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 : جمالتي كوتاه از معظم رهبري در خصوص جنگ نرم1392سال 

 .كشور مقابله با جنگ نرم دشمن استامروز اولويت اصلي 

جنگ نرم گفته ميشود در دنيا، دشمن به سراغ  آندر جنگ روانى و آنچه كه امروز به  •
 آيد كه آنها را منهدم كند؛  سنگرهاى معنوى مى

در تهاجم معنوي ، تهاجم فرهنگي ، تهاجم نرم، شما دشمن را در مقابل چشمتان نمي بينيد  •
  .هوشياري الزم است

 قراردارد اسالم دشمنان تهاجم هدف دقيقاً است، شده نهاده بنيان آن براساس اسالمي انقالب كه ناب اسالم فرهنگ نكنو
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 :دشمني و جنگ  يروشها

حمله نظامي و اشغال كشور ، ايجاد جنگ داخلي و  :)اقدام نظامي و خشونت آميز(روشهاي سخت  -1
ايجاد جنگ مذهبي و جنگ  ،حمايت از گروههاي مسلح مخالف نظام اسالمي،ترور شخصيت هاي دلسوز نظام

  قومي در كشور
ي ، كارشكني هاي ديپلماتيك ، مبارزه سياس :)اقتصادي. امنيتي . سياسي (روش هاي نيمه سخت  -2

تحريم هاي سياسي ، تحريم هاي اقتصادي ، نفوذ در ارگانهاي سياسي و امنيتي و اقتصادي ، ايجاد شورش داخلي 
 ، حمايت از مخالفان نظام ، ايجاد هرج و مرج داخلي

 

تهمت و افترا با جنگ رواني، شايعه سازي و نشر اكاذيب،  :)رسانه اي. تبليغي . فرهنگي (روشهاي نرم  -3
در اساتيد و (نسبت به مسئوالن نظام، ترويج فساد و فحشاء و بي بند و باري، نفوذ در مراكز علمي و دانشگاهي

، تحقير فرهنگ و ارزشهاي اسالمي، فريب، شخصيت سازي كاذب، جريان سازي وابسته، سلب اعتماد )دانشجويان
  ....ر مردم نسبت به آينده خود و نظام اسالمي و مردم نسبت به مسئوالن نظام، ايجاد ياس و نااميدي د

  

  :تعريف قدرت نرم

  . تعريف شده است »توانايي شكل دهي ترجيحات ديگران«قدرت نرم 
خواهيد  بدون تهديد يا پاداش ملموس وتوانايي كسب آنچه مي بنابراين قدرت نرم، شيوه غيرمستقيم رسيدن به نتايج مطلوب

 . باشد از طريق جذب كردن نه از طريق اجبار و يا پاداش مي

براين پايه،  كشورهاي ديگر، . قدرت نرم، توجه ويژه به اشغال فضاي ذهني كشور ديگر از طريق ايجاد جاذبه است"
كنند و در نتيجه خواهان پيروي از آن  گيرند، از آن تبعيت مي رار ميپذيرند، تحت تأثير آن ق هاي يك كشور را مي ارزش
  جوزفناي".شوند مي

  :تعريف قدرت

هر .در رابطه قدرت تحميل اراده نهفته است.قدرت توانايي تحميل اراده فرد، گروه يا سازمان به محيط پيرامون خود است
تري خواهد يافت و امكان تحقق اهداف نها يي اش بيشتر چقدر فرد بتواند اراده ي خود را بيشترتحميل كند، قدرت بيش

  .به صورت پنهان است در واقع قدرت، زور.خواهد شد
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 :                                   تعريف قدرت از ديدگاه نظريه پردازان

 :                                                                       راسل

 .آثار مورد نظر دراعمال قدرت آگاهانه وعمدي است.قدرت ايجاد آثار مطلوب و مورد نظر است      
  

   :پارسونز

قدرت ، توانايي . قدرت قابليت و توانايي يك سيستم اجتماعي در انجام كاركردهايي به نفع اهداف جمعي مي باشد      
 .ف جمعي استسيستم اجتماعي در تجهيز منابع به منظور نيل به اهدا

  

 : دال 

را به كاري وا دارد  2تا حدي قدرت داردتا بتواندواحد  2بر واحد  1واحد . ازديدگاه دال قدرت به معني كنترل رفتار است     
 .تا حدي قدرت دارد 2بر واحد 1در اين حالت مي توان گفت واحد  . كه در غير اين حالت انجام نمي داد

  

 :پوالنتراس
 .ظرفيت يك طبقه اجتماعي براي تحقق منافع عيني خود تعريف ميكنداو قدرت را     
 

 :نوع شناسي قدرت

 :ماهيت قدرت

 .در روابط قدرت نوعي تحميل اراده از طرف كنشگر اجتماعي نهفته است    

 .از اين ديدگاه قدرت فساد آور است و فاجعه به پا مي كند.ماهيت شيطاني قدرت مساله فساد را به ميان مي كشد    

 .فساد قدرت ناشي از كيفيت قدرت ، تنوع قدرت،اعتياد به قدرت، بي قيد وشرط بودن قدرت مي باشد

Lasswell and Kaplan,1950 

 .ق موجب فساد مطلق مي شودقدرت فساد مي آورد و قدرت مطل :لرد اكتن
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 :در ديدگاه مثبت در مورد قدرت بيان مي شود

قدرت به جوامع شكل و ساختار مي .نتيجه قدرت حكومت ها تامين منافع عام و امنيت عمومي و تحقق اهداف ملي است
 .از اين ديدگاه قدرت نتايج مثبتي دارد و به نظم اجتماعي منجر مي شود .بخشد

 .قدرت به آن ماهيت خوب يا بد مي دهد نحوه استفاده از:نتيجه

 :مرز بندي مفهوم قدرت

 .جلوه مي كند... قدرت اجتماعي به صورت هاي گوناگون نظير اقتدار، نفوذ، خشونت،زور، سلطه، قوت و 

 :اقتدار يا اختيار

 .اراده خويش حق مي دهددر روابط اقتدار فرد اطاعت كننده به فرد اعمال كننده دراعمال .اقتدارقدرت مشروعيت يافته است 

 .مساله ي اصلي در اقتدار پذيرش است

 .فرق اقتدار و خشونت در عدم استفاده از زور است

 :نفوذ

 .مبتني بر خصوصيات و نيروهاي شخصي است، منبع نفوذ غير رسمي است

 .نفوذ توانايي متقاعد كردن ديگران است. در نفوذ نقش عامل معنويت مهم تر از اجبار است

  

 :رسانه هاوقدرت

 . توزيع قدرت يكي از راههاي استفاده اخالقي ازقدرت است ورضايت واقناع ديگران را در پي دارد 

 .رسانه هايكي از مكان هاي توزيع قدرت هستند

 نقش قدرت در جامعه 

 .يكي از راه هاي اعمال قدرت بر جوامع، رسانه است

  :توزيع قدرت
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براي انكه حاكمان انواع گوناگون قدرت را به طور موثروبا رعايت جنبه هاي اخالقي به كار گيرند،  ضرورت دارد  •
 .را بشناسند سازگاري و دروني شدن ، مشاركت در قدرت و توزيع قدرتكه تفاوت هاي ميان 

اي است كه با نيازهاي  تحت تاثير قرار دادن رفتار ديگران به گونه استفاده اثر بخش از قدرت، از منظور •
 .جامعه سازگاري  داشته باشد

الگويي پيشنهاد مي كند كه در آن منابع گوناگون قدرت و كانون هاي كنترل درمجموعه نظام ارتباط گرينر  •
 . جمعي را به دست مي دهد 

 :وي به نه مورد قدرت اشاره مي كند كه قابل تقسيم به دو گروه هستند  •

 :الف   

 . رون ساخت ارتباط جمعي وجود دارند، يا به صورت قرار دادي ، حرفه اي و يا منطقي بدان مرتبط اند قدرت هايي كه د

 :ب  

در گروه اول پنج قدرت ياد مي كند كه با معيار . قدرت هايي كه در خارج از ساخت ارتباط جمعي به چشم مي خورند  
 .هايي نظير نوع تاثير و نوع وظيفه مشخص مي شوند

  

 .مشتريان ، كنترل كنندگان ، همكاران ، رقبا و اعضا كمكي : اين قدرت ها عبارتند از 

، از صاحبان نفوذ و اقتدار ، سازمان ها ، كارشناسان و ) يعني قدرت هاي خارج از ساخت ارتباط جمعي ( در گروه دوم 
 .اربابان نام مي برد

 )63،ص  1377كازنو ،ژان ، ( 

براي تحليل حوزه قدرتي كه سازمان هاي رسانه اي در آن فعاليت مي نمايند،نخستين قدم پاسخ به اين پرسش  •
اين پرسش ساده و موجز ضمن مشخص نمودن  مالكيت سازمان از آن چه كسي است ؟است كه 

 .ي نمايدآن را نيز روشن م اقدامات ومحدوده فعاليت ها ) از ديگر سازمان ها ( شخصيت ممتاز سازمان 
 

 . اداره مي شوند دولتي ، عمومي و خصوصي  به طور كلي سازمان هاي رسانه اي به سه صورت •
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هر يك از اين مالكيت ها درماموريت ، هدف گذاري ، شيوه مديريت ، محيط فعاليت و شيوه نظارت، نقشي تعيين  •
 .كننده داشته و نحوه اداره سازمان ها را متفاوت از يكديگر مي كنند

 ميزنند انتخاب به دست ها گزينه بيناين از كه ومعيارهايي راهبردي هاي گزينه دامنه زيادي حد تا سازمان كيتمال •
  . ميكنند تعيين را

 مشي خط كار، سياست، نظر از و ميكند پرداخت وحكومت دولت را  دولتي هاي رسانه اعتبارات و درآمد مهم بخش •
            . هستند ودولت حكومت به وابسته ها، برنامه محتواي و

ضمن دريافت كمك هاي حكومتي و دولتي ، هزينه هاي خود را )  ( nationalرسانه هاي عمومي يا ملي    •
 . ازمحل پرداخت هاي عمومي و حق اشتراك مردمي تأمين مي كنند و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط دارد 

 خود عملكرد دربرابر رأساً عمومي، مقررات از تبعيت ضمن كه هستند وتجارتي خصوصي سازمانهاي سوم، گروه •
 و بازرگاني هاي وكارتي،آگهي كابلي اشتراك(  اختصاصي، درآمدهاي محل از صرفاً آنها، هاي هزينه و مسئولند
  .ميشود وتدارك تأمين)  محصوالت فروش و تجاري حمايت

از زاويه اي ديگر به موضوع ساختار قدرت نگاه مي كند و اين فرايند را برون داد افراد درداخل سازمان مي  لين، •
رفتار اين ساختار ها و داند اين اشخاص ، تحت انواع نفوذ ها عمل مي كنند والزم است براي شناخت ان ، 

ان ها ، سيستم هاي سياسي و جامعه يعني افراد صاحب مقام ، گروه ها ، سازم همچنين مراودات بين آنها،
 . وسيع تر،كه دربر گيرنده همه اين اجزاء است را مورد مطالعه قرار داد

 بازيهاي پيامد عنوان به تصميمها به»  بروكراتيك سياست الگوي«  خود مدل آليسوندر نام به ديگري محقق اين بر عالوه
    . ميكند نگاه »افراد ميان مذاكره برآيند«  عنوان يابه سياسي،

 محيط در موجود قدرتهاي وبازي مذاكره، فراگرد سياسي، فراگردهاي نتيجه سازماني، واقدامهاي تصميمها الگو، دراين
 . هستند

 :تعريف تهديد نرم

هاي جديد عرضه شده به  ريزي شده براي جلب نظر و افكار گروه هدف تا با مشاهده توليدات و ايده اقداماتي است برنامه
مرور زمان از آنچه كه باور و اعتقاد داشتند دست بردارند و رفتار ناشي از آن باورها و اعتقادات را فرو گذارند و در سير و 

 . ديد را جايگزين آنها نمايند و رفتاري متأثر از اين جايگزينها بروز دهندهاي ج تحولي طبيعي توليدات و ايده

تهديد نرم موجب . ارزشي و اقتصادي مبتني است -اين قدرت به عنوان منبع خاص اعمال قدرت امريكا  بر مباني فرهنگي 
 . شود دگرگوني در هويت فرهنگي و  الگوهاي رفتاري مورد قبول يك نظام سياسي مي
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گانه حكومت، اقتصاد و فرهنگ است  كه از طريق استحاله الگوهاي رفتاري ملي  نرم نوعي سلطه كامل در ابعاد سه تهديد
 .شود اي تهديد محقق مي ها و جايگزيني الگوهاي نظام سلطه در اين حوزه

هاي فكري، باورها  تزيرساخ(هاي حياتي يك نظام سياسي  با اين نگرش، تمامي اقداماتي كه موجب شود تا اهداف و ارزش 
كننده  به خطر افتد، يا موجب ايجاد تغيير و دگرگوني اساسي در عوامل تعيين) و الگوها در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سياست

 . هويت ملي يك كشور شود، تهديد نرم به شمار آيد

 :(Soft War)تعريف جنگ نرم

استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن را «جان كالينز، تئوريسين دانشگاه ملي جنگ آمريكا، جنگ نرم را 
مي » براي نفوذ در مختصات فكري دشمن با توسل به شيوه هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري مي شود

 . داند

ت و ديگر جنگ نرم، استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغا«: ارتش آمريكا جنگ نرم را بدين صورت تعريف نموده است 
اعمالي است كه منظور اصلي آن تاثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايالت و رفتار دشمن، گروه بي طرف و يا گروههاي 

 .»دوست است به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي پشتيبان باشد

  :بنابراين جنگ نرم را مي توان چنين تعريف كرد 
رواني ، تبليغاتي ، رسانه اي ، سايبري ، ديجيتالي ، اطالعاتي ، فرهنگي ، سياسي ، : از هر گونه اقدام نرم افزارانه اعم 

