بررسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی)
حسن مرادی
هادی جمشیديان

تاريخ دريافت1931/11/11 :

تاريخ پذيرش1936/1/51 :

چكیده:
جنگ نرم برآيند جنگ روانی ،فرهنگی و حوزههای مربوط به آنها است .جنگ نرم طیف وسیعی
از اقدامات و جنگها را در برمیگیرد .هدف اين تحقیق بررسی و واكاوی بیاناات و ديادگاههاای
مقام معظم رهبری در خصوص جنگ نرم دشمن در دانشگاه است .سثال تحقیق عباارت اسات از
اينكه مفهوم شناسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری چیست؟
در اين پژوهش از روش تحلیل محتوای كیفی استفاده شده است .بهمنظور اجرای تحقیق ،بیاناات
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از نیماه دوم  1961تاا  1939در خصاوص جناگ نارم ،تهااجم
فرهنگی ،جنگ روانی ،تهاجم تبلیغاتی ،توطئه فرهنگی و ناتوی فرهنگی و  ...در قالب  572مقولاه
با محوربندی مناسب استخراج شده است.
نتیجه تحقیق عبارت است از اينكه جنگ نرم تهاجم نارم علیاه اساالم ،انقاالب اساالمی و نظاام
جمهوری اسالمی در ابعاد اعتقادی ،فرهنگی ،علمی ،سیاسی و اجتماعی بهصورت غیر محساو ،
تدريجی و آرام ،متنوع ،پر شمول و فراگیر با غلبه بعد فرهنگی بر سااير ابعااد ،ريشاهای و عمیاق،
پیچیده ،هدفمند و سازمانيافته ،با آمیختگی حق و باطل جهت تضعیف و تخريب بهمنظاور سااق
نمودن و سلطه كامل و همهجانبه بر اين كشور است.
کلیدواژهها :جنگ نرم ،دانشگاه ،فرهنگ ،تهاجم فرهنگی
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 -۹عضو هیئتعلمی دانشگاه عالی دفاع ملیJamshidian41@gmail.com -

1
2

 01فصلنامه امنیت ملي ،سال هفتم ،شماره بیست و پنجم ،پاییز 6931



مقدمه :جنگ بهمنزلۀ بخشی از طبیعت بشر شناخته میشود كه در تاريخی به قدمت تااريخ بشار،
فراز و نشیبها داشته و با رويكردهايی مختلف تقسیم شده است .شناختهترين نوع آن تقسیمبنادی
بر اسا

شدت جنگ است كه آن را به منازعات كام شادت ،شاديد و تماامعیاار ،صاورتبنادی

میكنند .در نوع دوم ،جنگ را از نظر بهكارگیری سالح به طیفهاای جناگ گارم و سارد تفكیاک
می كنند .همچنین جنگ از حیث علنی يا مخفی بودن منازعه ،به جنگ آشكار ،نیمه پنهاان و پنهاان
تقسیمشده است .نوع ديگر دستهبندی از حیث موضاوع جناگ اسات كاه باه سیاسای ،اقتصاادی،
فرهنگی و نظامی دستهبندیشده است .درنهايت طیفشناسی جنگ ،بر اسا
اراده است .بر اسا

ابزار و روش تحمیل

اين شاخص جنگ شامل جنگ نرم و جنگ سخت اسات .ظهاور جناگ نارم

مربوط به دوره استعمار فرانوين يا جهانیسازی فرهنگ است (نائینی.)1911 ،
امروزه رهیافت تقابل گرايی و خشونت محور با محوريت اقدامات نظامی در نظام بینالملل جاای
خود را به رويكرد نارمافازاری و جناگ نارم داده اسات (عبادا خاانی .)93 :1916 ،گروهای از
نظريهپردازان آمريكايی معتقد به رويكرد جنگ نرم؛ اعتقااد دارناد اياران باه علات برخاورداری از
پیشینۀ دموكراسی و وجود نهادهای مردمساالر و همچنین پتانسیلهای موجاود بارای حركاتهاای
مردمی و غیردولتی از استعداد بااليی برای تغییر نظاام سیاسای باه روشهاای غیار خشاونتآمیاز
برخوردار است (همان.)57 :
آنان با بهرهگیری از سازوكارهای روانشناختی و جامعهشناختی در پی آن هستند تا فرهنگ ،رواب
و نهادهای اجتماعی ،احسا

دلبستگی و انسجام ملی ،وحدت سیاسی و مذهبی و جز آن را آماج

فشار و تهديد قرار دهند و زمینه تغییر رفتار و فروپاشی از درون را فاراهم ساازند (ضایايی پارور،
.)511-572:1917
نمونههای فراوان از كاربرد جنگ نرم در صفحات تاريخ بهويژه علیه انقاالب اساالمی در دو دهاه
اخیر وجود دارد .دخالت گسترده در امور داخلای اياران در زمیناه انتخاباات ،حقاوق بشار ،زناان،
رسانهها و مذاهب ،تبلیغ و ترويج دوگانگی حاكمیت در ايران و فعالسازی و حمايت از شبكههای
رسانهای ضد ايرانی بخشهايی از سند امنیت ملی امريكا در سال  5226است (راهبرد امنیات ملای
آمريكا .)5226 ،رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) از آغاز دهه هفتاد با تعابیر مختلفی نظیار تهااجم
فرهنگی ،ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و جنگ نرم خطر آن را مطرح كرده و مسائولین را باه
چارهانديشی در برابر آن فراخواندند .معظم له از سال  1961در خصوص مفاهیم جنگ نرم ،تهاجم
فرهنگی ،جنگ روانی ،تهاجم تبلیغااتی ،توطئاه فرهنگای و نااتوی فرهنگای و ...مطالاب بسایاری
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فرمودهاند .دغدغه محقق تبیین نشدن عمق زوايای پنهان و پیدای فرمايشات مقام معظم رهباری در
خصوص جنگ نرم دشمن در دانشگاه و راههای مقابله ،در يک تصوير كلی و جامع است.
اهمیت و ضرورت تحقیق :آرار و تبعات جنگ نرم در جامعه طی دهاههاای اخیار در عرصاههاای
مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی بسیار زياد بوده و الگوهای رفتاری جامعۀ دانشاگاهی
را تحت تأریر قرار داده است .هشدارهای مكرر مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و تأكید بارای
مقابلۀ همهجانبه با جنگ نرم دشمن و جدی گرفتن آن توس مردم و نخبگاان و مسائوالن كشاور،
بهويژه دانشگاهیان از يکسو و همچنین نبود تحقیقی جامع پیرامون مفهاوم جناگ نارم دشامن در
دانشگاهها مطابق با نگاه واليتفقیه از سوی ديگر اهمیت انجام اين تحقیق را ضروری میسازد.
با توجه به موارد فوق ،شناخت و تبیین جنگ نرم دشمن در دانشگاههای كشاور از ديادگاه مقاام
معظم رهبری اهمیت خاصی دارد كه در اين تحقیق مورد توجه قرارگرفته است .انجام اين تحقیاق
میتواند برای شناخت و تبیین جامع ابعاد و گساتره جناگ نارم در دانشاگاههاا را از ديادگاه اماام
خامنهای (مدظلهالعالی) شفافسازی نموده و باا نگااه جاامع در مقابلاه باه جناگ نارم در محای
دانشگاهها در سلسلهمراتب تصمیمگیری و تصمیمسازی حساسیت مسئوالن و متولیان امر كشاور را
افزايش دهد.
پیشینه تحقیق :نگاهی به تاريخ گذشتۀ جنگها نشان میدهد از همان ابتدا كه جنگ ساخت آغااز
شد ،عملیات روانی نیز صورت میگرفته است تا از شورشهای مناطق تسخیرشده جلوگیری شود.
در قرن گذشتۀ میالدی كه جنگ سرد بین دو بلوک در جريان باود؛ هماراه و در كناار جناگهاای
نیابتی شیوۀ غالب مواجهه دو قطب قدرت شیوۀ جنگ فرهنگی و روانی بود .ايان روش هاماكناون
نیز به صورتی ديگر دنبال میشود .از مهمترين مصاديق جنگ نارم كاه باا رويكارد برانادازی نارم
حكومتها در سالهای اخیر دنبال میشود ،پديدۀ «انقالبهای رنگی يا مخملی» اسات (رنجباران،
 .)12 :1911در خصوص جنگ نرم پژوهشهای مختلف نظیر ماوارد زيار باهعمالآماده اماا هایچ
تحقیقی از ديدگاه رهبری با رويكرد راهبردی برای مقابله با آن در دانشگاهها انجام نشده است.
هالد

اصالاللي :بررسای و شاناخت جنااگ نارم دشاامن در دانشاگاه از ديادگاه اماام خامنااهای

(مدظلهالعالی) است.
اهدا

فرعي:
 -1شناخت ويژگیهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی).
 -5شناخت اهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی).
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 -9شناخت روشهای (شیوههای) جنگ نرم دشامن در دانشاگاه از ديادگاه اماام خامناهای
(مدظلهالعالی).
 -4شناخت مالحظات و راههای مقابلاه باا جناگ نارم دشامن در دانشاگاه از ديادگاه اماام
خامنهای (مدظلهالعالی) است.
سؤال اصلي :جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) چیست؟
سؤالهای فرعي:
 .1ويژگیهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) چیست؟
 .5اهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) چیست؟
 .9شیوههای جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) چیست؟
 .4مالحظات و راههای مقابله با جناگ نارم دشامن در دانشاگاه از ديادگاه اماام خامناهای
(مدظلهالعالی) چیست؟
ادبیات و مبانی نظری تحقیق :دانشگاه مركز گردآمدن انسانهاای مشاتاق داناش و فان ،جايگااه
پرورش سرمايه انسانى ،عامل نوسازى مناسبات اجتماعى ،انتقال و ابداع فناوری ،مغز متفكر جامعاه
و در يکكالم ،دانشگاه مهد نوسازی اجتماعى و توسعه است (رئوفی .)73 :1974 ،در ايان تحقیاق
دانشگاه عالیترين نهاد تولید ،ترويج ،توزيع و انتشار دانش و پرورش سرمايه انسانى است.
جنگ نرم :در خصوص جنگ نرم تعابیر و تعاريف بسیار است .مفهوم جناگ نارم كاه در مقابال
جنگ سخت مورداستفاده واقعشده ،دارای تعريف واحد كه موردپذيرش همگان باشد نیسات و تاا
حدی تلقی و برداشت افراد ،جريانها و دولتهای گوناگون از جنگ نرم متفاوت است .جنگ نارم
در پی از پا درآوردن انديشه و تفكر جامعۀ هدف است تا حلقههای فكری و فرهنگی آن را سست
كند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی – اجتماعی حاكم تزلزل و بایربااتی پدياد آورد
(ماه پیشانیان .)57 :1932 ،جنگ نرم عبارت است از مجموعه تحاوالتی كاه موجاب دگرگاونی در
هويت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول نظام سیاسی گردد (نائینی.)45 :1917 ،
جنگ نرم توانايی به دست آوردن چیزی است كه میخاواهیم باا جاذب و اقنااع ساايرين جهات
تحقق اهداف خود احصاء كنیم .اين نوع جنگ با جنگ سخت متفاوت است چراكه جاذب ،بسایار
ارزانتر و كاراتر از اجبار است (ناای .)3 :1919 ،گروهای جناگ نارم را اساتفادۀ طراحایشاده از
تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن ،برای نفوذ در مختصات فكری دشمن باا توسال باه شایوههاايی
میدانند كه موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری میشود (كاالینز.)417: 1972 ،اساتفادۀ ياک
كشور از قدرت نرم برای دستكاری افكار عمومی كشاور آمااج و تغییار نگارشهاا و رفتارهاای



بررسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی)01

سیاسی آنان را نیز جنگ نرم میدانند (حمزه پور .)41 :1916 ،جنگ نرم نبرد همهجانبه ،تادريجی،
متناوب ،متنوع و منعطف است كاه اهاداف داخلای آن دربرگیرنادۀ فروپاشای ،برانادازی از درون،
استحاله و بیرباتسازی است (رنجبران.)45 :1913 ،
با توجه به مطالب يادشده ،جنگ نرم را میتوان چنین تعريف است :جنگ نرم عباارت از اساتفادۀ
طراحیشاده از شایوههاا و ابزارهاای فرهنگای سیاسای جهات نفاوذ در ذهنیات ،دل ،عواطاف و
احساسات گروه هدف بهمنظور تحمیل اراده است .از اين مختصر نیز میتوان نتیجه گرفت كه ايان
جنگ ،نرمافزارانه و با كاربرد روشهای غیرخشنونتآمیز ،تحمیل اراده دشمن و اهاداف او محقاق
میشود.
رهبر معظم انقالب در اين مورد با هدف شناخت بیشتر جامعه و نخبگان با ادبیات مختلف ،جناگ
نرم را معرفی و بهخوبی تبیین فرمودهاند .برخی از بیانات ايشان در ايان خصاوص ذكار مایشاود:
جنگ نرم ،يک تهاجم فرهنگی ،بلكه يک شبیخون ،غارت و قتلعام فرهنگی اسات (.)1971/4/55
جنگ نرم ،يعنی ايجاد ترديد در دلها و ذهنهای مردم .جنگ نرم ،يعنی جنگ بهوسایله ابزارهاای
فرهنگای و پیشاارفته امااروزی .جنااگ ناارم ،يعنای جنااگ بااهوسایله نفااوذ ،دروو و شااايعهپراكنای
( .)1911/3/4جنگ نرم ،يعنی تهاجم به مرزهاای ايماانی ،عقیادتی و فرهنگای ( .)1911 /5/55باا
توجه به مطالب فوق جنگ نرم دشمن در دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری عبارت است :اساتفادۀ
طراحیشاده از شایوههاا و ابزارهاای فرهنگای سیاسای جهات نفاوذ در ذهنیات ،دل ،عواطاف و
احساسات گروه هدف بهمنظور تحمیل اراده .جنگ نرم سلطه كامل و همهجانبه در ابعااد اعتقاادی،
فرهنگی ،علمی ،سیاسی و اجتماعی است .در جنگ نرم نفوذ در ذهنیت ،دل ،عواطف و احساسات
گروه هدف با شیوهها و ابزارهای فرهنگی سیاسی بهمنظور تحمیال اراده باهمنظاور و كااربرد ايان
تأریرگذاری ،دگرگونی هويت فرهنگی و ناامید ساختن مردم از مبارزه و نظام سیاسی است.
ویژگيهای جنگ نرم:
جنگ نرم امروزه مثررترين ،كارآمدترين ،كمهزينهترين و درعینحال خطرناکترين و پیچیدهتارين
نوع جنگ علیه ارزشها و امنیت ملی يک كشور است ،چون میتوان با كمترين هزيناه ،باا حاذف
لشكركشی و از بین بردن مقاومتهای فیزيكی به هدفها رسید.
در جنگ نرم شما هیچگونه مرزی را با دشمن نمیبینید ،يعنی نه از تاكتیکهای آنان با خبريد و نه
از نوع و نحوه حمله اطالع داريد و نه حتی نفرات آنان را بهدرستی میتوانیاد تشاخیص دهیاد ،از
همین رو پیروزی يا شكست در جنگ نرم بهمراتب مهمتر و بسی دشوارتر از جناگ نظاامی اسات
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(عصاريان نژاد.)12 :1911 ،
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) میفرمايند :جنگ نرم طی ياک فرايناد تادريجی ،خزناده و آرام
اعمال میشود .بهعبارت ديگر تحوالت فرهنگای و تغییار هويات و ويژگایهاا و خصاائص ملای
زمانبر و گاهی با تغییرات نسلی همزاد است .تهاجم فرهنگى ،مثل خودِ كار فرهنگى ،اقادام آرام و
بیسر و صدايی است ( .)1971/1/51تغییر هويت واقعى نظاام باهتادريج و آرام حاصال مایشاود
(.)1917/3/54
اهدا

جنگ نرم:

