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 یلوحرکت رو به ج یجوان و متخصص برا یروين تيترببر گام دوم انقالب  بيانيه در انقالب
ذار در ثير گأهای مهم و تلفهؤصدا و سيما یکی از م نتایج تحقيق نشان داد سازمان انقالب است.

 های صدا و سيما نيازمند نيروی متخصص و متعهد در زمينهبه همين دليل است.  جنگ نرم
توليد محتوا )نوشتاری؛ تصویری، کليپ، فيلم، انيميشن،  ،ایرسانه جنگ ،تکنيک، تاکتيک

پرورش نيروی انسانی لذا هاست. جنگ روایتعرصۀ در برای موفقيت گرافی، خبر( موشن

 .به شمار می رود های دانشگاه صدا و سيمااز رسالت ،متخصص و متعهد در کارزار جنگ نرم

 ، جنگ نرمگام دوم انقالب، مايس و رسالت، دانشگاه، دانشگاه صدا های کلیدی:واژه

 مقدمه

رز با عصرهای پيشين خود به ط ،های علمی و فناوری نوینپيشرفتعصر حاضر به دليل 

طرح  ، امکانها که در آنیکی از آن زمينه .ها تفاوت داردچشمگيری در خيلی از زمينه

های متأثر از پيشرفتکه نرم است جنگ موضوع ،دارد وجود جدی یگفتگو و بحث و مسئله

جهانی برای رسيدن به مقاصد خود های فناوری و علمی عصر حاضر است و قدرت

ۀ مقایس هب توجه با سخت جنگ با رقابت ۀعرص در نرمجنگ .کنندمی استفاده آن از شدتبه

 گيری و تلفات مالی و جانی پيشتاز است.متغيرهای زمان، هزینه، تأثيرگذاری، نتيجه

 و هابندیگيری دستهها و نيز شکلجنگ ،هاها، کشمکشدليل اصلی رقابت

المللی دستيابی به قدرت است که بر همين ای و بينمنطقهۀ جانب چندهای دو یا پيمان

گيرد. قدرت، توانایی یک ها نيز شکل میاساس نظم اجتماعی و روابط کشورها و انسان

های موجود در جهت بازیگر یا کشور را در استفاده از منابع و امکانات و ظرفيت

درت برخی ق ،دهد. از همين روالمللی به نفع خود نشان مینتأثيرگذاری بر رویدادهای بي

روابط  ۀها، ارتباطات و جایگاه کشورها در عرصمناسبتۀ کنندتعيينۀ مؤلفترین را اصلی

 .(29: 1642دانند )انعامی علمداری،المللی میبين
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 این تحقق برایاست.  ازدرون فکری فروپاشی به دنبال دشمن نرم، جنگ در

 ومی،ق وکثرت تنوع اقتصادی، هاینابسامانی اعتراضات، اختالفات، ها،بهانه ازتمام هدف،

 ایشافز برای مردم، به تدریجی و گامبهگام شدن ونزدیک مدنی هاینافرمانی به زدن دامن

 سازی،صحنه با وگيرد می بهره... و زندگی سبک تغيير اجتماعی، برجریانات تأثيرگذاری

ه ب و هدایت درصدد عمالً، غيره و سازیشایعه امور، نمایی سياه جوسازی، نمایی،بزرگ

 شمندیگرد تعبير . بهاست ناامنی و عمومی نظم زدن برهم و عمومی افکارفتن گر دست

 امنيت رد اختاللی زندگی، سبک تغيير و نرم جنگ هایشيوه کارگيری به با است درصدد

 شامل، سخت جنگ برابر در نرم جنگهمچنين  .(212:1698قائمی، -)الفی کند ایجاد ملی

 بدون و گيردمی نشانه را هدف ۀجامع که است ایرسانه وتبليغات روانی اقدام هرگونه

 یدارد )انصارمی وا شکست یا انفعال به را رقيب آتش، شدن و گشوده نظامی درگيری

،1646 :1.) 

 وناگونگ هایوگفتمان روندها پيدایش و پيشين هاینظام و نظم در گسستگی بروز

 هایوفناوری جمعی هایرسانه .است این دگرگونی مستقيم حاصل اجتماعی، و فرهنگی

 و ها، رمزهارهيافت رهاوردها، افزون، روز گستردگی و سهولت و سرعت با، ارتباطی

 نمت در وقتی رمزها این. کنندمنتشرمی جهان سراسر در را متفاوت فرهنگی هاینشانه

 للم فرهنگی درهویت بحران و آشفتگی شوند اغلب منشأمی دیگرگشوده فرهنگی

 ایی شدننو آمریک غربی شد فرهنگی، نظيرتهاجم تعابيری با که فرآیندی ،شونددیگرمی

 جریان نو درآمد حرکت به درواقع نرم جنگ. است شده توصيف امروز درجهان فرهنگی

 .است قدرتۀ ظهور دهند ابزارهای از طریق نرم قدرت یافتن

 عامالتت تغيير ومردم و مسئولين  افکار بر تأثير ،نرم جنگ در پایه و اوليه هدف
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 فعن به رقيب گروه یا رفتارجامعه شکل دهندۀارتباطی  هایکانال در نرم قدرت جریان و

 نرم، گدر جن ترسيم قابل نهایی نتایج پایه، هدف کيفی ازحصول پس .است جنگ طراح

 نرم براندازی و نرم انقالب مدنی، ۀمبارز فرآیند تسهيل یا هانظام ۀاستحال و نرم تغيير

 در عمومی دیپلماسی خبری، هایرسانه انواع استراتژیک، تلویزیونی هایشبکه .است

 ارتباطی هایروش ،انسانی هایسازیو شبکه آموزشی فرهنگی، علمی، تبادالت قالب

 از ابزارهای که است آن قشرنخبگانی یا حریف ۀجامع قلوب و اذهان تحول برای غرب

 تبعات از دوری دليل به ،سخت برجنگ نرم جنگ برتری .شوندمی محسوب نرم جنگ

 ایجنتو  پذیری مدیریت ،روانی اجتماعی، سياسی، اقتصادی، ابعاد در ،نظامی درگيری

 (.9: 1691است )دژکام،  وحریف خودی ۀدرجامع جنگ پسينی

ر د پرداخته و در فاز خرد و کالن« گام دومبيانيه  »به تبيين  (1694) خرمشاد

که این  اایی رالزم است فض» باور دارد کهفضای حاکم بر زمان صدور این بيانيه  توصيف

 مانیزل، فضای حاکم بر این بيانيه و هماو ۀشاید نکت. گرفته بيان کردبيانيه در آن شکل

سالگی چهل ۀبرجسته بودن مسئل. وهمند اسالمی استبا چهلمين سالگرد انقالب شک آن

وجود دشمنان سرسخت  ترین انقالب قرن باانقالب، به خاطر اهميت دوام آوردن بزرگ

مباحثی که در مورد عدد چهل در فرهنگ و آیين  ۀسالگی انقالب با هم. چهلاستدنيا 

باعث  ،سلبی ۀبه جنب ایجابی و هم ۀشود، هم به جنبما مطرح یا استنباط و استخراج می

ب چهل سال از انقال گذشت از بعد یعنی کنند؛ صادر را بيانيه این رهبری معظم مقام شد

کرد که رهبر انقالب ورود کند و مروری بر نهال یا با توجه به عدد چهل ایجاب می

جوانی دارد، داشته  ۀاز دور رهرحال نشان از پختگی و گذای که بهسالهموجودیت چهل

تنی بر راه روشن مب ۀایجابی این بيانيه است. این بيانيه که نقش ۀمسئل ،باشند که این
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برد نظام راه ،است« توانيمما می» ۀقدر، اميد حقيقی و باور به کلمواقعيات، تجربيات گران

