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 :چكیده

 یعیوس فیط ها است. جنگ نرممربوط به آن یهاو حوزه یفرهنگ ،یجنگ روان نديجنگ نرم برآ

 یهاا دگاهيا بررسی و واكاوی بیاناات و د  قیتحق نيهدف ا .ردیگیبرم ها را دراز اقدامات و جنگ

عباارت اسات از    قیسثال تحق .استمن در دانشگاه مقام معظم رهبری در خصوص جنگ نرم دش

 نظر مقام معظم رهبری چیست؟ جنگ نرم دشمن در دانشگاه از یناسمفهوم شاينكه 

منظور اجرای تحقیق، بیاناات  شده است. به استفاده یفیك یدر اين پژوهش از روش تحلیل محتوا

ر خصاوص جناگ نارم، تهااجم     د 1939تاا   1961( از نیماه دوم  یالعالمقام معظم رهبری )مدظله

مقولاه   572در قالب  و ... یفرهنگ یو ناتو یفرهنگ توطئه، یغاتیتهاجم تبل ،یجنگ روان ،یفرهنگ

 شده است. با محوربندی مناسب استخراج

و نظاام   یاساالم  نقاالب اساالم، ا  علیاه جنگ نرم تهاجم نارم   نكهيعبارت است از ا قیتحق جهینت

محساو ،   ریصورت غبه یو اجتماع یاسی، سیعلم ،یفرهنگ ،یدر ابعاد اعتقاد یاسالم یجمهور

 ق،یا و عم یاشاه يابعااد، ر  ريبر ساا  یغلبه بعد فرهنگ با ریو آرام، متنوع، پر شمول و فراگ یجيتدر

منظاور سااق    به بيخرو ت فیحق و باطل جهت تضع یختگیبا آم افته،يهدفمند و سازمان ده،یچیپ

 كشور است. نير اجانبه بنمودن و سلطه كامل و همه
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كه در تاريخی به قدمت تااريخ بشار،    شودیبخشی از طبیعت بشر شناخته م ۀمنزلجنگ به :مقدمه

 یبناد مینوع آن تقس نيتراست. شناخته شده میمختلف تقس یيها داشته و با رويكردهافراز و نشیب

 یبناد صاورت  ار،یا عنگ است كه آن را به منازعات كام شادت، شاديد و تماام    بر اسا  شدت ج

هاای جناگ گارم و سارد تفكیاک      كارگیری سالح به طیفنظر به نوع دوم، جنگ را از ر. دكنندیم

كنند. همچنین جنگ از حیث علنی يا مخفی بودن منازعه، به جنگ آشكار، نیمه پنهاان و پنهاان   می

از حیث موضاوع جناگ اسات كاه باه سیاسای، اقتصاادی،         یبندستهد گرياست. نوع د شدهمیتقس

 لیجنگ، بر اسا  ابزار و روش تحم یشناسفیط تياست. درنها شدهیدبنفرهنگی و نظامی دسته

اسات. ظهاور جناگ نارم      و جنگ سخت شاخص جنگ شامل جنگ نرم نياراده است. بر اسا  ا

 .(1911 ،ینی)نائ استگ سازی فرهنيا جهانی نيمربوط به دوره استعمار فرانو

الملل جاای  اقدامات نظامی در نظام بین محوريتو خشونت محور با  يیامروزه رهیافت تقابل گرا

ی از (. گروها 93: 1916عبادا  خاانی،   )افازاری و جناگ نارم داده اسات     خود را به رويكرد نارم 

باه علات برخاورداری از    اياران   اعتقااد دارناد   ؛جنگ نرم كرديمعتقد به رو يیآمريكا پردازانهيظرن

هاای  های موجاود بارای حركات   پتانسیل ینساالر و همچنكراسی و وجود نهادهای مردمودم ۀنیشیپ

 زیا آمخشاونت  ریا هاای غ مردمی و غیردولتی از استعداد بااليی برای تغییر نظاام سیاسای باه روش   

 (.57همان: ) برخوردار است

آن هستند تا فرهنگ، رواب   یدر پ یشناختجامعه و یشناختروان یاز سازوكارها یریگآنان با بهره

و جز آن را آماج  یو مذهب یاسیوحدت س ،یو انسجام مل یبستگاحسا  دل ،یاجتماع یو نهادها

پارور،   يیایاز درون را فاراهم ساازند )ضا    یرفتار و فروپاش رییتغ نهیقرار دهند و زم ديفشار و تهد

572:1917-511.) 

در دو دهاه   یانقاالب اساالم   هیعل ژهيوبه رد جنگ نرم در صفحات تاريخفراوان از كارب هاینمونه

وجود دارد. دخالت گسترده در امور داخلای اياران در زمیناه انتخاباات، حقاوق بشار، زناان،         ریاخ

 هایسازی و حمايت از شبكهها و مذاهب، تبلیغ و ترويج دوگانگی حاكمیت در ايران و فعالرسانه

 یملا  تیا است )راهبرد امن 5226از سند امنیت ملی امريكا در سال  يیهاشبخ یرانيای ضد ارسانه

تهااجم   ریا نظ یمختلف ری( از آغاز دهه هفتاد با تعابیالعال)مدظله رهبر معظم انقالب (.5226 ،آمريكا

را باه   نیو جنگ نرم خطر آن را مطرح كرده و مسائول  یفرهنگ خونیو شب یفرهنگ یناتو ،یفرهنگ

جنگ نرم، تهاجم  میدر خصوص مفاه 1961برابر آن فراخواندند. معظم له از سال در  یشياندچاره

 یاریو... مطالاب بسا   یفرهنگا  یو نااتو  ی، توطئاه فرهنگا  یغاات ی، تهاجم تبلی، جنگ روانیفرهنگ
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00 

محقق تبیین نشدن عمق زوايای پنهان و پیدای فرمايشات مقام معظم رهباری در   دغدغه. اندفرموده

 كلی و جامع است. ريمقابله، در يک تصو یهاراهدر دانشگاه و  خصوص جنگ نرم دشمن

 یهاا در عرصاه  راخیا  یهاا دهاه  یآرار و تبعات جنگ نرم در جامعه ط :قیو ضرورت تحق تیاهم

 یدانشاگاه  ۀجامع رفتاری یهابوده و الگو اديز اریبس یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیمختلف س

 یبارا  تأكیدو  ریاخ یهاسالدر  رهبری معظممكرر مقام  یهارقرار داده است. هشدا ریرا تحت تأر

گرفتن آن توس  مردم و نخبگاان و مسائوالن كشاور،     جدی و دشمن نرمجنگ  با جانبههمه ۀمقابل

مفهاوم جناگ نارم دشامن در      رامونیجامع پ یقینبود تحق نیو همچن سوکياز  انیدانشگاه ژهيوبه

 .سازدیم یرا ضرور تحقیق نيانجام ا تیاهم گريد یاز سو هیفقتيها مطابق با نگاه والدانشگاه

مقاام   دگاهيا كشاور از د  هایدانشگاه در دشمن نرمجنگ  نییبا توجه به موارد فوق، شناخت و تب 

 قیا تحق نيتوجه قرارگرفته است. انجام ا مورد قیتحق نيدارد كه در ا یخاص تیاهم یمعظم رهبر

اماام   دگاهيا هاا را از د نارم در دانشاگاه   مع ابعاد و گساتره جناگ  جا نییشناخت و تب یبرا تواندیم

  ینموده و باا نگااه جاامع در مقابلاه باه جناگ نارم در محا         یساز( شفافیالعال)مدظله یاخامنه

امر كشاور را   انیمسئوالن و متول تیحساس یسازمیو تصم یریگمیمراتب تصمها در سلسلهدانشگاه

 .دهد شيافزا

از همان ابتدا كه جنگ ساخت آغااز    دهدینشان م هاجنگ ۀگذشتتاريخ به  یاهنگ :قیتحق نهیشیپ

شود.  یریجلوگ رشدهیمناطق تسخ یهااست تا از شورش گرفتهیصورت م زین یروان اتیشد، عمل

 یهاا هماراه و در كناار جناگ    ؛باود  انيدو بلوک در جر نیكه جنگ سرد ب یالدیم ۀدر قرن گذشت

اكناون  روش هام  نيا بود. ا یو روان یجنگ فرهنگ ۀویقدرت ش بو قطغالب مواجهه د ۀویش یابتین

نارم   یبراناداز  كارد يجنگ نارم كاه باا رو    قيمصاد نيتر. از مهمشودیدنبال م گريد یبه صورت زین

اسات )رنجباران،    «یمخمل اي یرنگ یهاانقالب» ۀديپد ،شودیدنبال م ریاخ یهاها در سالحكومت

 چیآماده اماا ها   عمال باه  ريا ماوارد ز  ریمختلف نظ یهاهشژودر خصوص جنگ نرم پ .(12: 1911

 نشده است. ها انجاممقابله با آن در دانشگاه یبرا یراهبرد كرديبا رو یرهبر دگاهياز د یقیتحق

 یااماام خامنااه  دگاهيااو شاناخت جنااگ نارم دشاامن در دانشاگاه از د    یبررساا :يهالد  اصالالل 

 .است( یالعالمدظله)

 :ياهدا  فرع

 (.یالعال)مدظله یاامام خامنه دگاهيجنگ نرم دشمن در دانشگاه از د یهایژگيوشناخت  -1

 (.یالعال)مدظله یاامام خامنه دگاهيشناخت اهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه از د -5
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 یااماام خامناه   دگاهيا ( جنگ نرم دشامن در دانشاگاه از د  یهاوهیش) یهاروششناخت  -9

 (.یالعالمدظله)

اماام   دگاهيا مقابلاه باا جناگ نارم دشامن در دانشاگاه از د       یهاراهشناخت مالحظات و  -4

 .است( یالعالمدظله) یاخامنه

 ؟ستی( چیالعالمدظله) یاامام خامنه دگاهينرم دشمن در دانشگاه از د جنگ :يسؤال اصل

 :يفرع یهاسؤال

 ست؟ی( چیالعال)مدظله یاامام خامنه دگاهيجنگ نرم دشمن در دانشگاه از د یهایژگيو .1

 ست؟ی( چیالعال)مدظله یاامام خامنه دگاهياف جنگ نرم دشمن در دانشگاه از داهد .5

 ست؟ی( چیالعال)مدظله یاامام خامنه دگاهيجنگ نرم دشمن در دانشگاه از د یهاوهیش .9

 یااماام خامناه   دگاهيا مقابله با جناگ نارم دشامن در دانشاگاه از د     یهاراهمالحظات و  .4

 ست؟ی( چیالعال)مدظله

مشاتاق داناش و فان، جايگااه      یهاا مركز گردآمدن انسان دانشگاه: قیتحق ینظر یمبانو  اتیادب

مغز متفكر جامعاه   ،یپرورش سرمايه انسانى، عامل نوسازى مناسبات اجتماعى، انتقال و ابداع فناور

 قیا تحق نيا (. در ا73: 1974 ،یاجتماعى و توسعه است )رئوف یدانشگاه مهد نوساز كالم،کيو در 

 و انتشار دانش و پرورش سرمايه انسانى است. عيتوز ج،يترو د،ینهاد تول نتريیالدانشگاه ع

است. مفهوم جناگ نارم كاه در مقابال      اریبس فيو تعار ریدر خصوص جنگ نرم تعاب: جنگ نرم

و تاا   سات یهمگان باشد ن رشيواحد كه موردپذ فيتعر یشده، داراجنگ سخت مورداستفاده واقع

گوناگون از جنگ نرم متفاوت است. جنگ نارم   یهاو دولت هاانيد، جرو برداشت افرا یتلق یحد

آن را سست  یو فرهنگ یفكر یهاهدف است تا حلقه ۀو تفكر جامع شهيداز پا درآوردن ان یدر پ