گيرد و بدون درگيري نظامي با بهره گيري از روشهاي اقناع  اجتماعي و علمي است كه جامعه يا گروه هدف را نشانه مي
جنگ رواني، جنگ .  دارد عال يا شكست وا ميسازي و يا مديريت احساسات و بهره گيري از روشهاي جذب ، رقيب را به انف

از اشكال جنگ نرم ... سفيد، جنگ رسانه اي، عمليات رواني، براندازي نرم، انقالب نرم، انقالب مخملي، انقالب رنگي و
  .است

 ، Yosef H. Yerushalmiيروشلمي . يوزف اچ
  :مديرمركز مطالعات اسرائيل و يهود ، دانشگاه كلمبيا 

  .ما ريشه در هويت ايرانيان دارد كه بخش قابل توجهي از آن وابسته  به باورهاي مذهبي آنهاستتمام مشكالت "
اولويت ... پس بنابراين تالش براي از بين بردن  و حتي كمرنگ نمودن مظاهر اعتقادي اسالمي مانند رعايت حجاب و 

كه در اختيار داريم بويژه رسانه ها به شدت نخست عملياتي ما است كه در اين مسيربه استفاده از  تمامي ابزارهايي 
  ".پايبنديم
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  (Ross Brann)راس برن 

 :محقق مركز مطالعات پيشرفته يهودي دانشگاه پنسيلوانيا و رييس گروه  مطالعات خاورميانه دانشگاه كرنل
معه جوانان ايران كه اساسي ترين با استفاده از هر ابزار و يا بهتر بگويم تمام ابزارها بايد فضاي دين گرايي واخالق در جا"

مي باشد  را پاك نمود و اخالق ديني را ... راهبرد برون رفت جمهوري اسالمي از چالشهاي متعددي نظير جنگ و تحريم و 
  ".از اين جامعه دور كرد  كه در غير اين حالت هر برنامه ايبا شكست روبرو خواهد شد

  
 آموس پرلموتر استاد علوم سياسي 

 آمريكن و سردبير نشرية مطالعات استراتژيك    دانشگاه

  :)1996پانزدهم ژانويه (به نقل از واشنگتن  تايمز 
واينك ما بايد . بزرگترين سرقت تاريخ بشريت در قرون گذشته صورت گرفت و آن انتقال علم از مشرق زمين به غرب بود"

راستاي منافعمان باشد به شرق و به طور خاص كشورهاي به بهترين شكل از باز گشت اين ثروت به جز مواردي كه در 
  ".اسالمي جلو گيري نماييم

 اهداف راهبردي چهارگانه استكبار جهاني

 :از نگاه رهبر معظم انقالب 
امروز استكبار جهاني، نيروي علمي و خيل رجل خود را بسيج كرده، تا بلكه بتواند با تفكر و فرهنگ و ابزار دانش، تفكر  

 .را متزلزل كنداسالمي 

دشمن براي پيروزي بر جبهه مقاومت و نيروهاي اسالم و انقالب اسالمي چهار هدف راهبردي نيز تعريف كرده كه در دو 
 .حوزه داخلي و خارجي قابل تقسيم بندي است

 ،در حوزه داخلي

 ) استحاله ( پوك شدن مسئوالن و نخبگان و عموم مردم از محتواي اسالمي و انقالبي )  1

 بي ثبات سازي   ) 2

 براندازي    ) 3

 ،در بعد خارجي نيز هدف اصلي دشمن

  1375/2/26.      مهار و انزواي جهاني جمهوري اسالمي است) 4
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  (Dr.Dror Ze evi):دكتر درو زعاوي

 رييس گروه مطالعات خاورميانه دانشگاه بن گورين 

 )م 1994نگو اسراييل، تأسيس  ( 
The Department of Middle East Studies, Ben‐ Gurton University of the Negev:  

ترويج فرهنگ سطحي نگري ،خرافه پردازي با تبليغات معكوس در باب گسترش نفوذ جريان فكري متفكرين جوانگرا و "
 ".نوانديش اسالمي  راهبرد مهم و مورد تأكيد است

  
 اسراييل تحقيقات سياسي آريل ، مدير مركزArieh Stavآريه استاو 

Ariel Center for Policy R (ACPR)   سردبير نشريه وNATIV:  
چرا كه صرفنظر ازمحتواي . مهمترين اولويت عملياتي  مركز مي باشد) ساله 20چشم انداز (ناكارآمد نشان دادن اين سند "

  ".آن نيز آغاز حركاتي است كه با منافع ما در تضاد كامل است
  

 :جنگ نرم ازنگاه مقام معظم رهبري تعريف

آيد كه آنها را  هاي معنوي مي شود در دنيا ، دشمن به سراغ سنگر در جنگ رواني و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته مي
ها  دشمن به سراغ اين ها و اركان اساسي يك نظام و يك كشور ، ها ، پايه ها ، عزم ها ، معرفت به سراغ ايمان .منهدم كند

هاي يك نظام را به تهديد  ها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند ، فرصت آيد كه اين مي
  .تبديل كند

اين كارهايى است كه دارند مي كنند؛ در اين كار تجربه هم دارند، تالش هم زياد دارند مي كنند، ابزار فراوانى هم در 
البته ما مدد الهى داريم، كمك غيبى . ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بيائيمبايد . اختيارشان هست

داريم بدون شك؛ اين را انسان دارد مشاهده مي كند؛ لكن ما مادامى كه هوشيارانه، آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير الزم را 
 .مدبه كار نبريم، كمك الهى به سراغ ما نخواهد آ

 2/7/1388بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري   

  

 :ماهيت جنگ نرم دربرابر نظام اسالمي

اين . ها كرد  اي به آمريكايي يكي از مسئوالن طراز اول كشور رژيم صهيونيستي غاصب اسرائيل ، در سال گذشته توصيه
ها اين  توصيه وي به آمريكايي. توصيه كامالً در مطبوعات خارجي و اينترنت منعكس شد و امر پنهاني و مخفيانه اي نيست 
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اگر . مسئله اصلي شما ايران است . مالي و كشورهايي از اين قبيل تلف نكنيد بود كه بيهوده وقت خود را با عراق و كره ش
خواهيد وقتتان را مصروف عراق نكنيد ، سراغ ايران برويد ، كانون و سرچشمه آنجاست ، اما ايران مثل عراق  خاورميانه را مي

ام و حكومت اسالمي به مردم متكي است ، نظ. و كره شمالي و افغانستان نيست كه بتوان با حمله نظامي آن را تسخير كرد
راهش اين است كه مردم را با ترويج فرهنگ و ادبيات . بايد كاري كنيد كه مردم آن را رها كنند . مردم آن را حفظ كرده اند 

وقتي مردم اين . غربي و فرهنگ و تربيت آمريكايي ، به واگرايي نسبت به دين و فرهنگ و سنت و تاريخشان سوق داد 
علقات را رها كردند ، بعد از گذشت چند سال ، بدون اين كه سرمايه اي صرف كنيد ، با يك حمله و تحرك احياناً نظامي ت

بيانات در ديدار جوانان سيستان وبلوچستان  . (توانيد اين مانع بزرگ ، يعني نظام اسالمي را از سراه برداريد مختصر ، مي
6/12/1381 (  

  :عوامل شكل گيري جنگ نرم

اقدامات نظامي ، . قوع انقالب اسالمي در ايران ، يكي از ستونهاي حافظ منافع آمريكا در منطقه فرو ريختوبا  -1
 .تروريستي و تحريم هاي اقتصادي نتوانست انقالب را در مقابل آمريكا به زانو درآورد

ت هژموني خويش با  بهره گيري از همه ، با فروپاشي شوروي ، آمريكا بدنبال تك قطبي كردن جهان و تثبي 90در دهه  -2
 .ظرفيتهاي سخت و نرم خود شد

در مسير حركت سرمستانه آمريكا ، با مانع جمهوري اسالمي ايران برخورد كرده و در شكل گيري هژموني با چالش  –3
 .جدي مواجه شد

الزم براي ايستادگي در مقابل آمريكا در فرآيند تحقق اهداف انقالب اسالمي ، جمهوري اسالمي ايران از اركان قدرت  -4
 .برخوردار شده بود

قدرت نرم جمهوري اسالمي توانسته بود گفتمان انقالب اسالمي را در جهان مطرح و نقش بازيگري براي آن در ) 1/4
 .صحنه بين الملل ايجاد نمايد

قش بازدارندگي موثري براي آن  قدرت سخت جمهوري اسالمي با بهره گيري از تجارب دفاع مقدس توانسته بود ن) 2/4
 .ايجاد نمايد

با افزايش قيمت نفت و افزايش ثروت ملي و پيشرفتهاي چشمگير علمي و فن آوري كشور ، قدرت اقتصادي ارتقاء ) 3/4
 .يافت

لذا جنگ نرم آمريكا در حقيقت يك .آمريكا براي مهار قدرت جمهوري اسالمي از راهبرد جنگ نرم استفاده مي كند -5
 .دام پدافندي در مقابل انقالب اسالمي استاق
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 :فرآيند شكل گيري جنگ نرم
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 :ويژگيهاي جنگ نرم

 .نمايد دهد و در شكل و بستر قانوني عمل مي آشكار و علني انجام ميـ اقدامات خود را 1

گيرد و افراد به سختي متوجه  ـ پديده جنگ نرم بطئي ، آرام و خزنده عمل نموده ، به طور تدريجي در جامعه شكل مي2
 .گردند تكوين آن مي

 .ـ جنگ نرم يك جنگ نامحسوس است ، يعني ماهيت جنگ در آن پيدا نيست3

 .انگيزد سالمت آميز بوده و جنبة غير خشونتي دارد و لذا در برخوردهاي سطحي حساسيتي را در جامعه و حكومت بر نميـ م4

هاي صنفي و قشري ،  ـ از ابزارها و روشها و بستر هاي فرهنگي ، سياسي و اجتماعي مثل رسانه ها ، احزاب ، تشكل5
 .موزشي و غيره استفاده مي نمايدهاي مردم نهاد ، مراكز فرهنگي ، هنري و آ سازمان

 .ـ جنگ نرم ، جنگي است ميان دانشگاه و انديشه ورزان كشور با مراكز تئوري پردازي دشمن6

ـ رسانه ها به عنوان ستون اصلي شاكله جنگ نرم و ابزار فرهنگي كاربردي جهت تأثير گذاري بر افكار عمومي ، ركن 7
 .دهند اساسي مبارزه را تشكيل مي

 .شود براندازي نرم از رسانه هاي داخلي كشور براي ساقط كردن حاكميت همان كشور استفاده ميـ در 8

 .گيردـ مخاطب جنگ نرم عموم مردم هستند و قشر خاصي را در بر نمي9

 لذا درك سازماندهي پنهان مجريان آنها به راحتي امكان. شود ـ معموالً اهداف اصلي پنهان دارد و منافقانه عمل مي10
 .پذير نيست و گاه بسيار مشكل است

داند كه در آن ورود  ـ در جنگ نرم افراد به راحتي متوجه انحراف و گرويدن به دشمن نشده و مسير صحيح را همان مي11
 .كند پيدا كرده و بر آن پافشاري مي

 .دارد هاي سلطه گر ـ تأثير بي نظيري در تسليم ناخودآگاه ملتها و تمكين آنها به خواست قدرت12

گردد ، سطح تأثير گذاري تهديد تشديد گرديده و  ـ چون غفلت از اجراي توطئه در ذهنيت اجتماعي و امنيتي حاكم مي13
 .گيرد مؤثرترين الگوي رفتاري تهديد امنيتي با مطلوبيت نهايي براي دشمن شكل مي

  .ريباً غير ممكن استـ ارزيابي جنگ نرم و تشخيص ميزان شكست و پيروزي در آن بسيار سخت و تق14
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 :فرايند نفوذ و تأثيرگذاري جنگ نرم

 سازي پيام .1

 آفريني مسئله .2

 سازي آسيب .3

 سازي   برنامه .4

 انتقال ابزاري .5

 باورسازي .6

 سازي بحران .7

  زدايي مشروعيت .8
  زاييوساختارگريزي اپوزيسيون .9

  ساختارسازيجديد .10

  : اهداف جنگ نرم 

  :اهداف راهبردي

  با هزينه كمتر با باروش متفاوت تر تحميل خواست و اراده بر طرف مقابل

 :اهداف مياني

 استحاله فرهنگي -1

 استحاله سياسي وتخريب چهره هاي ارزشي ونهادهاي انقالبي مانند سپاه وبسيج  -2

 ايجادناامني ورعب وترس وشايعه  -3

 تفرقه واختالف دروني  -4

 ترويج روحيه نا اميدي وكسالت به جاي شادابي ونشاط -5

 سائل مهم كشورترويج بي تفاوتي دربرابرم -6

 ...تقويت نارضايتي ودامن زدن به آن واختالفات قومي وسياسي و -7

 تالش براي بحراني جلوه دادن اوضاع كشور  -8

 تضعيف ساختار سياسي وبراندازي -9
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 : ابزارهاي جنگ نرم 

  سايتهاي اينترنتي  )1
 وبالگ ها )2

  روزنامه هاونشريات  )3
 تلفن هاي ماهواره اي  )4

  پيامك ها و بولوتوث هاي مختلف  )5
 فيلم هاي سينمائي وسريال هاي تلويزيوني  )6

  موسيقي كالسيك وسنتي )7
 تئاتر )8

  شب نامه هاوبرچسب هاي ديواري وديوارنويسي )9
 شايعه پراكني  )10

  استفاده ازمناسبت هاي مختلف )11
 مقاالت علمي  )12

  سخنراني هاي مذهبي ، علمي وسياسي )13
 استفاده ازمراكزعلمي وآموزشي  )14

  ه ازاردوهاي دانشجوئي وسفرهاي توريستياستفاد )15
  استفاده ازتشكل هاي مردمي ، اقتصادي ، فرهنگي )16
17( NGO ها)تشكل هاي مردم نهاد وغيردولتي(  
 عرفانهاي نوين وكاذب )18

