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Abstract  
This study aims to examine the fire defense strategies in political management to combat soft war from the 

perspective of the Supreme Leader. In this regard, using thematic analysis tools, arbitrary fire defense 

strategies in political management to combat soft war in the intellectual-political system of the Supreme 

Leader based on three ontological, epistemological and methodological approaches were studied. The 

process of the Supreme Leader's optional method of firing on the subject of political management to counter 

the soft war in the first place is the correct knowledge of the enemy and his plans; If the enemy is not 

accurately identified in this area, then the necessary and appropriate defensive and offensive measures will 

not be taken. The next step in the fight against arrogance of power is readiness because victory in combat 

will be achieved when the forces are sufficiently prepared to confront the enemy and its plans. Ultimately, 

the requirement of faith is the presence of the believer in the combat, a necessity that, if fulfilled, according 

to the Supreme Leader of the Revolution, the arrogant will not be able to defeat this nation and the 

revolution. 
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چکیده

پژوهش حاضر بررسی راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی، جهت مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام  هدف
راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی، جهت با کاربست ابزار تحلیل مضمون، در این راستا، معظم رهبری است.

شناسانه و  شناسانه، معرفت قام معظم رهبری مبتنی بر سه رویکرد هستیسیاسی م -مقابله با جنگ نرم، در نظام فکری
شناسانه بررسی شد. راهبرد روشی آتش به اختیاری مقام معظم رهبری، به موضوع مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم  روش

تبع  از دشمن صورت نگیرد، بههای اوست؛ چنانچه در این عرصه، شناخت دقیقی  در مرحلۀ نخست، شناخت درست دشمن و برنامه
اقدامات الزم و متناسب تدافعی و تهاجمی نیز صورت نخواهد گرفت. گام بعدی در مسیر مبارزه با استکبار، آمادگی است، زیرا در 

. در های آن را داشته باشند میدان مبارزه زمانی پیروزی حاصل خواهد شد که نیروها، آمادگی کافی برای مقابله با دشمن و برنامه
چه محقق شود، به تعبیر رهبر انقالب، مستکبران  نهایت الزمۀ ایمان، حضور انسان مؤمن در صحنۀ مبارزه است، ضرورتی که چنان

 قادر به شکست این ملت و انقالب نخواهند بود.
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.مقدمه0
های اخیر در منطقه، یکی از  آموز جنگ تحوالت دهه اخیر و خصوصًا با عنایت به وقایع درس  با بررسی

های پیش از  های نوین، حجم زیاد و تأثیرگذاری گسترده جنگ نرم در زمان های جنگ ترین مؤلفه مهم
های  ای و فعالیت هباشد. در واقع طیف وسیعی از اقدامات، از جنگ رایان جنگ، حین جنگ و پس از آن می

سازی در فضای مجازی، نفوذ در ارکان فکری  های رادیویی و تلویزیونی و شبکه اندازی شبکه اینترنتی تا راه
گنجد. دشمنان انقالب اسالمی بعد از دوران دفاع مقدس و جنگ  و فرهنگی و...، ذیل عنوان جنگ نرم می

های  های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از راه رصهسخت با تغییر تاکتیک به جنگ نرم روی آوردند و در ع
ای و تبلیغاتی خود درصدد  ها، ترورها، نفوذها و... با ابزارهای رسانه ها، جاسوسی مختلف مثل تحریم

نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی بودند. در همین راستا مقام معظم رهبری معتقدند که جنگ نرم 
 ر مقابل آفند نرم انقالب اسالمی است. دشمن در حقیقت یک اقدام پدافندی د

ترین تحوالت نظام جهانی، ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت و ارتقاء  رو یکی از مهم از این
تأثیرگذاری قدرت نرم بر قدرت سخت بوده است. کشورهایی که به شکلی ماهرانه از ابزارهای فرهنگ، 

اند، در صحنه سیاست  قرار دادن دیگران استفاده کرده تمدن، تاریخ و جغرافیای خویش برای تحت تأثیر
اند. کشور ایران، از هزاران سال پیش تاکنون، چه به  ملی و جهانی اقتداری به مراتب ماندگارتر و موثرتر یافته

های بزرگ بشری، و چه در عصر کنونی  انگیز در چهارراه تمدن عنوان کشور و تمدنی بسیار پیچیده و شگفت
ای، و از سوی دیگر  های منطقه باری از تاریخ، فرهنگ و تمدن در قلب بحران کشوری با کولهمثابه  به

ترین کشور شیعه و وارث نخستین انقالب مذهبی در دنیای جدید، به عنوان  موقعیت ایران به عنوان بزرگ
رسازِی قدرت نرم، محصول و برآیند تصوی»کانون تولیدکننده قدرت نرم مطرح بوده است. در حقیقت 

کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه  مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با به
گذارد.  های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر می درخشان، آرمان یا ارزش

که به نسبت سایر ابزارهای  های محیطی است ای اجتماعی و مرتبط با مؤلفه بنابراین، قدرت نرم پدیده
: 5901)هرسیج و تویسرکانی، « های هویت ملی دارد سیاست خارجی، بیشترین تأثیرپذیری را از مؤلفه

(. عوامل متعددی در ایجاد قدرت نرم کشور موثر است که هر کدام در صورت مدیریت صحیح 515ص
یگاه کشور در عرصه سیاست توانند ضمن ایجاد انسجام داخلی، موجبات ارتقای حیثیت و جا می
سو به عنوان  ها و کارکردهای منحصر به فرد از یک المللی و نظام جهانی را فراهم کنند. فرهنگ با ویژگی بین
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کننده نظام اجتماعی در کنار اقتصاد و سیاست به عنوان یکی از  منبع تهدیدکننده و از دیگر سو تقویت
های بنیادی  ود. در جنگ نرم نیز توجه عمده دشمن به بخشش های مهم منابع قدرت نرم معرفی می شاخصه
ها(  ساز فرهنگی است و تالش کارگزاران تهدید نرم بر آن است که عصاره فرهنگی )باورها، ارزش و هویت

های اصیل معنوی و  هویتی فرهنگی شده و بنیان گیری و آن را از بین ببرند، تا جامعه دچار بی ملت را هدف
 فروپاشی و استحاله قرار گیرد.  فرهنگی در معرض

توان تجّلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در رفتار  از سوی دیگر، انقالب اسالمی ایران را می
ترین  شمار آورد. نظام جمهوری اسالمی به عنوان مهم دیگران بدون تهدید و یا پرداخت هزینه محسوس به

نرم بوده و از دیگر سو منبع عمده قدرت نرم در آن بیشتر  محصول آن، از یک منظر سرچشمه عمده قدرت
ترین و  ترین و در عین حال خطرناک ناظر بر ابعاد فرهنگی و روانی است که امروزه کارآمدترین و کم هزینه

های غربی در ُبعد تهدید نرم جاری است. طبیعی است که  ترین نوع تهدید علیه آن از سوی قدرت پیچیده
انداز  پیروزی در این جنگ به مانند جنگ سخت، افسران جنگ نرم باید نقشه راه و چشم برای موفقیت و

هایی از جنس جنگ نرم است. بدون  مشخصی داشته باشند. از لوازم این نقشه راه، داشتن راهبردها و مالک
ته باشند، دچار گیری نیست. اگر فرماندهان این جنگ، راهبرد تقابلی نداش وجود راهبرد، موفقیت قابل اندازه

شوند. راهبرد، به فرماندهان و مدیران این عرصه معیارهایی برای حرکت  نوعی سردرگمی و تحیر می
دهد. ُپر واضح است که اگر منابع، امکانات و انرژی جوانان و فرماندهان به سمت راهبردها برود، کار از  می

