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  چكيده
 ارتباط وسايل روزافزون رشد واسطه به جهان شدن تر پيچيده و تر كوچك با امروزه

 به است؛ داده جديدي معادالت به را دخو جاي و خورده هم به زيادي حدود تا گذشته معادالت
 ايجاد و نرم قدرت از استفاده به قدرتها توجه زور، مستقيمگيري  كار به جاي به كه اي گونه

اولويت  .نوين معطوف گرديده است هاي شيوهگيري  كار به با آميز مسالمت طريق از تغييرات
بايست قدرت   با جنگ نرم دشمن ميمقابله در استكبار در مواجهه با نظام اسالمي جنگ نرم است

 بنابراين از آنجايي كه سرمايه نرم در ابعاد اجتماعي، .به خوبي تبيين و بكاربرده شود نرم خودي
توليد قدرت نرم دارد،  و باز افزايش فرهنگي، سياسي، دفاعي امنيتي و اقتصادي نقشي بسيار مهم در

ايش قدرت نرم در جمهوري اسالمي ايران مورد افز توليد و هاي اساسي تواند به عنوان مؤلفه مي
تواند   رسانه ميفرايندهاي نرم بايد به قدرت نرم تبديل شوند و در اين  سرمايه و توجه قرار گيرند؛

اي سعي  نرم و ابزارهاي رسانه هاي جنگ اين رو استكبار با سازوكار  از.نقش موثري را داشته باشد
 فرايندشود تا نقش رسانه در  تالش مي لذا يشرفته ارتباطي را دارند؛در مقابله با ايران با ابزارهاي پ

اي  راهكارهاي رسانه راهبردهاي تحقق و قدرت نرم مورد بررسي قرار گرفته و به تبديل سرمايه نرم
  .ارائه گردد

  

  استكبار  اجتماعي، سرمايه فرهنگي، سرمايه سياسي  نرم، قدرت نرم، سرمايه سرمايه :ها كليدواژه
 

 - دانشجوي دكتري دانشگاه عالي دفاع ملي 

 -ع( عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين( 

 - ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين( 



  1392پاييز و زمستان ، 8، شماره سوم، سال  انقالب اسالمي پاسداري فرهنگي پژوهشي- دوفصلنامة علمي

62  

  مقدمه. 1
 و اهميت يافتن تضادهاي هويتي و فرهنگي با رويكرد برانـدازي نـرم              پس از پايان جنگ سرد    

 با جهان اسالم، مفهوم و ماهيت امنيـت ملـي نيـز دچـار               رويارويي براي   امريكادر منطق امپرياليستي    
اساسـي  بر افزايش قدرت فرهنگي و هـويتي بـه عنـوان مبنـاي              تأكيد  از اين رو    . دشتغييرات اساسي   

. قدرت ملي براي استقامت در برابر رويارويي جديد و پيروزي در اين جبهه جنگ نرم مطـرح شـد                   
 كـشور نقـشي   هـر در افزايش قـدرت نـرم      ...) فرهنگي، امنيتي و     اجتماعي،(در اين ميان سرمايه نرم      

نيـروي   به لحاظ وسعت سرزميني، كميت جمعيـت، كيفيـت     نيز امروزه  ايران. كند  بسيار مهم ايفا مي   
طبيعـي سرشـار و موقعيـت جغرافيـايي ممتـاز در منطقـه خاورميانـه و         انساني، امكانات نظامي، منابع

 از ديد كارشناسان سياسي كـشورهاي  كهاست نظير تبديل شده  به قدرتي كم الملل هارتلند نظام بين
د بلكه تنها كر مقابله آنسخت با  جنگ توان با يورش نظامي و ديگر نميو رژيم صهيونيستي  غربي

ايـن رو اسـتكبار بـا     از. اسـت  جنـگ نـرم   هـاي  سـاختار نظام جمهوري اسالمي پيگيري مقابله با راه 
شايعه پراكنـي   اي سعي در مقابله با ايران از طريق دروغ و  نرم و ابزارهاي رسانه    هاي جنگ   سازوكار

  . با ابزارهاي پيشرفته ارتباطي دارند
 جتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي، دفـاعي امنيتـي و اقتـصادي در              كه سرمايه نرم در ابعـاد ا       از آنجا 

انـسجام و وحـدت اجتمـاعي، اعتمـاد و وفـاداري      (توليد سرمايه و قدرت نرم از جمله    و باز  افزايش
 نـرم بـراي      افزايش سرمايه  توليد و  هاي اساسي    بايد به عنوان مؤلفه    ،نقشي بسيار مهم دارد    ) ...و ملي،

  .رد توجه قرار گيرداستحكام ساخت دروني نظام مو
  

  بيان مسئله. 2
تغييـرات در   دليـل  المللي بـه   روابط بين  شدن تر  پيچيده و در اثر وابستگي متقابل جوامع     امروزه

 جاي و خورده هم به زيادي حدود تا كشورها بين روابط تنظيم در گذشته هندسه قدرت، معادالت  
 توجـه  زور، مـستقيم  كـارگيري  بـه  ايجـ  بـه  كـه  اي  گونه به است داده جديدي معادالت به را خود

 هـاي   شـيوه گيـري     كـار  بـه  با آميز  مسالمت طريق از تغييرات ايجاد و نرم قدرت از استفاده به قدرتها
ي مبتني بر كاركردهاي فرهنگي، اجتماعي،      واناييهاسرمايه نرم كه شامل ت     .ده است شنوين معطوف   

قَق ساخته كه هم در شيوه عمـل و هـم در            مح  را سياسي و اقتصادي شكل نويني را از نفوذ و قدرت         
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  ده است كركردها، صحنه معارضه و مقابله را كامالً دگرگون صرف منابع و در هزينه
اين رويكرد، ايجاد وضعيت بر پايه تغييرات شناختي، انگيزشي          هاي  جنبه ترين  برجسته از يكي

از آن  نـرم  يـد و يـا جنـگ   و رفتاري اقشار اجتماعي در جوامع هدف است كه در قالب تهاجم، تهد      
 با نظام جمهـوري اسـالمي ايـران         روياروييدر دو دهه اخير اولويت استكبار جهاني در         . شود  ياد مي 
  . جنگ نرم استتوان و ظرفيتهاگيري از  بهره

 با اين پديـده پيچيـده، اسـتفاده از رهيافتهـا و ابـزار متناسـب بـا آن        روياروييبه طور مسلم راه    
ي نـرم نقـش و   هـا   عواملي مانند؛ فرهنگ، سياست و جامعه به عنوان سرمايه        است كه در اين مصاف    

 سـرماية نـرم جمهـوري اسـالمي ايـران           كـه  آيـد   در اينجا اين سؤال پـيش مـي       . داي دار   جايگاه ويژه 
جنـگ نـرم دشـمن از       بـا    رويـارويي  كدام است؟ كاركردهاي ايـن سـرمايه بـراي           آن ابعاد   ؛چيست
  ونه است؟اي چگ هاي امام خامنه ديدگاه
  

  اهميت و ضرورت تحقيق. 3
 آن، مفهـوم و گـستره سـرمايه         اجرايبا   كه   توان گفت   گونه مي  در بيان اهميت اين تحقيق اين     

 چنانچه تالش مناسبي براي تقويت و توسـعه ابعـاد سـرمايه نـرم جامعـه مـورد                   .دشو  نرم مشخص مي  
 و ، كـشف  رااجتماعي و سياسـي   هاي فرهنگي،     تواند بخشي از مشكالت توطئه       مي ،توجه قرار گيرد  

  .دكرريزي  سازي جامعه برنامه براي مصون
از اين رو شناخت سـرمايه نـرم جمهـوري اسـالمي ايـران، ابعـاد و كاركردهـاي آن از جملـه                       

توانـد مـورد توجـه        گيـرد و مـي      مواردي است كه توسط اين تحقيق مـورد اشـاره و تبيـين قـرار مـي                
  .صاحبنظران قرار گيرد
اي كه    توان گفت آنچه تا كنون توانسته به عنوان بزرگترين مقوله            موضوع مي  در ضرورت اين  

