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 راهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ علمی دشمنان  
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 9یکتابمیرعلی ا 

 24/92/9311تاریخ پذیرش:                                   91/99/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده
شاود، اساتداده از رویکردی که در دنیای امروزه توسط مخازن فکری و موسساات مطالعااتی دنلاال مای     

نرم در برخورد با کشور مورد هدف است. رویکردی که برخورد نظامی را اشاتلاهی بازر  قدرت و جنگ 

توان مسائل را به بهترین شاکل، در جهات و داند و بر این باور است که با تکیه بر قدرت و جنگ نرم میمی

جلاوییری  است که از قابلیات«  جنگ علمی»مسیر مورد نظر قرار داد. از وجوه راهلردی این بعد از جنگ، 

از پیشرفت و تعالی کشور هدف برخوردار است. مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی راهلردهای قدرت علمی 

جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ نرم علمی دشمنان از منظر رهلر انقلاا  اسالامی بداردازد کاه از دو 

علمی به این موضوع  اهلردهای دفاع نرمِ های جنگ نرم دشمنان علیه انقلا  اسلامی و ر بانی روش بعد دیده

توصیدی در صدد پاسخ باه -اسنادی و روش تحلیلی-اییشود. با بهره ییری از مطالعات کتابخانهپرداخته می

باشاد  فرضایه این سوال است؛ راهلردهای کنترل و افزایش قدرت نرم علمی جمهوری اسلامی ایران چه مای

انقلا  اسلامی برای از بین باردن قادرت و پیشارفت روزافازون ایاران،  اصلی به این استوار است که دشمنان

ییرناد و جنگ علمی را سرلوحه اقدامات خاود قارار داده و از تماام شااردها و ابزارهاای علمای بهاره مای

جمهوری اسلامی جهت افزایش قدرت نرم خود نیازمناد اقادامات برناماه ریازی شاده، جهاادی و ملتنای بار 

 باشد.و فناوری میظرفیت سازی علمی 

 .جنگ علمی، قدرت نرم، انقلا  اسلامی، جهاد، استقلال  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

مداران صورت پذیرد از دل یذاری توسط سیاستدر دنیای امروز بیش از آنکه سیاستهمزمان      

و نظرات متدکران و محققان مراکز مطالعاتی تاثیریذاری  آیدها بیرون میموسسات و پژوهشکده

ها دارد. این موسسات و مراکز علمی با استداده از سیاسی دولت -تیعمیقی بر عملکرد دستااه امنی

های نوین همواره بیشترین تأثیر را در های علمی و فناوریسهم و توان بیشتر در استداده از ظرفیت

تر عمل نمایند. هر اند جهت دستیابی به اهداف خارجی خود موفقها داشته است و توانستهجنگ

ا بردن توان دفاعی و موفقیت در پاسخ به تهدیدات متداوت، مستلزم در اختیار کشور در راستای بال

باشد. بدون تردید قدرت ها و یسترش توان علمی خود میهای یسترده در فناوریداشتن توانایی

ترین عوامل قدرت نرم بوده و برتری علمی و در اختیار داشتن برتری علم و فناوری یکی از مهم

-به برتری در ابعاد مختلف خواهد شد. قطعاً این اهمیت و تأثیریذاری با ظهور فناوریفناورانه منجر 

 های بیولوژیکی سرعت و شدت بیشتری یافته است.های نوین و جنگ

ای اهمیت دارد که افرادی همانند داشتن قدرت و بهره مندی از قدرت در جهان سیاست به اندازه

نقش پول در روابط اقتصادی تشلیه نموده و اعتقاد دارد داشتن را به اندازه ولدز، تاثیر و نقش آن

دهد. بنابراین، کند که پول در اقتصاد جهانی انجام میقدرت کاری را در سیاست بین الملل می

آنچه در روابط بین الملل اهمیت دارد قدرت واحدهای سیاسی به ویژه کشورهاست که از آن 

قدرت ملی برآمده از تمام . Zarghani, 2010: 150)برند)تحت عنوان قدرت ملی نام می

ها و ها یک کشور است که برای رسیدن یک حکومت و ملت به آرمانمتغیرهای قدرت و مولده

دهدو یک کشور را نشان می« وزن ژئوپلیتیکی»آرزوهای خود است. جمع عناصر قدرت ملی 

، رابطه مستقیمی بین وزن همچنین جایااه یک کشور در مناسلات جهانی را مشخص می نماید

ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت ملی و حوزه ندوذ کشورها وجود دارد و کیدیت و کمیت حوزه 

ها یذارد، برای همین دولتندوذ کشورها بر وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی آنها تاثیر  متقابلی می

را تامین نموده، کنند با یسترش حوزه ندوذ خود به این کشورها، امنیت ملی خود تلاش می

با وجود  (Zarghani,2009: 114).تهدیدات را کاهش داده  و منافع ملی بیشتری تامین نمایند
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به عنوان عنصر قدرت ملی « اقتصاد»مطرح شدن نظریات متعدد در خصوص عناصر قدرت، عنصر 

 مشترک بوده و افزایش توان اقتصاد ملی یکی از عناصر کلیدی در افزایش قدرت ملی است.

یابی هایی برای دستفرضپیش« نظریه چرخه استیلا»چنانکه مدلسکی در نظریه خود تحت عنوان 

قدرت »به قدرت استیلایی قائل است از جمله آنکه رهلری سیاسی جهانی نیازمند رهلری در 

دهد های ناشی از آن میاست. ایر چه او اهمیت بیشتری را به قدرت سیاسی و نوآوری« اقتصادی

داند. وی مدعی ها وی عامل قدرت اقتصادی را لازم میای تحقق و پیاده شدن این برتریاما بر

آمیز تلدیل خواهد شد بنابراین رهلر جهانی های جنگ جهانی به پویش صلحاست که پویش

استوار خواهد بود بود تا قدرت « اقتصادی»و « فناوری»، «سیاسی»های آینده بیشتر بر صلاحیت

 :Ibid) 98)نظامی

آمریکا و متحدین غربی آن در این شرایط مناسب و با امکانات ارتلاطی و اطلاعاتی برتر جهت    

رقلای فرهنای برای اضمحلال و به حاشیه راندن  9تمدنی از این محیط با جنگ نرم-سلطه فرهنای

( در این راستا، به دلیل ساختار جوامع 959: 9319و تمدنی خود در جهان اقدام نموده اند.)بصیری،

های نوین اطلاعاتی و ارتلاطی است و به علت پیچیدیی پیچیدة کنونی متأثر از دانش و فناوری

ها در شااههای اجتماعی، لازم است دانمحور بودن فعالیتجوامع انسانی و همچنین دانش

های قللی خود یعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی، تجدید نظر کرده و بر رسالت

های متناسب با نیاز جامعه ملی و جهانی توجه کنند؛ زیرا در جوامع کنونی نیز جنگ نرم در رسالت

وعی های مختلف و با استداده از ابزارهای متنانواع مختلدی همانند جنگ فکری و علمی در قالب

های اینترنتی، ها، یروهها، وبلا از جمله نهادهای علمی، دانش وارداتی، مطلوعات، کتا 

ها ای و غیره شکل یرفته و در حال یسترش هستند. عملیات روانی این جنگهای ماهوارهشلکه

ن، ها است و تأثیر آن در بین نخلاان و دانشااهیاها و زمانشامل همة اقشار اجتماعی، همه مکان

( از 69: 9312تر آنها با جامعة اطلاعاتی بیشتر است. )حسینی و جاهد،به دلیل ارتلاط بیشتر و مستقیم

                                                           
1. Soft War 
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با تأکید بر نقش برجسته  9های برتر در یستره قدرت نرماین رو، رقابت و منازعه قدرت

ستن دانشااهیان در جریان است و بازیاران با استداده از سیاست های علمی )تولید نظریه، شک

مرزهای دانش، ایجاد مکاتب و پارادایم های علمی و ...( به چالش با رقلای خود پرداخته و از این 

از میدان  2طریق برتری خود را اثلات می نمایند. لاجرم، تعارض و جنگ ها در عصر منازعات نرم

 ( 9331های رزم به مجامع علمی تغییر موقعیت داده است. )افتخاری، 

افزاری و توسعه علمی در کشور از پژوهش باید اذعان شود که جنلش نرمدر خصوص اهمیت 

های پیشرفت و توسعه کشور است؛ چرا که حرکت علمی، حمایت از تحقیق و توسعه زیرساخت

پژوهش، نوآوری و ابداع در علوم پایه و شکستن مرزهای علم باعث تولید و کسب اقتدار، قدرت 

سلات سیاسی و منطقه ای در مقابله با جنگ علمی دشمنان ملی و تحول جایااه ایران در منا

ترین منابع قدرت نرم جمهوری شود. از این رو، علم و دانایی یکی انعطاف پذیرترین و بنیادیمی

شود. لذا تلاش حوزه و دانشااه با همت برتر و کار بیشتر در رشد فکری اسلامی ایران محسو  می

توسعه است و نتیجه حاصل از آن ایجاد انایزه و امید به آینده با و علمی اقشار جامعه باعث رشد و 

های ملی و با کمک نیروهای بومی خواهد بود که در رویارویی با ها و توانمندیاستداده از استعداد

جنگ نرم دشمن در القاء ناکارآمدی نظام و ممانعت از پیشرفت علمی کشور کارساز خواهد بود. 

