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  چکیده

 بود شده مواجه سابقه بی و جدید گفتمانی با یکباره به که استکبار دنیاي ،اسالمی انقالب پیروزي با

 بـود  آن از پس .ورزید اقدام ،آن رشد به رو حرکت سیر کردن متوقف براي ها روش اقسام و انواع به

 اما ،انداختند راه به اسالمی انقالب علیه را بیستم قرن جنگ ترین طوالنی المللی بین حمایتی در که

 هـاي  روش پس این از که شد تبدیل تناور درختی به ایران انقالب نهال ،سخت جنگ این پایان در

 را شناسـی  دشـمن  لـزوم  و ضرورت ابتدا در مقاله این .شد گرفته پیش در آن با رویارویی براي نرم

 و پرداختـه  نرم جنگ به سخت برخورد از ایران دشمنان رویکرد تغییر بیان به سپس و نموده مطرح

 ،) مدظلـه (اي خامنـه  امام سیاسی اندیشه به توجه با نرم جنگ با مقابله نظام تبیین راستاي در نهایت در

 بـراي  را نرم جنگ سربازان و افسران ،فرماندهان بر حاکم اصول از محورهایی و نرم جنگ دکترین

 مـرور  بـه  ،نظـران  صاحب نظرات نقطه به توجه با و دهد می قرار مالحظه مورد عرصه این در پیکار

 هماننـد  نـرم  جنـگ  عـالی  شوراي تشکیل چون پیشنهاداتی و پردازد می تقابل این مفهومی الگوي

 ایـن  در گـذاري  قـانون  و اسـالمی  شـوراي  مجلس ورود ،مقدس دفاع زمان در جنگ ستاد تشکیل

 سـطوح  در ورز اندیشـه  هـاي  هیئـت  تشـکیل  و جهـادي  ،علمی و فکري هاي هسته تقویت و حوزه

 در و شـده  تـدوین  تحلیلـی  -توصـیفی  پژوهشی شیوه با مقاله این .کند می مطرح را کشور مختلف

   .است شده استفاده ها کتابخانه در موجود مقاالت و کتب از نیاز مورد اطالعات گردآوري

  . روانی عملیات، نرم قدرت، سخت جنگ ،نرم جنگ: ها دواژهیکل

                                                           
   soleymani22331@gmail.com) مسئول نویسنده( باسع بندر واحد اسالمی آزاد بازرگانی،دانشگاه مدیریت ارشد کارشناسی 1
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  مقدمه

 را اش کننده خیره حال عین در و تاثیرگذار، متضاد، متنوع وقایع و گسترده تحوالت، بیستم قرن در جهان 

 مرزهـا  وراي در آوري شگفت و  العاده فوق ثیرتأ که است حوادثی جمله از، میاسال انقالب وقوع. بود شاهد

 اي منطقه نظم چون مختلفیهاي  حوزه درها  بازتاب و تحوالت این است گذارده برجاي الملل بین نظام و

 زمـان  در کـه  بطوري. است بوده آن اندیشمندان و مردم، جهان و منطقه اسالمی کشورهاي، المللی بین و

 جـان  و دل در را خـود  مادیـت؛  وادي در وامانـده  انسـان  رهـایی  بـراي  مناسب الگویی عنوان به وتاهیک

 به اعتراف از هم دشمنان که اي گونه به. کرد آشفته را استکبار خوش وخواب نمود جاي جهانی مخاطبان

 پیرامـون  خـود  مقالـه  در او. است جمله آن از فوران جان، آمریکایی شناس انقالب دیدگاه. نزدند سرباز آن

 در کـه  طوفـانی  و ایـران  در 1979-1978هاي  سال دراماتیک حوادث": نویسد می چنین اسالمی انقالب

 نیز و الملل بین سازان سیاست، آمریکا متحده ایاالت متوجه را اي دهنده تکان امواج، برخاست آن نتیجه

 یـا  مستقیم طور به عالوه به که چه آن، اردد ادامه نیز امروز به تا که نمود دانشگاهی و آکادمیک محافل

 جایگاهی ایران 1978 از قبل، داد قرار تاثیر تحت جهان سراسر در را انسانها  میلیون زندگی مستقیم غیر

 "داد نمی اختصاص خود به آکادمیک تحقیقاتی مراکز یا گروهیهاي  رسانه، عمومی افکار در را توجه قابل

 لیبـرال  ایـدئولوژي  و نظریـه  آن فراگیـري  و سـریع  گسـترش  احسـاس  و بانقال الگوي .)1387، محمدي(

 خطـر  در را خـود  هسـتی  آنـان . نیامـد  خوش استکباري نظام ذائقه به، بود کشیده چالش به را دموکراسی

 واسـتراتژیک  مهـم  بسـیار  منطقـه  در و رفتـه  بـین  از ایـران  در کامل صورت به که منافعی. دیدند جدي

 احساس نرم انقالبی و فرهنگی تهاجم مقابل در را خود سویی واز بود شده مواجه جدي خطر با خاورمیانه

 در گستردههاي  عملیات و طرح اجراي و دهی شکل، ریزي طرح به تا داشت برآن را آنان اتفاق این. کرد

 زا سـلطه  نظام بپردازد؛ ...) و اعتقادي، اجتماعی، سیاسی( فرهنگی و امنیتی -اطالعاتی، نظامی طیف سه

 طـوالنی  جنگـی  تحمیـل ، نخبگـان  از مختلـف  سطوح در نفوذ اقدامات تا) طبس حمله( مستقیم عملیات

، تهـاجم  قالـب  در فرهنگـی هـاي   فعالیـت  دهـی  شکل و تروریستی وسیع اقدامات) صدام تحمیلی جنگ(

 فروگـذارننمود  تالشـی  هـیچ  از نـرم  جنـگ  یعنی آن گسترده وضع در فرهنگی تهدیدات و ناتو، شبیخون

 جنـگ  نـوع  ایـن  در. اسـت  سیاسـی  و فرهنگـی  استحاله نرم جنگ دستاورد بزرگترین )1391، نیکرو حاذق(

 شـرایط  بودن غیرعادي و بحران القاء با و کنند بزرگنمایی را احتمالی ضعف نقاط کنند می تالش دشمنان

 امیدندهاي  نهنشا ساختن مخدوش پی در بدینوسیله آنان. دهند نشان را بست بن وضعیت نوعی به، کشور

 اخـتالف  ایجاد براي تالش همچنین. دهند گسترش نظام به نسبت را بدبینانههاي  تلقی کنند می تالش و

 جنـگ هـاي   برنامـه  دیگر از دشمنان از اذهان ساختن منحرف و مسئولین و مردم، مختلف هاي گروه بین
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، داشـت  نخواهـد  پایانی استکباري نظام نرم جنگ و تهدیدات است مسلم آنچه .)1390، زاده تقی( است نرم

 گـر  سـلطه  سران. گردد می اجرا و طراحی مختلفهاي  شکل در اقدامات این کنونی دوران در که همچنان

 از وسـیعی  طیـف  و آورده نـرم  جنـگ  به روي آنان براي بودن حاصل بی و سخت جنگ از گذار با غرب

 ایـن  دادن قرار نظر مد با. )1391، نیکرو حاذق( ندهست پیگیري حال در یا گذاشته اجرا فاز به را نرم اقدامات

 ازچـه  و چگونـه  و ایـم  شناخته بخوبی را اوهاي  اندیشه و دشمن آیا که است این اساسی سئوال وضعیت؛

 افسران شود؟ پیگیري باید الگویی چه براساس نرم جنگ با مقابله نظام ویژه به و کرد مقابله باید هایی راه

 بررسـی  موضـوع  اهمیـت  جهـت  به بحث به ورود براي نمایند؟ عمل باید صولیا چه اساس بر جنگ این

، دشـمن  شـامل  زمینـه  این در مهمهاي  واژه کلید. رسد می نظر به ضروري مرتبطهاي  واژه کلید از برخی

  . پرداخت خواهیم آن به که باشد می روانی عملیات، نرم قدرت، نرم جنگ

  

  دشمن اصطالحی و لغوي معناي

 بـه ، قرآنی اصطالح و دینی فرهنگ در و» Enemy« لغت با مترادف، التین فرهنگ در »شمند«ي  واژه

 راغـب . اسـت  تجـاوز  معنـاي  بـه  و عـدو  آن مصـدر ، است رفته کار به »اعداء« آن جمع و »عدو« معناي

 معنـی  بـه  عـدو  نآقـر  در. »اسـت  التیام منافات و تجاوز معنی به عدو: «گوید می »مفردات« در اصفهانی

 إِنَّ: «باشـد  مـی  کنـد  مـی  رفتـار  آن مطابق ظاهر در و دارد دشمنی و عداوت انسان به قلب در که، ندشم

، )5 آیه، یوسف سوره( »مبِینٌ عدوّ للْإِنْسانِ الشَّیطَانَ انَّ« و) 101 آیه، نساء سوره( »مبِینًا عدوّا لَکُم کَانُوا الْکَافرِینَ

 »لَکُـم  عدوٍّ قَومٍ منْ کَانَ فَإِنْ« مثل است دشمنی قصد به و دارد عداوت که آن یکی، است جور دو دشمن

 متـأذي  آن از شـخص  کـه  دارد حـالتی  او بلکـه  نیست عداوت قصد به که آن دیگري، )92 آیه، نساء سوره(

  . دشمن کار از که چنان شود می

  

  شناسی دشمن ضرورت

 بشـمار  ملـت  یـک  از دفـاع  و تهدیـدها  دفـع  وعموض در مباحث ترین محوري از شناسی دشمن شک بی

 الزم بصـیرت  و آگـاهی  فقـدان  و دشـمنان  از غفلـت  اثر در تاریخ طول در که هایی ملت بسا چه. آید می

 و نخبگـان  توسـط  صحیح و موقع به مواضع اتخاذ و بیگانگان هاي توطئه شناخت در اجتماعی و سیاسی

 :فرمایند می باره دراین خود کالم در(ع) علی مؤمنان امیر. افتادند بار هالکت سرنوشتی به جامعه آن خواص
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 خـواب  از را او) دشمن غافلگیرانه( هاي حیله) بماند غافل او از( رود خواب به دشمنش برابر در که کسی(

 قـرآن : «فرمایند می(ع) باقر محمد امام زیبایی و محتوا پر روایت در .)344ص، 5جلد، غررالحکم( کند می بیدار

 و مـا  دشـمنان  دربـاره  سوم یک و ماست دوستان و ما درباره آن سوم یک که گردیده نازل قسمت سه بر

 آن مرگ با اگر، شده نازل قومی درباره که اي آیه. است امثال وها  روش سوم یک و ما پیشینیان دشمنان

 و اسـت  بـاقی ، زمـین  و آسـمانها  بقاي تا قرآن آنکه حال، ماند نمی چیزي قرآن از دیگر، گردد باطل قوم

 آیـه  آن خـواه ، کنـد  می قرائت را آن که است اي آیه ملتی هر براي و باشد می ساري و جاري آن احکام

 حضرت اسالمی جمهوري نظام بنیانگذار رابطه همین در. )1387، فارس ابن( »را شر خواه و کند بیان را خیر

 هـم  با اینکه از قبل را آنها هاي توطئه و باشیم ربیدا باید ما، باشیم غافل نباید: فرمایند می (ره)خمینی امام

 در انقـالب  معظم رهبر همچنین. )1361، اسالمی انقالب فرهنگی مدارك و اسناد مرکز( کنیم خنثی، بشوند جمع

 را دشـمن  بایـد  ملـت  یـک : «فرماینـد  مـی  باره این در مقدس مشهد در 1386 سال روز اولین سخنرانی

  . »کند تجهیز آن مقابل در را خود و بداند را دشمن نقشه، بشناسد

  

  دشمن اقسام

 درونـی  دشـمن ) الـف :  هسـتیم  روبـرو  دشـمن  نوع سه با ما دشمنان با مواجهه و برخورد در کلی طور به

  پنهان دشمن)ج بیرونی دشمن)ب

   درونی دشمن)الف

 اسـت  بـدي ي ها خصلت« درونی؛ دشمن) 1386، فروردین، 1( اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت دیدگاه از

، افراطـی  هـاي  خودخواهی، ناامیدي، نداشتن کار نشاط، تنبلی. باشیم داشته خودمان در ما است ممکن که

 ایـن  اگـر . اسـت  بیمـاري  اینهـا  -خـود  بـه  اعتمـاد  نداشتن، آینده به بودن بدبین، دیگران به بودن بدبین

 ایـران  ملّـت  بیرونـی  دشـمنان  همیشه. شود می مشکل ما کار، باشد داشته وجود ما در درونی هاي دشمن

 قـادر  شـما «، »توانیـد  نمـی  شـما : «دهند رسوخ ایرانی ي جامعه درون در را ها میکروب این اند کرده سعی

 منظـر  از.  ... »درآمـد  پـدرتان «، »شدید بیچاره«، »است تیره افقتان«، »است تاریک تان آینده«، »نیستید

است رخطرناکت بیرونی دشمن از درونی دشمن له معظّم .  