در جنگ نرم تالش میشود با تأریرگذاری بر باورها و ارزشهای يک ملت ،انديشه و الگوی اداره
كشور كه هويتدهنده نظام سیاسی است به چالش كشیده شاود .حاوزه عمال ايان جناگ افكاار،
اعتقادات ،باورها ،ارزشها ،عاليق و گرايشهای جامعه هدف اسات كاه مهااجم بارای اشاغال آن
برنامهريزی میكند و درنهايت با تصرف اذهان و قلوب مردمان كشور هادف ،تغییار در سااختارها
پديد میآيد.
شايمر بر اين اعتقاد است كه اگر قدرت بزرگ جهانی صرفاً از طريق قابلیتهای سختافزاری باه
كنش راهبردی مبادرت كند ،در آن شراي ائتالفهای گستردهای در برابر چناین باازيگرانی ايجااد
میشود .به همین دلیل است كه آمريكا ترجیح میدهد تا از الگوهای نرم افزاری به موازات الگوهای
سخت افزاری قدرت استفاده كند (میرشايمر  )71 :1931و مداخله گرايای آمريكاا در دوران بعاد از
جنگ سرد ،عموماً در شرايطی به انجام رسید كه تأمینكننده منافع حیاتی آمريكا در نقااط مختلاف
جهان باشد اين منافع ممكن است دارای نتايج كوتاهمدت يا بلندمدت برای سیاست خارجی آمريكا
باشد؛ اما اگر منافع از ابعاد فراگیرتری برخوردار باشد اصل عملیاتی در رفتار خارجی حكم میكناد
كه مداخلهگری با تمام ابزارها و در حداقل زمان ممكن به انجام رسد (والت.)519 :1311 ،
آمريكا برای بهرهگیری مطلوب از مداخلهگرايی سعی داشته است تاا آن را در چاارچوب قواعاد
جهانی در سازمان ملل موردتوجه قرار دهد .هدف آمريكا از تحوالت در الگاو ،سااختار و كااركرد
مداخلهگرايی را بايد در چارچوب و روندی موردتوجه قارارداد كاه در راساتای آن مداخلاهگاری
بهگونهای همهجانبه نهادينه شود  ...بهرهگیری از قواعد بینالمللی را با استناد به قوانین داخلی ،بهره
گیری از ساختارهای بینالمللی را به بهرهگیری از ساختارهای داخلای تغییار دهناد (والات:1311 ،
 .)911ضرورتهای قدرت نرم ايجاب میكند كه بتوان از طريق فرآيندهای همكاری جويانه گاروه
های تخصصی با ساختار حكومتی ،روشهای مطلوب در امنیت سازی و قدرت سازی را شناسايی
نمايند .برای درک مطلوبتر چگونگی مداخلهگرايای در ادراک و رفتاار سیاساتگاذاران خاارجی
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آمريكا ،مكانیسمهای مداخلهگری و ابزارهای مداخلهگری تحلیل كرد (وولفورث.)66 :5224 ،
ابزارهای جنگ نرم
امروزه مهمترين و مثررترين شیوههای جنگ نرم را شامل سه روش :گفتاری ،رفتااری و شابكهای
(ديجیتالی و الكترونیكی) معرفی میكنند .عملیات روانی ،عملیاات ادراكای ،ديپلماسای عماومی و
فريب تاكتیكی را در مقولۀ روشهای اصلی گفتاری جنگ نرم قرار داده و اعتراض ،نافرمانی مدنی،
عدم همكاری و تحصن ،مداخله غیر خشونتآمیز و جذب مخالفان ازجمله مهامتارين روشهاای
رفتاری معرفی میكند (آل علی.)123 :1911 ،
تكنیکهای رسانهای ازجمله مهمترين روشهای مورداستفادۀ عامالن جنگ نارم اسات .عاامالن و
متولیان اشاعۀ فرهنگی از رسانهها بهمنزلۀ ابزارهايی عملیات روانی و جنگ نرم استفاده میكنند كاه
با بهرهگیری از آنها میتوانند اذهان مخاطبان را دستكاری نموده و نگرشهاای ناوينی در اذهاان
آنان شكل داد (عبدا خانی.)11 :1932 ،اگر جنگ نرم را فرآيند رقابت بار سار قادرت اجتمااعی
میان دولت و گروههای غیردولتی معرفی كنیم ،هر عاملی كه بتواند میزان قدرت دولات را باه نفاع
گروههای خواهان تغییر سیستم سیاسی كاهش دهد ،ابزار براندازی نرم به شمار میآيد (كالهچیاان،
 .)41 :1917حضرت امام خمینی (ره) معتقد بودند كه بسیاری از سازمانهای باهاصاطالح جهاانی،
ساخته و پرداختۀ قدرتهای بزرگ و استعمارگران میباشند كه به منظور چپاول مستضاعفان عاالم،
تأسیسشدهاند (صحیفه نور ،ج  .)119 :15جین شارپ نیز اساتفاده از ظرفیاتهاای باینالمللای را
توصیه نموده (شريفی.)152 :1911 ،
جین شارپ از دهه  ،12تئوریهای نافرمانی مدنی را مطالعه كرده بود .از نظر او ايان تئاوریهاا،
فرمانبری و نافرمانی موضوعات ماذهبی و اخالقای محساوب مایشاوند ناه موضاوعات سیاسای.
(نمايندگی ولیفقیه سپاه )527:1913 ،شارپ كه از طرفداران آموزۀ عدم خشونت گاندی اسات ،در
كتاب خود با عنوان« :نظام روشمند بارای رهاايی» 131 ،روش را بارای اقادامات دور از خشاونت
برمیشمارد .وی میگويد« :سالیان سال ،يكی از مهمترين نگرانیهای من اين بوده است كاه ماردم
چگونه میتوانند جلوی به وجود آمدن ديكتاتوری را بگیرند يا ديكتاتوریهای موجاود را از میاان
بر دارند ...من تالش نمودهام با دقت به كاراترين روشها برای شكست دادن ديكتاتورها بینديشام.
روشهايی كه تا حد امكان كمترين رنج را به افراد وارد كند و تا حد ممكن باعاث از میاان رفاتن
جان انسانها نشود .در اين تالش به سالها مطالعهام درباره ديكتاتوریهاا ،نهضاتهاای مقاومات،
انقالبها ،افكار سیاسی ،سیستمهای حكومتی و بهخصوص مبارزات واقعبینانه بی خشونت توجاه
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نمودهام ...اصول من هیچ ربطی به بیعملی ندارند .آنها بر تجزيه و تحلیل قدرت ديكتاتوری قارار
دارند و اينكه چگونه میتوان آنها را در هم شكست .به اين معنا كه شهروندان در همه ساطوح از
اطاعت قدرت دولتی و نهادهای آن سرپیچی كنند( ».پورسعید)157 :1913،
شارپ در كتاب :از ديكتاتوری تا دموكراسی میگويد« :مبارزه غیرخشونت آمیز بسیار پیچیدهتر از
راههای مبتنی بر خشونت است و حاوی انواع بسیار متناوعی از مباارزه اسات .بارخالف مباارزات
مبتنی بر خشونت ،مبارزات غیرخشونت آمیز توس جنگافزارهای روانای ،اجتمااعی ،اقتصاادی و
سیاسی كه توس مردم و مثسسات اجتماع به كار گرفته میشاوند ،مایجنگناد .ايان ساالحهاا باا
نامهای گوناگونی همچون اعتراضات ،اعتصابات ،عدم همكاریها ،تحريمها ،بیمیلیها و نیروهاای
مردمی شناخته شدهاند ».اولین سازوكار تغییر كیش است ،يعنی اعضای گروه رقیب از لحاظ روانای
و عاطفی در مقابل ظلمی كه به مخالفین روا داشته شده است ،تحريک شوند .سازوكارهای بعادی،
اجبار غیر خشونتآمیز ،نافرمانی ديوانساالری دولت و عدم اطاعات و تجزياه و فروپاشای اسات.
ديدگاه اصلی شارپ اين است كه قدرت يكدست نیست؛ يعنی قدرت برگرفته از ويژگیهای ذاتای
صاحبانش نیست .برای شارپ ،قدرت سیاسی برگرفته از فرمانبران دولت است .اعتقااد بنیاادين او
اين است كه هر ساختار قدرتی مبتنی است بر فرمانبری اطاعات كننادگان از دساتورات حااكم ياا
حاكمان است (شارپ.)17 :1911،
الگوی اندلس يكی از الگوهای براندازی نرم است كه از طرياق تضاعیف و جاايگزينی باورهاا و
ارزشها و اشاعۀ فساد اقتصادی ،اخالقی و رفتاری و همچنین ايجااد اخاتالف و تفرقاه ،موجباات
تحقق پروژه ناكارآمدسازی و فروپاشی نظام سیاسی را فراهم مینمايد .طبق اين الگو ،جنگ نرم در
سه سطح :فساد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،موجبات ناكارآمدی نظام موجود را فراهم میساازد و
بهتدريج نظام موجود و حاكمان آن در باورهای ذهنای ماردم بایاعتباار نماوده و جامعاه را دچاار
استحالۀ فرهنگی و رویگردانی از كاركردهای نظام مینمايد (سراج.)4 :1911 ،
الگوی اندلسی جنگ نرم بر قطعهای از تجربه تاريخی مسلمین در اروپا پايهگذاری شده اسات .در
اين مقطع تاريخی كه زمان آن به اواخر قرن اول هجری برمیگردد .مسلمانان تحت تأریر انگیزههای
دينی و شور مذهبی ،با سرعتی كمنظیر بر سراسر اندلس و حتی اعماق فرانساه مسال شادند ،اماا
بهمرور با بروز اختالفات میان گروههای مختلف مسالمان بارای كساب قادرت ،دنیاازدگی ،فسااد
اخالقی و رفاهطلبی ،بسیاری از مسلمانان بهويژه در سران و بزرگان آنهاا ،زمیناۀ آسایبپاذيری و
انحطاط فراهم شد (رجبی دوانی.)111 :1911 ،رفتار سیاسی نخبگان متأرر از اطالعات ،تحلیلهاا و
برآوردهای آنان است .آنجايی كه بايد برای مردم و بدنۀ جامعه صحنه جناگ نارم را تبیاین كنناد،
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آگاهی و بصیرت دهناد ،غاياب هساتند و ياا در ماورد حاوادث و لحظاههاای حساا

از آنهاا

موضعگیری ديده نمیشود و مرزهای خود را با دشمن شفاف نمیكنند .تأریرگذاری در ايان ساطح
از جنگ نرم در نخبگان شامل مواردی است كه در جدول زير اشاره شده است.
حوزههای تأریر جنگ نرم

مصاديق و محورهای تأریر

بر نخبگان

 .1تأریرگذاری بر قدرت پیش بینی و برآورد جنگ نرم توس نخبگان و مسئوالن
 .5تأریر بر فرآيند تصمیمگیریهای راهبردی در مقابله با جنگ نرم توس نخبگان و
حوزۀ انديشه و مديريت
ادراک نخبگان

مسئوالن
 .9تأریر بر تحلیل رويدادها و روندها توس نخبگان در شراي جنگ نرم
 .4پیچیده كردن تحلیل صحنهی جنگ نرم برای نخبگان
 .1برهم ريختن مرزبندی با دشمن و مشتبه شدن حق و باطل
 .1تأریرگذاری بر خودباوری ملی نخبگان
 .5القای بحران كارآمدی و مديريت
 .9تأریرگذاری بر دلبستگی ملی نخبگان
 .4ايجاد انفعال و خودباختگی در نخبگان

حوزۀ عزم و ارادۀ نخبگان

 .1كاهش روحیۀ خطرپذيری نخبگان
 .6ايجاد ناپايداری و عدم ربات در تصمیمات
 .7نبود شجاعت و شهامت در تصمیمگیری بهموقع
 .1تقويت شک و ترديد در موضعگیری در لحظههای حسا
 .3نامید كردن در كسب نتايج و تأریر اقدامات در مقابله با جنگ نرم
(جدول شماره )1

روش شناسی تحقیق :روش اين مقاله ،روش كیفی از نوع تحلیل مضمون 1است.
جامعه آماری در اين بررسی ،آرار ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلاهالعاالی) در دوره رهباری
ايشان تا ابتدای سال  1939بوده است .اسناد مورد استفاده منابع مارتب باا موضاوع تحقیاق اسات.
اسناد بهصورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند .نمونهگیری پاژوهش از ناوع هدفمناد اسات.
پاراگرافها و جمالت متنی منتخب بهمنزله واحد تحلیل است .در واقع اين تحلیل محتوا به دنباال
ارتباط میان مقوالت مربوط به جنگ نرم بوده و برای اين كار ،از نرمافازار « »MAX-QDRكاه نارم
افزاری متنكاو و جستجوگر كلمات موردنظر در متن تعیین شده و ارتباط آنها مایباشاد ،اساتفاده
شده است .جستجو در نرمافزار «حديث واليت» (مجموعه كلیه آرار ،مكاتبات ،بیاناات و پیاامهاای
Thematic Analysis

1-
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حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)) و سايت رسمی دفتر ايشان نشان میدهد.
ابزارهای اين روش ،تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبكه مضاامین اسات كاه معماوالً در تحلیال
مضمون به كار میروند .قالب مضامین ،فهرستی از مضاامین را باهصاورت سلساله مراتبای باازگو
میكند .شبكه مضامین نیز ارتباط میان مضامین را در نگارههايی شبیه تارنما نشان میدهاد (عابادی
جعفری و همكاران .)131 :1939 ،ما در اين پژوهش برای مرحله تلخیص از

نرمافزار MAXQDA

بهره بردهايم و مضمونهای اولیه خود را از منابع و سخنان حضرت امام خامناهای (مدظلاهالعاالی)
استخراج كردهايم و يک قالب مضامین را ساختار دادهايم .سپس اين مضمونهای اولیه را در شابكه
مضامین به هم ارتباط داديم و يک مضمون مركبای باه دسات آورديام و بار ايان اساا

