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 چکیده
اسلت کله بلا « پلروة  نولوخ رلار ی»های فراروی نظام اسللامی، ترین مخاطرات و چالشیکی از اساسی     

ستین گام در راسلتای تلأمین منلاف  و  انبه در قبال این مسأله، نختو ه به گستردگی آن، کسب شنارت همه

امنیت ملی  مهوری اسلامی ایران است. با عنایت به اهمیت واکلاوی ابعلاد موهلومی نولوخ، مقاللر حا لر بلا 

گویی به این پرسلش اسلت کله موهلوم نولوخ در اندیشله املام ، به دنبال پاسخ«تحلیل محتوا»استواده از روش 

ی است و در چارچوب اندیشر ایشان، چه معنایی دارد؟ در این راسلتا، هایالله( دارای چه مؤلوهرمینی )رحمه

نگارندگان برای ایجاد تناظر در مو وع از الگوی عللل اربعله بهلره گرفتله و بله تبیلین عللل ملادی، فلاعلی، 

صوری و غائی، مسألر نووخ در اندیشه املام رمینلی )ره( پردارتله و از ایلن رهگلذر، تعریل  املام راحلل از 

نولوخ »اند. طبق نتایج حاصل از پلژوهش، ایلن تعریل  عبلارت اسلت از: ووخ را استنباط و ارائه کردهموهوم ن

محور اسللت کلله در مجللرای ارتبللاطی دوسللویه بلله دنبللال ای تللدریجی، کارشناسللی شللده و  للذابیتنقشلله

عاملل که به دسلت های مختل  ملت است. هدف این نقشر غیرملموس لتأثیرگذاری بر نظام سیاسی و گروه

ل استحالر مخاطب و کارِ ویژ  آن تهی کردن ملت و نظلام اسللامی شودسازی میدارلی و رار ی نووخ پیاده

های گونلاگون صلورت با این تعری  نولوخ، سیاسلتی نلرم اسلت و در پوشلش«. از عناصر مولد قدرت است

 ظام اسلامی وارد آورد. ناپذیری بر ملت و نتواند  ربات  برانگیرد، تشخیص آن دشوار بوده و میمی

 نووخ، امام رمینی )ره(، علل اربعه، استحاله، قدرت نرم  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ها و تهدیدات فراروی یک ریزی و اهتمام در راستای مقابله با چالشمیزان برنامه     

رسانندگی و دامنر حکومت، به دو عامل بستگی دارد: اول، گستردگی، سطح آسیب

اندرکاران حکومتی در سطوح مختل  ری آن تهدید و دیگری، شیو  نگرش دستفراگی

ها و تهدیدات ترینِ این چالشنسبت به سطح تهدید چالش مورد نظر. یکی از مهم

است، که هم در ابعاد « مسألر نووخ رار ی»روی نظام  مهوری اسلامی ایران، پیش

اعی به صورت گسترده در  ریان است گوناگون امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ا تم

 انبه برری بودنِ بعضی از  وانب آن، از دایر  فهم همه« ناملموس»و « نرم»و هم به راطر 

دور بوده و تا حدود زیادی رادارگریز است؛ علاوه بر اندرکاران و کارشناسان بهاز دست

مسئولان و  این نکته، و ود برری نقاط  ع  یا قوت گرایشی، بینشی و نگرشی در

شود که کارشناسان مربوط، سبب بروز رویکردهای گوناگون در رابطه با این مسأله می

قائلان به »، «قائلان به و ود توطئه»توان طرفداران این رویکردها را در سه دسته یعنی می

بندی کرد. تعیین میزان تقسیم« قائلان به و ود توهم نوی توطئه»و « و ود توهم توطئه

گرایی، در گرو شناسایی و ندی هر یک از این رویکردها از موازین حقیقت و واقعیتمبهره

است. در این راستا، رهبری « مسألر نووخ»تبیین مستند و منطقی و وه مختل  و قابل فهم 

سازی موهوم نووخ معظم انقلاب، در واکاوی نقشر کلان این عرصه، نقش بسزایی در بر سته

اند های بعدی تأکید بسیار کردهکشور ایوا کرده و بر انجام پژوهش در دایر  واةگان سیاسی

روز بر هایی که اگرچه روز بهبیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام(. پژوهش -01/3/11)

رورد چشم میشود، اما در میانر آنها رلأ و ود یک پژوهش بنیادین بهدامنه آنها افزوده می

این . «الله(ناسی مسألر نووخ در اندیشه امام رمینی )رحمهشموهوم»که آن عبارت است از 

ترین تهدیدات سارتمان انقلاب و نظام پژوهش، از آن منظر اهمیت دارد که یکی از اساسی

مسألر »کند و  ایگاه شناسی، از منظر معمار کبیر آن، بررسی میاسلامی را در مقام موهوم

ر، سابقر سازد، تا از این رهگذالله( را آشکار می)رحمهدر منظومر فکری امام رمینی« نووخ
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گیری و پیروزی انقلاب در ادبیات سیاسی کشور، به دوران شکل« مسألر نووخ»اهتمام به 

اسلامی بازگردد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه موهوم نووخ در 

بر این مبنا، موهوم نووخ دارای چه )رحمه الله( دارای چه ابعادی است و اندیشر امام رمینی

 معنایی است؟

با عنایت به اهمیت مسأله، پژوهش حا ر با استواده از روش تحلیل محتوا، نخست به      

پردازد و سپس در چارچوب فرآیندی شناسی نووخ از منظر اندیشمندان مختل  میموهوم

شد،  من استواده از بیان رواهد « چارچوب روشی»گام آن در بخش بهکه تو یح گام

الگوی منطقی علل اربعه برای ایجاد تناظر در مو وع، تعری  مختار امام راحل از موهوم 

  دهد.نووخ را ارائه می

 

 . پیشینة پژوهش8

های )ره( در سارتار ایرانِ پساانقلاب، پژوهشبه دلیل  ایگاه کلیدی امام رمینیاگرچه      

ن انجام شده است، اما با این و ود، کمبود آثار علمِی متعددی در حوز  اندیشه و عمل ایشا

رورد. یکی از این مند در برری ساحات در منظومر فکری ایشان به چشم میروش

گذار کبیر انقلاب اسلامی های رلأ، کالبدشکافی موهومی نووخ بر مبنای اندیشر بنیانحوزه

دارد آنگونه که باید و شاید به  است. نووخی که در ادبیات علوم سیاسی کشور با اهمیتی که

   آن پردارته نشده است. 