اي است كه به بركت دينمـداري       همين سرمايه  ،نظام را در برابر تهاجمات دشمنان مصون نگه داشته        
هاي نظام سلطه يكـي پـس از ديگـري خنثـي نمـوده                مردم ايران را حول محور واليت تمامي توطئه       

 كه همواره طعمه دشمنان بوده است و متأسـفانه          ، به اين سرمايه عظيم     نكردن وجهاز اين رو، ت   . است
 در بـروز و ظهورهـاي       اي كـه    شـده اسـت بـه گونـه       هايي هـم بـه آن وارد          در برخي از موارد خدشه    

 و در سـطح هنجارهـا، ارزشـها و رفتارهـاي            استسياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز مشهود        
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ده اسـت و بـا گـسترش اقـدامات نظـام سـلطه،              شپذيري    منابع دچار آسيب  ن  ايمربوط به هر يك از      
  .شود پايداري اين سرمايه هم دچار اشكال مي

  
  هدف تحقيق. 4

فرهنگـي، سياسـي،    هاي اجتـاعي،  تبيين سرمايه نرم جمهوري اسالمي ايران در حوزه        بررسي و 
گيـري از     صاف با استكبار بـا بهـره       تبديل آن به قدرت نرم در م       فرايند امنيتي و اقتصادي در      -دفاعي
  .هاي رهبر معظم انقالب اسالمي است ديدگاه
  

  سؤال تحقيق. 5
  هاي نرم جمهوري اسالمي ايران چيست؟  سرمايه-1

 هاي نرم جمهوري اسالمي ايران كدام است؟  ابعاد سرمايه-2

  هاي نرم جمهوري اسالمي ايران چگونه است؟  كاركرد سرمايه-3
  

   تحليلروش تحقيق و. 6
اي بـا اسـتفاده از رويكـرد          كتابخانـه /  و از نظـر روش اسـنادي       ،پژوهش از نـوع كـاربردي      اين

گيري از پـردازش تـاريخي رخـدادها و تجزيـه و              بهره  تاريخي و  فرايندتبييني وبا تحليل     توصيفي و 
  .ده استشها از آن استفاده  هاي تاريخي و استخراج يافته تحليل داده

  
  دآوري اطالعاتروش و ابزار گر. 7

با توجه به بهره گيري از منابع و متون، جمع آوري اطالعـات بـه روش كتابخانـه اي صـورت                      
 اي، مراجعـه بـه اسـناد و      اطالعات مورد نياز از طريـق جـستجوي تخصـصي كتابخانـه            و گرفته است 

  بررسي اسناد و مدارك علمي، اسناد و مدارك مرتبط         .نظر خبرگان به دست آمده است      و مدارك
 مـتن بـرداري توصـيفي جمـع آوري اطالعـات صـورت              شـيوه بـا    تمام شماري و   با موضوع تحقيق،  

  .پذيرفته است
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ان علـوم اجتمـاعي، سياسـي و      صـاحبنظر هـاي      اسـناد، مقـاالت و ديـدگاه       تمام: جامعه آماري   
ي اواناييهـ در زمينـه ت   )العـالي   مدظله(اي  رهنمودهاي امام خامنه    و بياناتمجموعه   چنين  فرهنگي و هم  

هاي نظام در برابر اسـتكبار جهـاني بـه عنـوان             فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به عنوان داشته       
  . استجامعه آماري تحقيق 

تجزيـه و    هـا،   توصـيف و تفـسير داده      دن،كـر براي طبقه بندي، خالصـه      : ها    روش تحليل داده  
ليل گفتمان استفاده شـده  تح  تبييني و-ي كيفي توصيفيروشهاتحليل اطالعات جمع آوري شده از    

  .است
  

  تعريف مفاهيم. 8
از خـود بـزرگ     ،   بزرگـي نمـودن    ،يـا چيـزي    ستكبار به معناي بزرگ ديدن كسي     ا« :استكبار

در تكبر مـورد     يرو  ادهيزو  ه  مبالغه   جنب ،ر موضوع مورد بحث ما    د. تكردن و تكبر كردن اس     منشي
بـه  ل  دليـ ن  و بـه همـي    د  داننـ  يم منحصر   هست به خود  ت  و منزل  بزرگيه   هرچ د،كه در افرا   استنظر  
:  1368 ،نـصوري م(» دشـو  يمـ اطـالق   ر  به خود آنان مستكب   و  استكبار   آنها   عمليش  و من ر  تفكه  شيو
17(.  

و  نـژادي  بـه برتـري   د  اعتقـا : استر  استوال  بر سه اص  ر  استكبا ي نظام فكري و اعتقادي    ها  هيپا«
   .)25همان  (ديقدرت ماو جذبه حكومت  ،ني جهاواقعيتهاذاتي، انكار 

و توسـعه طلـب گفتـه      ر  ي حكـومتي متكبـ    نظامهـا ي استكباري بـه     نظامهابر اساس اين تعريف     
 اسـتكبار جهـاني     اصـطالح  .د كه در پي گسترش سلطه خود بر مردم و جوامـع ديگـر هـستن               شود يم

 ،واعظـي ( انقـالب اسـالمي ايـران بـه كـار بـرده شـد       بنيانگذار ) ره(سوي امام خميني  ز  نخستين بار ا  
1387 :34.(  

 هر) هاي و گروه( نهفته در روابط بين و ميان افراد         توانسرمايه اجتماعي،    :سرمايه اجتماعي 
   .)177: 1386سعادت، ( شود مي آنها كارهايجامعه است كه باعث 

 ،) 1970 (لـوري  گلـن  ،) 1966 (كلمـن  جميز همچون پردازاني نظريه و دانشمندان نيز امروزه
 تعـاريف  ... و) 1990 (فوكويامـا  فرانـسيس  و) 1983 (بيكر ،) 1981 (ليامسونوي ،) 1980 (پرات بن

 شناسـايي  را سـرمايه  نـوع  سـه  ، بورديو پير ، مثال براي ؛اند  كرده عرضه اجتماعي سرمايه از متعددي
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 شـكلي  را اجتماعي سرمايه او. فرهنگي و اقتصادي ، اجتماعيي  ها  سرمايه: از  است عبارت كه دكر
 بـا  همـراه  توانـد   مـي  و دارد توجـه  سازمان اعضاي مشاركت و ارتباطات به كه دانست  مي سرمايه از

  .باشد اقتصاديي ها سرمايه به رسيدن براي ابزاري ، فرهنگي سرمايه
 و تعهدات  روابط،  هنجارها، از منسجم اي  مجموعه نهان، متغير يك عنوان به اجتماعي سرمايه

 تعهـد،  صـداقت،  اعتمـاد،  هماننـد  هـايي   مؤلفـه  طريـق  زا كـه  اسـت  جامعه معنوي و مادي يارزشها
 زيـر  كاركردهاي داراي و ارزيابي و شناسايي قابل عدالت، مهمتر همه از و مستمر تالش مشاركت،

  :است
 و اجتمـاعي  ــ  اقتـصادي  هاي  گروه خانوار، اقتصادي، بنگاه سطوح و اجتماعي نهادهاي بين -
  .كند مي ايفا را يهمبستگ و مالط نقش دولت و جامعه نهايتاً

  .بخشد مي سهولت و سرعت مختلف سطوح در اجتماعي روابط به -
 پيـشرفت،  فراينـد  در تأثيرگـذار  متغيرهـاي  و عوامـل  حركـت  بـراي  روانـي  و مناسـب  بستر -
  .)1387 اعتصامي، (كند مي فراهم انساني عامل خصوصاً

 انــسجام فقيــه،ملــي، واليــت  وحــدتشــامل ســرمايه اجتمــاعي در نظــام جمهــوري اســالمي 
اجتماعي، اعتمـاد    بسيج اجتماعي، نهادهاي مذهبي فعال،    ي نهادها خانواده، ديني، هويت اجتماعي،

 ...غيرت و افتخار ملي، هويت ايراني اسالمي، امـر بـه معـروف ونهـي از منكـر                  به نفس ملي، عزت،   
  .است

