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مقاله پژوهشی

تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
زهرا سادات قاضی زاده هاشمی
تاریخ دریافت1399/05/13 :
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تاریخ پذیرش1399/09/17 :

چکیده:
بیانیه گام دوم دربردارنده مجموعهای از راهبردهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در جهت مقابله باا نماس ساوم
سلطه است .تهدیدات و فرصتهای پیش روی جمهوری اسالمی ایران در این بیانیاه کاه باه مساسابت مهلماین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صادر شد به صورت مبسوط بیان شده است .تهدیدات نارم افاراری کاه ویژگای
محوری تهدیدات در دوره سوم نمس سلطه را تشکیل میدهد در این بیانیه مطار شاده اسات .ساواو پژوهشای
مطر شده در مقاله حاضر این است که تهدیدات نرم افراری در بیانه گام دوم انقاالب میسات و مگوناه تبیاین
میشوند؟ در پاسخ به سواو فوق فرضیه پژوهشی ذیل مطر میشود کاه تهدیادات نارم افاراری ذکار شاده در
بیانیه گام دوم انقالب در قالب دوره سوم سلطهگری غارب یعسای دوره اساتعمار فراناو قارار مایگیارد و شاامل
نفوذگذاری سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در جهت ممانعت از پیش برد اهداف کالن انقالب اسالمی است.

واژگان اصلی:
نمس سوم سلطه ،تمدن اسالمی ،انقالب اسالمی ،تهدیدات نرم افراری ،بیانیه گام دوم انقالب

 .1دکترای معارف اسالمی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ، .مشهد ،ایران
888bluepen@yahoo.com
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مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن  1357آغازگر دوره نویسی در حیات سیاسی و اجتماااعی
در دوره رهایی از وابستگی به قدرتهای غربی و شرقی بود .جمهوری اسالمی ایااران بااا ساار دادن
ندای استقالو طلبی و نفی وابستگی به بیگانگان در سیاست خارجی خود آغازگر راهاای جدیااد در
عرصه مساسبات بین المللی شد .این مسیر با تهدیدات و مالشهااایی از سااوی دولااتهااای غرباای
همراه بوده است .قطع شدن مسافع غربیها از سفرههای نفتی رژیس پهلوی سااابو و خاارور ایااران از
مدار وابستگی به الگوهای راهبردی آمریکااا در مسطقااه غاارب آساایا تهدیاادات بساایاری را پااا از
پیروزی انقالب اسالمی متوجه این انقالب نوظهور ساخت.
نخبگان سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در سخسرانیها و آثار مستشاار شااده خااود در طاای
مهار دهه گذشته تهدیدات پیش روی نمام اسالمی ایران را دستهبسدی و به آنهااا اشاااره کااردهانااد.
(خدادی )18 :1398 ،تهدیدات نمامی در دوره جسگ هشت ساله عراق بر علیه ملت ایااران ،تحااریس
های نفتی و اقتصادی و تهدیدات فرهسگی از جمله الگوهای تببیسی نرد نخبگان سیاست خااارجی و
داخلی ایرانی بودهاند (.طباطبایی و جعفرزادگان )1397 ،مقااام معمااس رهبااری در تبیااین مگااونگی
مقابله استکبار جهانی در برابر بسط و شکوفایی انقالب اسالمی در سه حوزه تهدیدات سخت ،ناارم
و نیمه سخت به نمریه پردازی و مفهوم سازی اقدام نمودهاند .بیانیااه گااام دوم انقااالب کااه توسااط
ایشان در ساو  1397مستشر شد مسشوری از جهتگیریهای اصاالی انقااالب و تهدیاادات پاایش رو
است.
آنچه در این مقاله نگارنده به دنباو آن است این است که بااا اسااتفاده از مهااارموب نمااری کااه باار
اساس دیدگاه های مقام معمس رهبری در حوزه تهدیدات پیش روی انقالب اسالمی طراحاای شااده
است مفهوم تهدید نرم افراری را با استفاده از الگوی پژوهشی ابداعی خود در سااسد بیانیااه گااام دوم
تبیین و بررسی نماید .سواو پژوهشی مقاله حاضر این است که تهدیدات نرم افااراری در بیانااه گااام
دوم انقالب میست و مگونه تبیین میشوند؟ در پاسخ به سواو فوق فرضیه پژوهشی ذیاال مطاار
میشود که تهدیدات نرم افراری ذکر شده در بیانیه گام دوم انقالب در قالب دوره سوم ساالطهگااری
غرب یعسی دوره استعمار فرانو قرار میگیرد و شامل نفوذگذاری سیاسی ،اقتصااادی و اجتماااعی در
جهت ممانعت از پیش برد اهداف کالن انقالب اسااالمی ماایشااود .روپ پااژوهش مقالااه حاضاار
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بخش اول :چهارچوب نظری
الگوهای پژوهشی قالبهایی مفهومی و انتراعی هستسد که با ادعای تبیین پدیاادههااای انسااانی بااه
کمک محققان علوم سیاسی میآیسد و به فهس عمیوتر و ارتباااط محااور متایرهااای رفتاااری و متساای
کمک میکسسد .در مقاله پیش رو نگارنده بر اساس مشی راهبردی مقام معمس رهبری در طااوو ساااو
های پا از انقالب به ارایه مهارموب نمری خاصی پرداخته است تا بااه اثبااات فرضاایه پژوهشاای
نایل آید .مهارموب پژوهش پیش رو از دو الیه متصل به یکدیگر تشکیل شده است .الیااه اوو بااه
هاشمی

پایه شکلگیری انقالب اسالمی و اجرای آن به عسوان پی ساختمان عمیس انقالب میپردازد .در الیااه
دوم الگو به دورههای سلطهگری و تهدیدات هر دوره خواهیس پرداخت .بااا اسااتفاده از مهااارموب
حاضر به تبیین تهدیدات نرم افراری حاضر در کالم رهبر انقالب در بیانیه گام دوم میپردازیس.
الیه اوو؛ تمدن اسالمی و سسگ بسای انقالب اسالمی
سازد .دوره سوم استعمار فرانو نام دارد که در آن تهدیدات نرم افراری در اولویت نمام سلطه قاارار
دارد .تهدیدات نرم افراری در دوره سوم در قالب مفهوم نفوذ خالصه میشوند .نفوذ انواع مختلفاای
دارد که عبارتسد از نفوذ سیاسی ،نفوذ اجتماعی  -فرهسگی و نفوذ اقتصادی .در دیدگاه رهبر انقااالب
در دوره سوم سلطهگری غرب ،نفوذ عبارت است از
"تاییر باورها ،تاییر آرمانها ،تاییر نگاهها و تاییر سبک زندگی کاااری کسسااد کااه ایاان شخصاای کااه
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توصیفی و تبییسی است و روپ گردآوری دادهها اسسادی و کتابخانه میباشد.