آورد  ديا پد یرباات یحاكم تزلزل و با  اجتماعی – یاسیدر نظام س یغاتیو تبل یكند و با بمباران خبر

(. جنگ نرم عبارت است از مجموعه تحاوالتی كاه موجاب دگرگاونی در     57: 1932 ان،یشانیپ)ماه

 (.45: 1917 ،ینیقبول نظام سیاسی گردد )نائ مورد یهويت فرهنگی و الگوهای رفتار

باا جاذب و اقنااع ساايرين جهات       میخاواه ینرم توانايی به دست آوردن چیزی است كه م جنگ

گ سخت متفاوت است چراكه جاذب، بسایار   تحقق اهداف خود احصاء كنیم. اين نوع جنگ با جن

از  شاده یطراحا  ۀجناگ نارم را اساتفاد    یگروها  .(3: 1919تر و كاراتر از اجبار است )ناای،  ارزان

 يیهاا وهیدشمن باا توسال باه شا     ینفوذ در مختصات فكر یمربوط به آن، برا یبزارهاو ا غاتیتبل

 کيا  ۀ(.اساتفاد 417: 1972 نز،یال)كا  شودیم یمجر یمل تیمقاصد امن شرفتیكه موجب پ دانندیم

 یهاا و رفتارهاا  نگارش  رییا كشاور آمااج و تغ   یافكار عموم یكاردست یكشور از قدرت نرم برا
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 ،یجيجانبه، تادر جنگ نرم نبرد همه (.41: 1916)حمزه پور،  دانندینرم م نگآنان را نیز ج یاسیس

از درون،  یبراناداز  ،یپاشا فرو ۀرناد یآن دربرگ یمتناوب، متنوع و منعطف است كاه اهاداف داخلا   

 (.45: 1913است )رنجبران،  سازیرباتیاستحاله و ب

 ۀاساتفاد  از: جنگ نرم عباارت  ستا فيتعر نیچن توانیجنگ نرم را م ادشده،يبا توجه به مطالب 

نفاوذ در ذهنیات، دل، عواطاف و     جهات  یاسا یس یفرهنگا  یو ابزارهاا  هاا وهیاز شا  شاده یطراح

 نيا گرفت كه ا جهینت توانیم زیمختصر ن ني. از ااست اراده لیور تحممنظاحساسات گروه هدف به

دشمن و اهاداف او محقاق    هاراد لیتحم ز،یآمرخشنونتیغ یهاافزارانه و با كاربرد روشجنگ، نرم

 .شودیم

مختلف، جناگ   اتیجامعه و نخبگان با ادب شتریهدف شناخت ب مورد با نيمعظم انقالب در ا رهبر

: شاود یخصاوص ذكار ما    نيا در ا شانيا اناتیاز ب یاند. برخفرموده نییتب یخوببه و ینرم را معرف

(. 55/4/1971اسات )  یعام فرهنگو قتل غارت خون،یشب کيبلكه  ،یتهاجم فرهنگ کيجنگ نرم، 

 یابزارهاا  لهیوسا جنگ به یعنيجنگ نرم،  مردم. یهاها و ذهندر دل ديترد جاديا یعنيجنگ نرم، 

 یپراكنااعهينفااوذ، دروو و شااا لهیوسااجنااگ بااه یعناايجنااگ ناارم،  .یامااروز شاارفتهیو پ یفرهنگاا

 باا  (.1911/ 55/5) یو فرهنگا  یدتیا عق ،یماان يا یتهاجم به مرزهاا  یعنيجنگ نرم،  .(4/3/1911)

 ۀنظر مقام معظم رهبری عبارت است: اساتفاد  توجه به مطالب فوق جنگ نرم دشمن در دانشگاه از

نفاوذ در ذهنیات، دل، عواطاف و     جهات  یاسا یس یفرهنگا  یرهاا و ابزا هاا وهیاز شا  شاده یطراح

 ،یجانبه در ابعااد اعتقااد  اراده. جنگ نرم سلطه كامل و همه لیمنظور تحماحساسات گروه هدف به

در جنگ نرم نفوذ در ذهنیت، دل، عواطف و احساسات  است. یو اجتماع یاسی، سی، علمیگفرهن

 نيا منظاور و كااربرد ا  اراده باه  لیا منظور تحمبه یاسیس یفرهنگ یو ابزارها هاوهیگروه هدف با ش

 است. یاسیساختن مردم از مبارزه و نظام س دیو ناام یفرهنگ تيهو یدگرگون ،یرگذاریتأر

 :جنگ نرم یهايژگیو

تارين  ترين و پیچیدهخطرناک حالنیترين و درعهزينهنرم امروزه مثررترين، كارآمدترين، كم جنگ

باا حاذف    توان با كمترين هزيناه، چون می و امنیت ملی يک كشور است، هانوع جنگ علیه ارزش

 ها رسید.های فیزيكی به هدفلشكركشی و از بین بردن مقاومت

و نه  ديآنان با خبر یهاکینه از تاكت یعني د،ینیبیرا با دشمن نم یمرز گونهچیدر جنگ نرم شما ه

از  د،یا ده صیتشاخ  دیا توانیم یدرستآنان را بهنفرات  یو نه حت دياز نوع و نحوه حمله اطالع دار

 اسات  ینظاام  جناگ دشوارتر از  یتر و بسمراتب مهمشكست در جنگ نرم به اي یروزیرو پ نیهم



01      6931 پاییز، پنجمفصلنامه امنیت ملي، سال هفتم، شماره بیست و                              

 (.12 :1911نژاد،  اني)عصار

خزناده و آرام   ،یجيتادر  ناد يفرا کيا  ی: جنگ نرم طنديفرمایم( یالعال)مدظله یمقام معظم رهبر

 یو خصاائص ملا   هاا یژگا يو و تيا هو رییا و تغ یتحوالت فرهنگا  گريد عبارت. بهشودیاعمال م

همزاد است. تهاجم فرهنگى، مثل خودِ كار فرهنگى، اقادام  آرام و   ینسل راتییتغ اب یبر و گاهزمان

شاود  و آرام حاصال مای   جيتادر (. تغییر هويت واقعى نظاام باه  51/1/1971است ) يیو صدا سریب

(54/3/1917.) 

 :اهدا  جنگ نرم 

اداره  یو الگو شهيملت، اند کي یهابر باورها و ارزش یرگذاریبا تأر شودیجنگ نرم تالش م در

جناگ افكاار،    نيا شاود. حاوزه عمال ا    دهیاست به چالش كش یاسینظام س دهندهتيكشور كه هو

اشاغال آن   یجامعه هدف اسات كاه مهااجم بارا     یهاشيو گرا قيها، عالاعتقادات، باورها، ارزش

در سااختارها   رییا با تصرف اذهان و قلوب مردمان كشور هادف، تغ  تيو درنها كندیم یزيربرنامه

 .ديآیم ديپد

 باه  افزاریسخت هایبر اين اعتقاد است كه اگر قدرت بزرگ جهانی صرفاً از طريق قابلیت شايمر

 ايجااد  باازيگرانی  چناین  برابر در ایگسترده هایائتالف شراي  آن در كند، مبادرت راهبردی كنش

 الگوهایموازات به افزارینرم الگوهای از تا دهدمی ترجیح آمريكا كه است دلیل همین به. شودیم

در دوران بعاد از   آمريكاا  يای گراو مداخله (71: 1931 مريرشامی) كند استفاده قدرت یافزارسخت

در نقااط مختلاف    اآمريك یاتیمنافع ح كنندهنیتأمكه  دیبه انجام رس یطيجنگ سرد، عموماً در شرا

 آمريكا یخارج استیس یبلندمدت برا اي مدتكوتاه جينتا یمنافع ممكن است دارا نيجهان باشد ا

 كناد یحكم م یدر رفتار خارج یاتیبرخوردار باشد اصل عمل یرتریاما اگر منافع از ابعاد فراگ؛ باشد

 .(519: 1311)والت،  با تمام ابزارها و در حداقل زمان ممكن به انجام رسد گریكه مداخله

چاارچوب قواعاد    درداشته است تاا آن را   یسع يیگرامطلوب از مداخله یرگیبهره یبرا آمريكا 

از تحوالت در الگاو، سااختار و كااركرد     آمريكادر سازمان ملل موردتوجه قرار دهد. هدف  یجهان

 گاری آن مداخلاه  یموردتوجه قارارداد كاه در راساتا    یدر چارچوب و روند ديرا با يیگرامداخله

بهره ،یداخل نیرا با استناد به قوان المللینیاز قواعد ب یرگیشود ... بهره نهيجانبه نهادهمه یاگونهبه

: 1311دهناد )والات،    رییا تغ یداخلا  یاز ساختارها یرگیرا به بهره المللینیب یاز ساختارها یرگی

گاروه  انهيجو یهمكار یفرآيندها قيطركه بتوان از  كندیم جابيقدرت نرم ا هایضرورت (.911

 يیرا شناسا یو قدرت ساز یساز تیمطلوب در امن هایروش ،یبا ساختار حكومت یتخصص های

 یخاارج  گاذاران اسات یدر ادراک و رفتاار س  يای گرامداخله چگونگی تردرک مطلوب یبرا .ندينما
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 .(66: 5224)وولفورث،  دكر لیتحل گریمداخله یو ابزارها گریمداخله هایسمیمكان ،آمريكا

 جنگ نرم یابزارها

 یاو شابكه  یرفتاار  ،یگفتار جنگ نرم را شامل سه روش: یهاوهیش نيو مثررتر نيترامروزه مهم

و  یعماوم  یپلماسا يد ،یادراكا  اتیا عمل ،یروان اتی. عملكنندیم ی( معرفیكیو الكترون یتالیجي)د

 ،یمدن ینگ نرم قرار داده و اعتراض، نافرمانج یگفتار یاصل یهاروش ۀرا در مقول یكیتاكت بيفر

 یهاا روش نيتار و جذب مخالفان ازجمله مهام  زیآمخشونت ریغو تحصن، مداخله  یعدم همكار

 (.123: 1911)آل علی،  كندیم یمعرف یرفتار

 و عاامالن  .اسات  نارم عامالن جنگ  ۀمورداستفاد یهاروش نيترازجمله مهم یاهرسان یهاکیتكن

 كاه  كنندیمو جنگ نرم استفاده  یروان اتیعمل يیابزارها ۀمنزلها بهرسانه زا یفرهنگ ۀاعاش انمتولی

در اذهاان   ینيناو  یهاا نموده و نگرش یكاراذهان مخاطبان را دست توانندیها ماز آن یریگبا بهره

 یع(.اگر جنگ نرم را فرآيند رقابت بار سار قادرت اجتماا    11: 1932 ،ی)عبدا  خان شكل داد نآنا

قدرت دولات را باه نفاع     زانیكه بتواند م یهر عامل م،یكن یمعرف یردولتیغ یهادولت و گروه انیم

)كالهچیاان،   ديآینرم به شمار م یابزار برانداز كاهش دهد، یاسیس ستمیس رییخواهان تغ یهاگروه

 ،یجهاان  اصاطالح باه  یهااز سازمان یاریره( معتقد بودند كه بس) ینیخمحضرت امام  (.41: 1917

منظور چپاول مستضاعفان عاالم،   به كه باشندیمبزرگ و استعمارگران  یهاقدرت ۀپرداخت و ساخته

را  یالمللا نیبا  یهاا تیا شارپ نیز اساتفاده از ظرف  نی(. ج119: 15)صحیفه نور، ج  اندشدهسیتأس

 (.152: 1911نموده )شريفی،  توصیه

 هاا، یتئاور  نيا را مطالعه كرده بود. از نظر او ا یمدن ینافرمان یهای، تئور12شارپ از دهه  نیج 