ات يـا دانـش     بورديو اصطالح سرمايه فرهنگـي را بـراي اشـاره بـه اطالعـ             : سرمايه فرهنگي 
را برد كه موفقيت و كاميابي      به كار مي   دربارة باورها و سنتهاي فرهنگي و معيارهاي رفتاري خاصي        

 اسـتفاده از كاالهـاي      تـوان  يعنـي قـدرت شـناخت و         ؛سـرمايه فرهنگـي   «. بخشد  ارتقا مي در زندگي   
عي شدن در فرد  جتمافرهنگي در هر فرد و آن در برگيرندة تمايالت پايدار فرد است كه در خالل ا               

پرورش خانوادگي، آمـوزش رسـمي و فرهنـگ شـغلي سـه             . )300 :1382 فكوهي،(د  شو  انباشته مي 
انباشت سرمايه فرهنگي از طريق اين سه منبع در افراد باعث تفاوت بـين              .  است منبع سرمايه فرهنگي  

  .)102: 1388خادميان،  (شوددگان و فاقدان اين سرمايه ميدارن
خانواده با صرف منابع اقتصادي براي موارد مشخص و ارزشمند فرهنگـي            سرمايه فرهنگي در    

شود  ها و ديگر صنايع فرهنگي ويژه از والدين به فرزندان منتقل مي           تئاتر يا موزه   بليتهمانند كتاب،   
  .)54 :1387شافر و دانيل، (
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 كلشـ  بـه  يعنـي  ؛باشـد  ملمـوس  اسـت  ممكن اوالً: دارد وجود صورت دو به فرهنگي سرمايه
 بـه  محـدود  نـه  و شـامل  فرهنگي سرمايه كلي طور به و ها  مجسمه و هنري آثار اماكن، محلها، بناها،
 شـكل  بـه  يعنـي  ؛باشـد  نـاملموس  است ممكن فرهنگي سرمايه ثانياً و است ملموس فرهنگي ميراث
 اسـت  مـشترك  گـروه  يـك  در كه باشد ارزشهايي و افكار، رفتار، باورها   صورت به معنوي سرمايه

  .)68ـ70 ؛1382 راسبي،ت(
-فرهنگـي  سابقه تاريخي   تمدني، -ابقه تاريخي فرهنگي  س در اين مقاله سرمايه فرهنگي شامل     

 سابقه تاريخي علمي، جايگـاه ارزشـي علـم و دانـش              سازي، هتوان اسطور و   يمذهبي، مشاهير جهان  
   . است... مهدويت آيينهاي مذهبي ممتاز نظير عاشورا، نزد جامعه،

 در 1288 سـال  بـه  سياسـي  سرمايه اصطالح از استفاده نخستين كه حالي در: يسياس سرمايه
 اجتمـاعي  سـرمايه  از را آن كـه  اي شده منتشر مطالعه اولين) Nayeden ،2011 (است مريكا مربوط ا

 جايگـاه  و اهميـت  رغـم  علـي  .)Magno , 2000 (اسـت  شـده  انجـام  1331 سـال  در سازد  متمايز مي 
 ها دارد و يكي از زيباترين صحنه مردم ساالرانه جوامع ايجاد و ترسيم در سياسي سرمايه كه اي ويژه

 سـال پـس از پيـروزي        35 تحقق سرمايه سياسي در كشور و نظام جمهوري اسـالمي در             هاي  و جلوه 
 بررسي به پژوهشي كنون تا نيز ملي سطح در متأسفانه انقالب اسالمي به نمايش گذاشته شده است،      

  .نپرداخته است كشور در سياسي هو ابعاد سرماي مفهوم
 نظـام  سياسـتمداران،  قلمـرو  بـه  كـه  است سياست قلمرو هاي  سرمايه نوع آن از سياسي سرمايه

 همچـون  نيـز  سـرمايه  ايـن . اسـت  مربـوط  شـوندگان   حكومت سوي از آن به معطوف نگاه و سياسي
 هـر  بـه  معطوف بويژه و سياسي نظام هر در تواند  مي اجتماعي يا اقتصادي ملموس هاي  سرمايه ديگر

 در سياسـي  مـشروعيت  بـا  سياسـي  سرمايه. باشد افزايشي يا كاهشي نوسان در همواره سياستمداري،
 حكومتها سياسي ثبات ذهني پايه واقع در و سياسي مشروعيت ملموستر وجه نوعي به و است ارتباط

. اسـت  چهارسـاله  ايدولتهـ  يعنـي  سياسـت  متغيـر  وجـه  نيز و سياسي نظام يعني  سياست ثابت وجه يا
   .)1392برزگر، (باشد  معطوف نيز كشورها ديگر به تواند مي سياسي سرمايه

 يافتـه  سـازمان  معناي مشاركت  به مدني جامعه هم كه كرد خاطر بايد راقابل اهميت    اين نكته 
 بـستر  عنـوان  بـه  سياسـي  و نهادهاي  حكومت هم و است حكومت عملكرد دهنده  شكل شهروندان،

 سـازند  محـدود  يـا  دهنـد  گـسترش  را شـهروندان  يافتـه  سـازمان  فعاليت توانند  مي اعي،اجتم سياسي
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)Booth & Richard  ،1997 :17 19 تا(.  
 اسـالمي،  انقـالب  گفتمـان  دينـي،  حكـومتي  مشروعيت: موارد است شامل اينسياسي  سرمايه

  . ... وطلبي عدالت ستيزي، استكبار سياسي، مشاركت رهبري، محبوبيت ره، امام افكار سيطره
  

 ادبيات نظري تحقيق. 9

  جهاني و تقابل با جمهوري اسالمي  راستكبا
د تواننـ  يا نمـ  تنهـ د  خوه  سلطه  ادام كه براي د  شدنه  گر متوج  سلطه ينظامهاه  هاي گذشت   در دهه 

ه كننـد ن  تـضمي  ي نظـامي  هـا   وهيشـ بـه   ا   و اتكـ   ،دكننـ  اكتفـا     ملتهـا  دائميب  و سركو ح  مسل نيرويه  ب
و ض  عـري ه  بـه دسـتگا   م  روشي كه هـ   ه  ب دستيابيبراي  د؛ لذا   بود  نخواهه  ي هميش برا آنها   تموجودي

از ه  اسـتفاد ه   را ،را طلب كند   محدودي نظامي نيرويم   و ه  ، باشد كمتري داشته نياز  اطالعاتي  ل  طوي
د  كوشـيدن ع،جوامـ گ در فرهنـ ذ بـا نفـو  ب  به اين ترتي  د و   را برگزيدن  و اجتماعي  ي فرهنگي ها  وهيش

و ب باشـأن    و متناسـ  ن  مطلوبـشا ف  هـد ن   هما ،استعمار يارزشها و   ارهايمعكه  د  سازند  متقاعا  مردم ر 
  . تامروزي اس و مترقين متمدن واالي انسام مقا

بـراي  . تفرهنگـي آن اسـ  د  بعـ م  بيـست ن  در قـر   ي اسـتكباري  د سياسـتها  بعـ ن  يمهمتره  پاين  براي
  :  از استعبارت رهنگيدر بعد فكري و فر استكبا يروشهان آف و اهدات اين سياسر بيشتت شناخ

  انساني يارزشهاي فرهنگي و اصالتهانفي  .1

 نظام آموزشي ل نفوذ و كنتر .2

 د گسترش فسا .3

 القاي افكار ملي گرايي  .4

  )اجايي مغزه هبجا(مد اكار جذب افراد و نيروهاي .5

 ن تربيت مديران و زمامدارا .6

  .)102: 1368 ،نصوريم(ت جدايي دين از سياس .7

 ، دهكـر  تبيـين  و ترسيم را غرب جويانه سلطه كاركرد ،وجه بهترين به كه انيصاحبنظر از يكي
 و گرانـه  مداخلـه  اقـدامات  بـه  ايـشان  پيامهـاي  و بيانـات  از بـسياري  در كـه  اسـت  رهبري معظم مقام