توان متون در آثاری که به نوعی در ارتباط این مو وع هستند، میدرنگ با بررسی و      

 :کرددسته اصلی تقسیم  دومو ود را به 

آثاری که در آنها نووخ در حد یک سیاست دشمن برای  ربه زدن به مناف  ملت : اول     

صورت کلی بیان شده هنووخ ب  در این آثار اقدامات دشمن در حوز مطرح بوده است. ایران

در این  مده است.آفقط مصادیق آن  است ولی بیان تحلیلی چیستی نووخ  مد نظر نبوده و

شاره ا( 9384)نگارش  «دشمن شناسی از دیدگاه امام رمینی»توان به کتاب رصوص می
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ای که باید با عنوان پدیدهبه منابعی اشاره داشت که نووخ بهتوان داشت. در همین ارتباط می

 د نووخ بحث شده و در بیشتر موارد، در بار  عبارت دیگر به آن مقابله شود، مطرح است.

اصول و راهبردهای دفاعی امام »توان به تحلیل نووخ محوریت ندارد. در این ارتباط می

راهبردشناسی مقابله با نظام سلطه در »(، و 9310ی )موسو« رمینی )ره( در مبارزه با استکبار

 کرد.( اشاره 9311)حدادی  «سیاسی امام رمینیر اندیش

های آن مد نظر بوده و از این آثاری که در آنها تحلیل نووخ و بیان برری از ویژگی :دوم     

گاه امام دید لثار به تحلیآحا ر نزدیک است، با این تواوت که این  رحیث به رویکرد مقال

 رانواع نووخ و رابط تیماه نیینووخ؛ تب یرنظر»توان به مقالر یدر این زمینه م اند.نپردارته)ره( 

اشاره (« یاامام رامنه اناتیها و بدگاهیاز د یریگ)با بهره دیتهد یویبا دستگاه چهار ط هاآن

اند خ بودهرابطر قدرت نرم و نوو ردرصدد ارائ سندگانیکه در آن نو یا. مقالهکرد

 ینووخ بر مبنا  و سازوکار پروة ندیفرا» ردر مقال زین انی(. پورکاوه و صلوات9314 ان،ی)احمد

اند و سازوکار نووخ پردارته ندیفرآ حیو تشر یسازبه موهوم ،«یمقام معظم رهبر دگاهید

نووخ » رنامنایبه پا توانینووخ م  آثار در حوز گریاز د .(9311 ان،ی)پورکاوه و صلوات

اشاره کرد که  «یاسیس یابیاز منظر بازار رانیا یاسلام یمتحده در  مهور الاتیا یگوتمان

 رانِیدر ا کای وانب نووخ آمر اتینووخ، به بحث در باب کل یشناسومدر آن  من موه

 (.9311مجاهد،  یانیتو ه شده است )ک دی د

آن حیث که بر از ین مقاله شود که اتحلیلی مو وع مشخص می ربا تو ه به پیشین     

از متون پیشین متمایز  ،ارتصاص دارد )ره( مو وع تحلیل علمی نووخ در اندیشه امام

شناسی یکی ؛ در واق ، نوآوری مقالر حا ر در تمرکز علمی و روشمند بر موهومنمایدمی

های معمار کبیر انقلاب ترین مخاطرات امنیت ملی کشور در چارچوب اندیشهاز اساسی

 است.
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 . تعریف مفهوم نفوذ7

سازی آن، ها برای تأمین مناف  ملی است که در راستای پیادهنووخ، راهبرد کلان حکومت     

شود. این راهبرد، مشتمل بر کاربست ها طراحی و ا را میورزی دولتمنظومر سیاست

 هدفمند قدرت نرم و قدرت سخت است، اما بیشتر از  نس قدرت نرم است تا قدرت

( به 04: 9381سخت؛ چراکه قدرت نرم، توانایی کسب مطلوب از طریق  اخبه است )نای، 

 ای استواده از زور معنای توانایی رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق  لب دیگران به

رو بازدهی، مقبولیت و تأثیرگذاری بیشتری نسبت ( و ازین19: 9311است )مقتدر و کتابی، 

قدرت نرم دقیقاً همانند نووخ »کند. البته لازم به خکر است که یبه قدرت سخت ایجاد م

: 9381)نای، « تواند شامل قدرت سخت )تهدید( و یا پاداش نیز باشدنیست؛ زیرا نووخ می

44.) 

