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جنگ نرم علمی عليه جمهوری اسالمی ایران؛
دیده بانی روش ها و راهبردهای کنترل )ظرفيت سازی دفاع نرم علمی(

سيد محمدجواد قربی1

چکيده 
تحول گفتمانی جنگ در قرن بيســت و يكم و رويكرد نرم افزاری جنگ های نوين منجر 
به شكل گيری نوع جديد از منازعه در بين بازيگران بين المللی شده است كه عمومًا دارای 
چهره ای نرم و بدون خشونت می باشد. يكی از وجوه راهبردی اين بعد از جنگ نرم افزاری، 
»جنگ علمی« می باشد كه از قابليت جلوگيری از پيشرفت و تعالی كشور هدف برخوردار 
اســت. با توجه به اهميت اين موضوع، مقاله حاضر تالش دارد به بررسی جنگ نرم علمی 
عليه جمهوری اسالمی ايران از منظر رهبر انقالب اسالمی بپردازد كه از دو بعد ديده بانی 
روش های جنگ نرم دشمنان عليه انقالب اســالمی و راهبردهای كنترل يا ظرفيت سازی 
دفاع نرم علمی به اين موضوع پرداخته می شود. الجرم، نگارنده با بهره گيری از مطالعات 
كتابخانه ای- اســنادی و روش تحليلی- توصيفی به دنبال پاســخگويی به اين سؤال است: 

1. عضو هيئت علمی گروه انديشه سياسی مركز اسناد انقالب اسالمی 
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راهبردهای جنگ نرم علمی عليه جمهوری اسالمی ايران چه می باشد و از چه طريقی می توان 
به كنترل و دفاع علمی پرداخت؟ فرضيه اصلی به اين قرار است كه دشمنان انقالب اسالمی 
برای جلوگيری از قدرت روزافزون ايران و پيشــرفت مستمر آن، جنگ علمی را سرلوحه 
خود قرار داده اند و در اين مسير از شگردها و ابزارهای علمی سخت افزاری و نرم افزاری بهره 
می گيرند. كنترل اين تهديد بيرون در حوزه علم نيازمند اقدامات برنامه ريزی شده، جهادی 

و مبتنی بر ظرفيت سازی علم و فناوری ايران می باشد. 
کليدواژه ها: جنگ نرم، دفاع نرم علمی، ديده بانی روش جنگ نرم، الهام بخشــی، جهاد 

علمی، مرزشكنی دانش، ترور علمی، وابستگی و استقالل علمی

1. مقدمه 
در عصر انقالب ارتباطات و اطالعات1 كشورهايي كه ابزار، سهم و توان بيشتر در استفاده 
از آن را داشته باشند، جهت دستيابي به اهداف خارجي خود موفق تر عمل مي نمايند. امريكا 
و متحدين غربي آن در اين شرايط مناسب و با امكانات ارتباطي و اطالعاتي برتر جهت سلطه 
فرهنگي- تمدني از اين محيط با جنگ نرم2 براي اضمحالل و به حاشيه راندن رقباي فرهنگي 
و تمدني خود در جهان اقدام نموده اند.3 در اين راستا، به دليل ساختار جوامع پيچيده كنونی كه 
متأثر از دانش و فناوری های نوين اطالعاتی و ارتباطی است و به علت پيچيدگی جوامع انسانی 
و همچنين دانش محور بودن فعاليت های اجتماعی، الزم است دانشگاه ها در رسالت های قبلی 
خود يعنی آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی، تجديد نظر كرده و بر رسالت های متناسب 
با نياز جامعه ملی و جهانی توجه كنند؛ زيرا در جوامع كنونی نيز جنگ نرم در انواع مختلفی 
همانند جنگ فكری و علمی در قالب های مختلف و با استفاده از ابزارهای متنوعی از جمله 
نهادهای علمی، دانش وارداتی، مطبوعات، كتاب ها، وبالگ ها، گروه های اينترنتی، شبكه های 
ماهواره ای و غيره شكل گرفته و در حال گسترش هستند. عمليات روانی اين جنگ ها شامل 
همه قشرهای اجتماعی، همه مكان ها و زمان ها است و تأثير آن در بين نخبگان و دانشگاهيان، 
به دليل ارتباط بيشتر و مستقيم تر آنها با جامعه اطالعاتی بيشتر است.4 از اين رو، رقابت و 

1. Communication and information revolution

2. Soft War

3. محمدعلی بصيری، »جنگ نرم عليه جمهوري اســالمي ايران«، مطالعات قدرت نرم، دوره دوم، ش5، بهار 
1391، ص151. 