 :دشو مي اشاره ها  ديدگاه اين از يكي به اينجا در كه شده است  اشاره امريكا يژهوب غرب امپرياليستي
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 و گـر  سـلطه  رابطـه  اين حفظ براي جهاني سلطه نظام در گر سلطه قدرتهاي كه موضوعهايي عمده"
. علمـي  سـلطه  اقتـصادي،  سـلطه  فرهنگـي،  سلطه: است موضوع سه كنند،  مي تكيه رويش پذير  سلطه
 در شده تحميل او بر سلطه كه كسي آن يا پذير سلطه طرف آن نگذارند كه است اين هم اش  الزمه
 شـامل  فرهنگـي،  مـسائل  زمينـه  در نـه  برسـد؛  پيشرفت به و خودباوري به و استقالل به زمينه سه اين

 نـه  و اقتـصادي  زمينه در نه ،جهتگيريها و هدفها و ارزشها خاص؛ معناي به فرهنگي و اعتقاد و ايمان
- كننـد   مـي  گران  سلطه كه كاري اولين سلطه، تحت كشورهاي فرهنگ با رابطه در. علمي زمينه در
 وها  سـنت  يشان،ارزشها زبانشان، را كشورها اين فرهنگ كه است اين -است دهبو مرسوم قديم از كه

 تـاريخ  در كه -چشم آوردن در و شمشير زور به مواقعي در و زور، با فشار، با تحقير، با را ايمانشان
 كننـد؛  تكلـم  خودشـان  زبـان  بـه  مـردم  كه گذاشتند  نمي و كردند  مي نابود -داريم را آن از مواردي
  .)1/4/1383 انقالب، معظم رهبر ("كنند قبول را وارداتي زبان اينكه براي

ستكبار را اين گونه تعريف و تـشريح         ا )04/06/88(مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان        
 دولـت  فـالن  و جمهـور  رئـيس  فـالن  يا نيست امريكا متحده اياالت فقط استكبار دستگاه «:ندكن يم

ي اسـت كـه شـامل    تـر  ميعظـ  دسـتگاه اسـتكبار يـك شـبكه       .ستيا فالن دولـت اروپـايي نيـ        امريكا
 نهايا ، مراكز عظيم پولي دنيا هست     ،ي هست الملل  نيب شبكه تجار    ،شبكه صهيونيستي هست  : نهاستيا

 اين مجموعه كه تويش اياالت  .دبرن يم نهايا ؛كنند يمهستند كه مسايل سياسي دنيا را دارند طراحي         
ي ا  منطقـه خوارهـاي ثروتمنـد     ت   نفـ  نهـا يا خيلـي از     ،هم هـستند  ي اروپايي   دولتها ،متحده هم هست  
  »...و خودمان هستند 

 ،مستكبر را يك اصل مهم براي هر فردن  مقام معظم رهبري شناسايي دشمن و ترفندهاي دشم       
 تهديـد كننـده   ،دشـمن مـستكبر كـه بيـداري امـت اسـالمي         «: نديفرما يمو  د  دانن يمگروه يا سازمان    

روانـي  ح  سـال ، سالحي كه در برابر اين موج فزاينـده دارد   نيمهمتر .روع اوست منافع نا مش  و  مطامع  
در آينـده   و   امـروز    .شحقير هويت به رخ كشيدن قدرت تمكـن مـادي خـوي           ، ت نوميد سازي : است  

يـا بـه   و  درخـشان نوميـد   نـده يآهزاران ابزار تبليغي به كار افتاده و خواهد افتـاد كـه مـسلمانان را از            
  .»)01/01/1386( غيب كنند تر،استبق با نيات پليد خود آنان ي كه منطا ندهيآ
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  رهيافتها و راهبردهاي استكبار در مقابله با ايران. 10

  دلتا پروژه
 بـراي برانـدازي نظـام جمهـوري         امريكـا يكي از مهمترين و شايد اثرگذارترين اقـداماتي كـه           

 يـاد   1»دلتـا «سـت كـه از آن بـا نـام            ا يا   پروژه ، و دقيقاً به اجرا درآورده است       كرده، اسالمي طراحي 
 ايـران  مـسائل  خصوص در جاري خطر كميته مهم پيشنهادي  هايراهبرد از  اين پروژه يكي   .شود  مي

 جمهـوري  نظـام  اسـتحكام  بـه  توجه با كميته اين. شد پيشنهاد بوش دولت به1384 سال در كه است
 را سـخت  جنـگ  گذشـته،  لهايسـا  طـول  در ايران ملت مقابل در استراتژي ها  ده شكست و اسالمي

 از برانـدازي  «افـزاري  نـرم  پـروژه  بـه  متحـده  ايـاالت  دولـت  بيشتر توجه خواستار و دانست فايده  بي
  !شد »دورن

 پـالمر  مـارك  توسـط  »جديـد  رهيافـت  امريكـا،  -ايـران  «عنـوان  تحـت  كـه  ،گـزارش   اين در
 جنگ هاي  ساختار يريپيگ اسالمي، جمهوري نظام سازي سرنگون راه تنها شد، تدوين و جمعبندي

 اي  رسانه نبرد مهار، دكترين سه شيوه  از استفاده با تبليغاتي رواني عمليات هاي   شيوه از استفاده و نرم
  .گرفت قرار توصيه و تأكيد مورد مدني، نافرماني پشتيباني و ساماندهي و

  
  پروژه دلتا كلي محور

حدود يـك دهـه اسـت كـه     (ايران  عليه امريكااستراتژي بسيج همه جانبه در سياست خارجي        .1
 و هم پيمانانش عليه مردم و نظام جمهوري اسالمي          امريكااي از سوي     بيشترين اقدامات مقابله  

  .)كار گرفته شده است هايران ب
اقتـصادي،  گونـه اعـم از        هاي همـه  متشديد تحري (ي اقتصادي ايران  واناييها از رشد ت   جلوگيري .2

 .) است اين رهيافت  برجستهدارويي از مصداقهايعلمي، صنعتي و حتي 

 88ريـزي غربيهـا بـراي فروپاشـي سياسـي در فتنـه                برنامـه (ايجاد و تشديد اختالفـات درونـي         .3
حـضرت امـام    تأكيد  مهمترين دستاورد نظام سلطه براي ايجاد اختالفاتي بود كه همواره مورد            

 ).ره و مقام معظم رهبري بوده است

 
1- delta 
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مـروري  ( صـنفي  و دولتي غير نهادهاي و دانشجويي تشكلهاي در مدني نافرماني به زدن دامن .4
هاي خياباني بـا محوريـت شـركاي مـورد حمايـت              بر حوادث چند سال اخير بويژه اردوكشي      

 .)استريزي غربيها   در داخل بيانگر برنامهامريكا

 بـا   گفتگـو هـا بـراي       ييامريكاتمايل   (،تهران در متحده اياالت سفارت تالش براي بازگشايي   .5
 تالشي مرموزانه است كه بـا تماسـها         ،در چند سال اخير با مديريت آنها شكل گرفته        ايران كه   

 را در برخي    امريكا رودر رو شروع گرديده و تا حدودي ميل به ايجاد روابط با              گفتگوهايو  
 گفتگوهـاي  و موضعگيري نه چنـدان مطلـوب آنهـا در             است از مسئوالن سياسي كشور داشته    

 .اين راهبرد دارداي نشان از اثر بخشي  هسته

شـايد بـا توجـه بـه دشـمن       (ييـد رهبـري ايـران     گفتگو با مقامات ارشد ايراني مورد وثوق و تأ         .6
شناسي كه حضرت امام ره و به تبع ايشان مقام معظم رهبري از نظام سـلطه داشـتند و همـواره                    

شـده اسـت در مخيلـه       تأكيـد    بـا اسـالم      امريكـا در انديشه واليت و رهبري نظـام بـر دشـمني            
 و  امريكـا سـاي جمهـوري     ؤ خارجه و نيز تماس تلفني ر      نرايها گفتگوي مستقيم بين وز      ايراني