  ......) بهائيت ، شيطان پرستي ، صوفي گري و( فرقه هاي گوناگون )19
 ماهواره  )20

 .....توزيع انواع موادمخدروتوهم زا  و )21

  

 :لي براندازي نرمبازيگران اص

 ؛)مانند اقوام و اقليت ها(پتانسيل هاي واگرايي موجود در جامعه  -1
 

 سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد؛ -2
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 برخي رسانه ها و مطبوعات؛ -3

 

 برخي نخبگان سياسي، اجتماعي و علمي؛ -4

 

 ؛...جنبش هاي اجتماعي مانند جنبش زنان، دانشجويان، كارگري، صنفي و -5
 

  .از حاكميتاپوزيسيون خارج  -6
 :رسانه ها  بازيگران مهم جنگ نرم

الملل براي عملياتي ساختن جنگ نرم و ناتوي فرهنگي عليه جمهوري اسالمي ايران، طي  آمريكا و جريان صهيونيسم بين
تي هاي تبليغا هاي ديداري و شنيداري، آژانس گذاري در رسانه سرمايه. اند هاي گذشته راهكارهاي مختلفي آزمايش كرده سال

ي تصويري سياه و خطرناك از جمهوري اسالمي ايران براي افكار عمومي  سازي براي ارايه هاي فيلم و خبري و كمپاني
اي از اين اقدامات به شمار  بوده، گوشه "300"ي آن، ساخت و پخش فيلم ضدايراني  ي برجسته ها جهان كه يكي از نمونه

  . توسط كمپاني برادران وارنر "فرار از تهران"ليد مي شود ازجمله وفيلم هاي ديگري نيز دراين زمينه تو. آيد مي

  :مقام معظم رهبري مي فرمايند
رسانه ها و دستگاه هاي تبليغاتي و اطالعاتي وابسته به استكبار، ميدان دارترين عناصر دشمنان استقالل ملت ها براي به "

 . كه دارند حركت مي كنند، منصرف كنند آشوب كشيدن ملت ها هستند؛ براي اينكه اينها را از مسيري

: دستورالعمل هايشان براي گروه هاي غافل و نادان اغتشاشگر توي رسانه هاي خودشان به طور علني دارد پخش مي شود
اين جوري با پليس درگير بشويد؛ اين جوري عليه بسيج حرف بزنيد؛ اين جوري توي خيابان اغتشاش ايجاد كنيد؛ اين 

 29/4/1388       ".نيد؛ اين جوري آتش بزنيدجوري تخريب ك

  

  :مهوري اسالميسازي، گزينه جديد امريكا براي مقابله با ج شبكه

 :ها تمركز دارد هاي اسالمي خصوصاً جمهوري اسالمي ايران برگزيده شده بر اين گروه راي مقابله با حكومتبسازي  شبكه
 ليبرال و سكوالر؛هاي دانشگاهي و روشنفكران مسلمان  شخصيت. 1

 رو،؛ نظران مذهبي جوان و ميانه صاحب. 2

 فعاالن اجتماعي؛. 3

 هاي زنان فعال در مبارزات برابري جنسيتي؛ گروه. 4
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 .رو نگاران و نويسندگان ميانه روزنامه. 5
   

 :سازي خود را بر اين اصول قرار داده است بر همين اساس امريكا استراتژي شبكه
 هاي دمكراتيك غربي و بازتعريف اسالم مطابق برداشت خود مفاهيم اسالمي به وسيله ارزشبه چالش كشيدن  -1

هاي مهم متفكران و روشنفكران غربي در  ها و ترجمه و انتشار گسترده كتاب تالش براي معكوس كردن جريان ايده -2
 ميان مسلمانان با هدف ترويج اسالم غربي

 تفاسير راديكال و متعصبانه از اسالم از مسلمانان در جوامع ديگر هاي غربي و تالش براي گسترش انگاره-3

 هاي طرفدار غرب حمايت از رسانه-4 

 ترويج برابري جنسيتي به شيوه غربي -5

 دهي به محيط سياسي و حقوقي جهان اسالم به شيوه غربي گرايان سكوالر در راستاي شكل هواداري سياسي از اسالم -6

 )2005س،  واشنگتن وي(
 :منابع انساني درجنگ نرم 

استكبارجهاني و صهيونيسم بين المللي ، باهزينه هاي هنگفتازعناصرخودفروخته ، سلطنت طلب ها، ماركسيستها ، ملي گراها 
، منافقين ، گروهك هاي مختلف سكوالرها وتكنوكرات ها ، برخي خواص ونخبگان بي بصيرت ، قدرت طلبان ، دنياپرستان 

ضدانقالب ها ومخالفين واليت فقيه ) مثل بهائيت (سياسي داخل كشور، فرقه هاي انحرافي گوناگون ، جريانات منحرف 
  .و مقام معظم رهبري،اراذل واوباش وبرخي جوانان ناآگاه درجنگ نرم  استفاده مي كنند ) ره (،مخالفين شخص امام خميني 

 :محورهاي مختلف براي براندازي نرم 

 رسانه اي؛ -مستمر جنگ رواني سازماندهي گسترده و  -

 تضعيف انسجام اجتماعي و احساس تعلق مردم به حاكميت؛ -  

 بي اعتمادي به مسوالن و كارگزاران نظام؛ -  

 ناكارآمد نشان دادن عملكرد مجموعه ي نظام؛ -  

 تشويق و ايجاد زمينه ي تغييرات سياسي؛ -  

 ي ليبرال ؛ها اصالح و آزادسازي اقتصادي با الگوي نظام -  

 هاي ليبرال ؛ تشويق و ترغيب اصالحات آموزشي با الگوي نظام -  

 دامن زدن به اختالفات و شكاف هاي قومي و فرقه اي؛ -  

 .هاي ليبرال  تشويق به گسترش نقش زنان در اقتصاد و سياست با الگوي نظام -  
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 چرايي جنگ نرم عليه  نظام جمهوري اسالمي 

  :رهبريازنگاه مقام معظم 

 ) استحاله و سلب هويت(پوك كردن مسئوالن و نخبگان و عموم مردم از محتواي اسالمي و انقالبي  -

 مهار تاثير ايران بر جهان اسالم و انزواي جهاني جمهوري اسالمي  -

 حمله به فرهنگ اسالمي و تفكر انقالب  -

 برگشت به پذيرش  تحميل قدرت هاي غربي  -

 بازگشت آمريكا و تسلط مجدد برمنابع مادي و معنوي ايران  -

 تضعيف اعتماد به نفس ملي  -

 نابودي غيرت ملي و ايمان و وحدت و همبستگي در مقابل دشمنان  -

 بي تفاوتي ملت نسبت به آرمانها و عقايد و هدف هايش  -

 اعتبارزدايي و مشروعيت زدايي -

 ايجاد نا اميدي در مردم -

 شهاي مختلف نظام القاي ناكارآمدي بخ -

 ناكارآمدسازي يا ايجاد اختالل از طريق نيروهاي نفوذي يا تاثيرگذاري خارجي -

 بي ثبات سازي و براندازي نظام  -

  

 :شيوه ها وتاكتيك هاي جنگ نرم

 »تروريسم« و» بنيادگرايي«برچسب زدن براي القاي چهره منفي در اذهان عمومي مانند ) 1 
  
 اي قابل قبول تر كردن مانند استفاده از نمادهاي مذهبي و يا مليانتقال حرمت و منزلت بر) 2

  
 ...)سياستمداران، هنرمندان، ورزشكاران، دانشمندان(تصديق و حمايت اشخاص معروف ) 3

   

 آزادي و مدافع حقوق بشر قلمداد كردن  غرب را مهد) مرتبط ساختن چيزي با كلمه اي پر فضيلت(تلطيف ) 4

  
انتقال شفاهي پيام با استفاده ازحساسيت باالي جامعه بين موضوع اساسي ، زمان و مكان خاص براي برانگيختن (شايعه ) 5

 )باور تاثير در روحيه مخاطبان
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دموكراسي، آزادي، ) ايجاد ارتباط خاص با مفهومي ويژه تا مخاطب بدون بررسي داليل و قرائن، آن را بپذيرد(كلي گويي ) 6
 ...حقوق بشر و

 دروغ بزرگ يا دروغ محض براي مرعوب كردن و فريب ذهن) 7 

  
يا بخشي از منبع ومحتواي پيام ) كه، كجا، كي، چرا، چه، چگونه(نقل ناقص عناصر خبري شش گانه (پاره حقيقت گويي) 8

 )ازخبر» چرا«مانند تيترهاي گزينشي خاص وبويژه حذف عنصر 
  
 يجاد گسست و تنزل اعتماد عمومي بين مردم و نظام سياسيايجاد تفرقه و تضاد در جبهه رقيب و ا) 9

   

 ترور شخصيت افراد سياسي و فرهنگي موجه و معتبر در نزد مردم و يا تخريب خانواده و بستگان نزديك وي) 10

   
با اهداي جوايزي چون صلح نوبل و حقوق بشر (شخصيت سازي براي جايگزيني شخصيت ها و رهبران اصلي جامعه ) 11
 ...)      و

 

 تكرار زمان بندي شده يك پيام براي القاي مقصودي معين در ذهن مخاطب مثل ضربه هاي پياپي چكش بر ميخ) 12

  
 توسل به ترس و ايجاد رعب و ترسيم آينده اي مبهم و توام با مشكالت) 13 

 مغالطه وتحريف و استفاده از اظهارات درست يا نادرست و منطقي يا غيرمنطقي) 14

  
 انسانيت زدايي و اهريمن سازي از طرف مقابل براي توجيه اقدامات خشونت آميز عليه آن) 15 

  
 »تغيير وضعيت «ارائه پيشگويي هاي فاجعه آميز با استفاده از آمارهاي ساختگي ولزوم ) 16 
  

اطب نسبت به منبع خبر اطالعات قطره چكاني اخبار در زمان هاي گوناگون و به صورتي سريالي ولي نا منظم تا مخ) 17
 اعتماد و هم اعتياد پيدا كند 

بخشي از خبر براي ايجاد سوال و ابهام و خلق فضايي مناسب براي ساير تاكتيك هاي جنگ نرم به ) سانسور(حذف ) 18
 ويژه شايعه

 پياماستفاده از جاذبه هاي جنسي جهت جذب مخاطبان به ويژه جوانان و غفلت از هسته مركزي و ادبيات ) 19 

  
 ماساژ پيام با انواع تاكتيك ها براي ايجاد مفهوم و مقصودي خاص در ذهن مخاطب ) 20
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انعكاس مبالغه آميز دستاوردهاي تمدن غربي و ( مبالغه و بزرگ نمايي موضوع وسعي درواقعيت جلوه دادن وقايع خاص) 21
 ) اغراق در ناكامي هاي كشورهاي اسالمي

 فرضي براي محق و معتبر جلوه دادن اقدامات طرف مقابل  ساختن يك يا چند دشمن)22 

     
 هاي بعدي  زدن براي ارزيابي اوضاع جامعه و طرز تفكر مردم درباره موضوعي خاص به عنوان زمينه طرح سوژه محك) 23

  
 طرح ادعا به جاي واقعيت براي تداعي در ذهن مخاطب ومجبور كردن رقيب به پاسخگويي وياتكذيب) 24

 كردن خبري مخاطب نسبت به ديگر منابع خبري بخشيدن ساختگي به خبر و ايجاد نوعي ايزوله فوريت) 25

  
 پيچيده كردن خبر براي عدم كشف حقيقت )26

 افزايش قابليت تصديق خبر از طريق چيدن خبر نادرست  درميان چند خبر درست ) 27

  
دار همزمان دو هيات سياسي از آمريكا و ايران درسوريه با دي( خبرساختگي استفاده از دوخبر واقعي براي طرح يك) 28

 )مقامات سوري 
  

تهييج توسط رسانه هاي بيگانه وسايت هاي اينترنتي در قتل ندا آقا ( استفاده از عاطفه واحساسات گيرندگان پيام ) 29
 ... )سلطان  و

  
 )"خأل فكري"هاي مقابل مخاطب وايجاد  وگزينهي انتخاب  محدود كردن دايره(كاري در منطق مخاطب  فريب و دست) 30
  

و   طرف مقابل براي عمليات بعدي به ويژه تشكيك در كارآمدي "سازي ذهن نرم"(ترديدافكني و جايگزيني منابع) 31
 ) بخشي يك رفتار نتيجه

  
 )ي ذهني و رواني مخاطبان طراحي پيام مورد نظربا توجه به شاكله(طراحي ادبيات مناسب ) 32
  

هاي سينمايي  زادسازي با قهرمانان آمريكايي و شخصيت زادپنداري يا هم الگوسازي از سبك زندگي غربي القاي هم) 33
  ... وكارتوني مانند سوپرمن و

  شگردهاي اعمال جنگ نرم
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  شگردهاي جنگ نرم

 بخشي از توان دفاعي اين كه ما بتوانيم طرح كلي دشمن را در مورد خودمان بدانيم، «: مقام معظم رهبري فرمودند
خواهد بكند، غفلتي است  ندانستن اينكه دشمن چه در سر دارد و چه مي. ماست؛ به اين مسأله توجه داشته باشيد

 )1382/ 2/ 22(» .كه ممكن است ما را از امكان برخورد و دفاع محروم كند؛ ما بايد اين را كامالً بدانيم

  شگردها

  اجتماعي 
  سياسي 
  اقتصادي 
  فرهنگي 
  ديني  

  