مقالاه را

صورتبندی كرديم.
روش تجزيه و تحلیل دادههای اين پژوهش از طريق ساختمند كردن دادهها با استفاده از جدولهاا
و طبقهبندی است .برای دستیابی به نتاايج مفیاد و بامعناا در تحقیقاات كیفای ،الزم اسات دادههاا
بهصورت روشمند تحلیل شود و اين امر ،تنها با ربت نظاممند و تبیین روشهای تحلیال و اساتفاده
از ابزارهای كارآمد امكانپذير است.
با بررسی نظرات رهبر معظم انقالب و دستیابی به آرای معظملاه پیراماون موضاوعات مرباوط باه
جنگ نرم میتوان ابعادی را در مورد موضوع مورد تحقیق ارائه نمود .ابتدا كلیه آراار و مكاتباات و
بیانات و پیامهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) بهدقت مورد مطالعه قرار گرفات و مطالاب
مرتب با جنگ نرم ،موضوعات مرتب با آن و بايد و نبايدهای مورد تأكید معظاملاه در ايان زمیناه
استخراج و تنظیم گرديد .در مرحله بعد ،با توجه به شراي و موقعیت مطرح شدن ،مفااهیم اصالی
تعیین و كدگذاری آنها انجام گرديد.
در محوربندی عناصر و مفاهیم جنگ نرم ،اگرچه تالش گرديد تا نزديکترين و دقیقترين مفاهیم
و گزارهها در يک طبقه يا يک محور قرار گیرند ،لكن در پژوهشهای كیفی میزان تخصص ،دانش،
عالقه ،تجربه و قدرت تحلیل و استنباط محقق از عواملی است كه نتاايج پاژوهش را تحات تاأریر
قرار میدهد و اگر توس محقق ديگری ياا در ماوقعیتی ديگار دساتهبنادی گردناد ممكان اسات
محوربندیهای ديگری حاصل آيد كه ممكن است صرفاً در چینش آنها در طبقات تفاوتی حاصل
گردد كه اين امر بديهی مینمايد .لكن در اصل وجود گزارههای استخراجشده از ماتن قطعااً تغییار
قابل مالحظهای حاصل نخواهد شد.
در ابتدای كار با استفاده از نرمافزار حديث واليت كه حاوی سخنان ،پیامها و كتابهاای حضارت
امام خامنهای (مدظلهالعالی) است ،واژههای باال را جستوجو كرده ،موارد انتخاب شدند .سپس باا
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بهكارگیری نرمافزار  ،MAXQDAسندهای حاوی ماوارد انتخاابی فراخاوان و عملیاات كدگاذاری
اولیه روی آنها صورت گرفت .در مرحله بعد ،مضامونهاای اولیاه باه هام مارتب شاد و شابكه
مضامینی به دست آمد .سپس اين مضمونها در دساته بازرگتار و كلایتار قارار داده شاد و پانج
مضمون اصلی به دست آمد كه عبارت است از :اهداف جنگ نرم در دانشگاه ،ويژگایهاای جناگ
نرم در دانشگاه ،روشهای جنگ نرم در دانشگاه ،زمینههای آسیبپذيری جناگ نارم در دانشاگاه،
مالحظات و راهكارهای مقابله با جنگ نرم در دانشگاه .در نهايت و در پايان كار با توجه به قالب و
مضامین و نیز شبكه مضامین ،به يک مضامون مركبای دسات ياافتیم؛ دانشاگاه وابساته بایديان و
بیهويت هدف جنگ نرم دشمن.
یافتههای تحقیق :با توجه به موضوع پژوهش و روش تحقیق در آن و بررسیهاای انجاام شاده،
نتايج آن ارائه میشود.
جنگ نرم و واژگان مرتب  :جستجو در نرمافزار حديث واليت و سايت رسمی دفتر ايشان نشاان
میدهد كه معظمله به واژه جنگ نرم اشاره فرمودهاند.
مهمترين مفاهیم مرتب و ملحقات آن با جنگ نرم از ديدگاه مقام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی)
عبارت است از :توطئه فرهنگی از اقدامات توطئه آمیز دشمنان ( )1961/24/14جنگ روانی يكی از
توطئههای دشمنان ( )1961/24/59آماج تهاجمات فرهنگی دشمنان ( )1961/23/51توطئاه دشامن
در مجموعه عقايد و عواطف ملت مسلمان ( )1961/15/24كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی برای
واردكردن فشار بهوسایله قلام باه مزدهاا ( )1963/25/ 15نبارد فرهنگای ( )1963/25/15بمبااران
تبلیغاتی دشمن در عدم حفظ ظواهر اسالمی ( )1963/29/25يک جنگ تمامعیار فرهنگی علیاه ماا
( )1972/26/51اقدامات دشمن ،تهاجم فرهنگای-شابیخون فرهنگای-غاارت فرهنگای -قتالعاام
فرهنگی ( )1971/29/19ناتوی فرهنگی (.)1911/21/17
اهداف جنگ نرم دشمن از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
در بررسیهای بهعملآمده از مطالب و فرمايشات مقام معظم رهبری در خصاوص اهاداف جناگ
نرم دشمن در دانشگاه ،با انتخاب جملههای مربوط به ويژگیهای و مفااهیم آنهاا اساتخراج شاد.
برای جلوگیری از طوالنی شدن ،از بیان جمالت و متون انتخابی و مفاهیم و مقوالت و گزارههاای
استخراج و استنباط شده بیان میشود .در خصوص اهداف جنگ نرم از ديدگاه مقام معظم رهباری
(مدظلهالعالی) از متنهای انتخاب شده از آرار ،مكاتبات ،بیانات يا حضرت اماام خامناهای مفااهیم
استخراج و پس از تجمیع مفاهیم همسان و همگرا ،مقوالت مشخص شدند كه در جدول ( )5زيار
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آورده شده است:
جدول ( )5نمونه متنها و مفاهیم استخراج شده از آرار ،مكاتبات ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
ردیف

تاریخ

متن

مفهوم

6

1911/7/4

جنگ نرم ،يعنی ايجاد ترديد در دلها و ذهنهای مردم

ايجاد ترديد در دلها و ذهنها

۹

11/5/55

جنگ نرم ،يعنی تهاجم به مرزهای ايمانی ،عقیدتی و فرهنگی،

تهاجم به مرزهای ايمانی ،عقیدتی و فرهنگی،

9

73/15/1

دانشگاه صحنه زورآزمايى فرهنگى سیاسى تبلیغاتى استكبار و

دانشگاه صحنه زورآزمايى فرهنگى سیاسى

صهیونیسم با انقالب و نظام اسالمى

تبلیغاتى

71/5/5
۸

۶

آماج بسیارى از تبلیغات خصمانه دشمنان ،در درجه اول ،دانشجويان
و دانشگاهیاناند؛ سست كردن عزم مسئوالن و اررگذاری روی بدنهی

73/11/54

دانشجوئی از راههای فرهنگی؛

73/15/1

نقشه دشمن كار فرهنگی برای از بین بردن ايمان جوانان و

72/3/52

دانشجويان است؛ طراحی كردند كه دانشگاه بیدين زايیده بشود؛
پاشیدن بذر و ترويج بیايمانی در محی علم و روشنفكری و آگاهی

11/12/13

و معرفت؛

آماج دانشجويان و دانشگاهیاناند /اررگذاری
روی بدنه دانشجوئی از راههای فرهنگی
از بین بردن ايمان دانشجويان /دانشگاه
بیدين زايیده بشود/
ترويج بیايمانی در محی علم

دشمن علیالقاعده دو تا كار را برای دانشگاه ما برنامهريزی میكند:
1

32/6/5

يكی علم زدايی ،يكی دين زدايی؛ از دانشگاه علم زدايی بشود ،از

علم زدايی ،يكی دين زدايی

دانشگاه دين زدايی بشود.
هدف پاشیدن بذر بیايمانی دشمنان در محی علم است؛ نفوذ

پاشیدن بذر بیايمانی دشمنان در محی علم/

72/26/19

آسیبهای فرهنگی و بیمباالتی در مقابل دين ،يكی از مشكالت

نفوذ آسیبهای فرهنگی وبی مباالتی در مقابل

63/7/1

محی دانشجوئی و دانشجو

دين

15/1/59

قصد نظام استكباری بیتفاوت به آرمانها و عقايد و هدفهاست

بیتفاوتی به آرمانها و عقايد

1911/1/6

اقتدار علمی ،آماج بسیاری از توطئههای امروزی علیه ج.ا.ا؛ هدف

۰
۴

دشمن منصرف كردن دانشگاه از صراط مستقیم علم و دين و
3

تضعیف اقتدار علمی/
منصرف كردن دانشگاه از صراط مستقیم علم

1971/7/6

روحیهی انقالبى؛ فريب ،تقلب و مغلطه بازی و هر چیزی كه مزاحم

1911/3/7

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

72/3/52

دين ،يک فاجعۀ جبرانناپذير؛

6۶

72/6/19

مواظبت فضای دانشگاه از آشفته سازی

آشفته سازی

66

11/1/11

سعی بر تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی

تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی

6۹

71/5/91

69

63/25/15

ماهواره ،تلويزيون ،ويدئو ،كتاب ،روزنامه و شبنامه در زمره ابزار
فرهنگی تهاجم فرهنگی

و دين و روحیه انقالبى /دانشگاه بیگانه و
جدای از دين/

رسانهها ابزار فرهنگی تهاجم فرهنگی

كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی برای واردكردن فشار بهوسیله قلم

كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی/

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

حفظ رواب تحكمآمیز غرب /نفوذ در



73/15/3

بررسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی)10

دانشگاهها

هدفى جز حفظ رواب تحكمآمیز غرب با كشورهايى از قبیل ما را
ندارد ،باشند  /دشمن سعی میكند در داخل دانشگاهها نفوذ كند؛

6۸

71 /3/13

كشاندن نسل جوان جامعه به ابتذال و فساد اخالقی

كشاندن به ابتذال و فساد اخالقی

6۶

15/5/55

درحالیكه در جنگ نرم مردمان و نخبگان كشور هدف است.

هدف نخبگان

61

71/15/59

6۰

72/3/52

6۴

71/11/6

تصرف پشت جبهه انقالب ،يعنی مردم

11/15/59

سست كردن همت جوانان در داخل كشور؛ گرفتن اعتمادبهنفس و

11/11/92

ناكارآمد نشان دادن برنامههای آنان و تأكید بربرتری الگوهای خود؛

جنگ نرم همه ابعاد يک سیستم ،بهويژه در سه بُعد سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی را تحت تأریر قرار میدهد ،لیكن بعد فرهنگی آنها

هدف همه ابعاد يک سیستم ،بهويژه در سه
بُعد سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

برجستهتر از ساير ابعاد است.
در تهاجمی خطرناکتر و پیچیدهتر ،مرزهای ايمانی ،عقیدتی و

دانشگاه بیگانه و جدای از دين

فرهنگی را هدف گرفتهاند لزوم كامالً دانشگاه بیگانه و جدای از دين،
يک فاجعۀ جبرانناپذير

63

تصرف پشت جبهه انقالب
سست كردن همت  /گرفتن اعتمادبهنفس/

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

همسان و همگرا گزارهها استخراج شدند كه در جدول ( )9زير آمده است.