سازی تهدیدات نرم و ناتوی ه امروز به عنوان نیروی محرک در خنثیای کاز این رو مسئله

توان از آن یاد کرد توسعه و پیشرفت علمی است که از فرهنای دشمن و مقابله با جنگ علمی می

آید. به همین جهت، توجه جدی به تولید علوم و های قدرت ملی نیز به حسا  میزیر ساخت

ز استیلای مداوم جهان استکلار و افزایش قدرت و توانمندی توسعه تحقیقات در جهت پیشایری ا

ملی، همچنین دفاع از استقلال و امنیت نظام و حدظ خودباوری و خلاقیت در سیاست های کلان 

( در نهایت این که، قدرت 92: 9331جمهوری اسلامی ایران تللور یافته است. )قاسمی و بابایی،

ایااه خود سعی دارند محیط علم و دانش کشورهای رو به های جهانی برای حراست از اقتدار و ج

                                                           
1. Soft power 
2. Age of soft conflict 
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توسعه را تضعیف نمایند و در راستای تحقق این هدف، جنگ نرم علمی که شامل مواردی نظیر 

انحصاریرایی، تحریم علمی، ترور دانشمندان، ایجاد یاس و ناامیدی در مراکز علمی، ندوذ علمی، 

ناوری، ترویج تقلیدیرایی و... است را مدنظر دارند. انحراف دانشااه ها از مسیر اصلی علم و ف

توضیحات فوق الذکر نشان می دهند که جنگ نرم علمی یکی از مهمترین و جدیدترین یونه 

های جنگ در منازعات نوین و آینده است که می تواند نظام سیاسی هدف را به شدت آسیب 

می در کشورهای رو به رشد، شناسایی پذیر نماید. یکی از راهکارهای مقابله و مدیریت جنگ عل

راهلردهای دشمنان در تضعیف قدرت علمی بازیاران رقیب می باشد. به همین منظور، مقاله 

توصیدی و مطالعات کتابخانه ای به تلیین -حضار تلاش دارد با بهره ییری از روش تحلیلی

هار آن از منظر مقام راهلردهای جنگ نرِم علمی علیه جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای م»

 بدردازد.« معظم رهلری

 چارچوب مفهومی و نظری -3

 . جنگ نرم3-9

استعمار فرانو برای تداوم استیلای خود بر کشورهای دنیا به ابزار نوین جنگ نرم متوسل شده است 

برای خود را به دست آورند و در این ( تا بهترین و بالاترین منافع 995: 9316)سیدی و صلواتیان،

میان، جنگ نرم یکی از راه های جدید است که قدرت های بزر  برای رسیدن به اهداف 

( اللته توجه به این نکته 7: 9315مشروع یا نامشروع خود از آن استداده می کنند.)فلاح تدتی،

ه اندازه عمر انسان دارد ضروری است که جنگ نرم پدیده ای به ظاهر جدید است اما سابقه ای ب

برای رسیدن به اهداف خود پیوسته از راهلرد روانی بهره برداری کرده است و سلطه یران در 

طول تاریخ همواره برای تسخیر اندیشه و اراده جامعه هدف از روش های روان شناختی استداده 

. در فرایند جنگ نرم، کرده و آنها را وادار کرده اند در مسیر خواسته های دشمن یام بردارند

دشمن با استداده از کالاهای فکری، علمی، سیاسی و فرهنای در صدد تغییر افکار، عقاید و 

( در فضای زمانی پسا 961: 9315مدیریت ترجیحات دیاران بر می آید. )علیانسب و کاویانی،

خود را به جنگ سرد، برداشت های عمدتًا نظامی یا کلاسیک از مقوله امنیت و تهدیدها جای 
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-برداشت های جامع به ویژه در اشکال نرم افزاری داده اند. در جنگ نرم نیز باورها، عقاید، ارزش

ها، احساساسات و شناخت و در نهایت رفتارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنای افراد و 

ن دلیل است ( به همی57: 9315ها در اردویاه رقیب مورد هدف قرار می ییرند. )سردارنیا،یروه

ریزی و ملتنی بر راهکارهای اجتماعی و فرهنای است؛ به که جنگ نرم یک جنگ بدون خون

های مهاجم از مرعو  سازی و ایجاد بحران های فرهنای و یونه ای که در فرآیند آن، قدرت

اجتماعی بهره ییری می کنند، تا با یک شوک ذلت بار قدرت و فرهنگ خود را به جامعه هدف 

 (29: 9315کنند. )حاتمی و دیاران،غالب 

دشمنان برای جنگ نرم علیه نظام سیاسی اسلام از شیوه های مختلدی از قلیل تکذیب، تحریف، 

کتمان حقیقت، ایجاد شک و شلهه، کدر ورزیدن، شرک، خرافات، درآمیختن حق و باطل، مجادله، 

ز دین، و سوء استداده از مقدسات دروغ بستن به خدا، ایمان به بعضی و کدر به بعضی دیار، خروج ا

( برخی از اهداف فرهنای ترسیم شده در فرایند 75: 9316بهره می ییرند. )رشیدپور و دیاران،

جنگ نرم، شامل فلج سازی راهلردی، مشروعیت زدایی، تخریب فرهنگ راهلردی نظام سیاسی، 

ی، اجتماعی و تضعیف سرمایه های اجتماعی، دیردیسی سلک زندیی، انسجام زدایی سیاس

های اساسی و غیره است و با ایجاد فرهنای، ایجاد یسست اجتماعی، استحاله باورها و ارزش

: 9313تواند موفق به تحصیل اهداف شود. )رفیع و قربی،بسترهای لازم برای این موارد، جنگ نرم می

دولت ها در  ( در یک جمع بندی می توان ادعان داشت که جنگ نرم، فراتر از تقابل نظامی912

بخشی از یک جغرافیا است؛ بلکه در اذهان و باورها شکل می ییرد و در صورت به بار نشستن 

 ( 7: 9319ترفندهای دشمن، به سختی می توان جامعه را از آثار آن مصون نمود. )جزایری،

: 9315ندوذ در مراکز علمی و دانشااهی یکی از مصادیق جنگ نرم می باشد )موسوی و دولتی،

( که دشمنان امروزه برای مهار کشورهای در حال توسعه از این روش بهره می ییرند. این بعد از 7

جنگ نرم شامل حوزه های شناختی، معرفتی، ارزشی و اعتقادی، تربیتی، آموزشی و... می شود و 

 دستاورد آن می تواند خسارت آفرین و نابودکننده باشد. در ادامه به بررسی بعد جنگ نرم علمی

 خواهیم پرداخت.



 09/   یمیرعلی کتابا؛ ان در مقابله با جنگ علمی دشمنانراهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایر 

 . جنگ نرمِ علمی3-3

در حال حاضر تعداد کشورهایی که معتقدند آموزش و پرورش بهترین راه برای ترویج منافع ملی 

در سطح جهانی است، افزایش می یابد. به خصوص قدرت های بزر  توجه ویژه ای به اهمیت و 

ا آغاز کردند. همچنین، یک سیستم استداده از آموزش به عنوان یک ابزار موثر و منلع قدرت نرم ر

آموزشی موفق ملی می تواند به ایجاد یک تصویر مطلو  تر و پایدار در میان مخاطلان بین المللی 

 & Amirbekکمک کند، در نتیجه بیشترین قدرت نرم کشور را افزایش می دهد. )

Ydyrys,2014: 514)  عالی به مثابه آموزش »براساس مطالعات آلتلاچ و پترسون که با عنوان

منتشر شده است، از ندوذ دانشااهی آمریکا به عنوان عنصر کلیدی « پروژه قدرت نرم آمریکا

قدرت نرم این کشور یاد می شود که مترصد انتقال ارزش و فرهنگ آمریکایی به جهان هستند. 

ی ( از این رو فعالیت های علمی قدرت های بزر  در راستا73-39: 9331)آلتلاچ و پترسون،

موفقیت اهداف رسمی سیاست خارجی، ندوذ علمی و کسب نتایج مطلو  برای کشورشان 

( دانشااه ها و مراکز 952-953: 9331براساس ملادلات و روابط علمی می باشد. )ماشیکو و میکی،

علمی در فرایند جنگ نرم تاثیر ژرفی بر ذهن محققان، اهالی علم و دانش، فارغ التحصیلان و 

نهاده و منشائی برای قدرت نرم کشورهای توانمندی در عرصه علم تلدیل می دانش آموزان 

شوند. به همین منظور مقاامات کاخ سدید می کوشند تا امکان تحصیل فرزندان اکثر حاکمان و 

پادشاهان منطقه خاورمیانه و آفریقا را در دانشااه های این کشور فراهم آورند. این امر نه تنها به 

آینده آمریکا در این کشورها کمک می کند بلکه بر نحوه نارش این یروه نسلت به ندوذ و تاثیر 

 (39-39: 9337آمریکا نیز تاثیر می یذارد.)یلشن پژوه،

( در Nye,13 :2005-14)9«قدرت نرم و آموزش عالی»جوزف نای در مقاله ای با عنوان 

توانند با ها میو دانشااهها کالج»خصوص نقش آموزش عالی در جنگ نرم علمی بیان می کند؛ 

سال  39تا  29های چاونای تغییر دنیا در ترویج یک درک بهتر از قدرت و توصیف مهمترین راه

توانیم به یذشته، به بالا رفتن سطح یدتمان و پیشرفت سیاست خارجی آمریکا کمک کنند. ما می

                                                           
1. Soft Power and Higher Education 
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های جامعه ر از واقعیتتدریج در ذهن دانشجویان خود و به طور کلی افکار عمومی، درکی بهت

جهانی در هم تنیده خود را وارد کرده و چارچو  مدهومی را که برای مدیریت موفق چشم انداز 

جدیدی پیشرو باید درک کنیم، در ایشان تزریق نماییم. بسیاری از ناظران بر این باورند که 