  اجتماعي شگردهاي

  الگوسازي 
  زندگي تغييرسبك 
  ها  اقليت و زنان حقوق 
  اجتماعي آسيبهاي از برداري  بهره 
  گرايي قوميت 
  گرايي ملي حس تقويت 

  

  هاي فرهنگي و اجتماعي الگوسازي

 يكي از . دهي به زندگي فرهنگي و اجتماعي جوانان و نوجوانان بر كسي پوشيده نيست نقش الگوها در جهت
الگوي . الگوهاي متناسب با فرهنگ غرب است  شگردهاي غربيان براي تسخير ذهن و جان جوانان، معرفي

با اين كار در . شوند معرفي مي الگوي هنرمندان، هنرمندان هاليوودي. شود ورزشكاران، ورزشكاران غربي معرفي مي
الگوي زندگي يك جوان مسلمان شيعه، يك غربي . دهد حقيقت ناخودآگاه آليناسيون فرهنگي و ارزشي رخ مي
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شود و تمام آرزوي اين جوان آن است كه مثل فالن هنرپيشة هاليوودي راه برود و حرف  ليبرال بي دين معرفي مي
  !بزند و رفتار كند

  دگيتغيير در سبك زن

 كنند از راه دگرگون كردن شيوة زندگي  هاي جامعه هدف، سعي مي فرماندهان جنگ نرم براي تغيير باورها و ارزش
هاي آشكار از سوي زنان در ايران نشان از  گرايش عجيب به آرايش(تغيير در نوع پوشش، آرايش، . افراد وارد شوند

هاي مختلف، زمينة تغيير در باورها و  ها و مدل مدطرز خوراك و نوع معماري و ) تغيير در سبك زندگي است
هر چند پذيرش اين نوع تغييرات خود به يك معني معلول تغيير در باورها و . كنند هاي افراد را هم فراهم مي ارزش
رساني و  اي و اطالع ابزارهاي رسانه. تر رابطة تأثير متقابل دارند به تعبير دقيق. ها هم هست ها و ذهنيت ارزش

و به صورت . شوند بليغي و ابزارهاي مكتوب و تصويري همگي براي تغيير در سبك زندگي در خدمت گرفته ميت
  . كنند آرام و غير مستقيم اهداف پشت پرده را عملياتي مي

  گرايي ترويج قوميت

 جمهوري اسالمي است تخريب وحدت ملي و از بين بردن و يا تضعيف همبستگي اجتماعي از شگردهاي دشمنان در جنگ نرم عليه.
به عنوان مثال، كردها را بين كشورهاي سوريه، تركيه، . هاي قومي و نژادي و مذهبي را فراهم كنند ويژه ناآراميبه 

ناهمگون ميان اقوام و مذاهب مختلف تقسيم   و يا در لبنان قدرت سياسي را به صورتي. عراق و ايران تقسيم كردند
تأكيد  )لدين( آمريكاامنيتي يكي از مسؤولين . افكني و ايجاد اختالف را داشته باشند هكردند كه همواره زمينة تفرق

ترين محور و مورد مصرف بودجة جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي بايد كمك به گسترش  كند كه مهم مي
  .فدراليسم قومي در ايران باشد

    هاي اجتماعي از آسيب برداري بهره

 ها و نقاط  كردن آسيب  موفقيت جنگ نرم دشمنان عليه جمهوري اسالمي، برجستههاي  ترين زمينه يكي از مهم
وجود مشكالت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي همگي بيشترين كمك را به دشمنان : خيز جامعه است آسيب

ناسب حتي سوء استفاده يك مقام مسؤول از مقام خود و برخورد نام. كند در جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي مي
توانند به سهم و اندازة خود در خدمت اهداف دشمنان نظام در جنگ نرم عليه  يك كارمند جزء با ارباب رجوع مي

گرفتن   رساني به مردم و رشوه فسادهاي اداري و مشكالت شهري و ترافيكي و تأخير در خدمت. كشور تلقي شوند
  .كنند هاي نرم دشمنان عليه كشور را فراهم مي تهاي روحي و رواني براي فعالي يك مأمور دولتي همگي زمينه
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  فرهنگي شگردهاي

  اسالمي فرهنگ هدفمند تخريب 
  ها  مهره پرورش و آموزش 
  بالقوه شركاي به توجه 
  متعالي اصول از گفتن سخن  

  تخريب هدفمند فرهنگ و هويت اسالمي

 هاي  زماني كه قرآن و معارف قرآني بر قلبشان با عالم اسالم متوجه شدند تا  استعمارگران از ابتداي مواجهه
هاي مذهبي  گروهي از كشيش. مسلمانان حكومت كند، جايي براي غرب و فرهنگ غرب در عالم اسالم نيست

به رهبري شخصي به نام جان كينز به ايران آمدند در جملة پاياني ) ش1214(ميالدي  1835آمريكا كه در سال 
بايد اسالم و «: مطالعات خود در ايران براي آمريكا فرستادند نوشتندگزارش مكتوبي كه به عنوان حاصل 

فروغ  رنگ و بي محمدگرايي در ايران، با درخشش فزايندة فرهنگ و تمدن غرب، به آرامي و بدون خطر، كم
 .»گردد

 بسياري در و هنرمندانه صورتي به را ما اسالمي وفرهنگ اسالمي هويت كه است نرماين جنگ شگردهاي از يكي 
 . كنند معرفي شدن ايزوله و ماندگي عقب عامل آنرا. دهند جلوه ناچيز و ياخرد. بردارند ازميان نامحسوس، موارد

  
 اخالقيات و رسوم و آداب آنصورت در شود، دگرگوني و تحول دسخوش جامعه يك ارزشي نظام و بيني  جهان اگر 

 و وليبراليستي اومانيستي بيني  جهان يك با كه است روشن خيلي  .شد خواهد دگرگون نيز آنها زندگي شيوة و
  .كرد حفظ را اسالمي زندگي شيوة و رسوم و آداب توان  سكوالريستينمي

  

  گفتن از اصول متعالي انساني سخن

  كند معرفي نمي يكي از شگردهاي جنگ نرم اين است كه مهاجمان هرگز خود را مخالف قانون و عدالت و مردم .
آنان همواره از اصول متعالي انساني . كنند ستيزي مي قانوني و ظلم و مردم حاكمان وقت را متهم به بيبلكه دائماً 

گويند، شعارهايي كه همواره و همه جا خواسته همگان  از صلح و عدالت و آزادي و امنيت سخن مي. زنند دم مي
گويند كه مرتكب بدترين  خن ميگرايي و امنيت و صلح و آزادي و عدالت س در حالي از قانون. بوده است

ها را  اخالقي كنند كه خود بدترين بي و در حالي خود را مدافع اصول اخالقي معرفي مي. شوند ها مي شكني قانون
  .شوند مرتكب مي
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  هاي اثرگذار آموزش و پرورش مهره

  يكي از شگردهاي جنگ نرم آموزش و پرورش مزدوراني است كه منافع غرب و اهداف آن را در جهان اسالم
ساز و امثال  نويس و نويسنده و هنرمند و فيلم نگار و وبالگ استعمارگران مدرن در زمينة تربيت روزنامه. دنبال كنند
هاي  هاي تحصيلي و برگزاري دوره تفاده از بورسبا اس. اند هاي هنگفتي در جهان اسالم كرده گذاري آن، سرمايه

هاي خود را شناسايي كرده و  كنند مهره كوتاه مدت آموزشي و دعوت به سمينارهاي به ظاهر علمي سعي مي
 . هدفمند بچينند

 دعوت فعاالن جوان ايراني به خارج براي شركت در سيمنارهاي كوچك، اقدام مهمي «: كميتة خطر جاري
اين افراد بايد از سوي . در صربستان، فيليپين، اندونزي، و شيلي وكشورهاي ديگر جواب داده استاين كار . است

  ».مقامات آمريكايي انتخاب شوند نه نهادهاي ايراني

  توجه به شركاي بالقوة ليبراليسم در جهان اسالم

 ها را شركاي بالقوة آمريكا ناميدتوان آن سه گروه در عالم اسالم هستند كه مي: رو هاي مسلمانان ميانه ايجاد شبكه :
 :»ها رو از جمله صوفي مسلمانان ميانه«و » مسلمانان ليبرال«، »معتقدان به جدايي دين از سياست«

 معتقدان به جدايي دين از «: گيرند معتقدان به جدايي دين از سياست در جهان مسلمانان در سه طبقه جا مي
 .»دان به جدايي دين از سياست اقتدارگرامعتق«، و »ضد روحانيون«، »سياست ليبرال

 هاي مسلمان سكوالر و ليبرال دانشگاه. 1

 اين بخش اولين بلوك سازنده براي  اسالم رو در كل جهان هاي موجود روشنفكران ليبرال و ميانه در ميان شبكه
 .المللي است رو بين يك شبكه از مسلمانان ميانه

 رو جوان روحانيون ميانه.2

 تماعيفعاالن اج.3

 هاي زنان گروه.4

  بيان هاي روشن نگاران، نويسندگان و آدم روزنامه.5
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  ديني شگردهاي

  سازي  فرقه 
  سازي  دين 
  آمريكايي اسالم ترويج 
  پراكني   شبهه  
  هاي مذهبي و اعتقادي پراكني شبهه

 هيچ زماني هم متوقف هاي شيطاني عليه تشيع هميشه بوده است و  پراكني مبارزة علني با اسالم و تشيع و شبهه
پراكنان  نشده است هر چند در روزگار حاضر هم از نظر حجم و هم از نظر سطوح مخاطبان و جامعة هدف شبهه

اما حقيقت اين است كه همانطور كه تاريخ تشيع نشان داده است اينگونه . قابل مقايسه با دوران گذشته نيست
  .اند وارد نكردهشبهات هيچ خللي جدي به مذهب شيعه و دين اسالم 

  سازي هاي اسالمي فرقه

  در جهان اهل (گري  ، سلفي)در پاكستان و افغانستان(، طالبانيسم ) در ايران و مصر(، بهائيت )در عربستان(وهابيت
 ، )سنت

 سازي در ايران به دليل هشياري مراجع و روحانيت آگاه به جايي نرسيد؛ اما در كشورهاي ديگر موفقيت آميز  فرقه
  .بود

  سازي دين

  به همين دليل در دوران اخير حجم . استآن يكي از شگردهاي مبارزه با اسالم ايجاد رقباي ديني و معنوي براي
اند و با تمام توان در همة كشورهاي دنيا به تبليغ  عظيمي از اديان و مذاهب نوظهور را در مقابل اسالم پديد آورده

اند و در اين زمينه الزم است آگاه  هاي زيادي هم به دست آورده وفقيتو متأسفانه در اين جهت م. پردازند آنها مي
كنند و  اي فعاليت مي هاي نوظهور آن است كه اينان به صورت شبكه نكتة حايز اهميت در اين معنويت.يمباش

وان در ت همة مباني آنها را به خوبي مي. همگي آنان در خدمت اهداف و مباني مدرنيته و ليبرال دموكراسي هستند
اي  هاي انديشه زمينه .بابا، اوشو، اكنكار، پائلو كوئليو و امثال آنها ديد الما، ساي هايي چون معنويت دااليي معنويت

ها در دهة هفتاد و با تضعيف فقه و شريعت از سوي برخي به اصطالح  گرايش به اين نوع اديان و معنويت
  .هاي نوظهور بر اين بستر روييدند يش و معنويتگرايش به تصوف و دراو. روشنفكران ديني فراهم شد
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  رو يا اسالم آمريكايي ترويج اسالم ميانه

  رو  كند مسلمانان ميانه براي هدفي كه اين كتاب دنبال مي«: »رو هاي مسلمان ميانه ساخت شبكه«در مقدمة كتاب
اد عبارت است از حمايت از اين ابع. كساني هستند كه در ابعاد كليدي فرهنگ دموكراتيك اشتراك نظر دارند

، محترم )دينشامل برابري نژادي و آزادي (الملل،  دموكراسي، و حقوق بشر به رسميت شناخته شده در سطح بين
 »، پذيرش منابع قانوني غيربخشي، و مخالفت با تروريسم و ديگر اشكال غيرقانوني خشونتتكثرشمردن 

 بي گرفته شود و چه از قرآن براي اينكه دموكراتيك تلقي شود يك فلسفه سياسي چه از منابع غر«: در فصل پنجم
 ».الملل حمايت كند گرايي و حقوق بشر شناخته شده در سطح بين بايد بدون قيد و شرط از كثرت

  شگردهاي سياسي

  مدني فرماني نا ايجاد 
  معترضين از  حمايت 
  NGO وتقويت تأسيس 
  اسالمي حكومت مشروعيت در خدشه  

  

  نافرماني مدنيايجاد 

 هاي دانشجويي و نهادهاي غير دولتي و صنفي از   دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل. 3«: كميتة خطر جاري
 .»ابزارهاي مهم فشار بر ايران است

  پرهيز و ايجاد و تقويت  دستورالعمل براي مبارزة خشونت 198جين شارپ در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي
هايي هم از سوي برخي هاي اخير كتابافزون بر اين در سال. كند در كشورهاي هدف بيان مينافرماني مدني 

مهاتما گاندي و «مثل كتاب . پردازند مراكز ترجمه و منتشر شد كه به تبيين و آموزش چگونگي نافرماني مدني مي
نقش تبريزي، تهران، نشر نوشته مري كينگ، ترجمه شهرام » قدرت مبارزة عاري از خشونت: مارتين لوتر كينگ

، نوشته رامين جهانبگلو، ترجمه هادي اسماعيل »هاي فلسفي عدم خشونت گاندي و ريشه«و كتاب . 1385ني، 
  .، تهران، نشر ني1388و چاپ چهارم  1379زاده، چاپ اول 
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  ها و افراد معترض حمايت از گروه