جدول ( )9نمونه مقولهها و مفاهیم استخراج شده از آثار ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالي)
ردیف
6

مفاهیم

مقوله

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

تضعیف و تغییر باورها

برای از بین بردن ايمان دانشجويان /پاشیدن بذر بیايمانی دشمنان در محی علم/

و آرمانها و ارزشهای

كشاندن به ابتذال و فساد اخالقی /دين زدايی /بیتفاوتی به آرمانها و عقايد

دينی دانشگاهیان

دانشگاه صحنهی زورآزمايى فرهنگى سیاسى تبلیغاتى /آماج دانشجويان و
۹

دانشگاهیاناند  /هدف نخبگان /هدف همه ابعاد يک سیستم ،بهويژه در سه بُعد
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی /آشفته سازی /كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی/

تغییر انديشهها

تصرف پشت جبهه انقالب
9

تضعیف اقتدار علمی /منصرف كردن دانشگاه از صراط مستقیم علم و دين و روحیهی

تغییر رفتار دينی و علمی

انقالبى /علم زدايی /تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی /دانشگاه بیگانه و جدای از دين

و تضعیف اقتدار علمی

سپس در مرحله سوم با تجمیع مفاهیم همسان و همگرا ،مقولهها مشخص شدند و در گاام ساوم باا
تجمیع مقولههای همسان و همگرا گزارهها استخراج شدند( .جدول )4
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جدول ( )4نمونه مقولهها و گزارهها استخراج شده از آرار ،بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
شناسه
6
۹

مقوله
تضعیف و تغییر باورها و آرمانها و ارزشهای دينی
دانشگاهیان  /تغییر انديشهها
تغییر رفتار دينی و علمی و تضعیف اقتدار علمی

گزارهها
تمركز بر دين زدايی
تمركز بر علم زدايی

اهداف كالن جنگ نرم از حیث نرمافزاری از ديدگاه مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) عباارت
است از :اهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه بهصورت كالن علم زدايی و دين زدايی هست و اين
را در همه ابعاد سیستم در دستور كار قرار دارد .دشمن تالش میكند با تخريب باورهاا و پاشایدن
بذر بیايمانی در محی علم ،دشمنی با انقالب و اسالم ،دانشگاه بیدين نمايد و با منصرف كاردن
دانشگاه از صراط مستقیم علم و دين و روحیه انقالبى ،تهاجم به مبانى اساالم ،نظرياه حكومات
اسالمى ،قانون اساسى و بخشهای برجستهی نظام اسالمى را هدف قارار داده و پیوناد فكارى و
عاطفى آنان با كانونهای اصلى نظام را از بین ببرد .دشمن به دنباال محاو كاردن ناور امیاد از دل
دانشگاهیان است و با وارد شدن در فضای ذهنی فرهنگی و بیمباالتی در مقابال ديان ،بایتفااوت
ساختن به آرمانها و عقايد و هدفها با تبلیغات سوء به محی دانشگاه و اسالمى شدنش ،ايجااد
اختالف ،ناامیدى ،منزوى كردن خ اصیل و ارزشهای اسالمى ،عوض كردن پیام انقالب ،كارزار
فكری و فرهنگی را در دانشگاه دنبال میكند .علم زدايی ،دانشگاه بیگانه از دين ،توطئه علیه اقتادار
علمی ،ايجاد مزاحمت برای علم و آگاهی ،كارزار فكری ،بیرغبت كردن دانشجو ،منصرف كاردن
دانشگاه از صراط مستقیم علم ،جلوگیری از پیشرفت ،حفظ تئاوریهاای وارداتاى غرباى روابا
تحكمآمیز غرب با كشورها ،برگرداندن خ ّ ارتجاع به غرب مورد توجه جنگ نرم دشمن است.
دشمن در جنگ نرم در دانشگاه به دنبال ارر روی بدناه دانشاجويی ،عاوض كاردن پیاام انقاالب،
مرعوب كردن مسئوالن ،كارزار فكری و سیاسی ،ايجاد ابهاام در درک موقعیاتهاا ،تضاعیف روح
ايستادگی و مقاومت ،ايجاد دلسردی ،آشفته سازی در فضای دانشگاه ،تحريک دانشاجويان هسات.
دشمن متوجه تضعیف روحیۀ ،تزريق عدم خودباوری و نتوانساتن ،سسات كاردن همات ،گارفتن
اعتمادبه نفس و ناكارآمد نشان دادن برنامههای آنان و تأكید بربرتری الگوهای غرب ،آسیب رساندن
به اركان اجتماعی نظام ،ايجاد گسست بین نسل فعلی با گذشاته و تااريخ ارزشامند و غرورآفارين
نظام ،تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی در دانشگاه است.



بررسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی)11

ویژگیهای جنگ نرم در دانشگاه از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری (مدظلدهالعدالی) :در
بررسیهای بهعملآمده از مطالب و فرمايشات مقام معظم رهبری در خصوص ويژگیهاای جناگ
نرم دشمن در دانشگاه ،با انتخاب جملههای مربوط به ويژگیهای و مفااهیم آنهاا اساتخراج شاد.
برای جلوگیری از طوالنی شدن ،از بیاان جماالت و متاون انتخاابی خاودداری و فقا مفااهیم و
مقوالت و گزارههای استخراج و استنباط شده بیان میشود .در خصوص ويژگیهاای جناگ نارم از
ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از متنهای انتخاب شده از آرار ،مكاتبات ،بیانات يا پیامهای
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) مفاهیم اساتخراج و پاس از تجمیاع مفااهیم همساان و همگارا،
مقوالت مشخص شدند كه در جدول ( )1زير آمده است.
جدول ( )1نمونه مقولهها (مثلفهها) و مفاهیم استخراج شده از آرار ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
ردیف
6

مفاهیم
ذهنی و غیر محسو

مقوله

بودن/تدريجی و آرام بودن /ريشهای

غیر محسو  ،تدريجی و عمیق

و عمیق بودن

بودن

متنوع ،پر شمول و فراگیر

متنوع و فراگیر

غلبه بعد فرهنگی جنگ نرم بر ساير ابعاد/

پیچیدگی ،چندبعدی و با غلبه

پیچیدگی/آرايش رسانهاى و فرهنگى/

فرهنگی

۸

هدفمند و سازمانيافته

هدفمند و سازمانيافته

۶

مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل

مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل

۹
9

سپس با تجمیع مفاهیم همسان و همگرا ،مقولهها مشخص شدند و در گام سوم با تجمیع مقولههاای
همسان و همگرا گزارهها استخراج شدند( .جدول )6
جدول ( )6نمونه مقولهها (مثلفهها) و گزارههای (ابعاد) استخراج شده از آرار ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
شناسه

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

6

پیچیدگی ،چندبعدی و با غلبه فرهنگی /هدفمند و
سازمانيافته /مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل

گزارهها
جنگ ادراكی ،احساسی ،پیچیدگی،
سازمانيافته و آمیختگی حق و باطل

ويژگیهای جنگ نرم دشمن از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عبارت است از :ذهنای و
غیر محسو

بودن ،تدريجی و آرام بودن ،متنوع ،پر شمول و فراگیر ،غلبه بعد فرهنگی جنگ نارم

بر ساير ابعاد ،ريشهای و عمیق بودن ،پیچیدگی ،هدفمند و سازمانيافته ،مبهم بودن و آمیختگی حق
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و باطل هست .برنامهريزی جنگ نرم دشمن در دانشگاه بهصورت كالن علم زدايای و ديان زدايای
هست؛ و اين را در همه ابعاد يک سیستم در دستور كار قرار میدهد.
روش ها و شیوه های جندگ ندرم دشدمن در دانشدگاه از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری

(مدظلهالعالی) :در بررسیهاای باهعمالآماده از مطالاب و فرمايشاات مقاام معظام رهباری در
خصوص روشها و شیوههای جنگ نرم دشمن در دانشگاه ،با انتخاب جملههای مربوط به شیوهها
و مفاهیم آنها استخراج شد .برای جلوگیری از طوالنی شادن ،از بیاان جماالت و متاون انتخاابی
خودداری و فق مفاهیم و مقوالت و گزارههای استخراج و استنباط شده بیان میشود .در خصوص
روشها و شیوههای جنگ نرم از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از متنهای انتخااب شاده
از آرار ،مكاتبات ،بیانات يا پیامهای حضرت امام خامنه ای مفاهیم استخراج و پس از تجمیاع مفااهیم
همسان و همگرا ،مقوالت مشخص شدند كه در جدول ( )7زير آمده است.
جدول ( )7نمونه مقولهها (مثلفهها) و مفاهیم استخراج شده از آرار ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
رديف

مفاهیم

6

ايجاد ترديد در دلها و ذهنها /از كار انداختن پويايی افراد نخبه ،مبتكر

۹

تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی
رسانهها ابزار فرهنگی تهاجم فرهنگی /اينترنت  /بهرهگیری از هالیوود و

9

هنر /بسیج تمام دستگاههای تبلیغاتی  /دستگاههای تبلیغاتی و اطالعاتی
دشمن /جنگ بهوسیله ابزارهای فرهنگی

۸
۶
1

كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی /دانشگاه صحنهی زورآزمايى فرهنگى
سیاسى تبلیغاتى/
كشاندن به ابتذال و فساد اخالقی /پاشیدن بذر بیايمانی
تئوری سازی بر اسا

انديشه فرهنگی غرب

بزرگنمايی از توانمندیهای غرب /منزوی كردن عناصر فرهنگی /زير سثال
۰

بردن  /تیره و مبهم نشان دادن آينده /جنگ بهوسیله نفوذ ،دروو و شايعه
پراكنی /ايجاد غفلت به تهاجم دشمن/

۴

بهرهگیری از محی فتنه آلود /ايجاد تشنج ،اغتشاش /ايجاد اختالفات /ايجاد
بدبینی و شكاف /تحريک احساسات دانشگاهیان

مقوله

ايجاد ترديد در دلها و ذهنها و از كار
انداختن پويايی و عزم و اراده دانشگاهیان
تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی
بهرهگیری و بسیج تمام دستگاههای
تبلیغاتی و ابزار فرهنگی و اطالعاتی
كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی
كشاندن به ابتذال و بیايمانی
تئوری سازی بر اسا

انديشه غرب

بزرگنمايی از توانمندیهای غرب و
ايجاد غفلت به تهاجم دشمن
ايجاد تشنج ،اغتشاش ،بدبینی و شكاف

سپس با تجمیع مفاهیم همسان و همگرا ،مقولهها مشخص شدند و در گام سوم با تجمیع مقولههاای
همسان و همگرا گزارهها استخراج شدند( .جدول )1



بررسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی)11

جدول ( )1نمونه مقولهها و گزارههای استخراج شده از آرار ،بیانات حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)
شناسه
6

۹
9
۸

مقوله

گزارهها

ايجاد ترديد در دلها و ذهنها و از كار انداختن پويايی /كشاندن به

مبتنی بر تغییر باورها و ارزشها و

ابتذال و بیايمانی /تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی

بیايمان سازی

كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی /تئوری سازی بر اسا
انديشه غرب
ايجاد تشنج ،اغتشاش ،بدبینی و شكاف
بهرهگیری و بسیج تمام دستگاههای تبلیغاتی و ابزار فرهنگی
و اطالعاتی /استفاده از روشهای عملیات روانی