 ای مؤثر و بهتر برخوردار خواهد بود.  نتیجه
ین پژوهش، استخراج راهبرد نه تنها یک بحث صرفًا تئوریک نیست، بلکه کاماًل جنبه در واقع در ا

تواند به استخراج راهبرد کمک کند،  عملیاتی داشته و راهگشا خواهد بود، و یکی از بهترین منابعی که می
تش به اختیاری، های فرمانده این جنگ، یعنی مقام معظم رهبری است. البته در رابطه با آ استفاده از اندیشه

های پدافندی آتش به اختیار را  تحقیقات متعددی انجام شده، اما تاکنون تحقیقی که به طور خاص شاخص
در مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری بررسی کرده باشد، صورت 

های پدافندی آتش به اختیار نگرفته است. بر همین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که راهبرد
در مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ در این تحقیق تالش 

 شود با کاربست ابزار تحلیل مضمونی به این مسئله پاسخ داده شود. می
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شناسی.مفهوم2

0.جنگنرم2-0

ر تاریخی به قدمت تاریخ خود بشر، فراز و شود که د جنگ به عنوان بخشی از طبیعت بشر شناخته می
بندی، بر مبنای  ترین نوع این تقسیم های مختلفی تقسیم شده است. شناخته های فراوانی داشته و به رویکرد نشیب

اند. در نوع دوم  بندی کرده عیار، تقسیم شدت، شدید و تمام شدت جنگ است که جنگ را به منازعات کم
کنند. همچنین  های جنگ گرم و جنگ سرد تفکیک می  کارگیری سالح به طیف نظر بهبندی جنگ، آن را از  دسته

گردد.  جنگ از حیث آشکار یا مخفی بودن، به جنگ آشکار، جنگ نیمه پنهان و جنگ پنهان تقسیم می
شناسی جنگ از حیث موضوع آن است که به جنگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی  بندی بعدی، طیف دسته
است. بر مبنای این « ابزار و روش تحمیل اراده»شناسی جنگ، بر مبنای  ندی شده است. نوع دیگر، طیفب دسته

شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. این نوع تفکیک ابتدا در مورد تفکیک قدرت، به قدرت 
 کامل یافته است. نرم و سخت، از سوی جوزف نای انجام شد، و سپس در دهه اخیر از سوی سایر اندیشمندان ت

اند. مفهوم جنگ نرم که  های متفاوتی داده نظران و محققان پاسخ در خصوص چیستی جنگ نرم صاحب
رود، دارای تعریف واحدی نیست که مورد پذیرش همگان باشد، و تلقی و  کار می در برابر جنگ سخت به

اوت است. همچنین در برخی از های گوناگون از جنگ نرم تا حدی متف ها و دولت برداشت افراد، جریان
تعاریف مرز بین جنگ نرم، عملیات روانی، قدرت نرم و تهدید نرم مشخص نیست. اصطالح جنگ نرم 

دار سازمان سیا و پنتاگون به وجود آمد.  برای اولین بار توسط استادان برجسته علوم سیاسی و مدیران سابقه
مفهوم قدرت نرم را به شکل نظریه مطرح کرد « تالنتیکنشریه آ»ای در  در مقاله .نخستین بار جوزف نای،

( و در آثار متعددی به تفصیل، آن را مورد بررسی و پردازش قرار داد. از نظر نای، 19: ص5912)نای، 
شود. در حالی که قدرت سخت، توانایی  قدرت نرم توانایی جذب کردن است که اغلب به رضایت منجر می

  های آنهاست. از راه اثرگذاری بر اولویت تأثیرگذاری بر رفتار دیگران
ها یکی از  ایده 3نظران مانند گولدستین و کوهن، هاست. به باور برخی صاحب جنگ نرم، جنگ ایده
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مثابه یکی از  ها در شرایط عدم قطعیت به باشند. به اعتقاد آنها ایده گران رفتار راهبردی بازیگران می هدایت
ها و کسب منافعشان  ی، بازیگران را به سوی راهبردهایی برای نیل به هدفهای محیط راهبردی کنون ویژگی

دستیابی به « های راه نقشه»توانند  ها دارای چنان ظرفیتی هستند که می کنند. در واقع ایده هدایت می
 .(Goldstein & Keohane, 1993: p.41) ها را برای بازیگران ترسیم کنند مطلوبیت

جنگ نرم استفاده طراحی شده از تبلیغات »دانشگاه ملی آمریکا، معتقد است:  تئوریسین 5جان کالینز،
هایی است که موجب  و ابزارهای مربوط به آن، برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه

(. جنگ نرم درپی از پای درآوردن 002: ص5909)کالینز، « شود پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می
های فکری و فرهنگی آن را سست و با بمباران خبری و تبلیغاتی  جامعه هدف است تا حلقه اندیشه و تفکر

 (.1: ص5901پیشانیان،  ثباتی را تزریق کند )ماه اجتماعی حاکم، تزلزل و بی -در نظام سیاسی
همچنین افتخاری معتقد است که جنگ نرم، کاربرد ابزارهای نرم علیه جامعه خاص با هدف تأثیر بر 

ها، باورها و اعتقادات به منظور استحاله آن و جایگزینی نظام فرهنگی موردنظر مهاجم با  نگ، ارزشفره
آمیز  ( جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام غیرخشونت999-12.: ص5902مدافع است )افتخاری، 

در الگوهای دهد و سرانجام منجر به تغییر  ها و هنجارهای جامعه هدف را مورد هجوم قرار می که ارزش
شود که با الگوهای رفتاری مورد نظر نظام حاکم تعارض دارد  رفتاری موجود و خلق الگوهای جدیدی می

)همان(. جنگ نرم مجموعه تدابیر و اقدامات از پیش اندیشیده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست 
ها و مردم  ها، گروه ها، دولت تهای مخاطبان آماج )اعم از حکوم ها، انگیزش و ارزش که بر نظرات، نگرش

های فردی و اجتماعی  گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش، رفتار و کنش کشورهای خارجی( تأثیر می
 (..5: ص5902گردد )الیاسی،  آنان می

هایی را از جنگ نرم به معنی عام، و از تهاجم فرهنگی به معنی در دو دهه اخیر، مقام معظم رهبری، تبیین
ازجمله،  -های عمیق شود، جنگ های عمقی که امروز به آن جنگ نرم گفته می اند. در جنگ اشتهخاص د

مّدت،  های نظامی، نتایج کوتاه برخالف جنگ -های عمقی است های فرهنگی که جزو جنگ جنگ
را  آید، او کشد. در جنگ نظامی، یک طرف باالخره بر دیگری فائق می کننده نیست، بلکه جنگ طول می تعیین

شود. ما توانستیم در طول هشت سال مقاومت، نیروی متجاوز صّدامی را از  کند و مسئله تمام می سرکوب می
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کشور بیرون کنیم و قضایا تمام شد. در جنگ نرم، در جنگ عمیق، در جنگ فرهنگی، قضّیه این نیست. شما 
باید انتظار داشته باشید که طرف مقابل شوید، اّما این به معنای پیروزی دائمی نیست،  در یک مرحله پیروز می

وجور کند و حمله بکند؛ و این اّتفاق افتاد؛ همان آفت وابستگی، بعد به  مجّددًا خود را آماده کند، جمع
های دیگری در کشور بازتولید شد؛ چون باالخره دشمنان عامل دارند؛ خب اینکه قابل انکار نیست.  شکل

های  آدم -های دیگر ی مّلت مثل همه -ی است، اّما در درون مّلتمّلت، مّلت بزرگی است، مّلت خوب
بخور هستند؛ اینها شروع به بازتولیِد همان  های فریب های ماّدی، آدم عنصر، آدم های سست پرست، آدم غریب