ند. برای مثال کالین کآموزش عالی آمریکا قدرت نرم قابل توجهی برای ایالات متحده تولید می

تر از دوستی با ای با ارزشتوانم داشتهمن نمی»یدت:  2999پاول، وزیر امور خارجه، در سال 

در جنگ سرد، با « .اند برای کشور خودمان نام بلرمرهلران آتی دنیا که در اینجا تحصیل کرده

هنای میان ایالات ترکیلی از قدرت سخت و نرم، کار را پیش بردیم. ملادلات آکادمیک و فر

آغاز شد، نقشی مهم در تقویت قدرت نرم  9159متحده و اتحادیه جماهیر شوروی، که در دهه 

   های آمریکایی در آن زمان هراس داشتند که دانشمندان و عوامل کاآمریکا ایدا کرد. بدبین

ز این امر غافل بودند که ؛ با این حال ایشان ا«از غدلت ما سوء استداده کنند»آیند، که به آمریکا می

کردند. از آنجا که های سیاسی را به همراه رازهای علمی ما در خود جذ  میاین افراد ایده

ای تواند تأثیر سیاسی عمدهملادلات بر نخلاان تأثیر یذاشت، یک یا دو عامل ارتلاطی کلیدی می

ات خود در کنار دیوید ترومن، داشته باشد. برای مثال الکساندر یاکوولف به شدت متأثر از مطالع

بود. یاکوولف در نهایت ریاست یک مؤسسه  9153استاد علوم سیاسی در دانشااه کلملیا به سال 

سازی بسیار جدی بر بسیار مهم را بر عهده یرفت، به عضویت پولیتوبرو درآمد و تأثیرات لیلرالیزه

هزار روس در قالب  59، 9133تا  9153میخائیل یورباچوف، رهلر شوروی، یذاشت. از سال 

های های تلادلات رسمی از ایالات متحده دیدن کردند. بر خلاف امروز که سیاستبرنامه

محدودسازی ارائه روادید باعث شده است که شمار درخواست دانشجویان خارجی برای 

است های طولانی مدت این محدودیت آن پذیرفته شدن در ایالات متحده کاهش یافته است. پیامد

های عالی در دیار نقاط جهان خواهند رفت و که دانشجویان با استعداد خارجی به دنلال آموزش

دهد. این در نتیجه آمریکا فرصت ندوذ بر دانشجویان خارجی و یاد یرفتن از ایشان را از دست می

در  شود آیاهی آمریکا از اختلافات فرهنای از میان رود آن هم زمانی که بایدخود باعث می

( از این رو، 9-2: 9313)نای،« تر و کمتر غافل باشیم.مورد تصورات خارجی از خودمان حساس
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پروژه سیا و دستااه های سیاسی و امنیتی آمریکا برای جنگ علمی از طریق علوم انسانی امری 

ر جدی و تاثیریذار است که اسناد منتشر شده از برخی از پروژه های دستااه های امنیتی این کشو

 (54: 9315بر این مدعا تاکید دارد. )اندیشه و راهلرد،

توانند برای اعمال قدرت از سوی کشورها توسعه یافته بکار های آن میعلم و فناوری و پیشرفت

توانند منجر به مهاجرت ها وابستای محتوایی و فکری ایجاد کند مییرفته شود. ایر این پیشرفت

های نرم این حوزه به اشکال توجه به شرایط بومی شود. جنگ نخلاان، تقلید فکری، ترجمه بدون

 افتد:زیر اتداق می

های آموزشی عناصری در فرایند آموزش ها، فضاها و رسانهمحتواها، روش الف. آموزش:

هستند که بیاانه بودن این عناصر به فرهنگ، دین و آدا  و رسوم یک ملت، غیربومی و تقلیدی 

ای برای اقدام به جنگ نرم تلدیل کند. محتواهای نظری صرف و به وسیله تواند آنها رابودن می

های آموزشی سنتی، استاد محوری، تاکید بر محدوظات بجای خلاقیت، تدکر غیرفعال، روش

های آموزشی بیاانه های آموزشی نامناسب مانند فیلمانتقادی و اندیشیدن فعال، استداده از رسانه

های مختلف مناسب با یک ملت هستند، تاکید بر آموختن مهارت که متضاد با نظام ارزشی

های جوامع بیاانه و ایجاد فضای آموزشی مناسب فرهنگ بیاانه از مواردی هستند که نیازمندی

التحصیلان بطور مستقیم یا غیرمستقیم عناصر آموزشی را تلدیل به ابزارهای جنگ نرم کرده و فارغ

کنند. )حسینی و تعهد به وطن و عاری از بصیرت میازان بیاانه، بینظام آموزشی را تلدیل به سرب

 (64-63: 9312جاهد،

نمایی و های جنگ نرم مانند فریب، دروغ، بزر در این زمینه از روش ب. پژوهش:

های علمی خودی و شود. معتلر جلوه دادن مجلات علمی و یافتهاعتلارسازی استداده زیادی میبی

نمایی و های دیار، بزر های تحقیقاتی ملتار جلوه دادن مجلات و یافتهاعتلدر مقابل بی

های اطلاعات های تحقیقاتی خودی، تاکید بر اعتلار و برتری بانکشمول نشان دادن اولویتجهان

پژوهشی و معرفی این مخازن اطلاعات علمی بعنوان شاخص و معیار سنجش کیدیت و کمیت 

دکتری( های تحصیلی و تحقیقاتی )از کارشناسی ارشد تا پسابورس تولیدات علمی کشورها، ارائه
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های مطالعاتی برای اندیشمندان کشورهای درحال توسعه در جهت استداده از آنها برای و فرصت

های خودی از اقداماتی هستند رفع نیازهای تحقیقاتی و همچنین تغییر ذهنیت آنها به ندع اولویت

ها، وابستای علمی و فکری، و خدمت به بیاانه را م تغییر ذهینیتکه به اغلب بطور غیرمستقی

 .بدنلال دارد

دهد. حوزة تربیتی ناظر بر اقداماتی است که نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می پ. تربیتی:

توان با ندوذ به درون یران غربی بر این عقیده هستند که جمهوری اسلامی را میبرخی از تحلیل

دانشجویان در قالب فرآیندهایی چون بورس و غیره، با بحران مواجه نمود. وارد  ذهنیت علمی

های سیاسی بدون داشتن قدرت تحلیل و تدکر انتقادی، تقلید کورکورانه، چند شدن در جریان

های دانشجویی و متضاد نشان دادن آنها، تغییر رسالت اصلی دانشجو جلهه کردن تشکل

زی و دستیابی به ذهنیت فلسدی( به تغییر دهنده نظام ارزشی و ور)یادییری، پژوهش، مهارت

های اجتماعی معاند یا در سیاسی موجود )با تقویت تدکر رادیکال(، جذ  دانشجویان در شلکه

های جنگ نرم از طریق هایی از راههای هدایت شده از طرف بیاانه، نمونهها و تشکلفرقه

ن رشد یافته کسی است که اهل فکر و تشخیص باشد و ایر دانشجویان هستند. از نظر اسلام انسا

وی فکر و اندیشه خود را به طرز صحیحی به کار ییرد و هدف او تنها درک حقیقت باشد، 

تواند راه رستااری را از سلیل یمراهی تشخیص دهد. نقش معلم و مربی در جامعه اسلامی، می

ها تلاش است برای اسلامی کردن دانشااه هانقش طراز اول است و به همین دلیل، ایران مدت

های مورد نظر یدتمان انقلا  اسلامی را کند. در صورتی که اعضای هیئت علمی ویژییمی

های اسلامی را نداشته باشند قابلیت تلدیل شدن به عناصری بیاانه یا مخالف با فرهنگ و ارزش

دهی و هدایت دانشجویان شکلخواهند داشت. دشمن از جایااه و نقش اعضای هیئت علمی در 

ای زیاد، با اختلاف افکنی بین های آینده جامعه آیاه است. بنابراین با تللیغات رسانهو سرمایه

های مادی، دادن اعتلار و ارزش کاذ  به عالمان دانشااهی و حوزوی، با دادن امکانات و مشوق

ه با استداده از اساتید فریب خورده، کند کساز، این امکان را برای خود فراهم میاین قشر فرهنگ
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های خود و تربیت ها را تلدیل به محل آموزش و تللغ فرهنگ و برنامههای درسی دانشااهکلاس

 (64-63: 9312نیروی مورد نیاز خود کند. )حسینی و جاهد،

 
 . حوزه های جنگ نرم9نمودار 

 

به هر روی، جنگ علمی بخشی از پروژه یسترده جنگ نرم محسو  می شود که تلاش دارد که 

کشور هدف را از حیث توانمندی علمی وابسته و عقب مانده نااه دارد و با برنامه ریزی های دقیق 

در حوزه روابط علمی، مراودات دانشااهی، دیدلماسی علم و فناوری، بورسیه ها، فرصت های 

تهیه هزینه های مالی پروژه های دانشااهی، تائیدیه های تحصیلی، روادید علمی و...  مطالعاتی،

تلاش دارد در نظام آموزش و پرورش کشور هدف نیز ندوذ و رخنه علمی کند. دستاورد این 

ای که استضعاف علمی به همراه وابستای همه اقدامات نیز فلج سازی علمی خواهد بود؛ به یونه

علم و دانش )حوزه نظری، بنیادی و کاربردی( منجر به تغییر نارش ها و ایده های جانله در عرصه 

اساسی جامعه آماج جنگ می شود. بازیاران بین المللی در فرایند جنگ علمی تلاش دارند با 

انحصار تولیدات علمی خود، کشورهای دیار را از رسیدن به پیشرفت در عرصه های مختلف 

نوین و برترساز بازدارند و در این مسیر از تغییر نارش، ترور  علم، دانش و فناوری های
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دانشمندان، ملتهب کردن فضای دانشااه و مجامع علمی، ندوذ علمی، کارشکنی در مراودات 

 علمی، فشارهای سیاسی و... بهره می ییرند.