 هاي معارض و معترض در جمهوري اسالمي است و  ه گروهاي جنگ نرم غرب عليه ايران، تقويت  يكي از دكترين
دهند و از اعالم آن نيز هيچ ابايي  هاي هنگفتي را نيز براي كمك به آنها اختصاص مي بينيم كه علناً بودجه لذا مي
كه . هاي غرب عليه جمهوري اسالمي است يكي از استراتژي» استراتژي چندجانبة اعمال فشارهاي مدني«. ندارند
  .هاي معارض و معترض در ايران است اي و قانوني و مالي از گروه هاي رسانه از اركان اين استراتژي حمايتيكي 

  مأيوس و نااميد كردن مردم

 نااميدي از حاكمان و . يكي از شگردهاي دشمنان در جنگ نرم، پراكندن يأس و نااميدي در سطح جامعه است
 .هاي حكومت ديني فضا براي تضعيف اركان و پايهنااميدي از اصالح امور، و استفاده از اين 

 ها عليه  ترين فعاليت بدون ترديد يكي از محوري. كنند تالش زيادي در ناكارآمد جلوه دادن نظام اسالمي مي
در كنار ناكارآمد جلوه دادن نظام اسالمي و . جمهوري اسالمي، ناكارآمد جلوه دادن آن در ميان مردم است

  .پردازند هاي ليبراليستي و يگانه راه سعادت و رفاه تلقي كردن آنها مي به طرح و تقويت انديشهساالري ديني،  مردم

  نهاد هاي مردم تأسيس و تقويت سازمان

  طرفداران در نتيجه هاي امريكا دارند  مردم احساس تنفر شديد نسبت به امريكا و سياست ايراندر جهان اسالم و
به همين دليل يكي از معضالت امريكا اين است كه مدافعان او در . ن مردم ندارندامريكا نيز جايگاه چنداني در ميا

امريكا براي حل اين معضل به . صورت اثبات دريافت كمك از سوي امريكا جايگاه خود را از دست خواهند داد
روي آورده  هاي اجتماعي مردم نهاد، در داخل كشورهاي اسالمي و همچنين در خود غرب تأسيس و تكثير سازمان

هاي بين المللي كه صرفاً پوششي است  هاي مردمي و خيريه و سازمان هايي به اسم سازمان ن سازماتأسيس . است
 . براي كمك به حاميان او در كشورهاي اسالمي

 هاي  بايد فعاليت«: كميته صلح جاريNGOهاي آمريكايي را در ايران تسهيل كنيم. « 

 ها راه مقابله با نظام ايران است و تنها ابزار آن حمايت از تغيير از درون تن«: مايكل لدينNGOكه . باشد ها مي
 ».ها نفر را در برابر حاكمان ايران قرار داد توان ميليون به كمك آنها مي
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 :هاي غير دولتي داليل توجه مخالفان و معاندان جمهوري اسالمي به سازمان

 نظام جمهوري اسالمي نفوذ كرد؛تر در  توان راحت ها مي از طريق اين سازمان 

 هاي نظام سلطه هستند؛ هاي جهاني و ايده هاي سازمان ها ابزاري مناسب براي اجراي طرح اين سازمان 

 كنند؛ ها، تغيير نمي چون با تغيير دولت: ثبات و پايداري بيشتر 

 توان اميد  ي از آنها ميشود كه با تأثيرگذاري بر يك ها موجب مي سليقه و همفكر بودن اعضاي اين سازمان هم
 فراواني داشت كه بقيه را نيز همفكر و همراه خود كرد؛

 تر و  ها داراي شبكة ارتباطي نيرومندي باشند به مراتب از احزاب سياسي قوي در صورتي كه اين سازمان
 اثرگذارترند؛

 احزاب است؛ها به دليل تكثر و فراواني زياد آنها به مراتب كمتر از  پذيري اين سازمان آسيب 

  ايجاد خدشه در مباني مشروعيت حكومت اسالمي

  تا مقبوليت مردمي حكومت ديني پا بر جا باشد، فرمول جنگ نرم در عرصة سياسي، نه تنها كاربردي نخواهد
كنند اين ارتباط وثيق اعتقادي  هاي جنگ نرم تالش مي به همين دليل تئوريسين. دهد داشت كه نتيجة عكس مي

يجاد شبهه در مشروعيت ديني نظام اسالمي و عرفي و عادي جلوه دادن حكومت ديني، سست كرده را از طريق ا
كنند زمينة اعتقادي و ديني حكومت را از بين ببرند و در نتيجه ارتباط ايماني و  آنان سعي مي. و از ميان بردارند

 .عميق ميان مردم و رهبري را به ارتباطي طبيعي و عادي تبديل كنند

  اقتصادي ايشگرده

  مردم كردن نااميد 
  اقتصادي هاي  نابساماني ايجاد 
  اقتصادي رشد از جلوگيري  

  

  هاي اقتصادي ايجاد نابساماني

   درصد صنعت جهاني در اختيار  91درصد فناوري و تكنولوژي جهان و  95درصد سرماية جهان،  82در حال حاضر
 . درصد از جمعيت جهان است كه عمدتاً در هشت كشور صنعتي هستند 17
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 83  درصد تكنولوژي و علم  5درصد صنعت و  9درصد ثروت موجود در كرة زمين و  18درصد جمعيت جهان، فقط
كتاب : ك.همچنين ر  ؛2007گزارش توسعة انساني سازمان ملل متحد در سال : ك.ر. [را در اختيار داردجهان 

 ]1363ها، اميركبير،  ديكتاتوري كارتل

 و محلي هاي اقتصاد كنند مي سعي جهاني، تجارت كردن انحصاري و اقتصاد المللي بين هاي ساختار طريق از 
 اينان. دهند نمي خودش بومي الگوهاي اساس بر كشوري هيچ به مستقل فعاليت اجازة و كنند ناكارآمد را بومي
 هاي برنامه اساس بر را خود اقتصادي هاي برنامه و كنند حركت آنان هاي برنامه اساس بر كشورها همة كوشند مي

 .نمايند طراحي المللي بين هاي سازمان و جهاني بانك سوي از شده تنظيم
  
 ًهاي نامه  قطع به نياز بدون دنتوان مي اينان باشد، صنعتي كشور هشت اختيار در جهان اقتصادي نبض وقتي  طبيعتا 

 را او و قراردهند اقتصادي شديد فشار تحت اي  انگيزه هر به را مخالفي كشور هر ملل سازمان امنيتي شوراي
 ازسال. كنند مي استفاده ما كشور عليه حربه اين از كه هستيم شاهد اكنون هم. نمايند خود هاي خواسته تسليم
 مورد سپه، و صادرات ملت، ملي، بانك همچون هايي بانك كشور، بانكي و مالي مؤسسات از خي بر ميالدي 2007
 .گرفتند قرار امريكا جانبة يك تحريم

  
 مورد كشورهاي اجتماعي و اقتصادي اوضاع وانمودكردن نابسامان دهند مي انجام استعمارگران كه كارديگري 

 آنها در اقتصادي هاي فعاليت. ببرند باال شدت به كشورها آن در را خارجي گذاريهاي سرمايه ريسك تا است هجوم
  .دهند جلوه امن نا را

  

  تك محصولي كردن توليدات: جلوگيري از رشد اقتصادي

 ريزي كرد كه اقتصاد  اي برنامه هاي بزرگ و مستكبران و استعمارگران به گونه بانك جهاني تحت نظارت قدرت
اصوالً گره زدن . كشورهاي ديگر، غير از كشورهاي صنعتي و پيشرفته را به اقتصادي تك محصولي تبديل كند

هاي كالن  داف اصلي و سياستاقتصاد كشورهاي جهان سوم به اقتصاد كشورهاي بزرگ و استعمارگر از اه
هاي جهاني در  اي و خارج از سيستم كنند از روابط اقتصادي منطقه به همين دليل تالش مي. اقتصادي آنان است
كشور عضو  22(به عنوان مثال، روابط اقتصادي كشورهاي عربي . افق جلوگيري نمايند ميان كشورهاي هم

  شود؛ اما مبادالت تجاري آنان با كشورهاي صنعتي به ويژه ميبا يكديگر روز به روز كاسته ) اتحادية عرب
البته حجم . حتي در مورد ايران نيز وضع به همين منوال است. يابد كشورهاي غربي روز به روز افزايش مي

مبادالت تجاري ميان ايران و امارات باال است اما امارات در حقيقت نقش داللي در صادرات كاالهاي كشورهاي 
 . اي توزيع كاالهاي غربي است به تعبير ديگر، مركز منطقه. كند و صنعتي را ايفا ميغربي 
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 مهمترين تاكتيكهاي كلي جنگ نرم 

 :از نگاه مقام معظم رهبري

 مخدوش كردن نقاط قوت و اميد بخش) الف

  
 بزرگنمايي نقاط ضعف و القاي يأس) ب 

   

 مسئولين، آحاد مردم ايجاد تفرقه در سطوح مختلف؛ از مسئولين، غير) ج

  
 ايجاد غفلت از دشمن به خصوص اغفالِ خواص و نخبگان از تأثير دشمن) د

  

 مهمترين محورهاي عمليات رواني دشمن

 :در كالم رهبر معظم انقالب 

 مرعوب كردن مسئولين، شخصيتهاي سياسي و نخبگان كشور  -1

 . تضعيف اراده عمومي مردم -2

 . تغيير درك صحيح مردم از واقعيت هاي موجود جامعه -3

 . سلب اعتماد ملت از مسئولين كشور -4

 . ترويج شايعه تحريم و فشار اقتصادي بر كشور -5

 . ترويج شايعه بكارگيري ابزار خشونت بر عليه ملت ايران -6

 . عوض كردن جاي متهم و مدعي با ابزار تبليغاتي و رسانه اي -7

 . دن ملت هاي منطقه از ملت ايران و انقالب اسالميترسان -8

 دامن زدن به اختالفات مذهبي، قومي، جناحي، سياسي و  -9

  .                                       رقابت هاي صنفي
 مشهد مقدس -86اول فروردين  
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 :جنگ نرم تهاجم فرهنگي وآسيب شناسي زمينه هاي وقوع 

درسي و پژوهشي رشته هاي علوم انساني كامالً غربي است و اين زمينه فكري الزم براي پذيرش منابع % 90ـ بيش از 1
 .فرهنگ غرب را فراهم نموده است

ـ گسترش كمي رشته هاي علوم انساني و افزايش دانشجويان آن بدون توجه به حل تناقضات بين ريشه علوم انساني 2
 .م  كه بر محور توجه به ذات باريتعالي استغربي كه اومانيستي و سكوالريستي است با اسال

هاي كشور در ـ عدم وجود منابع فكري كارآمد و به روز در دانشگاهها و منسوخ بودن منابع مباحث علوم انساني در دانشگاه3
 ).عقب ماندگي منابع علوم انساني(خود جوامع علمي غرب 

 .نمايندهاي تئوريك جنگ نرم عمل ميه خود به عنوان مهرهـ برخي اساتيد دانشگاه خواسته يا ناخواسته سالهاست ك4
 .ـ خودباختگي برخي اساتيد و روشنفكران كه تحت تأثير فرهنگ غرب قرار گرفته اند5
هاي فكر آمريكا ، اروپا و اسرائيل كليد زده شده ـ عدم باور وقوع جنگ نرم و توهم پنداشتن آن كه سالهاست در اتاق6

 .گان خوديتوسط بسياري از نخب
ا در خصوص مقابله با .ا.احزاب و كارگزاران نظام جـ عدم انسجام در ديدگاههاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي رسانه ها ،7

 .جنگ نرم
 .اي كشورـ وجود ريشه ها و آثار غرب زدگي در عرصه هاي فرهنگ ، هنر و رسانه8
 .ـ درگيري و مناقشات سياسي و جناحي در كشور9

 .مرعوبين و غرب زدگان در اركان نظام ، مطبوعات و تشكل هاي غير دولتيادي دشمن ، ـ نفوذ اي10
 .ـ عدم آشنايي نسل جوان با مباني انديشه اسالمي ، فرهنگ ملي و سابقه جنايات غرب و آمريكا در ايران و جهان11
 .لليـ گسترش دسترسي مردم بويژه جوانان به اينترنت ، ماهواره و تلفن هاي بين الم12
در جامعه و دگرگوني در ارزشهاي اخالقي و اجتماعي بويژه در ) اباحه گري(ـ ترويج شهوات ، بي بند و باري ، ولنگاري 13

 .روابط دختر و پسر
هاي انسداد سياسي و فرهنگي در بين ها و رفتارهاي نامناسب در برخورد با جوانان و زمينهـ وجود برخي تنگ نظري14

 .روهاي مذهبيبرخي مسئولين و ني
 .ـ وجود تورم و گراني ، فقر ، فساد و تبعيض در كشور و زمينه ساز بودن آنها براي بحران ها و شورهاي اجتماعي15
 .ـ وجود پاره فرهنگ هاي قومي ، مذهبي و نژادي در كشور16
 . اني آنهاـ امتداد قومي و نژادي حاشيه نشينان مرزي به بيرون از مرزها و تأثيرپذيري فرهنگي و رو17

ـ تغييرات دموگرافيكي جمعيت ايران از قبيل جوان بودن جمعيت ، به هم خوردن توازن جنسيتي در سطح نظام اجتماعي 18
  .، باال رفتن سن ازدواج ، به وجود آمدن طبقه متوسط خرده بورژوا و غيره 
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 : جنگ نرم تهاجم فرهنگي وآرايش صحنه ي مقابله با 

 .به ميدان جنگ نرم بيايندنخبگان فكري بايد  -1
اساتيد دانشگاه فرمانده جبهه ي جنگ نرم هستند كه بايد مسايل كالن را ببينند ، دشمن را درست شناسايي كنند ،  -2

هدفهاي دشمن را كشف كنند، احياناً به قرارگاههاي دشمن سر بكشند، بر آن اساس طراحي كنند و بر اساس طرح حركت 
 .كنند