  بیرونی دشمن) ب

 سـلطه  نظـام  را ایـران  ملـت  بیرونی دشمن، خود 1386 سال روز اولین سخنرانی در انقالب معظم رهبر 
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 را کشـور  علمـی  اقتـدار  و پیشـرفت  با مقابله همچنین و اقتصادي جنگ، روانی جنگ و دانسته المللی بین

 سـلطه  نظام از عبارتست بیرونی دشمن:«ندنمود ارزیابی بیرونی دشمن هاي برنامه مهم محورهاي ازجمله

 از عبارتست دشمن این مظهر امروز ... گوییم می جهانی استکبار آن به که چیزي همان یعنی، المللی بین

  . )1391، پورفاضلی( »آمریکا متحده ایاالت کنونی دولت و جهانی صهیونیسم شبکه

  پنهان دشمن)ج

 ضـربه  آشـکار  دشمن از آنکه از بیشتر اسالم مبین دین و مانانمسل االن تا اسالم تاریخ صدر از تردید بی

 سـبب  به مسئله این علت. اند شده دستگی دو و اختالف، ضعف، آسیب دچار پنهان دشمن توسط، بخورند

 دشـمن  دربـارة  امـا  دارد را دشمنی و عداوت، برخورد انتظار لحظه هر آشکار دشمن از انسان که است آن

 نشـان  اسالمی ارزشهاي به پایبند و مسلک هم را خود ظاهر در و کند می جلوه دوست لباس در که پنهان

 تـاریخ  حسـاس  مقـاطع  از یکـی . نـدارد  را او سـوي  از حمله و ضربه توقع و احتمال اصالً انسان، دهد می

 این: «گویند می رابطه همین در مطهري استاد شهید. بود نفاق جریان با ایشان برخورد(ع) علی امام زندگی

 و مکشوف جریان یک با مبارزه کفر با جنگ در زیرا. است مشکلتر مراتب به کفر با پیکار از نفاق با پیکار

 بـراي  آن درك و...  اسـت  مسـتور  کفـر  بـا  مبـارزه  حقیقت در، نفاق با مبارزة اما و است پرده بی و ظاهر

 برخورده شکست به غالباً نفاقها با مبارزه لذا و است ممکن غیر گاهی و دشوار بسیار عادي مردم وها  توده

 همـه  ایـن  آنهـا  مورد در که داریم سراغ را گروهی کمتر قرآن در ما دیگر سویی از، )1377، مطهـري ( است

 هشـدار ، تاکید همه این پس، باشد نموده بازگو را آنهاهاي  نشانه و موذیانه اعمال، رفتار نوع و کرده بحث

 جهـت  همـین  بـه . اسـت  آنـان  العـادة  فـوق  برخطـر  دلیـل ، فقانمنا درباره قرآن وسیع گذاري سرمایه و

 دو درونی که ترسم می منافقی مرد از شما بر من: «فرمایند می البالغه نهج 27 نامه در(ع) علی امیرمومنان

  . »است ناپسند و زشت رفتارش و دلپسند گفتارش، دارد عالمانه زبانی و چهره

  

  نرم جنگ تا نرم قدرت از

 کتـاب  در بـار  اولـین  را نرم قدرت مفهوم است معتقد، 1"ناي جوزف "آقاي، نرم قدرت عبیرت کننده ابداع 

)Bound to lead( ترجیحـات  دهـی  شـکل  توانایی« را نرم قدرت وي. است کرده مطرح 1990 سال به 

 بـراي  قـدرت « بـه  نـرم  قدرت از و »اجبار براي قدرت« به سخت قدرت از و است کرده تعریف »دیگران

                                                           
1
 Joseph Nye 
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 نمـی  1»نفوذ« همانند دقیقاً» نرم قدرت: «نویسد می دیگر جاي در همچنین، کند می تعبیر »ناعاق و جذب

 اسـتدالل  طریـق  از مـردم  دادن حرکـت  توانـایی  یـا  صرف کردن قانع از بیش چیزي نرم قدرت...  باشد

 چنـین  که هستند هایی دارائی نرم قدرت منابع، منابع اصطالح در و جذابیت قدرت، نرم قدرت...  باشد می

 پژوهشـگر ، 2کرالنتزیـک . )1389، ذوالفقاري و روحانی، ؛ترجمه1990، ناي جوزف( کنند می تولید را هایی جذابیت

 هـاي  توانـایی  وها  قابلیت از دسته آن به نرم قدرت: «کند می تعریف اینگونه را نرم قدرت 3کارنگی بنیاد

 غیـر  صورت به، اخالقی ارزشهاي یا آرمان ،فرهنگ چون ابزاري کارگیري به با که شود می اطالق کشور

 مفهوم توصیف با، )1392، حاتمی و ملکی( گذارد می اثر کشورها دیگر موجودیت یا رفتار یا منافع بر مستقیم

  . رسد می نظر به ضروري نرم جنگ خصوص در بحث نرم قدرت

 اوج در کمیتـه  ایـن . شـد  طراحـی  1980 دهـه  پایانی هاي سال در جاري خطر کمیته وسیله به نرم جنگ

 و سـیا  سـازمان  دار سـابقه  مـدیران  و سیاسی علوم برجسته اساتید مشارکت با 1970 دهه در و سرد جنگ

 تغییـر  و سیاسـی  باز فضاي ایجاد بر مبنی گورباچف اصالحات پی در و مقطع آن در. شد تأسیس پنتاگون

 جمـاهیر  اتحـاد  بـا  رودررو و سـخت  جنـگ  دانستن منتفی با کمیته این) پروسترویکا( اقتصادي قوانین در

 سیاسـتگذاران . کـرد  معرفی درون از فروپاشی و نرم جنگ را شرق بلوك درآوردن زانو به راه تنها شوروي

 بـه  را شوروي اتحاد مدنی نافرمانی دهی سامان و اي رسانه نبرد، مهار دکترین راهبرد سه با سیا و پنتاگون

 نیـروي  کیفیـت ، جمعیت کمیت، سرزمینی وسعت لحاظ به مروزها نیز ایران. واداشتند شکست و فروپاشی

 هارتلنـد  و خاورمیانـه  منطقـه  در ممتاز جغرافیایی موقعیت و سرشار طبیعی منابع، نظامی امکانات، انسانی

 راه تنهـا ، امریکایی مقامات براي جاري صلح کمیته لذا است شده تبدیل نظیر کم قدرتی به الملل بین نظام

 که استراتژي این. داند می سخت جنگ جاي به نرم جنگ پیگیري را، ایران اسالمی هوريجم نظام تغییر

 نافرمانی ساماندهی و اي رسانه نبرد، مهار دکترین هاي تاکتیک از استفاده آن اصلی محور سه دارد نام دلتا

، سیاسـی  ،دانشـگاهی  محافـل  اکثـر  در حاضـر  حـال  در کـه  نـرم  جنگ. )1392، الفی و دارا( باشد می مدنی

 یـا  نـرم  قدرت آن از برخی. است مختلفیهاي  برداشت داراي نیز است بحث مورد و مطرح...  و پژوهشی

 تعریـف  بـا  لیکن. شود می ارایه مطالب راستا همان در دلیل همین به و کنند می استنباط را روانی عملیات

 طراحـی  استفاده« آنرا که آمریکا جنگ ملی دانشگاه پرداز نظریه کالینز جان توسط نرم جنگ از شده ارائه

 که هایی شیوه به توسل با دشمن فکري مختصات در نفوذ براي آن به مربوط ابزارهاي و تبلیغات از شده

 کـه  کـرد  عنـوان  را تعبیر این توان می است؛ دانسته» .شود می مجري ملی امنیت مقاصد پیشرفت موجب

                                                           
1
 influence 

2
 Krlantzyk 

3
 Carnegie 
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 اسـتفاده ، ابـزار  یـک  عنـوان  بـه  آن از غـرب  که تاس نرم قدرت تر صریح و تر عریان معادل، نرم جنگ

 قـدرت  مفهـوم  میان زیادي تفاوت عمل در نیز غربی صاحبنظران شود می مشخص تعریف این با. کند می

 نـرم  قـدرت  تبیین در را نرم جنگ عبارت که نیست جا بی هم چندان پس. نیستند قایل نرم جنگ و نرم

 تـاریخ  بـه  خـود  رزمـی  نامه آیین در، آمریکا ارتش طرفی از. )1391، همکـاران  و عیوضی( ببریم کار به غرب

 اعمـالی  دیگـر  و تبلیغـات  از شـده  طراحی و دقیق استفاده« را) روانی عملیات( روانی جنگ ؛1955 مارس

 ویـا  طرف بی گروه، دشمن ررفتا و تمایالت، احساسات، عقاید بر گذاري تاثیر آن اصلی منظور که داند می

 از تعـاریف  سـایر  و تعریـف  این با که است دانسته، »ملی اهداف از پشتیبانی براي است دوستهاي  گروه

، نیکـرو  حـاذق ( »شـود  مـی  محسـوب  نرم جنگ براي ابزاري خود روانی عملیات گفت توان می، دست این

1391(.  

  

   نرم جنگ مفهوم

 چنـد  بـه  اشـاره . اسـت  نرم جنگ مختلف ابعاد از بخشی داراي و ناقص اکثراً نرم جنگ از موجود تعاریف

 جنـگ  نماید؛ می عنوان) 1388( کرمانی زاده احمد تعریفی در باشد؛ گشا راه مسیر این در تواند می تعریف

، اي رسـانه ، تبلیغـاتی ، روانـی  از اعـم  افزارانه نرم اقدام گونه هر شامل حقیقت در سخت جنگ برابر در نرم

 نشانه را هدف گروه یا جامعه که است علمی و اعیاجتم، سیاسی، فرهنگی، اطالعاتی، دیجیتالی، سایبري

 و سـازي  احساسـات  مـدیریت  یـا  سـازي  اقنـاع  هاي روش از گیري بهره با نظامی درگیري بدون و گیرد می

، اینترنتـی ، اي رایانـه  جنـگ ، روانـی  جنـگ ؛دیگري تعریف. دارد می وا شکست یا انفعال به را رقیب، جذب

 و دانسـته  نـرم  جنـگ  اشکال از را  سازي شبکه و تلویزیونی و رادیویی يها شبکه اندازي راه، نرم براندازي

 و فکـري  هـاي  حلقـه  تا است هدف جامعه تفکر و اندیشه درآوردن پاي از پی در نرم جنگ کند می عنوان

 و تزلـزل  حـاکم  اجتمـاعی  _سیاسـی  نظـام  در تبلیغـاتی  و خبـري  بمباران با و کند سست را آن فرهنگی

 را هـدف  جامعـۀ  که اي رسانه تبلیغات و روانی، نرم اقدام هرگونه، )1395، عیوضی دکتر( دکن تزریق ثباتی بی

، دارد مـی  وا شکسـت  و انفعـال  بـه  را هدف جامعۀ، اجبار و زور از استفاده و درگیري بدون و گرفته نشانه

 دشـمن ، دنیا در شود می گفته نرم جنگ او به امروز که آنچه" .)1389، اسماعیلی( شود می خوانده نرم جنگ

 ارکـان  وها  پایه، ها عزم، معرفتها، ایمانها سراغ به کند؛ محو را آنها که آید می معنويهاي  سنگر سراغ به

 در را قـوت  نقـاط  و بکنـد  منهـدم  را اینها که آید می اینها سراغ به دشمن کشور؛ یک و نظام یک اساسی

 حضـرت ( "کنـد  تبـدیل  تهدیـد  بـه  را نظـام  یـک هـاي   فرصـت  کنـد؛  تبدیل ضعف نقاط به خود تبلیغات

 در" 16/5/91، دانشجویان دیدار در رهبري معظم مقام بیان به مستند. )1388، مهر، 2، اي خامنه العظمی اهللا آیت
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 ى اراده یعنـى  شماسـت؛  مغـز  در، شماسـت  ذهـن  در، اسـت  دل در کـه  است چیزى آن هدف، نرم جنگ

 جریـان  گیـري  اوج بـا  همزمـان  و )1391، بیگـدلو ( "کنـد  عـوض  را شـما  اراده خواهـد  می دشمن:شماست

 و  پیچیـده  و سیاسـی  عرصـۀ  در اسـالمی  جمهـوري  نظـام  برانـدازي  هدف با، ایران با غرب گرایی تقابل

 در را تـري  دقیق تعابیر رهبري معظم مقام، نرم جنگ عرصه در آنها تهاجمات روز به روز شدن تر مرموزانه

 نـاتوي ، فرهنگـی  برانـدازي ، فرهنگـی  شـبیخون ، فرهنگـی  تهاجم: نچو تعابیري بردند؛ کار به مورد این

 دهنـد  توجـه  آن بـا  مقابله اهمیت و مسئله این خطرات به را مردم بیشتر چه هر تا، نرم جنگ و فرهنگی

، نیکـرو  حـاذق ( است بعدي چند و پیچیده بسیار نرم جنگ که معناست بدان مهم موارد این )1393، نیکروش(

1391( .  