4. سيد محمد حسينی و حسين علی جاهد، »تبيين رسالت دانشگاه و دانشگاهيان در مقابله با جنگ نرم«، مطالعات 
قدرت نرم، س3، ش9، پاييز و زمستان 1392، ص41. 
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منازعه قدرت های برتر در گستره قدرت نرم1 
با تأكيد بر نقش برجسته دانشگاهيان در جريان 
است و بازيگران با استفاده از سياست های علمی 
)توليد نظريه، شكســتن مرزهای دانش، ايجاد 
مكاتب و پارادايم های علمــی و...( به چالش با 
رقبای خود پرداخته و از اين طريق برتری خود 
را اثبات می نمايند. الجرم، تعارض و جنگ ها در 
عصر منازعات نرم2 از ميدان های رزم به مجامع 

علمی تغيير موقعيت داده است.3 
در خصوص اهميت پژوهش بايد اذعان شــود كه جنبش نرم افزاری و توسعه علمی در 
كشور از زيرساخت های پيشرفت و توسعه كشور اســت؛ چراكه حركت علمی، حمايت از 
تحقيق و توسعه پژوهش، نوآوری و ابداع در علوم پايه و شكستن مرزهای علم باعث توليد 
و كسب اقتدار، قدرت ملی و تحول جايگاه ايران در مناسبات سياسی و منطقه ای می شود. از 
اين رو، علم و دانايی يكی انعطاف پذيرترين و بنيادی ترين منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی 
ايران محسوب می شود. لذا تالش حوزه و دانشگاه با همت برتر و كار بيشتر در رشد فكری و 
علمی قشرهای مختلف جامعه باعث رشد و توسعه است و نتيجه حاصل از آن ايجاد انگيزه 
و اميد به آينده با استفاده از استعداد ها و توانمندی های ملی و با كمك نيروهای بومی خواهد 
بود كه در رويارويی با جنگ نرم دشــمن در القاء ناكارآمدی نظام و ممانعت از پيشرفت 
علمی كشور كارساز خواهد بود. از اين رو، مسئله ای كه امروز به عنوان نيروی محرك در 
خنثی سازی تهديدات نرم و ناتوی فرهنگی دشمن می توان از آن ياد كرد توسعه و پيشرفت 
علمی است كه از زيرســاخت های قدرت ملی نيز به حساب می آيد. به همين جهت، توجه 
جدی به توليد علوم و توسعه تحقيقات در جهت پيشگيری از استيالی مداوم جهان استكبار 
و افزايش قدرت و توانمندی ملی، همچنين دفاع از استقالل و امنيت نظام و حفظ خودباوری 
و خالقيت در سياست های كالن جمهوری اسالمی ايران تبلور يافته است.4 در نهايت اين 
كه، قدرت های جهانی برای حراست از اقتدار و جايگاه خود سعی دارند محيط علم و دانش 

1. Soft power

2. Age of soft conflict

3. ديويد مك كانل و واتانابه ياسوشی، آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم: مطالعه موردی ژاپن و اياالت 
متحده، ترجمه سيد محسن روحانی، »دانشگاه و جنگ نرم علمی«، اصغر افتخاری، دانشگاه امام صادق)ع(، 1389، 

مقدمه. 
4. علی قاسمی و حسين بابايی،»توليد علم و جنگ نرم«، كيهان، ش19807، 1389/9/14، ص12. 