 ).رسيد ولي عمالً اتفاق افتاده است ايران امري بعيد به نظر مي

اي از جـنس      هاي رسـانه    در دهه اخير رشد شبكه    (هاي پيام رساني به ملت ايران         تدارك شبكه  .7
هاي مجـازي     گيري از شبكه     و در كنار آن بهري     ه است شدراديو و تلويزيون بيش از سه برابر        

 نقش بسيار زيادي براي تحريك، هدايت       88هاي اجتماعي كه در فتنه        اينترنتي از جمله شبكه   
گـران داشـتند از راهبردهـاي ويـژه دولتهـاي غربـي بـراي برانـدازي عليـه                     و آموزش آشـوب   

 .)رود جمهوري اسالمي ايران به شمار مي

طبق اين بند از مـواد گـزارش   (اي و ارجاع آن به شوراي امنيت؛ ر پرونده هسته فشار بر ايران د    .8
هـا در   خواهيهـاي غربـي    زيـاده برابـر دقيقاً طبق برنامه طراحي شده، پس از مقاومـت ايـران در          

اي، پرونده ايران را به شـوراي امنيـت ارجـاع دادنـد تـا زمينـه ايجـاد                     هسته گفتگوهايجريان  
 .)دشوو دولت ايران فراهم فشارهاي بيشتر بر ملت 

  اسـت طبق اين سياست راهبردي پيشنهاد شـده    ( و فعاالن عليه دولت ايران       مخالفان از حمايت .9
 امريكـا هاي فعال به عنوان شركاي        د از منافقين گرفته تا احزاب و گروه       شكه عمالً هم محقق     

ره فتنـه فروگـذار   و رژيم صهيونيستي از هر تالشي براي برهم زدن اوضاع ايـران بـويژه در دو   
 .)نبودند
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همسويي برخـي از    ( يي در ايران  امريكا) هاngo( هاي اجتماعي   ايجاد زمينه براي فعاليت گروه     .10
گـران در دامـان       ي غربـي و حـضور برخـي از فتنـه          هـا   هاي داخلي ايران با گـروه       افراد و گروه  

 .)ت دارداين رهيافنسبي يدي بر نتيجه بخش بودن يها مهر تأ ها و صيونيست ييامريكا

گـران و سـران آنهـا از سـوي            نام بـردن برخـي از فتنـه       (حمايت از محكومان سياسي در ايران        .11
 غربـي   تهـاي يي و صدور بيانيه حمايت از آنها و مالقات نمايندگان اعزامي دول           امريكامقامات  

 .)استهاي اخير تشديد شده است در تداوم اين راهبرد  با محكومان سياسي كه در ماه

گيري موجي از اتهامـات و تخريـب ارگانهـاي            شكل(نظامي ايران    و امنيتي نهايستو تضعيف .12
گيرد   امنيتي و نظامي كشور كه حتي برخي اوقات از سوي مراكز و مراجع رسمي صورت مي               

 .)استدر راستاي اين خواسته از پروژه دلتا 

 بـه نقـض   اخيراً موضـوع مـتهم نمـودن ايـران    ( فعال نمودن موضوع نقض حقوق بشر در ايران    .13
 و طبــق ســناريوي پــروژه دلتــا در صــدد  اســتحقــوق بــشر در محافــل غربــي شــدت گرفتــه

 و اقدام اخير گزارش احمد شهيد و شوراي اروپا          هستندالمللي    محكوميت ايران در مراكز بين    
 .) شود قلمداد ميدر اين راستا 

از مهمتـرين   يكـي   ( گيـري از قـدرت سياسـي        وادار كردن رهبران روحاني ايران بـراي كنـاره         .14
حمالت روانـي اسـت كـه عليـه واليـت فقيـه             بويژه  هاي تخريبي عليه مقامات كشورمان        جنبه

 .)گيرد صورت مي

به رغم خواست ايـن     (اطالعات   اساسي در وزارت   سپاه و تغييرات   و بسيج از بين بردن قدرت    .15
 يـارويي روپروژه، ارگانهاي مورد اشاره در طول اين مدت مقتدرتر و آمادگي بيـشتري بـراي            

درسـهايي از  برگرفتـه از نـشريه   ( .)انـد  دسـت آورده   بـه با اقدامات مداخله جويانه نظـام سـلطه         
  .)68  تا64: 1384 ،مكتب اسالم

  هـاي   مجمـوع منـابع و سـرمايه       :ل منابع به سرمايه نرم و سرمايه نرم به قدرت نرم          تبدي فرايند
ــرم  ــرن ــشكيل مــي  ه ــرم آن كــشور را ت ــد  كــشور داراييهــاي ن ــاايــن  ؛دهن    .اســت  نامــشهودداراييه

ــن  ــاارزش اي ــاني داراييه ــا زم ــشهود تنه ــدرت و      ي نام ــد ق ــوان تولي ــه ت ــد ك ــد ش ــشاهده خواه   م
   .دنرم را داشته باشن قدرتبويژه 
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بـه   بـالقوه  از حالـت   منـابع نـرم     تا زماني كـه    براين است كه   فرض و قاعده كلي در اين تحقيق      
هـاي دسـت      بـه صـورت منـابع و سـرمايه         نخواهد بـودو   هاي نرم    مولد سرمايه  ،در نيايد  بالفعل حالت

 به وضـعيت   نا محسوس خود   وضعيت هاي نرم از    و تا زماني كه سرمايه     خواهد ماند  نخورده و عاطل  
 بـه همـين ترتيـب، ايـن قاعـده در مـورد              .دشـو   ، مولد قدرت نرم نمـي     محسوس تغيير وضعيت ندهد   

 ي خود بـه شـكل عينـي و مرئـي    ئقدرت نرم از شكل نامر قدرت نرم نيز صادق است در صورتي كه      
 به تعبيري ديگر، انرژي قـدرت نـرم زمـاني آزاد خواهـد     ؛اتفاق خاصي رخ نخواهد داد     ،ظاهر نشود 
  . به عالم مرئي قدم بگذاردنامرئيالم شد كه از ع

 در ايـن    . بوده اسـت   ها  حوزهه  هاي مهم در هم      به يكديگر از دغدغه    داراييهاتغيير و تبديل اين     
ي نامشهود و تبديل    داراييهادر بررسيهاي خود در خصوص       2و ديويد نورتون   1رابطه، رابرت كاپالن  

 كـه   اند  كردههاي متعددي را شناسايي        و سرمايه  ، صدها استراتژي را مطالعه    ،ي مشهود داراييهاآن به   
  :موارد ذيل است

  
   با اقدامات دشمنروياروييي استحكام سازي نظام براي ها راه

رهبر با درايت انقالب اسالمي در دو دهه گذشته بـا رويكـرد بـه يـك نكتـه گفتمـاني توجـه                       
 و همـواره بـر   ،نظـام جلـب   نظام يعني استحكام ساخت دروني يان را به مهمترين ركن بقا  صاحبنظر

 سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى        ايشان در ديدار با فرماندهان       .اند  كردهاين مقوله پافشاري و اصرار      
 رشد بايستى »علم «ايم  گفته ما كند؛ پيدا استحكام بايد »نظام درونى ساخت «ايم  گفته ما«:فرمايند    مي
 اسـتعداد  به خوشبينانه نگاه «ايم  گفته ما باشد؛ كار اساس بايستى »داخلى توليد «ايم  گفته ما كند؛ پيدا
 وقتـى . است كار اصلى هاى  پايه اينها كند؛ پيدا پرورش استعدادها ؛باشد جدى بايستى »كشور بومى

 دانـش  و علم بهه  تكي با خود، انسانى نيروى ابتكار به تكيه با درونى، استعدادهاى به تكيه با كشورى
» رسـيد  خواهـد  مطلـوب  نتـايج  بـه  قطعـاً  كنـد،  مـي  حركـت  اتّحـاد  بـا  و دخـو  ايمان بهه  تكي با خود،

)26/06/1392(.  
 تـوانيم،  مي هرچه كه است اين كرديم، دريافت اقتصادى فشارهاى اين از ما كه بزرگى درس