 و گسـترده  و وسـیع  بسـیار  بار خود متن در که است اي کلمه جنگ گفت توان می، نرم جنگ نتبیی براي

 هسـتند  جنـگ  درگیر که کشوري دو یا طرف دو آن در شود می گفته سخن جنگ از وقتی دارد را عمیقی

 دشمن لیهع خود مادي وغیر مادي، انسانی منابع، استعداد، ابزار، امکانات، ها توانایی تمام از کنند می سعی

 و ابعـاد  آن بـا  فیزیکـی  شـدید  درگیري یعنی رود می کار به جنگ لفظ وقتی. شوند پیروز تا کرده استفاده

 وسـعت  و شـدت  یعنـی  شـود  می افزوده جنگ به پسوندي وقتی حال. شد گفته که چیزي همه بکارگیري

 همـه  شـمن د نـرم؛  جنـگ  در گفت توان می پس شده؛ مشخص پسوند گرایش با الکن است باقی جنگ

 مهیـا  جنـگ  ایـن  در پیـروزي  براي را هایش طرح و ها سازماندي، تجهیزاتی، مادي، انسانی استعدادهاي

 انقـالب  رهبـر  اسـاس  همـین  بـر . افتـد  مـی  اتفاقی چنین نیز جنگ در چون است آورده میدان به و کرده

 بیـنم  مـی  دارم نمـ  ... اسـت  جنگ االن یعنی است؛ واقعیت یک این، است راست نرم؛ جنگ":  فرمودند

 گشـوده  غضـب  و حقـد  بـا هاي  دهان بینیم می، راها  آرایی صف بینیم می، را تجهیز بینیم می ما، را صحنه

 علیـه  وها  آرمان ایني  همه علیه و امام علیه و انقالب علیه شده فشرده هم به غیظ با هاي دندان و شده

 جنـگ  کردکـه  را استنباط این توان می بیانات این از "را اند بسته دل حرکت این به که کسانی آني  همه

 مقابـل  طـرف  نـابودي  در سعی که است جانبه همه و گسترده، وسیع نظامی و سخت جنگ همچون نرم

 مقـام  بیانات در شده مطرحهاي  واژه وکلید مصادیق، هامؤلفه ، ها شاخص بیان با )1391، نیکرو حاذق( دارد

 ارایـه  انقالب علیه نرم جنگ از جامع تعریف یک توان می آن بندي جمع و اخیر سالهاي در رهبري معظم

 عظـیم  امکانـات  و پول و تزویر، زور به متکی جانبه همه و عظیم جنگ: از است عبارت نرم جنگ": نمود

 دادن قـرار  هـدف  با، آن به بستگان دل وها  آرماني  همه و امام، انقالب علیه اي رسانه علمیي  پیشرفته

 اساسی ارکان وها  پایه، ها عزم، ها معرفت، ها ایمان، معنوي سنگرهاي فروپاشی منظور به مردم ذهن و دل

 حضـرت ( "منـافع  کسـب  براي مختلفهاي  تکنیک وها  تاکتیک اجراي با بحران و بست بن القاي و نظام

 مردم و کومتح عرصه دو در توان می را نرم جنگ ساحت بنابراین، )1388، شهریور، 4، اي خامنه العظمی اهللا آیت
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  . )1-شکل( است آمده نائینی مفهومی مدل در که دانست) جامعه(
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  )1391، نائینی( نرم جنگ مفهومی مدل-1- شکل

  

  نرم جنگ با مقابله نظام تدوین

 طـرح  محورهـاي  بـا  آن ارتباط زیرا است نیاز مورد الزاماتی، دشمن نرم جنگ با مقابله نظام تدوین براي

، اساسـی  نیازهـاي  همچـون  مبـاحثی  نمـودن  لحـاظ  بدون نظام یک چون رسد می نظر به ضروري شده

 جنـگ  با مقابله نظام کننده تکمیل عناوین این. بود خواهد ناقص نوعی بهها  سیاست و راهبردها، دکترین

   .بود خواهد دشمن نرم

  :  نرم جنگ با مقابله نظام اساسیهاي  نیاز - الف

   نرم جنگ سیاسی، عیاجتما، فرهنگی تهدیدات شناسی محیط-1
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 جامعه شناسی آسیب و تهدیدات برآورد در مناسب الگوهاي ارایه و تهیه ضمن شناسی محیط خصوص در

 بـه  نسـبت ، شناخت با تا. شود ارایه و بررسی نیز کشورهاي  توانایی، ظرفیت، ها توانمندي باید مخاطبین و

 ملی، ارزشی، دینیهاي  داشته از مناسب ناختیش با نرم نبرد صحنه در دشمن فعالیتهاي وها  عرصه و ابعاد

  . پرداخت آن با مقابله به

    اسالمی انقالب فرهنگی نظریه ترویج و تبیین-2

 هـاي  مـدل  و الگوهـا  بـا  مقابله در که است الگویی و مدل خود نرم انقالب یک عنوانه ب اسالمی انقالب

 امور در اسالمی انقالب شایسته و مناسب هاي ظریهن ارایه و تبیین اام نمود وجود ابراز غربی گرایانه مادي

 خصـوص  در تبلیغـی  و ترویجـی  هـاي  فعالیـت  شده ارایه اگرهم نگردیده ارایه کاملی صورته ب فرهنگی

 آن طـراز  پـردازي  نظریـه  و سـازي  نظریـه  انقالبی چنین شایسته، است نگرفته صورت آن شدن نهادینه

  . شود می احساس آن خأل که باشد می

    فرهنگی پژوهی آینده و بینی دهآین-3

 فرهنگـی  پژوهـی  آینـده  نیازمنـد ، رو پـیش هـاي   چالش بینی پیش و اسالمی انقالب حرکت تبیین براي

 جوامـع  در دموکراسـی  لیبـرال  کـردن  نهادینـه  در سـعی  سلطه نظام گذشته دهه سه طی که چرا هستیم

 مواجه شکست با، اسالمی انقالب کردن سکوالریزه در و است نیافته دست موقعیتی به اما، داشته مختلف

 بـه  بلکـه  رفـت  نخواهد شده آزمایش نظریه وها  ایده وقت سر به اسالمی انقالب چهارم دهه در که شده

 بـه  نیـاز  دشـمن  حرکت بینی پیش دلیل همین به. پرداخت خواهد انقالب خود ازجنس مبانی و موضوعات

  . دارد مناسبی پژوهی آینده

    فرهنگی یابداع راهبردهاي-4

 پتانسـیل  ایجـاد  بـراي  و بـرد  پـی  دشمنان مبانی و کالن اهداف به، شناخت را مفاهیم باید مقابله براي 

 شـکلی  همه در دشمن با مقابله. نمود سازي مفهوم مقابله براي اسالمی انقالب ارکان نیازهاي با متناسب

 طلبـد  مـی  را مـدرن  جنگ محیط با متناسبهاي  نظام و، ها سازمان، نهادها .دارد مختلفی کار سازو به نیاز

 بـا  مقابلـه  توانمنـدي  و باشـند  نـوآور  و آفـرین  کـار  باید نرم جنگ با مقابله خصوص در که هایی سازمان

 بـا  مقابلـه  کـردن  مردمـی  براي. )1393، فر مقدم و نیکرو حاذق( باشند داشته را پدیده این مختلفهاي  شکل

 نهادهـاي  و موسسات تا تعریف مناسبی اقتصادي هاي سیاست باید انقالب دشمنان هاي فعالیت و اقدامات

 بـراي . شـوند  عرصـه  این به ورود و گذاري سرمایه به راغب انتفاعی و انتفاعی غیرهاي  شکل در مردمی

 و دینـی  مناسـب  الگوهـاي  ارایـه  بـه  نیاز غربی حیات و زندگی مدل، مدها، ها سبک، رفتارها، جایگزینی
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 حاضـر  حـال  در الگوهـا  ایـن  از خیلی که طلبد می را ایران ملت هاي ارزش و هنگفر با هماهنگ انقالبی

 اي خامنـه  اهللا آیـت  حضرت باره دراین. شود داده مناسب عمق آن به و یابد گسترش باید فقط، دارد وجود

 حرکـت  آگاهانـه ، دارند بصیرت وقتی کشور یک جواناني  مجموعه، دارد بصیرت که ملتی": فرمایند می

 بصـیرت . است این بصیرت. شود می کندها  آن مقابل در دشمنهاي  تیغي  همه، دارند برمی قدم و ندکن می

 انسـان ، نبـود  بصیرت اگر. بیندازد اشتباه به راها  آن. کند گمراه راها  آن تواند نمی غبارآلود فتنه، بود وقتی

 نقشـه  اگـر ، نباشـید  بلـد  را راه گرا جنگي  جبهه در شما. گذارد می قدم بد راه در گاهی، خوب نیت با ولو

ي  محاصـره  در بینیـد  مـی  کنید می نگاه وقت یک، باشید نداشته اختیار در نما قطب اگر، نباشید بلد خوانی

 بصـیرت  همان نما قطب این. شود می مسلط شما بر دشمن، ید ا آمده عوضی را راه اید؛ گرفته قرار دشمن

 جامعه مختلف هاي توانمندي معرفی و کشف، بررسی. )1388، مهر، 15، اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت( "است

 ضـمن . کرد خواهد برطرف را مقابله نیازهاي، طرح و استعداد، زیرساختی، تجهیزاتی، انسانی منابع ابعاد در

) 1375، اسـفند ، 18( اسـالمی  انقـالب  رهبـر  مـورد  این در. داد خواهد نیز بالندگی و رشد جامعه به اینکه

 فرهنگـی  بنـاي ي  مجموعـه  کالً و مجالت، ها روزنامه، ارشاد وزارت، مدارس، تلویزیون، رادیو: یندفرما می

 تـا  خصوصـی  بخـش  امکانات از جامعههاي  داشته همه از گیري بهره راستا این در. دارند مسئولیت، کشور

. بـود  خواهـد  روريض نیاز ایجابی و سلبی محور دو در مقابله براي دولتی هاي سازمان تا مردمی نهادهاي

 این در تواند می تعامل که ،باشد می ها مجموعه این در همگرایی ایجاد خصوص این در اساسی مشکل اما

 متعهـد  و متخصـص ، مجـرب ، آمـد  کار انسانی منابع نیازمند میدان این به ورود. باشد ساز چاره خصوص

 بـه  احتیـاج ، نـرم  جنـگ  محـیط  رد نبـرد  بـراي  نیـاز  مـورد  خصوصـیات  با انسانی منابع تربیت. باشد می

 در ویژههاي  دوره تاها  دانشگاه در مختلفهاي  رشته اندازي راه از که دارد آموزش بخش در گذاري سرمایه

 از التغییـر  سریع، متحول، سیال بسیار محیطی محیط؛ و میدان این. باشد کار این چاره تواند می سساتمؤ

 موردهاي  شاخص وها  لفهمؤ، راهبردها انتخاب در بایست می بردن این در مقابله منادیان. باشد می حیث هر

 دهنده انتقال و دهنده حرکت باید راهبردها بر حاکم اصول. باشند داشته مضاعف همت اي پدیده چنین نیاز

 از گیـري  بهـره  بـا  تهـاجمی هـاي   محیط به کارانه محافظه، انفعالیهاي  محیط از فرهنگی ابعاد در کشور

 بـر  میانهاي  راه انتخاب با انقالبی، گرا تحول خصوصیات با بومی شایسته فرهنگ و المیاس غنی منابع

 حـاذق ( نمود تکیه آفرین تحول و شکن بست بن، محوري اقدامات برها  فعالیت بندي اولویت با باید. باشد

 . )1393، فر مقدم و نیکرو

  

   نرم جنگ با مقابله نظام دکترین تبیین-ب
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   جامعه در بخشی تعالی و اعتقادي مندهدف گذاري تاثیر-1

 در فرهنگـی  مناسـب  الگوي ارایه و جامعه مختلف سطوح در اسالمی انقالب توسعه و بخشی عمق براي

هاي  صحنه وها  عرصه در اعتقادي و فرهنگی بخش اثر و گذار تاثیر، فعال حضور با جهانی سطح و داخل

 در، پیشـرو  نقش جهت این در و نموده فراهم را آن مناسبهاي  ساخت زیر بایست می، اجتماعی، سیاسی

 در سـازمانی  و مردمـی  نهادهـاي  و سساتمؤ، نخبگان با گسترده و موثر یافته سازمان ارتباطات و تعامل

 و هنرمندانـه  ارتباطـات  ایجـاد ، ریـزي  برنامـه  خصوص این در. نمود ایفا جهانی و اي منطقه، ملی مراتب