تحول گفتمانی جنگ در قرن بیست و 
یکم و رویکرد نرم افزاری جنگ های 
نوین منجر به شکل گیری نوع جدید 
از منازعه در بین بازیگران بین المللی 
شده است که عموماً دارای چهره ای 
نرم و بدون خشونت می باشد. یکی 
از وجوه راهبردی این بعد از جنگ 
نرم افزاری، »جنگ علمی« می باشد 
که از قابلیت جلوگیری از پیشرفت و 

تعالی کشور هدف برخوردار است



186
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

كشورهای رو به توسعه را تضعيف نمايند و در راستای تحقق اين هدف، جنگ نرم علمی كه 
شامل مواردی نظير انحصارگرايی، تحريم علمی، ترور دانشمندان، ايجاد يأس و نااميدی در 
مراكز علمی، نفوذ علمی، انحراف دانشگاه ها از مسير اصلی علم و فناوری، ترويج تقليدگرايی 
و... است را مدنظر دارند. توضيحات فوق الذكر نشان می دهند كه جنگ نرم علمی يكی از 
مهم ترين و جديدترين گونه های جنگ در منازعات نوين و آينده اســت كه می تواند نظام 
سياسی هدف را به شدت آسيب پذير نمايد. يكی از راهكارهای مقابله و مديريت جنگ علمی 
در كشورهای رو به رشد، شناسايی راهبردهای دشمنان در تضعيف قدرت علمی بازيگران 
رقيب می باشــد. به همين منظور، مقاله حاضر تالش دارد با بهره گيری از روش تحليلی- 
توصيفی و مطالعات كتابخانه ای به تبيين »راهبردهای جنگ نرم علمی عليه جمهوری اسالمی 

ايران و راهكارهای مهار آن از منظر مقام معظم رهبری« بپردازد. 

2. چهارچوب مفهومی و نظری 
1.2. جنگ نرم

استعمار فرانو براي تداوم استيالي خود بر كشورهاي دنيا به ابزار نوين جنگ نرم متوسل 
شده است1 تا بهترين و باالترين منافع براي خود را به دست آورد و در اين ميان، جنگ نرم 
يكي از راه هاي جديد است كه قدرت هاي بزرگ براي رسيدن به اهداف مشروع يا نامشروع 
خود از آن استفاده مي كنند.2 البته توجه به اين نكته ضروری است كه جنگ نرم پديده ای 
به ظاهر جديد است اما سابقه اي به اندازه عمر انسان دارد و سلطه گران در طول تاريخ همواره 
براي تسخير انديشــه و اراده جامعه هدف از روش هاي روان شناختي استفاده نموده و آنها 
را وادار كرده اند در مسير خواسته هاي دشمن گام بردارند. در فرآيند جنگ نرم، دشمن با 
استفاده از كاالهاي فكري، علمی، سياسی و فرهنگي درصدد تغيير افكار، عقايد و مديريت 
ترجيحات ديگران برمي آيد.3 در فضاي زماني پساجنگ سرد، برداشت هاي عمدتًا نظامي 
يا كالسيك از مقوله امنيت و تهديدها جاي خود را به برداشت هاي جامع به ويژه در اشكال 
نرم افزاری داده اند. در جنگ نرم نيز باورها، عقايد، ارزش ها، احساسات و شناخت و در نهايت 
رفتارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي افراد و گروه ها در اردوگاه رقيب مورد هدف 

1. سيد محمدرضا سيدي و سياوش صلواتيان، »تدوين راهبردهاي سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا. در جنگ نرم«، 
راديو تلويزيون، ش27، تابستان 1394، ص115. 

2. محمد فالح تفتی، »مقدمه اي بر تاكتيك ها و ابزارهاي جنگ نرم«، ره آورد سياســي، ش47، بهار و تابستان 
1395، ص7. 

3. سيد حسين عليانسب و محمد كاوياني، »بررسي سوءاستفاده نظام سلطه از دانش روان شناسي در مديريت 
جنگ نرم عليه انقالب اسالمي«، پژوهش هاي انقالب اسالمي، ش18، پاييز 1395، ص149. 
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قرار مي گيرند.1 به همين دليل است كه جنگ نرم 
يك جنگ بدون خون ريزي و مبتني بر راهكارهاي 
اجتماعي و فرهنگي اســت؛ به گونــه ای كه در 
فرآيند آن، قدرت هاي مهاجم از مرعوب سازي 
و ايجاد بحران هاي فرهنگي و اجتماعي بهره گيري 
مي كنند، تا با يك شوك ذلت بار قدرت و فرهنگ 