 ده،های بزرگ ملت ایران، مسير طی شمقدس جمهوری اسالمی مبتنی بر آرزوها و آرمان

 هارکان نظام بۀ هم که رو است. این افق به معنای این استشرایط کنونی و مسير پيش

اهداف و عملکرد خود را  ،هامأموریت باید سالگی انقالب رسيده است وپختگی چهل

المی و اس انقالب تراز انسانی نيروی تربيت با جز امر این و نمایند هماهنگ آن با متناسب

 .رسدبه تحقق نمی «تالشگر و روی متعهد، متخصص، خالق، مؤمنپرورش ني تالش برای

اميدبخش کشور، نيروی انسانی  تيترین ظرفمهم»مقام معظم رهبری فرموده اند: 

 هل چجوان زیر  تيمستعد و کارآمد با زیربنای عميق و اصيل ایمانی و دینی است. جمع

است، فرصت  31 ۀایجادشده در ده یتيموج جمع ۀاز آن نتيج یسال که بخش مهم

ه می برای کشور است کها )نيروی انسانی( ثروت عظياین» «ارزشمندی برای کشور است

 (.22/11/1692)بيانيه گام دوم انقالب،  «تواند شدمادّی با آن مقایسه نمی ۀهيچ اندوخت

اهميت  هبمی توان  ،بنابر بيانيه گام دوم و سخنان رهبر انقالب مبنی بر قوی شدن»

االی و این اهميت به دليل تأثيرگذاری ب دبرروزافزون تعليم و تربيت نيروی انسانی پی 

. با استچندان  دو مايس و پيام برای سازمان صدا ۀنيروی انسانی در توليد محتوا و ارائ

 پخـش ۀتوليد تا مرحل ۀرسانه، یعنی جریان پيام از مرحل ۀکنندتوجه به اینکه جریان اداره

از  ،عناصر و نيروهایی که در آن دخالت دارنـد ۀمجموع نقش آفرین است، مهم است که

 و لذا دانشگاه صدا ؛(89: 1698)واعظی،« هایی برخوردار باشندو شاخص هایژگیچـه و

عمل  مايس و نيروی انسانی و فکری سازمان صدا ۀکنندعنوان تنها پشتيبان و تأمين به مايس

لمی لحاظ ع جوری از ،( هستندمايس و رادی را که آنجا )دانشگاه صدابایستی اف» کند.می

سيمای ما را تبدیل کنند به همان چيزی که امام  و و عملی تربيت کنيد که بتوانند صدا
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اگر شما از ریشه کار  که آرزوی بزرگی است ،یعنی دانشگاه عمومی دآرزویش را کردن

به موازات تحریم یک » )مقام معظم رهبری(. «شود کردکار مهمی نمی ،در سطح ،نکنيد

؛ چه است تحریف هم هست؛ تحریف حقایق، واژگون نشان دادن واقعيّات ،جریان

(. 11/11/1699ی، مقام معظم رهبر) «واقعيّات کشور ما، چه واقعّيات مرتبط با کشور ما

نار در کای دشمنان شود، نقش تحریف و جنگ نرم رسانهآنچه از این سخنان برداشت می

 لذا صدا و سيما به عنوان اصلی ترین رسانۀ تحریم عليه جمهوری اسالمی ایران است.

ای چند جانبه را دارد. ، وظيفۀ مقابله با این تحریف و جنگ رسانهرانیا یاسالم یجمهور

این امر فقط با داشتن نيروی انسانی تربيت شده در دانشگاه صدا و سيما امکان پذیر 

ی این پژوهش به دنبال تبيين رسالت دانشگاه صدا و سيما در تربيت و است. از این رو

له در جنگ نرم، مقابگام دوم انقالب  هيانيب تیبا محور پرورش دانشجویان این دانشگاه،

 ای  دشمنان است.با تحریف و جنگ رسانه

 وش پژوهشر

اطالعات، استفاده از دو روش  یگردآور ثياستفاده در پژوهش، از ح روش مورد

 نهيزم نینفر آگاه در ا . با چهاردهاست «یاکتابخانه اسنادی و روش»و  «قيعم ۀمصاحب»

، پژوهش نیدر ا نيشده است. همچنپژوهش منعکس نتایج در آن حاصلمصاحبه شده که 

 شده است. بر از منابع مکتوب استفاده یبردارشيمطالب، از روش ف یآورجمع برای

 و استخراج اطالعات مورد یآورمنابع مربوط و جمع ۀروش، ابتدا به مطالع نیا یمبنا

 یهارساله و هاروزنامه نترنت،یها، مقاالت، مجالت، ا)کتاب منابع معتبر انياز م ازين

  .پرداخته شده است ها،آن انيو ب فيتوص بهموضوع و بعد  راموني( پییدانشجو
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ه است. شد استفاده یاکتابخانه-یمطالعه، از روش اسناد موضوع مورد نييتب یبرا

 قیکه حامل حقا یعبارت است از کنکاش منظم در اسناد، مدارک و منابع یروش اسناد

استخراج،  ق،یکشف حقا ،یمنظور نقد، بررس پژوهشگر هستند، به یمرتبط با پرسش اصل

موارد در ۀ ماستفاده از ه تیهان ها و در آن ليتحل و هیو تجز ريتفس ف،يتوص ،یبنددسته

  .(228 :1624)سام آرام،  ییگزارش نها

 مضمون و لياز تحل ،هاحاصل از مصاحبه یهاداده ليتحل و هیتجز یبرا نيهمچن

 .داری شده استبهره بر نيمضام ۀمضمون، از فن شبک ليمختلف تحل یهافن انياز م

 یهاموجود در داده یو گزارش الگوها ليشناخت، تحل یبرا یمضمون، روش ليتحل

 پراکنده و یهااست و داده یمتن یهاداده ليتحل یبرا یندیروش، فرآ نیاست. ا یفيک

 .(Braun & Clarke ،2113) کندیم لیتبد یليو تفص یغن ییهامتنوع را به داده

 نظری پژوهش مبانی

 رسالت

واقع  در(. Hunger ،1993وجودی آن است ) ۀرسالت یک سازمان، مقصود یا فلسف

های سازمان به آن متصل رسالت یک سازمان، ریسمانی است که سایر مفاهيم و فعاليت

، Ansoffشود )صورت مؤثرتری انجام می های سازمانی، بهفعاليت ۀو با توجه به آن، ادار

دهد. میهای آن را نشان دیگر، رسالت یک سازمان، چارچوب فعاليت عبارت به .(1944

ورت ص درستی طراحی شود، باعث موفقيت و اگر به که رسالت سازمان به در صورتی

نادرست تعيين شود، باعث شکست آن خواهد بود؛ بنابراین، کوتاهی در تعيين رسالت، 

رقبا در این شکست نقشی نداشته و آسيبی به  که دارد؛شکست یک سازمان را به دنبال 

 .(Sherman ،1996اند )او نرسانده
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در تبيين مفهوم رسالت نکاتی را ذکر  ،نظران مدیریت استراتژیکاحبیکی از ص