مبتنی بر تغییر انديشهها
ايجاد بدبینی ،شكاف رفتار اغتشاشگر
و تشنجآفرين
با استفاده از روشهای عملیات روانی

روشها و شیوههای جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی)
عبارت است از :زير سثال بردن ،پاشیدن بذر بیايمانی ،فشار بهوسیله قلم به مزدها ،ابتذال و فسااد
اخالقی ،بزرگنمايی از توانمندیهای غرب ،تئوری ساازی ،تحقیار ،راه اناداختن جناگ تبلیغااتی
عظیم ،منزوی كردن ،القای رويگردانی ،ناامید كردن شیفتگان ،تیرهوتار و مبهم نشان دادن افق آينده،
بهره گیری از محی فتنه آلود ،ايجاد غفلت به تهاجم فرهنگی ،انكار تهاجم فرهنگی ،شايعهپراكنی و
دروو و فريب ،منصرف كردن ،سست كردن همت ،ايجاد بدبینی و شكاف ،ايجاد تشنج ،اغتشاش و
ناامنی ،ايجاد اختالفات ماذهبی ،از كاار اناداختن پوياايی افاراد نخباه ،مبتكار ،جاوان و بانشااط،
جبههبندی عظایم فرهنگای ،وارد شادن دشامن از مرزهاای فرهنگای و عقیادتی ،نفاوذ در مراكاز
فرهنگی ،اعمال همهی شگردهای تبلیغاتی ،جنگ روانی ،تحريک احساسات دانشاگاهیان باا قلاب
حقايق و اتهام بهنظام.
زمینه های آسیبپذیری از جنگ نرم دشمن در دانشدگاه از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری

(مدظلهالعالی) :در بررسیهاای باهعمالآماده از مطالاب و فرمايشاات مقاام معظام رهباری در
خصوص زمینههای آسیبپذيری از جنگ نرم دشمن در دانشگاه ،با انتخاب جملاههاای مرباوط و
مفاهیم آنها استخراج شد .برای جلاوگیری از طاوالنی شادن ،از بیاان جماالت و متاون انتخاابی
خودداری و فق مفاهیم و مقوالت و گزارههای استخراج و استنباط شده بیان میشود .در خصوص
زمینههای آسیبپذيری از جنگ نرم از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از متنهای انتخااب
شده از آرار ،مكاتبات ،بیانات يا پیامهای حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) مفاهیم استخراج و پس
از تجمیع مفاهیم همسان و همگرا ،مقوالت مشخص شدند كه در جدول ( )3زير آمده است.
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جدول ( )3نمونه مقولهها و مفاهیم استخراج شده از آرار ،بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
ردیف
6
۹
9

مفاهیم

مقوله

آسیبپذيری انسان در برابر تهاجم فرهنگی /تخريب

آسیبپذيری انسان در برابر تهاجم

ذهن ،آسانتر

فرهنگی و تخريب

عدم بصیرت در دشمنشناسی /عدم درک از تهاجم
فرهنگی  /غفلت و بیهوشی
فساد ،تبعیض و فاصله طبقاتى در كشور و نظام

عدم بصیرت در دشمنشناسی
فساد ،تبعیض و فاصله طبقاتى در كشور
و نظام

در گام سوم با تجمیع مقولههای همسان و همگرا گزارهها استخراج شدند( .جدول )12
جدول ( )12نمونه مقولهها و گزارههای استخراج شده از آرار ،مكاتبات ،بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
رديف
6
۹
9
۸

مقوله

گزارهها

آسیبپذيری انسان در برابر تهاجم فرهنگی و

ضعیف بودن انسان در برابر تهاجم فرهنگی و

تخريب

نرم شیطانی

عدم بصیرت در دشمنشناسی /شک خواص/
انكار بعضیها

ضعف بصیرت در دشمنشناسی

فساد ،تبعیض و فاصلهى طبقاتى در كشور و

زمینه پذيرش و موفقیت جنگ نرم با وجود فساد،

نظام

تبعیض و فاصلهى طبقاتى در كشور و نظام

وجود دنبالههای دستگاههای دشمن

نفوذ و حضور غرب باوران در دانشگاهها

از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مهمترين زمینهها و بساترهای آسایبپاذيری در برابار
جنگ نرم دشمن عبارت است از :آسیبپذيری انسان ،عدم بصیرت در دشمنشناسی ،انكار تهاجم،
غفلت و بیتوجهی ،وجود دنبالههای فرهنگ غرب در داخل ،آسانی تخريب ذهن ،فساد ،تبعیض و
فاصلهى طبقاتى.
مالحظات و راهکارهای مقابله دانشگاهیان با جنگ ندرم از دیددگاه مقدام معظدم رهبدری

(مدظلهالعالی) :در بررسیهاای باهعمالآماده از مطالاب و فرمايشاات مقاام معظام رهباری در
خصوص راهكارها و مالحظات مقابله دانشگاهیان با جناگ نارم دشامن در دانشاگاه ،باا انتخااب
جملههای مربوط و مفاهیم آنها استخراج شد .برای جلوگیری از طوالنی شدن ،از بیان جماالت و
متون انتخابی خودداری و فق مفاهیم و مقوالت و گزارههای استخراج و استنباط شاده بیاان مای-
شود .در خصوص وظايف ،راهكارها و مالحظات مقابله دانشگاهیان با جناگ نارم از ديادگاه مقاام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) از متنهای انتخاب شده از آرار ،مكاتبات ،بیانات ياا پیاامهاای حضارت



بررسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی)11

امام خامنهای (مدظله العالی) مفاهیم استخراج و پاس از تجمیاع مفااهیم همساان و همگارا ،مقاوالت
مشخص شدند كه در جدول ( )11آمده است.
در بررسیهای بهعملآمده از مطالب و فرمايشات مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) باا تجمیاع
مفاهیم همسان و همگرا ،مقولهها مشخص شدند و در گام سوم با تجمیع مقولههای همسان و همگرا،
گزارههای مربوط به راهكارها و مالحظات مقابلاه دانشاگاهیان باا جناگ نارم دشامن در دانشاگاه
استخراج شدند( .جدول )15
جدول ( )11مقولهها و مفاهیم استخراج شده از آرار و بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
رديف
1

مفاهیم

مقوله

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

شناخت مسائل كالن ،شناسايی دشمن و كشف اهداف او،

كالن و حركت بر اسا

اين طراحی

طراحی كالن و حركت بر اسا

اين طراحی

دانشجويان ،افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه/
دفاع تشكلهای اسالمى با همهی وجود از ارزشهای انقالب و
5

اسالم /حضور در عرصه مبارزه فرهنگی و سیاسی /تشكلهای

افسران مقاب له با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه

اسالمى در صفوف مقدم مبارزه /تشكلهای اسالمى دانشگاهها ،بايد

جدی گرفتن حضور دشمن در فرهنگ و سیاست

خود را در صفوف مقدم مبارزهی پرشور قرار دهند /جدی گرفتن
حضور دشمن در فرهنگ و سیاست
لزوم بیداری دانشجويان مقابل هويت زدايی /بصیرت /
هوشیاری دانشجويان و دانشگاهیان در مقابل تحركات دشمنان /
9

داشتن بصیرت /عدم غفلت دانشجويان از رويارويى و ستیزه گرى /
لزوم ايستادگی و تالش دانشجويان برای خنثى كردن حركتها/

بصیرت و بیداری و هوشیاری دانشجويان مقابل
هويت زدايی

لزوم كامالً هوشیاری و بیداری مقابل تهاجم فرهنگی و نرم دشمن
4

وحدت رمز پیروزى
بايد همه مراقبت كنند گفتمان حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمی

1

در دانشگاه باشد /كار علمی برای رسیدن به اقتدار و عزت علمى و
اقتصادی وظیفه دانشجويان

6

دانشگاه كسانى را تربیت كند كه تكیۀ نظام به آنها باشد

حفظ وحدت رمز پیروزى
گفتمان حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمی در
دانشگاه
تربیت نیروی انسانی قابل اتكا

مواظبت فضای آشفته سازی /پرهیجان و پر اجرای تشكلهای
اسالمى  /بصیرت الزم و ديد نافذ را براى شناخت دشمن/
7

فتنهگریها و فتنهگرها را در محی دانشجويى شناسايى و خنثى
كردن /اختالفات درون و برونسازمانی را به حداقل رساندن /ايجاد
امنیت فرهنگی توس مسئولین در دانشگاه

مواظبت فضای آشفته سازی
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توجه به دين و روحیۀ انقالبی و بیزاری از وابستگی ملی در
1

دانشگاه /توجه به خصلتهای عام جوان دانشجو در برنامهريزیها/

برنامهريزی آرمانگرای واقعبینانه در دانشگاه

اخالص/
 /نگاه خوشبینانه و امیدوارانه  /بايد وحدت و امید را حفظ كرد،
3

تالش بیشتر و با يكديگر صادق و دلها را به هم نزديک كرد /اتكا

نگاه خوشبینانه و امیدوارانه با اعتماد به نفس و اتكا

نیروهای مو من ،عالقهمند ،عالم /اعتماد به نفس /امید به آينده در

به نیروهای مو من ،عالقهمند ،عالم

فضاى در
12

و دانشگاه /نگاه خوشبینانه و امیدوارانه
كرسیهای آزادانديشی

میدان دادن به دانشجو برای اظهارنظر

با توجه به فرايند بررسیهای انجام شده ،ابعاد ،گزارهها و مقولههای جنگ نارم دشامن در دانشاگاه از
ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در جدول ( )19زير بیان شده است:

جدول (  )15نمونه مقولهها و گزارهها استخراج شده از آرار بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
شناسه
6
۹

مقوله

گزارهها

شناخت مسائل كالن ،شناسايی دشمن و كشف اهداف او،

شناخت مسائل كالن ،شناسايی دشمن و كشف اهداف

طراحی كالن و حركت بر اسا

اين طراحی

او ،طراحی كالن و حركت بر اسا

اين طراحی

افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه جدی گرفتن

دفاع از ارزشهای انقالب و اسالم توس دانشجويان،

حضور دشمن در فرهنگ و سیاست

افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه
بصیرت و بیداری و هوشیاری دانشجويان مقابل