خود را به جامعه هدف غالب كنند.2 
دشــمنان برای جنگ نرم عليه نظام سياسی 

اسالم از شيوه هاي مختلفي از قبيل تكذيب، تحريف، كتمان حقيقت، ايجاد شك و شبهه، كفر 
ورزيدن، شرك، خرافات، درآميختن حق و باطل، مجادله، دروغ بستن به خدا، ايمان به بعضي 
و كفر به بعضي ديگر، خروج از دين و سوءاستفاده از مقدسات بهره می گيرند.3 برخي از اهداف 
فرهنگي ترسيم شده در فرآيند جنگ نرم، شامل فلج ســازي راهبردي، مشروعيت زدايي، 
تخريب فرهنگ راهبردي نظام سياسي، تضعيف سرمايه هاي اجتماعي، دگرديسي سبك 
زندگي، انسجام زدايي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ايجاد گسست اجتماعي، استحاله باورها و 
ارزش هاي اساسي و غيره است و با ايجاد بسترهاي الزم براي اين موارد، جنگ نرم مي  تواند 
موفق به تحصيل اهداف شود.4 در يك جمع بندی می توان اذعان داشت كه جنگ نرم، فراتر از 
تقابل نظامي دولت ها در بخشي از يك جغرافياست؛ بلكه در اذهان و باورها شكل مي گيرد و در 
صورت به بار نشستن ترفندهاي دشمن، به سختي مي توان جامعه را از آثار آن مصون نمود.5 
نفوذ در مراكز علمي و دانشگاهي يكی از مصاديق جنگ نرم می باشد6 كه دشمنان امروزه برای 
مهار كشورهای در حال توسعه از اين روش بهره می گيرند. اين بعد از جنگ نرم شامل حوزه های 

1. خليل اهلل سردارنيا، »تأثير جنگ نرم بر آسيب پذيري و تهديد امنيت اقتصادي ايران«، انقالب اسالمي، ش20، 
پاييز 1395، ص57. 

2. حميدرضا حاتمي و ديگران، »بررسي رابطه بين آگاهي به جنگ نرم، هويت فرهنگي و سبك زندگي مبتني بر 
مصرف كاالي فرهنگي«، روانشناسي نظامي، ش26، تابستان 1395، ص21. 

3. علي رشيدپور و ديگران، »تحليل جنگ نرم اعتقادي، بر مبناي آموزه هاي قرآن كريم«، دانش سياسي، پاييز 
و زمستان 1394، ش22، ص75. 

4. حسين رفيع و سيد محمدجواد قربی، »مختصات اهداف فرهنگي- اجتماعي ترسيم شده در فرآيند جنگ نرم«، 
مهندسي فرهنگي، ش79، بهار 1393، ص192. 

5 سيد مســعود جزايری، »جنگ نرم از ديدگاه مقام معظم رهبري«، راهبرد فرهنگ، ش16، زمستان 1390، 
ص7. 

6. سيد رضا موسوي و مجتبي دولتي، »شيوه هاي سياســي- اجتماعي جنگ نرم در رهيافت قرآني«، مطالعات 
عمليات رواني، ش44، بهار و تابستان 1395، ص7. 

رقابت و منازعه قدرت های برتر در 
گستره قدرت نرم با تأکید بر نقش 
برجسته دانشگاهیان در جریان است 
و بازیگران با استفاده از سیاست های 
علمی )تولید نظریه، شکستن مرزهای 
دانش، ایجاد مکاتب و پارادایم های 
علمی و...( به چالش با رقبای خود 
پرداخته و از این طریق برتری خود را 

اثبات می نمایند



188
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

شناختی، معرفتی، ارزشی و اعتقادی، تربيتی، آموزشی 
و... می شود و دستاورد آن می تواند خسارت آفرين و 
نابودكننده باشد. در ادامه به بررسی بعد جنگ نرم 