، «تحلیل سیاسی مدرن»تعاری  گوناگونی در رابطه با نووخ ارائه شده است. در کتاب      

ها، ای که نیازها، رواستنسانی تلقی شده، به گونهای میان کنشگران انووخ، رابطه

ها یا تمایل به عمل یک یا چند کنشگر در تر یحات یا نیات یک یا چند کنشگر بر کنش

 هتی هماهنگ )و یا غیر مغایر( با نیازها، تر یحات یا نیات نووخگذاران، اثر گذارد )دال و 

شود که با آن، کسی یا هایی گوته مینایی(. در تعریوی دیگر، نووخ به توا41: 9310استاین، 

عقیده سازند و ریشر توانند بر دیگران اثر بگذارند و آنها را با رود همراه و همکسانی می

(. به عبارت دیگر، 11: 9311آن حیثیت یا حسن شهرت و علم و تجربه است )ابوالحمد، 

دارد، بدون آنکه فرد دوم کاری وا میای است که در آن، فردی دیگری را بهنووخ، رابطه

احساس کند که وادار شده است. اغلب، وادارشونده فاقد امکانات مادی و ابزار است و فرد 

تواند رلاف رواست فرد برد که اگر اراده کند، مینووخگذار در موقعیتی به سر می

تواند نیز عقیده دارد، که اگر شخصی ب« مورهد(. »10-13: 9313نووخپذیر عمل کند )عالم، 

اش را دربار  یک یا چند مو وع تغییر دهد، رفتاری را دیگری را متقاعد کند که عقیده
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انجام دهد و یا از انجام آن رودداری کند و به محیط پیرامون رود به شکلی راص بنگرد، 

 (. 383: 9381در حقیقت نووخ تحقق یافته است )مورهد، 

 

 . چارچوب روشی9

شود، معنای چند بعدی آن که مشتمل بر نووخ سخت و نرم میتبیین موهوم نووخ در      

مقارن با ارائر چارچوب نظری متناسب با منظومر فکری امام رمینی )ره( است. به نظر 

فلاسوه، هر امر حادثی نیازمند چهار علت است: علت مادی، صوری، فاعلی و غایی )مصباح 

و ود ت که از ابتدا نبوده و سپس بهای اس(. امر حادث، به معنای پدیده02: 9311یزدی، 

کنیم، از این چهار علت پرسش آمده است. در واق ، هرگاه از این امر حادث پرسش می

ایم. بر این مبنا، در بحث نووخ نیز چهار پرسش مورد تو ه است و پژوهش فرارو نیز کرده

 های زیر در راستای رسالت مقاله است: به دنبال پاسخ به پرسش

شناسانه از چه  نسی است؟ بسترهای های علت مادی: نووخ از منظر ماهیت : پرسشال     

 سازی نووخ کدام است؟ پیاده

های شکلی و های بنیادین نووخ چیست؟ ویژگیهای علت صوری: ویژگیب: پرسش     

 ظاهری نووخ چیست؟ 

وخ چه افراد یا سازی نوهای علت فاعلی: کارگزاران رار ی طراحی و پیادهج: پرسش     

هایی سازی نووخ چه افراد یا گروههایی هستند؟ کارگزاران دارلی طراحی و پیادهگروه

 هستند؟ 

سازی نووخ چیست؟ پروة  نووخ های علت غایی: هدف عاملیت نووخ از پیادهد: پرسش     

 گذارد؟چه تأثیری بر سارتار و رفتار  امعه مخاطب نووخ بر  ای می

 ر با استواده از روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به پرسش اصلی مقاله است پژوهش حا     

ای را در چارچوب اقتضائات روشی و موهومی، طی و در این راستا، مراحل چندگانه

شده است، کار گرفتهکند تا در چارچوب علل اربعه که برای ایجاد تناظر در مو وع بهمی
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رمینی )ره( بپردازد. نخستین گام از این فرآیند، شناسی نووخ در اندیشر امام به موهوم

های مرتبط با موهوم نووخ در اندیشر امام رمینی )ره( است. این مشخص کردن کلیدواةه

گام، با ر وع به چند تن از اساتید بنام و متخصص در حوز  اندیشر امام رمینی )ره(، در 

فته است. کاربست روش چارچوب روش مصاحبه برای کسب نظرات نخبگانی انجام پذیر

به « نووخ»ای از تعاری  مصاحبر نخبگانی، بدین صورت بوده است که در ابتدا مجموعه

های مرتبط با مو وع در اندیشر امام متخصصان ارائه و از ایشان رواسته شده که کلیدواةه

، فهرست این واةگان و 9راحل را در ارتیار پژوهشگر قرار دهند )در  دول، شماره 

 رهای مرتبط با آنها خکر شده است(. آما
 

 ردی  کلیدواةه های مو ودتعداد کل فیش ها پس از پالایش نهاییتعداد فیش

 1 نووخ 269 21

 2 ررنه 52 5

 3 اغوال 185 8

 4 شیطنت 83 10

 5 حیله 60 2

 6 سمپاشی 24 2

 7 نقشه 257 15

 8 ا انب 707 7

 9 اخناب 26 1

 10 دستآلت 50 1

 11 ایادی 145 14

 12 عمّال 411 16

 13 نوکر 113 3

 14 امنیت 226 0

 15  اسوسی 131 4

   921ای: ها بدون اشتراک کلیدواةهفیش
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 ها و آمارهای مرتبط در فرآیند پالایش(: فهرست کلیدواژه8جدول شماره )

ندِ واةگان مرتبط با موهوم نووخ در اندیشر امام راحل، در گام بعد، پس از تعیین روشم

، استخراج شده و هر یک «صحیور امام»افزار های حاوی این واةگان با استواده از نرمفیش

و از پالایش آنها،  دول تحلیل محتوای موهوم نووخ  ها عر ه شدهاز علل اربعه بر این فیش

دست آمده است؛  دولی که محتوای آن، در اندیشر معمار کبیر انقلاب اسلامی، به

خکر است، که فرآیند پالایش دهد. لازم بهدست میررو ی و نتایج حاصل از پژوهش را به

ها در سه نوبت انجام پذیرفته و پس از  رح و تعدیل واةگان و افزوده شدن برری فیش

سنجی آنها، های مرتبط با فهرست واةگان اولیه و اعتبارواةگان در حین بررسی فیش

دست آمده به قرار های بهدست آمده است.  دول تحلیل محتوای فیشهای نهایی بهفیش

 زیر است:
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امام خمینی )ره( در موضوع نفوذ (: جدول محتوای بیانات 7جدول شماره )