بندی شده به  بندی شده و بسته آمیزی شده و قالب فرهنگ وابستگی کردند، منتها با یک ادبّیات شیک و رنگ
ها و  هایی که غربی جهانی. امروز هم این توصیه  های دیگر: جهانی شدن، وارد شدن در خانواده اسم

جهانی همراه کند، یکسان کند،   کنند، این است که ایران خودش را با خانواده ها در جلسات به ما می آمریکایی
(. مقام معظم 0/2/5911. جهانی بشود. مرادشان همان وابستگی است، این همان است )مقام معظم رهبری،

ها،  ها و عزم رهبری جنگ نرم را تهاجم فرهنگی، بلکه یک شبیخون، غارت و قتل عام فرهنگی، جنگ اراده
جنگ و تهاجم به مرزهای ایمانی، عقیدتی و فرهنگی، جنگ برای عوض کردن ذهن مردم و ناامید ساختن از 

« های مردم ها و ذهن ایجاد تردید در دل»را به معنی ، جنگ نرم 5900مبارزه، و در نهایت در آذر ماه سال 
 ( تعریف کردند.0/1/5900)مقام معظم رهبری، 

ماهیت و  اول، توان جنگ نرم را مانند هر پدیده دیگری در سه ُبعد شناخت: با توجه به این تعاریف، می
ی بنیادین مورد قبول کشور ها منطق درونی قدرت نرم که عبارت از تالش برای تأثیرگذاری بر باورها و ارزش

 منظور و کاربرد این تأثیرگذاری، دگرگونی هویت فرهنگی و تخریب الگوی سیاسی است. دوم، هدف است.
 ابزار اعمال اراده و پیشبرد هدف در این جنگ، قدرت نرم کشور حریف و متخاصم است. سوم،

.پدافند2-2

  د از:برای پدافند تعاریف مختلفی مطرح شده است که عبارتن
های اصلی نظامی که توسط نیروهای مسلح برای مقابله با اهداف و اجرای  یکی از فعالیت

 (..59: ص5920گیرد )محمدنژاد و نوروزی،  های دشمن بوده که در جنگ مورد استفاده قرار می مأموریت
ی، اقتصادی، تدابیر مثبتی که توسط یك کشور یا چند کشور مؤتلفه برای مقابله با حمله سیاسی، نظام

 (.009: ص5909شود )کالینز،  اجتماعی، روانی و یا تکنولوژیکی دشمن، اتخاذ می
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کند، تمایل به مقابله،  ای است که حرکت و دفاع در مقابل دشمن را توجیه می به طور کلی پدافند واژه
من بوده و دهد. منظور اساسی از پدافند، انهدام حمالت نیروهای دش اساس روح پدافند را تشکیل می

منظورهای دیگر عبارتند از مقابله با تصرف زمین، جلوگیری از تصرف منابع حیاتی توسط دشمن )رستمی، 
 (.2.: ص5901

پدافند به مفهوم کالن آن عبارت است از تدابیر و اقداماتی که طی آن یك یا چند کشور مؤتلف با 
اجتماعی، فرهنگی، روانی و تکنولوژیك به منظور های سیاسی، اقتصادی، نظامی،  استفاده از ابزار و توانایی

 دهند )همان(. مقابله با تحرکات دشمن انجام می
بندی مفهوم پدافند باید گفت، اقداماتی که با استفاده از کلیه وسایل و امکانات موجود به  در جمع 

 دافند نام دارد. شود، پ های خرابکارانه وی انجام می منظور مقابله با حمالت دشمن و انهدام فعالیت

.راهبرد2-5

های داخلی و خارجی  توانند محیط ها می اند که به کمک آن سازمان مفهوم راهبرد را فرایندی برشمرده
خود را رصد نموده و شناختی نسبت به آن داشته باشند. به طوری که مسیر اقدامات خود را شناخته و در 

(. در تعریفی دیگر، راهبردها 01: ص.591ماعیلی و باالیی، کارگیری نمایند )اس نهایت راهبرد الزم را به
ها و امکانات عالم واقع  های انتخابی یک سازمان بوده که با در نظر گرفتن محدودیت ای از برنامه مجموعه

توان گفت  (. حال می02: ص.591به قصد نائل شدن به اهداف، ترسیم شده است )اسماعیلی و باالیی، 
های انتخابی مبتنی بر عوامل مؤثر درونی و بیرونی  ندی، نمایش نظری از مجموعه برنامهکه راهبردهای پداف

 در یک سازمان بوده که بر پایه دفاع واقع است. 

.چارچوبنظری5
های مناسب  شناسانۀ از دیدگاه متفکر، از روش شناسانه و روش شناسانه، معرفت توجه به ابعاد هستی

ظام فکری اندیشمند است. این الگو، که بر پاسخ سه پرسش چیستی، چرایی برای بررسی کامل مفهوم در ن
ای که مفهوم در آن  شناسانه کوشد با تبیین و ارزیابی بسترهای فکری هستی و چگونگی مبتنی است، می

نضج یافته است، مبانی تولید معرفت، شناخت و علل دستیابی به آن را بررسی کند و سپس چگونگی 
شناسی ارزیابی  معرفت در عالم واقع و در عرصۀ عمل را از منظر اندیشمند، و در قالب روش سازی این پیاده

 د.ـایـنم
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سیاسی متفکر را به دست  -این چارچوب، فهم جامعی از مفهوم موردنظر در ساختار نظام فکری
وع شناخت و های اندیشمند از آن مفهوم، میان ن گیری برداشت ها و علل شکل دهد و با پاسخ به ریشه می

کند و بر  کار گرفته در راستای آن، ارتباط برقرار می های به معرفت حاصل از این درک، با نوع روش
سیاسی اندیشمند دربارۀ مفهوم خاص شکل  -مرتبط از نظام فکری  هم وار و به  اساس، ساختاری اندام این 
 کند. دهد و به مخاطب عرضه می می

ای عام دربارۀ  است. در تعریفی این مفهوم عبارت است از نظریه شناسی الف( نخستین عرصه، هستی
ها و روابطی است که  ای از هستی هایی در جهان وجود دارند و اشاره به گستره اینکه چه نوع، چیزها یا جوهره

از  (.9.-5.: ص5900شود )بنتون و کرایب،  ای خاص از معرفت و تخصص علمی پذیرفته می درون حوزه
شناسی در پژوهش، در واقع، بازتاب نگرش متفکر دربارۀ سرشت جهان است )مارش و  هستی سویی دیگر،

شناسی به نگرش اندیشمند دربارۀ هر آنچه جهان  (. در تعریفی دیگر، هستی10-.9: ص5902فورالنگ، 
قع (. از نگاه اندیشمندان مسلمان نیز در واBarbour, 2007: p.20شود ) سازد، گفته می اجتماعی را می

های آن و روابط کلی موجودات با یکدیگر است  شناسی سخن از حقیقت هستی و انواع و جلوه هستی
شناسی جوهره و ماهیت جهان  توان گفت، هستی (. در مجموع می15.، ص5: ج5901)مصباح یزدی، 

او در  های گیرد و اندیشه سیاسی اندیشمند، شکل می -پیرامون و نوع نگاه به آن است که در نظام فکری
شود و ناظر به  بینی تعبیر می شناسی به جهان های مختلف بر آن مبتنی است. در تفکر اسالمی، هستی زمینه

 نوع دیدگاه انسان و برداشت او از جهان پیرامون است. 
شود. در حقیقت، این  ای است که در این چارچوب نظری بررسی می شناسی دومین عرصه ب( معرفت

توان شناخت  ادراک علم بوده و عبارت است از اینکه چگونه و چه چیزی را می مفهوم نظریۀ معرفت و
(Walliman, 2006: p.14 در تعریفی دیگر، از آن به مطالعۀ ماهیت معرفت و توجیه یاد شده است .)
(Schwandt, 2001: p.158معرفت .) سیاسی چه چیزی  -کند که در هر نظام فکری شناسی روشن می