9

بصیرت و بیداری و هوشیاری دانشجويان مقابل هويت زدايی

۸

حفظ وحدت رمز پیروزى

۶

گفتمان حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمی در دانشگاه

1

تربیت نیروی انسانی قابل اتكا

تالش و تمركز بر دانشجو (شاگرد) پروری در دانشگاه

۰

مواظبت فضای آشفته سازی

جلوگیری از آشفته سازی در دانشگاه

۴

برنامهريزی آرمانگرای واقعبینانه در دانشگاه

برنامهريزی آرمانگرای واقعبینانه در دانشگاه

نگاه خوشبینانه و امیدوارانه با اعتماد به نفس و اتكا به نیروهای

نگاه خوشبینانه و امیدوارانه با اعتماد به نفس و اتكا به

مو من ،عالقهمند ،عالم

نیروهای مو من ،عالقهمند ،عالم در دانشگاه

كرسیهای آزادانديشی

راهاندازی كرسیهای آزادانديشی و نظريهپردازی آزاد

3
6۶

تحركات و اقدامات دشمن
حفظ وحدت كه رمز پیروزیها است
بايد گفتمان حاكم در دانشگاه گفتمان علم و پیشرفت
علمی
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جدول ( )19ابعاد ،گزارهها و مقولههای جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
6
۹
9

مقوله

گزارهها

تضعیف و تغییر باورها و آرمانها و ارزشهای
دينی دانشگاهیان  /تغییر انديشهها
تغییر رفتار دينی و علمی و تضعیف اقتدار علمی

ابعاد
اهداف جنگ

دين زدايی

نرم
(هرزهپويی)

علم زدايی

غیر محسو  ،تدريجی و عمیق بودن /متنوع و
۸

ويژگیهای

فراگیر /پیچیدگی ،چندبعدی و با غلبه فرهنگی/

جنگ ادراكی ،احساسی ،پیچیدگی ،سازمانيافته و

جنگ نرم

هدفمند و سازمانيافته /مبهم بودن و آمیختگی

آمیختگی حق و باطل

(جنگ ادراكی
و احساسی)

حق و باطل
ايجاد ترديد در دلها و ذهنها و از كار انداختن
۶

پويايی /كشاندن به ابتذال و بیايمانی /تحقیر و

مبتنی بر تغییر باورها و ارزشها و بیايمان سازی

بیاعتنايی به هويت ملی
1
۰

كارزار فكری و فرهنگی و سیاسی /تئوری سازی
بر اسا

انديشه غرب

ايجاد تشنج ،اغتشاش ،بدبینی و شكاف

روشها و
مبتنی بر تغییر انديشهها

شیوههای جنگ

ايجاد بدبینی ،شكاف رفتار اغتشاشگر و تشنجآفرين

بهرهگیری و بسیج تمام دستگاههای تبلیغاتی و
۴

ابزار فرهنگی و اطالعاتی /استفاده از روشهای

نرم (تغییر باورها
و ارزشها)

با استفاده از روشهای عملیات روانی

عملیات روانی
3
6۶
66
6۹

آسیبپذيری انسان در برابر تهاجم فرهنگی و

ضعیف بودن انسان در برابر تهاجم فرهنگی و نرم

زمینههای

تخريب

شیطانی

آسیبپذيری از

عدم بصیرت در دشمنشناسی /شک خواص/
انكار بعضیها
فساد ،تبعیض و فاصلهى طبقاتى در كشور و

زمینه پذيرش و موفقیت جنگ نرم با وجود فساد ،تبعیض

نظام

و فاصلهى طبقاتى در كشور و نظام

بصیرتی و

وجود دنبالههای دستگاههای دشمن

نفوذ و حضور غرب باوران در دانشگاهها

روحی)

اهداف او ،طراحی كالن و حركت بر اسا

اين

طراحی
افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم
6۸

(ضعف
معرفتی،

شناخت مسائل كالن ،شناسايی دشمن و كشف
69

ضعف بصیرت در دشمنشناسی

جنگ نرم

مبارزه جدی گرفتن حضور دشمن در فرهنگ و
سیاست

شناخت مسائل كالن ،شناسايی دشمن و كشف اهداف
او ،طراحی كالن و حركت بر اسا

اين طراحی

دفاع از ارزشهای انقالب و اسالم توس دانشجويان،
افسران مقابله با جنگ نرم در صفوف مقدم مبارزه

راهكارها و
مالحظات
مقابله
دانشگاهیان
(طراحی كالن
و حركت بر
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بصیرت و بیداری و هوشیاری دانشجويان مقابل

بصیرت و بیداری و هوشیاری دانشجويان مقابل

هويت زدايی

تحركات و اقدامات دشمن

حفظ وحدت رمز پیروزى

حفظ وحدت كه رمز پیروزیها است

گفتمان حاكم گفتمان علم و پیشرفت علمی در

بايد گفتمان حاكم در دانشگاه گفتمان علم و پیشرفت

دانشگاه

علمی

6۴

تربیت نیروی انسانی قابل اتكا

تالش و تمركز بر دانشجو (شاگرد) پروری در دانشگاه

63

مواظبت فضای آشفته سازی

جلوگیری از آشفته سازی در دانشگاه

52

برنامهريزی آرمانگرای واقعبینانه در دانشگاه

برنامهريزی آرمانگرای واقعبینانه در دانشگاه

نگاه خوشبینانه و امیدوارانه با اعتماد به نفس و

نگاه خوشبینانه و امیدوارانه با اعتماد به نفس و اتكا به

اتكا به نیروهای مو من ،عالقهمند ،عالم

نیروهای مو من و عالم

كرسیهای آزادانديشی

راهاندازی كرسیهای آزادانديشی و نظريهپردازی آزاد

6۶
61
6۰

51
55



اسا

طراحی)

تحلیل :جنگ نرم دشمن در دانشگاه ازنظر مقام معظم رهبری عبارت است :استفادۀ طراحیشده از
شیوهها و ابزارهای فرهنگی سیاسی جهت نفوذ در ذهنیت ،دل ،عواطف و احساسات گاروه هادف
بهمنظور تحمیل اراده .جنگ نرم سلطه كامل و همهجانبه در ابعاد اعتقادی ،فرهنگی ،علمی ،سیاسی
و اجتماعی است .در جنگ نرم ،نفوذ در ذهنیت ،دل ،عواطف و احساسات گروه هدف با شیوهها و
ابزارهای فرهنگی سیاسی بهمنظور تحمیل اراده است و كاربرد اين تأریرگاذاری ،دگرگاونی هويات
فرهنگی و ناامید ساختن مردم از مبارزه و نظام سیاسی است.
به نظار مایرساد ويژگایهاای جناگ نارم دشامن در دانشاگاه از ديادگاه مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) عبارت است از :جنگ ادراكی ،احساسی ،پیچیدگی ،سازمانيافته و آمیختگای حاق و
باطل ويژگی جنگ نم است كه بهصورت ذهنای و غیار محساو