 در چارچوب علل اربعه
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 ها. تحلیل داده7

ها و زحماتی که اهالی  بهه حق متحمل )ره(، تمامی آسیباز منظر امام رمینی      

راطر پافشاری و اعتقاد آنها به ایدئولوةی و گوتمانی است که مناف  مستکبران و شوند بهمی

، «اسلام ناب محمدی»افکند. این توکر مبتنی بر قرائت میهای  هانی را به مخاطره قدرت

کند و های بیگانگان دعوت میرواهیطرافداران رود را به مقاومت در برابر مطام  و زیاده

های بزرگ را بر آن آورد؛ این رویکرد، قدرترا فراهم می« قاعد  نوی سبیل»بستر تحقق 

تی برای تغییر معادلات و شیو  نگرش و رفتار مدت و بلندمدهای کوتاهدارد که برنامهمی

هایی سازی کنند. برنامه، طراحی و پیاده«اسلام ناب»واحدهای ملی و فراملیِ پیرو شریعت 

شوند. امام رمینی )ره( دربار   ایگاه نووخ در تعری  می« پروةه نووخ»که در چارچوب 

اى که و منافقان و منحرفان، حیله  نایتکاران»فرمایند: برنامر تها م استعماری دشمنان می

ها نووخ در بین شماست و منحرف کردن شماها در رأس حیله ردارند، در رأس هم

 (.010: 91، ج9381)امام رمینی، « هاى آنهاستبرنامه

زدن به نظام اسلامی و کارآمدترین سلاح استکبار برای  ربه« نووخ»در نگاه امام راحل،      

تشار توکرات برآمده از انقلاب اسلامی در سطح منطقه و  هان است. ایشان مقابله با دامنر ان

استکبار وقتى که از نابودى »در گوتاری،  من اشاره به اهمیت این مسأله، بیان داشتند که: 

؛ یکى راه کردها مأیوس شد، دو راه براى  ربه زدن انتخاب مطلق روحانیت و حوزه

ارعاب و تهدید  رنووخ در قرن معاصر. وقتى حربارعاب و زور و دیگرى راه ردعه و 

 (.018: 09، ج9381)امام رمینی، « چندان کارگر نشد، راههاى نووخ تقویت گردید

معین « موهوم نووخ»نظر به  ایگاه مسألر نووخ در اندیشه امام رمینی )ره(، لزوم تبیین      

موهوم در اندیشر امام راحل، ترین گام برای ارائر تعریوی  ام  و مان  از این است. مهم

ای است که هر یک از آنها قسمتی از محتوای موردنیاز  هت موهوم بررسی علل چهارگانه

خکر است که از این الگو برای تناظر در دهد. البته لازم بهدست میشناسی یک مسأله را به

رو و با عنایت به مو وع استواده شده و ارائر بحث به شیو  فسلوی مد نظر نبوده است؛ ازین
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این تو یح، در این بخش، پژوهش حا ر به واکاوی علل فاعلی، مادی، صوری و غایی 

 پردازد:مسألر نووخ از منظر معمار کبیر انقلاب اسلامی، می

 . علل فاعلی مسألة نفوذ از منظر امام خمینی )ره(8-7

ت نووخ در کشور هستند، دار عاملیهای عهدهپاسخ به این پرسش که چه افراد یا گروه     

شناسی نووخ در اندیشر امام رمینی )ره( های منظومر موهومترین قسمتیکی از کلیدی

که فاعل آن فعل مورد شود مگر آن انبه شنارته نمیصورت همهاست؛ چراکه یک فعل به

توان در ساحتی، عاملیت یک پدیده و کنش شناسایی واق  شود. از منظر علوم سیاسی، می

و منظومر تعاملی آنها، تشریح کرد. « کارگزار -سارتار» تماعی را از با استواده از دوگانر ا

سارتاری است و هر سارتاری به کنش ا تماعی نیاز دارد؛  رندهیدربرگهر کنش ا تماعی »

در فعالیت روزمره در یکدیگر تنیده  ریناپذیی دای اگونهبهعاملیت و سارتار  نیبنابرا

شناسی مسألر نووخ نیز ما با این دوگانه، یعنی در عامل .(Giddens, 1984: 15)« اندشده

سازی نووخ )آگاهانه یا ناآگاهانه( و سارتار طراحی و اعمال نووخ موا ه کارگزار پیاده

توان به دو دستر دارلی و رار ی تقسیم هستیم. کارگزاران نووخزده یا نووخی را نیز می

 کرد. 

های مختل  به فرارور اقتضائات روز، قلاب اسلامی، در مقاط  و مناسبتمعمار کبیر ان     

سازی نووخ دشمن اندرکاران پیادهتأکیدات فراوانی بر لزوم تو ه مردم و مسئولان به دست

دانسته و »و « دارلی و رار ی»ه بندی این عوامل، بداشتند و  من تقسیممبذول می

پردارتند. ایشان  من بیاناتی دی و سارتاری آنها می، به تشریح اقدامات مخرب فر«ندانسته

یک عاملى داریم که مستقیماً از سوارت امریکا دستور »فرمایند: در این رصوص می

فهمد. رود آدم کند و رودش نمىگیرد، یک عاملى داریم که براى او کار مىمى

ه باشید، به مصالح کند. اگر شما به مردم کار نداشتفهمد که براى کى دارد کار مىنمى

مردم، به مصالح کشور کار نداشته باشید، فقط مشغول این باشید که من چطور، شما چطور، 

من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما هستند، اگر فکر این باشید، این 
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ه از مریکا هستید و در عذاب با آنهایى کآرواهد و شما از عمال مریکا مىآهمان است که 

: 93، ج9381)امام رمینی، « مریکا بودند با تو ه، مشترک هستید، با کم و زیادشآعمال 

020.) 