مثابۀ توجیه معرفت در نظر گرفت. از دیدگاه اندیشمندان  توان آن را به به اعتباری میپذیرفتنی است و 
های انسان و ارزشیابی  ای از فلسفه است که در آن دربارۀ شناخت شناسی شاخه واقع معرفت اسالمی در

(. براساس 519، ص5: ج5901شود )مصباح یزدی،  ت و خطای آنها بحث میFانواع و تعیین مالک صح
هایی باید موفق شود،  شود برای آنکه دانشی موجه به حساب آید، در چه آزمون شناسی مشخص می عرفتم

شناسی را چگونگی شناخت  توان معرفت توان شناخت. در مجموع می ها را می بندی از موضوع و چه طبقه
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اظر به منابعی هرچه وجودش در عرصۀ دانش پذیرفته شده است، اطالق کرد، و در نظام فکری اندیشمند ن
 شود و از سویی بتوان از آن معرفت، به شایستگی دفاع کرد. است که شناخت و معرفت از آن حاصل می

شناسی، سومین بخش از این چارچوب نظری، و در پیوند میان عرصۀ نظر با عمل است. در  ج( روش
( و در Harding, 1987: p.2تعریفی این مفهوم عبارت است از نظریه و تحلیل دربارۀ نحوه اجرا و عمل )

(. Schwandt, 2001: p.158های اجرا دانسته شده است ) تعریفی دیگر تحلیل مفروضات، اصول و روش
روند و مجموعۀ ابزار و  شناسی به مجموعۀ قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می از سویی روش

(. 0.: ص5922شود )ساروخانی،  طالق میکند، ا فنونی که آدمی را از مجهوالت به معلومات راهبری می
دهند و برخاسته  ها در عرصۀ عمل و اجرا در موضوعی خاص، خود را نشان می توان گفت روش در واقع می

شناسی میان مبانی فکری و معرفتی  هستند. به بیان دیگر، روش  از اندیشه و مبانی فکری دربارۀ آن موضوع
کند  رار کرده، و اندیشۀ او را در عرصۀ واقعیت خارجی بیان میمتفکر با واقعیت اجتماعی ارتباط برق

 (..5: ص5909)پارسانیا، 
شناسی خاص خود  شود که دریابیم، هر حوزۀ معرفتی، هستی اهمیت این چارچوب، زمانی روشن می

آنها کند که آن حوزۀ معرفتی با  بندی، توصیف انواع چیزها، روابط یا فرآیندهایی تعریف می را برای طبقه
: 5900شناسی، درپی شناساندن آنهاست )بنتون و کرایب،  سروکار دارد و همین انواع روابط است که هستی

سیاسی چه چیزی، معرفت  -کند که در هر نظام فکری شناسی روشن می (. در واقع، معرفت9.ص
عیت خارجی سامان یابد که رود. در پایان این فرایند، نتایج فکری باید در ارتباط با واق شمار می پذیرفتنی به

 بخشد. کند و این ارتباط را سامان می شناختی به آن کمک می عرصۀ روش
رسد، زیرا مفهوم جنگ نرم در  همچنین این چارچوب نظری برای پژوهش حاضر مناسب به نظر می

سیاسی، که در  -سیاسی رهبر معظم انقالب دیده شده است، یعنی در منظومۀ فکری -منظومۀ فکری
مرتبط در جهت هدف معین است، این چارچوب نظری  هم  ای، متشکل از اجزاء به  یقت نظامی اندیشهحق

بندی  سیاسی، ارتباط آنها با یکدیگر مفصل -کند با روشن شدن اجزاء مختلف، این نظام فکری کمک می
 شده و هدفمندی آنها در ارتباط با واقعیت خارجی روشن شود.

شناسی.روش0
اضر روش تحلیل مضمونی برای تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و استخراج در پژوهش ح
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های پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم مورد استفاده قرار گرفته  شاخص
در زبان انگلیسی است. مضمون  Themeاست. مفهوم واژۀ مضمون در زبان فارسی نزدیک به معنای واژۀ 

ر زبان فارسی به معنای موضوع کالم، در میان گرفته شده، معنی و مقصودی که از یک گفتار یا نوشتار د
در زبان انگلیسی به معنای  Theme(. .051: ص9، ج5925شود، تعریف شده است )معین،  فهمیده می

ی به ویژه در داستان ای که در آثار ادب مایه مبحث، ماده، مایه، موضوع اساسی، زمینه، مضمون اصلی یا درون
 (.5592: ص5، ج5925شود، تعریف شده است )معین،  مطرح می

در اصطالح نیز، تعاریف متعددی از مضمون ارائه شده که در واقع بازگشت همۀ آنها به این نکته است که 
گو یاد کرد. در توان با عنوان الباشد که از آن میای متمایز و تکرار شونده در متن میدهندۀ ویژگی مضمون نشان

که تا  شود تحقیق معرفی می سؤاالت و هاداده درباره مهمی اطالعات کنندۀ یکی از آن تعاریف، مضمون، تبیین
(. در Braun & Clarke, 2006ها است ) داده از یا مجموعه در موجود یالگو مفهوم و معنی دهندۀ نشان یحد

 حداکثر و مشاهدات دهندۀ سازمان کننده و توصیف حداقل که ها داده در تعریفی دیگر، مضمون، الگویی
(، در یکی دیگر از تعاریف، (Boyatzis, 1998: p.4باشد، آمده است پدیده می از هاییجنبه تفسیرکنندۀ

 نظر پژوهشگر نشانۀ درک و تجربۀ خاصی به شود که تعریف می متن در یمتمایز و یمضمون به ویژگی تکرار
توان گفت که . بنابراین، در مجموع می(King & Horrocks, 2010: p.150)است  تحقیق سؤاالت با رابطه در

کند و با استفاده از ای جالب و متمایز را درباره موضوع تحقیق بیان میمثابه الگویی است که نکته مضمون به
 (. 591: ص.591و همکاران،  یجعفر یشود )عابدشعور متعارف شناخته می

مثابۀ یک روش، به روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش  ، تحلیل مضمون بهبا توجه به این تعاریف
(. به عبارت دیگر، 12: ص5911شود )نوری گلجائی، های کیفی تعریف میالگوهای موجود در داده

هایی غنی و های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهتحلیل مضمون، فرایندی برای تحلیل داده
 (. Braun & Clarke, 2006کند )تبدیل می تفصیلی

در پژوهش حاضر چون بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ نرم و آتش به اختیار پراکنده 
باشد، بر همین اساس برای انسجام و تفصیل آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد، به طوری که ابتدا  می

نرم و موضوع آتش به اختیار، مورد بررسی قرار گرفته و سپس بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ 
 گردد. بندی می براساس نوع تحلیل مضمونی، مضامین مختلف دسته
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.جایگاهمضامیندرشبکهمضامین3
ابتدا  .در این بخش جایگاه مضامین در شبکه مضامین، از بیانات مقام معظم رهبری استخراج شده است

بندی آنها، هر دسته  م رهبری در رابطه با مدیریت سیاسی بررسی شده، پس از دستهمجموعۀ بیانات مقام معظ
ای و سپس مضامین  شود. در ابتدا مضامین پایه با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی و کدگذاری می

دیگر های  دسته با دسته دهندۀ هر نهایت نیز مضامین سازمانشود و در  دهندۀ هر دسته استخراج می سازمان
گردد. در آخر نیز بدین طریق، مضامین فراگیر استخراج  مقایسه و مضامین مشابه در یکدیگر ادغام می

 ای آمده است.  بندی بیانات مقام معظم رهبری و سپس تحلیل مضمون شبکه ، دسته5شود. در جدول شماره می
انواعمضامین-0جدول