راهبردهای جنگ نرِم علمی علیه جمهوری اسلامی ایران؛ دیده بانی  -6

 روش های جنگ علمی

الخصوص توانمندی علمی شمنان برای تضعیف قدرت علمی کشورهای در حال پیشرفت و علید

ها و راهلردهای متنوعی بهره می ییرند که برخی از این راهلردها جمهوری اسلامی ایران از روش

 به قرار زیر است؛

 . تاکید بر نهضت ترجمه گرایی6-9

سی و تهدید کننده در حوزه تولید دانش و های اساجریان ترجمه یرایی به صورت یکی از چالش

ها و توجه و تأکید افراطی به علوم ترجمه یردد. روند رو به تصاعد ترجمهعلم بومی محسو  می

ای، در طول زمان باعث اغدال از دانش محلی و کتب بومی یشته است. بدین ترتیب دانش و علم 

های مختلف است و با مقتضیات ان رشتهبومی که نتیجه مطالعات و بررسی چندین ساله اندیشمند

با  یردد.فرهنای و شرایط زمانی جامعه سازیاری بیشتری دارد، رفته رفته از یادها فراموش می

های نامطلوبی را در آنکه در قرون اخیر ترجمه در کشور ما دارای قدمت زیادی نیست، اما بازتا 

در ترجمه یرایی دارای تلعات نامطلو  و حوزه تولید علم ایران بر جای یذاشته است. افراط 

زدیی، پذیرش ناسنجیده باشد. نظریهآسیب رسان به حوزه علم پروری و دانش آموزی می

های عقیدتی و ایدئولوژیکی ملی و مذهلی ایران سنخیت و ملاحثی که در اغلب موارد با پشتوانه

های دلسوزانه دانشمندان ملی تر نمودن هویت علمی بومی و تخریب تلاشقرابت ندارد، کمرنگ

باشد. مقهور نظریات غیر یرایی می های بارز یرایش افراطی به جریان ترجمهاز جمله آسیب

بومی یشتن، مغدول ماندن دانش ملی و قلت رویکرد انتقادی به جریان ترجمه از تلعات نامطلو  

( 93: 9319شد. )نعمتی،باهای جریان ترجمه یرایی میها و بازتا افراط در ترجمه و آسیب

قدرت های علمی تلاش دارند با تللیغات خویش، آثار علمی و دستاوردهای خود را به عنوان آمال 

کشورهای رو به رشد معرفی نمایند. استعماریران طی قرون متمادی تلاش دارند تا مجامع علمی 



 03/   یمیرعلی کتابا؛ ان در مقابله با جنگ علمی دشمنانراهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایر 

فت علمی یام کشورهای اسلامی را مرعو  خود سازند تا این کشورها به سمت و سوی پیشر

ننهند و صرفاً به ترجمه آثار آنها مشغول باشند. افزایش نهضت ترجمه یرایی در کشورها منجر به 

می باشد. امروزه در فرایند جنگ نرم علمی که « تسلیم شدیی علمی در برابر جریان سلطه علمی»

، در سطوح مختلف راهلردی و تاکتیکی در حال وقوع است، چند کشور صاحب تکنولوژی

فناوری و علوم راهلردی تلاش دارند تا کشورهای دیار را وادار به ترجمه آثار خودشان سازند و 

از تولید بومی اندیشه، دانش و فناوری در کشورهای دیار ممانعت به عمل می آورند. در یکی از 

علم -مه ی تجربه و ترجطور دائم در عرصهنلاید به»بیانات رهلر معظم انقلا  اسلامی آمده است؛ 

بمانیم؛  -ایای، ایده و مکتب و ایدئولوژی و اقتصاد و سیاست ترجمهای، حتّی فکر ترجمهترجمه

زیرا این ننگ است برای انسان که از خرد، سنجش، تحلیل و درک و فهم خود استداده نکند و 

نی را کنند، تا سخای شود که بر او تحمیل میچشم را روی هم باذارد و مرعو  موج تللیغاتی

بزریترین بلایی که مستقیم و غیرمستقیم در این دویست ساِل دوران استعمار بر سر ملتهای  .بدذیرد

مشرق و بخصوص ملتهای اسلامی آمد، همین بود که در مقابل تللیغات غر  مرعو  شدند و 

یق نشینی کردند. این تهاجم خونین و بسیار سهماین را که سردمداران استکلار غربی از طرعقب

نشینی کنند و دستهایشان را بالا فرهنگ به آنها کردند، نتوانستند تحمّل کنند و مجلور شدند عقب

های زندیی، غربیها و اروپاییها فکری را پرتا  کردند که هرکس با آن ی زمینهبلرند. در همه

مخالدت کرد، شروع کردند به هوچیاری و مسخره و اهانت کردن؛ فشار آوردند تا فرهنگ 

بیانات رهلر انقلا  اسلامی در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین در  «)خودشان را حاکم کنند.

 .(24/91/9332تاریخ 

مقام معظم رهلری معتقد هستند که علم ترجمه ای برای رشد ایران اسلامی و سایر کشورهای در 

اِی محض رجمهعلِم ت»حال پیشرفت مناسب نیست و کشورها باید به فکر علم آفرینی باشند: 

خو  نیست؛ مار به عنوان یک وسیله. ما نلاید دچار ترجمه شویم. علم و فرهنگ ترجمه و 

آفرینی ای، درست نیست. ما به عنوان یک ملت با استعداد، باید علمسیستمها و روشهای ترجمه

سوابق علمیِ  اند، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظآفرینی کردهکه علمتوانیم. کسانیکنیم و می
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تواند. این به عنوان طرح ای که ما داریم، از ما جلوتر نلودند؛ بنابراین ملت ما میدرخشانِ تاریخی

بیانات رهلر انقلا   «).شاءالّلَّه همه آن را دنلال کنندهاست، تا انیک خواسته عمومی در دانشااه

( دشمن 22/92/9332ر تاریخ اسلامی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشااه شهید بهشتی د

در جنگ علمی تلاش دارد تا ایران وابستای علمی داشته باشد و با افزایش روند ترجمه یرایی، 

استقلال علمی ایران را مورد خدشه قرار دهد و این امر منجر به اتکای به بیااناان در فراورده های 

تقل علمی، وابستای پایدار علمی می شود. نهضت ترجمه یرائی چیزی جزء اضمحلال هویت مس

به قدرت های استلدادی، تضعیف پایه های استحکام ساخت قدرت ملی، تضعیف نهادهای علمی، 

فروکش کردن روحیه جهاد علمی و... برای جامعه ایرانی به ارمغان نخواهد آورد. ترجمه برای 

دیل شود و مانعی پیشرفت علم خو  است اما نلاید به امری دائمی و مستمر در علوم مختلف تل

بزر  در راه تولید علمی کشور باشد. به همین منظور، مقام معظم رهلری هشدار می دهند: 

ی آموزش است. ما ایر تحقیق را جدی نایریم، باز سالهای متمادی بایستی تحقیق، منلع تغذیه»

بکند و ما  ی دنیا تحقیقیچشم به منابع خارجی بدوزیم و منتظر بمانیم که یک ندر در یک یوشه

شود؛ این از او یا از آثار تألیدی بر اساس تحقیق او استداده کنیم و اینجا آموزش بدهیم. این نمی

برای یک کشور و برای  شخصیت علمی یرائی و عدم استقلالوابستای است؛ این همان ترجمه

ی دانشااهی است. دانشااه یک کشور، محیط علمی یک کشور ضمن اینکه یک مجموعه

کند، از تلادل علمی، از یرفتن علمی هیچ ابائی ندارد. رتلاطات علمی خودش را با دنیا حدظ میا

کند که شایردی کنیم؛ استاد پیدا بشود، ما پیش او ام که ما از شایردی ننامان نمیمن بارها یدته

بمانیم؛ این ی موارد شایرد باقی شود که همیشه و در همهکنیم؛ اما از این ننامان میشایردی می

ی منقصت است که در پژوهش و تحقیق که ی علمی، این مایهشود. برای یک مجموعهکه نمی

 «)منشأ و منلع رویش علمی است، ضعیف باشد؛ باید بتواند از لحاظ علمی متکی به خود باشد.

 (91/97/9334ها در تاریخ بیانات رهلر انقلا  اسلامی در دیدار اساتید و رؤسای دانشااه

 . ایجاد رکود علمی در مجامع آکادمیک ایران6-3
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یکی از ترفندهای دشمنان برای اضمحلال انقلا  اسلامی و جلوییری از رشد پایدار جامعه ایران، 

بهره ییری از عناصر فاسد و منافق در ایجاد وقده در حرکت علمی کشور بوده است تا جایی که 

ایران بوده اند. در « رکود ساختن روند علمی»در فرایند جنگ نرم، قدرت های جهانی مترصد 

های دشمنان از اوایل پیروزی انقلا ، یکی از توطئه»همین راستا، مقام معظم رهلری می فرمایند: 

ی اجرا درآید، به رکود ی عناصر خائن، در داخل کشور به مرحلهشد به وسیلهکه سعی می

پیام  «)ش و نوآوری علمی و عملی بود.کشیدن کارهای کشور و تعطیل حرکت و تولید و آفرین

 (93/93/9343رهلر انقلا  اسلامی به ملت شریف ایران در تجلیل از امام امت در تاریخ 

می تواند منجر به وابستای علمی، « رکودسازی جریان علم و دانش»تلاش دشمن در پروژه 

دات علمی در ممانعت از رشد واحدهای علم و فناوری، مهاجرت نخلاان، کاهش سطح تولی

مقیاس جهانی، عدم تحقق برنامه ریزی ها در سیاست های کلان علم و فناوری، عقب ماندن ایران 

 در رقابت علمی با کشورهای منطقه و... شود. 