. یاسا یناه موضاوعات س   شاوند یمحساوب ما   یو اخالقا  یموضوعات ماذهب  یو نافرمان یفرمانبر

اسات، در   یعدم خشونت گاند ۀشارپ كه از طرفداران آموز (527:1913سپاه،  هیفقیول یندگي)نما

اقادامات دور از خشاونت    یوش را بارا ر 131 ،«يیرهاا  ینظام روشمند بارا »خود با عنوان:  تابك

بوده است كاه ماردم    نيمن ا یهاینگران نيتراز مهم یكيسال،  انیسال: »ديگویم ی. وشماردیبرم

 انیا موجاود را از م  یهایكتاتوريد اي رندیرا بگ یكتاتوريبه وجود آمدن د یجلو توانندیچگونه م

. شام يندیب كتاتورهايشكست دادن د یها براروش نيام با دقت به كاراتربر دارند... من تالش نموده

رفاتن   انیا رنج را به افراد وارد كند و تا حد ممكن باعاث از م  نيكه تا حد امكان كمتر يیهاروش

مقاومات،   یهاا نهضات  هاا، یكتاتوريد دربارهام ها مطالعهتالش به سال نيها نشود. در اجان انسان

خشونت توجاه   یب نانهیبمبارزات واقع خصوصبهو  یتحكوم یهاستمیس ،یاسیها، افكار سانقالب
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قارار   یكتاتوريقدرت د لیو تحل هيها بر تجزندارند. آن یعملیببه  یربط چیام... اصول من هنموده

در همه ساطوح از   وندانمعنا كه شهر نيها را در هم شكست. به اآن توانیچگونه م نكهيدارند و ا

 (157: 1913د،ی)پورسع« كنند. یچیسرپآن  یو نهادها یاطاعت قدرت دولت

از  تردهیچیپ اریبس زیآم رخشونتیمبارزه غ»: ديگویم یتا دموكراس یكتاتوريشارپ در كتاب: از د 

مباارزات   بارخالف از مباارزه اسات.    یمتناوع  اریانواع بس یبر خشونت است و حاو یمبتن یهاراه

و  یداقتصاا  ،یاجتمااع  ،یروانا  یزارهاافجنگتوس   زیآم رخشونتیبر خشونت، مبارزات غ یمبتن

هاا باا   ساالح  نيا . اجنگناد یما  شاوند، یكه توس  مردم و مثسسات اجتماع به كار گرفته م یاسیس

 یروهاا یو ن هایلیمیب ها،ميتحر ها،یهمچون اعتراضات، اعتصابات، عدم همكار یگوناگون یهانام

 یروانا  ظاز لحا بیگروه رق یاعضا یعنياست،  شیك رییتغ سازوكار نیاول« اند.شناخته شده یمردم

 ،یبعاد  یسازوكارهاشوند.  کيروا داشته شده است، تحر نیكه به مخالف یدر مقابل ظلم یو عاطف

اسات.   یو فروپاشا  هيا دولت و عدم اطاعات و تجز  یساالروانيد ینافرمان ،زیآمخشونت ریغاجبار 

 یذاتا  یهایژگيت برگرفته از وقدر یعني؛ ستین كدستياست كه قدرت  نيشارپ ا یاصل دگاهيد

او  نيادیا برگرفته از فرمانبران دولت است. اعتقااد بن  یاسیقدرت س شارپ، ی. براستیصاحبانش ن

 ايا اطاعات كننادگان از دساتورات حااكم      یاست بر فرمانبر یمبتن یاست كه هر ساختار قدرت نيا

 .(17: 1911حاكمان است )شارپ،

باورهاا و   ینيگزيو جاا  فیتضاع  قيا است كه از طر نرم یازبراند یاز الگوها یكياندلس  یالگو 

و تفرقاه، موجباات    اخاتالف  جااد يا نیو همچن یو رفتار یاخالق ،یفساد اقتصاد ۀها و اشاعارزش

الگو، جنگ نرم در  ني. طبق ادينمایرا فراهم م یاسینظام س یو فروپاش یتحقق پروژه ناكارآمدساز

و  ساازد ینظام موجود را فراهم م یموجبات ناكارآمد ،یگو فرهن یاسیس ،یسطح: فساد اقتصاد هس

نماوده و جامعاه را دچاار     اعتباار یماردم با   یذهنا  ینظام موجود و حاكمان آن در باورها جيتدربه

 .(4: 1911)سراج،  دينماینظام م یاز كاركردها یگردانیو رو یفرهنگ ۀاستحال

شده اسات. در   یگذارهيدر اروپا پا نیمسلم یخياز تجربه تار یانرم بر قطعه گجن یاندلس یالگو

 یهازهیانگ ری. مسلمانان تحت تأرگرددیبرم یكه زمان آن به اواخر قرن اول هجر یخيمقطع تار نيا

اعماق فرانساه مسال  شادند، اماا      یبر سراسر اندلس و حت رینظكم یبا سرعت ،یو شور مذهب ینيد

فسااد   ،یازدگیا كساب قادرت، دن   یف مسالمان بارا  مختل یهاگروه انیبروز اختالفات م اب مروربه

و  یريپاذ بیآسا  ۀنا یهاا، زم در سران و بزرگان آن ژهيوبهاز مسلمانان  یاریبس ،یطلبو رفاه یاخالق

 و هاا لی، تحلاز اطالعاتنخبگان متأرر  یاسیس رفتار.(111: 1911 ،یدوان یرجبانحطاط فراهم شد )

كنناد،   نیای جناگ نارم را تب   جامعه صحنه ۀمردم و بدن یبرا ديكه با يیآنجاآنان است.  یبرآوردها
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هاا  حساا  از آن  یهاا در ماورد حاوادث و لحظاه    ايا هساتند و   بيا دهناد، غا  رتیو بص یآگاه

ساطح   نيا در ا یرگذاری. تأركنندینم شفافخود را با دشمن  یو مرزها شودینم دهيد یریگموضع

 ير اشاره شده است.است كه در جدول ز یاز جنگ نرم در نخبگان شامل موارد

های تأریر جنگ نرم حوزه

 بر نخبگان
 مصاديق و محورهای تأریر

حوزۀ انديشه و مديريت 

 ادراک نخبگان

 بینی و برآورد جنگ نرم توس  نخبگان و مسئوالنأریرگذاری بر قدرت پیش. ت1

های راهبردی در مقابله با جنگ نرم توس  نخبگان و گیرییر بر فرآيند تصمیمرأ. ت5

 مسئوالن

 أریر بر تحلیل رويدادها و روندها توس  نخبگان در شراي  جنگ نرم. ت9

 ی جنگ نرم برای نخبگانیچیده كردن تحلیل صحنه. پ4

 رهم ريختن مرزبندی با دشمن و مشتبه شدن حق و باطل. ب1

 حوزۀ عزم و ارادۀ نخبگان

 ملی نخبگان یخودباورتأریرگذاری بر . 1

 ی و مديريتالقای بحران كارآمد. 5

 ملی نخبگان یبستگدلتأریرگذاری بر . 9

 ايجاد انفعال و خودباختگی در نخبگان. 4

 كاهش روحیۀ خطرپذيری نخبگان. 1

 ايجاد ناپايداری و عدم ربات در تصمیمات. 6

 موقعبهگیری نبود شجاعت و شهامت در تصمیم. 7

 های حسا گیری در لحظهتقويت شک و ترديد در موضع. 1

 مید كردن در كسب نتايج و تأریر اقدامات در مقابله با جنگ نرما. ن3

 (1جدول شماره )

 است. 1مضمون لیاز نوع تحل یفیمقاله، روش ك نيا روش :قیتحق یروش شناس

 ی( در دوره رهبار العاالی )مدظلاه  ایحضرت امام خامنه اناتیآرار، ب ،یبررس نيدر ا یآمار جامعه

اسات.   قیا ه است. اسناد مورد استفاده منابع مارتب  باا موضاوع تحق   بود 1939سال  ابتدایتا  شانيا

پاژوهش از ناوع هدفمناد اسات.      یریگنمونه قرار گرفتند. یتمام شمار مورد بررس صورتبهاسناد 

محتوا به دنباال   لیتحل نياست. در واقع ا لیواحد تحل منزلهبهمنتخب  یو جمالت متن هاپاراگراف

كاه نارم    «MAX-QDR» افازار كار، از نرم نيا یبه جنگ نرم بوده و برامقوالت مربوط  انیارتباط م

 ادهاساتف  باشاد، یما  هاآنشده و ارتباط  نتعیی متن در موردنظر كلمات جستجوگر و كاومتن یافزار

 هاای امیا و پ اناات یآرار، مكاتبات، ب هی)مجموعه كل «تيوال ثحدي» افزارشده است. جستجو در نرم

                                                 
1- Thematic Analysis  
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 .دهدینشان م شانيدفتر ا یرسم تي(( و ساالعالی)مدظله ایخامنه حضرت امام

 لیا اسات كاه معماوالً در تحل    نیشبكه مضاام  لیو تحل نیقالب مضام لیروش، تحل نيا یابزارها

باازگو   یسلساله مراتبا   صاورت باه را  نیاز مضاام  یفهرست ن،ی. قالب مضامروندیممضمون به كار 

 یعاباد ) دهاد یمتارنما نشان  هیشب يیهانگارهرا در  نیمضام انیارتباط م زین نی. شبكه مضامكندیم

 MAXQDA افزارنرماز  صیتلخمرحله  یپژوهش برا ني(. ما در ا131 :1939و همكاران،  یفرجع

( یالعاال مدظلاه ) یاخود را از منابع و سخنان حضرت امام خامناه  هیاول یهامضمونو  ميابردهبهره 

را در شابكه   هیاول یهامضمون ني. سپس اميادادها ساختار ر نیقالب مضام کيو  مياكردهاستخراج 

اساا  مقالاه را    نيا ا و بار  ميا باه دسات آورد   یبا مضمون مرك کيو  ميبه هم ارتباط داد نیمضام

 .ميكرد یبندصورت

هاا  با استفاده از جدول هادادهد كردن نساختم قيپژوهش از طر نيا یهاداده لیتحلو  هيروش تجز

 هاا دادهالزم اسات   ،یفا یك قاات یو بامعناا در تحق  دیا مف جيبه نتاا  یابیدست یبرا. است یبندطبقهو 

و اساتفاده   لیا تحل یهاروش نییو تب مندنظامامر، تنها با ربت  نيشود و ا لیروشمند تحل صورتبه

 است. ريپذامكانكارآمد  یاز ابزارها

موضاوعات مرباوط باه     ماون راپی لاه معظم یبه آرا یابدستی و انقالب معظم رهبر نظرات یبررس با

آراار و مكاتباات و    هیابتدا كل ارائه نمود. قیرا در مورد موضوع مورد تحق یابعاد توانیجنگ نرم م

مطالاب   ومورد مطالعه قرار گرفات   دقتبه( العالی)مدظله ایحضرت امام خامنه هایامیو پ اناتیب

 ناه یزم نايا  در لاه معظام  تأكیدمورد  یدهايو نبا ديمرتب  با جنگ نرم، موضوعات مرتب  با آن و با

 یاصال  میمطرح شدن، مفااه  تیو موقع  يمرحله بعد، با توجه به شرا در .ديگرد میاستخراج و تنظ

 .ديانجام گرد هاآن یو كدگذار نییتع

 میمفاه نيترقیو دق نيترکيتا نزد ديجنگ نرم، اگرچه تالش گرد میعناصر و مفاه یمحوربند در

تخصص، دانش،  زانیم یفیك یهالكن در پژوهش ،رندیمحور قرار گ کي ايطبقه  کيها در گزاره و