مورد نفوذ قرار گرفته است تحت تاثیر نفوذ قرار گرفته همان میری را فکاار کسااد کااه آن آمریکااایی
فکر میکسد .یعسی کاری کسسد که شما همان جوری نگاه کسی به مسئله که یااک آمریکااایی نگاااه ماای
کسد( ".بیانات مقام معمس رهبری)1394/9/4 ،
در شکل زیر الگوی هرمی پژوهشی مقاله حاضر را مشاااهده ماایکسیااد .بیانیااه گااام دوم باار اساااس
الگوی ذیل تبیین خواهد شد .قبل از ورود به تحلیل بیانیه گام دوم به مفاهیس کلیاادی و گاارارههااای
محوری الگوی پژوهشی خواهیس پرداخت.

319

1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

شکل شماره ( :)1هرم چهارچوب نظری پژوهش

بخش دوم :تمدن اسالمی؛ سنگ بنای انقالب اسالمی
پیروزی انقالب اسالمی با هدف بسای تمدن اسالمی اتفاق افتاد .این تمدن در سدههای قبل به وقوع
پیوست اما پیروزی انقالب اسالمی فرصتی برای بروز و ظهور عیسی حقااایو تماادن اصاایل اسااالمی
فارغ از آلودگیهای دیکتاتوری و وابستگی بوده است .مراحاال تکااوین تماادن اسااالمی عبارتسااد از
وقوع انقالب اسالمی ،تشکیل نمام اسااالمی ،تشااکیل دولاات اسااالمی ،تشااکیل کشااور اسااالمی و
تشکیل تمدن اسالمی است .در این باره مقام معمس رهبری بیان داشتهاند که
"آرمان نمام جمهوری اسالمی را میشود در جملااه کوتاااه ایجاااد تماادن اسااالمی خالصااه کاارد".
(بیانات مقام معمس رهبری)1392/6/14،
ایشان در تعریف تمدن اسالمی آن را تمدنی میدانسد که "با شاخصههای ایمان و علااس و اخااالق و
مجاهدت مداوم ،اندیشه پیشرفت و اخالق واال همراه بوده و نقطااه رهااایی از جهااانبیساای مااادی و
ظالمانه و اخالق به لجن کشیدهای است که ارکااان تماادن امااروزی غربسااد( ".بیانااات مقااام معمااس
رهبری )1392/2/9 ،ایشان تمدن اسالمی جدید را باار پایااه مهااار رکاان "دیاان ،عقالنیاات ،علااس و
اخالق" تعریف میکسسد (بیانات مقام معمس رهبری )1390/6/26 ،که در آن علس همااراه بااا اخااالق،
مادیات همراه با معسویت و دین و قدرت سیاسی همراه با عدالت است .شاخصههااای تماادن نااوین
اسالمی از دیدگاه مقام معمس رهبری عبارتسد از :محوریت قااوانین قااران ،ایمااان ،خااردورزی ،علااس،
اخالق ،حکومت مردمی ،ایجاد رفاه عمومی ،استقرار عدالت (نعاایس ابااادی و پالیرپیشااه-60 :1398 ،
)63
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توجه قرار دادهاند .ایشان جریان تمدنی اسااالم را از عصاار نبااوی آغاااز و آن را بااه تجربااه تماادنی
جمهوری اسالمی ایران متصل کردهاند .در تجربه تمدنی صدر اسالم به نقش نباای مکاارم اسااالم در
تاسیا تمدن اسالمی ،درخشش تمدنی اسالم و قرن سوم و مهارم هجری و نیر به نقش جانشیسان
پیامبر با تاکید ویژه بر نقل و فعل امامان معصوم اشاااره مااینمایسااد( .بهمساای )202 :1393 ،از دیگاار
مصادیو تعریف تمدن اسالمی تقسیس آن به دو بعد ارزشی و رفتاری است .ارکان تمدن اسااالمی بااا
توجه به سخسان مقام معمس رهبری عبارتسد از ارکان ارزشی :ایمان به اسالم و ارزپهااای توحیاادی،
(بهمسی)212 :1393 ،

هاشمی

ارکان روشی :توامانی عقل و نقل و نوگرایی .ارکان رفتاری :مجاهدت و عدم وابستگی و عرتمساادی
در تقسیسبسدی دیگر از تمدن اسالمی بر اساس معیار ابراری و حقیقاای بااودن باه باااور ایشااان ایاان
تمدن نوین دو بخش دارد
"بخش اوو بخش ابراری است که عبارت است از ارزپهایی که به عسوان پیشرفت کشااور مطاار
میکسیس .از قبیل علس ،اختراع ،صسعت ،سیاست ،اقتصاد ،اقتدار سیاسی و نمامی ،اعتبااار بااین المللاای،
تبلیغ و ابرارهای تبلیغ .اینها همه بخش ابراری تمدن است .اما بخااش حقیقاای و اصاالی تماادن آن
اموری است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد که همان سبک زندگی است .مثل مسئله خااانواده،
سبک ازدوار ،نوع مسکن ،نوع لباس ،تفریحات ،رفتار ما در محل کار ،در دانشااگاه ،در مدرسااه ،در
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مقام معمس رهبری سه تجربه تمدنی نبوی ،تمدن غرب و تجربه جمهوری اسااالمی ایااران را مااورد