افسران جوان جبهه ي جنگ نرم هستند كه فكر دارند، عمل دارند ، در صحنه حضور دارند ، اوضاع را مي دانشجويان  -3
 .بينند ، در چهار چوب عمل مي كنند و در اتاقهاي فكرشان راه كار پيدا مي كنند

  

 :  وظيفه نخبگان فرهنگي و هنري در مقابله با جنگ نرم ) ه 

 .صواب حوادث فتنه گون تالش و مجاهدت براي فهم درست و – 1

 .تبليغ و تبيين حقايق براي مردم  -2

 .گره گشايي در عالم فرهنگ براي باز كردن حقيقت و باز كردن گره هاي ذهني -3

  پرهيز از شيوه هاي سياسي ، شيوه هاي سياستگران و سياستمداران در تبليغ -4
 .كار فرهنگي 

 :جنگ نرم تهاجم فرهنگي واهداف مقابله با 

 .پيشگيري از توفيق دشمن در دست يابي  به بي ثبات سازي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي نظام – 1
) با اقناع سازي و رفع شبهات (و ذهن ) با محبت ، عطوفت و اعتمادسازي(قلب ) تأثير گذاري (پيش دستي در تصرف  – 2

 .هاجمعيت خاكستري جامعه هدف و جلوگيري از فريب آنها توسط دشمن و عوامل آن
جلوگيري از كند شدن سرعت حركت پيشرفت و عدالت در عرصه هاي علمي ، اقتصادي و سازندگي كشور بويژه در  -3

 .عرصه ي علم ، پژوهش و فناوري
تقويت روحيه ملي ، ايجاد نشاط و اميدواري به آينده و مقابله با هر گونه اقدام يأس آفرين در جامعه و در بين نيروهاي  -4

 .در صحنهخودي حاضر 
عمق بخشي مقابله با جنگ نرم از طريق بسيج همه امكانات و منابع انساني ، فرهنگي ، هنري و رسانه اي و  -5

 .فرهيختگان و نخبگان مومن به انقالب ونظام
 .واكنش سريع در مقابله با حوادث ايجاد شده توسط دشمن به منظورجلوگير ي از ايجاد رخنه در جامعه و حاكميت -6



36 
 

 .هاجم مستمر فكري ، فرهنگي و سياسي به دشمن ، مباني و پايگاههاي فكري و فرهنگي      وعوامل داخلي آن ت -7
  

 :اصول و قواعد اساسي مقابله با جنگ نرم 

 تبديل جنگ نرم دشمن به فرصتي براي افزايش قدرت نرم  -1

 خلع سالح رواني اپوزيسيون  -2 

 رهنگي و افزايش محصوالت فرهنگي تأثيرگذار بر جامعه و جوانان گسترش دامنه و شمول فعاليت هاي ف -3 

خارجي كشورهاست كه در آن  اي نوين در راستاي تحقق سياست ديپلماسي عمومي شيوه(استفاده از ديپلماسي عمومي  -4 
اف و منافع يك كشور ها براي پيشبرد اهد جاي رابطه با دولت ها به واسطه و تأثيرگذاري بر افكار عمومي ملت بر ارتباط بي

 )شود تأكيد مي
 استفاده از راهبردهاي ويژه در مورد اقوام و اقليت ها  -5 

 عمليات رواني متقابل  -6

 .ايجاد انسجام و اتحاد در بين اركان و اعضاي واحدهاي سازمان يافته خودي موجود در صحنه -7
ا واحدهاي پشتيباني كننده ، تقويت كننده و هدايت ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازمان يافته موجود در صحنه ب -8

 .كننده موجود در بيرون صحنه هم در سطح سپاه و هم با نهادها و سازمانهاي ديگر 
پيوستگي و انسجام در عوامل رواني ، فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي ، رسانه اي و هنري براي حمايت تبليغي و اقناع  – 9

 .ات مقابله با جنگ نرمسازي و روشنگري از صحنه عملي
در سطوح مختلف مقابله با جنگ نرم و در ارتباط با نيروهاي ) سامانه فرماندهي و كنترل (توسعه رهبري و هدايت  – 10

 .موجود در صحنه
اشراف و برآورد اطالعاتي از ترتيب نيرو ، توانائي ها ، تحركات ، آسيب پذيري هاي كليه نيروهاي غير خودي و عوامل  –11

 .دشمن در صحنه جنگ نرم 
بررسي و برآورد دقيق و به روز از فضاي كلي حاكم بر صحنه عمليات جنگ نرم شامل ديدگاهها و نگرشها ، ضعفها و  –12

 .، مسايل صنفي ، آسيب پذيريهاي قابل استفاده توسط غيرخودي ها و وضعيت جمعيت خاكستري  قوتهاي نهادهاي رسمي
 .پيش بيني سناريوهاي احتمالي از تحركات و اقدامات آينده نيروهاي غير خودي در هر صحنه – 13
اعم از . گيردمقابله با جنگ نرم در هر صحنه بايد متكي بر ساختارهاي اجتماعي موجود در آن صحنه شكل ب –14

 .ساختارهاي رسمي يا مردمي ، تشكلي و ياسمن ها
نيروهاي مومن و فداكار براي حضور در صحنه هاي ) شبكه سازي( و سازماندهي ) توانمند سازي ( تجهيز ، آموزش -15

 .مختلف مقابله با جنگ نرم 
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ايي و تجميع ساز        و كارهاي قابليت پاسخگويي سريع و مطمئن به تحركات نيروهاي غير خودي با خود اتك -16
 .پشتيباني و مقابله با جنگ نرم در سطح رده هاي بسيج موجود در صحنه دانشگاه

 .قابليت خلق توانايي هاي جديد ، ايجاد محيطي خالق و به دست گرفتن ابتكار عمل نيروهاي خودي حاضر در صحنه -17
و پرهيز از انفعال   و موضع پدافندي ) سازي محيط عملياتي سيال (داشتن موضع تهاجمي وابتكار عمل در صحنه  -18

 .صرف در مقابل دشمن و تحركات نيروهاي غير خودي 
امكان تمركز روي نقاط ضعف دشمن و نيروهاي غير خودي و كاهش آسيب پذيري در برابر     قابليت ها  -19

 )انمنديهاي خوديكشاندن جنگ به حوزه آسيب پذيري هاي دشمن وتو(وتوانمنديهاي آنان 
 .باال بردن هزينه هاي دشمن و نيروهاي غير خودي وكاهش هزينه هاي خودي  -20
  

 روش هاي مقابله با جنگ نرم دشمن

 :براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري 

 . توجيه جوانان و دانشجويان و دادن قدرت تحليل به آنان – 1 

 . اي محيط درس و دانشگاه را فضاي اميد كردنايجاد توان كار و نشاط با اميد بخشيدن و فض -2

 . ميدان دادن به دانشجو براي اظهار نظر و تشكيل كرسي هاي آزاد انديشي  -3

 . محيط دانشگاه را محيط معنويت كردن -4

 . اش نزديك به صفر باشد رساندن كشور به نقطه اي از لحاظ علمي ، اقتصادي و امنيتي كه امكان آسيب پذيري -5

 .واظبت و جلوگيري از تزلزل در كار علمي دانشگاهم -6
 . رفتار مدبرانه و فكورانه و بدون تندروي ، افراط و تفريط در قضاياي پيش رو -7

 .ايراني –بازيابي حقيقي هويت اسالمي  -8
  

  

 :بصيرت مهمترين عامل مبارزه باجنگ نرم

 تأكيد بر اصل بصيرت. 1 

 )آگاهانه، خنثي شدن توطئه دشمنان، گمراه نشدن و تمييز حق از باطلحركت (اهميت وفايده بصيرت.2



38 
 

بصيرت در شناخت موانع راه، . 4بصيرت در شناخت دشمن، . 3بصيرت در وسيله، . 2بصيرت در هدف، . 1(ابعاد بصيرت . 3
 )    هاى جلوگيرى از اين موانع و برداشتن آنها؛ بصيرت در شناخت راه. 5

شناخت استكبار جهاني و ابعاد دشمني و چگونگي تحركات آن و فريب نخوردن ازلبخند (  بصيرت دشمن شناسي. 4 
 )آمريكايي

:نظرفيت هاي جمهوري اسالمي ايرا  

.قدرت باور و ايمان؛ قدرت ايمان، نظامي قدرتمند از جمهوري اسالمي ايران ساخته است: 1   

اسالمي جايگاهي است كه با تقواترين و عادل ترين مجتهدان به آن قدرت رهبري باال بويژه در شرايط بحراني ؛ رهبري : 2
دست پيدا مي كنند و مؤيد به تأييدات الهي است و در عرصه بحران و خطر، قدرت مديريت رهبري معظم انقالب و حضرت 

 .بارها به اثبات رسيده است) ره(امام 
و هر جا به حضور نياز بوده است، در ايفاي نقش  همبستگي ؛ مردم مسلمان ايران از همبستگي ملي برخوردارند: 3

 .خدمتگزاري به اسالم و نظام آمادگي كامل داشته اند
موقعيت برتر جغرافيايي ؛ و توان مسدود كردن بزرگترين شاهراه ترانزيتي انرژي سوخت در تنگه هرمز از مولفه هايي : 4

 .است كه قدرت مهمي به ايران مي دهد
 ر ابعاد مختلف نظامي و تأثيرگذاري پنهان و آشكار منطقه اي به همراه پيشروي در صنايع برتر نظامي توانمندي باال ؛ د: 5

 توانمنديها و كيفيت نيروي انساني مومن، . 6

 ...قدرت الهام بخشي به جنبش هاي منطقه اي و. 7

  
 :)براي مقابله با جنگ نرم (منابع قدرت نرم جمهوري اسالمي  

 هب تشيع به ويژه در ابعاد دين اسالم و مذ -1

 فرهنگ عاشورايي و روحيه شهادت طلبي  -1/1

 فرهنگ انتظار و اميد به آينده  -2/1

 واليت مطلقه فقيه و نظام واليي -3/1

 قدرت معنوي و اخالقي  -2

 توان و سابقه فكري ، فرهنگي و تمدني  -3

 قدرت علمي و فناوري در حال شكوفايي -4

 ارآمدي نظام استحكام داخلي و ك -5

 سرمايه اجتماعي  -6
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 مردم ساالري ديني  -7

 )توان ايجاد جنبش هاي اجتماعي(قدرت بسيج كنندگي  -8
 .ظرفيت مديريت نرم افزاري تهديدات و بحرانها -9

 )ص(استقامت و پايداري بر اصول و ارزشهاي اسالم ناب محمدي  -10
  .در جهان ظلم ستيزي و دفاع از حقوق مظلومين و مستضعفين -11
  

 : روشهاي مقابله با جنگ نرم 

 : روشهاي انساني ، احسان و اكرام براي جذب )الف 

ظاهر شدن نيروهاي خودي در صحنه دانشگاه در چهره مدافع حقوق اساتيد و دانشجويان در مسايل صنفي و به دست  -1
 .در مطالبات صنفي و اجتماعي  گرفتن پرچم مطالبات عادالنه و جلوگيري از پرچمدار شدن نيروهاي غير خودي

 .تقويت روابط عاطفي و محبت آميز ، احسان و اكرام و حسن خلق با اساتيد و دانشجويان دانشگاه-2
بهره گيري از كليه روشهاي ارتباطات اجتماعي متناسب با شرايط زمان ، مكان ومخاطب شامل ارتباط چهره به چهره ،  -3

 .زي و الكترونيكي ، مستقيم و غير مستقيم ، رسمي و غير رسمي ، افقي و عمودي و غيرهارتباط مشاركت پذير ، ارتباط مجا
 .ايجاد اميد و نشاط و نگاه خوشبينانه به آينده در بين دانشجويان ومردم براي مقابله با جنگ نرم -4
 .معنوي كردن فضاي دانشگاه و اجراي برنامه هاي جذاب معنوي براي دانشجويان -5
اختن دانشجويان جوان در فضاي هيجان ، نشاط و حركت كه طبيعت آنهاست وآن وقت فكرصحيح منطبق بر راه اند -6

 .اصول علمي،مفاهيم صحيح وپرهيز ازكارهاي صوري وشكلي به آنها دادن
 .نفر 10تا  5شبكه سازي اجتماعي درون دانشگاه با مسئوليت دادن به هر يك از نيروهاي خودي   براي جذب  -7
سعه فضاي علمي ، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه با برگزاري جشنواره ها ، المپيادهاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي و تو -8

هنري، اجراي اردوهاي سازندگي ، زيارتي و سياحتي و فعال سازي تشكلهاي مددكاري و خدمت به محرومان در بين 
  .دانشجويان

 :روشهاي اقناع سازي و روشنگري )ب 

يهاي آزاد انديشي توسط اساتيد ودانشجويان خودي دردانشگاه وگسترش فضاي عقالني تحليل و بررسي برپايي كرس -1
به عالوه نقد علوم انساني غير اسالمي دانشگاه ها بعنوان زير بناي اعتقادي  –اوضاع كشور به شكل هدفمند و هدايت شده 

 .و ارزشي جنگ نرم دشمن و ضرورت و نحوه اصالح آن
 .منطقي متكي بر فكر، تدبير و تأمل و پرهيز از افراط و تفريط با عوامل    پياده نظام جنگ نرم برخوردهاي -2
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روشنگري و اطالع رساني به موقع ، عالمانه و هنرمندانه در تبيين مسايل وحوادث ، مقابله با شايعات و اقناع سازي  -3
 .نسبت به آنها با بهره گيري از روشهاي مختلف به ويژه مناظره

 .و كنترل شده بهره گيري از توابين حوادث اخير جهت اقناع سازي و روشنگري به شكل هدفمند -4
رسانه ها بايد براي جريان سازي مثبت به نفع خودي و مقابله با جريان سازي دشمن آماده شوند و نقش هدايت ، كنترل  -5