 . ممانعت از واردات محصولات علمی به ایران6-6

عقب نااه داشتن در فراند جنگ علمی، قدرت های دارای صاحب علم و فناوری برای 

کشورهای دیار تلاش می کنند تا از ورود محصولات علمی کاربردی و اساسی به کشورهای 

هدف جلوییری نمایند و این موضوع در روندهای جهانی به خوبی قابل مشاهده است. از این رو، 

های سلطه علمی حاکم بر نظام جهانی ملتنی بر استراتژی جلوییری از ورود حقیقی علم به کشور

پذیر یر و سلطهی سلطهنظام سلطه؛ یعنی رابطه»غیرهمسوء می باشد. به تعلیر رهلر انقلا  اسلامی، 

پذیر باشند، ها مایلند سلطهباقی بماند و حاکمِ بر نظم جهانی باشد، باید ناذارند آن بخشی که آن

ن هم در دنیا بر همین دارای علم شوند؛ این یک استراتژی است که بروبریرد ندارد و الآن رفتارشا

ما در دوران قلل از  .منوال است؛ لذا باید برای کسب علم و تحقیق جهاد کرد؛ باید کار کرد

ی خوا  و غدلت مطلق بود؛ یک انقلا  سالهای متمادی از علم دور ماندیم. یک دوره، دوره

ی فریب بود. طور طلیعی در بین ملتها به وجود آمد، دورهدوره هم که بیداری و آیاهی به
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بیانات رهلر انقلا  اسلامی در دیدار  «)یذاشتند علم به معنای واقعی کلمه وارد کشور شود.نمی

 (99/96/9333جمعی از مسئولان جهاد دانشااهی در تاریخ

 . وابستگی علمی6-0

در سطوح مختلف نیز مدنظر جریان استکلاری در فرایند جنگ نوین می باشد که یک « وابستای»

دیق آن، وابستای علمی می باشد. فلسده اقدامات استکلاری در جریان منازعات علمی، از مصا

محتاج »جلوییری از استقلال کشور در حوزه دانش و فناوری می باشد. به علارت دیار، استراتژی 

برای کشورهای مستقل بسیار خطرناک « سازی کشورهای غیرهمسوء در حوزه علم و فناوری

ی استکلاری است که فلسده»نه های استثمار آنها را فراهم آورد. از این رو؛ است و می تواند زمی

خواهند تحت سلطه باشند، نلاید در دانش و فناوری استقلال داشته باشند؛ باید کشورهایی که می

بیانات رهلر انقلا  اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان  «)ها باشند.دستشان دراز باشد؛ محتاج آن

( به عنوان نمونه تاریخی، غر  با وابستای علمی رژیم 99/96/9333شااهی در تاریخ جهاد دان

پهلوی سعی در سلطه همه جانله ایران داشت و به همین منظور با رسوخ در برنامه های علمی، 

آموزشی، تربیتی و پژوهشی تلاش داشت تا جامعه ایرانی را به یک ملت وابسته تلدیل نماید که در 

امری، به راحتی بتواند مقاصد شوم و منافع زیاده خواهانه خود را پیایری نمایند. رهلر پرتو چنین 

های علمی و تحصیلی و آموزشی در کشور ما چیزی بود که برنامه»انقلا  اسلامی می فرمایند: 

دیاران برای کشوری که باید همیشه از آن استداده کنند و آن را استثمار نمایند، طرّاحی کرده 

شد. فرهنای هم در کنارش وجود داشت؛ فرهنگ وابستای علمی و د و همان عمل میبودن

ی او رسید؛ چه برسد شود به سایهعملی به غر  و بزر  انااشتن غر ؛ به طوری که اصلًا نمی

بیانات رهلر  «)ها را به هم زد.که به خود او رسید و اصلًا او را عقب یذاشت. انقلا  آمد این

 (93/97/9339در دیدار جمعی از نخلاان علمی در تاریخ انقلا  اسلامی

به مثابه یکی از راهلردی ترین اصول جنگ نرم « وابسته سازی کشورها در حوزه علم و فناوری»

علمی، می تواند منجر به فلج سازی راهلردی جریان علمی کشور شود و نظام سیاسی را در حوزه 



 49/   یمیرعلی کتابا؛ ان در مقابله با جنگ علمی دشمنانراهبردهای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایر 

یونه ای که این وابستای منجر به باج دادن سیاسی به اقتصاد و سیاست تحت الشعاع قرار دهد به 

 اصحا  دانش و فناوری می شود.

 . انتقال علوم نسخ شده و غیرکاربردی6-4

کاریزاران جنگ علمی تلاش دارند در حوزه علم و فناوری، مطالب دست دوم، منسوخ، تاریخ 

ت قرار دهند تا از این یذشته و عموماً دست کاری شده را در اختیار کشورهای در حال پیشرف

طریق بتوانند روند استعمار و سلطه خود را حدظ نمایند. از این رو، انتقال علم و دانش به 

کشورهای آسیایی، آفریقایی و....، عمومًا غیرکاربردی و نسخ شده می باشد. رهلر انقلا  اسلامی 

معی باید در همه به طور علمی معتقدم که یک خود آیاهی ج»در این خصوص بیان می کند؛ 

وجود آمیز و زوریویانه غربی بهمحیطهای علمی نسلت به فرهنگ وارداتی و تحکّم

خواهد همه باورها و چارچوبهای مورد پسند خودش برای ملتها و کشورهای دیار را به آید...می

هم  شود. فکرای دچار میآنها تحمیل کند. این است که یک کشور یاهی به تدکّر و ذائقه ترجمه

های ییرد. اللته نه فرآوردههای فکری دیاران را میکند و فرآوردهای فکر میکند، ترجمهکه می

ای را که آنها های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده و از میدان خارج شدهدست اوّل؛ فرآورده

د و به عنوان کنندانند و از راه تللیغاتی به آن ملت تزریق میبرای یک کشور و یک ملت لازم می

تر یذارند. این برای یک ملت از هر مصیلتی بزریتر و سختفکر نو با آن ملت در میان می

بیانات رهلر انقلا  اسلامی در جمع دانشجویان و اساتید دانشااه صنعتی امیرکلیر در تاریخ  «)است.

91/9292/9371) 

 . تزریق روحیه حقارت علمی در سطوح مختلف جامعه6-3

محافل علمی کشور از طریق تزریق روحیه حقارت، یاس، ناامیدی و کسالت بسیار فلج سازی 

خطرناک است و دشمنان از طریق رسانه های شنیداری، دیداری و نوشتاری دائماً با سیاه نمایی، 

تللیغات مندی و شاردهای رسانه ای دیار مترصد القای روحیه حقارت علمی هستند. ملتی که 

ی در فعالیت های علم و فناوری داشته باشد، روند رو به رشد علمی آن احساس حقارت و نامید

کاهش می یابد و روحیحه فعالیت، کنشاری، اختراع، تولید علم و... در آن جامعه تزلزل می یابد 
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تا جایی که غالب جامعه به لحاظ روانی به این نتیجه می رسند که دیار امکان رویارویی علمی با 

حوزه دانش وجود ندارد و به همین منظور، دست از تلاش، ابتکار، نوآوری و قدرت های برتر در 

خلق محصولات علمی بر می دارند و به سمت و سوی وابستای علمی سوق می یابند. رهلر انقلا  

ی باید در عین آنکه بالاترین بهره محیط علمی»اسلامی در خصوص این راهلرد بیان می کنند؛ 

برد، متکی به خود و ملتکر و خلاق و کاوشار باشد. نظام ی جهان میفتهممکن را از دانش پیشر

ی عوامل تللیغی خود، احساس حقارت و ناتوانی وسیلهی جهانی همیشه کوشیده است که بهسلطه

اند، تقویت کند و آنان را همیشه ی علم و فناوری عقب ماندهو نیاز را در ملتهایی که از قافله

ی دانشااهیان و دانشجویان پیام رهلر انقلا  اسلامی به یردهمائی ویژه «)دارد.نیازمند خود نااه 

.( دشمنان سعی می کنند با بهره 92/93/9373)ره( در تاریخدر تجلیل از حضرت امام خمینی

ییری از نیروهای وابسته علمی خود در دانشااه ها و محافل علمی کشور، روحیه حقارت، 

در محققان، دانشجویان، اصحا  علم و دانش تزریق نمایند و از این  خودکم بینی و وابستای را

بینی خیلی چیز این خودکم»طریق، اقتدار علمی کشور را تضعیف نمایند. با این اوصاف، 

ی دنیا میاویند کشور عزیزی است، کشور مقتدری خطرناکی است؛ احساس حقارت؛ که همه

جا را یرفته، این آقا اینجا در داخل، در پیدا کرده، همه ندوذ است، یله دارند، ناراحتند که ایران

روزنامه یا در سخنرانی یا در فلان دانشااه به دانشجوها میاوید نه، ما چیزی نیستیم، ما کسی 

ها، مراکز رشد و ها، پژوهشااهبیانات رهلر انقلا  اسلامی در دیدار رؤسای دانشااه «)نیستیم!