 
1- Kaplan Robert  
2- Norton David 
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 كنيم؛ مقتدر را خودمان درون، در توانيم مي هرچه بپردازيم؛ قدرت داخلى ساخت استحكام به بايد
 چنـين  يـك  بـا  وقتـى  بندنـد،  مـي  ايـران  ملـت  ظرفيـت  بيـرون  بـه  دل كه ىيآنها. نديمنب بيرون به دل

 بايـد  مـا . اسـت  زيـاد  خيلـى  ايـران  ملـت  ظرفيتهاى. شد خواهند سالح خلع شوند، مواجه مشكالتى
 در: كـرديم  عـرض  كـشور  مـسئوالن  بـه  روز آن كه ملى اقتدار درونى ساخت استحكام به بپردازيم

  .شود دنبال جديت با بايد كه است علمى مسائل و ىاقتصاد مسائل اول،ه درج
هاي نظام استكباري رهيافتهايي از سوي مقـام         دشمني با تهديدات همه جانبه و       روياروييبراي  

 چنانچـه مـورد توجـه مقامـات و مـسئوالن نظـام قـرار گيـرد، حـل                     كه معظم رهبري بيان شده است    
 از يـن    ؛ اتفاق خواهد افتـاد    ،شود  چه تصور مي  مشكالت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي سريعتر از آن       

  :دشو  به مهمترين آنها اشاره ميذيالًرو 
  

 اندازي جبهه فرهنگي راه. 1

 و مقـام معظـم   )ره( است كـه حـضرت امـام     ها  دغدغهوجه به فرهنگ ديني و انقالبي يكي از         ت
برشـماري  ن وظـايف خطيـر مـسئوال    و همـواره نكـاتي را بـه عنـوان           ،فراوانـي تأكيـد   رهبري بـر آن     

 و با اشاره به اظهار       ايشان در ديداري كه اخيراً با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي داشتند           .اند  هكرد
مـن هـم از مـسائل       : كردنـد تأكيـد   نگراني نمايندگان مجلس خبرگـان از مـسائل فرهنگـي كـشور،             

 .فرهنگي نگرانم و در اين نگراني نمايندگان محترم خبرگان سهيم هستم

 و شــوند يــادآور مــيلــزوم توجــه دولتمــردان را بــه مقولــه فرهنــگ   ،ب اســالميرهبــر انقــال
دولت محترم بايد به اين موضوع توجه كند و مسئوالن فرهنگي نيـز بايـد توجـه داشـته                   «: فرمايند  مي

 ».توان بي مالحظگي كرد  زيرا در مسائل فرهنگي نمي؛كنند باشند كه چه مي

مسئله فرهنگ مهـم  «: دانند  و آن را ضروري مي،م نظام ايشان مقاومت فرهنگي را مايه استحكا     
 زيرا اساس ايستادگي و حركت نظام اسالمي، مبتني بـر حفـظ فرهنـگ اسـالمي و انقالبـي و                     ؛است

 ».تقويت جريان فرهنگي مؤمن و انقالبي است

خطـر فرهنگهـاي    و   رهبر فرزانـه انقـالب در جريـان سـازي فرهنگـي              ديدگاهنقش جوانان از    
 ؛واقعاً همه بايد قدر جوانـان مـؤمن و انقالبـي را بداننـد     «: به اين صورت بيان شده است     ده  كنن  گمراه

ه جريـان            .كننـد   زيرا همين جوانان هستند كه در روز خطـر، سـينه سـپر مـي               جوانـان عزيـز مـا متوجـ
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بـه   و ابـاحيگرى و كـشاندن        يگر يخواهند راه بيندازند، باشند؛ يعنى تزريق الابال        اى كه مى    فرهنگى
هم جوانان، هم مسئوالن علمى، هم آموزش       . اعتنايى به اخالق منضبط دينى و اسالمى        هرزگى و بى  

  .)23/8/82( » بايد مراقب اين موارد باشند،پردازند و پرورش و هم كسانى كه به مسائل جوانان مى
ديگـر   جوانان مـؤمن و انقالبـي در عرصـه فرهنـگ و              فراوانيرهبر انقالب اسالمي با اشاره به       

كننـد و تـالش دارنـد آنهـا را      كه به اين جوانـان بـا بـدبيني نگـاه مـي      كساني: كردندتأكيد   ها عرصه
  .كنند منزوي كنند، به انقالب و كشور خدمت نمي

 
 پيشرفت علمي بومي . 2

تـري بـه     كه رويارويي جبهه استكبار با جبهه انقالب اسالمي رنگ و بـوي جـدي              وضعيتير  د
.  معظم رهبري از آن به پيچ تاريخي يا حساسترين مرحله تاريخ تعبير كردنـد              مقام ،خود گرفته است  

از . رسـد   در اين بين توجه و تكيه به استعدادها و ظرفيتهاي بومي، بيش از پيش، ضروري به نظر مـي                  
چنـين بـراي    له به منظور متوقف نشدن سـرعت پيـشرفت كـشور و هـم           معظم وضعيتاين رو در اين     

. ، تأكيـد دارنـد    »تقويـت و اسـتحكام سـاخت درونـي كـشور          « حساس بر    وقعيتمعبور موفق از اين     
در پيشرفت به سمت هدفهاي آرماني، بايد ساخت درونـي قـدرت را             «: فرمايند  باره مي   ايشان در اين  

و در مقابـل ايـن      ... ما اگر مي خواهيم اين راه را ادامه دهـيم         . استحكام بخشيد؛ اساس كار اين است     
ي كنيم و صبر و توكل را به كار بگيريم، بايـد سـاخت قـدرت ملـي را در درون                     ها ايستادگ   معارضه

  .)1392/ 30/04 نظام مسئوالن با ديدار( »كشور تقويت كنيم و استحكام ببخشيم
از .  هميشگي و عناصـر فـصلي  عناصر :دانند ايشان، عناصر اين استحكام را دو دسته عناصر مي  

 مردم براي حل معضالت كـشور اشـاره كـرد و    سئوالن و  م  به عزم راسخ   دجمله عناصر هميشگي باي   
 از علم و  است عبارت كهعناصر فصلي يعني آنچه در حال حاضر براي كشور در اولويت قرار دارد        

 پرداختن به علم از ديدگاه معظـم لـه          بنابراين .)1392/ 06/06 دولت هيأت اعضاي با ديدار( اقتصاد
  .رسد  ضرورتهاي نظام اسالمي، ضروري به نظر ميترين اولويتها وعنوان يكي از مهمبه 

؛ بنـده هـم اعتقـاد بـه ايـن           »ديپلماسى دانـشگاهى  «،  »ديپلماسى علمى «بعضى از دوستان گفتند     
ام؛ اما توجه داشته باشيد كه طـرف مقابـل روى ايـن نكتـه بخـصوص توجـه                     دارم، تشويق هم كرده   

ريزى ميكننـد   برنامه» ديپلماسى علمى«ه ين نقطبر روى هم  . كنند ريزى مي    روى اين نكته برنامه    ؛دارد



  1392پاييز و زمستان ، 8، شماره سوم، سال  انقالب اسالمي پاسداري فرهنگي پژوهشي- دوفصلنامة علمي

76  

اگر با توجه با آگاهى، با بصيرت، كار انجام بگيـرد، مـا كـامالً    . كنند و اهداف خودشان را دنبال مي    
ه ى كـه امـروز در زمينـ   يبخـشى از ايـن كارهـا   . از پيشرفت علمى ما هم راضى نيـستند  . موافق هستيم 

ايرانـى بـه ايـن     ه  خواهنـد جامعـ    مربوط به همين است كه نمـي      كنيد،   تحريم و امثال اينها مشاهده مي     
 هـا   دانشگاهبا استادانديدار ( اقتدار درونزا دست پيدا كند كه اقتدار علمى، يك اقتدار درونزا است

15/05/1392(.  
 