اتصالی بين وظایف  ۀحلق ،رسالت :گویدوی می .کرده که مکمل سایر تعاریف است

 .گرددکه موجب مشروعيت سازمان میاست تر سازمان اجتماعی و اهداف مشخص

شعارهایی درباره طرح اصلی کار، کيفيت، از طریق  ،هاوجودی سازمان ۀرسالت و فلسف

ه کنحویبه ؛شودطور روشن و مشخص بيان میبه ،فضای مؤسسه و نقش آن در جامعه

بتوان از آن در ارزیابی تصميمات استراتژیک استفاده کرد؛ بنابراین باید تا حد امکان دقيق، 

د ف سازمان باشچگونگی رسيدن به اهدا ۀاصلی استراتژی و نشان دهند یبيانگر اجزا

 .(21: 1621)گلوک و جاج؛ شورینی، 

 دانشگاه

 هاگاهکنند. دانشمی ایفا جوامع ۀتوسع و پيشرفت در مهمی بسيار نقش هادانشگاه امروزه

 ورشپر و آموزش از خاص برداشتی حال عين در بلکه ؛نيستند مادی هاییصرفاً سازمان

 کشورهای هایدانشگاه الگوهای از اقتباس سبب به ایران در عالی آموزش .دهندمی ارائه

 کشور رهنگیف و اجتماعی اقتصادی، شرایط با تعاملی است ارتباط توانسته کمتر ،صنعتی

 و انشگاهد شناخت در ریشه ،دانشگاه ۀتوسع شده در پذیرفته الگوی که کند. وقتی ایجاد

 و شودمی مغزها فرار سبب ،سازددور می واقعی مسائل از را آن، باشد نداشته آن محيط

 (.844: 1624 گذارد )کوی،جای می ترتيب آثار منفی به این به

 تا کند ادایج درخود را تغييراتی محيط، تغييرات به باتوجه بتواند دبای دانشگاه

 .نياورد وجود به پيرامونی هاینظام کارکردهای در نيز و خود کارکرد در اختالل جدی

 از عمقی شناخت که کندمی ایجاب مثبت، تغيير هم آن در دانشگاه، تغيير ایجاد

 یافته، سازمان باید تغييرات این باشد. داشته وجود بر سازمان حاکم جوّ و آن عملکردهای
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 (.2: 1641باشد )یمنی دوزی سرخابی، شده ریزیبرنامه تفکر از برخوردار یعنی

 کشورهای عالی آموزش هاینظام در استراتژیک ریزیبرنامه ،اخير ۀده دو در

 استراتژیک ریزیبرنامه کاربرد .است شده شناخته موفق رویکرد یک عنوان به ،گوناگون

 ،واکنش نه و تراکنشی صورت به ریزانهبرنام که دهدمی امکان ،عالی آموزش هاینظام در

 یک تصور به را زیست محيط و فنّاوری انسان، گذار، این در بروند و آینده استقبال به

 برای ایوسيله عنوان به استراتژی (.19: 1642گيرند )کافمن و هرمن، نظر در مجموعه

 و اجرایی هایبرنامه مدت، بلند اهداف عباراتِ قالب در سازمان عزم و اراده بيان

 (.6: 1642 است )هگس و مجلوف، منابع تخصيص هایماهيت

 مايس و دانشگاه صدا

قدری اهميت دارد که حضرت امام خمينی )ره( فرمودند:  ملی به ۀنيروی انسانی در رسان

این سازمان  ،شما مأموریت دارید با همکاری کارمندان مسلمان و متعهد و غير منحرف»

 و را تصفيه کنيد، بدون اینکه خوفی از کسی و یا گروهی داشته باشيد. اگر بنا باشد رادیو

قرار داده  ،اج دارندمنحرف هسـتند و اعوج یا گروهی کهای و هتلویزیون در خدمت دست

م جهت، شما موظفيد. ه این از .بشود، ممکن است که سرتاسر مملکت را به فساد بکشد

ای که هتلویزیون را از گروهو  قانونی دارید که دستگاه رادیو ۀشرعی و هم وظيف ۀوظيف

يه کنيد تصف ،اندها بودهاند و در خدمت آنمنحرف هستند و یا ارتباط با رژیم سابق داشته

ها شوند را هم تصفيه کنيد. شما باید اینموجب فساد می وو اشخاصی که فاسد هستند 

، )ج )خمينی «ديای، از رادیو و تلویزیون تصفيه کنکمال قدرت، بدون هيچ مالحظه را با

این کسانی که در این کارها هستند و رأس کار  مۀن شما موظفيد هآلا (.291: 1634 (12

مراقبت کنيد که یک اشخاص متعهد به اسالم باشند و معتقد به  ،هستند در تلویزیون
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محتوایش باید اسالمی  ؟جمهوری اسالمی باشند و بدانند که جمهوری اسالمی یعنی چه

 (.192-193: 1634 (12باشد )خمينی، )ج 

ریزان والن و برنامهئتوجه کامل مس باید مورد ،نشاطتربيت جوانان مؤمن فعال و با

 ،جمله توجه همزمان به، تعهد در کنار تخصص نيازمند الزاماتی ازباشد که  مايس و صدا

و  رسانه ۀوم بومی و اسالمی در حوزد علو دانش بومی و اسالمی، تولياستفاده از علوم 

 ت. در چنيناسالمی ایران اس راز جمهوریت ۀهمچنين فعاليت متناسب با نيازهای رسان

 های غربیها و مدلو روش هانشيشرایطی، پرهيز از ترویج و تدریس علوم سکوالر و ب

 (.113: 1698در ایـن دانشگاه ضروری است )واعظی، 

رسد که اآلن نبض صداوسيما در به نظر بنده می»مقام معظم رهبری فرموده اند، 

 صدا ۀندآی ،کنيدحقيقتاً آنجایی که شما آقایان کار میی یعن ؛زندما دارد میش ۀاین دانشکد

گيرد. این شما هستيد که بایستی این افرادی را که کل میسيما در حقيقت آنجا دارد ش و

ها این ،آیندل سازمان هستند و چه کسانی که از بيرون میداخه چه کسانی ک ،آنجا هستند

 ییعنی عمل شخصی و نفس ،خود ذیب و اصطالحرا جوری ازلحاظ علمی و عملی ـ ته

سيمای  و ابتوانند صد هانیتزکيه اخالقی ـ باید تربيت بکنيد که ا ،و مراد از عمل و نفسی