 (29/93/9316اریخهای علم و فناوری در تپارک

 . تئوری سازی استعماری6-3

است؛ « تئوری سازی استعماری»یک از شاردهای خطرناک و استعماری کاریزاران جنگ نرم، 

به این معنا که قدرت های استعماری تلاش می نمایند تا برای توجیه چداولاری ها، لشکرکشی ها، 

ای دیار، تئوری های عامه پسندی ندوذ و مداخله یری غیرقانونی و نامشروع خود به کشوره

طراحی کنند که براساس آن، کنش های نامعقول و زیاده خواهانه خود را توجیه نمایند. لاجرم، 

دشمنان تلاش می نمایند تا براساس نظریات و تئوری های منطلق با عملکرد خود، زمینه های سلطه 
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خصوص نقش تئوری های استعماری  بر ملت های دیار را فراهم نمایند. رهلر انقلا  اسلامی در

برای به زنجیر کشیدن یک ملت، هیچ چیزی »در استحاله و چداول ملت ها اذعان می دارند: 

تر و سهلتر از این نیست که قدرتمندان عالم بتوانند باورهای آن ملت و آن کشور را بر طلق ممکن

ه خود، اعتماد به ندس، نیازهای خودشان شکل دهند. هر باوری که یک ملت را به اتّکای ب

حرکت به جلو و تلاش برای استقلال و آزادی وادار کند، دشمن خونی آن، کسانی هستند که 

خواهند با قدرت متمرکز، همه دنیا را در اختیار بایرند و به ندع خودشان همه بشریت را استثمار می

های مختلف، د با راهها و شیوهکننکنند. در نقطه مقابلش، سعی میکنند. لذا با آن فکر ملارزه می

ای بیندیشد که آنها افکار و باورها و جهتایریهایی را در میان آن ملت ترویج کنند که به یونه

یونه هم عمل و حرکت خواهد کرد. این یک ابزار بسیار طور اندیشید، آنخواهند. وقتی آنمی

کارهای خلاف عقل و خلاف شرع و  که بتوانند اینسازی استعماری...برای اینرایج است؛ تئوری

ای توجیه کنند، برایش تئوریهای به اصطلاح روشندکری و خلاف همه قوانین بشری را به یونه

بیانات رهلر انقلا  اسلامی در جمع دانشجویان و اساتید  «)کردند.روشندکرپسند درست می

 (91/92/9371دانشااه صنعتی امیرکلیر در تاریخ 

های بزر ، تئوری های وارداتی غربی در راستای تحکیم روابط  براساس عملکرد قدرت

استثماری کشورهایی نظیر آمریکا می باشد و هماناونه که رهلر انقلا  اسلامی می فرمایند: 

آمیز غر  با مواظب تئوریهای وارداتی غربی که هیچ هدفی جز حدظ آن روابط تحکّم»

شود؛ اللته تحت نامهای مختلف، بسیار حرفها زده میکشورهایی از قلیل کشور ما را ندارد، باشند. 

اما هدف یک چیز بیشتر نیست. این انقلا  و این نظام و این حرکت عظیم مردمی آمده و این 

)بیانات رهلر انقلا  اسلامی در  «آمیز غربی را در این کشور شکسته است.سلطه و اتوریته تحکّم

 (91/92/9371میرکلیر در تاریخ جمع دانشجویان و اساتید دانشااه صنعتی ا

 دفاعِ نرم علمی )راهبردهای کنترل( -0

یت جنگ علمی علیه جمهوری اسلامی ایران باید چاره اندیشی شود و برخی از برای مهار و مدیر

 راهکارهای مهار، کنترل و مقابله با جنگ علمی دشمنان به قرار زیر است؛
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 . تولید علم0-9

در راستای ارتقاء قدرت علمی ایران، وند تولید علم باید ارتقاء یابد و به میزانی که تولیدات علمی 

افزایش یابد، جامعه ایرانی در برابر تهدیدات بیرونی جریان علم از امنیت  در سطوح مختلف

حرکت علمی برای کشور ما یک »بیشتری برخوردار خواهد بود. به اعتقاد رهلر انقلا  اسلامی، 

ضرورت مضاعف است؛ یک نیاز مضاعف و مؤکد است. نیاز است؛ چرا  چون علم، عامل عزت 

بیانات رهلر انقلا  اسلامی در دیدار نخلاان  «)و قدرت و امنیت یک ملت است.

باید به صورت مجاهدانه « کار علمی»( ایشان در جایی دیار اشاره می کنند که 9334/94/92جوان

و همت مستمر جامعه علمی پیایری شود و صرفاً نلاید به ترجمه اکتدا کرد. از این رو، تولید 

شما که از استعدادی برخوردار »می کشور است؛ فراورده های علمی، لازمه پیشرفت و تعالی عل

شاءالّلَّه امکانات برای تکامل و تعالِی علمی و فکری شما فراهم کنیم که انهستید و فرض هم می

تان است، کار علمی بکنید، همّتتان باید به چه هایی که مورد علاقهشود و بتوانید در همان رشته

آید، این است که همّت جامعه علمی از همه مهمتر می چیزی یماشته شود  آن چیزی که به نظرم

.  «)های دیاران اکتدا کنیم.ما باید به تولید علم یماشته شود. ما نلاید به ترجمه و فراییری اندوخته

 (9339/97/93بیانات در دیدار جمعی از نخلاان علمی

دهای کنترل و مدیریت یکی از مهمترین راهلر« علم درون زا»براساس چنین رویکردی، تاکید بر 

جنگ نرم علمی می باشد که آینده کشور نیاز ملرمی به ترقی علمی براساس نیاز بومی و مقتضیات 

کشور دارد. لاجرم، شکست مرزهای علمی و تحصیل دانش راهلردی برای رسیدن ایران به چشم 

یر این ملت باید همین راه ای داشته باشد و اایر ایران باید آینده»انداز توسعه امری لازم می باشد؛ 

را که در آن وارد شده ادامه بدهد، این امکان ندارد مار با عالم  استقلال و عزت و عدم وابستای

شدن این ملت. باید عالم بشوند و علم در این کشور ترقی پیدا کند. علِم وارداتی، علم به معنای 

ی تولید علم و . اینکه من مسألهبخشدزا است که اقتدار میحقیقی کلمه  نیست؛ علمِ درون

بیانات رهلر  «)شکستن مرزهای علم را مطرح کردم، به خاطر این است و باید آن را جدی بایرید.

 (24/2/34معظم انقلا  اسلامی در دیدار استادان دانشااههای استان خراسان درتاریخ 
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 . استقلال علمی0-3

دفاع علمی نیازمند استقلال در حوزه های علم، دانش و فناوری است و پیشرفت نظام علمی ایران 

توانستید کشور را به مراحل »در یرو استحکام بخشی به عزت و استقلال علمی است. به یک معنا؛ 

د بزر  پیشرفت علمی برسانید؛ این افتخار، خیلی افتخار بزریی است. نسل جواِن امروز، میتوان

ی دیاران باشد، این افتخار را برای خودش جلب بکند که به جای اینکه به شکل تلعی دنلاله

های استقلال علمی و پیشرفت علمی را در این کشور محکم کند و کار کند عزّتمندانه توانسته پایه

 کنندیان در نهمین همایش ملی نخلاان فردا در تاریخبیانات در دیدار شرکت «)و تلاش کند.

و  از استقلال»( رهلر انقلا  اسلامی در یکی از بیانات خویش اشاره می کنند؛ 9316/97/22

بردند. برای یک جوی جهانی ضرر میخواه و دخالتهای زیادهخودباوری ملت ایران، سیاست

ملت، سم بزر  علارت است از وابستای؛ و پادزهر این سم، علارت است از خودآیاهی، 

، روی پای خود ایستادن، خود را اداره کردن و خود را محتاج تقلال علمیاستقلال فکری، اس

ها باید این پادزهر را از دسترس این ملت دور ناه دارند؛ این طلیعی دیاران ندیدن. بنابراین، این

 (9336/99/39در دیدار جمعی از مخترعان جوان بیانات «)است.

 . توازن صادرات و واردات محصولات علمی0-6

وازن و تعادل در واردات و صادرات محصولات علمی، یکی از بایسته های رونق علمی در کشور ت

است؛ به یونه ای که ایر واردات علمی بیش از جریان صادرات آن شد، کشور به حالت مصرف 

زدیی علم وارد می شود و توانایی تولید و رقابت علمی با سایر قدرت های علمی را نخواهد 

ی صادرات و واردات باشد؛ ی علم باید رابطهی بین کشورها در زمینهرابطه»رو،  داشت. از این

یعنی در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد. همچنانی که در با  مسائل اقتصادی و بازریانی، 

کند، در شود و احساس غلن میایر کشوری وارداتش بیشتر از صادراتش شد، ترازش مندی می

جور باشد. علم را وارد کنید، عیلی ندارد؛ اما حد اقل به همان اندازه که باید همینی علم هم زمینه

خوار خوان کنید یا بیشتر صادر کنید. باید جریان دوطرفه باشد. و الّا ایر شما دائمًا ریزهوارد می

ا شما علم دیاران باشید، این پیشرفت نیست. علم را بایرید، طلب کنید، از دیاران فرابایرید؛ ام
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هم تولید کنید و به دیاران بدهید. مواظب باشید تراز بازریانی شما در اینجا هم مندی نلاشد. 