  .و نظارتي خود ومديريت افكار عمومي را بر عهده بگيرند
 ) : حوادث( روشهاي مديريت فتنه ها )ج 

 .جلوگيري از كند شدن يا توقف حركت علمي ، سازندگي و پيشرفت كشور به ويژه در دانشگاهها -1
جلوگيري از ايجاد فضاهاي هيجاني و احساسي توسط دشمن در سطح دانشجويان در عين حال ايجاد وضعيتي براي  -2

 .اجتماعي در بين دانشجويان –بدون ترس و اضطراب به منظور ايجاد تعادل رواني  بروز عواطف و هيجانات و ابراز عقايد
توده ها است، لذا كليه ) كانون تفكر وانديشه(و مغز)كانون احساس و عاطفه (از آنجا كه درجنگ نرم هدف تصرف قلب -3

ي بر قلب و مغز آنها توسط نيروهاي روشها بايد معطوف به جلوگيري از تصرف قلب و مغز توده ها توسط دشمن و تأثير گذار
 .خودي مي باشد

فضاي دانشگاه را نبايد گذاشت به هيچ وجه امنيتي شود و در حوادثي كه روي مي دهد بايد به طورجدي از تشديد  -4
 .مقابله باجنگ نرم بايد با ابزار و روشهاي نرم انجام شود.خشونت جلوگيري كرد

غير خودي بسيار دشوار است لذا بايد افرادي براي حضور در خط مقدم اين جبهه چون در جنگ نرم تشخيص خودي از  -5
 .قرار بگيرند كه كارشناس و خبره باشند و مراحل روانشناسي جنگ نرم را به خوبي بدانند

 در جنگ نرم اغلب نيروهاي پياده نظام دشمن در صحنه نبرد از نوع خودي هستند كه بنا به داليلي  فريب خورده و -6
 .بعضاً ناآگاهانه به اردوگاه دشمن پيوسته اند

فرهنگي  –علمي و هنري ودستگاههاي ذيربط علمي  –فرهنگي  –ايجاد آمادگي و همراهي نخبگان و فعاالن سياسي  -7
 .در جنگ نرم ضروري است) اطالعاتي (و حتي قضايي و امنيتي 

لذا رصد اين . تهديد خود را عملي    مي نمايد –ست كه همان آسيب ها –دشمن در جنگ نرم بر بسترهاي اجتماعي  -8
 .آسيب ها ، مرتفع نمودن آنها و پرهيز از بهانه دادن به دست دشمن يا عوامل آن ضروري است

اصالح قوانين در پشتيباني از نيروهاي  –با توجه به خأل قوانين جزايي در خصوص برخورد با براندازان و كودتاگران نرم  -9
  .له با عوامل دشمن در جنگ نرم با رويكرد قضايي ضروري استخودي و مقاب

 : روشهاي تحكيمي ، بنيادي و زيرساختي)د 

اقدام همه جانبه و همگاني براي نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري به منظور وقوع يك رنسانس و نوزايش علمي  -1
 .ر چند ساله از آنهابراي بازگشت به منابع اصيل خود ، بازخواني آنها و زدودن زنگا
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هاي نوين از ميان منابع غني اسالمي كه قادر به حل مشكالت و پاسخگويي نيازهاي جامعه امروز باشد با طراحي فرمول -2
 .همكاري و تعامل بين حوزه و دانشگاه

  .استادتقويت بنيه اخالقي و علمي اساتيد در جهت ارتقاء قدرت نرم و امنيت كشور و اصالح نظام گزينش  -3
هاي آشنايي و شناخت كامل آرمانهاي انقالب اسالمي توسط اساتيد و ايجاد زمينه هاي مسئوليت فراهم كردن زمينه -4

 .پذيري اساتيد در انتقال تئوريك آنها به دانشجويان
راه اندازي رشته توانمندسازي اساتيد و دانشجويان براي مقابله با تهديدات نرم افزاري عليه انقالب اسالمي از طريق  -5

 .هاي تحصيلي خاص و برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي و پژوهشي آزاد
 .مطالعه و تحقيق اساتيد و دانشجويان در مورد غرب ، علوم غربي و مباني آن و نمايش تناقضات و تضادهاي دروني آنهاـ 6
 .مومي براي مقابله با جنگ نرمشناخت مستمر و به روز دشمني هاي با اسالم و آماده سازي اذهان ع -7
ها از ميان كساني كه آگاهي و شناخت عميقي نسبت به مواضع غرب در پديده جنگ نرم هاي دانشگاهانتصاب مديريت -8

 .دارند
 .هاي الزم براي روشنگري و اطالع رساني اساتيد در سطح بين المللي فراهم كردن زمينه -9

 .و تقويت زير ساختهاي فرهنگي آنها براي كارسازي در مقابله با جنگ نرم توجه به رسانه ها ، آماده سازي -10
 .ارتقاء سطح آگاهي و بينش عميق اصحاب رسانه از نظر علمي و تئوريك -11
  .ورود به فضاي مجازي از طريق ايجاد سايت ، وبالگ ، شبكه سازي و غيره براي پاسخگويي به هجمه دشمن -12

 :دسازي نظام روشهاي كمك به كارآم: هـ 

 : نياز سنجي  -1

شناخت خالء ها ، آسيب پذيريها ، تحليل محيطي و تشخيص نيازهاي آينده ، بررسي عوامل ناكارآمدي ها ، تعيين اولويت 
 ها 

 :سياست پژوهي  – 2
 ايده پردازي ، ايده يابي ، مطالعه و تحقيق در زمينه نيازها 

 :سياست پردازي  – 3
طرحها ، ارايه سياستها و طرحهاي پيشنهادي ، كمك به سياست سازي و طراحي ، گفتمان سازي ، بومي سازي سياستها و 

 .طراحي و پياده سازي گفتمان رهبري 
 :مشاوره و توانمندسازي  – 4

 .توسعه منابع انساني بسيج ، مشاوره به دستگاهها ، توانمند سازي مديران و كارشناسان 
 :اجرا  – 5

 .، دانشگاههاي سپاه ، بسيج علمي ، بسيج فرهنگي بسيج سازندگي ، قرب 
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 :ارزيابي و بازخوردگيري  – 6
 .نقد سياستها ، مطالبه گري از مسئولين ، پيشنهادات اصالحي و تكميلي

 .ساماندهي هسته ها و ايجاد شبكه ي كمك به كارآمد سازي نظام در بسيج اقشار و متخصصين – 7
  

 : جنگ نرم  وبا تهاجم فرهنگي الزامات مقابله 

. مين الزامات مورد نياز آن راهبرد يا هدف مي باشدبديهي است عملياتي شدن هر راهبرد و تحقق هر هدف منوط به تأ
 .الزامات مقابله با جنگ نرم در سه بعد سازمان ، امكانات و تجهيزات و توانمندسازي قابل بحث و بررسي است

  
 : سازمان ) الف

 .مقابله با جنگ نرم در سطح راهبردي و عملياتي ايجاد قرارگاه مركزي  -1
تشكيل ستادهاي هماهنگي و پشتيباني در مركزيت و در استانها با حضور سپاه ، بسيج و وزارتخانه هاي علوم و بهداشت  -2

صدا و سيما و كليه تشكلهاي همسوي اساتيد ،  –نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها   –دانشگاه آزاد  –و درمان 
 .دانشجويان و پزشكان

با حضور بسيج اساتيد ، بسيج دانشجويي ، جامعه اسالمي اساتيد، )دانشگاه(تشكيل قرارگاههاي تاكتيكي در هر صحنه  -3
  .ي و رياست دانشگاه جامعه اسالمي دانشجويان ، انجمنهاي مستقل دانشجويي ، جنبش عدالت خواه ، نهاد نمايندگي رهبر

 : ساماندهي تركيب نيروي خودي براي مقابله با جنگ نرم در سه بخش  -4

شامل نيروهاي حاضر در صحنه جنگ نرم كه فعالًَ بسيج اساتيد ، دانشجويي و جامعه پزشكي است  –نيروهاي درگير ) 1/4
 .پيدا نمايد و احتماالً در آينده ممكن است به ساير اقشار سرايت

شامل نيروهايي كه مستقيماً از عمليات مقابله با جنگ نرم نيروهاي حاضر در صحنه  –نيروهاي پشتيباني مستقيم  )2/4
( ، عمليات رواني ، اطالع رساني ، هنر و تبليغات و رسانه ها ) فاوا(از قبيل نيروهاي سايبري و ديجيتالي . پشتيباني مي كنند

 )او سيماخبر گزاري ، روزنامه ، سايت مجازي ، صد
شامل نيروهايي كه پشتيبانيهاي عمومي مورد نياز نيروهاي درگير در صحنه عمليات  –نيروهاي پشتيباني غير مستقيم ) 3/4

با حضور بسيج اساتيد ، بسيج )دانشگاه(تشكيل قرارگاههاي تاكتيكي در هر صحنه  -5.مقابله با جنگ نرم را فراهم مي آورند
تيد، جامعه اسالمي دانشجويان ، انجمنهاي مستقل دانشجويي ، جنبش عدالت خواه ، نهاد دانشجويي ، جامعه اسالمي اسا

 .نمايندگي رهبري و رياست دانشگاه 
تشكيل كانون تفكر دركنار هر قرارگاه درهر سطح متشكل از نيروهاي فرهيخته و نخبه مومن به انقالب جهت ايده  -5

 .يه راه كار ضروري استپردازي ، سياست سازي ، تحليل و بررسي و ارا
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 : تجهيزات و امكانات ) ب 

هاي نيروي انساني  تأمين نيروي انساني مومن ، با انگيزه و مخلص از محيط درگير مقابله با جنگ نرم با تامين هزينه – 1
 .براي بسيج دانشجويي و اساتيد و جامعه پزشكي

مورد نياز بسيج دانشجويي و ... ) ، بلوتوث و   SMS(ارتباطات و ) لب تاپ و غيره (تأمين تجهيزات فناوري اطالعات  -2
 .بسيج اساتيد و جامعه پزشكي 

 .ساخت سوله هاي پژوهشكده هاي بسيج در دانشگاهها ، به ترتيب اولويت  -3
 .معسرتأمين اعتبار پرداخت وام براي هر يك از بسيج اساتيد و بسيج دانشجويي هر دانشگاه براي كمك به دانشجويان  -4
تأمين اعتبار براي فعاليتهاي مددكاري بسيج اساتيد و بسيج دانشجويي در دانشگاهها براي كمك به موقع به دانشجويان  -5

 .نياز مند قبل و بعد از حوادث
 .براي نواحي بسيج دانشجويي و اساتيد و جامعه پزشكي)   CDمكتوب و (تأمين امكانات چاپ و نشر  -6
  
 :وهاي خودي توانمند سازي نير) ج
  
 ): اعتقادي ، روحي و انگيزشي(آمادگيهاي فردي ) ج/1

 .توجيه ، اقناع سازي و آماده سازي روحي ،رواني و اعتقادي نيروهاي خودي حاضر در صحنه – 1
ارتقاء آمادگي هاي جسماني دانشجويان و آشنايي با شرايط سخت جهت تقويت صبر ، توكل ، جسارت اقدام و باال بردن  -2
 .تانه تحمل آنان در فتنه ها و آشوب هاآس
ايجاد اعتماد به نفس ، خودباوري و اطمينان نسبت به توانايي نيروهاي خودي در مقابله با جنگ نرم دشمن و شكست  -3

 .حتمي هژموني آمريكا با توكل به خداوند متعال
دوره آخر (در شرايط كنوني انقالب )  جنگ نرم(اقناع سازي و پذيرش اجتناب ناپذيري وجود فتنه و فتنه انگيزي  -4

  .با داليل عقلي و نقلي)الزمان
 

 : آمادگيهاي تكنيكي و مهارتي ) ج/2

آموزش نظري و معرفتي نيروهاي خودي به منظور آمادگي براي مقابله با شبهه افكني ها ، شايعات و اعتبار زدايي از  – 1
 . باورها و ارزشها

 .باطات اجتماعي جهت تأثير گذاري وجذب جامعه خاكستريتكنيك هاي روان شناختي و ارت -2
  .اصول و قواعد اقناع سازي ، گفتگو و مباحثه -3
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 .آموزش تكنيكهاي عميات رواني و عمليات ضد جنگ رواني  -4
 .آموزشهاي فرهنگي و هنري جهت تأثير گذارتركردن پيامهاي اقناعي -5
 .فناوريهاي اطالعات و ارتباطاتتاكتيك هاي بهره گيري از فضاي مجازي و  -6
 .آموزش تاكتيكهاي پيشگيري ، كنترل و مقابله با فتنه و آشوب  -7
 .آموزش روشهاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات جنگ نرم و روشهاي حفاظت اطالعات -8
 .گير در جنگ نرمتوجيه نيروها ي خودي نسبت به توانمنديها و آسيب پذيري هاي دشمن ونيروهاي غير خودي در -9

آيين متجاوز در (آموزش فنون،راهبردها ، تاكتيكها و تجهيزات مورد استفاده دشمن و نيروهاي غير خودي در جنگ نرم  -10
 ) .جنگ نرم 

برگزاري كالسهاي پاسگاه فرماندهي ، شبيه سازي و بازي جنگ ويژه جنگ نرم جهت ارتقاء مهارت و توانمندي هاي  -11
 .نيروهاي خودي 

  .اجراي عمليات هاي پيشگيري و باز دارندگي جنگ نرم در ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و رسانه اي -12
 )ه/2

 فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه «: قرآن كريم راه مقابله و ميزان مقابله با دشمنان را به صراحت بيان كرده است
 ) 194بقره، ( »بمثل ما اعتدي عليكم

 ر مبارزه با فتنه اين است كه دستور قرآن كريم د»لّهينُ لكُونَ الدي تْنَةٌ وتَّى الَ تَكُونَ فح ملُوهقَات و«.  