امام رمینی )ره(، در میان کارگزاران نووخ دشمن، رطر عمّال ظاهرساز دارلی ا انب را      

عمال یعنى  -اینها»افزایند: باره میدانند و در اینتر از دیگر عوامل نووخ دشمن میپررنگ

هایى هستند. اینها عمالشان را ها و در چهرههر روزى با یک صورت در پرده -ا انب

صورت یک آدم ملى درآورند و بر ملت معلوم نباشد ممکن است بیست سال، سى سال، به

فهمد چه بوده این. واقعى پیدا شد، آن وقت ملت مى  کاره است! وقتى که چهرکه این چه

دیانت بوده است آن   ملیت بوده است، در چهر  سال در چهریک نور سى سال، بیست 

)امام ...« اند این را براى یک روزىوقتى که آن محووظ بوده است این؛ و نگه داشته

 (.991: 1، ج9381رمینی، 

شده در مو وع عاملیت نووخ از بر مبنای سخنان فوق و دیگر گوتارهای استخراج     

توان  دول زیر را که مشتمل بر بیست دسته از کارگزاران منظومه بیانات امام راحل، می

 نووخ از منظر معظم له در دو بخش عوامل دارلی و رار ی است را ارائه داد:
 منبع علت فاعلی 

 124-99/ 431-91/ 402-09/ 101-91/ 311-98 های نووخ زده از[ رود ملت]گروه 8

 099-404/99-09/ 38-99 فرد مو ه نووخی 7

 عمال و کارگران ا انب )آمریکا( در دارل 9
99-132 /0-481 /99-394/92-108 /98-910 /92-

109 /99-194 /91-319 /91-419 

 91-91/ 901-1/ 943-94 نووخاشخاص دارلی فاسد خی 7

 091-4/ 0-91 اشخاص اغوال شده توسط اشخاص نووخی 7

 404-09 افراد منحرف و تبهکار نووخی 7

 31-91/ 198-92 دارای اعو اج افراد وابسته 2

 142-1 اقشار طرفدار به زیر سلطه رفتن کشور 1

 هاایادی آمریکا، ا انب، استکبار و ابرقدرت 3
98-418 /93-134 /3-481/ 09-081/1-311 /98-3 /

94-428/02-341 /98-418 /91-431 /09-033 /91-
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 442-94 افراد نووخی کاردان 82

 020-1/ 020-93 یا ندانسته عامل نووخی دانسته 88

 010-91 منحرفان -منافقان - نایتکاران 87

 038-419/92-91 آیدآنها که از  مهوری اسلامی بدشان می 89

 339-02/ 011-99  اسوس 87

87 
شده تا حد مر عیت و نماهای تقویتروحانی

 های ررنه کرده در حوزهنووخی
09-081 /91-41 

 و استکبارها ها، قدرتابرقدرت 87
09-402/99-38 /09-018/09-902 /09-404 /93-

313 /91-31 

 024-3/ 481-0/ 490-1/ 019-1/ 014-3 ا انب 82

 آمریکا 81
90-002 /91-43 /1-010 /92-108 /99-099 /98-

418 /92-109/94-442 /94-428 

 124-901/99-311/1-93/ 321-02 دشمن 83

 038-92/ 309-91  د انقلاب 72

 311-9 بغر 78

 394-91 هاالمللی وابسته به قدرتهای بینسازمان 77

 (: علل فاعلی مسأله نفوذ از منظر امام خمینی )ره(9جدول شماره )

منطبق بر محتوای  دول بالا، در شکل زیر مجموعه عوامل نووخ در قالب نمودار ارائه شده 

  است:
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 ة نفوذ از منظر امام خمینی )ره(. علت مادی مسأل7-7
گیری و  نس و ماهیت نووخ است. های شکلمراد از علل مادی نووخ، بسترها و حوزه     

اینکه از منظر امام راحل، نووخ از چه  نسی باشد و ماهیت آن بیشتر سخت باشد یا نرم، در 

د داشت. در اندیشر شده از نووخ، تأثیر بسزایی رواهمحور تعری  ارائه گیری ماهیت هت

ایشان، موهوم نووخ هم در و ه سخت و هم در ساحت نرم آن مورد اشاره قرار گرفته است، 

آید، غلبر و هر نرمِ دست میچه از رهگذر بررسی بیانات ایشان در حوز  نووخ بهاما آن

ر اثهای مبتنی بر و هر سخت نووخ است. امام رمینی )ره(، بارها  من کمنووخ بر قرائت

های آنها را بیشتر با رویکرد محور آمریکا در ایران، درالتدانستن اقدامات قدرت سخت

که  ینیاطیآن ش»اند: که در واق  همان معنای نرم از نووخ است، دانسته« استحاله از درون»

آنقدرها  ،ینظام یهادائما مشغول نقشه هستند. نقشه ؛اندننشسته کاریب ،دشمن شما هستند

« کنند دهیاست که با آن شما را از باطن و دارل پوس ییهادارد نقشه ریثأارد. آنکه تند ریثأت

اند: (. ایشان در  ای دیگری، در این رصوص بیان داشته311: 93، ج9381)امام رمینی، 

با قلم  ؛شما دانیبه م دیآینم زهیبا سرن کایمرآ نکهیما تو ه داشته باشند به ا یها وان»

 نیکه دارد و دارد ا یبا آن اشخاص ؛نجایبه ا دیآینم یانتظام یشما. با قوا ندایبه م دیآیم

 شتهتو ه به آن دا دیرا با نهایما. ا دانیبه م دیآیگرداند به دست آنها، با آنها میامور را م