فعالین سیاسی  ...اینها آن بخشهای اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است"( .بیانااات مقااام
معمس رهبری)1391/7/32 ،
با توجه به تعریف متسوع و محتوای مسد الیه تمدن اسالمی در گفتار مقام معمس رهبری نگارنااده در
دستهبسدی مبتسی بر بیانات رهبر انقالب تماادن اسااالمی را بااه دو الیااه ابااراری (حکومااتمساادی و
مدیریت جامعه) و الیه جوهری (حفظ هویت اسالمی و انقالبی) تقسیسبسدی میکسااد .الیااه ابااراری
در تمدن اسالمی الیه سخت افراری و مدیریتی است .در این الیه دولت ،اقتصاااد و سیاساات قاارار
دارد .مدیریت حوزه عمومی و پیش برد اهداف انقالب اسالمی در سطح داخلی و خارجی در ایاان
الیه قرار دارد .الیه عمیوتر ،الیه جوهری تمدن اسالمی است .نرم افرار تماادن اسااالمی کااه همااان
رو انقالب اسالمی و فرهسگ اصیل اسالمی و انقالبی است در این الیه قرار دارد .آنچه به انقااالب
اسالمی هویت متمایر از سایر انقالبها میدهد و شخصیت واالی آن را حفظ میکسااد همااین الیااه
321
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جوهری است.
آنچه تمدن اسالمی را به نمام سلطه و تهدیدات برخاسته از آن مرتبط میسازد حراساات از دو الیااه
ابراری و جوهری تمدن اسالمی در برابر تهدیدات نمام سلطه است .رهبر انقالب اسااالمی اهمیاات
تامین امسیت جهت برقراری تمدن اسالمی را از اولویتهای اساسی کشااور ذکاار کااردهانااد .در ایاان
قالب ایشان بیان داشتهاند:
"امسیت زیرساخت همه پیشرفتهای یک ملت است .اگر امسیت نباشد نه اقتصاد هست نااه فرهسااگ
هست نه سعادت عمومی"( .بیانات مقام معمس رهبری)1394/7/20 ،
در واقع نمام سلطه در قالب تهدیدات متسوعی که ریشه در دورههای مختلف سلطهگری آنهااا دارد
به صورت مستمر تاکسون تمدن اسالمی را که سسگ بسا و هدف از انقالب اسااالمی اساات را هاادف
قرار داده و امسیت آن را مورد مالش قرار داده است.
بخش سوم :دورههای سلطه و تهدیدات آن
تمدن اسالمی برای رسیدن به اهداف خود با تهدیدات دولتهای سلطهگر به طااور خااار آمریکااا
مواجه است .این تهدیدات از تسوع مبتسی بر دورههای مختلف سلطهگری برخااوردار اساات .در هاار
دوره نمام سلطه ،یک نوع تهدیدات بر علیه تمدن اسالمی ایجاد میشود .رهبر معمااس انقااالب دوره
های سلطهگری نمام سلطه را به سه دوره استعمار ،استعمار نو و استعمار فرانو تقساایس بساادی کاارده
اند .ایشان با ذکر مثاوهایی تاریخی این تقسیسبسدی را ایسچسین بسط دادهاند
"استعمار کهن از بین رفت و جای آن ،استعمار نااو را آوردنااد .اسااتعمار نااو ایاان بااود کااه در راس
کشورها ،بیگانگان نمیآمدند حکومت کسسد .مثل دوران استعمار قدیس نبود که حاکس انگلیساای باارود
در هسد حکومت کسد ،نه از خود کشورها کسانی را میگماشتسد مثل رژیس طاغوت ،مثل رضاااخان و
پسرپ و مثل بسیاری از دولتهای دیگر کشورهای جهااان سااوم( ".بیانااات مقااام معمااس رهبااری
)1395/10/19،
در دیدگاه رهبری انقالب تهدیدات برخاسته از هر دوره سلطه از ویژگاایهااای خاصاای برخااوردار
هستسد .ایشان دوره اوو سلطه را با تهدیدات سااخت افااراری براباار ماایدانااد و دوره دوم را انتقاااو
تهدیدات به سمت تهدیدات نرم افراری ارزیابی میکسسد .به نمر ایشان
"استحاله و نفوذ مرحله پا از سرکوب است و زمانی رخ میدهااد کااه دشاامن در ساارکوبگااری
خویش شکست بخورد که در این حالت تالپ میکسد که اگر نمام اسالمی باقی میماند از عساصاار
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اصلی خودپ قرار بدهد و باالخره نمامی به وجود بیاید و ادامه پیدا کسد که قاادرت کااافی نداشااته
باشد ضعیف مطیع و سرسپرده باشد تا نتواند در مقابل دشمن بایستد( ".بیانات مقام معمااس رهبااری،
)1389/11/15
مفهوم نفوذ در دوره سوم نمس سلطه از برجستگی باالیی برخودار است .نفااوذ از کلمااه عرباای نفااذ
گرفته شده و در فرهسگ عربی به هر ان میری که از میان میر دیگری بگذرد گفته ماایشااود (جاار،
 )2095 :1395در فرهسگ فارسی به عبور گلوله از الیه و رسیدن به هدفی مشخص اطالق میشااود.
اعماو مستقیس فرمان تولید میکسد)Webster,2018: 641( .

هاشمی

(معین )9778 :1371 ،نفوذ کسش یا قدرتی است که نتیجهای را بدون اعماااو آشااکار زور یااا باادون
در دوره سوم نمس سلطه تهدیدات ناارم افااراری و نفااوذ در اشااکاو مختلاف آن محااور تهدیاادات
استعمار فرانو را تشکیل میدهد .تهدیدات غرب در دوره سوم نمس سلطه در دیدگاه رهباار انقااالب
اسالمی این مسین تبیین شده است که دشمسان انقالب اسالمی از ابتدا بااه دنباااو سااقوط انقااالب و
سقوط نمام جمهوری اسالمی بودند و از روپهای مختلفی نیر استفاده نمودهاند اما مون به نتیجااه
مطلوب دست نیافتسد هدف شان این شد که اگر براناادازی نمااام جمهااوری اسااالمی محقااو نشااد
انقالب را استحاله کسسد یعسی صورت انقالب باقی بمانااد امااا باااطن انقااالب ساایرت انقااالب رو
انقالب از بین برود که تفاوت روپ براندازی با استحاله و نفااوذ در همااین شااکل آن اساات نااه در
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ضعیف السفسی که میتوان در آنها نفوذ کرد و این افراد را در مسایل کشااور در واقااع طاارفهااای