  پذيرش وجود جنگ

 كند تا  كه در شرايط جنگ نرم قرار داريم، كمك مي درك اين. گمان نكنيم جنگ، فقط جنگ نظامي و سخت است
  . يقتر تعيين كنيمموقعيت خود را بهتر بشناسيم و وظيفة خود را دق

  ها تقويت باورها و ترويج ارزش

 هاي اسالمي است؛ بنابراين بهترين راه مبارزه با آن ترويج و تقويت  اگر هدف اصلي جنگ نرم تغيير باورها و ارزش
اين جهاد و مبارزة نرم بايد تا جايي ادامه يابد كه توان مخالفان دين و نظام اسالمي . فرهنگ اسالمي و الهي است

هاي نرم، هر يك از افراد  در جنگ. اي به نظام اسالمي وارد سازند اي كه نتوانند هيچ ضربه به حداقل برسد به گونه
در خط مقدم جبهه هستند، بنابراين بايد هر كدام از آنان، در حد توان، تجهيزات الزم براي مبارزه و مقابله با 

 .دشمن را داشته باشد

 اسالمي هاي ارزش جاي به غربي هاي ارزش ترويج و اسالمي هاي ارزش تغيير رم،ن جنگ اصلي اهداف از يكي اگر 
 هاي ساحت و سطوح   همة در اسالمي هاي ارزش تقويت و ترويج جز اي  چاره آن با مقابله براي بنابراين است،
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 اخالق. شود عملياتي و گردد تدوين مسلمان انسان رفتاري و اخالقي جامع نظام است الزم. نداريم مردم زندگي
 اخالق معاشرت، اخالق خانواده، اخالق جنسي، اخالق نقد، اخالق اندوزي، علم اخالق سياسي، اخالق اجتماعي،
 و گردد تدوين مختلف، سطوح براي كاربردي اي شيوه به و اسالمي مباني اساس بر همگي آن امثال و شهروندي

  .گيرد قرار تعليمي و تربيتي هاي فعاليت محور
  

  هاي جنگ نرم استفاده از همان شيوه

  و در اين راه بايد اين آيه را نصب العين قرار ) 194بقره، (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
 »فاعدوا لهم ما استطعتم من قوة«دهيم كه 

 الينتشر الحق اال من حيث ينتشر الباطل: عالمة شرف الدين 

 دشمن جبهة وسيعي را با استفاده از ابزارهاي مؤثر خطرناك و كارآمد و نيز با امروز «: مقام معظم رهبري
گرفتن از علم و تكنولوژي تشكيل داده است تا جمهوري اسالمي را هدف يك يورش همه جانبة فرهنگي قرار  بهره
هاي مشابه دشمن  روش مقابله با اين تهاجمِ بسيار خطرناك و ويرانگر، نيازمند هوشياري و استفاده از ابزار و. دهد

  )1371/ 9/ 19(» .هاي جايگزين آن است ويا شيوه

  بومي پيشرفت -طراحي الگوي اسالمي

 ايم الگويي براي توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور بر اساس مدل اسالمي و فرهنگ  متأسفانه ما هنوز نتوانسته
به همين . علمي و در نتيجه عملي ما استهاي  بومي و ايراني خود طراحي كنيم و اين يكي از بزرگترين ضعف

. ايراني توسعه تأكيد كردند -هاي اخير به طراحي و ارائة الگوي اسالمي دليل است كه رهبر معظم انقالب در سال
هاي پراكنده و بعضاً متعارض و  و تا چنين الگويي در برابر الگوهاي غربي و ليبرالي نداشته باشيم، از فعاليت

 .يكديگر كاري ساخته نيستكنندة اثر  خنثي

  هايي اقتصادي به كارگيري هنجاري خودي در طراحي

 هاي جهاني و غربي حركت كنيم به طور حتم همواره تابع آنان و زيردست آنان  ما تا زماني كه در چارچوب برنامه
ن آگاهي دارد سرنوشت جنگي كه ميدان آن را دشمن طراحي كرده و به تمام زواياي آشكار و نهان آ. خواهيم بود

خيلي روشن است؛ ما براي آنكه ابتكار عمل را در دست بگيريم بايد به قوانين و مقررات اسالمي خود باز گرديم و 
هايي كه جمهوري اسالمي دارد و با توجه به  در آن صورت با توجه به ظرفيت. آنان را محور حركت خود قرار دهيم

ما . اي جز پذيرش قواعد بازي ما را ندارند هاي بزرگ چاره عي قدرتنيروهاي انساني كارآمد و منابع سرشار طبي
  .هاي ما است بشويم هرگز نبايد تسليم قوانين و مقررات جهاني كه مخالف با فرهنگ و باورها و ارزش
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  هاي اطالعاتي بومي كردن شبكه

 اخلي و خارجي به وسيلة هاي اقتصادي، تجاري، مالي و پولي د در دنياي جديد، همه يا دست كم بيشتر فعاليت
هاي راديويي و تلويزيوني، ارتباطات  ها، شبكه ها، رادارها، ماهواره فرودگاه. گيرد هاي الكترونيكي صورت مي شبكه

افزارها و  ها همگي به صورت ديجيتالي و الكترونيكي و با استفاده از نرم ها و بايگاني تلفني و حتي آرشيو
ها و  گيرند؛ بسياري از اطالعات نظامي و امنيتي و اقتصادي كشورها در رايانه مي افزارهاي الكترونيكي انجام سخت

هاي بومي نداشته باشيم نه تنها همواره وابسته به  بنابراين اگر سيستم. شوند داري مي آرشيوهاي الكترونيكي نگه
فرهنگي و نظامي، براي  اي، اعم از اقتصادي، اجتماعي، بيگانگان خواهيم بود بلكه هيچ امنيتي در هيچ عرصه

 .توان تأمين كرد كشور نمي

 ساخت صنعتي چاپگر يك در شده تعبيه افزاري  سخت ويروس يك عراق به آمريكا 1991 سال حملة درجريان 
 كار از عراق اطالعاتي و مخابراتي هاي شبكه از اي  گسترده بخش كه شد موجب بغداد، مخابرات مركز در فرانسه
 و راداري هاي سيستم همة توانستند ها آمريكايي 2003 سال در عراق به آمريكا دوم حملة جريان در يا و. بيفتد

 عراقي جنگندة هواپيماي يك حتي دليل همين به بياندازند كار از را عراق دريايي و هوايي دفاع هشداردهندة
 توانستند ها آمريكايي شد؛ تكرار نيز صربستان با آمريكا جنگ در تجربه همين! شود بلند خود جاي از نتوانست
 .بياندازند كار از را صربستان سوخت و برق و آب به مربوط افزاري سخت و افزاري نرم هاي شبكه

  
 شود تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري دربارة سيستم پدافند غير عامل در كشور از همين جا ناشي مي. 

 هاي شيعي در  چند نمونة هك سايت. اي برخوردار است هاي اينترنتي از اهميت ويژه ها و سايت تأمين امنيت شبكه
سايت شيعي توسط هكرهاي اجير شده  285هك . هاي اخير رخ داد كه نشان از اهميت اين موضوع دارد سال

اي حضرات آيات سيستاني، تبريزي، ه سايت. ها است از جملة اين نمونه 1387شهريور  28وهابيان در تاريخ 
هاي هك شده  سبحاني، مكارم، سايت حرم حضرت معصومه، سايت تخصصي قرآن و نهج البالغه از جملة سايت

برخي از آقايان مثل آيت اهللا مكارم نيز در جلسة تفسير خود در حرم حضرت معصومه در همان روز عليه اين . بودند
گروهي به نام مجاهدان مجازي شيعه سايت اصلي  1387شهريور  29ز بعد يعني و البته رو. اقدام موضع گيري كرد

ديروز هكرهاي «مدرسه الرمس را هك كردند و سرور اصلي آن را هك كردند و اين پيام را روي آن گذاشتند كه 
امارات  و افزون بر آن سايت رسمي دانشگاه عجمان» !شما در سرور شيعه بودند و امروز ما در سرور شما هستيم

 . را در صفحة نخست آن قرار دادند »كل يوم عاشورا«متحده عربي را هك كردند و تصوير گرافيكي 

 از حملة  1388مهر  4اي در تاريخ  سرتيپ غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور، در مصاحبه
متوالي و خنثي كردن آن توسط نيروهاي  هاي انتخاباتي در طي پنج شب اي به صدا وسيما در زمان مناظره ماهواره

  .پدافند غير عامل و نيروهاي مخابرات خبر داد
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  ترويج و تقويت فرهنگ كتابخواني

 22درصد كتابهاي توليدي جهان در  1/1تنها  2003هاي بين المللي در سال  بر اساس آمارهاي رسمي سازمان 
ميليوني، پنج برابر كل كشورهاي  11كشور عربي خاورميانه بوده است اين در حالي است كه يونان با جمعيتي 

 . عربي كتاب توليد كرده است

 بر فرهنگ شفاهي هم سطح علمي و فرهنگي مردم را سطحي و پايين  فقدان فرهنگ مطالعه و كتابخواني و تكيه
  .كند دارد و هم زمينه براي تأثيرگذاري بيشتر شايعات و امثال آن را فراهم مي نگه مي

  توجه ويژه به جوانان در مديريت مبارزة نرم

 د؛ اينان بهتر از هر با توجه به اينكه مخاطب اصلي در جنگ نرم دشمنان عليه جمهوري اسالمي، جوانان هستن
كس ديگري توانايي درك ابعاد مختلف اين جنگ را دارند؛ بايد در اين زمينه مديريت مبارزه با جنگ نرم در 

  . هاي فرهنگي را به خود آنان واگذار كرد هاي مختلف به ويژه در حوزه حوزه

  ها رفع آسيب

 رم دشمنان عليه جمهوري اسالمي استفاده از هاي جنگ ن همانگونه كه پيشتر گفته شد، يكي از مهمترين زمينه
ها و ارائة  دشمنان با برجسته سازي اين آسيب. هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي است نقاط ضعف و آسيب

كوشند مردم را نسبت به نظام سياسي حاكم مأيوس نمايند، به همين دليل همة مسؤوالن و  هاي بهتر مي نمونه
  .مستمر و خستگي ناپذير در رفع مشكالت بكوشند همة قواي كشور بايد به صورت

  تهية  طرح جامع تعليم و تربيت اسالمي

 كند  گذرانند، ايجاب مي ها مي خيل عظيم نوجوانان و جواناني كه بخش زيادي از عمر خود را در مدارس و دانشگاه
زشي آنان توجه نشود و اگر به منابع درسي و آمو. تري پرداخته شود به آموزش و پرورش آنان به صورت جدي

هاي غربي و سكوالر باشد،  هاي علوم انساني، صرفاً جاي جوالن نظريه هاي ما، به ويژه در رشته مدارس و دانشگاه
حقيقت اين است كه باور و اعتقاد مقدمة الزم براي عمل . هاي بزرگي را داشت بايد هر زماني انتظار وقوع فتنه

شود و اگر  ت به يك موضوع دچار ترديد شود، پاي او به ميدان عمل باز نمياست؛ اگر كسي در باورهاي خود نسب
پايد كه جامعة ايماني ما از درون تهي  ما نظام تعليمي و تربيتي خود را مورد بازنگري جدي قرار ندهيم، ديري نمي

  .خواهد شد
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  تهيه طرح جامع فرهنگي

 ي فرهنگي نظام جمهوري اسالمي در همة عرصه به ها ها و برنامه براي تقابل با جنگ نرم الزم است سياست
صورت شفاف و صريح تبيين شود و مراحل قانوني خود را نيز طي كند تا هم ميزاني براي بررسي عملكرد فرهنگي 

اي و جناحي  هاي سليقه مسؤوالن باشد و هم راهنمايي براي حركت ارباب فرهنگ و هم از برخوردها و سياست
 . جلوگيري شود

 حجابي، آزادي  دانيم دقيقا در عرصة سينما، موسيقي، هنر، ماهواره، پوشش زنان، برخورد با بي ز نميما هنو
ها را  ها و در نتيجه ناكارآمدي نمونة بارز اين ناهماهنگي. مطبوعات و امثال آن چه سياستي را بايد داشته باشيم

از سوي نيروي انتظامي به اجرا درآمد مشاهده  87و  86هاي  توان در طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي كه در سال مي
شود  نيروي انتظامي كه شأني جز اجراي قانون ندارد، و قاعدتاً بايد قانوني كه از ناحية دولت به او ابالغ مي. كرد

 با اين طرح مخالفت كرد و در تبليغات انتخاباتي نيز) دكتر احمدي نژاد(اما دولت و به ويژه رئيس دولت . اجرا كند
اي  اين نمونه. همگي تصميم به برخورد با اين طرح داشتند. يكي از محورهاي مناظرات و تبليغات كانديداها شود

 .ها در عرصه فرهنگي و اجتماعي است گي برنامه ها و بي كاري كوچك از ندانم

 :منابع

 1388 - )مفهوم شناسي ، كاركردها و روشها(دكتر محمد تواليي، پيش درآمدي بر جنگ نرم 

 .1376انتشارات نمايندگي ولي فقيه در سپاه، : محمد شيرازي، جنگ رواني و تبليغات، مفاهيم وكاركردها ، تهران
 1388، » قدرت و جنگ نرم از نظريه تا عمل«اهللا مرادي  حجت

 تفاوتهاي جنگ نرم وسخت - محمد اسماعيلي

  1387شعباني ساروئي، رمضان ،جريان شناسي ،سازمان بسيج فرهنگيان 
 جريان شناسي سياسي، پژوهشكده تحقيقات اسالمي سپاه

 مركزاسنادانقالب اسالمي 
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