علمی خواهيم پرداخت. 
2.2. جنگ نرم علمی

در حال حاضر تعداد كشــورهايی كه معتقدند 
آموزش و پرورش بهترين راه برای ترويج منافع 
ملی در سطح جهانی اســت، افزايش می يابد. به 
خصوص قدرت های بزرگ توجه ويژه ای به اهميت و استفاده از آموزش به عنوان يك ابزار 
مؤثر و منبع قدرت نرم را آغاز كردند. همچنين، يك سيستم آموزشی موفق ملی می تواند 
به ايجاد يك تصوير مطلوب تر و پايدار در ميــان مخاطبان بين المللی كمك كند؛ در نتيجه 
بيشترين قدرت نرم كشور را افزايش می دهد.1 بر اساس مطالعات آلتباچ و پترسون كه با 
عنوان »آموزش عالی به مثابه پروژه قدرت نرم امريكا« منتشر شده است، از نفوذ دانشگاهی 
امريكا به عنوان عنصر كليدی قدرت نرم اين كشور ياد می شود كه مترصد انتقال ارزش و 
فرهنگ امريكايی به جهان هستند.2 از اين رو، فعاليت های علمی قدرت های بزرگ در راستای 
موفقيت اهداف رسمی سياست خارجی، نفوذ علمی و كسب نتايج مطلوب برای كشورشان بر 
اساس مبادالت و روابط علمی می باشد.3 دانشگاه ها و مراكز علمی در فرآيند جنگ نرم تأثير 
ژرفی بر ذهن محققان، اهالی علم و دانش، فارغ التحصيالن و دانش آموزان نهاده و به منشائی 
برای قدرت نرم كشورهای توانمند در عرصه علم تبديل می شوند. به همين منظور مقامات 
كاخ سفيد می كوشند تا امكان تحصيل فرزندان اكثر حاكمان و پادشاهان منطقه خاورميانه و 
آفريقا را در دانشگاه های اين كشور فراهم آورند. اين امر نه تنها به نفوذ و تأثير آينده امريكا در 
اين كشورها كمك می كند بلكه بر نحوه نگرش اين گروه نسبت به امريكا نيز تأثير می گذارد.4

جوزف نای در مقاله ای با عنوان »قدرت نرم و آموزش عالی«5 در خصوص نقش آموزش 

1. Aidarbek Amirbek & Kanat Ydyrys,“Education And Soft Power: Analysis As An Instrument 
Of Foreign Policy”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No 143, 2014, p514.

2. ديويد مك كانل و واتانابه ياسوشی، همان، فيليپ آلتباچ و پتی مك پترسون، »آموزش عالی به مثابه پروژه 
قدرت نرم امريكا«، ص78-80. 

3. ديويد مك كانل و واتانابه ياسوشی، همان، آلن ماشيكو، و هوری ميكی، »پرورش قدرت نرم: تأثير مبادالت 
دانشگاهی ميان اياالت متحده-ژاپن«، ص152-153. 

4. محمودرضا گلشن پژوه، جمهوری اســالمی ايران و قدرت نرم، تهران، دفتر گســترش توليد علم، 1387، 
ص80-81. 

5. Joseph Nye, Soft Power and Higher Education, Harvard University, 2005, pp 13-14.

جنبش نرم افزاری و توسعه علمی در 
کشور از زیرساخت های پیشرفت و 
توسعه کشور است؛ چراکه حرکت 
علمی، حمایت از تحقیق و توسعه 
پژوهش، نوآوری و ابداع در علوم 
پایه و شکستن مرزهای علم باعث 
تولید و کسب اقتدار، قدرت ملی 
و تحول جایگاه ایران در مناسبات 