، مسـیر  ایـن  در برداشـت  گـام  نخبگان و استعدادها شناسایی جهت به عهجام آحاد با اي شبکه هوشمندانه

 توسـط  آن نظـري  الگوي و انقالب اراده کردن نهادینه و تثبیت جهت در معنوي و اعتقادي بخشی تعالی

 رهبـر ، عمـق  ایجـاد  و اعتقـادي  بخشـی  تعالی اهمیت در. شد خواهد عملی کارآمد و معتقد انسانی منابع

 :فرماینـد  مـی  ایشان، هستند قائل را خاصی و ژهوی توجه اي خامنه اهللا آیت حضرت یاسالم انقالب معظم

 حضـرت ( "نکشـید  دسـت  هـم  ظـواهر  از، بطلبید را آن و کنید توجهها  عمق به که کنم می توصیه کداًمؤ"

 اسـت  اسـی اس و بنیـادي  کنند می کیدتأ آن به ایشان که محورهایی .)1384، خرداد، 5، اي خامنه العظمی اهللا آیت

 حضـرت ( "کنیـد  تعمیق توانید می هرچه را خود انقالبی معارف و خود دینی معارف ":کنند می بیان که آنجا

  . )1387، اردیبهشت، 14، اي خامنه العظمی اهللا آیت

  :مخاطبین و جامعه فرهنگی سازي مصون قدرت -2

 و روح از جامعـه  دنکـر  تهـی  جهـت  در دهه چند طی در دشمن نرم جنگ عناصر، عوامل وسیع هجمه 

 جامعـه  و مخاطبین بخشی مصونیت و پیشگیري ضرورت، مخاطبین ذهن و قلب تصرف و انقالب فضاي

هـا   آسـیب  از توانـد  مـی  که است مهمی لفهمؤ مخاطبین در پیشگیري قدرت ایجاد. نماید می چندان دو را

  . کند خنثی را دشمن روانی اقدامات و نموده پیشگیري

  :اي شبکه پتانسیل و فرهنگی صنایع ولیدت در سازي ظرفیت-3

 تجهیـزات  و فنـاوري  از برخوردار شونده نو روز به روز، کارآمد، منعطف، هوشمند اي شبکه سازي ظرفیت 

 و مـدرن  جنگ محیط در دشمن عوامل با مقابله براي اي شبکه تحرك و فکري برتر قدرت داراي، مدرن

هـاي   افـزار  نـرم  و ICT از گیـري  بهـره  با مناسب ساختار با مردمیهاي  سازمان وها  نهاد سازي ظرفیت

 نظام مهم دکترین از جامعه متنوع محیط و فضاها و مخاطبین با متناسب فرهنگی صنایع وتوسعه هدفمند

 بـه  نیـاز  درجهـان  آن گسـترش  و داخـل  در اسالمی انقالب کردن نهادینه براي. رود می شمار به مقابله

، عمیـق  بایـد  ارتبـاط  ایـن . اسـت  گیـري  ارتباط مناسبهاي  سامانه ایجاد و هنرمندانه ارتباطات برقراري
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  . )1393، فر مقدم و نیکرو حاذق( شود طراحی ملل سایر و جامعه اقشار با جانبه همه، کارآمد، بخش اثر

   نرم جنگ با مقابله نظام محوريهاي  راهبرد -ج

  جنگ وجود پذیرش -1

 جنـگ  وقـوع  پذیرش، ایران اسالمی جمهوري و اسالم علیه ناندشم نرم جنگ با مقابله در گام نخستین

 قابـل ، افـراد  از بسیاري براي دلیل همین به. است نرم جنگ هاي ویژگی از بودن پنهانی و مخفیانه. است

 زده خیـال  و زده وهم افرادي منزله به جنگ وقوع مدعیان و شود می هم انکار گاهی حتی و نیست شناخت

  . )1389، شریفی( است اي ویژه بینی روشن و بصیرت نیازمند هایی جنگ چنین وقوع فهم. شوند می معرفی

  شناسی دشمن-2

 ;شکر ان و عدوا تامن ال: «فرمود که است آن دارد کیدتأ آن بر دشمن با رابطه در(ع) علی امام که نکاتی از

 کـه  نظرداشـت  زیر را دشمن پیوسته باید» .کند می گزاري سپاس شما از هرچند، نباش امان در دشمن از

(ع) علی امام شود وارد دشمن ناحیه از ناپذیري آسیبهاي  ضربه بسا چه، گیرد صورت غفلت اي لحظه اگر

 دشـمن  کیـدهاي  وهـا   حیلـه ، کنـد  غفلـت  دشمن از که کسی ;المکائد انبهته، عدوه عن نام من: «فرمود

 مندانه شرافت صلح پذیرش به فارشس را مالک که آن از بعد عهدنامه در حضرت» .ساخت خواهد بیدارش

 بالحزم فخذ لیتغفل قارب العدوربما فان صلحه بعد عدوك من الحذر کل الحذر لکن و: «فرماید می کند می

 کـه  چـرا ، بـاش  برحـذر  صلح پذیرش از پس دشمنت از سخت زنهار، زنهار ;الظن حسن ذلک فی اتهم و

 بـا  مقابلـه  و مبارزه در مهم هاي گام از یکی. )1378، خاتمی( سازد غافلگیر که شود می نزدیک گاهی دشمن

 امـام ، اسـت  رویـارویی  و مبـارزه  هـر  ابتـدایی  ضـروریات  از شناخت این که است دشمن شناخت، دشمن

 از تـر  کوچـک  نباید را دشمن:«که اعتقادند این بر دشمن واقعی شناخت مورد در، )1372 آبـان  30( اي خامنه

 کـه  آن از تـر  بزرگ را دشمن نباید اما. خورد خواهد ضربه وقت آن نانسا چون کرد؛ گمان هست که آنی

 انجـام  خودشان، مستکبرین و ها صهیونیست تبلیغاتی دستگاه امروز که کاري همان یعنی. داد جلوه هست

 بـه  کنـد  می خیال، باشد نداشته تجربه کسی اگر که اند کرده درست غولی ها قدرت از و امریکا از، دهند می

  .  »رفت خواهد بین از و شد خواهد دود جا همه، اینها اشارة یک

  فرهنگی مهندسی -3

 در. شـوند  هماهنـگ  هـم  بـا  فرهنگـی  هـاي  دسـتگاه  همـه  کـه  اسـت  ایـن ، فرهنگـی  مهندسی الزمه 

 نهادهـاي  فرهنگـیِ  هاي حوزه در ولی. نمود دخالت شود نمی خیلی مردمی هاي فرهنگ و ها فرهنگ خرده
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 خواهند می حاکمیت از را فرهنگی مهندسی مردم، امروز. گیرد صورت رهنگیف مهندسی است الزم دولتی

 و بصـیرت  یـک  بـا  که است مفهوم بدین کشور فرهنگ مهندسی. شود داده انسجام آن به دارند انتظار و

 موجـود  فرهنـگ ، شـود  دیـده  کشور داخل فرهنگی هاي جریان همه، باالتر و برتر نگاه و کالن فکر یک

 کـدام  بـه  بایـد  فرهنگ حقیقت و باشند باید کیفیتی چه با عناصر که گردد مشخص و شود شناخته کشور

 بسـته  نفوذ راه، هست نفوذي آن در اگر و کرد اصالح را آن، دارد وجود هایی ضعف آن در اگر. برود سمت

 بـا  مطلـوب  سـمت  بـه  مراقبـت  و هـدایت . شود مراقبت و هدایت باید مطلوب سمت به حرکت این. شود

 و الزم امـري  کشور فرهنگی مهندسی رو این از. )1390، قربی و پور ضابط( پذیرد می انجام فرهنگی مهندسی

 مهندسی تبیین در ایشان. اند کرده تأکید آن بر بارها رهبري معظم مقام نیز، دلیل همین به و است بایسته

 یعنـی ، اسـت  کشـور  یفرهنگـ  مهندسی، اول درجۀ در ما تکالیف ترین مهم از یکی« :اند فرموده فرهنگی

 اسـمش  کـه  بخشـی  کیفیـت  و زا درون عظیم حرکت و عمومی فرهنگ، ملی فرهنگ که کنیم مشخص

 نواقصـش  و اشـکاالت  باشـد؟  بایـد  چگونـه ، آیـد  می وجود به جامعه و ها انسان درون در و است فرهنگ

 را اینهـا  کـه  اسـت  الزم اي مجموعـه  کجاسـت؟  معارضاتش و ها کندي شود؟ رفع باید چگونه و چیست؟

  . )1386، نوري شیخ( »باشد داشته را فرهنگ این هواي محافظی دست مثل بعد و کند تصویر

  نرم جنگ نماي قطب، بصیرت -4

 از پس حوادث پیرامون ویژه به، رهبري معظم مقام تأکید مورد و شده ارائه راهبردهاي ترین مهم از یکی 

، 15( ایشـان . اسـت  نخبگـان  و خواص ویژه به جامعه ادآح "بصیرت"، نرم جنگ با مقابله براي، انتخابات

 اوضاع در صحیح حرکت نماي قطب، بصیرت: « فرمایند می بصیرت وجود ضرورت با ارتباط در )1388، مهر

، نبـود  بلـد  خـوانی   نقشـه  و نداشت را نما قطب این کسی اگر که اي گونه به، است امروز پیچیده اجتماعی

 ممکـن  خوب نیت با حتی انسان، نباشد بصیرت اگر. ببیند دشمن محاصره در را خود ناگهان است ممکن

  . )1392، حاتمی، ملکی( »بگذارد قدم بد راه در و شود گمراه است

  مردم میان در نفس به اعتماد و خودباوري هاي مؤلفه افزایش -5

 عمیقـی  و جـذاب  هاي جلوه، درونی استحکام ایجاد و داخلی تأثیرات کنار در خودباوري هاي مؤلفه افزایش

 اسـت  هـایی  جذابیت از یکی، نفس به اعتماد، حقیقت در. کند می بازي کشور یک خارجی ارتباطات در نیز

 جـوامعی  بر تسلط. دهد می اي ویژه اهمیت کشور یک ساختار و جامعه، افراد به خارجی ناظران نگاه در که

 امـام  حضـرت  رهبـري  معظـم  مقـام . بـود  هـد خوا دشوار بسیار، هستند نفس به اعتماد داراي آن افراد که

 ناامیـدي  سـبب  را نفـس  بـه  اعتمـاد  و انـد  فرمـوده  تأکید مهم این بر خود درایت با نیز )العالی مدظله(اي خامنه

 بـه  آن تبـدیل  و امیـد هـاي   نشـانه  کـردن  مخـدوش  ":فرمایند می دانشجویان بین در و دانسته مخالفان
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 خطـوط  از یکی، جامعه پویایی گرفتن، نهایت در و نمایی سیاه و بست بن القاء و تردید و یأسهاي  نشانه

 شـما  درست فعالیت اصلی شرط من عزیزان" .)1388، مهر، 2، اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت( "است مخالفان

 من ببینید، باشد خوشبینانه نگاهتان، است امیدوارانه و بینانه خوش نگاه اش یکی نرم جنگ جبهه این در

 تـوهم  روي از نـه ، اسـت  بینانـه  خوش آینده به نگاهم من، هستم بزرگ پدر بجاي تانها  ضیعب مورد در

 بدبینانـه  نگـاه ، آینـده  بـه  نگاهتـان  باشید مواظب، -بینی خوش مرکز -جوانید شما، بصیرت روي از بلکه

 مطلقـاّ ، اسـت  انزوا دنبالش به، تحرکی بی دنبالش به، عملی بی دنبالش دارد؟به اي فایده چه نگاه، نباشد

، 4، اي خامنـه  العظمـی  اهللا آیـت  حضـرت ( "خواهد می دشمن که است همانی، داشت نخواهد وجود حرکتی دیگر

  . )1388، شهریور

  اجتماعی سرمایۀ تقویت -6

 کـه  چـرا  بـود؛  خواهـد  دشمن نرم جنگ کنندة خنثی آن وجود که است عواملی جمله از اجتماعی سرمایۀ

 مسـتحکم  را اجتمـاعی  نظام و نظم هاي شالوده و مبانی...  و امید، اعتماد، يوفادار همچون عواملی وجود

 در جمعی کنش منبع مثابه به توان می را اجتماعی سرمایه. شود می اجتماعی انسجام تقویت باعث و نموده

 از بخشـی  و بوده قوي جامعۀ یک نشانۀ، اجتماعی سرمایۀ. شود می وسیعی نتایج به منتهی که گرفت نظر

 کـه  اسـت  اي انـدازه  بـه  مقولـه  ایـن  اهمیت داشت بیان توان می عبارتی به. است "سازي ظرفیت فرایند"

  . )1390، عسگري و آقاجانی( دارد بستگی آن به جامعه امنیت نوعی به و افراد و جوامع موفقیت