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان مضمون فراگیر

های  شاخص
سیاسی رهبری 

)راهبردهای 
پدافندی 

 سیاسی رهبری(

راهبردهای بینشی 
 پدافندی سیاسی

ـ توجه به همه ابعاد دشمنی 
 دشمن

 ـ صیانت از اهداف نظام

 ـ دغدغه اصالح امور کشور

  ـ لزوم هوشیار بودن مسئولین

 ـ لزوم شناخت ابعاد دشمنی دشمن

 ـ لزوم هوشیاری در برابر دشمن
 گیری به سمت اهداف یانت از جهتـ لزوم ص

  ـ حضور در عرصه، الزمه مدیریت شجاعانه
  ـ شناخت موافقان و مخالفان یک حکومت

 ـ فهم اهمیت استقالل کشور
 های اصلی برای اصالح امور کشور ـ توجه به شاخص

راهبردهای گرایشی 
 پدافندی سیاسی

 ـ مرزبندی با دشمن

 های دینی ـ توجه به شاخصه

 گری از حزبی ـ دوری

  ـ استکبارستیزی

  ـ مرزبندی شفاف با دشمن

 ـ ایمان الزمه نماینده مجلس

 ـ دوری از حزب و جناح بازی
 های حکومت علوی ـ داشتن شاخصه

راهبردهای کنشی 
 پدافندی سیاسی

 ـ حفظ وحدت

 ـ عدم سازشکاری

 گیری انقالبی در امورـ جهت
 ـ لزوم حفظ قدرت نظام

 ـ اصالح ساختار

 ایستادگی قاطع در مقابل حرکت کفر و نفاق ـ

  ـ شجاعت، انقالبی بودن الزمه نماینده مجلس

  ـ لزوم حفظ وحدت توسط نخبگان و سیاسیون
  ـ مجلس قوی، عامل قوت نظام

 ـ اصالح ساختار از طریق مدیریت شجاعانه
 کاری با دشمن ـ عدم سازش

 گیری و قوانین گیری انقالبی در عمل، بیان، رفتار، تصمیم ـ جهت
 ـ لزوم اقتدار مسئولین
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ها و سایر ملل از ابتدای  در ایران مسائل سیاسی و فهم درست شرایط و تعیین شکل رابطه با غربی
شده است. کارکرد موثر مدیران سیاسی برای  ترین مسائل کشور محسوب می انقالب اسالمی از مهم

ت و مشارکت مردم خواهد بود که پیامد اثر تجمعی کارآمدسازی نظام سیاسی در ایجاد مقبولیت، مشروعی
 سازد. شود و نهایتا حکمرانی خوب را محقق می این عوامل به اقتدار، امنیت و قدرت سیاسی نظام منجر می

اند و در سه ُبعد  شان به این مسئله پرداخته رهبر انقالب هم به شکلی دقیق و موشکافانه در بیانات
 اند. فردی را ارائه کرده های کنشی منحصر به  گرایشی و شاخص های های بینشی، شاخص شاخص

.راهبردهایبینشیمدیرانسیاسی3-0

 اند که شامل: هایی ارائه کرده ای شاخص الله خامنه در زمینه داشتن بینش سیاسی آیت
 . توجه به همه ابعاد دشمنی دشمن، 5
 . صیانت از اهداف نظام، .
 باشد. ی. دغدغه اصالح امور کشور، م9

.توجهبههمهابعاددشمنیدشمن3-0-0

گیری و چگونگی واکنش در برابر دشمن،  ترین مسائل برای مدیران سیاسی جهت تصمیم یکی از مهم
باشد. همچنین باید نقاط ضعف و قوت او را مورد مطالعه قرار داد و  اش می شناخت دشمن و ابعاد دشمنی

گیری و  دشمن خوب انجام نگیرد، آثار منفی آن در مراحل تصمیم اهداف او را بازشناخت. اگر شناسایی
 دهد. برخورد، خود را نشان می

اند و خطاب به مسئولین  ای نیز بارها بر شناخت دشمن و ابعاد دشمنی وی تأکید داشته الله خامنه آیت
و سوهایی را   و سمتها  و رسم    های دشمنی را. راه گویند: هم دشمن را باید شناخت، هم شیوه سیاسی می

اند، ]همه[ باید بدانند، مسئولین باید بدانند، مردم هم باید بدانند )مقام  که اینها برای دشمنی در نظر گرفته
 (.5911/.51/5معظم، 

.صیانتازاهدافنظام3-0-2

های مختلفی چون جنگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال ضربه زدن  امروز دشمن در قالب توطئه
به نظام اسالمی است. وظیفه مدیران و مسئوالن سیاسی در این برهه حساس عالوه بر شناخت دشمن، 

 حفظ و حراست از اهداف واالی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی است.
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خواهد به  های بلنِد نظام اسالمی، هّمتی می ای در این زمینه معتقدند: رسیدن به هدف الله خامنه آیت
ها طی کند و این جز با  خواهد تا بتواند این مسیر دشوار را تا رسیدن به قّله دی و پاِی استواری میهمان بلن

پذیر نیست. هرجا شما در طول تاریخ، حاکمیت عدل، دین، معنوّیت و  اّتصال به منبع قدرت، امکان
گاه و در مجموعه اخالق را مشاهده کرده های متوّجه و متضّرِع  دل آن،  اید، در مرکزّیت و قلب آن، یک دل آ

ه را حتمًا دیده الی طور بوده است. در طول تواریخ گذشته، هرجا چنین   اید، صدر اسالم نیز همین الَلّ
 (..51/1/590طور بوده است )مقام معظم رهبری،   همین -که نادر هم بوده -ای پیدا شده پدیده

.دغدغهاصالحامورکشور3-0-5

ریزی  سالمی مقتدر و نمونه، عالوه بر مدیریت شایسته و ایثارگرانه، برنامهبرای ایجاد یک جامعه ا
رهبری در  رود. کوش و متعهد از ضروریات اصالحات بشمار می منسجم و منظم همراه با مجریان سخت

آفرینی در روابط خود با کشورها  این خصوص معتقدند: جمهوری اسالمی ثابت کرده است که درپی تشّنج
ه روابطی برابر که با سه اصل عّزت، حکمت و مصلحت، در سیاست خارجی منطبق باشد، نیست، و ب

عالقمند و پایبند است؛ و ثابت کرده است که در این روابط، منافع مادی و معنوِی کشور و رعایت مصلحت 
الشأن ایران و صیانت از آرامش و ِسلم در فضای سیاسی جهان، شاخص و راهنمای  و عزت ملت عظیم

 (.5/5922/.5صلی اوست )مقام معظم رهبری، ا

 .راهبردهایگرایشیمدیرانسیاسی3-2

های افراد به مسائل مختلف بسیار وسیع است و به دلیل حساسیتی که در زمینه مسائل سیاسی  گرایش
های صحیح بسیار حائز اهمیت است. با  گیری درست در مسائل سیاسی و داشتن گرایش وجود دارد، جهت

های سیاسی، سه شاخص گرایشی را مدنظر  ه بررسی بیانات رهبر انقالب، ایشان در بستر شاخصتوجه ب
 گری. های دینی و دوری از حزبی دارند که عبارتند از: مرزبندی با دشمن، توجه به شاخص

.مرزبندیبادشمن3-2-0

وا برای کشورها عماًل ای است که اتخاذ استراتژی انز گونه جهانی به  امروزه وضعیت حاکم بر جامعه
حدی گسترش یافته که دیگر هیچ کشوری قادر نیست خود را از   ناممکن بوده و سیستم ارتباطات جهانی به