محتوا( .جوان بخت ،روستایی و رضایی)106 :1397 ،
رهبر انقالب تهدیدات دوره سوم نمس سلطه را در قالب جسگ نرم تبیین کردهاند .به نمر ایشان:
"امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جسگ نرم دشمن که هدف آن ایجاد تردید اخااتالف و باادبیسی
میان آحاد مردم است و مهمترین راههای مقابله بااا ایاان تهاااجس حفااظ و تقویاات بصاایرت ،روحیااه
بسیجی ،امید کامل به آیسده و مراقبت جدی در تشخیصها اساات( ".بیانااات مقااام معمااس رهبااری،
)1389/4/12
تهدیدات نرم افراری بر اذهان مردم تاثیر میگذارد و هدف از آن انحراف در باورها و تهدید هویاات
اسالمی است .ایشان در این قالب میفرمایسد:
"این است که بتوانسد ملت را نسبت به آرمانها و عقاید و هدفهایشان بیتفاوت و بیعتسااا کسسااد و
بعد بتوانسد به وسیله عوامل و مردوران خود زمیسه را برای بازگشت سیطره امریکااا باار ایااران فااراهس
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نمایسد( ".بیانات مقام معمس رهبری)1382/8/23 ،
در دوره نمس سوم سلطه تهدیدات سخت و نرم با یکدیگر عجین شاادهانااد .رهباار انقااالب ضاامن
اشاره به اهمیت تهدیدات نرم متسوع شدن تهدیدات در این دوره را این مسین برمیشمارند:
"در این اوضاع جسگلوار جهانی اگر جمهوری اسالمی صرفا به دنباااو مااذاکره و مبادلااه اقتصااادی
برود در عین حاو توان دفاعی نداشته باشد آیا حتی دولتهای کومک نیر بااه خااود اجااازه تهدیااد
ملت ایران را نخواهسد داد؟ دشمسان مدام در حاو تقویت توان نمااامی و موشااکی خااود هسااتسد .در
این شرایط مطور میگوییس روزگار موشک گذشااته اساات؟ روزگااار ،روزگااار همااه میاار اساات".
(بیانات مقام معمس رهبری)1395/1/20 ،
سلیمانی و بصیری ( )1396با بررسی اندیشه مقام معمس رهبری در زمیسااه مفهااوم نفااوذ بااه الگااوی
نمری ذیل رسیدهاند .در الگوی شکلی ذیل مفهوم نفوذ به صورت بصری توسط این دو پژوهشااگر
ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل شماره ( :)2الگوی انواع نفوذ در نگاه مقام معظم رهبری
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در دوره نمس سلطه استعمار فرانو تهدیدات از پارادایس سخت افااراری بااه پااارادایس ناارم افااراری در
قالب نفوذ سه گانه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی  -فرهسگی تاییاار رویااه داده اساات .در دوره سااوم
نمس سلطه به دلیل افرایش تواناییهای بازدارندگی نمامی جمهوری اسالمی ایران تهدیاادات نمااامی
بر علیه این کشور از اعتبار اندکی برخوردار است .لذا نمس استکباری به دنباو افرایش تهدیدات ناارم
افراری برای مهار و مقابله با انقالب اسالمی است .در ساو  1394مفهااوم نفااوذ مااورد تاکیااد بیشااتر
الف -نفوذ سیاسی

هاشمی

مقام معمس رهبری قرار گرفت.

نفوذ سیاسی یکی از اشکاو تهدیدات در دوره نمس سلطه استعمار فرانو ماایباشااد .نفااوذ سیاساای از
دهه هشتاد خورشیدی در سخسرانیهااای رهبااری مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه اساات .در تعاااریف
دانشگاهی در عرصه حاکمیت نفوذ را به معسی اختالو در تصاامیسگیاری و محاساابات حاکمیاات و
تاثیر بر اراده ملی ارزیابی میکسسد و در نهایت نفوذ به معسای ورود پسهان برای آساایب رساااندن و بااه
عسوان سازوکاری برای اثرگذاری در دیگران استفاده شده است( .رابیسر)681 :1374،
به طور خار پا از مذاکرات برجام این مفهوم بیش از گذشته مااورد تاکیاد ایشااان قاارار گرفاات.
دلیل توجه بیشتر رهبری به مفهوم نفوذ تاییر آرایش صحسه تهدیدات پیش روی جمهوری اسااالمی
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بخش چهارم :تهدیدات سه گانه در دوره سوم نظام سلطه