  اقتصاد مقاومتي. 3
 روي آوردن بـه اقتـصاد       ،براي ايجاد تـوان و اسـتحكام سـاخت درونـي نظـام            هاي مؤثر     از راه 

 كه بارها اين موضوع مهم از سوي رهبر فرزانه انقـالب            استدرونزا و مولد براي رسيدن به استقالل        
له بر مباحث مربوط به تقويـت انقـالب    بيش از دو دهه است كه معظم  . قرار گرفته است  تأكيد  مورد  

 كه با تشديد تحريمهاي نظام سلطه، ايـشان موضـوع اقتـصاد را بـه عنـوان                  اند  ردهكاز درون اشاراتي    
هـاي انقـالب تـأثير زيـادي دارد در            انـد كـه بـر تحكـيم پايـه           يكي از مقوالتي مورد توجه قرار داده      

 كـه در زيـر بـه يكـي از ايـن بيانـات اشـاره               هم به آن اشـاره شـده اسـت         نامگذاريهاي سالهاي اخير  
پي بر روي آن      در  مهمي است كه بنده در اين چند سال پي        ه  اقتصاد مسئل «: فرمايند  مي ايشان   .شود  مي

اقتصاد نيست؛ امنيت كـشور مهـم اسـت، سـالمت مـردم مهـم       ه ام، اما تنها مسئله هم مسئل   تكيه كرده 
است، پيشرفتهاي علمي مهم است و اساس كار و زيربناي كار است ــ كـه اگـر چنانچـه در كـشور                      

كارهاي بعدي آسان خواهد شد ــ استقالل و عزت ملي بـراي كـشور مهـم                ه  كند، هم علم پيشرفت   
اي يـك   است، زيردست نبودن يك ملت و ارباب نداشتن يك ملت مهم است، نفوذ و اقتدار منطقه        

  .استقالل و امنيت كشور است و مهم استه ملت و يك كشور پشتوان
م، غير قابـل نفـوذ، غيـر قابـل تـأثير از             ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحك        ه  همه  وظيف

سوي دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكي از اقتضائات اقتصاد مقـاومتي اسـت كـه مـا مطـرح               
اقتصاد بايـد مقـاوم    .در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. كرديم

  . مقاومت كند؛دشمن قرار بگيرده  توطئباشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض
ي ياسـتعدادها ؛  تحريم موجب شد كه نيروهاي دروني و ظرفيت عظيم ملت ايـران فعـال شـود               

مـا بـه    . افتـاد   بروز كند و كارهاي عظيمي تحقق پيدا كند كه اگر تحريم نبود، اين كارها اتفاق نمـي                
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ما توفيقاتي به دست بياورند كه اگـر        بركت تحريم توانستيم به كارهاي بزرگي دست بزنيم؛ جوانان          
 در جمـع زائـران حـرم        1/1/1392( »كـرديم  تحريم نبود، ما به اين توفيقـات يقينـاً دسـت پيـدا نمـي              

  .))ع(رضوي
بر اقتدار دروني مبتني بر     تأكيد  ارتش با    هوايي نيروي كاركنان و فرماندهانبا   ايشان در ديدار  

 از بخش اين حاال - كشور اقتصادى مشكالت كردن رفبرط راه«: ندكن شكوفايي اقتصادي بيان مي   
 خوشـبختانه  نيـست؛  اينهـا  ماننـد  و دشـمن  تحـريم  برداشتن به نگاه ؛نيست بيرون به نگاه - مشكالت
 ساخت كنند؛ نگاه درون به كه است اين آن راه. اند  كرده توجه معنا اين به كشور اقتصادى مسئولين
 خواهـد  پـيش  كـه  است همين شاءاللَّه  ان و بكنند دارند بنا را ارك اين كنند؛ تقويت را اقتصاد درونى
 انتظـار  شـود  نمي دشمن از دوخت؛ چشم شود نمي دشمن به. كرد خواهند پيدا توفيق اين در و رفت
  ».داشت

 و ناكامي دشمن را در صـورت وجـود          ،در جايي ديگر ايشان بر موضوع اقتصاد توانمند اشاره        
 كـم  را خـود  نيـاز  باشـد،  توانا باشد، مقتدر ملت اگر«  :فرمايند و مي كنند ميقدرت اقتصادي مطرح 

 اقتـصاد  بتوانـد  اسـت،  اصـلي  مـسئله  اقتـصاد  مسئله كه امروز و كند طرف بر را خود مشكالت كند،
  .»ماند خواهد دفاع  بي ايران ملت با مقابله در دشمن كند، راه به رو را خود

  
 مرزبندي با دشمنان. 4

 با اسـتكبار جهـاني در        رويارويي ي حكيمانه رهبري معظم انقالب اسالمي در      هاتيهداتدابير و   
فريبـي دشـمنان       بـه آنهـا جامعـه دچـار عـوام          عمل كه در صورت     شده است بيانات متعددي تشريح    

، آمـاده بـودن بـراي دفـاع       ا  رر  دشمنان مستكب  يترفندهاراهبرد مقابله با    ن  يمهمتر ايشان   .نخواهد شد 
  :اند فرموده و كنند ميذكر ت يمان و بصير، ابه دشمننفعل نشدن، حمله م

دشـمن را از لحـاظ دشـمنى،    .  اشتباه استني كار و بزرگترنيتر انفعال در مقابل دشمن، غلط   «
بايد به حساب آورد؛ يعنى در مقابل او، او را حقير نشمرد و در برابرش آماده بود و دفاع كـرد؛ امـا                       

دشـمن  .  تـأثير قـرار گرفـت و نبايـد در مقـابلش منفعـل شـد                 نبايد تحت  ؛از دشمن نبايد حساب برد    
  ).17/2/76(» خواهد جوامع را منفعل كند مى
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دشـمن  . م در حال پيشرفت بود؛ چون دشمن منتظر خاكريز نرم است كـه نفـوذ كنـد                ئبايد دا «
آرايـش  دشمن و بـر هـم زدن   ه بهترين راه براى متوقّف كردن حمل   . منتظر توقّف است تا حمله كند     

   ).24/9/75(» پيشرفت شما حمله به دشمن است. شماسته او، حمل
را  آنهـا     با ايمـان و اراده و عزمهـاي اسـتواري          يآيند كه دلها  ابزارهاي مجهز وقتي به كار مي     «

  ).19/12/83(» هدايت كنند
بـصير  « .)1/9/81(» شناختن دشمني و روش دشـمني كـردن اوسـت   ،  از شناختن دشمن   مهمتر«

  ).27/8/71( »شمندي ترفندها بصير باشيد در شناسايي ، شناسايي دشمنباشيد در
اسـتكبار  . اولين مسئله بصيرت اين است كه اين استكبار چيست كـه بايـد بـا آن مبـارزه كـرد            «

بيننـد داراى امكانـات پـولى و          كنند به خودشان، مى      در دنيا؛ چون نگاه مي     ييقدرتهايعنى قدرتى يا    
تند؛ بنابراين بايد به خودشان حـق بدهنـد كـه در امـور زنـدگى كـشورها و                   تسليحاتى و تبليغاتى هس   

  ).1388/ 7 /15(»  مالكانه بكنند؛ اين معناى استكبار استي ديگر دخالتهايملتها
ببينيـد دشـمن    . بـصير باشـيد در شناسـايى ترفنـدهاى دشـمن          . بصير باشيد در شناسايى دشمن    «

 غلـط معرفـى     يان بد معرفى كنـد يـا بـا شـكلها          خواهد جمهورى اسالمى را در سطح جه       چطور مى 
   ).1371/ 27/8(» اى است شده تبليغات دشمن، انصافاً تبليغات حساب. شود البته موفّق كه نمى! كند

كه به عنـاويني از جملـه        ،ق موارد و موضوعات در ادبيات تحقي       اين با توجه به  : لتجزيه و تحلي  
ي استكبار در جنگ نـرم عليـه نظـام          روشهااهداف و    و استكبار   ، سرمايه نرم  ،درت نرم ، ق جنگ نرم 

 تـوان  يمـ  ، مقام معظم رهبري پرداخته شده است  بياناتبر  تأكيد  ي مختلف و با     ها  دگاهيداسالمي از   
  : كردموارد ذيل را استنباط 