 طبیعـی  منابع به که آن از بیش ما دشمنان: «)العالی مدظله(اي خامنه امام حضرت رهبري معظم مقام منظر از 

 داننـد  مـی  آنها. دارند طمع چشم -هستند ما قدرت منابع که -انسانی منابع به، باشند داشته طمع چشم ما

 و وحـدت  و ملـی  غیـرت  ملـت  یـک  اگـر ، شـود  گرفتـه  ملت یک دست از اجتماعی هاي سرمایه این اگر

 پیشرفت به رو علمی حرکت اگر ،بدهد دست از را ابتکار و کار نشاط اگر، بدهد دست از را خود همبستگی

، بگوینـد  زور او بـه  راحـت  تواننـد  می گرفت؛ خواهد قرار دشمنان دسترس در کامالً، بدهد دست از را خود

 العظمـی  اهللا آیت حضرت( »کنند غارت هم را او مادي و طبیعی منابع توانند می، کنند پیدا سلطه او بر توانند می

  . )1383، تیر، 15، اي خامنه

  بدبینی و تردید و اختالف از دوري و سیاسی هاي جریان و مردم حادات -7

 مـذاهب  و اقـوام  بـین  درگیـري  سـرانجام  و تقابل و اختالف ایجاد با اند کرده سعی همواره نظام دشمنان

 بـه  اسـالم  جهـان  سـطح  در هـم  و ملـی  بعـد  در هم، سیاسی هاي جریان بین تنش همچنین و گوناگون

 بـاره  ایـن  در) 1388، آذر، 4( )العـالی  مدظلـه (اي خامنـه  امـام  حضـرت  رهبـري  عظـم م مقـام . برسند اهدافشان

 بـا  و پیشـرفته  ارتباطـاتی  و فرهنگـی  ابزارهاي از استفاده با دارد تالش نرم جنگ در دشمن: «فرمایند می
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 در ... کند ایجاد اختالف و بدبینی، تردید مردم آحاد میان، ها بهانه برخی از استفاده و پراکنی دروغ و شایعه

 بـه  نسـبت  مـردم  هـاي  دل تـا  کردند اختالف و تردید ایجاد، انتخابات بهانه به، انتخابات از پس قضایاي

 و خـائن ، مغـرض  عناصر، شلوغی و مشوش فضاي چنین در و شود چرکین مسئوالن به نسبت و یکدیگر

 نرسـیدند  نتیجه به مردم رتبصی دلیل به اما کنند صحنه وارد گرانه اخالل کارهاي براي را خود آموز دست

 مـردد  و بدبین یکدیگر به نسبت را مردم و شود فضا شدن آلود تهمت و مغشوش موجب که اقدامی هر... 

 یکـدیگر  بـا  همـه ، سیاسـی  مختلف جریانات و مردم آحاد که دارم اصرار من...  است کشور ضرر به، کند

 آنهـا  هـدف  و هسـتند  کشور استقالل و قالبان اصل مخالف که باشند معدودي افراد آن مقابل در، متحد

 از، کـنم  می توصیه، هستند کشور مصالح دنبال به که کسانی به...  است استکبار و امریکا به کشور تقدیم

  . )1393، نیکروش( »کنند نظر صرف غیراصولی و، جزئی هاي اختالف این

  آزاد پردازي نظریه و آزاداندیشی هاي کرسی اندازي راه -8

 اغلـب  و انگیـز  شبهه اطالعات و اخبار ارائه با استکبار فرهنگی اي رسانه و تبلیغی دستگاه اینکه به توجه با

 ایران اسالمی جمهوري ناکارآمدي القاي در سعی، اسالمی جمهوري نهادهاي و رهبران زمینه در نادرست

 منظـور  بـه  یـداتی تمه وجود، هستند مذهبی هنجارهاي و دینی هاي ارزش مورد در شبهه و شک ایجاد و

 معظـم  مقـام . رسـد  مـی  نظر به ضروري بسیار امري کشور سیاسی هاي جریان براي ها اندیشه و آرا تبادل

، آزاد اظهـارنظر  فضـاي  ایجـاد  بـراي  زمینـه  بهتـرین : «فرمایند می زمینه این در) 1388، آبان، 6( رهبري

  . )1392، حاتمی، ملکی( »استها  دانشگاه در اندیشی آزاد هاي کرسی اندازي راه در تسریع

  دانشگاه در انقالب گفتمان دادن غلبه -9

 اساسـی هاي  ویژه کار، گروه این اهمیت علت و هستند "دانشگاهیان" نرم جنگ اصلی مخاطبان از یکی

 تربیـت  :از اسـت  عبارتها  ویژه کار این از برخی. بکند نرم قدرت تولید کشور براي تواند می که است آنها

 این. ایران اسالمی جمهوري نرم قدرت ترویج، مدنی نهاد نقش ایفاي، هپیشرفت بومی روهاينی و نخبگان

. )1390، قربی و پور ضابط( است کرده تبدیل نرم جنگ پیکان نوك و منازعه عرصه به را دانشگاهها  ویژه کار

 گفتمـان  نداد غلبـه  بـراي  جانبـه  همـه  و جدي تالش " ؛)1396، خرداد، 17( رهبري معظم مقام توصیه

 هـا  بعضـی  کـه  را ایـن شـگفتم   کـرد؛  کـاري  شود نمی دیگر دانشگاه در نگویید، است دانشگاه در انقالب

 اتفاقاً، کرد کار شود می خیلی دانشگاه در، آقا نه ؛»کرد کاري شود نمی دانشگاه در دیگر، آقا« که گویند می

 دانشـگاه  در کـه  هستید ها تشکّل شما. شما بکند؟ کار دانشگاه در باید کسی چه. کرد کار باید دانشگاه در

 و فکـري  هـاي  هسـته  آن همه به من است؛ همه به جلسه این از غیر در بنده خطاب البتّه. بکنید کار باید

 قـول  بـه  و مسـتقل  کنیـد؛  کـار  هرکدام: گویم می مرتباً کشور سرتاسر در فرهنگی، فکري، جهادي عملیِ
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 چنانچه اگر اما، دهد می دستور که دارد وجود مرکزي قرارگاه، جنگ در البتّه. اختیار به آتش، جنگ میدان

 شـما  خـب . دهـد  می اختیار به آتش دستورِ فرمانده اینجا، کرد پیدا عیبی قرارگاه یا شد قطع قرارگاه رابطه

 دستگاه کنید می احساس که آنجایی -باشید نرم جنگ جوان افسران شما شد قرار- نرمید جنگ افسرهاي

 تصـمیم  خودتـان  بایـد  یعنی اختیارید؛ به آتش آنجا، کند مدیریت درست تواند نمی و دارد تاللیاخ مرکزي

  . "بگیرید

  نرم جنگ با مقابله نظام بر حاکمهاي  سیاست -د

 اسـالمی  انقـالب  و(ص) محمدي ناب اسالمهاي  هنجار وها  ارزش، باورها از گیري بهره، وتقویت حفظ -1 

  انتظار موردهاي  نجاره وها  ارزش تحقق منظور به

 معظـم  رهبـر  و (ره)خمینـی  امام حضرت اسالمی انقالب کبیر رهبرهاي  دیدگاه، دینی منابع از استفاده -2

   مخاطبین بخش در تدابیر و دینی اهداف تحقق منظور به اي خامنه... ا آیت حضرت اسالمی انقالب

 تـدوین  جهـت  بـه  اسالمی جمهوري ساله 30 انداز چشم و نظام کالنهاي  سیاست دادن قرار نظر مد -3

  . )1391، نیکرو حاذق( اسالمی جمهوري اساسی قانون بر کیدتأ و کالنهاي  سیاست

  : مقابله براي نرم جنگ سربازان و افسران، فرماندهان بر حاکم اصول -و

 نـرم  نگج، نیست ساده و آسان، مقابله بودن دشوار و بودن چندالیه، پیچیدگی بدلیل نرم جنگ به ورود 

 چـه  نـرم  جنـگ  در": شـود  می گذاشته اجرا فاز به و طراحی، دشمن کارکشته و اندیشمند نخبگان توسط

 "نـرم  جنـگ  با مقابله جبهه جوان افسر یعنی، اند فکري نخبگان مسلم قدر بیایند؟ میدان به باید کسانی

 منبـع  و سـرمایه  نـرم  جنـگ  بـراي  مقابله بخش مهمترین. )1388، شهریور، 4، اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت(

 مخصـوص هاي  سرمایه این. باشد فعال باید کارشناسی و مدیریتی، فرماندهی سطوح در که، است انسانی

 و مراحـل  در دشـمن  اقـدامات  بـراي  متناسـب هـاي   ویژگـی  و و شـرایط  بایـد  اسـالمی  انقالب حوزه در

 حـاذق ( کـرد  عمل و توجه آن به باید اّحتم که است اصولی شامل که، باشند داشته را مختلفهاي  موقعیت

  . )1393، فر مقدم و نیکرو

  :دینی فرهنگ اعتالي اصل-1

 برخوردار هاي ویژگی و خصوصیات با دشمن نرم جنگ با مقابله عرصه افسران و فرماندهان تربیت بعد در

 قـوي  گیـزه ان از برخـودار  و روز سیاسی، اعتقادي هاي جریان تشخیص قدرت و بینش، بصیرت، آگاهی از

، انقالبی انضباط، کاري  وجدان داراي همچنین و نوجوانان و جوانان با مؤثر ارتباط و خدا راه در جهاد براي
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. اسـت  نیاز مستمر خودسازي در جدي و مضاعف همت و صالح اعمال توسعه در مشارکت و تعاون روحیه

 به ام توصیه" :فرمایند می چنین جوانان به معنویت تقویت خصوص در) 1385، شهریور، 25( انقالب رهبر

. کنید کار هم خودتان معنویت و دل براى، کنید می کار علم براى که قدرى همان، شما: است این ها جوان

 کارگـاه  یک در کردن کار. ندارند منافاتى هیچ هم با معنویت و علم. است باز شما روى به معنویت میدان

 که ندارد این با منافاتى هیچ، دانشگاه فالن و درس کالس نفال، تحقیقات مرکز، آموزشى کارگاه، علمى

 را شـما  دل، ایـن . آورد بجـا  خداونـد  مقابـل  در حضـور  احسـاس  با و توجه با، وقت اول را نمازش انسان

 نیاز مورد هاي صحنه در حضور نرم جنگ با مقابله سربازان و کارشناسان تربیت بعد در. "دهد می شستشو

 ماندگار و عمیق تفکر و آگاهی داراي و کسب، بزرگ اقدامات و ها فعالیت براي ادگیآم و اسالمی انقالب

 مـدافع ، هـا  بحـران  و هـا  فتنـه ، هـا  جریـان  در استقامت توانایی و بصیرت از برخوردار و اسالمی و انقالبی

 مقابـل  رد اسـتواري  و مقـاوم ، ملی اتحاد و استحکام به نسبت باور و اعتقاد داراي، ملی هویت و استقالل

 خصوصـیات  از مختلـف  هـاي  صحنه در اسالمی انقالب و اسالم از دفاع براي آمادگی، دشمنان تهدیدات

  . )1393، فر مقدم و نیکرو حاذق( بود خواهد نرم جنگ با مقابله عرصه سربازان تربیت بارز

  :خالقیت و انقالبی مدیریت، نوآوري اصل-2

 حضـرت ( "باشـید؛  داشـته  را نگاه آن از ى برخاسته ى ویژه زبان هم و، آرمانى توقعات و نگاه هم، نو فکر"

 و نـوآوري  بـه  توجـه  ضـرورت ، حاضر عصر تحوالت و تغییر سرعت .)1385، مهر، 25، اي خامنه العظمی اهللا آیت

 ویژه به مختلف امور در طلبدکه می و نموده چندان دو را کنونی مدرن هاي صحنه در حضور براي خالقیت

 تـوان  مـی . گیـرد  قـرار  مـدنظر  مدیریتی الزامات بایست می نرم تهدیدات با مقابله و هنگیفر هاي فعالیت

 مسـئوالن  و مدیران فکر رساندن عمل به و ذهنی هاي توانایی گیري شکل جهت در را نوآوري و خالقیت

 هنـده د انتقـال  و دهنـده  حرکت باید نرم جنگ با مقابله نظام اساس همین بر. نمود ترسیم نرم نبرد صحنه

 از اعتقـادي ، اقتصـادي ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مختلف ابعاد در صحنه سربازان و افسران، فرماندهان

، بـر  میـان  هـاي  راه از گیـري  بهـره  بـا  تهـاجمی  هاي محیط به کارانه محافظه و رقابتی، انفعالی هاي محیط

  . )1393، فر مقدم و نیکرو حاذق( باشد آفرین تحول و انقالبی

  :پیشگیري و صیانت ادایج اصل-3

، بـود  خواهـد  دشـمن  نـرم  جنـگ  با مقابله اهداف پیشبرد به کمک بهترین کننده عمل نیروهاي سالمت