ای، جمع مدیران خامنه امام) «ما را تبدیل کنند به همان چيزی که امام آرزویش را کرده

ها این صحبت ۀهم .(21/2/22 مايوس حوزه معاونت آموزش و پژوهش دانشکده صدا

ا گر رنشاط، انقالبی و مطالبه سازی نيروی جوان، مؤمن، فعال، بااهميت آموزش و کادر

دانشگاه  ۀهای ویژها بخشی از مأموریتو این کندآشکار می مايس و برای سازمان صدا

 انقالب اسالمی است. یمايس و صدا
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 اسالمی گام دوم انقالببيانيه 

ز سوی مقام معظم رهبری در چهلمين سالگرد پيروزی انقالب بيانيه گام دوم انقالب که ا

خطاب به ملت ایران صادر گردید، شامل دستور کار،  22/11/1692اسالمی در تاریخ 

ن اسالمی است. در ای له برای دستيابی به تحقق تمدن ایرانیهای معظمها و خواستهروش

انقالب اسالمی در بازۀ زمانی کوتاه ی دستاوردهابيانيه، رهبر انقالب با بيان عملکردهاو 

ها، جوانان را به عنوان مخاطب ها با ماحصل سایر انقالبچهار دهۀ گذشته و مقایسۀ آن

 خوانند. البته به فاصلۀ بين کارهایویژه برای حفاظت و نگهداری از این دستاوردها فرامی

و اميد به آینده به همراه زمين مانده، در این بيانيه اشاره شده  انجام شده و بایدهای بر

عنوان چراغ راهی برای حرکت به  شناخت دقيق گذشته و راه پر افتخار طی شده، به

سمت تمدن نوین اسالمی معرفی گردیده است؛ متعاقب با چشم اندازهای مطرح شده در 

های موجود در کشور، به صورت دقيق و عملياتی این بيانيه، راهکارهای متناسب با ظرفيت

 ی ملت شریف ایران شرح داده شده است. برا

 تربيت و پرورش نيروی انسانی

مستمر  یابياستعدادها و دست یشکوفاساز یمنبع سازمان برا نیرانبهاترگ ی،انسان یروين

 ،دیجد یرقابت طيمح یدر مواجهه با فشارها رانیمدشود. یمحسوب م یبه عملکرد عال

 ؛خود را به طور کامل شکوفا سازند یانسان یروين یحد امکان استعدادها درکوشند تا یم

 ،مطلوب ییروشن و راهبردها یاز رسالت یبا برخوردار یسازمان بخواهد حت گرا رایز

خود دست  یهاطور کامل به هدفبه ،شغل مناسب یطراح وکارآمد  یسازمان یساختارها

  .(31: 1999دال، )شيمون و رنخواهد داشت  ازين مستعدتوانمند و  یانسان یرويبه ن ،ابدی

ین ترنيروی انسانی در هر سازمان، به عنوان ستون فقرات آن عمل کرده و عمالً مهم
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ها در هر سازمان، توسط همين نيرو، ها و برنامهتمامی طرح دارایی هر سازمانی است.

رسد؛ از همين رو توجه به این نيروها همفکری، جمع آوری، طراحی، اجرا و به نتيجه می

 تربيت و پرورش آنها برای رسيدن به اهداف سازمان بسيار حائز اهميت است.و 

 جنگ نرم

به «. واإن استطاعُ نِکمیع نْ د ر ّدوکمييُ حت قاتلونکمیُ زالونيو ال» :دیفرمایداوند در قرآن مخ

داللت بر  زالون،يال ۀدشمنان شما همواره با شما در جنگ هستند. واژ ،که نیا یمعنا

 طیرابسته به ش ولیبا شما در جنگند  شهياست که دشمنان هم نیا یایاستمرار دارد و گو

است،  یجنگ، نظام یگاه؛ جنگ ممکن است متفاوت باشد نینوع ا ی،و زمان یانمک

 مبارکه بقره(. ۀسور 262 یۀ)آ یفرهنگ زين یاست و گاه یاقتصاد یگاه

برای اولين بار توسط استادان برجسته علوم سياسی و مدیران  ،اصطالح جنگ نرم

 «زفنایوج» بارنخستين. شکل نظریه مطرح شدابداع و به ،پنتاگون و سيا سازمان دارسابقه

ر تفصيل آن را مورد بررسی و پردازش قرا به« نشریه آتالنتيک» درآثار متعدد  با انتشار

 ،مشروعيت زدایی از نظام سياسی کشور هدف ۀجنگ نرم در حوز .(Nye ،1990:12داد )

 عنوان زمينه و بستر ساختاری مشروعيتمعتقد به خصوصيات نظام سياسی به سوکیاز 

، Waetherfordسياسی و از سوی دیگر معطوف به خصوصيات شهروندی است )

1992:2.) 

اعمال قدرت سخت است و قدرت سخت عبارت  ینوع جنگ سختدر مقابل، 

 موضع رييتغ به گرانید کردن وادار یبرا ملموس یاقتصاد و ینظام یاست از فشارها

گونه اقدام شامل هر ،جنگ نرم در برابر جنگ سختبه عبارتی  .( 12: 1649، ی)اسکندر
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و بدون  رديگیگروه هدف را نشانه م ایشود که جامعه یم یارسانه غاتيو تبل یروان

همان: دارد )یرا به انفعال یا شکست وا م بيو گشوده شدن آتش، رق ینظام یريدرگ

 نیبه وجود آمده است. در ا رياخ ۀاست که در ده یدیقدرت نرم مفهوم جد اما .(19

 قدرتمند، تن هایخواسته به، یتمندیبلکه با رضا ،اکراه یمخاطب نه از رو ،نوع قدرت

 یها نوعتيشود و با تغيير در ذهنیم یگذار هیها سرمادر قدرت نرم، بر ذهن .دهدیم

ب که موج یامتنوع رسانه غاتيتبل ای یاثر روان ینوعشود؛ یم ديتول یمجاز تينيع

 شودیاز او م زيساختن تصویر اغراق آم ایاز امکانات دشمن  یحصول رعب ذهن

 .(298،2: 1642،ی)بروزن

نرم در اصل درگيری بدون تلفات با هزینۀ به مراتب کمتر از جنگ توان گفت می

ی اها و تکاليف خود به افراد طرف درگير است. به گونهجنگ واقعی، برای تحميل خواسته

که طرف درگير، بدون هيچ گونه مقاومت جدی و در بهترین حالت، با ميل و خواستۀ 

ز بدون هزینه و مواجب به نفع دهد و گاهی مدافع و سرباخود این تکاليف را انجام 

نظام  ادهينقش پ گونه افراد عمأليه نيروهای خودی باشد. اینهای دشمن وعلخواسته

ها و دشمن را دارند و در این موارد، منظومۀ فکری و ذهنی افراد در راستای سياست

کنند که گاهی به عمل می به نفع دشمن های دشمن عليه نيروهای خودی وخواسته

 غير ارادی است.صورت 

 جنگ نرم در قرآن یهاوهيش

 تمسخر و استهزا  .1

 .تضعيف رهبری )تحقير نمودن رهبر، تهمت زدن به رهبر، تالش برای گمراه نمودن رهبر(  .2