ویژه برای کشوری چون جمهوری اسالمی ایران،  الملل کنار بکشد، به  بین  وقایع و رخدادهای صحنه
ت ارزشی و اخالقی آن سازگار نیست، که منافع کشیدن حصارها و موانع در اطراف کشور، نه تنها با الزاما
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ویژه در  توان با کشورها رابطه برقرار کرد. به کند. بنابراین، بدون برنامه و استراتژی نمی نظام را نیز تأمین نمی
ها و فشارهایی که بر ایران وارد شد، لزوم شناخت این  چند سال اخیر، با توجه به نمود بیشتر تحریم

ها تا چه حد توانسته است  اهمیت بسزایی برخوردار است، اما در رابطه با اینکه این تحریمها از  مرزبندی
گردد که کشور  دشمنان را به اهداف خود برساند، باید گفت قسمت اعظم آن به مقاومت و سیاستی برمی

 ها دارند. ایران و مسئوالن در برابر تحریم

دیگر،   ما نسبت به دشمن معتقدند: مسئلهای در خصوص مشخص بودن تکلیف  الله خامنه آیت
مرزبندی با دشمن برای مصونّیت از تهاجم نرم ]است[. یکی از کارهای بسیار الزم همین است که ما 

رنگ بشود. اگر مرزبندی با دشمن نبود و مرز، برجسته نبود، عبور از این  نگذاریم مرزمان با دشمن کم
شود، درست مثل مرزهای  ممکن می -آن طرف به این طرفچه از این طرف به آن طرف، چه از  -مرز

آید  شود می جغرافیایی. اگر مرِز جغرافیایی نباشد و برجسته نباشد، خب از آن طرف یک نفری بلند می
آید این طرف؛ از این طرف  کند؛ آدم قاچاقچی، آدم دزد، آدم جاسوس از آن طرف می اینجا، نفوذ پیدا می

افتد. مرز اعتقادی و مرز سیاسی  گیر میرود آنجا،  کند می آلوده از مرز عبور می ابهم یک آدم غافل، آدم خو
تواند  تواند خدعه کند، می تواند نفوذ کند، می جور است؛ وقتی که مرز روشن نبود، دشمن می هم عینًا همین 

تسّلط او بر فضای تواند بر فضای مجازی مسّلط بشود. اگر مرز با دشمن روشن بود،  فریبنده عمل بکند، می
  (.5912/.9/5.مجازی، بر محیط فرهنگی به این آسانی نخواهد بود )مقام معظم رهبری، 

هایدینی.توجهبهشاخص3-2-2

های یک مدیر و کارگزار نظام اسالمی ایمان و توکل به خدا و پایبندی به  ترین ویژگی از اساسی
داند که اگر در جریان کارها  رامین الهی است و میهای مبنایی اسالم است. مدیر مومن، مطیع ف ارزش

شرایط سخت و دشواری برایش پیش آید و یا زمینه کارها بسیار آماده باشد و امور به سهولت در برابرش 
بیند و با وقار و  پدیدار گردد، در هر دو حالت روحیه خود را نباخته و خود را در مسیر اجرای فرامین الهی می

اش به مالک اشتر  در این خصوص در نامه )ع(دهد. حضرت علی ار را ادامه میاطمینان خاطر ک
ای مالک، مالک نفس خویش باش و آن را به دست هوی نفس مسپار، نفس خویش را با ترک »فرمایند؛  می

دهد، جز آنکه  ها بُکش و به هنگام سرکشی، عنانش را بِکش که نفس پیوسته به بدی فرمان می خواهش
ند و در اجابت نفس در نارواها بخل بورزد و بدان که همانا بخل ورزیدن نسبت به نفس، خدای رحم ک

 (.19، نامه 5915البالغه،  مراعات انصاف است در آنچه که برای آن خوشایند یا ناخوشایند است )نهج
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ن هایی است. م مقام معظم رهبری نیز در این زمینه معتقدند: مکتب سیاسی امام خمینی دارای شاخص
کنم. یکی از این خطوط این است که در  جا بیان می این مکتب را در این  امروز چند خط از خطوط برجسته

مکتب سیاسی امام، معنویت با سیاست درهم تنیده است. در مکتب سیاسی امام، معنویت از سیاست جدا 
سیاست و معنویت را نیست، سیاست و عرفان، سیاست و اخالق. امام که تجّسم مکتب سیاسِی خود بود، 

کرد؛ حّتی در مبارزات سیاسی، کانون اصلی در رفتار امام، معنویت او بود.  با هم داشت و همین را دنبال می
تشریعی پروردگار اعتقاد   زد. امام به اراده مواضع امام حول محور خدا و معنویت دور می  رفتارها و همه  همه

کند، قوانین و  دانست کسی که در راه تحقق شریعت الهی حرکت می میتکوینِی او اعتماد داشت و   و به اراده
 (.50/9/5909کار اوست )مقام معظم رهبری،  های آفرینش کمک سّنت

گری.دوریازحزبی3-2-5

ترین مزایای مدیران سیاسی در جامعه ایران داشتن حّریت و آزادگی نسبت به احزاب و  یکی از بزرگ
اجتماعی است. در غیر این صورت مدیران فقط به ظاهر مدیر هستند و در  های مختلف سیاسی و جناح

 باشند. های سیاسی می باطن بازیچه حزب و جناح
مهم این است که در مسائل   رهبری با اسوه قرار دادن سردار سلیمانی در این زمینه معتقدند: یک نکته

های  ای و فّعالّیت ظر به مبارزات منطقهها غالبًا نا چون این حرف -داخل کشور )شهید قاسم سلیمانی(
گری  اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن به شّدت انقالبی بود. انقالب و انقالبی -اِی او بود منطقه

رنگ کنند، این واقعّیِت او است؛ ذوب در انقالب  ها سعی نکنند کم خّط قرمِز قطعِی او بود، این را بعضی
های  های مختلف و جناح رمز او بود. در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمگری خّط ق بود، انقالبی

گری چرا، به شّدت پایبند به انقالب، پایبند به خّط مبارک و  مختلف و مانند اینها نبود، اّما در عاَلم انقالبی
 (. 5910/.50/5نورانِی امام راحل بود )مقام معظم رهبری، 

یرانسیاسی.راهبردهایکنشیمد3-5

هایی است که در زمینه کنش سیاسی به فرماندهان و  های رهبری، شاخص ترین شاخص یکی از مهم
هایی است که  ترین شاخص ها از پر تکرارترین و حساس دهند و در واقع این شاخص مدیران این بخش می

گیری  ری، جهتکا ها عبارتند از: حفظ وحدت، عدم سازش شود. این شاخص در کالم ایشان دیده می
 انقالبی در امور، لزوم حفظ قدرت نظام و اصالح ساختار.
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.حفظوحدت3-5-0

قاعدتًا هر نظام اجتماعی، برای بقاء و تداوم حیات اجتماعی خویش، نیازمند آن است که شناخت 
همگانی  کاملی از مّلت خویش داشته باشد و دشمن خود را نیز به خوبی بشناسد، تا در مواقع لزوم با بسیج

رو برقراری وحدت و پیوند عمیق میان   ها مقابله نماید. از این مردم بتواند تهدیدها را مهار کرده و با آن
گردد که به طور خاص باید مسئوالن به آن  قشرهای مردم یکی از ضروریات انکارناپذیر جامعه قلمداد می

 توجه نمایند. 
حفظ وحدت،   کنم به مسئله ید حفظ کرد. من خواهش میفرمایند: وحدت را با در این رابطه رهبری می

ملت مّتحد  -اّتحاد و همدلی اهمیت دهند. این یکی از اصول است. البته مخاطب این کار، ملت نیست
های  های مختلف هستند. به بهانه مخاطب این کار، نخبگان و سیاسیون از جناح -است و اختالفی ندارد
های غلط، علیه هم جنجال راه  در مقابل هم قرار نگیرند و با توجیههای کوچک،  مختلف و با اختالف