سیاسی و منطقه ای می شود
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عالی در جنگ نرم علمی بيان می كند: 
كالج ها و دانشگاه ها می توانند با ترويج يك درك بهتر از قدرت و توصيف 
مهمترين راه های چگونگی تغيير دنيا در بيست تا سی سال گذشته، به باال 
رفتن ســطح گفتمان و پيشرفت سياســت خارجی امريكا كمك كنند. ما 
می توانيم به تدريج در ذهن دانشجويان خود و به طور كلی افكار عمومی، 
دركی بهتر از واقعيت های جامعه جهانی در هم تنيده خود را وارد كرده و 
چهارچوب مفهومی را كه برای مديريت موفق چشم انداز جديدی پيشرو 
بايد درك كنيم، در ايشان تزريق نماييم. بسياری از ناظران بر اين باورند 
كه آموزش عالی امريكا قدرت نرم قابل توجهی برای اياالت متحده توليد 
می كند. برای مثال كالين پاول، وزير امور خارجه، در سال 2001 گفت: »من 
نمی توانم داشته ای با ارزش تر از دوســتی با رهبران آتی دنيا كه در اينجا 
تحصيل كرده اند برای كشور خودمان نام ببرم.« در جنگ سرد، با تركيبی 
از قدرت سخت و نرم، كار را پيش برديم. مبادالت آكادميك و فرهنگی 
ميان اياالت متحده و اتحاديه جماهير شــوروی، كه در دهه 1950 آغاز 
شد، نقشی مهم در تقويت قدرت نرم امريكا ايفا كرد. بدبين های امريكايی 
در آن زمان هراس داشتند كه دانشمندان و عوامل كا گ ب كه به امريكا 
می آيند، »از غفلت ما سوءاستفاده كنند«؛ با اين حال ايشان از اين امر غافل 
بودند كه اين افراد ايده های سياســی را به همراه رازهای علمی ما در خود 
جذب می كردند. از آنجا كه مبادالت بر نخبگان تأثير گذاشت، يك يا دو 
عامل ارتباطی كليدی می تواند تأثير سياسی عمده ای داشته باشد. برای مثال 
الكساندر ياكوولف به شدت متأثر از مطالعات خود در كنار ديويد ترومن، 
استاد علوم سياسی در دانشگاه كلمبيا به سال 1958 بود. ياكوولف در نهايت 
رياست يك مؤسسه بســيار مهم را بر عهده گرفت، به عضويت پوليتوبرو 
درآمد و تأثيرات ليبراليزه ســازی بســيار جدی بر ميخائيل گورباچوف، 
رهبر شوروی، گذاشت. از سال 1958 تا 1988، پنجاه هزار روس در قالب 
برنامه های تبادالت رسمی از اياالت متحده ديدن كردند. بر خالف امروز 
كه سياســت های محدودسازی ارايه رواديد باعث شــده است كه شمار 
درخواست دانشجويان خارجی برای پذيرفته شدن در اياالت متحده كاهش 
يافته است. پيامد های طوالنی مدت اين محدوديت آن است كه دانشجويان 
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با استعداد خارجی به دنبال آموزش های عالی در ديگر نقاط جهان خواهند 
رفت و در نتيجه امريكا فرصت نفوذ بر دانشجويان خارجی و ياد گرفتن از 
ايشان را از دست می دهد. اين خود باعث می شود آگاهی امريكا از اختالفات 
فرهنگی از ميان رود؛ آن هم زمانی كه بايــد در مورد تصورات خارجی از 

خودمان حساس تر و كمتر غافل باشيم.1 
از اين رو، پروژه سيا و دستگاه های سياسی و امنيتی امريكا برای جنگ علمی از طريق علوم 
انسانی امری جدی و تأثيرگذار است كه اسناد منتشرشده از برخی از پروژه های دستگاه های 

امنيتی اين كشور بر اين مدعا تأكيد دارد.2
علم و فناوری و پيشــرفت های آن می توانند برای اعمال قدرت از ســوی كشــورهای 
توسعه يافته به كار گرفته شود. اگر اين پيشــرفت ها وابستگی محتوايی و فكری ايجاد كند 
می توانند منجر به مهاجرت نخبگان، تقليد فكری و ترجمه بدون توجه به شرايط بومی شود. 

جنگ های نرم اين حوزه به اشكال زير اتفاق می افتد: 
الف. آموزش: محتواها، روش ها، فضاها و رسانه های آموزشی عناصری در فرآيند آموزش 
هستند كه بيگانه بودن اين عناصر به فرهنگ، دين و آداب و رسوم يك ملت، غير بومی و 
تقليدی بودن می تواند آنها را به وســيله ای برای اقدام به جنگ نرم تبديل كند. محتواهای 
نظری صرف و غير فعال، روش های آموزشی سنتی، استادمحوری، تأكيد بر محفوظات به 
جای خالقيت، تفكر انتقادی و انديشيدن فعال، اســتفاده از رسانه های آموزشی نامناسب 
مانند فيلم های آموزشی بيگانه كه متضاد با نظام ارزشی يك ملت هستند، تأكيد بر آموختن 
مهارت های مختلف مناسب با نيازمندی های جوامع بيگانه و ايجاد فضای آموزشی مناسب 
فرهنگ بيگانه از مواردی هستند كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم عناصر آموزشی را تبديل 
به ابزارهای جنگ نرم كرده و فارغ التحصيالن نظام آموزشی را تبديل به سربازان بيگانه، 

