپل اسى و هشتاه سیاسى ده اسلام» فصلنامه علوم سیاسی ش اهه 81
صص.199-112
هیان جی ا ( .)2901به هر قیمت آمریکا؛ طمع ،قدرت ،جنگ بی پایان ترج ه یثم علی نبادی ت ران:
انتشاهات خبرگااهی شاهس.
علوی نیک سلی ان ( .)2982آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی ت ران :رکا رکا اسناد
انقلا اسلا ی.
کلینی ح د ( .)2999اصول کافی ت ران :داهالکتب الاسلا یه.
گوهری قدم ابوذه و کیانی جاهد حا د (« .)2907تحلیل سیست ی سأله نفوذ و نظو ه اثرگذاهی نن با
تأکید بر ابااههای نوی دیپل اسی» فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم ش اهه89
پاییا صص.289-299
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فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال پنجم ،شماره  ،4پیاپی  ،19زمستان 1411ـــــــــــــــــــــــــــــــ

گاهو هنه ( .)2911مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ت ران :اب سینا
گنجی عبدالله ( .)2980جریان شناسی انتخابات دهم ت ران :شرهنگ اندیشه.
عی

ح د ( .)2989لغتنامه معین.

رعشی حسی صاحبه ذکر ا لیبرال د وکراتیم 2989 /9/9
وسوی سید غلا رضا؛ واعظی اح د (« .)2901نگرش سیست ی و سأله کاهن دی نظام ج وهی اسلا ی
ایران با تأکید بر ظرشیت ای ن اد ولایت» فصلنامه علوم سیاسی ش اهه  91ز ستان.
یرسلیم صطفی ( .)2981جریان شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی ت ران :ج اد دانشگاهی.
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