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ﻣﻨﺸﺄ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاران؛ ﺳﻠﻄﻪ ،زورﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ

زﻣﯿﻨﻪ

ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺒﻮدن درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﻧﺮم

ﻣﺎﻫﯿﺖ

ﺣﻤﻠﻪی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه

ﻣﻘﺪﻣﺎت

ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی اﺳﻼم و ﺷﯿﻌﻪ

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

ﻣﺼﺪاق
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف
اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ
راهﻫﺎی
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪن

ﺑﺪ ﻧﺎم ﮐﺮدن اﺳﻼم
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻧﺪاﺧنت ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠامن

ﺑﺰک ﮐﺮدن ﭼﻬﺮهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻧﺪاﺧنت آﺣﺎد ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
ﺳﺴﺖ ﮐﺮدن اﻋﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم
راﻫﮑﺎر

ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺟﺬب ﺟﻮانﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮانﻫﺎی ﻓﻌﺎل و اﺛﺮﮔﺬار
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن

ﻫﺪف

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎ ،آرﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﴍط ﺑﺮ ﮐﺸﻮر

راه

اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻞ در ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻧﻔﻮذ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﺴﺌﻮل
وﯾﮋه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻫﺪف دﺷﻤﻦ

ﺗﺰﻟﺰل ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان

ﻣﺼﺪاق

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی
از ﮐﺸﻮری ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﭘﺎﯾﺎن دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﮑﱪان
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﺼﺪاق

ﻧﻔﻮذ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده دﺷﻤﻦ

ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻧﻔﻮذ اﻣﻨﯿﺘﯽ

اﺑﺰار

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻓﻌﺎﻻن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﻧﻘﻼب و اﯾﺠﺎد »اﻗﺘﺪار ﻣﻨﻄﻘﯽ«

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮد ﻣﻠﺖﻫﺎ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﮑﱪان ﻓﮑﺮ ،اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ

ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ
راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﺎاﻣﯿﺪی دﺷﻤﻦ

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﮑﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
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اﺳﺘﻔﺎده دﺷﻤﻦ از ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای

اﻗﺪام ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ

ﺑﺴنت راه ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان

ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ

اﺑﺰار

اﴏار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ

ﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه منﯽﮐﻨﯿﻢ

ﻫﺪف
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ

ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

دﻟﯿﻞ ﻣﺎ

ﻣﺬاﮐﺮهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻮذ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺬﮐﺮ
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪادﯾﻢ و ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه منﯽﮐﻨﯿﻢ

ﻫﺸﯿﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ

ﻣﺼﺪاق
اﻫﻤﯿﺖ

ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از رﺧﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺜﻼً در ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ
اﻣﮑﺎن رﺧﻨﻪ دﺷﻤﻦ در ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

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

راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ

آﯾﻪ

» َو ا َ ِﻋﺪّوا ﻟَ ُﻬﻢ َﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ ِﻣﻦ ﻗُ ﱠﻮ ٍة َو ِﻣﻦ ر ِ
ِﺑﺎط اﻟﺨَﯿ ِﻞ
ﺗ ُﺮ ِﻫﺒﻮ َن ﺑِﻪ َﻋ ُﺪ ﱠو اﻟﻠ ِﻪ َو َﻋ ُﺪ ﱠوﮐُﻢ« )اﻧﻔﺎل(۶۰/

زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷنت ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎ ارزش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎد ،ﺷﻬﺎدت ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﻬﯿﺪ ،ﺻﱪ ﺑﺮای ﺧﺪا ،اﺣﺘﺴﺎب ﻟﻠﻪ

ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ

دﻟﯿﻞِ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺎ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

ﻣﻌﻨﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهی ﺑﺰک ﺷﺪه

ﻧﻔﻮذ ﻓﺮدی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ؛ ﮐﻪ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻔﻮذ ﻓﺮدی اﺳﺖ
اﻧﻮاع
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی؛ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺷﻤﻦ

اﻧﻮاع
ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی در داﺧﻞ ﻣﻠﺖ؛ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮل و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﴎﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ

ﻫﺪف

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

ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه ﻫﺪف

ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻧﺨﺒﮕﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﺆﺛﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان

ﻣﮑﻤﻞ

ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه درﺳﺖ ،اﺻﺎﻟﺖﻫﺎ و ارزشﻫﺎ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺎرﻧﺪ

ﻣﺼﺪاق

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺞ را ﺑﻪ ﺗﻨﺪروی و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دارﻧﺪ ﻧﻔﻮذ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺎﺣﯽ و اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻫﺸﺪار

ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎرهی ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺟﺐ
ﻏﻔﻠﺖ از اﺻﻞ واﻗﻌﯿّﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﺸﻮد

اﻟﺰاﻣﺎت

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻃﺮح اﺳﻢ ﻧﻔﻮذ ﺑﺪون ﻣﺤﺘﻮای ﻻزم
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