 ریتاأر پاژوهش را تحات    جياست كه نتاا  یو استنباط محقق از عوامل لیقدرت تحل عالقه، تجربه و

گردناد ممكان اسات     یبناد دساته  گار يد یتیدر ماوقع  ايا  یگريدهد و اگر توس  محقق دیم ارقر

حاصل  یدر طبقات تفاوت هاآن نشیدر چ كه ممكن است صرفاً ديحاصل آ یگريد یهایمحوربند

 رییا تغ از ماتن قطعااً   شدهاستخراج یهاگزاره. لكن در اصل وجود دينمایم یهيامر بد نيگردد كه ا

 حاصل نخواهد شد. یاقابل مالحظه

حضارت   یهاا كتابو  هاامیپسخنان،  یكه حاو تيوال ثيحد افزارنرمكار با استفاده از  یابتدا در

سپس باا   كرده، موارد انتخاب شدند. وجوجستباال را  یهاواژه( است، یالعالمدظله) یاامام خامنه
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 یذاركدگا  اتیا فراخاوان و عمل  یماوارد انتخااب   یحاو ی، سندهاMAXQDA افزارنرم یریكارگبه

باه هام مارتب  شاد و شابكه       هیا اول یهاا مضامون صورت گرفت. در مرحله بعد،  هاآن یرو هیاول

تار قارار داده شاد و پانج     یتار و كلا  ها در دساته بازرگ  مضمون نيسپس ا به دست آمد. ینیمضام

جناگ   یهاا یژگا يدانشگاه، و به دست آمد كه عبارت است از: اهداف جنگ نرم در یمضمون اصل

دانشاگاه،   جناگ نارم در   یريپذبیآس یهانهیدانشگاه، زم جنگ نرم در یهاروشدانشگاه،  نرم در

كار با توجه به قالب و  انيو در پا تيمقابله با جنگ نرم در دانشگاه. در نها یكارهااهرمالحظات و 

و  نيا دی؛ دانشاگاه وابساته با   میافتيا دسات   یمركبا مضامون   کيبه  ن،یشبكه مضام زیو ن نیمضام

 هدف جنگ نرم دشمن. تيهویب

انجاام شاده،    یاها یدر آن و بررس قیبا توجه به موضوع پژوهش و روش تحق :قیتحق یهاافتهی 

  شود.یآن ارائه م جينتا

نشاان   شانيدفتر ا یرسم تيو سا تيوال ثحدي افزاردر نرم جستجو: جنگ نرم و واژگان مرتب  

 .اندفرموده اشاره نرم جنگ واژه به لهكه معظم دهدیم

( یالعاال )مدظلاه  یمقام معظام رهبار   دگاهيمرتب  و ملحقات آن با جنگ نرم از د میمفاه نيترمهم

از  یكي ی( جنگ روان14/24/1961دشمنان ) زیاز اقدامات توطئه آم یتوطئه فرهنگ عبارت است از:

( توطئاه دشامن   51/23/1961) دشمنان یآماج تهاجمات فرهنگ (59/24/1961) دشمنان یهاتوطئه

 یبرا یاسیو س یو فرهنگ یكارزار فكر (24/15/1961) و عواطف ملت مسلمان ديدر مجموعه عقا

بمبااران   (15/25/1963) ینبارد فرهنگا   (25/1963/ 15) قلام باه مزدهاا    لهیوسا كردن فشار بهوارد

ماا   هیا عل یفرهنگ اریعجنگ تمام کي (25/29/1963) یدشمن در عدم حفظ ظواهر اسالم یغاتیتبل

عاام  قتال  -یغاارت فرهنگا  -یفرهنگا  خونیشاب -ی( اقدامات دشمن، تهاجم فرهنگا 51/26/1972)

 (.17/21/1911) یفرهنگ یناتو (19/29/1971) یفرهنگ

 (یالعال)مدظله یمقام معظم رهبر دگاهياهداف جنگ نرم دشمن از د

در خصاوص اهاداف جناگ     یمقام معظم رهبر شاتيآمده از مطالب و فرماعملبه یهایبررس در

اساتخراج شاد.    هاا آن میو مفااه  یهایژگيمربوط به و یهانرم دشمن در دانشگاه، با انتخاب جمله

 یهاا گزارهو مقوالت و  میو مفاه یجمالت و متون انتخاب انیشدن، از ب یاز طوالن یریجلوگ یبرا

 یمقام معظم رهبار  دگاهي. در خصوص اهداف جنگ نرم از دشودیم انیو استنباط شده ب خراجاست

 میمفااه  یاحضرت اماام خامناه   اي اناتی، مكاتبات، باز آرارانتخاب شده  یهامتناز  (یالعال)مدظله

 ريا ز (5)كه در جدول  همسان و همگرا، مقوالت مشخص شدند میمفاه عیاز تجم و پساستخراج 
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 آورده شده است:
 (یالعالمدظله) ایحضرت امام خامنه آرار، مكاتبات، بیانات ها و مفاهیم استخراج شده از( نمونه متن5جدول )

 مفهوم متن تاریخ ردیف

 هاها و ذهنايجاد ترديد در دل های مردمها و ذهنيد در دلجنگ نرم، يعنی ايجاد ترد 4/7/1911 6

 و فرهنگی، تهاجم به مرزهای ايمانی، عقیدتی و فرهنگی، جنگ نرم، يعنی تهاجم به مرزهای ايمانی، عقیدتی 55/5/11 ۹

9 1/15/73 
 استكبار و تبلیغاتى سیاسى فرهنگى زورآزمايى صحنه دانشگاه

 اسالمىنظام  با انقالب و صهیونیسم

 سیاسى فرهنگى زورآزمايى صحنه دانشگاه

 تبلیغاتى

۸ 

5/5/71 

 

54/11/73 

 دانشجويان اول، درجه در دشمنان، خصمانه تبلیغات از بسیارى آماج

 یروی بدنه گذاریسست كردن عزم مسئوالن و ارر ؛اندانیو دانشگاه

 ؛فرهنگی یهادانشجوئی از راه

 گذاریارر /اندانیو دانشگاه آماج دانشجويان

 فرهنگی یهادانشجوئی از راه روی بدنه

۶ 

1/15/73 

52/3/72 

 

13/12/11 

جوانان و  ايمان بردن بین از برای فرهنگی كار دشمن نقشه

 ؛بشود زايیده نيدیب دانشگاه كه كردند طراحی؛ است دانشجويان

 آگاهی و روشنفكری و علم محی  در یمانيایپاشیدن بذر و ترويج ب

 ؛معرفت و

 دانشگاه/ دانشجويان ايمان بردن بین از

 /بشود زايیده نيدیب

 علم محی  در یمانيایترويج ب

1 5/6/32 

: كندیريزی مالقاعده دو تا كار را برای دانشگاه ما برنامهدشمن علی

بشود، از  يیاز دانشگاه علم زدا؛ يیزدا نيد ، يكیيیيكی علم زدا

 بشود. يیزدا نيد دانشگاه

 يیزدا نيد ، يكیيیعلم زدا

۰ 

19/26/72 

 

1/7/63  

 نفوذ ؛دشمنان در محی  علم است یمانيایبذر ب هدف پاشیدن

يكی از مشكالت  مباالتی در مقابل دين،بی فرهنگی و یهابیآس

 محی  دانشجوئی و دانشجو

/ شمنان در محی  علمد یمانيایبذر ب پاشیدن

فرهنگی وبی مباالتی در مقابل  یهابینفوذ آس

 دين

 و عقايد هابه آرمان یتفاوتیب هاستهدفو  و عقايد هابه آرمان تفاوتیب نظام استكباری قصد 59/1/15 ۴

3 

6/1/1911 

 

6/7/1971 

7/3/1911 

52/3/72 

هدف ؛ .اامروزی علیه ج.ا یهااقتدار علمی، آماج بسیاری از توطئه

 و و دين علم مستقیم صراط از دانشگاه دشمن منصرف كردن

و هر چیزی كه مزاحم  ی، تقلب و مغلطه بازفريب ؛انقالبى یهیروح

بیگانه و جدای از  دانشگاه ؛علم و آگاهی، جايش در دانشگاه نیست

 ؛ناپذيردين، يک فاجعۀ جبران

 /اقتدار علمیتضعیف 

 علم قیممست صراط از دانشگاه منصرف كردن

دانشگاه بیگانه و  /انقالبى هیروح و و دين

 /جدای از دين

 سازی آشفته سازی آشفته از دانشگاه مواظبت فضای 19/6/72 6۶

 به هويت ملی يیاعتنایتحقیر و ب به هويت ملی يیاعتنایسعی بر تحقیر و ب 11/1/11 66

6۹ 91/5/71 
در زمره ابزار  نامهشب ، ويدئو، كتاب، روزنامه وونيزيتلو ماهواره،

 فرهنگی تهاجم فرهنگی
 ها ابزار فرهنگی تهاجم فرهنگیرسانه

69 
15/25/63 

 

قلم  لهیوسكارزار فكری و فرهنگی و سیاسی برای واردكردن فشار به

 هیچ كه غربى وارداتى یهایتئور دانشجو مواظب و دانشگاه ؛به مزدها

 /كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی

 نفوذ در/ غرب زیآمتحكم رواب  حفظ

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17082
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 ما را قبیل از كشورهايى با غرب زیآمتحكم رواب  حفظ جز هدفى 3/15/73

 ؛كند نفوذ هادانشگاه داخل در كندیم سعی دشمن باشند / ندارد،

 هادانشگاه

 ابتذال و فساد اخالقیبه كشاندن  كشاندن نسل جوان جامعه به ابتذال و فساد اخالقی 71 /13/3 6۸

 نخبگان هدف در جنگ نرم مردمان و نخبگان كشور هدف است. كهیدرحال 55/5/15 6۶

61 59/15/71 

در سه بُعد سیاسی، فرهنگی  ژهيوجنگ نرم همه ابعاد يک سیستم، به

ها دهد، لیكن بعد فرهنگی آنو اجتماعی را تحت تأریر قرار می

 .تر از ساير ابعاد استبرجسته

در سه  هژيوهمه ابعاد يک سیستم، به هدف

 بُعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

6۰ 52/3/72 

، مرزهای ايمانی، عقیدتی و تردهیچیتر و پدر تهاجمی خطرناک

لزوم كامالً دانشگاه بیگانه و جدای از دين،  اندگرفته فرهنگی را هدف

 ناپذيريک فاجعۀ جبران

 دانشگاه بیگانه و جدای از دين

 تصرف پشت جبهه انقالب يعنی مردم تصرف پشت جبهه انقالب، 6/11/71 6۴

63 
59/15/11 

92/11/11 

نفس و گرفتن اعتمادبه؛ سست كردن همت جوانان در داخل كشور

 ؛الگوهای خود یبربرتر تأكیدآنان و  یهاناكارآمد نشان دادن برنامه
 /نفسگرفتن اعتمادبه/  سست كردن همت

 

و در گاام ساوم باا    اهیم اصلی مشخص شدند پس از استخراج و تجمیع مفاهیم همسان و همگرا، مف

 .زير آمده است( 9) ها استخراج شدند كه در جدولهمسان و همگرا گزاره یهامقولهتجمیع 
 

 

شدند و در گاام ساوم باا    ها مشخص با تجمیع مفاهیم همسان و همگرا، مقوله سپس در مرحله سوم

 (4شدند. )جدول  ها استخراجهمسان و همگرا گزاره هایتجمیع مقوله

 

 

 (يالعالمدظله) یاآثار، بیانات حضرت امام خامنهها و مفاهیم استخراج شده از نمونه مقوله (9جدول )

