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طبیعت جهانخواران؛ سلطه، زورگویی و تجاوز است منشأ

حمله ی همه جانبه ی فرهنگی و اعتقادی و سیاسی اعالم نشده ماهیت

جلسات برنامه ریزی و مطالعاتی درباره ی اسالم و شیعه مقدمات

بزک کردن چهره ی آمریکا به عنوان فرشته ی نجات کشور

مصداق
برگزاری جلسات متعدد در اروپا و آمریکا

اقدام رژیم صهیونیستی در اوایل انقالب برای تشکیل جمعیت مطالعاتی
درباره تشیع  

راه های 
به دست آمدن

ایجاد خشونت

ایجاد اختالف

تجزیه کشورهای اسالمی

بد نام کردن اسالم

به جان هم انداخنت آحاد یک ملت

به جان هم انداخنت ملت های مسلامن

نفوذ فرهنگی

عرصه ها

ایجاد خلل در باورها و معرفت های دینی و انقالبیراه

مهم تر از نفوذ امنیتی و اقتصادیاهمیت

»اقتدار منطقی«مجهز شدن به منطق مستحکم انقالب و ایجاد راه مقابله

ابزار
استفاده از برخی از اساتید دانشگاه، فعاالن دانشجویی 

و نخبگان فکری و علمی

نفوذ امنیتی
مسئول

شورای عالی فضای مجازیویژه مقابله 

سپاه پاسداران و مسئولین دیگر

نفوذ اقتصادی

تزلزل پایه های اقتصاد مستحکمهدف دشمن

پیگیری اقتصاد مقاومتی با همه توانراه مقابله

مصداق
تبدیل شدن کشور مالزی

از کشوری پیرشفته به یک کشور فقیر بر اثر نفوذ اقتصادی  

نفوذ سیاسی

علت اهمیت
پایان دورانی که مستکربان

یک نفر از خودشان را بر کشوری دیگر مسلط می کردند 

نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازیمصداق

جهت گیری، حرکت و تصمیم گیری طبق خواست و اراده دشمننتیجه

راه مقابله

بیداری ملت در مقابل دشمن

نتیجه
حاکمیت یک نفر از خود ملت ها

که طبق مصالح مستکربان فکر، اراده و تصمیم گیری کند 

استحکام پایه های انقالب

استحکام فکر انقالبی بین نخبگان انقالبی

ناامیدی دشمننتیجه

هدف

سست کردن اعتقاد سیاسی و اعتقاد دینی مردم

تقویت نارضایتی در داخل کشور

جذب جوان ها به خصوص جوان های فعال و اثرگذار
در سطوح مختلف برای مقاصدشان 

افراد مؤثر در جامعه  مردم و  سبک زندگیو  نگاه ها تغییر باورها، آرمانها،

محکم نبودن دربرابر نفوذ دشمن مثل یک خاکریز نرم  زمینه

راهکار

تسلط بی قید و رشط بر کشورنتیجه
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هشیاری مسئولین در مقابل نفوذ دشمن

راه مقابله

غفلت مجموعه های فرهنگی از رخنه دشمن مثالً در مهدکودک ها مصداق 
اهمیت

امکان رخنه دشمن در همه دستگاه ها و رفت  و آمدهای گوناگون

از اقوام و مذاهب گوناگون شیعه و سنی» ید واحده«تشکیل 

حرکت مردم و مسئولین به نحوی باشد که 
آیهدشمن احساس کند منی تواند نفوذ کند

ٍة َو ِمن ِرباِط الَخیِل « َو اَِعّدوا لَُهم َما استَطَعتُم ِمن قُوَّ
)۶۰/انفال(» تُرِهبوَن ِبه  َعُدوَّ اللِه َو َعُدوَّکُم

زنده نگه داشنت مفاهیم با ارزش 
مانند جهاد، شهادت، خانواده ی شهید، صرب برای خدا، احتساب لله

استفاده دشمن از مذاکره و توافق هسته ای

ابزار 

ارصار آمریکایی ها به مذاکره با جمهوری اسالمی

بسنت راه نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با همه تواناقدام مقابل ما

ما با آمریکا مذاکره منی کنیمموضع ما

تذکر به مسئولین
به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت

به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند 

دلیل ما
مذاکره ی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران

یعنی نفوذ در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی 

تذکر
تنها در زمینه ی هسته ای با آمریکا مذاکره کردیم

هدف 
تحمیل  خواسته های خود بر ملت ایرانآمریکایی ها

در عرصه های دیگر اجازه ندادیم و با آمریکا مذاکره منی کنیم

مخالفت اسالم با بازگشت سلطه دشمن به کشور دلیِل 
مقابله ی ما
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نفوذ فردی

انواع

نفوذ جریانی

انواع

معرفی یکی از افراد دشمن به عنوان دوست با چهره ی بزک شدهمعنا

است کم اهمیت ترین نوع نفوذ فردیکه  ؛جاسوسی

عوض کردن تصمیم مدیران و مسئوالن به نفع دشمن ؛تصمیم سازی

هدف

معنا

 سازی در داخل ملت؛ به وسیله پول و جاذبه های جنسیشبکه

شخص مورد نفوذ هامن چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند

نفوذ نسبت به اشخاصی که در رسنوشت کشور مؤثرند 

نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم گیران یا تصمیم سازانعمدتاً گروه هدف

مصداقها پای می فشارند  رزشاصالت ها و اتخطئه کسانی که بر نگاه درست، مکمل
افراطی گری متهم و  بسیج را به تندروی ،های مختلف  کسانی که با زبان

کنند  دارند نفوذ را تکمیل می  کنند،   می

هشدار
بحث های گوناگون درباره ی نفوذ موجب 

نشوداصل واقعیّت نفوذ غفلت از 
الزامات

پرهیز از سوءاستفاده ی جناحی و اتهام متقابل جناح ها به یکدیگر

پرهیز از بحث های بیهوده درباره ی موضوع نفوذ

اسم نفوذ بدون محتوای الزم پرهیز از طرح 
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