 پراکنیه شایع  .6
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 افکنیتفرقه  .8

 تهدید و ارعاب )تهدید به تبعيد و آوارگی، تهدید به قتل و مثله، تهدید به زندان(  .1

 کارگيری مکر و نيرنگ )فریب با نفرین، فریب با تحریف کلمات(به  .3

 شبهه افکنی و ایجاد تردید )ایجاد تردید در نبوت، ایجاد تردید در وحيانی بودن قرآن(  .2

 مذهب عليه مذهب  .4

 .(1692تضعيف روحيه )عبداللهی عابد:   .9

 رهبری معظم مقام نگاه از نرم جنگ کلی هایروش ترینمهم

 بخش اميد و قوت نقاط کردن مخدوش  .1

 یأس والقای ضعف القای ،ضعف نقاط نماییبزرگ  .2

 مردم وآحاد غيرمسئوالن تا گرفته مسئوالن از ،مختلف سطوح در تفرقه ایجاد .6

 .تأثيردشمن از نخبگان و خواص اغفال خصوص به ،دشمن از غفلت ایجاد .8

نوعی جنگ است که در قرن بيست و یکم و در عصر  ،جنگ نرمدر تعریفی دیگر 

های استکباری قرارگرفته است. مفهوم جنگ نرم در مقابل توجه قدرت ارتباطات، مورد

وجود  برای آن پذیرش همگان باشد تعریف واحدی که مورد لیو ؛سخت است جنگ

شی از فروپاهایی است که منجر به فعاليتبه معنای  ،سياسینرم در فرهنگ  ندارد. جنگ

ای است که شامل هرگونه اقدام روانی و تبليغات رسانه ،و در حقيقت شودمی درون

ش ها، نقملت ۀگرفتن فکر و اندیشهدف گيرد و باهدف یا گروه هدف را نشانه می ۀجامع

و بدون درگيری  کردههای فکری و فرهنگی جوامع ایفا مهمی در سست کردن حلقه

 .داردال یا شکست وامینظامی، رقيب را به انفع
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رسد جنگ نرم و مفاهيم مشابه آن مانند عمليات روانی، جنگ روانی، به نظر می

 و حيات بشری دارد. نوع نگاه، زاویه دید ۀانداز قدمتی به، قدرت نرم، جنگ سفيد و... 

ات های عمليترین روشترین و البته قدیمیساده کالمی،ارتباطات چهره به چهره و غير 

ترین روایت پيرامون جنگ نرم را به نبرد کيدئون روانی و جنگ نرم است. برخی قدیمی

که در این جنگ سپاهيان کيدئون با افزایش چندین برابری  .دهندبا ماد نسبت می

ه چ درگيری بهای لشگریان باعث فریب و ترس مادها شدند و درنتيجه بدون هيمشعل

 .پيروزی دست یافتند

من دش ۀحاکمان از شایعه، تخریب چهر ۀبه دوران قدیم و استفاد ،جنگ نرم ۀسابق

مورد  طور گستردهگردد. در قرن بيستم، این نوع جنگ به شکل جنگ روانی بهو ... بازمی

سئوليت دوران مو  1941 ۀدو ابرقدرت قرار گرفت. برخی آغاز آن را به اوایل ده ۀاستفاد

دهند که به همراه اعضای گروه آمریکا نسبت می ۀوزیر امور خارج به عنوان جورج شولتز

هده های انقالبی را بر عریزی امنيتی برای مقابله با حکومتبرنامه ۀسانتافه که وظيف

رد الملل کی را توليد و وارد ادبيات راهبردی امنيتی و روابط بينیداشــت چنين واژها

شده از تبليغات و ابزارهای مربوط به آن، طراحی ۀاستفاد ،جنگ نرم (.121: 1649)متقی، 

رفت که موجب پيشاست هایی با توسل به شيوه ،برای نفوذ در مختصات فکری دشمن

 (.824: 1621شود )کالينز،مقاصد امنيت ملی مجری می

 وآن با توجه به د از ها جنگ سخت بود. پسميالدی اغلب جنگ 1981تا سال 

ها ميان آمریکا و شوروی قطبی شدن جهان به بلوک شرق و غرب، دور جدیدی از رقابت

نگ و ج سختترکيبی از جنگ  ،جنگ سرد ،سابق آغاز شد که به جنگ سرد مشهور شد

ر از رویارویی مستقيم با یکدیگ ،نرم بود که طی آن، دو ابرقدرت در عين تهدیدهای سخت
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 (.218: 1643پيشانيان،کردند )ماهپرهيز می

ترین و ترین، خطرناکهزینهنرم، مؤثرترین، کارآمدترین، کمامروزه جنگ

 ، به این علت کهها و امنيت ملی یک کشور استترین نوع تهدید عليه ارزشپيچيده

به  های فيزیکیتوان با کمترین هزینه، با حذف لشکرکشی و از بين بردن مقاومتمی

 . بازی کردها، عواطف و احساسات یک ملت با باورها، ارزش و ها رسيدهدف

ر د« گيرگير و ارتباطات جهاناطالعات عالم»در کتاب  (پروفسور)حميد موالنا 

ها و ترجيحات طرف مقابل دهی و تغيير ایدهقدرت نرم را قدرت بر شکل 1943 ،سال

ه گوناینجنگ نرم را  جان کالينز، تئوریسين دانشگاه ملی جنگ آمریکا، .تعریف کرد

وذ در برای نف ،شده از تبليغات و ابزارهای مربوط به آن: استفاده طراحیکندتعریف می

هایی که موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملی مختصات فکری دشمن با توسل به شيوه

 شود.مجری می

مریکا آ خطر جاری ۀفروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پایان جنگ سرد، فعاليت کميتبا 

برای یک دهه به تعليق درآمد؛ اما این کميته بار  که وظيفۀ مدیریت جنگ نرم را داشت،

درواقع  ،دیگر با اعضا و مأموریتی جدید کار خود را از سر گرفته است. کميته خطر جاری

حليل ت و تجزیه برایکاران سازی و اتاق فکر نومحافظهترین مراکز تصميمیکی از مهم

ته کمي اینیکی از مأموریت اصلی  ست.فراروی دولت آمریکانرم ها و تهدیدهای فرصت

ال در ح به دولت بوش پيشنهاد شد.برای اولين بار که  استدر خصوص مسائل ایران 

مقابله با جمهوری اسالمی ایران و بيداری  های این کميته،حاضر نيز یکی از مأموریت

 (.838: 1644اسالمی است )سراج،
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 :اهداف کلی جنگ نرم غرب در ایران

 ایرانی -تغيير سبک زندگی اسالمی. 