ایران بوده است .اندیشکده مرکر امسیت امریکای جدید در گرارشی صریح بااه ایاان موضااوع اشاااره
میکسد که ایاالت متحده باید از فضای به وجود امده پا از مذاکرات هسااتهای باا ایاران اسااتفاده و
شبکه حامیان غرب در ایران را فعاو کسد تا از این طریو تاییراتی سیاسی  -فرهسگی در ایران ایجاااد
کسد( .نگاه کسید به وب سایت ) )https://www.ipinst.org, 2016ایاان همااان موضااوعی
است که میتوان در گفتار دولت مردان امریکایی از جمله باراک اوبامااا و جااان کااری نیاار مشاااهده
کرد.
در واقع امریکاییها به دنباو ایجاااد فضااایی باارای نفااوذ در عرصااه سیاساای کشااور و یااا تاییاار در
روندهای سیاسی و تصمیسگیری کشور هستسد .برای دستیابی به ایاان هاادف نیاار از سیاسااتهااایی
مون ایجاد دودستگی یا دوگانه سازی استفاده میکسسد )Abdullah,2016: 480( .خطاااب قاارار
دادن عدهای به عسوان مستعد ،تجدیدنمرطلب و نسل جوان در اظهارات اوباما یا جوانانی کااه ایسااده
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میخواهسد و همچسین قلمداد کردن مخالفان رابطه با امریکا بااا عسااوان تساادروها در اظهااارات جااان
کاااری از هماااین دسااات دوگاناااه ساااازیهاااا و ایجااااد شاااکاف در جامعاااه ایاااران اسااات.
()Hasanovic,2018: 89
نمود بارز و ترجمان این سیاست در اظهارات رئیا جمهور امریکا مشهود است که مسااد روز بعااد
از مذاکرات وین در  19مردادماه  11( 1394اگوست  )2015در مصاحبه بااا وب گاااه مایااک بااه ان
اشاره کرد .وی بیان داشت در داخل ایران باید گذار صورت بگیرد حتی اگر تدریجی باشد .گااذاری
که طی ان درک شود که شعار مرگ بر امریکا و انکار هولوکاساات توسااط رهبااران ایااران و تهدیااد
اسراییل به نابودی و دادن اسلحه به حرب اهلل گروهاای کااه در فهرساات تروریسااتی قاارار دارد و ...
ایران را در مشس بخش اعمس جهانیان کشوری طرد شده میسازد)Mutti,2017: 6( .
تعریف نفوذ و ویژگیهای مسفی نفوذ بر نمام سیاسی جمهوری اسالمی ایااران در بیااان مقااام معمااس
رهبری این مسین است ذکر شده است "نفوذ در سطح تاثیرگذاری باار محاساابات تصاامیسسااازان و
جابجایی مهرههای انقالبی دستهبسدی میشود ".رهبری در نفوذ سیاسی هدف و آمااار توطئااههااا و
نفوذ دشمن را خوار ،نخبگان ،افراد موثر ،تصمیسگیران یا تصاامیسسااازان دانسااتهانااد ماارا کااه در
عموم مردم نفوذ کلمه دارند و تاثیر گذارند( ".بیانات مقااام معمااس رهبااری )1388/7/2 ،عااالوه باار
سطح نخبگی ،نفوذ سیاسی میتواند در بین تودههای مردم نیر بااه وقااوع بپیوناادد .در نفااوذ سیاساای
نفوذ جریانی مهس است .نفوذ جریانی یعسی شبکهسازی در داخل ملت"( .بیانات مقام معمس رهبااری،
)1394/9/4
ب -نفوذ اقتصادی
نفوذ اقتصادی به معسای تسلط بر ارکان اقتصادی کشور اساات .بااه نحااوی کااه ماادیریت اقتصاااد از
جانب عسصر مسلط بر اقتصاد کشور مقصد تحمیل شااود و ماادیریت ایاان امااور بااه دساات کشااور
نفوذکسسده و سلطهگری باشد( .شیخی (8999 :1394 ،وقتی ما در مورد نفوذ اقتصادی صحبت ماای-
کسیس مشخصا یعسی کشور مبدا و نفوذکسسده سعی دارد ظرفیتها ،ساختارها ،قابلیتهااا ،اسااتعدادها و
ابرارها و به عبارتی قابلیتهای اقتصادی کشور هدف یا مقصد را در اختیار خود قاارار دهااد و ان را
وسیلهای برای توسعه طلبی سیاستها و مطامع خود بداند( .شاه ویسی)30287 :1394 ،
مقام معمس رهبری اولین بار در ساو  1386مسئله نفوذ اقتصادی را مطر کردند و ضمن پاایشبیساای
این امر به ضرورت مقابله با جسگ اقتصااادی اشاااره کردنااد .در ساااو  1392ایشااان ضاامن تحلیاال
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"این تحریسهای هدفمسد از حدود زمستان  1390به جسگ تمام عیار اقتصادی تباادیل شااده اساات".
(بیانات مقام معمس رهبری)1392/12/20 ،
مقام معمس رهبری در قالب تبیین پااروژه نفااوذ اقتصااادی عماادتا باار دو محااور تحااریسهااا جهاات
خربکاری در سازوکارهای سالس اقتصاد داخلی و ترویج فرهسگ اسراف تاکید داشتهانااد .ساالیمانی و
بصیری ( )1396با بررسی اندیشه رهبری در زمیسااه مفهااوم نفااوذ اقتصااادی و ارتباااط آن بااا دانااش
اطالعاتی به الگوی نمری ذیل دست یافتهاند.
هاشمی
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وضعیت تحریسهای هدفمسد اعماو شده بر ضد جمهوری اسالمی ایران تصریح کردند که

جدول شماره ( :)3انواع نفوذ اقتصادی در دیدگاه مقام معظم رهبری

ج -نفوذ اجتماعی  -فرهنگی
مهمترین شو نفوذ در تهدیدات نرم افراری نفوذ نرم فرهسگی و اجتماعی اساات .در ایاان نااوع نفااوذ
اغلب مخاطبان تودههای مردم هستسد .از مسمر رهبر معمس انقالب مقوله فرهسااگ از سااایر مقااوالت
مهمتر است.
"مون فرهسگ به معسای هوایی است که ما تسفا میکسیس .شما نامار هااوا را تااسفا ماایکسیااد مااه
بخواهید مه نخواهید .اگر این هوا تمیر باشد اثاری دارد در بدن شااما .اگاار ایاان هااوا کثیااف باشااد
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اثاری دیگری دارد .فرهسگ یک کشور مثل هواست( ".بیانات مقام معمس رهبری)1393/1/1 ،
رهبر انقالب در مقوله رخسه و نفوذ دشمن به فرهسگ کشور مهار کلید واژه مهااس تهاااجس فرهسگاای،
شبیخون فرهسگی ،ناتوی فرهسگی و نفوذ فرهسگی را در طوو ساوها عسوان کردهاند( .جااوان بخاات،
روستایی و رضایی )113 :1397 ،سه پژوهشگر ایرانی با بررسی بیانات مقام معمس در حااوزه جسااگ
نرم ،محورهای  17گانه شساسایی تهدیدات نرم توسط ایشان را خالصه کردهاند .برخاای از محورهااا
عبارتسد از -1 :شبیخون و تهاجس نرم و تسخیر سسگرهای معسوی توسااط دشاامن  -2بااه کااار بااردن
سال روانی توسط دشمن  -3به مصاف طلبیدن فرهسگ اسالمی ایرانی در برابر فرهسااگ غرباای -4
سیاه نمایی فضای روانی غالب در کشور  -5بیتفاوتسازی ملاات نساابت بااه آرمااانهااا ،عقایااد و
اهداف ارزشی  -بومی  -6متهس ساختن نمام اسالمی به ناکارآمدی در اندیشااه و عماال  -7تاارویج
آشکار دروغ ،نفوذ و شایعه پراکسی با ابرارهای پیشرفته در فضای روانی کشور (نجاتی مسفرد ،کمااالی
و دلخوپ)121-126 :1395 ،
رهبر انقالب نفوذ فرهسگی را در قالب مفهوم جسگ نرم خالصه کردهاند .به نمر ایشان
"اولویت آن میری است که به آن میگویسد نبرد نرم ،یعسی نباارد بااه وساایله ابرارهااای فرهسگاای بااه
وسیله نفوذ به وسیله دروغ به وسیله شایعه پراکسی با ابرارهای پیشرفتهای کااه امااروز وجااود دارد... .
نبرد نرم یعسی ایجاد تردید در دوها و ذهنهای مردم( ".بیانات مقام معمس رهبری)1388/9/4 ،
در نفوذ و جسگ نرم طراحی و تمرکر باالیی برای رسیدن به اهداف از پیش طراحی شاادهای وجااود
دارد که هس پایه سایر نفوذها و مکمل با آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .تمرکاار نمااام ساالطه
برای مقابله نرم با تمدن اسالمی در نگاه رهبری این مسین است بیان شده است:
"ما باید توجه داشته باشیس که انقالب فرهسگی در تهدیااد اساات کمااا ایسکااه اصاال فرهسااگ ملاای و
اسالمی ما در تهدید دشمسان است  ....در مقابل پیمان ناتو که آمریکاییها به عسوان مقابله با شااوروی
سابو و یک مجموعه مقتدر نمامی به وجود آوردند اما برای سرکوب هر صدای معارض خودشااان
در مسطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن استفاده میکردند حاال یک ناتوی فرهسگاای هااس بااه وجاود
آوردهاند این بسیار میر خطرناکی است ... .مجموعه به هس پیوسته رسااانههااای گوناااگون کااه حاااال
ایسترنت هس داخلش شده است و ماهوارهها ،تلویریونها و رادیوها در جهت مشخص حرکت ماای-
کسسد تا سررشته تحوالت جوامع را به عهده بگیرند( ".بیانات مقام معمس رهبری)1385/8/15 ،
در مجموع هر سه سطح از نفوذ در دوره سوم نمس سلطه شاه کلیااد سااخسان رهبااری در ارتباااط بااا
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رهبری (اصالنی و رهبری )1396 ،در قالب جمعآوری سخسرانیهای رهبری در بااازه زمااانی 1368
تا  1396در سه حوزه نفوذ سیاسی ،اقتصادی و فرهسگی محورهای مااورد اشاااره ایشااان را بااا ذکاار
تاریخ مورد بررسی قرار دادهاند .در حوزه نفوذ سیاسی اصالنی و رهبری دو مولفه نفوذ را به همااراه
شش پیامد نفوذ سیاسی در قالب مطالعه بازه زمانی تقریبااا ساای ساااله  1368تااا  1396دسااتهبساادی
کردهاند .در شکل زیر خالصهای تصویری از نفوذ سیاسی و مولفهها و پیامدهای آن در دیدگاه مقااام
معمس رهبری را مشاهده میکسید.
هاشمی