 و مقابله مسئولیت باشند امان در مرتبط هاي آسیب و تهاجمات از بایست می خود کارزار این اندکاران دست

 جهـت  همـین  بـه . رسـانند  می انجام به خوبی به را دشمن محصوالت عناصر و عوامل، اراده علیه تهاجم

، دائمـی  مراقبـت  و بـوده  دور بـه  فاسـد  و منحرف اشخاص و جریانات حضور از باید آنان با مرتبط محیط
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 رسوخ و نفوذ از و داشته استمرار مداوم صورت به صبر و حق به تواصی فرهنگ ترویج و مستمر خودپابی

 انقالبـی  تفکر و اسالم فرهنگ بر عملی التزام بر شاريپاف با اجتماعی و سیاسی، فرهنگی هاي ناهنجاري

  . )1393، فر مقدم و نیکرو حاذق( گردد عملی جهادي روحیه و بسیجی و

  :فرهنگی دفاع اصل-4

 فرهنگی مستمر دفاع منظوره ب و مبانی به اعتقادي تفکر کردن نهادینه، متولیان در حساسیت ایجاد بدلیل

 دفـاع ، آنـان  در تردیدها و شبهات کردن برطرف و رسانی آسیب از یريگ جلو و دشمن تهاجمات مقابل در

 فرهنـگ  یـک  صـورت ه ب فرهنگی شبیخون و تهاجم با مقابله جبهه تقویت در قاطعانه و آگاهانه، عالمانه

  . )1373، فرهنگی مدارك سازمان( یابد عینیت آنان بین در ارزشی

  :فرهنگی تهاجم با مقابله آمادگی اصل-5

 زمـانی  زیـرا  است؛ آن هاي ریشه و ابعاد شناخت، فرهنگی تهاجم با مبارزه در اساسی و مهم اردمو از یکی

 داشـته  کـافی  اطـالع  او هـاي  برنامه و مهاجم دشمن از که کنیم ریزي برنامه پدیده این برابر در توانیم می

 در کـه  اسـت  ییمحورهـا  از یکـی  مبحـث  این، گیریم بکار را خود تدافعی سالح، آن با متناسب و باشیم

 بـه  نـرم  جنـگ  با مبارزه محیط در مسئوالن و مدیران. ستا شده تأکید آن بر رهبري معظم مقام بیانات

 جریانـات  و هـا  دیـدگاه ، نظریـات  هـا  صـحنه  و مراحـل  همه در بتوانند که شوند آموخته و تربیت اي گونه

 و دروغـین  چهـره  و نندبکشـا  چـالش  بـه  نـوعی  بـه  و نمـوده  نقـد  را دینی مبانی ضد و مخرب، منحرف

 فرانو استعمار. نمایند افشاء را ساختگی هاي دین، سکوالریزم، دمکراسی لیبرال چون مفاهیمی فریبانه عوام

  . نمایند ناکام را خصوص این در گران سلطه سوي از شده تدوین هاي طرح و نموده شکافی کالبد را

  : همراهی و تعامل اصل-6

 بـه  انـدرکاران  دسـت  و مخاطبین نیازهاي، یکدیگر با اقدامات و ها فعالیت وابستگی، کنونی پیچیده جهان

 و اي منطقـه  فـراوان  تهدیدات وجود. نماید می بیشتر را همگرایی و تعامل اصل به توجه ضرورت همدیگر

 نهادهـاي ، هـا  سـازمان ، نخبگان با همراهی و تعامل رویکرد به گري تصدي رویکرد از عدول اي فرامنطقه

 کشور در اجتماعی و سیاسی، فرهنگی پتانسیل و ازظرفیت گیري بهره. طلبد می را همسو حقوقی و حقیقی

 کسـب  و سـلبی  و ایجـابی  اي مقابله هاي فعالیت براي آنان سازماندهی و جذب منظور به کشور از خارج و

 بـا  همـراه  ییهمگرا و تعامل. نماید می تقویت را رویکرد این لزوم نرم تهدیدات سازي خنثی براي آمادگی

 نهـاد  مـردم  هـاي  کـانون  و مؤسسـات  و نخبگـان  و مرتبط نهادهاي و انقالب ارکان با صمیمیت و صدق

 جبهـه  ایـن  سربازان و افسران، فرماندهان بعنوان امر متولیان و مسئوالن، مدیران هاي گی ویژ از تواند می
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  . باشد

  : همدلی و ایمان اصل--7

 و نـرم  اقدامات به سخت نیمه و سخت هاي عملیات و اقدامات از سلطه نظام رویکردهاي تغییر به توجه با

 از و طلبـد  مـی  را نـرم  جنگ با مبارزه و راه به قوي ایمان نوعی به، نرم نبرد در ویژه خصوصیات سویی از

 از را الهـی  هـاي  حرکت به عالقه و عشق و پیرامون از معرفت و شناخت، باال انگیزه، همدلی دیگر سویی

 در ایمانی و روحی آمادگی ایجاد. داند می الزم را هایی صحنه چنین در حاضران هاي مشخصه و ضروریات

  . شود می محسوب جنگ این الزامات جزء تهدیدات با مقابله در فعال نقش ایفاي جهت

  : بودن هزینه کم اصل-8

 محسـوب  هـا  فعالیـت  ینبرتر هزینه جزء مخاطبین با ارتباط و... . ،اي رسانه، سیاسی، فرهنگی هاي فعالیت

 محصـوالت  تولیدات در تحوالت و تغییر سرعت و دنیا در هایی فعالیت چنین گسترش همچنین و شود می

 بایـد  اندکاران دست، مالی منابع محدودیت به توجه با. دارد هزارمیلیاردي ده چند هاي بودجه به نیاز مرتبط

 بـا ، مـرتبط  هـاي  فعالیت و فرهنگی محصوالت تتولیدا اقتصادي عرصه در که نمایند اتخاذ را هایی روش

 گسـترش . ننمایـد  ایجـاد  هـا  فعالیت روند در خللی کمبودها این سویی از و نشده مواجه مالی منابع کمبود

  . باشد ها هزینه آوردن پایین براي خوبی کمک تواند می فرهنگی هاي ساخت زیر

  : افزاري نرم نهضت و علمی نوآوري اصل-9

 بـا  مقابلـه  بـراي . اسـت  پیشـرفت  حـال  در جامعـه  نیاز خصوص این در شکنی خط و فرینیآ علم بر تأکید

 نگـرش  و شـده  محسوب کاروزار این مهم وسیله و ابزار بعنوان علم تولید مختلف هاي صحنه در دشمنان

 ویـژه  بـه  علمـی ، آموزشـی  هـاي  محـیط  در دشـمن  نـرم  جنـگ  با مقابلهي  ها عرصه و فرهنگ به علمی

 بـومی  علـوم  تولیـد ، تولید این اینکه بخصوص. باشد ساز چاره و کارساز میدان این در تواند می دانشگاهی

 غربـی  هـاي  نظریه مبلغ تقلیدي و اي ترجمه علوم ترویج از یقین بطور. باشد اسالمی غنی منابع بر مبتنی

 چنین را علم بودن مفید که است) 1385، مهر، 25( رهبري معظم مقامتأکید  این و. کرد خواهد جلوگیري

 قـاطع  طـور  بـه  را ایـن . بـود  خواهد مفید بشریت براى که هست اخالق و دین با علم":است نموده بیان

 نخواهـد  مفیـد  بشـریت  حـال  بـه ، بگیرد فاصله دین و اخالق از اگر، کند پیشرفت هم چه هر علم، بدانید

 اجتمـاعی  و سیاسـی ، عتقـادي ا، فرهنگی مقوالت در ویژه به علم تولید نهضت و افزاري نرم جنبش. "بود

 هـاي  حرکـت  اصلی گیري جهت، تر جامع اندیشه بعنوان باالتر و برتر نگرش و فکري مهندسی با تواند می

 اسـت  بـدیهی . نماید راهبري بخش ضرورت و زا درون حرکتی صورت به را نرم نبرد هاي صحنه در مقابله
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 و الهی تکامل و معنویت و نور سوي به بريراه و هدایت زمام گرفتن بدست در اعتقادي و فرهنگی غلبه

 میسـر  علـم  تولید و کسب با فرهنگی کالنهاي  سیاست تبیین و اسالمی انقالب عالیه اهداف به رسیدن

 نخواهـد  علـم  بـدون ، جامعـه ":فرمایند می) 1385، شهریور، 6( انقالب رهبر خصوص این در. شد خواهد

 زبـان  اصـالً  امـا  باشد؛ داشته حقى حرف انسان که است این مثل. بیاورد باال را خودش آرمانهاى توانست

  . "است طورى این علم نداشتن. باشد نداشته را گفتنش

  : سازي الگو اصل-10

 وگسـتره  مخـاطبین  مختلف سطوح و موضوعات کثرت و دشمنان هاي فعالیت و اقدامات، ها شیوه فراوانی

 بـه  علمـی  نگرش. باشد می ثیرگذارتأ الگوهاي و یتجامع یک نیازمند اي رسانه تولیدات و مکتوبات و قلم

 ایـن  مخـاطبین  توانـد  می اثربخش و کارآمد، مناسب، منطقی هاي مدل و الگوها ارایه با موضوعاتی چنین

 تـا  گرفتـه  ها تئوري، ها نظریه از تواند می الگوها این. نماید یاري درست روش و راه انتخاب در را ها صحنه

  . )1393، فر مقدم و نیکرو حاذق( برگیرد در را هنجاري و ريرفتا الگوهاي و ها مدل

  

  نرم جنگ با مقابله الگوي

 سیرهایی خط وها  نشانه عملی صورت به که است تحقیق مسئله تجربی و نظري طرح طبیعی دنباله، الگو

 مقابله يالگو. کند می مرتبط یکدیگر به، شد خواهند گرفته نظر در تحلیل و مشاهده کار اجراي براي که

 نـرم  قـدرت  هـاي  شـاخص  وهـا   لفـه مؤ، ابعـاد  از ثرمـؤ  گیري بهره درصورت که است اقداماتی مجموعه

 ایـن  برابـر  در را اسـالمی  نظـام  بخشی مصونیت ضریب، آمریکا نرم جنگ با مقابله در اسالمی جمهوري

 حوزه این در فعال قینمحق و صاحبنظران به مراجعه در. )1392، همکاران و امیري( دهد می افزایش تهدیدات

 و نگریسته موضوع به خود دید دایره و دریچه از هرکسی، طوریکه به. شویم می روبرو متعددي نظرات با

 در مشـترك  تقریبـاً  نقطـه  یک، این وجود با. بود خاصی تئوریک زاویه از بحث به ورود به قائل نتیجه در

 شـناخته  مقـوالت  بـه  جدي و عمیقتأکید  و هتوج آن و است اتکاء و شناسایی قابل مختلف نظرات میان

 الگـوي  و نظـري  چارچوب یک به رسیدن براي موضوع این به عنایت با. بود نرم جنگ و نرم قدرت شده

 بـا  نرم جنگ و تهدید، نرم قدرت با ارتباط در را مختلفی هاي نظریه وها  دیدگاه مقدورات حد در مفهومی

 از اعـم  غربـی  و ایرانـی  نظـران  صاحب و )مدظله(اي خامنه امام اي؛رویکرده با اسالم هاي آموزه به استناد

 اسـاس  ایـن  بـر  تـا  دهیم می قرار تبیین و مطالعه مورد را شارب جین و هانتینگنون، فوکویاما، ناي جوزف

 و طراحی براي نرم جنگ و نرم قدرت بین مفهومی و نظري نسبت یک و نظري چارچوب یک به بتوانیم
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 1388 انتخابـات  جریـان  خصوص به ایران علیه نرم جنگ نظران صاحب بین در. ماییمن ارائه الگو تدوین

 گفت توان می که بودند گذار ثیرتأ حدي به3"اکرمن پیتر"و 2"هلوي رابرت"، 1"شارپ جین"نظیر افرادي

 از رنگـی  هـاي  انقالب رهبران و دانشجویان، جوانان برداري الگو حاصل را نرم براندازي و رژیم تغییر ایده

 برداري الگو و ایران 1388 سال حوادث در راهنما اصول همچون ها این آثار واقع در. نمود تلقی ها این آثار

 مکانیزم نوع چهار شارپ جین دکتر نرم براندازي هاي روش وها  مکانیزم. باشد می مشهود خوبی به آنها از

 حاکمیـت  با زنی چانه از عبارتند مکانیزم چهار این. کند می معرفی مردمی آمیز مسالمت مبارزات براي را

 هـاي  روش، هـا  مکـانیزم  این بر عالوه. فروپاشی و) آمیز مسالمت( اجبار، مصالحه، اصالحات انجام براي

 و، همکـاري  عـدم ، کردن متقاعد، اعتراض شامل که شوند می ارائه نیز آمیز مسالمت مخالفت و اعتراض

 آن از1388 فتنـه  که است استوار رنگی انقالبهاي  تئوري ساسا بر شارپی جین الگو. است اختالل ایجاد