اين

باودن ،تادريجی و آرام باودن،

متنوع ،پر شمول و فراگیر ،غلبه بعد فرهنگی جنگ نارم بار سااير ابعااد ،ريشاهای و عمیاق باودن،
پیچیدگی ،هدفمند و سازمانيافته ،مبهم بودن و آمیختگی حق و باطل هست.
اهداف جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) بهصاورت كاالن علام
زدايی و دين زدايی هست و اين را در همه ابعاد سیستم در دساتور كاار قارار داده اسات .دشامن
تالش میكند با تخريب باورها و پاشیدن بذر بیايمانی در محی علم ،دشمنی با انقالب و اساالم،
دانشگاه بیدين نمايد و با منصرف كردن دانشگاه از صراط مستقیم علم و دين و روحیهی انقالبى،
تهاجم به مبانى اسالم ،نظريهی حكومت اسالمى ،قاانون اساساى و بخاشهاای برجساتهی نظاام
اسالمى را هدف قرار داده و پیوند فكرى و عاطفى آنان با كانونهای اصلى نظاام را از باین ببارد.
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دشمن به دنبال محو كردن ناور امیاد از دل دانشاگاهیان اسات و باا وارد شادن در فضاای ذهنای
فرهنگی و بیمباالتی در مقابل دين ،بیتفاوت ساختن به آرمانها و عقايد و هدفها ،باا تبلیغاات
سوء به محی دانشگاه و اسالمى شدنش ،ايجاد اختالف ،ناامیدى ،منازوى كاردن خا اصایل و
ارزشهای اسالمى ،عوض كردن پیام انقالب ،كارزار فكری و فرهنگی را در دانشگاه دنبال میكند.
علم زدايی ،دانشگاه بیگانه از دين ،توطئه علیه اقتدار علمی ،ايجاد مزاحمت بارای علام و آگااهی،
كارزار فكری ،بیرغبت كردن دانشجو ،منصرف كردن دانشگاه از صراط مستقیم علم ،جلوگیری از
پیشرفت ،حفظ تئوریهای وارداتى غربى رواب تحكمآمیز غارب باا كشاورها ،برگردانادن خا ّ
ارتجاع به غرب موردتوجه جنگ نرم دشمن است.
دشمن در جنگ نرم در دانشگاه به دنبال ارر روی بدنهی دانشجوئی ،عاوض كاردن پیاام انقاالب،
مرعوب كردن مسئوالن ،كارزار فكری و سیاسی ،ايجاد ابهاام در درک موقعیاتهاا ،تضاعیف روح
ايستادگی و مقاومت ،ايجاد دلسردی ،آشفته سازی در فضای دانشگاه ،تحريک دانشاجويان هسات.
دشمن متوجه تضعیف روحیۀ ،تزريق عدم خودباوری و نتوانساتن ،سسات كاردن همات ،گارفتن
اعتمادبه نفس و ناكارآمد نشان دادن برنامههای آناان و تأكیاد بار برتاری الگوهاای غارب ،آسایب
رساندن به اركان اجتماعی نظام ،ايجاد گسست باین نسال فعلای باا گذشاته و تااريخ ارزشامند و
غرورآفرين نظام ،تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی در دانشگاه است.
جنگ نرم دشمن در بعد اعتقادی تالش میكند؛ تخريب باورها ،بیاعتقاد كردن نسل نو (به ديان،
اصول انقالبى و آن تفكر فعال) ،پاشیدن بذر بیايمانی دشمنان در محی علم ،دشمنی با انقالب و
اسالم ،دانشگاه بیدين ،منصرف كردن دانشگاه از صراط مستقیم علم و دين و روحیاهی انقالباى،
تهاجم به مبانى اسالم ،نظريهی حكومت اسالمى ،قاانون اساساى و بخاشهاای برجساتهی نظاام
اسالمى ،هدف قرار دادن اعتقاد ،اخالق و فضیلت ،از بین بردن ايمان ،شور و عشاق ،نورانیات و
صفايى جوانان ،پیوند فكرى و عاطفى آنان با كانونهای اصلى نظام ،از بین بردن ايمان جواناان و
دانشجويان ،از بین بردن انگیزه در دانشگاه اتفاق بی افتد.
جنگ نرم دشمن در بعد فرهنگی؛ محو كردن ناور امیاد از دل ملات و باهخصاوص دل جواناان،
تسخیر فرهنگی كشور و استحاله فكری مردم ،تحمیل فرهنگ ،پنهاان مانادن ذخیارهی فرهنگای و
فكری جهان اسالم ،تسخیر پايگاههای فرهنگی كشور ،وارد شدن در فضای ذهنی فرهنگی ،كاارزار
فكری و فرهنگی و سیاسی ،نفوذ آسیبهای فرهنگی وبی مبااالتی در مقابال ديان ،بایتفااوت باه
آرمانها و عقايد و هدفها نمودن ،بدخواهیها و تبلیغاات ساوء باه محای دانشاگاه و اساالمى
شدنش ،ايجاد اختالف ،ناامیدى ،منزوى كردن خ اصیل و ارزشهای اسالمى ،عوض كردن پیاام
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انقالب ،كارزار فكری و فرهنگی را در دانشگاه دنبال میكند.
جنگ نرم دشمن در بعد علمی به دنبال ،علم زدايی ،دانشگاه بیگاناه از ديان ،توطئاه علیاه اقتادار
علمی ،ايجاد مزاحمت برای علم و آگاهی ،كارزار فكری ،بیرغبت كردن دانشجو ،منصرف كاردن
دانشگاه از صراط مستقیم علم ،خطر انداختن علم و تحقیق ،جلوگیری از پیشرفت ،سست كاردن
پیوند فكرى و عاطفى با كانونهای اصلى نظام ،انگیزههای آموزشى و پرورشى نسل جوان ،حفظ
تئوریهای وارداتى غربى رواب تحكمآمیز غرب با كشورها ،برگردانادن خا ّ ارتجااع باه غارب
است.
دشمن در بعد سیاسی در جنگ نرم باه دنباال ،سسات كاردن عازم مسائوالن و ارار روی بدناهی
دانشجوئی ،در عوض كردن پیام انقالب ،مرعوب كردن مسئوالن ،شخصیتهای سیاسی و نخبگان،
كارزار فكری و سیاسی ،ايجاد ابهام در درک موقعیتها ،تضعیف روح ايستادگی و مقاومات ،تكیاه
روی اصالح در ايران برای پیشبرد اهداف استكبار ،تهاجم به حضور بسیج ،ايجاد دلسردی ،آشافته
سازی در فضای دانشگاه ،تحريک جوانان دانشجويان ،است.
دشمن در بعد اجتماعی جنگ نرم در پی ،تضعیف روحیۀ ،مرعوب كردن نخبگان ،نفوذ ،جدايی از
انقالب ،دولت و مسئوالن ،عوض كردن ذهن ،تزريق عدم خودبااوری و نتوانساتن ،سسات كاردن
همت جوانان ،گرفتن اعتمادبه نفس و ناكارآمد نشان دادن برنامههای آنان و تأكید بربرتری الگوهای
غرب ،آسیب رساندن به اركان اجتماعی نظام ،ايجاد گسست بین نسال فعلای باا گذشاته و تااريخ
ارزشمند و غرورآفرين نظام ،تحقیر و بیاعتنايی به هويت ملی در دانشگاه است.
به نظر میرسد ،روشها و شیوههای جنگ نرم دشمن در دانشگاه از ديادگاه مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) عبارت است از :زير سثال بردن ،پاشیدن بذر بیايمانی ،فشار بهوسیله قلم به مزدهاا،
ابتذال و فساد اخالقی ،بزرگنمايی از توانمندیهای غرب ،تئوری سازی ،تحقیر ،راه انداختن جنگ
تبلیغاتی عظیم ،منزوی كردن ،القای رويگردانی ،ناامید كردن شیفتگان ،تیرهوتار و مابهم نشاان دادن
افق آينده ،بهرهگیری از محی فتنه آلود ،ايجاد غفلت به تهااجم فرهنگای ،انكاار تهااجم فرهنگای،
شايعهپراكنی و دروو و فريب ،منصرف كردن ،سست كردن همت ،ايجاد بادبینی و شاكاف ،ايجااد
تشنج ،اغتشاش و ناامنی ،ايجاد اختالفات مذهبی ،از كار انداختن پويايی افراد نخبه ،مبتكر ،جوان و
بانشاط ،جبههبندی عظیم فرهنگی ،وارد شدن دشمن از مرزهای فرهنگی و عقیدتی ،نفوذ در مراكاز
فرهنگی ،اعمال همهی شگردهای تبلیغاتی ،جنگ روانی ،تحريک احساسات دانشاگاهیان باا قلاب
حقايق و اتهام بهنظام.
انتظارات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم عباارت اسات از:
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فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسائل كالن ،شناساايی دشامن و كشاف اهاداف او ،طراحای
كالن انجام دهند و بر اسا

اين طراحی حركت كنند .انجاام اقادامات سالبی و ايجاابی ،بیاداری

دانشجويان مقابل هويت زدايی ،غافل نشدن دانشجويان لحظهای از عرصهی روياارويى و ساتیزه -
گرى ،قرار گرفتن تشكلهای اسالمى دانشگاهها در صفوف مقدم مبارزهی پرشور ،دفاع تشكلهای
اسالمى دانشگاهها با همهی وجود از ارزشهای انقالب و اسالم ،تربیات افاراد قابال تكیاۀ نظاام،
هوشیاری و بیداری ،جهت كلی مقابله در همهی برنامهها ،بهاناه ايجااد نكاردن بارای سوءاساتفاده
دشمن ،مراقبت استادان ،مديران ،مثررين و متنفذ ين در دانشگاهها كه فضای دانشگاه از حركت باه
سمت مسائل پوچ ،دنباله گیری مسائل اصلی و اساسی نظیر گفتمان علم و پیشرفت علمای ،ايجااد
امنیت فرهنگی ،خنثیسازی توطئهها ،تعیین چیستی و چگونگی اقدامات در اتاقهای فكار ،پیشارو
در صفوف مقدم مبارزه فرهنگی ،مانع تزلزل كار علمی در دانشگاه ،كار علمای بارای رسایدن باه
اقتدار و عزت علمى ،مواظبت فضای دانشگاه از آشافته ساازی ،جهااد فرهنگای در میادان ،حفاظ
وحدت ملت ايران ،وحدت ملت و دولت ،اتحاد میان مسئوالن كشور ،بهعنوان رمز پیروزى توس
تشكلهای دانشجوئى ،حفظ وحدت و امید ،تالش بیشتر و با يكديگر صادق بودن و دلها را باه
هم نزديک كردن ،اتكا به هزاران نیروی مومن ،عالقهمند ،عالم و دانشمند ...از ضارورتهاای ايان
میدان در دانشگاه است.
نتیجهگیری و پیشنهادها :تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی ،غارت فرهنگی ،قتالعاام فرهنگای و
ناتوی فرهنگی از مهمترين مفاهیم نزديک به جنگ نرم است جنگ نرم دشامن در دانشاگاه ازنظار
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) عبارت است :استفادۀ طراحیشده از شیوهها و ابزارهای فرهنگای
سیاسی جهت نفوذ در ذهنیت ،دل ،عواطف و احساسات گروه هدف بهمنظور تحمیل اراده .اهداف
كالن جنگ نرم از حیث نرم افزاری از ديدگاه ايشان ،انقالب اساالمی و فرهناگ و هويات ملای و
ازنظر ساختاری نظام جمهوری اسالمی است و برنامهريزی جنگ نرم دشمن در دانشگاه بهصاورت
كالن علم زدايی و دين زدايی است؛ و اين را در همه ابعاد يک سیستم در دستور كار قرار میدهد.
دشمن در جنگ نرم با يک جنگ ادراكی ،احساسی ،پیچیدگی ،سازمانيافته و آمیختگی باا حاق و
باطل با تغییر انديشهها ،باورها و ارزشهاا و بایايماان ساازی و باا ايجااد بادبینی و شاكاف و باا رفتاار
اغتشاشگر و تشنجآفرين ،با استفاده از روشهای عملیات روانی به دنبال دين زدايی و علم زدايای
در دانشگاه است .اين جنگ متكی بر ضعیف درونی انسان در برابر تهاجم فرهنگی و شیطان ،ضاعف
بصیرت در دشمنشناسی ،زمینه پذيرش و موفقیت جنگ نارم باا وجاود فسااد ،تبعایض و فاصالهى
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طبقاتى در كشور و نظام و نفوذ و حضور غرب باوران در دانشگاهها است.
شناخت مسائل كالن ،شناسايی دشمن و كشف اهداف او ،طراحی كالن و حركت بار اساا

ايان

طراحی ،دفاع از ارزشهای انقالب و اسالم توس دانشجويان بهعنوان افسران مقابله با جناگ نارم
در صفوف مقدم مبارزه با بصیرت و بیداری و هوشیاری دانشاجويان مقابال تحركاات و اقادامات
دشمن و با حفظ وحدت كه رمز پیروزى ،حاكم كردن گفتمان علم و پیشرفت علمای در دانشاگاه،
تالش و تمركز بر دانشاجو (شااگرد) پاروری در دانشاگاه ،جلاوگیری از آشافته ساازی در دانشاگاه،
برنامهريزی آرمانگرای واقعبینانه در دانشگاه با نگاه خوشبینانه و امیدوارانه هماراه باا اعتمااد باه
نفس و اتكا به نیروهای مو من و عالم و راهاندازی كرسیهای آزادانديشی و نظرياهپاردازی آزاد از
جمله الزامات و راهكارها است.
در خصوص مقابله با جنگ نرم دشمن در دانشگاه موارد زير پیشنهاد میشود:

 تمركز و هدايت برنامهها و اقدامات تمامی ظرفیتهای دانشگاهی بر تقويت سرعت پیشارفت
علمی كشور؛
 ارتقاء بصیرت دانشگاهیان برای شناخت بهتر و عمیقتر اهداف ،شیوهها و تاكتیکهای دشامن
در جنگ نرم؛
 توجه به ويژگیهای دانشجويان و اساتید در برنامهريزیها بهمنظور ناكاام گذاشاتن دشامن در
جنگ نرم؛
 حفظ و تقويت روحیه انقالبی دانشگاهیان با ايجاد فضاهای مناسب و اجرای برنامههای الزم و
تقويت روحیه و هويت ملی در میان دانشگاهیان

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

تقويت نگاه خوشبینانه و امیدوارانه به آينده در میان دانشگاهیان؛

 پشتیبانی از تشكلهای دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم دشمن؛
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