 مقوله مفاهیم ردیف

6 

/ و فرهنگی، تهاجم به مرزهای ايمانی، عقیدتی/ هاو ذهنها ايجاد ترديد در دل

 /دشمنان در محی  علم یمانيایبذر ب پاشیدن/ دانشجويان ايمان بردن بین از برای

 و عقايد هابه آرمان یتفاوتیب/ يیزدا نيد/ ابتذال و فساد اخالقیبه كشاندن 

باورها  رییو تغتضعیف 

های و ارزش هاآرمان و

 اندينی دانشگاهی

۹ 

و  آماج دانشجويان/ تبلیغاتى سیاسى فرهنگى زورآزمايى یصحنه دانشگاه

در سه بُعد  ژهيوهمه ابعاد يک سیستم، به هدف /نخبگان هدف/  اندانیدانشگاه

 /كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی/ سازی آشفته/ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 تصرف پشت جبهه انقالب

 هاشهياندتغییر 

9 
 یهیروح و و دين علم مستقیم صراط از دانشگاه منصرف كردن/ اقتدار علمیتضعیف 

 دانشگاه بیگانه و جدای از دين/ به هويت ملی يیاعتنایتحقیر و ب/ يیعلم زدا/ انقالبى

تغییر رفتار دينی و علمی 

 اقتدار علمیو تضعیف 
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 (یالعالمدظله) آرار، بیانات مقام معظم رهبریاستخراج شده از   هاها و گزاره( نمونه مقوله4جدول )

 هاگزاره مقوله شناسه

6 
های دينی و ارزش هاآرمان باورها و رییو تغتضعیف 

 هاشهياندشگاهیان / تغییر دان
 دين زدايیتمركز بر 

 يیزدا بر علمتمركز  اقتدار علمیتغییر رفتار دينی و علمی و تضعیف  ۹

عباارت   (یالعاال )مدظلاه  مقام معظم رهباری از ديدگاه  یافزاراهداف كالن جنگ نرم از حیث نرم

و اين  هست يیزدا نيد و يیصورت كالن علم زدااهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه به است از:

 پاشایدن و تخريب باورهاا   با كندی. دشمن تالش مداردرا در همه ابعاد سیستم در دستور كار قرار 

 منصرف كاردن  و با دينما نيدیب اسالم، دانشگاه و انقالب با در محی  علم، دشمنی یمانيایبذر ب

 حكومات  هيا اساالم، نظر  به مبانى انقالبى، تهاجم هیروح و و دين علم مستقیم صراط از دانشگاه

 و فكارى  پیوناد  ه وداد قارار  هدف را اسالمى نظام یبرجسته یهااساسى و بخش اسالمى، قانون

محاو كاردن ناور امیاد از دل      به دنباال دشمن  .بردب بین از را نظام اصلى یهاكانون با آنان عاطفى

 تفااوت یدر مقابال ديان، با    یاالتمبیب وارد شدن در فضای ذهنی فرهنگی و است و با انیدانشگاه

 شدنش، ايجااد  دانشگاه و اسالمى محی  به سوء تبلیغات با هاو هدف و عقايد هابه آرمانساختن 

اسالمى، عوض كردن پیام انقالب، كارزار  یهاارزش و اصیل خ  كردن منزوى ناامیدى، اختالف،

شگاه بیگانه از دين، توطئه علیه اقتادار  ، دانيیعلم زدا. كندیفكری و فرهنگی را در دانشگاه دنبال م

 كردن دانشجو، منصرف كاردن  رغبتیعلمی، ايجاد مزاحمت برای علم و آگاهی، كارزار فكری، ب

 غرباى روابا    وارداتاى  یهاا یتئاور  علم، جلوگیری از پیشرفت، حفظ مستقیم صراط از دانشگاه

 توجه جنگ نرم دشمن است. دغرب مور به ارتجاع كشورها، برگرداندن خ ّ با غرب زیآمتحكم

عاوض كاردن پیاام انقاالب،      ی،يدانشاجو  ارر روی بدناه  به دنبال در دانشگاه دشمن در جنگ نرم

، تضاعیف روح  هاا تیا ايجاد ابهاام در درک موقع مرعوب كردن مسئوالن، كارزار فكری و سیاسی، 

 .هسات  انشاجويان دانشگاه، تحريک د سازی در فضای ايستادگی و مقاومت، ايجاد دلسردی، آشفته

، گارفتن  سسات كاردن همات   و نتوانساتن،   یمتوجه تضعیف روحیۀ، تزريق عدم خودباور دشمن

الگوهای غرب، آسیب رساندن  یبربرتر تأكیدآنان و  یهانفس و ناكارآمد نشان دادن برنامهاعتمادبه

 نيورآفار و تااريخ ارزشامند و غر   به اركان اجتماعی نظام، ايجاد گسست بین نسل فعلی با گذشاته 

 به هويت ملی در دانشگاه است. يیاعتناینظام، تحقیر و ب
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در : ی(العدال مدظلده ) یرهبدر از دیددگاه مقدام معظدم     در دانشگاه های جنگ نرمویژگی

هاای جناگ   ويژگیر خصوص دمطالب و فرمايشات مقام معظم رهبری  از آمدهعملهای بهبررسی

اساتخراج شاد.    هاا آنو مفااهیم   هایويژگیمربوط به  یهاجمله، با انتخاب در دانشگاه دشمن نرم

برای جلوگیری از طوالنی شدن، از بیاان جماالت و متاون انتخاابی خاودداری و فقا  مفااهیم و        

هاای جناگ نارم از    ويژگیدر خصوص . شودیماستخراج و استنباط شده بیان  یهاگزارهمقوالت و 

های ، مكاتبات، بیانات يا پیامآرار ازانتخاب شده  یاهمتناز  ی(العال)مدظله ديدگاه مقام معظم رهبری

از تجمیاع مفااهیم همساان و همگارا،      و پاس مفاهیم اساتخراج   (یالعالمدظله) ایحضرت امام خامنه

 زير آمده است. (1كه در جدول ) مقوالت مشخص شدند

 (یالعالمدظله) ایرت امام خامنهحض آرار، بیانات( و مفاهیم استخراج شده از هامثلفهها )نمونه مقوله (1جدول )

 مقوله مفاهیم ردیف

6 
ای ريشه/ تدريجی و آرام بودن/ذهنی و غیر محسو  بودن

 و عمیق بودن

تدريجی و عمیق  ،غیر محسو 

 بودن

 متنوع و فراگیر متنوع، پر شمول و فراگیر ۹

9 
/ غلبه بعد فرهنگی جنگ نرم بر ساير ابعاد

 /رهنگىاى و فآرايش رسانه/پیچیدگی

و با غلبه  یچندبعد، پیچیدگی

 فرهنگی

 يافتههدفمند و سازمان يافتههدفمند و سازمان ۸

 مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل ۶

هاای  ها مشخص شدند و در گام سوم با تجمیع مقولهسپس با تجمیع مفاهیم همسان و همگرا، مقوله

 (6ها استخراج شدند. )جدول ههمسان و همگرا گزار

 (یالعالمدظله) ایحضرت امام خامنه آرار، بیاناتهای )ابعاد( استخراج شده از ( و گزارههامثلفهها )نمونه مقوله (6)جدول 

 هاگزاره مقوله شناسه

6 

 /متنوع و فراگیر /تدريجی و عمیق بودن ،غیر محسو 

ند و هدفمو با غلبه فرهنگی/  یچندبعد، پیچیدگی

 مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل/ يافتهسازمان

، پیچیدگیجنگ ادراكی، احساسی، 

 آمیختگی حق و باطل و يافتهسازمان

 

ذهنای و   عبارت است از: (یالعال)مدظله مقام معظم رهبریاز ديدگاه  دشمن های جنگ نرمويژگی

غلبه بعد فرهنگی جنگ نارم  ، رمتنوع، پر شمول و فراگی، تدريجی و آرام بودنغیر محسو  بودن، 

مبهم بودن و آمیختگی حق يافته، ، هدفمند و سازمانپیچیدگی، ای و عمیق بودنريشه، بر ساير ابعاد
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 يای زدا نيا د و يای صورت كالن علم زداريزی جنگ نرم دشمن در دانشگاه بهبرنامه .هستو باطل 

 دهد.یاين را در همه ابعاد يک سیستم در دستور كار قرار م ؛ وهست

 از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری     دانشدگاه دشدمن در   جندگ ندرم   یهاوهیش و هاروش

ر دمطالاب و فرمايشاات مقاام معظام رهباری       از آماده عمال هاای باه  در بررسی: ی(العال)مدظله

ها مربوط به شیوه یهاجمله، با انتخاب در دانشگاه دشمن های جنگ نرمشیوهو  هاروشخصوص 

تخراج شد. برای جلوگیری از طوالنی شادن، از بیاان جماالت و متاون انتخاابی      اس هاآنو مفاهیم 

در خصوص . شودیماستخراج و استنباط شده بیان  یهاگزارهخودداری و فق  مفاهیم و مقوالت و 

انتخااب شاده    یهامتناز  ی(العال)مدظله جنگ نرم از ديدگاه مقام معظم رهبری هایشیوه ها وروش

پس از تجمیاع مفااهیم   مفاهیم استخراج و  های حضرت امام خامنه ایت، بیانات يا پیامآرار، مكاتبا از

 ( زير آمده است.7كه در جدول ) همسان و همگرا، مقوالت مشخص شدند
 (یالعالمدظله) ایحضرت امام خامنه آرار، بیانات( و مفاهیم استخراج شده از هامثلفهها )نمونه مقوله (7جدول )

 مقوله مفاهیم رديف

 از كار انداختن پويايی افراد نخبه، مبتكر/ هاها و ذهنايجاد ترديد در دل 6
از كار و  هاها و ذهنايجاد ترديد در دل

 و عزم و اراده دانشگاهیان انداختن پويايی

 به هويت ملی يیاعتنایتحقیر و ب به هويت ملی يیاعتنایتحقیر و ب ۹

9 

و  گیری از هالیوودبهره / اينترنت /فرهنگیها ابزار فرهنگی تهاجم رسانه

تبلیغاتی و اطالعاتی  یهاستگاه/ د تبلیغاتی یهابسیج تمام دستگاه/ هنر

 ابزارهای فرهنگی لهیوسجنگ به/ دشمن

 یهابسیج تمام دستگاهو  گیریبهره

 ابزار فرهنگی و اطالعاتیو  تبلیغاتی

۸ 
 فرهنگى زورآزمايى یهصحن دانشگاه/ كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی

 /تبلیغاتى سیاسى
 كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی

 یمانيایبو  ابتذالبه كشاندن  یمانيایبذر بپاشیدن / ابتذال و فساد اخالقیبه كشاندن  ۶

 غرب هشيبر اسا  اند یساز یتئور فرهنگی غرب هشيبر اسا  اند یساز یتئور 1

۰ 

زير سثال  /منزوی كردن عناصر فرهنگی/ های غربنمايی از توانمندیبزرگ

 نفوذ، دروو و شايعه لهیوسجنگ به/ و مبهم نشان دادن آينده  رهیت/ بردن 

 /ايجاد غفلت به تهاجم دشمن /پراكنی

و  های غربنمايی از توانمندیبزرگ

 ايجاد غفلت به تهاجم دشمن

۴ 
ايجاد / ختالفاتايجاد ا/ ايجاد تشنج، اغتشاش/ گیری از محی  فتنه آلودبهره

 تحريک احساسات دانشگاهیان/ بدبینی و شكاف
 بدبینی و شكاف، ايجاد تشنج، اغتشاش

 

هاای  ا تجمیع مقولهها مشخص شدند و در گام سوم بسپس با تجمیع مفاهیم همسان و همگرا، مقوله

 (1ها استخراج شدند. )جدول گزاره اهمسان و همگر
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 (یالعاال مدظلاه ) یرهبار مقاام معظام   از ديدگاه دشمن در دانشگاه  های جنگ نرمشیوه و هاروش