 ایجـاد  دنبـال  بـه  و شـود  مـی  شروع انتخابات از قبل اقداماتی، الگو این تئوري در. بود شده برداري کپی

 در رویـی  از. )1391، نـائینی ( باشـند  مـی ، مستقر نظام سقوط نهایی هدف با، حاکمیت و مردم بین گسست

 بنیـه  از حسـینی  دکتـر  و بیگـدلو  دکتر، دکترمتقی، نائینی دکتر تحقیقی کارهاي رمن جنگ مدیریت زمینه

 در آن مـدیریت هـاي   شـیوه  و نـرم  جنـگ  کلیدي هاي لفهمؤ به و برخوردارند بیشتري کاربردي و علمی

 همکاران و امیري و) 1392( همکاران و حاتمی نظیر؛ دیگري محققان که  ،اند پرداخته تعادل عدم فضاي

 همکـاران؛  و امیـري  الگـوي  در اند؛ نموده ارائه را نرم جنگ با مقابله الگوي آنها از گیري بهره با) 1392(

 ده و) روانشـناختی  و فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی( بعد پنج داراي آمریکا نرم جنگ با مقابله الگو

 و ابعـاد  دیگـر  بـه  نسـبت  یاجتمـاع  و روانشـناختی  ابعاد که است این بیانگر حاصل نتایج که است لفهمؤ

 در نیـز  همکـاران  و حاتمی. برخورداراست بیشتري وزن و اعتبار از فقیه ولی رهنمودهاي به عمل شاخص

 و اطالعـاتی  اقـدامات  عنـوان؛  تحـت  هـایی  گـام ، نـرم  جنـگ  بـا  مقابله در نگرش سازي مصون الگوي

 بعـد  سـه  کـه  کنـد  مـی  ارائه را، وردبـازخ و بخشـی اثـر سـنجش، اجـراء و اقدام، ریزي طرح، مطالعـاتی

 و مـداري  والیتمؤلفه  با محوریت شناختی بعد در که، دهد می قرار نظر مد را رفتاري و عاطفی، شناختی

 شـده  داده پـذیري  والیـت  بـه محوریـت رفتـاري بعـد در و گرایی معنویت به محوریت احساسی بعد در

 در را) مدظلـه ( اي خامنـه  امـام  دیدگاه از نرم جنگ با مقابله اصول نیز) 1395( همکاران و عیوضی. است

-3 الهـی هاي  وعده به اعتقاد اصل-2 الهی مبانی به دستاویزي اصل-1 اند؛ نموده ارائه اصل شش قالب

 در نکـردن  بـازي  اصـل -6 شناسـی  دشمن اصل-5 منجی ظهور به اعتقاد اصل-4 محوري تکلیف اصل
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  . دشمن زمین

 بـان  دیـده  توسـط  شـده  مطرح اصول و نظرات آنها راس در و شده مطرح ايالگوه و نظریات به توجه با 

 بـوده  نظـر  مـد  دشـمن  نرم جنگ با مقابله خصوص در آنچه، )مدظله(اي خامنه امام حضرت اسالمی انقالب

 بـراي  فضـا  و زمینـه  ایجـاد  با و گردد می آغاز، ها فعالیت بر اشراف و رصد، شناسایی از که است ینديآفر

   تجلی سیاسی و اعتقادي، معنوي اثرگذاري و هوشمندانه گیري ارتباط جهت در و یافته ادامه عمومی افکار

 اثـرات  کـردن  نهادینـه  بـراي ، گـردد  مـی  جامعـه  در آن گسترش و صالح اعمال تحقق موجب و یابد می

 در که، )1391، نیکرو حاذق( )2-شکل( خواهدبود کارساز مردمی سساتم و نهادها تقویت و ایجاد، ها فعالیت

  : پردازیم می آن تبیین به ادامه

  )1391، نیکرو حاذق( نرم جنگ با مقابله مفهومی مدل-2- شکل

  

  گذاري سیاست-1

 سامانه ایجاد) ج نرم جنگ با مقابله چارچوب تبیین و تعیین)ب گذاري سیاست عالی شوراي تشکیل) الف

   نرم جنگ با مقابله طراحی مرکزي ستاد اندازي راه) د نرم جنگ با مقابله کالن نظارت و کنترل
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  سازي فرهنگ-2

 تئوریـک  غنـاي  ایجاد با عمیق سازي جریان) ب آینده فرهنگی محیط به نسبت اذهان سازي آماده) الف

، توسـعه ) د روز تکنولـوژي  آخـرین  بـه  متکـی  محیط، مدرن جنگ محیط براي تجارب کردن تئوریزه) ج

 و آموزشـی  محتـواي  و مـتن  تولیـد ) و مخاطب باور کردن وربار) ه مرتبط مفاهیم کردن نهادینه و تعمیق

 شناسـی  دشمن و ستیزي دشمن روحیه نگهداشتن زنده) ز نرم جنگ شناخت و آموزش راستاي در تربیتی

   عمومی سازي آگاه، عمومی دغدغه ایجاد، سازي گفتمان) ط آن شناساندن و نرم جنگ شناخت) ح

  . دشمن رفتار وها  فعالیت، اقدامات، جامعه، مخاطبین عیتوض، ها طرح، استراتژي بر جامع اشراف -3

، اعتقـادي ، فکري مبانی، شناسایی) ب دشمن هاي تاکتیک و عملیات، استراتژي مداوم پایش و رصد) الف

 راهبـردي  دکتـرین  شـناخت  و شناسـی  کالبد) ج ها آن کشاندن چالش به براي دشمن فرهنگی و سیاسی

 در دشـمن  پنهـان  و آشـکار  هـاي  زمینـه  و تبیین، یابی ریشه، ناساییش)د نرم تهدیدات فضاي در دشمن

 اجتماعی بسترهاي و مخاطبین شناسی آسیب)و انحرافی جریانات، تردیدها، شبهات شناسایی)ه نرم جنگ

  . نرم جنگ در رو پیش سناریوهاي و دشمن حرکت بینی پیش) ز

   محیطی و ذهنی فضاسازي -4

   جامعه در ارزشی غالب جو ایجاد جهت در فرهنگی فضاسازي  -

   اسالمی انقالب آوردهاي دستو  رویکردها از مثبت سازي تصویر -

  جامعه در مثبت هیجانات و جریانات ایجاد  -

، شـهدا  همچون آن الگویی مصادیق ارایه و ارزشی و انقالبی، اسالمی شعائر تعظیم، فضاسازي  -

 ... و ایثارگري

  خودي جبهه در...  و بالندگی، نشاط، پایداري و مقاومت روحیه ایجاد  -

 نرم جنگ مدرن فضاي انفعاالت و فعل به نسیت آماج جامعه سازي آگاه و رسانی اطالع  -

  . عمومی افکار به دهی جهت  -

  هدفمند گیري ارتباط -5

 بـا  هوشـمندانه  گیـري  ارتبـاط )ب گیـري  ارتبـاط  بـراي  فرهنگی مهم و اساسی هاي زیرساخت ایجاد)الف

 کننـده  مقابلـه  انسـانی  منـابع  سـازي  توانمنـد )ج سـازي  کـادر  بـراي  وابسـته  و سـته پیو مجرب نیروهاي

 مخـاطبین  عـاطفی  روابـط  تقویـت )ه حقـوقی  و حقیقـی  گیـري  ارتبـاط  بـا  انسانی ارتباطی سازي شبکه)د

 بـا  ارتبـاطی  سـاختارهاي  ایجـاد )ز ارتبـاطی  ثیرگـذار أت هـاي  مهـارت  و ارتباطـات  اصـول  از گیري بهره)و
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 بـا  گیـري  ارتبـاط )ح خـارج  در مخـاطبین  بـا  یافتـه  نظـام  ارتباط و داخل در بسیجی کرتف یافتگی جریان

  نهاد مردم هاي تشکل و اجتماعی هاي شبکه

  سیاسی و معنوي، اعتقادي اثرگذاري و بخشی عمق -6

 جهـت  بـه  معنـوي  ارتباطـات  تعمیق)ب مخاطبین معرفتی و اعتقادي هاي پایه و دینی ایمان تقویت) الف

 تعمیـق )د فنـآوري  و علمـی  پیشـرفت  در ثیرگذاريتأ)ج استکبار روانی، روحی تهاجمات مقابل در پایداري

 بـه  جامعـه  در بسیجی تفکر تعمیق)ه جهانی تحوالت هاي آسیب از ماندن مصون براي سیاسی ارتباطات

   جامعه در امنیت احساس تعمیق)ز خواص و نخبگان بین ویژه

    معیج و فردي برانگیختگی و انگیزه ایجاد -7

   انقالب اهداف به گرایش در نوجوانان و جوانان در انگیزي نشاط و شورآفرینی) الف

   مخاطبین براي عارفانه حال و شور محتواي با انگیزشی مناسب محیط و زمینه ایجاد)ب

   فداکاري ایثارو به گرایش براي محیط کردن بخش لذت و ارزشی فضاهاي تبیین)ج

 بـا  مقابله هاي میدان در حضور براي جوانان در دینی و ملی برانگیختگی هدف با، نفس به اعتماد ایجاد) د

   ... و نفاق، سلطه، استکبار

  ... ، روشن ي آینده، امید فضاي ایجاد) ه

   آنان منزلت و عزت دادن قرار نظر مد با جوانان معنوي و مادي هاي نیاز کردن برطرف) و

    سلبی و ایجابی اقدامات -8

 و دینـی  بصـیرت  و معرفت، بخشی عمق، اعتالء بر مبتنی اسالمی تعالیم براساس کالن ریزي طرح) الف

 اقـدامات  سازي خنثی عملیات اجراي و ریزي طرح)ب اسالمی انقالب هاي ارزش عملی و فکري تحکیم

 ثیرتـأ  بـه  نسـبت  مخـاطبین  و جامعه سازي مصون و پیشگیري)ج عملیات و استراتژیک حوزه در دشمن

، اراده علیـه  تهـاجمی  هـاي  برنامه اجراي و طراحی)د بصیرتی هاي فعالیت از گیري بهره با دشمن اقدامات

 جمعیتـی  مانورهـاي  بینـی  پیش و ریزي طرح) ه )سلبی هاي فعالیت( دشمن نرم عناصر وها  پایگاه، ارکان

  . دشمن میدانی اقدامات با مقابله براي ایجابی

   جامعه در صالح عمل توسعه و گسترش -9

 و سیاسی، دینی معرفت و بینش، بصیرت عمق ایجاد با انقالبی، دینی هاي فعالیت گسترش و توسعه) الف
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 در امنیت احساس سطح بردن باال منظور به امنیتی هاي ساخت زیر کردن نهادینه و گسترش)ب فرهنگی

 بعـدي  نـد چ هـاي  شبکه ایجاد)د مقابله براي امنیتی و سیاسی، فرهنگی عملیات کردن راستا هم)ج جامعه

 فرهنگـی  و سیاسی، هنري، ادبی هاي کانون همچون شمار بی مردمی هاي تشکل سازماندهی)ه اجتماعی

 و تقویـت )ز زمـانی  و مکـانی  فشـردگی  و جهـانی  همجواري دادن قرار نظر مد با مجازي سازي شبکه)و

 فرهنـگ  ترویج، غتبلی)ح برخوردار کم مناطق در ویژه به یاري مردم و مردمی هاي فعالیت سازي نهادینه

   جامعه آحاد بین در اکرام و احساس، احترام

   مردمی هاي کانون و ها هسته، ها تشکل توسعه و ایجاد -10

 جهـت  ایـن  در توانـد  مـی  دینـی هـاي   تشکل و مردمی هاي سازمان، مؤسسات از حمایت و تقویت، ایجاد

، نیازهـا  بـرآورد  و یازسـنجی ن و خصـوص  این در مناسب گذاري هدف ضمن دلیل همین به. باشد کارساز

 متناسـب  قرآنی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، علمی مراکز فعالیت به دهی جهت و هدایت، ساماندهی برنامه

 فعالیـت  اسـتمرار  براي که گیرد قرار کار دستور در دشمن نرم جنگ با مقابله و اسالمی انقالب نیازهاي با

  .آید می شمار به امر این ضروریات از آنان اطالعات انیروزرس به و پروري نخبه و آموزش، نهادها اینگونه

  خوردگیري باز و ارزیابی -11

هـا   تطـابق  و انحـراف  زاویـه  تعیـین )پهـا   ضـعف  وهـا   موفقیت تشخیص)ب شاخص و مؤلفه تعیین)الف

  . )1391، نیکرو حاذق( نظام اصالح و ها ضعف ترمیم وها  موفقیت توسعه)ت

  

  پیشنهادات و گیري نتیجه

 پـیش  از بیش جهان مستکبرین و ها ابرقدرت، کشورها سایر به آن صدور و ایران اسالم انقالب یروزيپ با