 بينی افراطی نسبت به آمریکا و اسرائيل در افکار تغيير نگرش ایرانيان و ایجاد خوش

 .عمومی

  تشویق و ترغيب نخبگان سياسی به پذیرش مشروعيت آمریکا و رژیم صهيونيستی در

 .خاورميانه

 ت جلوه دادن آن ازآمریکا و رژیم صهيونيستی و دوس ۀمانخصرنگ ساختن ماهيت کم 

طریق توهم خواندن توطئه و دامن زدن به این مسئله از طریق نویسندگان و تئوری 

 .پردازان داخلی

 یکا عليه ملت ایران و فریب آمر ۀسازی اذهان و به فراموشی سپردن اعمال گذشتپاک

مرزهای  خارج و درون در وابسته افرادو  گروهی هایرسانه طریق از عمومیافکار

 .سياسی

 های دوطرفهجوسازی روانی و مقصر جلوه دادن ایران در تداوم درگيری. 

 فشار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران از طریق متحدین تسخير افکار عمومی و تحت

 -برای پذیرش مذاکره و بهبود روابط از موضع انفعال و ضعف )دارا ،اروپایی خود

 (.211: 1692ی، الف

 محورهای جنگ و براندازی نرم عليه ایران

 توسط باالترین سطوح  ،حمایت آشکار از صداهای مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران

 .گيری در آمریکاتصميم

 فقيه در ایرانتضعيف جایگاه رهبری و والیت. 

 ها عليه ایرانتعميق و گسترش تحریم. 

 جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور از طرق گوناگون ۀمخدوش نمودن چهر، 
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 .المللیهمچون محکوم نمودن آن در مجامع بين

 المللی با ایرانهای بينتالش برای محدود کردن روابط کشورها و سازمان. 

 یرانی های غيردولتی اتالش برای مشروعيت بخشی، گسترش و توانمند ساختن سازمان

 .مخالف نظام

 ها و مذاهبنان، رسانهزترده در امور داخلی ایران با محوریت حقوق بشر، دخالت گس. 

 نشين مخالف نظام جمهوری اسالمی )متقی دستنایی، های خارجآموزش عناصر و تشکل

1644 :632). 

 ویژه عراق، لبنان و به ،متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه

 .(88: 1649فلسطين )اسماعيلی،

 های کارکردی جنگ نرمرهيافت و عرصه

 جنگ نرم در عرصۀ سياسی )جنگ نرم در عرصۀ سياسی، بيشتر با هدف تغيير  رهيافت

 رفتار و در نهایت تغيير ساختار نظام کشور هدف است(.

 هدف بيشتر عموم مردم جامعه است و طراحی  رهيافت جنگ نرم در عرصۀ اجتماعی(

 گيرد و تمایل به اهداف مطلوب دارد(.مردم صورت میبه دنبال جهت دهی اجتماعی 

 این عرصه از جنگ نرم را باید نتيجۀ دو روند  رهيافت جنگ نرم در عرصۀ اقتصادی(

تکاملی نظری قدرت نرم و سخت و نيز نوع مواجهۀ ایاالت متحدۀ آمریکا با جمهوری 

 اسالمی ایران دانست(.

 های اخير رویکرد جدیدی در جنگ نرم رهيافت جنگ نرم در عرصۀ فرهنگی )در سال

ند با عادی کشکل گرفته که مبتنی بر رویکرد فرهنگی است.جنگ نرم فرهنگی تالش می



 جنگ نرم با محوریت بيانيه گام دوم رسالت دانشگاه صدا و سيما در

129 

ا برای ر الزم زمينۀ دینی، ضد موارد در حتی و گریاباحه ترویج و غيردینی مفاهيم سازی

کليت مردم های بلند مدت فراهم سازد. در این رهيافت، الیۀ عمل کننده برداریبهره

 (.12-29: 1692اخوان،  )سراج جامعه است که مورد هجمۀ فرهنگی قرار گرفته است(

دقيقاً مثل جنگ سخت، باید از ستاد فرماندهی متمرکز برخوردار باشد  ،جنگ نرم

 فاقد اتاق جنگدر کشور ما، العاده حياتی فوق موضوع  که متأسفانه در حال حاضر، این

 ،اندتوجهبسيار زیاد و قابل ،های انقالببه برکت رویش ،جنگ نرماست. نيروها و افسران 

از  توانندنمی ،شوند، طبيعتًا در برخی موارداما به دليل اینکه از یک مرکز هدایت نمی

وان اتاق عنوظيفه دارد به مايس و باشند. لذا دانشگاه صدا نظر برخوردار تأثيرگذاری مورد

عنوان پيشانی خطير خود را در این حيطه اجرا و به رسالت صداوسيما،فکر جنگ نرم 

 نقش خود را اجرا کند. ،در خبر و رسانه مايصداوس

 پژوهش نتایج

با افراد  ،اميس و رسالت دانشگاه صدا ۀنيزم نتایج مربوط به سؤاالتی که در ،یک در جدول

 سؤاالت به شرح زیر است: شده است. ارائه ،گردیده مطرحصاحبنظر در این حوزه 

 چه بوده است؟ مايس و دانشگاه صدا سيهدف تأس 

 مکک مايس و تا چه اندازه به اهداف سازمان صدا مايس و التحصيالن دانشگاه صدافارغ 

 کنند؟می

  ها ودانشگاهدانشگاه صدا و سيما با دیگر امکان تعامل ی،رونيهای بهمکاریمورد در 

همکاری پویا برای  خصوص در کشورهای همسو، بهایران  از ا در ایران و خارجهنهاد

 دارد؟ وجود سيما و در راستای اهداف سازمان صدا

 ای دارد؟های ویژهها و آموزشچه برنامه ،جنگ نرم ۀزمين سيما در و دانشگاه صدا 
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  ه امام کجایی برسانند  سازمان را به همان توانندمی ،مايس و دانشجویان دانشگاه صداآیا

و و این رادی .ها تربيت شوندباید تمام اقشار ملت با این دستگاه ؟آرزویش را داشت

باشد که در تمام سطح کشور  ینشگاها؛ یعنی دتلویزیون یک دانشگاه عمومی است

 .گسترده است )امام خمينی(

 و برای پویایی، چابکی و کمک هر چه بيشتر به سازمان صدا مايس و نياز دانشگاه صدا 

 ست؟سيما چي

 گذاریسياست ،سيما بر مبنای محورهای گام دوم انقالب و آنچه باید دانشگاه صدا 

 چيست؟ ،کند

 پژوهش نتایج. 1جدول 

 هاهای حاصل از مصاحبهیافته
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 ای کشورهای دوستهای رسانهالمللی دانشگاههای بينهمکاری

 های نظامی کشوردانشگاه همکاری با

 های خبری کشورهای دوستالمللی شبکهایجاد اتحاد بين

 مايس و صدا هایهای شبکهتحليل برنامه
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ل 
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های عنوان مشاور و کارآموز در برنامهحضور دانشجویان به

 مايس و مختلف صدا

 های مختلفرسانهالمللی و سوگيری تحليل اخبار بين

 مايحضور فعال دانشجویان در سازمان صداوس

دانشگاه برای  ی اینهای دانشجویآوری تحليلپایش و جمع

 مايس و سازمان صدا

 های مختلف سازمانآموزش اتحاد ملی و اسالمی در برنامه
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 روزموقع دانشجویان در رابطه با اخبار  واکنش به

 