ابتذال و فسااد  قلم به مزدها،  لهیوس، فشار بهیمانيایبذر بسثال بردن، پاشیدن  ريزعبارت است از: 

راه اناداختن جناگ تبلیغااتی    ، تحقیار،  یسااز  یهای غرب، تئورنمندینمايی از توااخالقی، بزرگ

و مبهم نشان دادن افق آينده،  وتاررهیمنزوی كردن، القای رويگردانی، ناامید كردن شیفتگان، تعظیم، 

و  یپراكنعهيشاگیری از محی  فتنه آلود، ايجاد غفلت به تهاجم فرهنگی، انكار تهاجم فرهنگی، بهره

منصرف كردن، سست كردن همت، ايجاد بدبینی و شكاف، ايجاد تشنج، اغتشاش و ، دروو و فريب

كاار اناداختن پوياايی افاراد نخباه، مبتكار، جاوان و بانشااط،          از ناامنی، ايجاد اختالفات ماذهبی، 

در مراكاز   عظایم فرهنگای، وارد شادن دشامن از مرزهاای فرهنگای و عقیادتی، نفاوذ         یبندجبهه

ن باا قلاب   روانی، تحريک احساسات دانشاگاهیا  جنگ ردهای تبلیغاتی،شگ یفرهنگی، اعمال همه

 نظام.حقايق و اتهام به

 از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری     دانشدگاه دشمن در  جنگ نرم از یریپذبیآسی هانهیزم

ر دمطالاب و فرمايشاات مقاام معظام رهباری       از آماده عمال هاای باه  در بررسی :ی(العال)مدظله

و  مرباوط  یهاا جملاه ، با انتخاب در دانشگاه دشمن جنگ نرم از یريپذبیآسی هانهیزمخصوص 

استخراج شد. برای جلاوگیری از طاوالنی شادن، از بیاان جماالت و متاون انتخاابی         هاآنمفاهیم 

در خصوص . شودیماستخراج و استنباط شده بیان  یهاگزارهخودداری و فق  مفاهیم و مقوالت و 

های انتخااب  از متن ی(العال)مدظله نرم از ديدگاه مقام معظم رهبریجنگ  از یريپذبیآسی هانهیزم

پس  مفاهیم استخراج و (یالعالمدظله) ایهای حضرت امام خامنهآرار، مكاتبات، بیانات يا پیام ازشده 

 زير آمده است. (3كه در جدول ) از تجمیع مفاهیم همسان و همگرا، مقوالت مشخص شدند

 (یالعالمدظله) ایحضرت امام خامنه آرار، بیاناتاستخراج شده از  ایهها و گزارهنمونه مقوله (1)جدول 

 هاگزاره مقوله شناسه

6 
به كشاندن / از كار انداختن پويايیو  هاها و ذهنايجاد ترديد در دل

 به هويت ملی يیاعتنایتحقیر و بی/ مانيایبو  ابتذال

و  هاارزشباورها و  رییتغ بر یمبتن

 یساز مانيایب

۹ 
بر اسا   یساز یتئور/ كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی

 غرب هشياند
 هاشهياند رییتغ بر یمبتن

 بدبینی و شكاف، ايجاد تشنج، اغتشاش 9
گر ، شكاف رفتار اغتشاشینیبدب جاديا

 نيآفرتشنجو 

۸ 
ابزار فرهنگی و  تبلیغاتی یهابسیج تمام دستگاهو  گیریبهره

 عملیات روانی یهاشرو/ استفاده از و اطالعاتی
 یروان اتیعمل یهااستفاده از روش با
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 (یالعالمدظله) آرار، بیانات مقام معظم رهبریها و مفاهیم استخراج شده از نمونه مقوله (3جدول )

 مقوله مفاهیم ردیف

6 
تخريب / فرهنگی انسان در برابر تهاجم یريپذبیآس

 ترذهن، آسان

 انسان در برابر تهاجم یريپذبیآس

 تخريبو  فرهنگی

۹ 
عدم درک از تهاجم ی/ شناسعدم بصیرت در دشمن

 ت و بیهوشیغفل /فرهنگی 
 یشناسعدم بصیرت در دشمن

 و نظام در كشورطبقاتى  تبعیض و فاصله فساد، 9
كشور  طبقاتى در تبعیض و فاصله فساد،

 و نظام

 (12ها استخراج شدند. )جدول های همسان و همگرا گزارهدر گام سوم با تجمیع مقوله
 (یالعالمدظله) ار، مكاتبات، بیانات مقام معظم رهبریآرهای استخراج شده از و گزاره هانمونه مقوله (12جدول )

 هاگزاره مقوله رديف

6 
و  فرهنگی انسان در برابر تهاجم یريپذبیآس

 تخريب

ضعیف بودن انسان در برابر تهاجم فرهنگی و 

 نرم شیطانی

۹ 
/ شک خواصی/ شناسعدم بصیرت در دشمن

 هایانكار بعض
 یشناسبصیرت در دشمن ضعف

9 
و  در كشورى طبقاتى و فاصله تبعیض فساد،

 نظام

 فساد،با وجود  زمینه پذيرش و موفقیت جنگ نرم

 و نظام در كشورى طبقاتى و فاصله تبعیض

 هادانشگاهنفوذ و حضور غرب باوران در  دشمن یهادستگاه یهاوجود دنباله ۸

 

در برابار   یريپاذ بیساترهای آسا  و ب هانهیزم نيتر( مهمیالعالمدظله) یرهبراز ديدگاه مقام معظم 

، انكار تهاجم، یشناسانسان، عدم بصیرت در دشمن یريپذبیجنگ نرم دشمن عبارت است از: آس

، فساد، تبعیض و فرهنگ غرب در داخل، آسانی تخريب ذهن یها، وجود دنبالهیتوجهیغفلت و ب

 ى طبقاتى.فاصله

 رم از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری    مقابله دانشگاهیان با جنگ ند ی کارهاراهو مالحظات 

ر دمطالاب و فرمايشاات مقاام معظام رهباری       از آماده عمال هاای باه  در بررسی: ی(العال)مدظله

، باا انتخااب   در دانشاگاه  دشامن  نارم  با جناگ  مالحظات مقابله دانشگاهیان راهكارها وخصوص 

ن، از بیان جماالت و  استخراج شد. برای جلوگیری از طوالنی شد هاآنو مفاهیم  های مربوطجمله

-استخراج و استنباط شاده بیاان مای    یهاگزارهمتون انتخابی خودداری و فق  مفاهیم و مقوالت و 

جناگ نارم از ديادگاه مقاام      بامالحظات مقابله دانشگاهیان  و راهكارها ،وظايفدر خصوص شود. 

هاای حضارت   نات ياا پیاام  آرار، مكاتبات، بیا ازهای انتخاب شده از متن ی(العال)مدظله معظم رهبری
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از تجمیاع مفااهیم همساان و همگارا، مقاوالت       و پاس مفاهیم استخراج  (یالعالمدظله) ایامام خامنه

 آمده است. (11كه در جدول ) مشخص شدند

باا تجمیاع   ( یالعاال مدظلاه ) فرمايشات مقاام معظام رهباری   مطالب و  از آمدهعملهای بهدر بررسی

های همسان و همگرا، ها مشخص شدند و در گام سوم با تجمیع مقولهمفاهیم همسان و همگرا، مقوله

 در دانشاگاه  دشامن  جناگ نارم   باا  مالحظات مقابلاه دانشاگاهیان   و راهكارها مربوط بههای گزاره

 (15استخراج شدند. )جدول 

 (یالعالمدظله) بیانات مقام معظم رهبری آرار وها و مفاهیم استخراج شده از مقوله (11) جدول

 مقوله مفاهیم رديف

1 
شناخت مسائل كالن، شناسايی دشمن و كشف اهداف او، طراحی 

 طراحی اين كالن و حركت بر اسا 

شناخت مسائل كالن، شناسايی دشمن و كشف اهداف او، 

 طراحی اين طراحی كالن و حركت بر اسا 

5 

/ ، افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزهياندانشجو

 و انقالب یهااز ارزش وجود یهمه با اسالمى یهالدفاع تشك

 یهاتشكل /حضور در عرصه مبارزه فرهنگی و سیاسی/ اسالم

بايد  ها،دانشگاه اسالمى یهاتشكل/ مقدم مبارزه صفوف اسالمى در

جدی گرفتن / دهند قرار پرشور یمقدم مبارزه در صفوف را خود

 فرهنگ و سیاست درحضور دشمن 

 له با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزهافسران مقاب

 فرهنگ و سیاست درجدی گرفتن حضور دشمن 

9 

 بصیرت // لزوم بیداری دانشجويان مقابل هويت زدايی

/ دشمنان  تحركات مقابل در دانشگاهیان و دانشجويان هوشیاری

 / گرى و ستیزه رويارويىاز دانشجويان عدم غفلت / داشتن بصیرت

/ هاحركت كردن خنثى برای دانشجويان لزوم ايستادگی و تالش

 نرم دشمنهوشیاری و بیداری مقابل تهاجم فرهنگی و  لزوم كامالً

هوشیاری دانشجويان مقابل و  بیداریبصیرت و 

 هويت زدايی

 پیروزى وحدت رمزحفظ  پیروزى وحدت رمز 4

1 

 حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمیكنند گفتمان بايد همه مراقبت 

و  اقتدار و عزت علمى برای رسیدن به یكار علم/ باشد دانشگاهدر 

 دانشجويان وظیفه یاقتصاد

در  حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمیگفتمان 

 دانشگاه

 اتكانیروی انسانی قابل  تربیت ها باشدنظام به آن دانشگاه كسانى را تربیت كند كه تكیۀ 6

7 

 یهاتشكلپر اجرای  و پرهیجان/ سازی آشفته مواظبت فضای

/ دشمن شناخت براى را نافذ ديد و الزم بصیرت/  اسالمى

خنثى  و شناسايى محی  دانشجويى در را گرهافتنه و هایگرفتنه

ايجاد / حداقل رساندن به را یسازمانبرون و درون اختالفات/ كردن

 مسئولین در دانشگاهتوس   امنیت فرهنگی

 سازی آشفته مواظبت فضای
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از  دانشاگاه در  جنگ نارم دشامن   یهامقوله و هاگزارهابعاد، انجام شده،  یهایبررسبا توجه به فرايند 

 ( زير بیان شده است:19در جدول ) (یالعالمدظلهمقام معظم رهبری ) ديدگاه

 

 

 

 

1 

ملی در انقالبی و بیزاری از وابستگی روحیۀ  وجه به دين وت

/ هاريزیبرنامه دانشجو در های عام جوانتوجه به خصلت/ دانشگاه

 /اخالص

 در دانشگاه نانهیبواقع یگراآرمان ريزیبرنامه

3 

 كرد، حفظ را امید و وحدت ديبا/ و امیدوارانه  نانهیبخوش نگاه /

اتكا / نزديک كرد هم به را هادل و صادق گريكدي با و بیشتر تالش

در امید به آينده / اعتماد به نفس/ عالم مند،عالقه مو من، یهانیرو

 و امیدوارانه نانهیبنگاه خوش/ فضاى در  و دانشگاه

اتكا اعتماد به نفس و با و امیدوارانه  نانهیبخوش نگاه

 عالم مند،عالقه مو من، یهانیروبه 

 یشيآزاداند یهایكرس ای اظهارنظربر میدان دادن به دانشجو 12

 (یالعالمدظله) بیانات مقام معظم رهبری  آرار استخراج شده از   هاها و گزاره( نمونه مقوله15 ) جدول