 انقـالب، جنگ نرم استكبار با توجه بـر عـدم موفقيـت در اقـدامات سـخت در طـي دهـه اول                       
 پـر هزينـه بـودن جنـگ سـخت و            ، نرم جمهوري اسالمي در دفـاع مقـدس        تجربه استفاده از قدرت   

بازتاب منفي آن در مجامع جهاني و اذهان عمومي جنگ نـرم در اولويـت اول نظـام اسـتكبار قـرار                      
 . دارد

 اسـت  با جنگ نرم استكبار استفاده از قدرت نرم بومي نظـام اسـالمي               روياروييبهترين روش   
يي كه در   ها  نهيزم و   بهايآسبه دليل   . تأثير بسزايي داشته است   ب  قالكه در طي مدت زمان عمر اين ان       

بخش عظيمي از جامعـه نيـز بـه         .  نيز دشمن موفق بوده است     ها  جنبه در بعضي    ميا  داشتهداخل كشور   
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 بي صدا بودن و اينكه نمود ظاهري در بعضي مواقع ندارد ايـن خطـر را               ،دليل آرام و تدريجي بودن    
رهنمودهـاي  ق و  با تحليل گفتماني صورت گرفته به استناد ادبيات تحقيـ         . ندي احساس ننموده ا   خوبب

 :دشو يممقام معظم رهبري موارد ذيل استنباط 

ي مناسب در اين نوع از برانـدازي بهـره بـرداري            بسترها استكبار جهاني از تمامي ابزارها و        -1
  . دكن يم

 در جهـت خواسـت اسـتكبار     خواسته و نـا خواسـته    به صورت  بخشي از افراد داخل كشور       -2
در جهـت تـضعيف خاكريزهـاي نـرم دفـاعي خـودي انجـام               و   آنهـا    حركت و اقداماتي مطابق ميل    

 . دهند يم

ي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را هدف قـرار داده  ارزشها اعتقاد و  ، ايمان ، استكبار -3
 . است

 . است شيوه و ابزار استكبار در جنگ نرم نيمهمتررسانه  -4

 . جنگ و تهاجم فرهنگي را با قدرت نرم فرهنگي و مقابله فرهنگي بايد پاسخ داد -5

كه بر گرفته از  است  بهايي  ني نرم گرا  ها  هيسرماي اسالمي ايران داراي     جمهور نظام مقدس    -6
 بـا جنـگ   رويـارويي است كه به قدرت نرم در جهت  ...و  منابع عظيم دين مبين اسالم، مذهب شيعه        

 . استل نشده نرم استكبار تبدي

ي هـا  هيسـرما  تبديل فرايند اين تواند يم كه  هستساختارهاي مناسبي در كشور     و   سازمانها -7
 . استرسانه  آنها نيمهمتررا انجام دهد كه يكي از م نر

 و ابزارهاي جنگ نـرم      روشها شناخت   ، شناخت جنگ نرم   ، استكبار شناسي  ،دشمن شناسي -8
ي ارزشـمندي  هـا  هيتوصـ هبـر فرزانـه انقـالب در ايـن مـورد      استكبار موارد بسيار مهمي اسـت كـه ر   

 . اند هكرد

ي خودي در مقابله با جنگ نرم اسـتكبار         هايتوانمند بصيرت و آگاهي آحاد جامعه و تبيين         -9
 . بسيار حائز اهميت است

 بـي فايـده خواهـد       ، سرمايه نرم نظام اسالمي با تمام ارزشمندي اگر به قدرت مبدل نشود            -10
 . ماند

 مختلف شبه عدم كـارايي  وضعيتهاي برداري از آن در بهره از سرمايه نرم    نكردن  استفاده -11
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چنانكه در طي دهه اخير هـم اسـتكبار وهـم عوامـل               هم ؛دكن  يمرا در اذهان خودي و دشمن ايجاد        
 . اند دهكرداخلي از اين حربه نيز استفاده 

 و اقدامات آحاد جامعـه از جملـه    قضاوت،در نهايت آنچه مسلم است پايه و مبناي تصميمات   
هدف جنـگ نـرم دشـمن قـرار           كه هركدام به نوعي     هست و قشرهاي مختلف جامعه   م  ن نظا مسئوال

  اسـت؛  ها  نهيزماين   نيازمند اطالعات در      و در عين حال،    هم وظيفه مقابله دارند    آنها    و همه  رنديگ يم
كه بسيار پيچيده و هنرمندانـه اجـرا        ا،   آنه  و ابزارهاي  روشها و   ها  وهيشچون بدون شناخت استكبار و      

بـصيرت  بـدون    و   اسـت يي، هدف دشـمن     هايتوانمندچنين آگاهي در مورد اينكه چه          و هم  شود يم
 شـيوه رسـانه     نيمناسـبتر  ،در عملي نمـودن ايـن مهـم        و   نيستاين مقابله مقدور     ها  نهيزماين  الزم در   

  : كندي ذيل فعاليت ها نهيزم در تواند يم كه است
  آنهاي روشها و ها وهيش شناسايي و اطالع رساني در مورد استكبار و - الف
  ي داخليهايتوانمند فعاليت در زمينه تبيين و تشريح - ب
 آسيب و ضعف، بستري مناسب براي اقدامات دشـمن          به عنوان يي كه   ها  نهيزمآگا هي از     - ج

  .ندشو يم
  امعهكردن آحاد جي جهاني و آگاه فرصتها شناخت و آگاهي از - د

  ) مقام معظم رهبريبياناتبر گرفته از ( با جبهه استكبارروياروييراهيافتهاي نرم براي 
 شود پاسخ داد  با نبرد فرهنگي مينبرد فرهنگي را.  
 احساس عقب ماندگي و ناتواني جلوگيري شوديبايد از القا .  
 يردهاي عمومي قرار گ معارضه شايسته با تهاجم فرهنگي غرب بايد در صدر برنامه. 

 مقابله با جنگ نرم بايد با شناخت و آگاهي كامل باشد. 

        بايـد بـا بيـان و       و  فرهنگهاي غلـط انحرافـي اسـت         يكي از انواع جهاد، مقابله با افكار و
  .منطق ذهنها را درست هدايت كرد

 دشمن را در لباسهاي مختلف بايد شناخت.   
  فرهنگيبهره گرفتن از تمامي افراد مستعد كشور و ايجاد سنگرهاي  
 وضعيتهاي زماني و مكاني مخاطبگيري از  هاي هنري و بهره تسلط بر مخاطب به شيوه 
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        گمـان كـرد و يـا بزرگتـر از آن چيـزي كـه              ،دشمن را نبايد كوچكتر از آني كه هست 
  .هست، جلوه داد

 غهاي تبلي گيري از مدرنترين شيوه بهره  
             تقن، بيـان نافـذ و اسـتفاده از      بايد با ابزارها و نيروهاي فرهنگي سخن قـوي، محتـواي مـ

  . تهاجم را عالج كردهاي هنري شيوه
  بـراي  موقعيتهاي مكان و زمانل روحي و رواني مخاطب و بهره گرفتن از ئشناخت مسا 

  . پيام نافذ الزم استهر
                مـصاف بـا تهـاجم       در مقابل دشـمن منفعـل نشويد؛تمـسك بـه فرهنـگ خـودي بـراي 

  .فرهنگي ضروري است
  اقتدار فرهنگي ايجاد كرد بايد. از طريق زبدگان انجام گيردجنگ فرهنگي بايد. 

 هـا بايـد چهـره        هوشياري و آگاهي معنوي، فكري و سياسي در ملت و دسـتگاه            باايجاد
  .دشمن را در هر لباسي شناخت

  سانه تأثيرگذار استرهنر مهمترين وسيله براي گسترش فكر و.  
 خت و دشمن شناسي براي مقابلـه الزم        ايجاد بصيرت، شنا  ،  گيري از سرمايه معنوي     بهره

  .است
 حركت دشمن را پيش بيني كنيد؛آينده پژوهي داشته باشيد . 

 مقابله با دشمن متناسب با نوع حمله آن بايد باشد. 

 و گول رفتارهاي ظاهري را نخوريمكنيمهاي گذشته توجه  به تجربه .  
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