 مايس و عملياتی بودن دانشگاه صدا

 و تدریس دروس عمليات روانی و جنگ نرم در دانشگاه صدا

 مايس

 هر رسته متناسب بارویکرد چارت تحصيلی  روز بودن به

 جذب نيروی انقالبی و خالق برای دانشگاه

 صورت کلی و سطحی نه به ،ها در هر رستهعمقی بودن آموزش

 پژوهی و آنچه در آیندهتشکيل ستادی از دانشجویان برای آینده

 .متصور است مايس و برای صدا

های آموزشی و عملياتی برای هر رسته از برگزاری دوره

 دانشجویان

 پژوهی و آنچه در آیندهتشکيل ستادی از دانشجویان برای آینده

 .متصور است مايس و برای صدا

 

 ستد های بهحلراه ،شوندگانها از مصاحبهای پژوهش و استخراج دادههبا توجه به یافته

 :شده است بندیاصلی دسته ۀآمده در سه حوز

فرهنگی هنری و  یهاهای مربوط به همکاری با سازمانحوزه :اول ۀدست

مثل  ، های نظامی مرتبط با موضوع عمليات روانی و اقناع افکار عمومی و...دانشگاه

دفاع ملی، دانشگاه  عالی دانشگاه ،ربقرارگاه قُ  ،وزارت ارشاد اسالمی، سازمان تبليغات

ی همسو با خود و همچنين نهادها هاو سازمان هادانشگاهدیگر و  عليه السالم امام حسين

های المللی شبکهایجاد اتحاد بين . این همکاری در زمينۀهای کشورهای دوستو دانشگاه
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 ایهرسان اندیشی فعاالنو هم ای جبهه مقاومترسانه هایهای شبکهيل برنامهخبری، تحل

 .ستهای شبکههابرای بهبود برنامه

 و مايس و تعامل دانشجویان با سازمان صدامربوط به  هاپاسخ : ایندسته دوم

ر که دجایی عنوان  به آن،های مختلف با سازمان و شناخت بخش هاآنآشنایی بيشتر 

ی از بتوانند بخش سيما باید و دانشجویان دانشگاه صداآینده در آن فعاليت خواهند کرد. 

تواند تعامل با سازمان می .حل مناسب بررسی کنند پيدا کردن راه برایمشکالت سازمان را 

 و های مختلف صداقسمتعنوان مشاور و کارآموز در  حضور دانشجویان بهدر قالب 

 تواند شاملمی . همچنين این همکاریدر فواصل زمانی مختلف تحصيلی باشد مايس

شده از های تعيينهای مختلف در قالب پروژهالمللی و سوگيری رسانهتحليل اخبار بين

های آوری و تحليل دادهجمع ۀنيزم برای تقویت دانشجویان در مايس و سوی سازمان صدا

 .باشد سازمان آن به ۀارائ ۀای خارج و نحورسانه

 ایدبهای درون دانشگاه است که برنامه باها مرتبط پاسخاین دسته از  :دسته سوم

ها رنامهاین ب اهتمام بيشتری شود.سازمان  ۀبه پرورش نيروهای متعهد و مستعد برای آیند

 ها وتقویت اعتقادات دینی و انقالبی از طریق برگزاری نشستتواند در قالب می

واکنش نسبت به حوادث و  رایحساس کردن دانشجویان بهای آزاد اندیشی، کرسی

همچنين عملياتی بودن دانشگاه نيز در  .باشدو مرتبط با رسانه و جنگ نرم اتفاقات روز 

عملی و عملياتی کنند و  ییعنی دانشجویان را تشویق به کارها ؛مهم است خصوصاین 

 های نظری و تئوری خود متکی نباشند.یادگيری بهصرفاً 

 یریگجهینتبحث و 

و کشور  است نوردیده دنيا را جنگ نرم احاطه کرده و مرزهای جغرافيایی را در امروز،
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 را و آن باید باقدرت در آن وارد شد ،جنگ نرم صۀدر عر. نيز از آن مستثنا نيست ما

 های دشمنان را خنثی و محتوای خود را در آن تزریق کرد.هجمهبتوان آموخت تا 

تربيت نيرو برای این در جهت هایيکه یکی از مراکز و قرارگاه ،هصدر این عر

 و داها نيز دانشگاه صیکی از این دانشگاه هستند.ها توانند مؤثر باشند دانشگاهمی ،جنگ

ر دسيما  و نبض سازمان صدا دانند کهی می، آن را جایسيما است که رهبر معظم انقالب

ای به تربيت نيروی متعهد و جنگ نرم و جنگ رسانه ۀتواند در عرصمی زند وآن می

 مؤمن و انقالبی بپردازد.

عهد مت -سيما برای پرورش نيروی انسانی مستعد  و های دانشگاه صدااز رسالت

ر موارد زی توان بهمی - رصه شدنظران در این عهایی که از صاحبو با توجه به پرسش

های آزاداندیشی که رهبر معظم شامل کرسی، های درون دانشگاهیفعاليت اشاره کرد:

تر کردن چارت تحصيلی دانشگاه، جذب عملياتی ،انقالب به آن تأکيد فراوانی دارند

وز رهای انقالبی، حساس کردن دانشجویان برای واکنش سریع در مقابل اتفاقات نيرو

های آموزشی عمليات روانی و جنگ نرم برای برگزاری دوره ای ورتبط با جنگ رسانهم

 ها. تحصيلی آن ۀهر رسته از دانشجویان متناسب با رشت

ت هایی مورد نياز اسنيز فعاليتسيما  و تعامل دانشجویان با سازمان صدا ۀنيزم در

های همکاری بين ایجاد پروژه و های منظم کارآموزی در سازمانالب برنامهقدر که 

دریافت نظرات و  وبرای آشنایی با عملکردهای مختلف  ،دانشجویان و سازمان

های همکاریمنظور های عملياتی سازمان بههای دانشجویان در سطح برنامهمشاوره

یاتر برای پو ی،دانشگاه رونهای بفعاليت ۀني. همچنين درزمدوجانبه قابل تعریف است

بيرون دانشگاهی و حتی در سطح  هایها با مراکز و نهادآشنایی آن، جویانکردن دانش
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المللی های بينای به ایجاد اتحادیهجنگ نرم و رسانه ۀعرص ۀنيزم در دتوانمی ،المللیبين

همکاری با  را ميسر سازد؛تبادل اطالعات و نظرات منجر شده و با کشورهای دوست 

ثر ؤم دتوانمی، که در این موضوعات مطالعاتی دارند زني های نظامی درون کشوردانشگاه

 تواند به تربيت نيروی جوان مؤمن و متعهد و انقالبیاین موارد می از هرکدام باشد.