بی تعهد به وطن و عاری از بصيرت می كنند.3 
ب. پژوهش: در اين زمينه از روش های جنگ نرم ماننــد فريب، دروغ، بزرگ نمايی و 
بی اعتبارسازی استفاده زيادی می شود. معتبر جلوه دادن مجالت علمی و يافته های علمی 
خودی و در مقابل بی اعتبار جلــوه دادن مجالت و يافته های تحقيقاتــی ملت های ديگر، 
بزرگ نمايی و جهان شــمول نشــان دادن اولويت های تحقيقاتی خودی، تأكيد بر اعتبار و 
برتری بانك های اطالعات پژوهشی و معرفی اين مخازن اطالعات علمی به عنوان شاخص 

1. جوزف نای، »قدرت نرم و رابطه آن با آموزش عالی«، مشرق نيوز، 1393/4/11. 
2. تحريريه انديشه و راهبرد، »نفوذ علمی«، انديشه و راهبرد، ش23، مرداد 1395، ص56. 

3. سيد محمد حسينی و حسين علی جاهد، همان، ص41.
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و معيار سنجش كيفيت و كميت توليدات علمی 
كشورها، ارايه بورس های تحصيلی و تحقيقاتی )از 
كارشناسی ارشد تا پســا دكتری( و فرصت های 
مطالعاتی برای انديشمندان كشورهای در حال 
توسعه در جهت استفاده از آنها برای رفع نيازهای 
تحقيقاتی و همچنين تغييــر ذهنيت آنها به نفع 
اولويت های خودی از اقداماتی هستند كه اغلب 
به طور غيرمســتقيم تغيير ذهنيت ها، وابستگی 
علمی و فكری و خدمت به بيگانه را به دنبال دارد.

پ. تربيتی: حوزه تربيتی ناظر بر اقداماتی اســت كه نيروی انســانی را تحت تأثير قرار 
می دهد. برخی از تحليل گران غربی بر اين عقيده هستند كه جمهوری اسالمی را می توان با 
نفوذ به درون ذهنيت علمی دانشجويان در قالب فرآيندهايی چون بورس و غيره، با بحران 
مواجه نمود. وارد شدن در جريان های سياسی بدون داشتن قدرت تحليل و تفكر انتقادی، 
تقليد كوركورانه، چند جبهه كردن تشكل های دانشجويی و متضاد نشان دادن آنها، تغيير 
رسالت اصلی دانشجو )يادگيری، پژوهش، مهارت ورزی و دستيابی به ذهنيت فلسفی( به 
تغييردهنده نظام ارزشی و سياسی موجود )با تقويت تفكر راديكال(، جذب دانشجويان در 
شبكه های اجتماعی معاند يا در فرقه ها و تشكل های هدايت شده از طرف بيگانه، نمونه هايی 
از راه های جنگ نرم از طريق دانشجويان هستند. از نظر اسالم انسان رشديافته كسی است 
كه اهل فكر و تشخيص باشد و اگر وی فكر و انديشه خود را به طرز صحيحی به كار گيرد و 
هدف او تنها درك حقيقت باشد، می تواند راه رستگاری را از سبيل گمراهی تشخيص دهد. 
نقش معلم و مربی در جامعه اسالمی، نقش طراز اول است و به همين دليل، ايران مدت هاست 
برای اسالمی كردن دانشگاه ها تالش می كند. در صورتی كه اعضای هيئت علمی ويژگی های 
مورد نظر گفتمان انقالب اسالمی را نداشته باشند قابليت تبديل شدن به عناصری بيگانه 
يا مخالف با فرهنگ و ارزش های اسالمی را خواهند داشت. دشمن از جايگاه و نقش اعضای 
هيئت علمی در شكل دهی و هدايت دانشجويان و ســرمايه های آينده جامعه آگاه است. 
بنابراين با تبليغات رسانه ای زياد، با اختالف افكنی بين عالمان دانشگاهی و حوزوی، با دادن 
امكانات و مشوق های مادی، دادن اعتبار و ارزش كاذب به اين قشر فرهنگ ساز، اين امكان را 
برای خود فراهم می كند كه با استفاده از اساتيد فريب خورده، كالس های درسی دانشگاه ها را 
تبديل به محل آموزش و تبلغ فرهنگ و برنامه های خود و تربيت نيروی مورد نياز خود كند.1 

1. همان. 