خودی و غیرخودی را که شما مطرح کردید، همه قبول   گفت این مسئله نیندازند. ظریفی از دوستان ما می
ها جای خودی و غیرخودی را عوض کردند! کسانی را که برای نظام و انقالب و اسالم  کردند؛ منتها بعضی

کنند، خودی بدانید. غیرخودی کسانی هستند که با اصل نظام مخالفند )مقام معظم  ئولیت میاحساس مس
 (.1/5900/.5رهبری، 

 کاری.عدمسازش3-5-2

باشد که انتخاب  گر می های سلطه دوگانه تسلیم یا مقاومت دو راه پیش روی کشورها در مواجهه با دولت
. لذا، شناخت دقیق آثار و پیامدهای سازش و ایستادگی، نقش هر یک، آثار و پیامدهایی را به دنبال دارد

سزایی در انتخاب یکی از دو مسیر مذکور دارد. مدیران و مسئوالن سیاسی در تصمیم این دوراهی نقش  به
 ای دارند. کننده تعیین

الله، سازش کنید سر  خب اینها این]طور[ هستند؛ سازش کنید سر سوریه، سازش کنید سر حزب
ستان و پاکستان، سازش کنید سر عراق، سازش کنید سر مسائل داخلی؛ با چه کسی؟ با آن کسی که افغان

شان این  شان این است که نگذارند این مّلت رشد کند، هدف کند. هدف ای از دشمنی فروگذار نمی لحظه
کنند؟  آیند کمک به حّل مشکالت وقت[ اینها می است که نگذارند مشکالت این کشور حل بشود؛ ]آن

 (. 0/5911/.5)مقام معظم رهبری، 
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گیریانقالبیدرامور.جهت3-5-5

از پیش   انقالب اسالمی از بدو ظهور خود، دارای اصول و معیارهایی بود که در ادامه و استمرار آن، بیش
توسط امام خمینی و پس از ایشان توسط مقام معظم رهبری، تشریح و تبیین شد و مدیر تراز انقالب 

ها قابل تشخیص خواهد بود. از منظر امام خمینی و مقام  سالمی نیز با توجه به این اصول و چارچوبا
رسانی به مردم را اصل و سرلوحۀ کار خود  معظم رهبری، مدیری در تراز انقالب اسالمی است که خدمت

شکالت معیشتی قرار دهد و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، کاهش فاصلۀ طبقاتی، رفع م
 و نجات محرومین بکوشد.

دیگری که برای برادران و خواهران   کنند: یک نکته های مدیر انقالبی را چنین بیان می رهبر انقالب ویژگی
کّلی و فراگیر و جامعی که   عزیز نماینده قابل ذکر است، بحث رفتار نمایندگان است. به نظر من آن کلمه

است. رفتار نمایندگان مجلس باید رفتار انقالبی باشد؛ « گری انقالبی»مه شود در این زمینه گفت، کل می
برخورد باید برخورد انقالبی باشد. شما در سوگندی هم که یاد کردید، این سوگند را یاد کردید که انقالب، نتایج 

ست؟ بدون های نظام جمهوری اسالمی را حفظ کنید؛ چطور ممکن ا های انقالب و فراورده انقالب، فراورده
شود حفظ کرد. رفتار، باید رفتار انقالبی باشد؛ رفتار انقالبی به معنای رفتار غیرمدّبرانه  انقالبی بودن که نمی

 (.9/9/5912و مجاهدانه است؛ حرکت جهادی )مقام معظم رهبری،   معنای رفتار عاقالنه و مدّبرانه نیست، به

.لزومحفظقدرتنظام3-5-0

ای  یازهای هر جامعه، داشتن قدرت و اقتدار در مقابل دشمنان بوده و در هر جامعهترین ن یکی از مهم
 نیاز است مدیران مقتدری باشند که بتوانند قدرت را در آن جامعه زنده و پویا نگاه دارند.

اند، نقش  هایشان بوده رهبری با مثال زدن پادشاهان ضعیف در گذشته ایران که عامل سقوط حکومت
کنند: اگر جمهوری اسالمی دچار شاه  دانند و چنین بیان می در زمینه حفظ اقتدار نقشی مهم میمدیران را 

ها بشود، دچار مدیران و مسئوالنی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس  سلطان حسین
واهد کنند، کار جمهوری اسالمی تمام خ کنند، در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی قدرت نمی

 (.0/1/5902.بود )مقام معظم رهبری، 

.اصالحساختار3-5-3

توانند ساختارها را اصالح و بازسازی نمایند. اگر مدیران  ها می مدیران سیاسی با داشتن برخی ویژگی
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توانند در  دارای اقتدار، اعتماد به نفس و تدبیر در امور باشند و نگاهی مبنایی به ساختار داشته باشند می
 سزایی ایفا کنند. ح آن نقش بهاصال

اصالح ساختارها در این برهه کار کنیم. یک   توانیم در زمینه رسد که می رهبری معتقدند: به نظر می
مقداری احتیاج دارد به مدیرّیت شجاعانه؛ یک مقدار مسئولین دولتی با شجاعت در این قضّیه وارد بشوند؛ 

مدیرّیت »ام  لحت کشور را نکنند. من اینجا یادداشت کردهغیر وظیفه و غیر قانون و غیر مص  مالحظه
شجاعانه، امیدوارانه، جهادی، با ِاشراف میدانی بر مشکالت؛ خیلی از مشکالت را در اتاق اداره و مدیرّیت 

شود فهمید، باید رفت در صحنه، در عرصه، تا مشکالت را بتوان لمس کرد )مقام معظم  و پشت میز نمی
 (.5910/./0.رهبری، 

راهبردهایمدیریتوفرماندهیدرجنگنرم-2جدول

 

گیری.نتیجه6

در این پژوهش، راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم در نظام 
شناسانه  شناسانه و روش شناسانه، معرفت سیاسی رهبر معظم انقالب مبتنی بر سه رویکرد هستی -فکری

مرتبط در جهت  هم  سیاسی که نظامی منسجم و متشکل از اجزای به  -ده است. در منظومۀ فکریبررسی ش
شناختی و  سیاسی در عرصۀ هستی -هدفی معین است، با روشن شدن اجزای مختلف این نظام فکری

ر شناختی، هدفمندی آنها د بندی شده است و در حوزۀ روش شناختی، ارتباط آنها با یکدیگر، مفصل معرفت
 شود. ارتباط با واقعیت خارجی روشن می
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سیاسی رهبر معظم  -براساس این الگو، مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم در نظام فکری
ترین مبنای تعالیم اسالم استوار است. این نظام فقط مفهومی  انقالب بر نظام توحیدی، یعنی محوری

تأثیر خود  تار و کردار فردی و اجتماعی انسان را تحتای است که رف اعتقادی و کالمی نیست، بلکه اندیشه
گری است، زیرا  ها و نفی سلطه یابد. از آثار این نظام، برابری انسان دهد و آثارش در جامعه تبلور می قرار می

ای یکسان و برابر برخوردارند. باتوجه  ها در مقام عبودیت در پیشگاه خداوند قرار دارند و از رتبه همۀ انسان
طلبی و ظلم، اصل بر دفع ظالم و مستکبر و مقابله  های نظام توحیدی، در هنگام وجود سلطه ه این ویژگیب

های الهی با آنان مقابله نکنند،  با آن قرار داده شده است، زیرا اگر از سلطه مستکبران جلوگیری نشود و انسان
 گیرد. فساد و تباهی، زمین را فرامی گذارند و های اخالقی و انسانی را زیر پا می مستکبران همۀ ارزش

در مقابل نظام توحید، نظامی مبتنی بر شرک و الحاد قرار دارد که اصالت را به اموری غیرذات خداوندی 
ای که  دهند، دو جبهه دهد. این دو نظام توحید و شرک، در حقیقت دو جبهۀ حق و باطل را تشکیل می می