جدول شماره ( :)4نفوذ سیاسی و مولفههای آن در دیدگاه مقام معظم رهبری

در جدوو ذیل در حوزه نفوذ اقتصادی تعداد مولفااههااای نفااوذ از برابااری کماای بااا نفااوذ سیاساای

مقالۀ پژوهشی :تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم /...زهرا سادات قاضی زاده

تبیین مکانیرم تهدیدات نمس سوم بر علیااه تماادن انقااالب اسااالمی را تشااکیل دادهانااد .اصااالنی و

برخوردار است اما در بعد پیامدهای نفوذ تاییر کمی را شاهد هستیس .در شکل زیر مولفههااای نفااوذ
اقتصادی و پیامدهای آن را در طی دوره سی ساله  1368تا  1396شاهد هستیس.

جدول شماره ( :)5نفوذ اقتصادی و مولفههای آن در دیدگاه مقام معظم رهبری

در حوزه نفوذ اجتماعی و فرهسگی اصالنی و رهبری تصویری سی ساله از دغدغههااای رهبااری در
ارتباط با نفوذ نرم و جسگ نرم ارایه کردهاند که از مولفههای نفوذ و پیامدهای بیشتری در مقایسااه بااا
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دو جدوو فوق برخوردار هستسد.

جدول شماره ( :)6نفوذ فرهنگی و مولفههای ان در دیدگاه مقام معظم رهبری

اصالنی و رهبری با کمی کردن اطالعات خود در قالب ارایه آمار عددی و درصدی در جدوو ذیاال
به این جمعبسدی رسیدهاند که عرصه نفوذ فرهسگی در رتبه اوو دغدغااههااای رهبااری قاارار دارد و
پا از آن نفوذ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در محور نگاه رهبری از تهدیدات نمام سلطه حضااور
دارند.
ردیف

عرصااههااای فراواناای واژه درصد نسبی

فراوانااااااای درصااااااااد
تجمعی نسبی

تجمعی مطلو

نفوذ

نفوذ

69

22

1

سیاسی

69

22

37

2

اقتصادی

47

15

116

3

اجتماعی

64

20

180

57

4

فرهسگی

136

43

316

100

5

جمع

316

100

جدول شماره ( :)7فراوانی استفاده از کلید واژه نفوذ توسط مقام معظم رهبری (( )1368-1398اصالنی
و رهبری)196 :1396 ،

بخش پنجم :امنیت نرم افزاری در بیانیه گام دوم انقالب
در قالب مهارموب نمری مقاله حاضر سه دوره نمس سلطه معرفی شد .در مهاال سااالگی انقااالب
نمس سلطه پیش رو نمس استعمار فرانو است .در این نمس تهدیدات نرم افراری در قالب سااه شاااخه
نفوذ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی  -فرهسگی از برجستگی بیشتری در مقایسه با تهدیاادات سااخت
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افراری برخوردار است .محتوای راهبردی بیانیه گام دوم انقااالب اسااالمی کااه توسااط مقااام معمااس

ظهور انقالب اسالمی در دوره نمس اوو نمام سلطه
انقالب اسالمی ایران در دوره جسگ سرد و نمام دوقطبی سخت افراری بلااوک شاارق و غاارب بااه
پیروزی رسید و از سلطه غرب با تمامی مسابع مادی برتر آن خارر شد .این دوره مالشگری با نمااس
سلطه موجود آغازگر راهی شده است که در دوره سوم نمس سلطه بیش از مهاال ساااو از آن ماای-
گذرد .انقالب اسالمی ایران با شکاف انداختن در صف بلوک غرب نمس ساالطهآمیاار آن دوره را بااه
مالش کشید و پیروز شد .در بیانیه گام دوم این پیروزی این مسین ذکر شده است "طبیعی بااود کااه
هاشمی

سردمداران گمراهی و ستس واکسش نشان دهسد اما این واکسش ناکام ماند .مپ و راساات مدرنیتااه از
تماهر به نشسیدن این صدای جدید و متفاوت تا تالپ گسترده و گونه گون برای خفه کردن ان هاار
مه کردند به اجل محتوم خود نردیکتر شدند( ".بیانیه گام دوم انقالب اسالمی)3 :1397 ،
مقابله انقالب اسالمی با نظم سوم نظام سلطه
مقابله با نمس موجود ریشه در آرمانخواهی انقالب اسالمی و طی مسیر معین شده توسط بسیانگااذار
جمهوری اسالمی ایران دارد .در سسد بیانیه گام دوم این مسیر این مسین تصویر شده است "پااا از
آنکه انقالب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپا بااا سااقوط
و حذف شوروی و اقمارپ و پدید امدن قطبهای جدید قاادرت تقاباال دوگانااه جدیااد اسااالم و
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رهبری بیان شده است در مهارموب نمس سوم سلطه و تهدیدات برخاسته از آن تسمیس شده است.