متأسدانه در این یکی دو قرن شکوفائی علم در دنیا، تراز ما تراز مندی بوده. از اول انقلا  کارهای 

بیانات در دیدار  .«)خوبی شده؛ اما این کارها بایستی با سرعت و شدت هرچه بیشتر ادامه پیدا کند

 (9333/92/27استادان و دانشجویان کردستان

لازمه « تجاری سازی علم و فناوری»در مسیر متوازن سازی جریان بین المللی علم، تمرکز بر روی 

ارتقاء قدرت علمی ایران می باشد؛ زیرا از طریق تجاری سازی علم می توان به تولید ثروت، 

وابستای به غر  در کالاهای دانش بنیان، مدیریت پروژه های  کسب عزت، اقتدار علمی، کاهش

بنیان حتماً باید تکیه بشود؛ روی شرکتهای دانش»علمی داخلی و... همت یماشت. با این اوصاف، 

های علم و فنّاوری و مانند اینها کارهای بسیار لازم و خوبی ها، پارکسازی علوم و فنّاوریتجاری

( ایشان در جایی دیار 9316/94/96جمهور و اعضاى هیأت دولتر رئیسبیانات در دیدا «)است.

های علمی و صنعتی بایستی بتوانند سازی خیلی مهم است. یافتهی تجاریمسئله»اشاره می کنند؛ 

بنیان و فعالیتهای تجاری در کشور تولید ثروت کنند.... درآمد کشور را از راه صنایع دانش

یعنی از محل فروش محصولات علمی. این چیزی است که باید خیلی از بنیان تأمین کنیم؛ دانش

دسترس دور نلاشد. دانش، منشأ تولید ثروت است؛ اللته به شکل صحیح، به شکل نجیلانه، نه 

ی شاءالّلَّه اشارهآنچنان که دنیای غر  از دانش برای تحصیل ثروت استداده کرد؛ که من بعد ان

های مسئول باشد، بایستی از آغاز اری کردن ایر در ذهنیت دستااهمختصری خواهم کرد. اللته تج

ی صنعتی را تعریف می کنیم به فکر تجاری کردنش ی علمی و پروژهیعنی از وقتی که ما پروژه

باشیم؛ ناذاریم بعد از آنکه کار تمام شد، به فکر بیدتیم که بازاریابی کنیم. از اول باید این مسئله 

بیانات  «).های مسئول کشور است که دنلال کنندکه اللته این مربوط به دستااه در محاسلات بیاید؛

 (9331/97/96در دیدار نخلاان جوان

 . گام نهادن در مسیر نظریه سازی بومی0-0

اقتدار علمی ایران در یرو تولید نظریات بومی و متناسب با فرهنگ، نیاز و شرایط داخلی ایران 

هادن در آوردیاه نظریه  سازی بومی باعث می یردد تا جامعه ایرانی از است و در این مسیر، یام ن
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شما که در دانشااهید، فعالیت شما »نظریات غربی بی نیاز شود. به اعتقاد رهلر انقلا  اسلامی، 

سازی باشید. الاو یرفتن فعالیت دانشااهی است؛ باید درس بخوانید، تحقیق کنید، به فکر نظریه

یرائی را غلط و خطرناک بدانید. ما در ی ترجمهپردازهای غربی و شیوهنظریهقید و شرط از بی

های سازی. بسیاری از حوادث دنیا حتّی در زمینهی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریهزمینه

شناسی، در اقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحلنظران در علوم انسانی است؛ در جامعه

ها ما باید کنند. در این زمینهها هستند که شاخصها را مشخص میدر فلسده؛ آنشناسی، روان

های خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ باید تلاش کنیم؛ دانشجو باید تلاش پردازینظریه

ها برود. کند. دانشجو و محیط دانشااه باید نااه کلان به هدفهای انقلا  داشته باشد؛ دنلال آن

در  بیانات «)باشید دشمن نتواند از محیط دانشااه و از عنصر دانشجو و استاد استداده کند. مراقب

( ایشان در جایی دیار اشاره می کنند؛ 9337/92/96های شیرازدیدار اساتید و دانشجویان دانشااه

ابی و جدا پردازی نلاید محدودیتی وجود داشته باشد. بیشتر بایستی برای نقد و ارزینظریه در با »

 .(9377/93/95مصاحله در پایان بازدید از نمایشااه کتا  «)کردن سره از ناسره همّت شود.

 . اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور0-4

مهار و کنترل جنگ علمی دشمنان نیازمند برنامه مدون و منطقی علمی در کشور است و وجود 

ای رشد علمی در کشور می باشد که تحقق نقشه جامع علمی کشور، یکی از ظرفیت های ایران بر

و تلدیل آن به یک برنامه کارآمد، می تواند جامعه علمی کشور را در برابر تهدیدات مختلف 

ی جامع علمی است. خب، ی نقشهی دیار، مسئلهمسئله»ایمن سازد. به تعلیر آیت الله خامنه ایی،  

یاد، تصویب شد و ابلاغ شد و عمل شد؛ منتها های زی جامع علمی بالاخره بعد از فرازونشیبنقشه

ی جامع علمی را باید در اجزای مهم، اجرائی کنیم. این جزو همان چیزهایی است که این نقشه

ی جامع ی میدانی نکنید، نمیتوانید تشخیص بدهید که چقدر نقشهشما تا در میدان نروید و ملاحظه

های علم ها، مراکز رشد و پارکها، پژوهشااهاهبیانات در دیدار رؤسای دانشا «)علمی عمل شد.

ی بعدی است. اللتّه ی جامع علمی هم مسئلهی نقشهمسئله».( از این رو،  9316/93/29و فناوری



 9611ن پاییز و زمستا ،(36پیاپی ) دوم شماره ،همد سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      43

 

ها، هم باید ی دانشااهی جامع چیز خوبی بود، منتها هم باید تلیین بشود برای همهی این نقشهتهیه

 .(9315/93/21هادر دیدار جمعی از اساتید دانشااهبیانات  «)تلدیل بشود به برنامه.

پیایری جدی پیشرفت و شتا  حرکت علمی »رهلر انقلا  به مثابه یک راهلرد، تاکید می کنند؛ 

های کشور است که شورای عالی انقلا  فرهنای در ترین اولویتو فناوری کشور یکی از اساسی

نقشه جامع علمی کشور، حوزه علم و فناوری آن نقش جدی دارد. بحمدالله با تصویب و ابلاغ 

نقشه راه خود را یافته، ستاد راهلری نقشه جامع علمی تشکیل شده؛ و حرکت در آن مسیر آغاز 

یردید و تاکنون آثار و دستاوردهای خوبی هم در پی داشته است، لازم است این مسیر با جدیت و 

انه و خصوصًا دولت محترم دنلال شود. شتا  یاهتمام بیشتری بویژه از سوی مسئولان در قوای سه

ای حتی اندکی کاهش یابد، بلکه باید روز به روز بر آن افزوده رشد علمی کشور نلاید به هیچ بهانه

 «)شود و شورا نیز نقش خود را در نظارت و پایش و راهلری آن بطور جدی و فعال ایدا نماید.

 (9313/97/24هنایی جدید شورای عالی انقلا  فرحکم آغاز دوره

 . جهاد علمی0-3

ملارزه در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنای، دفاعی و نظامی، امنیتی، علمی و غیره با 

جریان استکلار جهانی، نیازمند روحیه جهادی در جامعه ایرانی می باشد و عرصه علم و دانش نیز 

ار جنگ علمی نیازمند روحیه جهاد از این قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به چنین نیازی، مه

جهاد و دانشااه، و تلدیق جهاد »علمی در دانشااه ها، مراکز تحقیقاتی، محققان و... می باشد. پس، 

دهد که و دانش و با دانشااه دارای پیام است؛ نشان می که یک امر ارزشی معنوی است با علم

کاری است که شماها مشغولید. علم شما توان علم جهادی و نیز جهاد علمی داشت؛ این همان می

یری و منتظر نشستن برای هدیه شدن علم جهادی است؛ با جهاد و با اجتهاد همراه است؛ دریوزه

دست بیاورید؛ این علم جهادی و علم روید تا آن را بهسو نیست؛ دنلال علم میعلم از این سو و آن

یی، که وقتی دارای د یعنی یک چنین ملارزهی از مجاهدت و اجتهاد و تلاش است...جهابرخاسته

کنید؛ ی علمی میکند. شما ملارزهی تقدس هم پیدا میوقت جنلهجهت و هدف الهی بود، آن

خواهند این حرکت علمی و طور واضح دشمنان بسیار سرسختی دارد که نمیزیرا این کار شما به
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ط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ تحقیقی انجام بایرد. لذا به نظر من جهاد دانشااهی فق

بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد  «)ییری و حرکت است.است؛ یک سمت

 (9333/96/99دانشااهی

 . مرزشکنی دانش0-3

راهلرد »در راستای فرماندهی و کنترل جریانات علمی کشور ایران در تقابل با منازعه علمی غر ، 

رفت جامعه ایرانی از رکود علمی و تحرک بخشی به جامعه یکی از لوازم برون « مرزشکنی دانش

دانشااهی کشور است. این راهلرد منجر به دست یابی سریع تر ایران به علوم راهلردی می شود؛ 

بُر را پیدا کنیم و خودمان را برسانیم؛ مرزهای دانش باید این راه را سریع طی کنیم و راههای میان»

خیز است و یجاد کنیم؛ این کار ممکن است؛ زیرا اینجا سرزمین علمرا باز و مرزهای جدیدی را ا

شود. درهای بسیاری از این دانشها بر روی کشورهایی مثل کشور ما و شماها نشان دادید که می

دهند دانش منتقل شود، که کهنه و دستمالی شده غیر دارندیانش بسته است و وقتی اجازه می

بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد  «)است. است و از نویی و طراوت افتاده

 (9333/96/99دانشااهی

ی علم، تحقیق، پژوهش، سالهاست روی مسئله»رهلر انقلا  در این خصوص می فرمایند؛ 

بیانات در دیدار جمعی از  «)پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمیِ موجود تکیه می کنم

ی علوم تجربی باید کار و تلاش کنیم. قدرت ینهدر زم».(و 9333/93/94نخلاان علمی کشور

های نو و یشودن افقهای جدید را باید در خودمان به وجود پیشرفت علمی و باز کردن راه

. بیانات در دیدار جمعی از اساتید  «)بیاوریم؛ همت ما باید این باشد؛ توقع، این است.