شوند. بر  بندی می ها هر کدام در یکی از این دو جبهه صف و انسان نظام خلقت بر پایۀ آن استوار شده است
های مشرک  های مؤمن، که در رأس آنها انبیاء و اولیای الهی قرار دارند، در جبهۀ حق و انسان این مبنا، انسان

ارزه، اساس، مب گیرند و بر این  هستند، در جبهۀ باطل قرار می  و مستکبر که در رأس آنها ابلیس و شیاطین
های  ستیزی از بازتاب شناسی و دشمن ناپذیر این دو جبهه است، ضرورتی که مفهوم دشمن ضرورت تخلف

 آن است.
شناختی مفهوم مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم در منظومۀ  همچنین شاخص اصلی معرفت

ت، مشّیت الهی بر سیاسی رهبر معظم انقالب اسالمی، معرفت دینی است. براساس این نوع معرف -فکری
منظور جلوگیری از گسترش فساد بر روی زمین قرار گرفته   مبارزه و مقابله با مستکبران و زورگویان عالم به

که امروزه مستکبران جهانی  است، حقیقتی که در وضعیت کنونی عرصۀ جهانی، کاماًل مشهود است، چنان
بوده و از   جای کرۀ زمین شان بر جای سلطه ناپذیر خویش درپی منافعش و گسترش واسطۀ ذات سیری  به

 کنند. هیچ اقدام غیرانسانی فروگذار نمی
با توجه به این مبانی فکری، راهبرد روشی آتش به اختیاری مقام معظم رهبری، به موضوع مدیریت 

های اوست؛ چنانچه  سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم در مرحلۀ نخست، شناخت درست دشمن و برنامه
تبع اقدامات الزم و متناسب تدافعی و تهاجمی نیز  ن عرصه، شناخت دقیقی از دشمن صورت نگیرد، بهدر ای

صورت نخواهد گرفت. گام بعدی در مسیر مبارزه با استکبار، آمادگی است، زیرا در میدان مبارزه زمانی 
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ای آن را داشته باشند. در ه پیروزی حاصل خواهد شد که نیروها، آمادگی کافی برای مقابله با دشمن و برنامه
چه محقق شود، به تعبیر  نهایت الزمۀ ایمان، حضور انسان مؤمن در صحنۀ مبارزه است، ضرورتی که چنان

 رهبر انقالب، مستکبران قادر به شکست این ملت و انقالب نخواهند بود.
  



118  53،0011شماره،9سال،سیاستمتعالیه 



منـابـع
 .5915ترجمه محمد دشتی. قم: امیرالمومنین،  البالغه. نهج

توسعه  ۀ(. الگوی راهبردی تأمین امنیت مّلی جمهوری اسالمی ایران در قوانین برنام.591محسن؛ باالیی، حمید ) اسماعیلی،
 (.1).، های راهبردی سیاست پژوهشاقتصادی، سیاسی، فرهنگی. 

 .)ع(. تهران: دانشگاه امام صادققدرت نرم و سرمایه اجتماعی(. 5902افتخاری، اصغر )
 (. 1).، نگاهای بر ماهیت و ابعاد تهدید نرم.  (. مقدمه5902الیاسی، محمدحسین )
گه. ترجمۀ شهناز مسمی فلسفۀ علوم اجتماعی.(. 5900بنتون، تد؛ کرایب، یان )  پرست و محمود متحد. تهران: آ

 .51-2: ص0.، علوم سیاسیسیاسی.   شناسی و اندیشۀ (. روش5909پارسانیا، حمید )
 قابل دسترس در:. عظیم حج  پیام به کنگره(. 5/5922/.5ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=.00. 
 . قابل دسترس در:آموزان و دانشجویان بیانات در دیدار دانش (.0/5911/.5ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=90051 
 قابل دسترس در: بیانات در دیدار کارگزاران نظام. (..51/1/590ای، سید علی ) خامنه

https://khazaen.ir/@khamenei/%D 0% AD%D 1%0.% D 1%00% D 1%0. -

%D 0% A 0% D 0% B 0% D 0% B 5-590.-.1-51 -r0091 
 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار مردم قم(. 5910/.50/5ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=001.0 
 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار مردم قم(. 5911/.51/5ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=91912 
 . قابل دسترس در:دیدار مسئوالن نظام با رهبر انقالب (.9/5912/.ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=9111. 
 . قابل دسترس در:بیانات در مراسم تنفیذ(. 1/5900/.5ای، سید علی ) منهخا

https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=2100 
 قابل دسترس در: .دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری بیانات در (.5912/.9/5.ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=05102 
 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار مسئوالن نظام(. 5910/./0.ای، سید علی ) هخامن

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=0.15. 



 119  ...راهبردهایپدافندیآتشبهاختیاردرمدیریتسیاسی

 

 قابل دسترس در: . بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت(. 0/1/5902.ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=011. 
 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان(. 0/2/5911.ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=902.9 
 . قابل دسترس در:بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور(. 0/1/5900ای، سید علی ) خامنه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=009. 
 . تهران: ایران سبز.های نظامی فرهنگ واژه(. 5901رستمی، محمود )
 . تهران: نشر اطالعات، چاپ هفتم.شناسی ارتباطات جامعه(. 5922ساروخانی، باقر )

ین الگوهای تبی ی(. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برا.591، حسن و همکاران )یجعفر یعابد
 (..5)1اندیشه مدیریت راهبردی، های کیفی.  موجود در داده

 . ترجمه کورش بایندر. تهران: وزارت امور خارجه.استراتژی بزرگ(. 5909کالینز، جان )
شناسی در علوم سیاسی. ترجمۀ سید علی  شناسی و معرفت (. پوست نه پوستین: هستی5902مارش، دیوید؛ فورالنگ، پاول )

 .10-95(: ص.0)55، علوم سیاسیی. میرموسو
، رسانه -وسایل ارتباط جمعیهای فکر آمریکایی، نمایی دیگر از جنگ نرم.  سازی اتاق (. رسانه5901پیشانیان، مهسا ) ماه

..(21.) 
 تهران: سنا.  فرهنگ استراتژی.(. 5920محمدنژاد، علی؛ نوروزی، محمدتقی )

 .5الملل، ج قم: نشر بین. آموزش فلسفه(. 5901مصباح یزدی، محمدتقی )
 .9، 5. تهران: انتشارات امیرکبیر، جفرهنگ فارسی(. 5925معین، محمد )
زاده و محمودرضا گلشن پژوه. تهران: موسسه فرهنگی  ترجمه الهام شوشتری رهبری و قدرت هوشمند.(. 5912نای، جوزف )

 المللی ابرار معاصر. مطالعات و تحقیقات بین
مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار  )ص(های سیاسی سوره حضرت محمد(. داللت5911ه )نوری گلجائی، عبدالل
 (. 95)0، سیاست متعالیهتحلیل مضمون. 

تحقیقات های هویت ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران.  (. تاثیر مؤلفه5901هرسیج، حسین؛ تویسرکانی، مجتبی )
 . 5، فرهنگی

Barbuor, R.S. (2007). Introducing to Qualitive Research: A Students Guide to Craft of Doing. 

London: Sage Publication. 
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code 

development. Sage. 
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2): P. 77-101. 



171  53،0011شماره،9سال،سیاستمتعالیه 

Goldstein, J. & Keohane, R. (1993). Ideas and Foreign Policy. New York: Cornell University Press. 

Harding, S. (1987). Introduction: Is There a Femenist Method?. In: Femenism and Methodology: 

Social Issues. Bloomington: Indiana University Press. 

King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage. 

Schwandt, T. (2001). A Dictionary of Qualitive Inquiry. London: Sage. 

Walliman, N.S.R. (2006). Social Research Methods. London: Sage. 
 
 