استکبار پدیدهی برجستهی جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شااد .از سااویی نگاااه امیدوارانااهی
ملتهای زیر ستس و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به اسااتقالو و از سااویی
نگاه کیسه ورزانه و بدخواهانهی رژیسهای زورگو و قلدرهای بار طلب عالس بدان دوخته شد .باادین
گونه مسیر جهان تاییر یافت و زلرلهی انقالب فرعونهای در بستر راحاات ارمیااده را بیاادار کاارد".
(بیانیه گام دوم انقالب اسالمی)5 :1397 ،
تمدن اسالمی در نظم سوم نظام سلطه
در بیانیه گام دوم از مرحله دوم به عسوان خودسازی ،جامعه پردازی و تمدنسااازی نااام باارده شااده
است .نمریه نمام انقالبی به عسوان الیه ابراری تمدن اسالمی در بیانیه گام دوم به عسوان نمریااهای بااا
دفاع ابدی از ان توصیف شده است .در این مهارموب در بیانیه گام دوم امده است که "دهااههااای
آیسده دهههای شما است و شمایید که باید کارازموده و پرانگیره از انقالب خود حراست کسیااد و ان
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را هر مه بیشتر به ارمان بررگش که ایجاد تمدن نااوین اسااالمی و امااادگی باارای طلااوع خورشااید
والیت عممی (ارواحسافداه) است نردیک کسید .برای برداشتن گامهای استوار در آیسده بایااد گذشااته
را درست شساخت و از تجربهها درس گرفت( ".بیانیه گام دوم انقالب اسالمی)4 :1397 ،
تهدیدات نرم افزاری در بیانیه گام دوم
از آغاز انقالب اسالمی ایران تهدیدات نرم افراری همواره وجود داشااته اساات .در دوره نمااس سااوم
سلطه این دست از تهدیدات به شکل برجسااتهای مطاار شااده اساات .در بیانیااه گااام دوم اغاااز و
استمرار تهدیدات نمام سلطه این مسین مطر شده اساات "مااپ و راساات مدرنیتااه از تماااهر بااه
نشسیدن این صدای جدید و متفاوت تا تالپ گسترده و گونه گااون باارای خفااه کااردن ان هاار مااه
کردند به اجل محتوم خود نردیکتر شدند .اکسون با گذشت مهل جشاان ساااالنه انقااالب و مهاال
دهه فجر یکی از ان دو کانون دشمسی نابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نردیکاای احتضااار
میدهسد دست و پسجه نرم میکسااد( ".بیانبااه گااام دوم انقااالب اسااالمی )3 :1396 ،تهدیاادات ناارم
افراری در بیانیه گام دوم انقالب را میتوان به سه تهدید نفوذ سیاسی ،نفوذ اجتماااعی  -فرهسگاای و
نفوذ اقتصادی تقسیسبسدی نمود.
-1تهدید نفوذ سیاسی
در بخشهای قبلی ذکر شد تهدید نفوذ سیاسی به عسوان یکی از اشکاو تهدید نرم افااراری در دوره
نمس سوم سلطه از اشکاو مختلفی برخوردار است .در بیانیه گام دوم انقااالب اسااالمی تهدیااد نفااوذ
سیاسی به دو شکل عسوان شده است.
الف -تغییر محاسبات سیاسی
مرحله قبل از اتخاااذ تصاامیمات انقالباای راهبااردی ،محاساابات سیاساای اساات .ایاان مرحلااه پایااه
تصمیمات کالن نخبگان سیاسی را تشکیل میدهد .نفوذ سیاسی در تصاامیمات نخبگااان حاااکمیتی
مهمترین شکل تهدیدات سیاسی در نمس سوم سلطه را شکل میدهد .در بیانیه گام دوم امااده اساات
"دشمسان انقالب با انگیرهای قوی ،تحریف و دروغ پردازی دربارهی گذشته و حتاای زمااان حاااو را
دنباو میکسسد و از پوو و همهی ابرارها برای ان بهره ماایگیرنااد .رهرنااان فکاار و عقیااده و اگاااهی
بسیارند .حقیقت را از دشمن و پیاده نمامش نمیتااوان شااسید( ".بیانبااه گااام دوم انقااالب اسااالمی،
)4 :1396
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هدف قرار دادن محور ارمانهای سیاسی انقالب اسالمی که استقالو طلباای و ازادی سیاساای اساات
در دوره نمس سوم سلطه در دستورکار نمام استکبار در الیه تهدیدات نرم افراری قرار گرفتااه اساات.
این نوع از جهتگیری خصمانه قلب باورهای سیاسی نمام اسالمی را نشانه گرفته اساات .در بیانیااه
گام دوم به شکل خالصه شده و روشسگرانه این تهدید این مسین تبیین شده است که "قاادرتهااای
انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی بااه اسااتقالو دیگاار کشااورها و پایماااو
کردن مسافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانستهاند در برابر ایران اسااالمی و انقالباای اعتااراف
-2تهدید نفوذ فرهنگی  -اجتماعی

هاشمی

به ناتوانی کردند( ".بیانبه گام دوم انقالب اسالمی)7 :1396 ،

نفود نرم و جسگ نرم دو کلید واژه مهس در سخسرانیهای مقام معمااس رهبااری در دو دهااه اخیاار در
ارتباط با تهدیدات نمس سلطه سوم بوده است .استحاله فرهسگی و تاییر باورهای تااودههااای مردماای
تسها راه نجات نمام استکبار پا از شکستهای نمامی و سخت افراری بوده اساات .در بیانیااه گااام
دوم این تالپ نمام سلطه در دو بعد مورد اشاره قرار گرفته است.
الف -تهدیدات اخالق غربی
مهمترین جسبه جسگ نرم و نفوذ اجتماعی و فرهسگی غرب در نمس سوم سلطه بحث تهدیااد اخااالق
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ب -تضعیف آرمان استقالل خواهی