(. در واق ، چنانکه از 108: 92، ج9381)امام رمینی، « دی. آلت دست واق  نشودیباش

آید، ایشان نووخ را بیشتر از  نس توطئه، راحل در مو وع نووخ، بر می بررسی بیانات امام

 اند. حیله، طرح شیطانی، نقشه و نیرنگ دانسته

شناسی نووخ در اندیشه امام راحل، مقوله بسترها های مطرح در موهومیکی دیگر از مقوله     

را بر مبنای شارص  های دریل در آنتوان مؤلوهگیری نووخ است که میهای شکلو حوزه

دهد که سنجی نووخ از منظر امام رمینی )ره( احصاء کرد. نتایج پژوهش نشان میماهیت

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی با تأکید بر حوز  اقتصادی را ایشان، حوزه

های ها و نقشهشمارند که اگر در برابر برنامههای اعمال نووخ دشمن برمیترین عرصهمهم
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من در این چهار حوزه تدبیری اتخاخ نشود، تهدیداتی مخرب در انتظار ملت و نظام دش

مریکا چه اقتصادى و چه نظامى، چه آباید سعى کنیم تمامى اشکال نووخ »اسلامی است: 

سیاسى و فرهنگى را از بین ببریم و من امیدوارم که ملت ایران به این مهم هر چه زودتر 

 (. 010: 1ج ،9381)امام رمینی، « برسد

های سومین مسألر قابل طرح در بحث بررسی علل مادی نووخ، تعیین گستر  و محل     

تمرکز عاملیت نووخگذاری در کشور است. ایشان به میزانی بر اهمیت و احتمال رطر مسأله 

همه »دانند و ای می ا و در هر مقولهورزند که گستر  نووخ دشمن را در همهنووخ تأکید می

عمال ا انب باز در ایران هستند؛ در »شمارند: را در آماج نووخ دشمن بر می« اسلام چیز

 ا منتشرند با صورتهاى آخربایجان شما هست، در کردستان هست، در تهران هست؛ همه

(؛ اما در این 419: 1، ج9381)امام رمینی، « واحد رمختل ، اسمهاى مختل ؛ لکن برنام

های علمیه، از ها و حوزهویژه دانشگاه)ره(، مراکز علمی به میان، به اخعان امام رمینی

ترین مراکز تمرکز نووخگذاران هستند؛ چراکه این نهادها مدیریت سیستم تولید مهم

نخبگان و مسئولان آینده کشور و بازتولید ایدئولوةی مختار نظام متناسب با نیازهای زمان را 

 بر عهده دارند. 

(، علل مادی مسأله نووخ از منظر امام رمینی )ره(  من بیان مناب  4در  دول شماره )     

 مرتبط با هر علت در صحیور امام )ره( ارائه شده است.
 منبع علت مادی 

 341-02 اقتصاد )تحریم اقتصادی( 8

 010-1/ 481-3 نظامی -اقتصاد -فرهنگ -سیاست 7

 318-98/ 198-92/ 191-92 توطئه 9

 404-09/ 010-91 حیله 7

 039-1/ 191-91/ 331-90 ها )مراکز علمی(دانشگاه 7

 943-94 طرح شیطانی 7

 002-90 نقشه 2

 311-9/ 002-90 نیرنگ 1
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 419-1/ 033-09 ایدر هر ا و در هر مقوله 3

 31-91 همه چیز اسلام 82

 911-99  اسوسی 88

 (: علل مادی مسأله نفوذ از منظر امام خمینی )ره(7جدول شماره )
 

( نیز نمودار آماری علل مادی مسأله نووخ در نگاه معمار کبیر انقلاب، 3در شکل شماره )     

 آورده شده است:

 . علل صوری مسألة نفوذ از منظر امام خمینی )ره(9-7

است از  پدیده ییشناساشناسی یک پدیده، های موهومدر اقسام تعری ، یکی از راه     

؛ به عبارت دیگر، در تبیین علل هستند یرونیعلائم ب رکه به منزل یاوصاف عر  قیطر

ها و اوصاف آن پدیده مورد نظر است تا از طریق صوری یک مسأله، واکاوی ویژگی

شنارت آنها، ابعاد و و وه مختل  مسأله مکشوف شده و ارائر تعریوی  ام  از آن پدیده 

شناسی روشمند این مسأله موهوم تر گردد. مسألر نووخ نیز از این قاعده مستثنی نبوده وسهل

رو در شناسی آن در نگاه ایشان است؛ ازینتنیده با وص از منظر امام رمینی )ره( درهم

شد  امام های مسألر نووخ مبتنی بر بیانات استخراج دول زیر فهرستی از اوصاف و ویژگی

 راحل، آورده شده است:
 منبع علت صوری 

 039-1/ 419-419/0-90/ 394-99/ 481-0 اقدام در پوشش اسلامی 8

 404-09/ 991-1 گراییاقدام در پوشش اسلامی و ملی 7

 491-1 اقدام در پوشش گوتار به ظاهر صحیح 9

 419-1/ 019-1 های مختل اقدام در پوشش 7

 491-1  انببهاقدام در پوششی حق 7

 12-1 اقدام در پوششی ظاهرالصلاح 7

 13-1/ 419-0 هاقدام در پوششی فریبند 2

 191-1 اقدام در پوششی مو ه 1

 تدریجی و بلند مدت بودن 3
99-38 /93-91 /93-311/91-41 /91-191 /98-3 / 

91-038 /1-991/91-43/09-404 
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 402-09 ظری  بودن 82

 319-91 فرآیندی بودن 88

 404-09/ 11-1 محور بودن ذابیت 87

 419-90 دشواری در تشخیص 89

 010-1/ 384-1 ی بودنارابطه 87

 431-91/ 134-93 غیر مستقیم بودن 87

 991-91/ 991-1 غیر ملموس بودن 87

 911-93/ 311-1 شدهکارشناسی و مطالعه 82

81 

 