 گام دوم انقالب است. ۀتأکيد مقام معظم رهبری در بياني مورد که بينجامد
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 منابع فهرست 

یابی حوادث سال اشرافيت بر جمهوریت )ریشهشورش (. 1649حميدرضا ) اسماعيلی،

 .انتشارات پاژنگ :ششم، تهران اپچ .(44

 معاونت تربيت و آموزش بسيج. :، تهرانپدافند غيرعامل(. 1649اسکندری، حميد )

، انقالب اسالمی ایران در عصر مدرنشناخته انسان  هویت نا .(1169محمدرضا ) ،الفی

 .المللی هویت گمشده، دانشگاه پيام نور شبستربينچکيده مقاالت سومين همایش 

سبک زندگی اسالمی، جنگ نرم و امنيت،  .(1698محمدحسن قائمی ) و محمدرضا ،الفی

چکيده مقاالت برگزیده نخستين همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنيت، دانشگاه 

 .دولتی زنجان

ستی و چرایی، سایت بانک (، جنگ نرم امریکا عليه ایران چي4164انصاری، محمدمهدی )

 www.magiran.comاطالعات نشریات ایران، 

ده متح (. تهدیدات نرم الگوی تقابل استراتژیک ایاالت1642انعامی علمداری، سهراب )

ناد ها و اسمرکز پژوهش ،فصلنامه تخصصی نامه دولت اسالمیامریکا در برابر ایران. 

 23-22ریاست جمهوری. شماره 

وهشکده مطالعات ژپ :، تهرانقدرت نرم سرمایه اجتماعی بسيج(. 1642) عبداهللبروزنی، 

 و تحقيقات بسيج.

 https://paydarymelli.ir/fa/news پایگاه اطالع رسانی پدافند غير عامل

 .1692بهمن  22 .اسالمی گام دوم انقالب هيانيب(، 1692ای، سيد علی )خامنه

 :ای، سيد علی، سخنرانیخامنه

 21/1/21در دیدار جمعی از کارگزاران فرهنگی، 

 16/11/23در دیدار جمعی از روحانيون، 

 21/2/22ملی،  ۀدر دیدار جمعی از مدیران آموزش رسان

http://www.magiran.com/
https://paydarymelli.ir/fa/news/52644/12-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
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 2/2/44در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 

 8/9/44در دیدار جمعی از بسيجيان کشور، 

 19/11/49در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نيروی هوایی ارتش 

 13/1/91در دیدار دانشجویان، 

 22/1/91ها،دردیداراساتيددانشگاه

 1/1/99در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سال نو، 

 11/1/99، در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عيد قربان

فضای حاکم بر زمان  و گام دوم در فاز خرد و کالنتبيين  (.1694) محمدباقر ،خرمشاد

 ییاطباطب در دانشگاه عالمه یمقام معظم رهبر یندگینهاد نما. سخنرانی در صدور بيانيه

 .(12/1/1694) تاریخ در

ها در مقابل با جنگ نقش مدیران فرهنگی دانشگاه. (1692الفی ) محمدرضا و جليل ،دارا

 .1، سال دوم، شماره نقالب اسالمیهای افصلنامه علمی پژوهشی پژوهش .نرم

نامه: ارائه راهبرد مطلوب تقویت امنيت نرم جمهوری اسالمی (. پایان1691دژکام، محمد )

 .خبر تلویزیونی ایران با

 .سمت انتشارات :تهران. مدیریت و سازمان مبانی .(1641علی) رضائيان،

پژوهش و  ۀفصلنام ،یاسناد قيبه تحق مايصدا و س ازين .(1642اهلل )سام آرام، عزت

 .21و  19 ۀ، شمارسنجش

قدرت و جنگ  ،(. راهبرد جنگ نرم امریکا ضد جمهوری اسالمی ایران1644سراج، رضا )

 .معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسيج مستضعفين :نرم؛ از نظریه تا عمل، تهران

های ها و عرصه(. بررسی اهداف، رهيافت1692) سراج، رضا و محمد جواد اخوان

 ،سال پنجم .فصلنامه آفاق امنيت .کارکردی جنگ نرم عليه جمهوری اسالمی ایران

 .12-29ص ،شماره هجدهم

، ترجمه کارکنان و منابع انسانی مدیریت امور(. 1991رندال شولر )شيمون ال. دوالن و 
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انتشارات مرکز آموزش  تهران: .چاپ چهارم. محمد صائبیمحمد علی طوسی و 

  .مدیریت دولتی

 .، تهران: ابرار معاصرایجنگ رسانه ۀ، ویژجنگ نرم .(1648) ضيائی پور، حميد

ۀ مجل، بررسی جنگ نرم در آیات قرآن (.1692) وجدی فاطمه و عبداللهی عابد، صمد

 .212-812 صص، 11شماره  ،مطالعات تفسيری

 .نشر ترمه ،پارسائيانعلی . ترجمه مبانی مدیریت بازاریابی(. 1642) کاتلر، فيليپ

زارع،  .جلد اولمهدی،  ۀ. ترجماصول بازاریابی .(1649آرمسترانگ )گری و  کاتلر، فيليپ

 .نشر مهرجرد: مدیر فردا

ریزی استراتژیک در نظام آموزشی: برنامه(. 1642هرمن )ی جرو  کافمن، راجرز
 .تهران: نشر مدرسه .مشایخ و بزرگان ۀ. ترجمبازاندیشی، ساختارها، بازآفرین

 ندر،یترجمه کوروش با (.هاهیبزرگ )اصول و رو یاستراتژ .(1621جان. ام ) -نزيکال

 وزارت امور خارجه. یالمللنيو ب یاسيانتشارات دفتر مطالعات س :تهران

یمنی دوزی  محمد . ترجمهها و جوامعپرورش فرهنگ و آموزش(. 1624) کوی، لوتان

 ی.بهشت ديدانشگاه شه ینشر آثار علم مرکز :سرخابی. تهران

. ترجمه کیاستراتژ تیریو مد یبازرگان استيس(. 1691) جاچ گلوک، الرنس اميلیو

 . چاپ دهم. نشر: یادواره کتاب.ینیشوریليسهراب خل

، رانیا یاسالم یجنگ نرم با جمهور یبرا کایامر یراهکارها .(1643مهسا ) ان،يشانيپماه

 .89 -22 صص، 14، سال پنجم، ش یروان اتيعمل یتخصص یفصلنامه علم

فصلنامه در جنگ نرم،  یو اجتماع یفرهنگ یبسترها .(1691مهسا ) ان،يشانيپماه
 .116 -162 صص .11، شماره 18سال  ،جيمطالعات بس

، سال راهبرد دفاعیهای رنگی و دیپلماسی، جنگ نرم، انقالب .(1649متقی، ابراهيم )

 .112 -183ص ، ص24هشتم، شماره 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/1223/%d8%b5%d9%85%d8%af_%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c_%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/265553/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%88%d8%ac%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/265553/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%88%d8%ac%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/946/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/946/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c
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تنظيم و نشر آثار امام  ۀمؤسس: ، تهرانۀ نورصحيف .(1634خمينی، روح اهلل)موسوی ال

 .(اهلل عليه هحمرخمينی )

طراز انقالب اسالمی از منظر امام خمينی )ره( و مقام معظم  ۀرسان .(1698واعظی، رضا )

سيمای جمهوری اسالمی ایران، دانشگاه معارف  و صدا کيد برأرهبری )دام ظله( با ت

 .اسالمی

مدیریت استراتژیک: مفهوم و فرآیند . (1642) نيکالسملجوف و  هکس، آرنولد

 .)رویکرد عملی(
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