مادیگرا و ضد اسالمی غرب و مدعیان حقوق بشر است .در بیانیااه گااام دوم اخااالق غرباای مااورد
نکوهش قرار گرفته است و پیروزی انقالب اسالمی ریشه در نوعی نفاای ارزپهااای مااادی گاارای
مسحرف شده غربی دانسته شده است .در بیانیه گام دوم در ارتباط با این نفی گرایی ذکر شده اساات
"نماز و حج و روزه داری و  ...در دوراناای اتفاااق افتاااده کااه سااقوط اخالقاای روزافاارون غاارب و
پیروانش و تبلیاات پر حجس انان برای کشاندن مرد و زن به لجسرارهای فساد اخااالق و معسویاات را
در بخشهای عمدهی عالس مسروی کرده است و این معجرهای دیگر از انقالب و نمام اسالمی فعاااو
و پیشرو است( ".بیانبه گام دوم انقالب اسالمی)7 :1396 ،
ب -تهدیدات سبک زندگی غربی
سبک زندگی زیربسای پویایی حیات فرهسگی ،اقتصادی و حتاای سیاساای یااک ملاات اساات .ساابک
زندگی مجموعهای از ارزپها و جهتگیریهای حیاتی فرهسگی و تمدنی یک ملت بهشاامار ماای-
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آید که تاییر در ان ریشه و بسیان تمامی مسایل را از خااود متاااثر ماایسااازد .اهمیاات حیاااتی ساابک
زندگی و مراقبت از ان در برابر نفوذ فرهسگی دشمن در بیانیه گااان دوم یکاای از توصاایههااای مقااام
معمس رهبری بوده است .در بیانیه گام دوم اهمیت ساابک زناادگی و تهدیاادات پاایش روی ان ایاان
مسین عسوان شده است "تالپ غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیااانهااای باایجبااران
اخالقی و اقتصادی و دیسی و سیاسی بااه کشااور و ملاات مااا زده اساات( ".بیانیااه گااام دوم انقااالب
اسالمی)12 :1396 ،
-3تهدید نفوذ اقتصادی
نفوذ اقتصادی بعد سوم از تهدیدات غرب بر علیه نمام اسالمی در دوره نمس سوم سلطه است .ایاان
بعد با به اور رسیدن تحریسهای امریکا باار علیااه جمهااوری اسااالمی ایااران از اهمیاات دومساادانی
برخوردار شده است .در بیانیه گام دوم این مهس در قالب بحث تحریسها و مذاکرات و راه حلهااای
سامان بخش به وضعیت موجود تبیین شده است.
الف -تحریمهای ظالمانه
با افرایش تهدیدات اقتصادی غرب علیه جمهوری اسااالمی ایااران و تمرکاار حااداکثری امریکااا باار
اعماو تحریسهای ظالمانهتر ،این بعد از تهدیدات نمس سلطه مااورد توجااه بیشااتر رهباار انقااالب در
بیانیه گام دوم قرار گرفته است .پیوند نفوذ گذاری دشمن و ساختار اقتصاد داخلی در بیانیه گااام دوم
این مسین ذکر شده است "اقتصاد قوی نقطه قااوت و عاماال مهااس ساالطه ناپااذیری و نفوذناپااذیری
کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمیسهساااز نفااوذ و ساالطه و دخالاات دشاامسان اساات".
(بیانبه گام دوم انقالب اسالمی )12 :1396 ،در کسار ضعف مدیریت داخلی اقتصاد کشااور تحااریس-
های بیرونی به عسوان بخش اصلی نفوذ مخرب دشمن به افرایش مسایل معیشتی دامن زده است.
مقام معمس رهبر انقالب در بیانیه گام دوم راه حل مسایل اقتصادی را اقتصاااد مقاااومتی و توجااه بااه
توانمسدیهای داخلی و دو نبستن به مذاکرات دانستهاند و تحریسها را بخشی از نفااوذ اقتصااادی در
قالب انجام مذاکرات بینتیجه تصویر نمودهاند .در زمیسه پیوند تحریسهااا و نفااوذ اقتصااادی دشاامن،
ایشان در بیانیه گام دوم اعالم کردهاند که "ایسکه کسی گمان کسد که مشکالت اقتصادی صرفا ناشاای
از تحریس است و علت تحریس هس مقاومت ضد استکباری و تسلیس نشاادن در براباار دشاامن اساات
پا راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پسجه گرگ است خطااایی نابخشااودنی اساات.
این تحلیل سراپا غلط هر مسد گاه از زبان و قلس برخی غفلت زدگان داخلی صادر میشود اما مسشااا
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عمااااومی داخلاااای القااااا ماااایشااااود( ".بیانبااااه گااااام دوم انقااااالب اسااااالمی،
:1396
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ان کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زیان به تصمیسسازان و تصاامیسگیااران و افکااار

جدول شماره( :)8الگوی تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقالب

نتیجهگیری
پا از پیروزی انقالب اسالمی تهدیدات پیش روی انقالب در سااه دوره بااه وقااوع پیوساات .دوره
اوو استعمار ،دوره دوم استعمار نو و دوره سوم استعمار فرانو بوده است .در هاار دوره نمااس ساالطه
نوع خاصی از تهدیدات بر علیه جمهوری اسالمی ایران اعماو شد .در دوره کسونی و در نمس ساالطه
سوم تهدیدات نرم افرار محور در سااه حااوزه نفااوذ سیاساای ،نفااوذ اقتصااادی و نفااوذ اجتماااعی -
فرهسگی دستهبسدی میشوند .در بیانیه گام دوم تهدیدات نرم افراری سیاسی در قالب نفااوذ سیاساای
به دو دسته تاییر محاسبات سیاسی و تضعیف آرمان استقالو خواهی تقسیسبسدی ماایشااوند .نفااوذ
اقتصادی نیر در قالب تحریسهای ظالمانه در بیانیه گام دوم آورده شده است .در بیانیه گام دوم نفااوذ
اجتماعی فرهسگی از اهمیت باالتری برخوردار است و به دو دسته تهدیدات سبک زناادگی غرباای و
تهدیدات اخالق غربی تقسیس شده است .در مجموع تهدیدات نرم افراری در نمس سااوم سالطه بااه
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فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

دلیل افرایش توان بازدارندگی نمامی جمهوری اسالمی ایران از حالت سخت افراری نمااامی خااارر
شده است و به سمت نرم افراری فرهسگی ،سیاسی و اقتصادی تاییاار جهاات داده اساات .هاادف از
اعماو تمامی نفوذها و تهدیدات تضعیف نمام اسالمی جهاات غلبااه باار رشااد و شااکوفایی تماادن
اسالمی به عسوان هدف واالی نمام جمهوری اسالمی ایران است.
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