 هاگزاره مقوله شناسه

6 
شناخت مسائل كالن، شناسايی دشمن و كشف اهداف او، 

 طراحی اين طراحی كالن و حركت بر اسا 

شناخت مسائل كالن، شناسايی دشمن و كشف اهداف 

 طراحی اين او، طراحی كالن و حركت بر اسا 

۹ 
جدی گرفتن  رم در صفوف مقدم مبارزهافسران مقابله با جنگ ن

 فرهنگ و سیاست درحضور دشمن 

، ياندانشجوتوس  اسالم  و انقالب یهاارزش از دفاع

 افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه

 هوشیاری دانشجويان مقابل هويت زدايیو  بیداریبصیرت و  9
هوشیاری دانشجويان مقابل و  بیداریبصیرت و 

 دشمن اقداماتو تحركات 

 است هایروزیپ رمزكه  وحدتحفظ  پیروزى وحدت رمزحفظ  ۸

 دانشگاهدر  حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمیگفتمان  ۶
علم و پیشرفت  دانشگاه گفتماندر حاكم بايد گفتمان 

 علمی

 در دانشگاهشاگرد( پروری دانشجو )تالش و تمركز بر  اتكانیروی انسانی قابل  تربیت 1

 در دانشگاه سازی آشفته جلوگیری از سازی آشفته مواظبت فضای ۰

 در دانشگاه نانهیبواقع یگراآرمان ريزیبرنامه در دانشگاه نانهیبواقع یگراآرمان ريزیبرنامه ۴

3 
 یهانیروبه اتكا اعتماد به نفس و با و امیدوارانه  نانهیبخوش نگاه

 عالم مند،عالقه مو من،

به اتكا اعتماد به نفس و با و امیدوارانه  نهنایبخوش نگاه

 در دانشگاه عالم مند،عالقه مو من، یهانیرو

 آزاد پردازینظريه و آزادانديشی هایكرسی اندازیراه یشيآزاداند یهایكرس 6۶
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 (یالعاللهمدظمقام معظم رهبری ) از ديدگاه دانشگاهدر  جنگ نرم دشمن یهامقوله و هاگزاره( ابعاد، 19)جدول 

 ابعاد هاگزاره مقوله 6

۹ 
های و ارزش هاآرمان باورها و رییو تغتضعیف 

 هاشهيانددينی دانشگاهیان / تغییر 
 دين زدايی

جنگ اهداف 

 نرم

 يیعلم زدا اقتدار علمیتغییر رفتار دينی و علمی و تضعیف  9 (يیپوهرزه)

۸ 

متنوع و  /تدريجی و عمیق بودن ،غیر محسو 

و با غلبه فرهنگی/  یچندبعد، پیچیدگی /رفراگی

مبهم بودن و آمیختگی / يافتههدفمند و سازمان

 حق و باطل

 و يافتهسازمان، پیچیدگیجنگ ادراكی، احساسی، 

 آمیختگی حق و باطل

 یهایژگيو

نرم جنگ 

جنگ ادراكی )

 و احساسی(

۶ 

از كار انداختن و  هاها و ذهنايجاد ترديد در دل

تحقیر و ی/ مانيایبو  ابتذالبه ن كشاند/ پويايی

 به هويت ملی يیاعتنایب

 سازی مانيایبو  هاارزشتغییر باورها و  مبتنی بر

 

 و هاروش

جنگ  یهاوهیش

تغییر باورها ) نرم

 (هاارزشو 

1 
 یساز یتئور/ كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی

 غرب هشيبر اسا  اند
 هاشهياندتغییر  مبتنی بر

 نيآفرتشنجو  گراغتشاش رفتار شكاف، بدبینیايجاد  بدبینی و شكاف، نج، اغتشاشايجاد تش ۰

۴ 

و  تبلیغاتی یهابسیج تمام دستگاهو  گیریبهره

 یهاروش/ استفاده از ابزار فرهنگی و اطالعاتی

 عملیات روانی

 عملیات روانی یهاروشبا استفاده از 

3 
و  فرهنگی انسان در برابر تهاجم یريپذبیآس

 تخريب

ضعیف بودن انسان در برابر تهاجم فرهنگی و نرم 

 شیطانی
ی هانهیزم

 از یريپذبیآس

نرم جنگ 

ضعف )

معرفتی، 

بصیرتی و 

 روحی(

6۶ 
/ شک خواصی/ شناسعدم بصیرت در دشمن

 هایانكار بعض
 یشناسبصیرت در دشمن ضعف

66 
و  در كشورى طبقاتى و فاصله تبعیض فساد،

 نظام

 تبعیض فساد،با وجود  و موفقیت جنگ نرم زمینه پذيرش

 و نظام در كشورى طبقاتى و فاصله

 هادانشگاهنفوذ و حضور غرب باوران در  دشمن یهادستگاه یهاوجود دنباله 6۹

69 

شناخت مسائل كالن، شناسايی دشمن و كشف 

 اين اهداف او، طراحی كالن و حركت بر اسا 

 طراحی

ی دشمن و كشف اهداف شناخت مسائل كالن، شناساي

 طراحی اين او، طراحی كالن و حركت بر اسا 

 و راهكارها

مالحظات 

مقابله 

دانشگاهیان 

طراحی كالن )

و حركت بر 

6۸ 

افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم 

فرهنگ و  درجدی گرفتن حضور دشمن  مبارزه

 سیاست

، ياندانشجو توس اسالم  و انقالب یهاارزش از دفاع

 افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه
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6۶ 
هوشیاری دانشجويان مقابل و  بیداریبصیرت و 

 هويت زدايی

هوشیاری دانشجويان مقابل و  بیداریبصیرت و 

 دشمن اقداماتتحركات و 

 اين اسا 

 (طراحی

 است هایروزیپ رمزكه  وحدتحفظ  پیروزى وحدت رمزحفظ  61

6۰ 
در  علم و پیشرفت علمیحاكم گفتمان گفتمان 

 دانشگاه

علم و پیشرفت  دانشگاه گفتماندر حاكم بايد گفتمان 

 علمی

 در دانشگاهشاگرد( پروری دانشجو )تالش و تمركز بر  اتكانیروی انسانی قابل  تربیت 6۴

 در دانشگاه سازی آشفته جلوگیری از سازی آشفته مواظبت فضای 63

 در دانشگاه نانهیبواقع یگراآرمان ريزیبرنامه در دانشگاه نانهیباقعو یگراآرمان ريزیبرنامه 52

51 
اعتماد به نفس و با و امیدوارانه  نانهیبخوش نگاه

 عالم مند،عالقه مو من، یهانیروبه اتكا 

به اتكا اعتماد به نفس و با و امیدوارانه  نانهیبخوش نگاه

 عالمو  مو من یهانیرو

 آزاد پردازینظريه و آزادانديشی هایكرسی اندازیراه یشياندآزاد یهایكرس 55

 

از  شدهاستفادۀ طراحیعبارت است: جنگ نرم دشمن در دانشگاه ازنظر مقام معظم رهبری  :تحلیل

گاروه هادف    احساساتنفوذ در ذهنیت، دل، عواطف و  جهتو ابزارهای فرهنگی سیاسی  هاوهیش

در ابعاد اعتقادی، فرهنگی، علمی، سیاسی جانبه و همه سلطه كاملنرم  جنگ منظور تحمیل اراده.به

و  هاوهیگروه هدف با ش احساساتجنگ نرم، نفوذ در ذهنیت، دل، عواطف و  در .و اجتماعی است

و كاربرد اين تأریرگاذاری، دگرگاونی هويات     است منظور تحمیل ارادهابزارهای فرهنگی سیاسی به

 است.  یاسیساز مبارزه و نظام فرهنگی و ناامید ساختن مردم 

 یرهبار مقاام معظام   از ديادگاه  در دانشاگاه   دشامن  هاای جناگ نارم   ويژگای  رساد یما به نظار  

آمیختگای حاق و    و يافتهسازمان، پیچیدگیجنگ ادراكی، احساسی،  عبارت است از: (یالعالمدظله)

، ام باودن تادريجی و آر ذهنای و غیار محساو  باودن،      صورتبهويژگی جنگ نم است كه  باطل

، ای و عمیاق باودن  ريشاه ، غلبه بعد فرهنگی جنگ نارم بار سااير ابعااد    ، متنوع، پر شمول و فراگیر

 .هستمبهم بودن و آمیختگی حق و باطل يافته، ، هدفمند و سازمانپیچیدگی

صاورت كاالن علام    به (یالعالمدظله) یااهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنه

. دشامن  داده اسات و اين را در همه ابعاد سیستم در دساتور كاار قارار     هست يیزدا نيد و يیزدا

اساالم،   و انقالب با در محی  علم، دشمنی یمانيایبذر ب پاشیدنو تخريب باورها  با كندیتالش م

انقالبى،  یهیروح و و دين علم مستقیم صراط از دانشگاه منصرف كردن و با دينما نيدیب دانشگاه

 نظاام  یبرجساته  یهاا اساساى و بخاش   اسالمى، قاانون  حكومت یهياسالم، نظر م به مبانىتهاج

 .بارد ب باین  از را نظاام  اصلى یهاكانون با آنان عاطفى و فكرى پیوند و هداد قرار هدف را اسالمى
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وارد شادن در فضاای ذهنای     اسات و باا   انیمحو كردن ناور امیاد از دل دانشاگاه    به دنبال دشمن

 تبلیغاات  ، باا هاو هدف و عقايد هابه آرمانساختن  تفاوتیدر مقابل دين، ب یمباالتیب فرهنگی و

 و اصایل  خا   كاردن  منازوى  ناامیدى، اختالف، شدنش، ايجاد دانشگاه و اسالمى محی  به سوء

. كندیاسالمى، عوض كردن پیام انقالب، كارزار فكری و فرهنگی را در دانشگاه دنبال م یهاارزش

دانشگاه بیگانه از دين، توطئه علیه اقتدار علمی، ايجاد مزاحمت بارای علام و آگااهی،     ،يیعلم زدا

علم، جلوگیری از  مستقیم صراط از دانشگاه كردن دانشجو، منصرف كردن رغبتیكارزار فكری، ب

 كشاورها، برگردانادن خا ّ    باا  غارب  زیآمتحكم غربى رواب  وارداتى یهایتئور پیشرفت، حفظ

 موردتوجه جنگ نرم دشمن است. غرب به ارتجاع

عاوض كاردن پیاام انقاالب،      دانشجوئی، یارر روی بدنه به دنبال در دانشگاه دشمن در جنگ نرم

، تضاعیف روح  هاا تیا ايجاد ابهاام در درک موقع مرعوب كردن مسئوالن، كارزار فكری و سیاسی، 

 .هسات  يک دانشاجويان دانشگاه، تحر سازی در فضای ايستادگی و مقاومت، ايجاد دلسردی، آشفته

، گارفتن  سسات كاردن همات   و نتوانساتن،   یمتوجه تضعیف روحیۀ، تزريق عدم خودباور دشمن

الگوهاای غارب، آسایب     یبرتار  بار  تأكیاد آناان و   یهانفس و ناكارآمد نشان دادن برنامهاعتمادبه

و  و تااريخ ارزشامند   رساندن به اركان اجتماعی نظام، ايجاد گسست باین نسال فعلای باا گذشاته     

 به هويت ملی در دانشگاه است. يیاعتناینظام، تحقیر و ب نيغرورآفر

 ديان،  بهنو )كردن نسل  اعتقادیب تخريب باورها، ؛كندیتالش م یجنگ نرم دشمن در بعد اعتقاد

 و انقالب با دشمنان در محی  علم، دشمنی یمانيایبذر ب فعال(، پاشیدن تفكر آن و انقالبى اصول

انقالباى،   یهیا روح و و دين علم مستقیم صراط از دانشگاه ، منصرف كردننيدیب اسالم، دانشگاه