 (9333/91/24هادانشااه

ی خواهد بود و اقتدار درون زا برای جامعه ایرانی را به ارمغان مرزشکنی دانش عامل اقتدار علم

ایر این ملت باید همین راه استقلال و عزت و عدم وابستای را که در آن وارد شده »خواهد آورد؛ 

ادامه بدهد، این امکان ندارد مار با عالم شدن این ملت. باید عالم بشوند و علم در این کشور ترقی 

بخشد. زا است که اقتدار میارداتی، علم به معنای حقیقی کلمه  نیست؛ علمِ درونپیدا کند. علمِ و
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ی تولید علم و شکستن مرزهای علم را مطرح کردم، به خاطر این است و باید آن که من مسألهاین

در دانشااه  های استان خراسانبیانات در دیدار اساتید دانشااه «)را جدی بایرید.

 (9334/92/25فردوسی

جمهور و اعضای هیأت بیانات در دیدار رئیس «)استغنای علمی و شکستن مرزهای علم»

.(عامل ابتکار علمی و پیشرفت دانش محور در ایران می شود و همین عامل در 9312/94/94دولت

های در زمینه»افزایش ضریب قدرت علمی ایران در تقابل با جنگ علمی دشمنان موثر است؛ 

شود از که مانع می ییو دریدن حجا  علمی و عمق علمی علم ی پیشرفته، هم در زمینعلمی

و شکستن مرزهای دانش و پیش رفتن،  اینکه کشورهایی از قلیل کشور ما به نقاط اصلیِ علمی

ی اخیر، کشور ما از جهت خو  بودن، جزو دسترسی پیدا کنند؛ که خوشلختانه در زمینه

ها، خو ؛ قدرت ابتکار علمی و فنی، خو ؛ ادها، خو ؛ تواناییکشورهای استثنایی است. استعد

ی اش مسألهایم و یک نمونههم کرده کنیم، که پیشرفت ها پیشرفتتوانیم در این زمینهما می

.( و در 9333/92/27رهلری . بیانات در دیدار اعضای مجلس خلریان «)یی است.انرژی هسته

تمان به سمت جلو، سرعت بسیاری داشته؛ چندین برابر سرعت حرک»جایی دیار، اشاره می کنند؛ 

متوسط عالم. ایر همین سرعت را حدظ کنیم، بلکه افزایش بدهیم، مسلّماً به خطوط مرزی علم 

خواهیم رسید و این خطوط مرزی را خواهیم شکست و جلو خواهیم رفت؛ این اتداق خواهد 

بیانات در دیدار  «)های باورش همین است.کی از راهافتاد. جوان کشور ما باید این را باور کند؛ ی

 (9319/97/24نخلاان و بریزیدیان کرمانشاه

 . تحکیم هویت مستقل علمی 0-3

دانشااه و مراکز علمی ایران باید هویت حقیقی خویش را حدظ نمایند و در فرایند جنگ نرم 

ران نشوند. به اعتقاد علمی، دچار دیردیسی در هویت علمی خویش به عنوان سرباز علمی ای

انقلا  به دانشااه خدمات بزریی کرد...احساس هویّت مستقل ملی را به دانشااه داد و »رهلری، 

دانشااه را از رو به بیاانه داشتن و مجذو  و ملهوت بیاانه بودن و مندعل در مقابل بیاانه بودن 

( ایشان در 9371/92/91ی امیرکلیر. بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشااه صنعت «)نجات داد.
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وقتی یک کشوری احساس کرد که با علم خود، با »جایی دیار به این مضووع اشاره می کنند؛ 

دانش خود میتواند زندیی خود را و ملت خود را اداره کند و به دیار ملتها خدمت برساند، 

ملتهای  احساس هویت میکند، احساس شخصیت میکند؛ این درست همان چیزی است که

ی مسلمان امروز به آن احتیاج دارند.ملت ما قلل از انقلا ، سالهای متمادی اسیر تضعیف روحیه

خودباوری در میان خود بوده است. از آن وقتی که اول مسئولان دولتی، بعد بتدریج آحاد مردم 

ج احساس ی علمیِ غر  ملهوت شدند، بتدریچشم باز کردند و در مقابل پیشرفت خیره کننده

بینی در این کشور و در میان ملت ما ترویج شد. کملود، احساس حقارت، احساس خودکم

خوشلختانه انقلا  همه چیز را دیریون کرد؛ از جمله این حالت و این روحیه را دیریون کرد. 

ی دانش، هم موجب تقویت روحیه و شخصیت و بنابراین بنیاناذاری کارهای اقتصادی بر پایه

ت ملی است، هم قدرت سیاسی. خود استقلال و خوداتکائی در یک کشور، قدرت سیاسی هوی

بیانات در دیدار جمعی از  «)میدهد؛ علاوه بر قدرت اقتصادی که خب، طلیعی است و وجود دارد.

 (9319/95/93بنیانهای دانشپژوهشاران و مسئولان شرکت

 . اسلامی شدن دانشگاه0-1

رت علمی ایران است و ایر بعد اجرایی و علمی کشور از آموزه های دانشااه بازوی اجرایی قد

اسلامی دور شوند، جامعه دچار بحران خواهد شد و دشمنان در فرایند منازعه علمی، خواستار 

غربی شدن دانشااه و تهی شدن این نهاد از ارزش های دینی و انسانی هستند. اما برای جلوییری 

تلاش نمود روند اسلامی شدن دانشااه ها و تقویت ابعاد ارزشی  از اهداف استعماری غر ، باید

و  دانشااه ما ایر اسلامی باشد، خواهد توانست بار علمی»علم در محیط علمی کشور ارتقاء یابد: 

ای برای رشد و و آزادی و سربلندی کشور بر دوش بکشد و پایه اداری جامعه را در جهت استقلال

ای دچار خواهد شد که در آینده باشد و ایر اسلامی نلاشد، به همان بلیهتعالی علمی و سیاسی در 

دهها سال حاکمیت رژیم یذشته، به آن ملتلا شده بود: سقوط علمی و اخلاقی و ناتوانی از 

ماندیی و ضعدی را که بر او تحمیل شده است، برآوردن نیازهای ملتی که اراده کرده است عقب
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الّلَّه ییلانی و آیتالّلَّه محمّد محمّدی. پیام انتصا  آیت «)ود جلران کند.با عزم و ایمان انقلابی خ

 .(9343/97/95هافقیه در دانشااهالاسلام والمسلمین محدوظی به نمایندیی ولیجنتی و حجت

 

 نتیجه گیری

اسلامی ایران می باشد و یافته این مقاله تلاشی در راستای شناسایی جنگ نرم دشمنان جمهوری 

های مقاله نشان می دهند که؛ غر  در یک تقابل علمی با ایران قرار دارد و همواره تلاش براین 

داشته است تا در مسیر جلوییری از قدرت روزافزون منطقه ایی و جهانی ایران، مسیر شتابان علمی 

سخت و نرم بهره یرفته است. دیده بانی و ایران را مختل نماید و در این مسیر از انواع شیوه های 

رصد جنگ نرم علمی غر  علیه ایران نشان می دهد که روش های جنگ نرم استکلار علیه ایران 

به قرار زیر است؛ تاکید بر نهضت ترجمه یرایی، ایجاد رکود علمی در مجامع آکادمیک ایران، 

، انتقال علوم نسخ شده و ممانعت از واردات محصولات علمی به ایران، وابستای علمی

غیرکاربردی، تزریق روحیه حقارت علمی در سطوح مختلف جامعه، تئوری سازی استعماری، 

خسّاست و انحصاریرایی علمی، جلوییری از تلدیل شدن ایران به قدرت علمی و ترور علمی 

ی رهلر )حذف فیزیکی دانشمندان و نخلاان ملی(. بعد از شناسایی این روش ها در منظومه فکر

انقلا  اسلامی، ظرفیت سازی دفاع علمی و شیوه های کنترل جنگ نرم علمی مورد مداقه قرار 

یرفت که برخی از این راهلردها به قرار زیر می باشد؛ تولید علمی، استقلال علمی، توازن صادرات 

ع و واردات محصولات علمی، یام نهادن در مسیر نظریه سازی بومی، اجرایی کردن نقشه جام

علمی کشور، جهاد علمی، مرزشکنی دانش، تحکیم هویت مستقل علمی، اسلامی شدن دانشااه، 

استحکام ساخت درونی قدرت علمی، یام برداشتن در مسیر علوم راهلردی و برترساز، جهش 

مستمر علمی، جرأت علمی، ارتقاء جایااه علمی ایران در سطح منطقه و جهان، الهام بخشی و 

جه به این شیوه های کنترل تهدیدات علمی کشور، می تواند جایااه علمی مرجعیت علمی. تو

اران را ارتقاء بخشد و از دامنه تاثیر جنگ علمی غر  علیه ایران بکاهد و دستاورد آن، رشد 

 شتابان تحولات علمی ایران و رونق کسب و کار دانش بنیان در جامعه ایرانی خواهد بود.
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