 مستضـعفین  اصـلی  حـامی  کـه ، را اسالمی ایران افزون روز اقتدار و بردند پی اسالم مکتب نرم قدرت به

 لذا، تابیدند نمی رب، است کشده چالش به جدي بطور را آنها منافع و گردیده امپریالیسم چشم خار و جهان

 آوردن روي و )اهـداف  به رسیدن در ناکامی و باال هزینه بعلت( سخت جنگ راهبرد از گذر با سلطه نظام

، گذاشـته  اجـرا  مرحلـه  بـه  را جدیـدي  راهبـرد ، مخاطبـان  اذهـان  و افکار قراردادن هدف و نرم قدرت به

 جمهـوري  علیـه  دشـمن  راهبـرد  تـرین  مهـم  یراخ دهه دو در نیز )العالی مدظله(اي خامنه امام حضرت بطوریکه

 ها عرصه همه در عظیم و گسترده، فراگیر، پیچیده جنگی، نرم جنگ. اند کرده معرفی نرم جنگ را اسالمی

، ابـزار  و بشناسـیم  را نـرم  جنـگ  اول قـدم  در:  بایست می عرصه این در ثرمؤ تقابل و دفاع براي و است



    85نرم جنگ افسران بر حاکم اصول و نرم جنگ با مقابله نظام تبیین

 

 جنـگ  با مقابله نظام دکترین تبیین نسبت، بعد مرحله در و فرابگیریم را آنهاي  تاکتیک و ابعاد وها  لفهؤم

 اختالفـات  از پرهیـز ، شناسـی  دشمن، نرم جنگ وجود پذیرش( محوريهاي  راهبرد کردن مشخص و نرم

 نمـاي  قطـب  مثابـه  به بصیرت افزایش، آزاداندیشی هاي کرسی اندازي راه، انسجام و وحدت حفظ و درونی

 اجتمـاعی  هاي سرمایه تقویت و خودباوري، نفس به اعتماد افزایش، فرهنگی مهندسی، نرم جنگ با مقابله

 انسـانی  نیروي بر حاکم اصول و تربیت از نباید مسیر این در، نمود اقدام آن بر حاکمهاي  سیاست و) ... و

، منـر  جنـگ  افسـران  و فرماندهان بطوریکه. کرد غفلت نرم جنگ کارشناسان و افسران، فرماندهان یعنی

 در همواره دینی فرهنگ اعتالي و صیانت براي آمادگی حفظ درعین که هستند، وخالق انقالبی مدیرانی

 عنایت با. باشند می جامعه در الگوساز و الگو، بسیجی تفکر با و باشند می علمی جهاد و فرهنگی دفاع حال

  : شود می پیشنهاد مطروحه موارد به

 و سـازي  تصـمیم  بـراي  تخصصـی  عـالی هـاي   سـتاد  یـا  جنـگ  سـتاد  که سخت جنگ زمان همانند-1

 نظـام  دکتـرین  تـدویین  بـه  اقدام و شود ایجاد "نرم جنگ عالی شوراي"، گردد می تشکیل گیري تصمیم

  . بنمایند مربوطههاي  سیاست و راهبردها کردن مشخص و نرم جنگ دفاعی

 گـذاري  قانون منظر از و متولی نعنوا به لذا، است امور سرأ در اسالمی شوراي مجلس آنکه به باتوجه-2

 و نـرم  جنـگ هـاي   پـروژه  براي که آمریکا سناي قوانین و مصوبات مقابل در و نماید ورود عرصه این به

  . نماید وضع مناسبی قوانین، نماید می بودجه تخصیص و ریزي برنامه) هراسی ایران( روانی عملیات

 و متخصـص  و دلسـوز  انقالبـی  نیروهـاي  از هاسـتفاد  منظور به خودجوش فرهنگیهاي  کانون تقویت-3

 کـه  زمانی در، فرهنگی اختیار به تفکرآتش با "،فرهنگی و جهادي عملی و فکريهاي  هسته"سازي آماده

   "کند مدیریت تواند نمی درست یا است اختاللی مرکزي گاهرقرا در" )العالی مدظله(اي خامنه امام تعبیر به

  

  :منابع

  ها سخنرانی:الف

  17/3/1396 دانشجویان با دیدار - اي خامنه اهللا آیت حضرت البانق رهبر -

، کشور سراسر بسیجیان از نفر هزاران با دیدار در بیانات، اي خامنه اهللا آیت حضرت انقالب رهبر -

4/9/1388  

، کشـور  نخبگان و علمی هیأت اعضاي، اساتید با دیدار، اي خامنه اهللا آیت حضرت انقالب رهبر -
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6/8/1388  

  15/7/1388، نوشهر و چالوس مردم با دیدار، اي خامنه اهللا آیت حضرت قالبان رهبر -

  2/7/1388 رهبري خبرگان دیدار در، اي خامنه اهللا آیت حضرت انقالب رهبر -

 علمـی  نخبگـان  و دانشـجویان  دیـدار  در، اي خامنـه  اهللا آیـت  حضـرت  اسـالمی  انقالب رهبر -

4/6/1388  

  14/2/1387 فارس استان بسیجیان دیدار در، اي خامنه اهللا آیت حضرت انقالب رهبر -

 نماینـدگان  و  نمونـه  دانشـجویان  دیـدار ، اي خامنـه  اهللا آیـت  حضـرت  اسـالمی  انقـالب  رهبر -

  25/7/1385 دانشجویی مختلف هاي تشکل

  25/6/1385، جوان نخبگان با دیدار، اي خامنه اهللا آیت حضرت اسالمی انقالب رهبر -

  6/6/1385، جوان نخبگان دیدار، اي خامنه اهللا آیت حضرت اسالمی انقالب رهبر -

  5/3/1384، بسیجی دانشجویان از جمعی دیدار در، اي خامنه ... ا آیت حضرت انقالب رهبر -

  15/4/1383، همدان استان مردم با دیدار - اي خامنه اهللا آیت حضرت انقالب رهبر -

، خوزسـتان  اسـتان  شهداي ها خانواده با دیدار، اي خامنه اهللا آیت حضرت اسالمی انقالب رهبر -

18/12/1375  

، بسـیج  مقاومـت  نیـروي  فرمانـدهان  بـا  دیدار اي خامنه اهللا آیت حضرت اسالمی انقالب رهبر -

30/8/1372  

  نشریاتکتب و :ب

  دانشگاه و حوزه پژوهشگاه. قم. اللغه مقاییس ترتیب. )1387( .احمد، فارس ابن -

 انقـالب  از پـس  نـرم  جنـگ  شناسـی  ماهیت بر آمدي در. )1388( .اهللا روح، کرمانی احمدزاده -

  .  43شماره. بسیج مطالعاتی فصلنامه. ایران اسالمی

. روانـی  عملیـات  فصـلنامه . رسـانه  نقـش  بـر  کیدأت با نرم جنگ. )1388( .علیرضا، خواه آزادي -

  .  128ص، 23شماره

  . ساقی نشر. تهران. نزدیکی همین در نرم جنگ. )1389( .محمد علی، اسماعیلی -

 اطالعات ماهنامه. راهبردي سازي فلج و نرم جنگ. )1390( .محمود، عسگري و احمد، آقاجانی -

  .  98 شماره. راهبردي

 الگوي. )1392( .حمیدرضا, حاتمی, علی, بوزنجانی فرهی, محمدباقر, ذوالقدر, ابوالفضل, امیري -

  . 3 شماره، 2سال. امنیتی و حفاظتیهاي  پژوهش فصلنامه. آمریکا نرم جنگ با مقابله



    87نرم جنگ افسران بر حاکم اصول و نرم جنگ با مقابله نظام تبیین

 

 قـدرت  مطالعات فصلنامه. نرم جنگ با مقابله و بنیاد فرهنگ ملی دفاع. )1391( .مهدي، بیگدلو -

  . 8 شماره. نرم

 بـا  مقابلههاي  روش و دشمن شناسی؛شناخت دشمن. )1391(. )گردآورنده( امیر سید، پورفاضلی -

. تهـران . میاسـال  انقـالب  معظـم  رهبر) العالی مدظله( اي خامنه العظمی اهللا آیت دیدگاه از، آن

  .  اسالمی انقالب ناشرانتشارات

-علمی فصلنامه. مقابله راهکارهاي و اسالمی انقالب علیه نرم جنگ. )1390( .حمید، زاده تقی -

  .  29 شماره. روانی عملیات تخصصی

 مصـون  الگوي. )1392( .هانیه، حاتمی جهانگیر؛، سعیدزاده محمدباقر؛، حبی حمیدرضا؛، حاتمی -

-85ص، 16 شـماره ، 4 دوره. نظـامی  روانشناسی فصلنامه. نرم جنگ با لهمقاب در نگرش سازي

97  

 شـماره . روانـی  عملیـات  فصلنامه. دشمن نرم جنگ با مقابله نظام. )1391( .حمید، نیکرو حاذق -

32 .  

. نـرم  جنـگ  کارکردهاي و مفاهیم بر مروري. )1393( .حمیدرضا، فر مقدم. حمید، نیکرو حاذق -

  اسالمی انقالب پاسداران سپاه اجتماعی نگیفره معاونت ناشر. تهران

 شـماره . اسـالم  پاسدار نشریه. (ع)علی امام دیدگاه از شناسی دشمن. )1378( .احمد سید، خاتمی -

  . 14 صفحه، 209

. نـرم  جنگ با مقابله درها  دانشگاه فرهنگی مدیران نقش. )1392( .محمدرضا, الفی, جلیل, دارا -

  . 5 شماره، 2 دوره اسالمی انقالبهاي  پژوهش

 از برگرفتـه ، فرهنگـی  تهـاجم  و فرهنـگ . )1373( .اسـالمی  انقـالب  فرهنگی مدارك سازمان -

  . مولف. )العالی مدظله( رهبري معظم مقام سخنان

 امـام  پژوهشـی  و آموزشـی  مؤسسـه  انتشـارات . قـم . نـرم  جنگ. )1389( .احمدحسین، شریفی -

  .  خمینی

 ماهنامـه . فرهنگـی  تهاجم با مقابله راهکار:  فرهنگی مهندسی. )1386( .محمدامیر، نوري شیخ -

  58 شماره، زمانه

 ارائـه  و نـرم  قدرت باب در جستارهایی. )1390( .جواد محمد سید، قربی و غالمرضا، پور ضابط -

  . 122-91، )1( 14، سیاسی علوم فصلنامه، ایران براي مقابلههاي  راهبرد

 و نـرم  جنـگ . )1391( .فرهـاد , دهزا نظـري , فرزانـه , والیتـی  شـاه  میـر , محمدرحیم, عیوضی -

 ص، 4 شـماره  اول سـال . اسـالمی  انقالب پژوهشنامه. ایران اسالمی انقالب آینده سناریوهاي
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 فصـلنامه . رهبـري  معظـم  مقامهاي  اندیشه در نرم جنگ مبانی. )1395( .رحیم محمد، عیوضی -

  . 26 ص، 14 شماره. المتین حبل

 فرهنگ پژوهشگاه انتشارات. تهران. اسالمی انقالب نیجها بازتاب. )1387( .منوچهر، محمدي -

  . اسالمی اندیشه و

  . صدرا انتشارات. تهران .(ع)علی دافعه و جاذبه. )1377(. مرتضی مطهري -

 رهنمودهاي ي مجموعه: نور ي صحیفه. )1361( .اسالمی انقالب فرهنگی مدارك و اسناد مرکز -

 ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت انتشـارات  و چـاپ  زمانسا، تهران، 7 جلد، جلد 22،  (ره) خمینی امام

  .  اسالمی

 دیـدگاه  از الهـام  بـا  آن بـا  مقابله راهکارهاي و نرم جنگ. )1392( .داوود، حاتمی. سعید، ملکی -

  .  76شماره، فرهنگی مطالعات و انسانی علوم فصلنامه. رهبري معظم مقام

 محسـن  سـید  ترجمـه ، الملل بین درسیاست موفقیت ابزارهاي نرم قدرت. )1389( .جوزف، ناي -

  . )1990( (ع)صادق امام دانشگاه انتشارات . تهران. ذوالفقاري مهدي، روحانی

 دانشـگاه . )دکتـري  رساله( فرهنگی نرم جنگ با مقابله راهبردهاي. )1391( .محمد علی، نائینی -

  . تهران. (ع)حسین امام جامع

  . ساقی نشر. نتهرا. نرم جنگ مبانی و اصول. )1391( .محمد علی، نائینی -

  . سروش انتشارات. تهران. کاشانی حقیقت محمود ترجمه، روانی جنگ. )1381( .صالح، نصر -

 و اهــداف، هــا شــاخص فرهنگــی نــرم جنــگ پیرامــون کنکاشــی. )1393( .ملیحــه، نیکــروش -

    39 شماره. روانی عملیات مطالعات فصلنامه. اجتماعی -فرهنگی راهکارهاي

  