 نظاام  یبرجساته  یهاا اساساى و بخاش   اسالمى، قاانون  حكومت یهياسالم، نظر تهاجم به مبانى

 و نورانیات  و عشاق،  شور فضیلت، از بین بردن ايمان، و اخالق اعتقاد، دادن قرار اسالمى، هدف

جواناان و   ايمان بردن بین نظام، از اصلى یهاكانون با آنان عاطفى و فكرى پیوند جوانان، صفايى

 افتد. یبردن انگیزه در دانشگاه اتفاق ب نیدانشجويان، از ب

خصاوص دل جواناان،   محو كردن ناور امیاد از دل ملات و باه     ؛جنگ نرم دشمن در بعد فرهنگی

فرهنگای و   یرهیا هاان مانادن ذخ  تسخیر فرهنگی كشور و استحاله فكری مردم، تحمیل فرهنگ، پن

فرهنگی كشور، وارد شدن در فضای ذهنی فرهنگی، كاارزار   یهاگاهيفكری جهان اسالم، تسخیر پا

باه   تفااوت یفرهنگی وبی مبااالتی در مقابال ديان، با     یهابیفكری و فرهنگی و سیاسی، نفوذ آس

 دانشاگاه و اساالمى   ی محا  باه  ساوء  تبلیغاات  و هایها نمودن، بدخواهو هدف و عقايد هاآرمان

اسالمى، عوض كردن پیاام   یهاارزش و اصیل خ  كردن منزوى ناامیدى، اختالف، شدنش، ايجاد
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 .كندیانقالب، كارزار فكری و فرهنگی را در دانشگاه دنبال م

، دانشگاه بیگاناه از ديان، توطئاه علیاه اقتادار      يیعلم زدا، به دنبالجنگ نرم دشمن در بعد علمی 

 كردن دانشجو، منصرف كاردن  رغبتیمزاحمت برای علم و آگاهی، كارزار فكری، ب علمی، ايجاد

 كاردن  تحقیق، جلوگیری از پیشرفت، سست و علم، خطر انداختن علم مستقیم صراط از دانشگاه

 جوان، حفظ و پرورشى نسل آموزشى یهازهیانگ نظام، اصلى یهاكانون با عاطفى و فكرى پیوند

غارب   باه  ارتجااع  كشورها، برگردانادن خا ّ   با غرب زیآمتحكم بى رواب غر وارداتى یهایتئور

 است.

 یدشمن در بعد سیاسی در جنگ نرم باه دنباال، سسات كاردن عازم مسائوالن و ارار روی بدناه        

های سیاسی و نخبگان، دانشجوئی، در عوض كردن پیام انقالب، مرعوب كردن مسئوالن، شخصیت

، تضعیف روح ايستادگی و مقاومات، تكیاه   هاتیم در درک موقعايجاد ابهاكارزار فكری و سیاسی، 

 تهاجم به حضور بسیج، ايجاد دلسردی، آشافته  روی اصالح در ايران برای پیشبرد اهداف استكبار،

 .استدانشجويان،  جوانان دانشگاه، تحريک سازی در فضای

، نفوذ، جدايی از نخبگان تضعیف روحیۀ، مرعوب كردن در پی، دشمن در بعد اجتماعی جنگ نرم

سسات كاردن   و نتوانساتن،   یانقالب، دولت و مسئوالن، عوض كردن ذهن، تزريق عدم خودبااور 

الگوهای  یبربرتر تأكیدآنان و  یهانفس و ناكارآمد نشان دادن برنامه، گرفتن اعتمادبههمت جوانان

و تااريخ   شاته غرب، آسیب رساندن به اركان اجتماعی نظام، ايجاد گسست بین نسال فعلای باا گذ   

 به هويت ملی در دانشگاه است. يیاعتناینظام، تحقیر و ب نيارزشمند و غرورآفر

 یرهبار مقاام معظام   از ديادگاه  دشمن در دانشگاه  های جنگ نرمشیوه و هاروش ،رسدیمبه نظر 

زدهاا،  قلم به م لهیوس، فشار بهیمانيایبذر بسثال بردن، پاشیدن  ريزعبارت است از:  (یالعالمدظله)

راه انداختن جنگ ، تحقیر، یساز یهای غرب، تئورنمايی از توانمندیابتذال و فساد اخالقی، بزرگ

و مابهم نشاان دادن    وتاررهیمنزوی كردن، القای رويگردانی، ناامید كردن شیفتگان، تتبلیغاتی عظیم، 

نكاار تهااجم فرهنگای،    گیری از محی  فتنه آلود، ايجاد غفلت به تهااجم فرهنگای، ا  افق آينده، بهره

منصرف كردن، سست كردن همت، ايجاد بادبینی و شاكاف، ايجااد    و دروو و فريب،  یپراكنعهيشا

كار انداختن پويايی افراد نخبه، مبتكر، جوان و  از تشنج، اغتشاش و ناامنی، ايجاد اختالفات مذهبی،

در مراكاز   عقیدتی، نفوذ عظیم فرهنگی، وارد شدن دشمن از مرزهای فرهنگی و یبندجبههبانشاط، 

روانی، تحريک احساسات دانشاگاهیان باا قلاب     جنگ شگردهای تبلیغاتی، یفرهنگی، اعمال همه

 نظام.حقايق و اتهام به

: ( از دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم عباارت اسات از  یالعالمدظله) یرهبرانتظارات مقام معظم 
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الن، شناساايی دشامن و كشاف اهاداف او، طراحای      فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسائل ك

، بیاداری  یجااب ياقادامات سالبی و ا   انجاام  طراحی حركت كنند. اين كالن انجام دهند و بر اسا 

- و ساتیزه  روياارويى  یعرصه از یالحظه دانشجويان مقابل هويت زدايی، غافل نشدن دانشجويان

 یهاپرشور، دفاع تشكل یمقدم مبارزه فصفو ها دردانشگاه اسالمى یهاقرار گرفتن تشكل، رىگ

نظاام،  اسالم، تربیات افاراد قابال تكیاۀ      و انقالب یهااز ارزش وجود یهمه ها بادانشگاه اسالمى

سوءاساتفاده   بارای  نكاردن  ايجااد  ها، بهاناه برنامه یهوشیاری و بیداری، جهت كلی مقابله در همه

ها كه فضای دانشگاه از حركت باه  ذ ين در دانشگاهمراقبت استادان، مديران، مثررين و متنفدشمن، 

ايجااد  گفتمان علم و پیشرفت علمای،   ریمسائل اصلی و اساسی نظ یریسمت مسائل پوچ، دنباله گ

فكار، پیشارو    یهاو چگونگی اقدامات در اتاق یستیها، تعیین چتوطئه یسازیامنیت فرهنگی، خنث

 بارای رسایدن باه    یدانشگاه، كار علما  در علمی ردر صفوف مقدم مبارزه فرهنگی، مانع تزلزل كا

ساازی، جهااد فرهنگای در میادان، حفاظ       آشافته  از دانشگاه اقتدار و عزت علمى، مواظبت فضای

پیروزى توس   رمز عنوانبه كشور، مسئوالن میان اتحاد دولت، و ملت وحدت ايران، ملت وحدت

 باه  را هادل و صادق بودن گريكدي با و بیشتر تالش امید، و دانشجوئى، حفظ وحدت یهاتشكل

ی ايان  هاا ضارورت ... از دانشمند و عالم مند،عالقه من،وم نیروی نزديک كردن، اتكا به هزاران هم

 .میدان در دانشگاه است

و  عاام فرهنگای  قتال  ،غارت فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی و پیشنهادها: یریگجهینت

جنگ نرم دشامن در دانشاگاه ازنظار    به جنگ نرم است  کينزد مفاهیم نيترمهماز ناتوی فرهنگی 

و ابزارهای فرهنگای   هاوهیاز ش شدهاستفادۀ طراحیعبارت است: ( یالعالمدظلهرهبری )مقام معظم 

اهداف  منظور تحمیل اراده.گروه هدف به احساساتنفوذ در ذهنیت، دل، عواطف و  جهتسیاسی 

انقالب اساالمی و فرهناگ و هويات ملای و      ز ديدگاه ايشان،ا یافزار كالن جنگ نرم از حیث نرم

صاورت  ريزی جنگ نرم دشمن در دانشگاه بهبرنامهو  است نظام جمهوری اسالمی ازنظر ساختاری

 دهد.اين را در همه ابعاد يک سیستم در دستور كار قرار می ؛ واست يیزدا نيد و يیكالن علم زدا

حاق و  باا   آمیختگی و يافتهسازمان، پیچیدگیاحساسی،  دشمن در جنگ نرم با يک جنگ ادراكی،

 و باا رفتاار   شاكاف و بادبینی  ساازی و باا ايجااد     ماان يایبا و  هاا ارزشباورها و  ،هاشهياندبا تغییر  باطل

 يای علم زدابه دنبال دين زدايی و  عملیات روانی یهاروشبا استفاده از ، نيآفرتشنجو  گراغتشاش

 ضاعف ضعیف درونی انسان در برابر تهاجم فرهنگی و شیطان، متكی بر  اين جنگاست.  در دانشگاه

ى و فاصاله  تبعایض  فسااد، باا وجاود    زمینه پذيرش و موفقیت جنگ نارم ، یشناسبصیرت در دشمن
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 است. هادانشگاهو نفوذ و حضور غرب باوران در  و نظام در كشورطبقاتى 

 ايان  احی كالن و حركت بار اساا   شناخت مسائل كالن، شناسايی دشمن و كشف اهداف او، طر

افسران مقابله با جناگ نارم    عنوانبه ياندانشجوتوس  اسالم  و انقالب یهاارزش از دفاع، طراحی

 اقادامات تحركاات و  هوشیاری دانشاجويان مقابال   و  بیداریبا بصیرت و  در صفوف مقدم مبارزه

، دانشاگاه در  شرفت علمای گفتمان علم و پی كردن حاكم، پیروزى رمزكه  وحدتدشمن و با حفظ 

در دانشاگاه،   ساازی  آشافته  جلاوگیری از ، در دانشاگاه شااگرد( پاروری   دانشاجو ) تالش و تمركز بر 

اعتمااد باه   باا   هماراه  و امیدوارانه نانهیبخوش نگاهبا  در دانشگاه نانهیبواقع یگراآرمان ريزیبرنامه

از  آزاد پاردازی نظرياه  و آزادانديشی هایكرسی اندازیراهو  عالمو  مو من یهانیروبه اتكا نفس و 

 .استجمله الزامات و راهكارها 

 :شودیمموارد زير پیشنهاد  در دانشگاه در خصوص مقابله با جنگ نرم دشمن

  پیشارفت   تقويت سرعتر ی دانشگاهی بهاتیظرفو اقدامات تمامی  هابرنامهتمركز و هدايت

 كشور؛ علمی

  دشامن ی هاکیتاكتو  هاوهیشاهداف،  ترقیعمشناخت بهتر و ارتقاء بصیرت دانشگاهیان برای 

 در جنگ نرم ؛

  ناكاام گذاشاتن دشامن در     منظوربه هایزيربرنامهی دانشجويان و اساتید در هایژگيوتوجه به

 جنگ نرم؛

 ی الزم و هابرنامهروحیه انقالبی دانشگاهیان با ايجاد فضاهای مناسب و اجرای  حفظ و تقويت

 ه و هويت ملی در میان دانشگاهیانتقويت روحی

  حفاظ و  افزايش تعامل مسئولین و مراجع گوناگون با دانشگاهیان در رابطه با مسائل مختلف و

 در میان دانشگاهیان؛ ندهيآبه  و امیدوارانه نانهیبنگاه خوش تقويت

  ی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم دشمن؛هاتشكلپشتیبانی از 
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