 

 

 نرم بودن

 

 

 

92-191 /92-198 /92-109 /92-108 /99-124 / 

99-194/90-331 /93-313 /93-311 /91-309 /93-311 /91-

309 /98-910 /98-318 /98-311 /98-418 /91-038 /09-018 /

92-038 /92-393 /92-103/ 

90-002 /91-431 /98-383 /09-902 /0-431/ 

3-024 /3-014 /1-991/1-311 /1-191 /1-093/ 

 1-13 /1-89 

 مبتنی بر نقشه 83
90-13 /93-911 /93-91 /93-311 /93-311 /94-442 /98-311/ 

91-43 /1-019 /1-419 /1-049 /1-11/ 1-89 

 (: علل صوری مسألة نفوذ از منظر امام خمینی )ره(7جدول شماره )
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ای تدریجی، دهد، از منظر امام رمینی، نووخ نقشهچنانکه محتویات  دول فوق نشان می

محور است که در مجرای ارتباطی دوسویه به دنبال تأثیرگذاری کارشناسی شده و  ذابیت

های گوناگون منظر که نرم است و در پوششهای مختل  ملت است و از آنروهبر گ

ناپذیری بر ملت و نظام تواند  ربات  برانگیرد، تشخیص آن دشوار بوده و میصورت می

( 4های خکرشده، در قالب نموداری آماری در شکل شماره )اسلامی وارد آورد. ویژگی

 نشان داده شده است.
 

 
 . علت غایی مسأله نفوذ از منظر امام خمینی )ره(7-7

درنگ متعلق این شنارت که انسان شود، بیمیای شناسی مسألههرگاه صحبت از غایت     

گردد. بررسی پدید  نووخ در این ساحت، از آن منظر که و ا تماع است، به خهن متبادر می

« سیاست معطوف به قدرت»یران است در چارچوب واکاوی فعل ا انب نسبت به ملت ا

فاصله دارد. در این رویکرد، « سیاست معطوف به سعادت»ها از گیرد و فرسنگقرار می

یابد، تنها با هدف تأمین های ارلاقی در رود نمیفاعل نووخ بدین راطر که تقیدی به آموزه

های ارلاقی و تزریق زههای آموحداکثری مناف  مادی رود، به دنبال سست کردن پایه

رایج در  امعر مخاطب رویش است.  ها و فرهنگتوکرات مختار رود به  ای ایدئولوةی

تواند سازی منظومر بینش، گرایش و کنش مخاطب، میبا این حساب، استحاله و دگرگون
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سازی پروة  نووخ باشد. در این تبیین غایی، از سویی به ترین غایت ا انب از پیادهکلان

شود که پدیده را از  لو به سمت رابطر غایت و نتیجر فعل و از سویی به عواملی تو ه می

ای که بین فعل و فاعل است، دهند. بنابراین علاوه بر رابطهکشند و بدان  هت میرود می

(. در تبیین علل غایی 131: 9310رابطر راصی نیز بین فاعل و نتیجر فعل است )طباطبایی، 

توان این علل را خیل دو شمارند که میمام رمینی )ره( بیست علت را برمیاین مسأله، ا

تهی کردن مخاطب از »و دیگری « استحاله مخاطب»علت غایی و اساسی رلاصه کرد: یکی 

سازی (، بیست علت غایی دشمنان از پیاده1در  دول شماره )«. زاعناصر مولد قدرِت درون

 برنامه نووخ در کشور خکر شده است.
 منبع علت غایی 

8 
/ 311-93/ 911-93/ 13-90/ 124-99/ 394-99 استحاله مخاطب

94-442 /91-309 /91-41 /1-049 

 901-1 ارتجاعی و وحشیانه نشان دادن نهضت 7

9 
 11-1 از بین بردن استقلال کشور

 319-91/ 89-1/ 431-0 های مستقیمایجاد انحراف در  وانان و انسان 7

 3-98/ 009-99 در راه ملت و نظام اسلامی ایجاد انحراف 7

 311-1 ایجاد نار ایتی عمومی 7

 103-92 ایجاد یأس در بین ملت نسبت به انقلاب 2

 911-93 باز کردن راه چاپیدن یک ملت 1

 311-1/ 109-92 زدن او اع و تسلط بر کشوربر هم 3

 019-1/ 142-1 برگرداندن مسائل سابق در کشور 82

 384-1 اغراض استعمارگرانهتحمیل  88

 91-93  دا کردن روحانیت از ملت 87

 318-98  داسازی سیاست از مذهب 89

 13-1  لوگیری از ایجاد رفاه ا تماعی 87

 191-91 در دست گرفتن مقدرات یک دولت و ملت 87

 89-1/ 134-93 زدودن رودباوری ملی 87

 404-09/ 481-0 ساقط و منحط کردن روحانیت 82

 89-1 زده کردن  وانانغرب 81
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 91-91 دار کردن چهره  وانان انقلابی در نزد ملتلکه 83

 319-91 سازی متعهدانوابسته 72

 (: علل غایی مسألة نفوذ از منظر امام خمینی )ره(7جدول شماره )

 الذکر در قالب نموداری ارائه شده است:(، علل غایی فوق1در شکل شماره )

 

 گیرینتیجه

دانند و های محتمل آسیب دیدن آن بنا را میمعماران هر بنا، بهتر از هر فرد دیگری راه     

ویژه آنکه این بنا نه یک بنای ساده بلکه دةی باشد که محل صدور فکر و شناسند. بهمی

طلب عالم باشد. پس چندان دور از انتظار نیست که راهبرد مقابله و تضعی  قلدرهای باج

ها در  هت ررنه و نووخ در این بنیان مرصوص از ها و رباثتها، توطئههجمه ترینسنگین

 انبه، دو رهبر گرانقدر کار گرفته شود. در موا هه با این هجمر همهسوی نظام سلطه به

اند؛ در این میان، شیو  نگاه و کنندگان برنامه کلان نووخ دشمنانقلاب اسلامی، بهترین تبیین
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گذار کبیر انقلاب اسلامی، نسبت به مسأله نووخ عنوان بنیان)ره(، به تعری  امام رمینی

 رار ی از اهمیت راصی برروردار است. 

فهم سارتمان و شنارت سارتار نووخ رار ی در ایران اسلامی بر مبنا و در چارچوب      

اِن ای امام راحل، وا د ا زائی است که اگر پژوهشگری بخواهد این سارتمدستگاه اندیشه

نووخ مبنا را مورد بازشناسی قرار دهد، گریزی از واکاوی این ا زا ندارد و در این راه 

بایستی چهار گام را بپیماید: گام نخست، پاسخگویی به این پرسش است که نووخ در کشور 

شود و از چه  نسی است. دومین گام، مشخص سارتن عاملیت این در چه بستری محقق می

سازی نووخ در دارل دار طراحی و پیادهید ببنید چه کسانی عهدهنووخ است؛ یعنی با

های برنامر نووخ است؛ به این معنا که اگر کشورند. سومین قدم، تبیین مختصات و ویژگی

هایی راهبردی در چارچوب برنامه نووخ رار ی تعری  شده باشد، باید وا د چه ویژگی

اف متصور بر برنامه نووخ رار ی است. باشد. گام نهایی و چهارم نیز، بازشناسی اهد

صورت صحیح و کامل بنابراین، اگر این چهار گام در افق منظومر توکراتی اندیشمندی به

از منظر آن صاحب « نووخ»توان این ادعا را داشت که کلیت موهوم پیموده شود، آنگاه می

 نظر، فهم و مورد بازشناسی واق  شده است. 
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 ه فهم نفوذ خارجی در چارچوب اندیشه امام خمینی )ره((: دستگا7شکل شماره )

پژوهش حا ر، از رهگذر پیمودن چهار گام فوق در چارچوب منظومر توکراتی امام      

له است، به دنبال فهم چارچوبر رمینی )ره( که در ساحتی متجلی در مجموعه بیانات معظم

از موهوم نووخ در رور ظرفیت  نگاه امام )ره( به مسألر نووخ و استخراج تعری  ایشان

های حاصل از پژوهش، پژوهش بوده است. حال، با استواده از نتایج، محتوا و ررو ی

ای تدریجی، کارشناسی شده نووخ نقشه»توان اینچنین بیان داشت که از منظر امام راحل: می

های وهمحور است که در مجرای ارتباطی دوطرفه به دنبال تأثیرگذاری بر گرو  ذابیت

گیرد، های گوناگون صورت میمنظر که نرم است و در پوششمختل  ملت است و از آن

ناپذیری بر ملت و نظام اسلامی وارد تواند  ربات  برانتشخیص آن دشوار بوده و می

سازی غایت این نقشر غیرملموس که توسط عاملیت دارلی و رار ی نووخ پیاده آورد.

هدف آن، تهی کردن ملت و نظام اسلامی از عناصر مولد شود، استحالر مخاطب و می

 «. قدرت است



 829/   حامد کیانی مجاهدو  اصغر افتخاری؛ (ره)خمینی امام منظر از نفوذ مفهومی کالبدشکافی 

 

شناسی مسألر نووخ از دیدگاه امام دهند  ابعاد مختل  موهومدر واق ، این تعری ، نشان     

کار برای پژوهشگرانی ایواء نقش کند که عنوان کمکتواند بهرمینی )ره( است که می

د مختل  موا هه با مسألر نووخ در سپهر نظر و عمل امام رواهند به بررسی و واکاوی ابعامی

هایی که به راطر  ایگاه و  رورت والای انجام الشأن همت بگمارند. پژوهشراحل عظیم

راطر نوپا بودن حوز  مطالعات نووخ در ایران، آنطور که شان معین است اما بهآنها، اهمیت

 نشده است. شایسته و بایسته است تاکنون به آنها پردارته
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 منابع
 .9 لد توس،: تهران سیاست، مبانی .(9311) عبدالحمید ابوالحمد، (1

 طیوی چهار دستگاه با آنها رابطر و نووخ انواع ماهیت تبیین نووخ؛ نظریر» .(9314) اکبر علی احمدیان، (2

 .پاییز ،08 شماره امنیت، آفاق فصلنامر ،«ایرامنه امام بیانات و هادیدگاه از گیریبهره با تهدید

: تهران ،(ره) رمینی امام دیدگاه از نظم سیاسی شناسی امعه ملی؛ انتظام .(9311) اصغر افتخاری، (3

 .انتظامی نیروی سیاسی عقیدتی سازمان

: تهران ،(ره) رمینی امام دیدگاه از قدرت سیاسی شناسی امعه ملی؛ اقتدار .(9382) اصغر افتخاری، (4

 .انتظامی نیروی سیاسی دتیعقی سازمان

: تهران ،(ره) رمینی امام دیدگاه از وحدت سیاسی شناسی امعه ملی؛ وفاق .(9380) اصغر افتخاری، (5

 .انتظامی نیروی سیاسی عقیدتی سازمان

 .(ره) رمینی امام صحیوه الکترونیکی نسخه .(9381) الله روح سید رمینی، امام (6

 دیدگاه مبنای بر نووخ پروةه سازوکار و فرایند» ،(9311) شسرو صلواتیان، محمد؛ دهکردی، پورکاوه (7

 .پاییز ،12 شماره اسلامی، انقلاب مطالعات فصلنامر ،«رهبری معظم مقام
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