فرهنـگي  اهــداف  از  بـرخي 
ترسـیـم شـده در فرآینــد جنگ 
نرم، شامل فلج سازي راهبردي، 
مشروعیت زدایي، تخریب فرهنگ 
راهبردي نظام سیاسي، تضعیف 
سرمایه هاي اجتماعي، دگردیسي 
سـبک زنـدگـي، انسـجام زدایي 
سیاسي، اجتماعي و فرهنگي، ایجاد 
گسست اجتماعي، استحاله باورها 

و ارزش هاي اساسي و غیره است
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حوزه های جنگ نرم

آموزش

پژوهشتربيت

نمودار1. حوزه های جنگ نرم

به هر روی، جنگ علمی بخشــی از پروژه گســترده جنگ نرم محســوب می شود كه 
تالش دارد كه كشــور هدف را از حيث توانمندی علمی وابسته و عقب مانده نگاه دارد و با 
برنامه ريزی  های دقيق در حوزه روابط علمی، مراودات دانشگاهی، ديپلماسی علم و فناوری، 
بورسيه ها، فرصت های مطالعاتی، تهيه هزينه های مالی پروژه های دانشگاهی، تأييديه های 
تحصيلی، رواديد علمی و... تالش دارد در نظام آموزش و پرورش كشــور هدف نيز نفوذ 
و رخنه علمی كند. دستاورد اين اقدامات نيز فلج ســازی علمی خواهد بود؛ به گونه ای كه 
استضعاف علمی به همراه وابستگی همه جانبه در عرصه علم و دانش )حوزه نظری، بنيادی و 
كاربردی( منجر به تغيير نگرش ها و ايده های اساسی جامعه آماج جنگ می شود. بازيگران 
بين المللی در فرآيند جنگ علمی تالش دارند با انحصار توليدات علمی خود، كشورهای ديگر 
را از رسيدن به پيشرفت در عرصه های مختلف علم، دانش و فناوری های نوين و برترساز 
بازدارند و در اين مســير از تغيير نگرش، ترور دانشمندان، ملتهب كردن فضای دانشگاه و 
مجامع علمی، نفوذ علمی، كارشكنی در مراودات علمی، فشارهای سياسی و... بهره می گيرند. 

دیده بانی  ایران؛  اسالمی  جمهوری  عليه  علمی  نرم  جنگ  راهبردهای   .3
روش های جنگ علمی 

دشمنان برای تضعيف قدرت علمی كشورهای در حال پيشرفت و به خصوص توانمندی 
علمی جمهوری اسالمی ايران از روش ها و راهبردهای متنوعی بهره می گيرند كه برخی از 

اين راهبردها به قرار زير است:
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1.3. تأکيد بر نهضت ترجمه گرايی
جريان ترجمه گرايی بــه صورت يكی 
از چالش های اساســی و تهديد كننده در 
حوزه توليد دانش و علم بومی محســوب 
می گردد. روند رو بــه تصاعد ترجمه ها و 
توجه و تأكيد افراطی بــه علوم ترجمه ای، 
در طول زمان باعث اغفال از دانش محلی و 
كتب بومی گشته است. بدين ترتيب دانش 
و علم بومی كه نتيجه مطالعات و بررســی 
چندين ساله انديشمندان رشته های مختلف 
است و با مقتضيات فرهنگی و شرايط زمانی 
جامعه سازگاری بيشتری دارد، رفته رفته 

از يادها فراموش می گردد.  با آن كه در قرون اخير ترجمه در كشور ما دارای قدمت زيادی 
نيســت، اما بازتاب های نامطلوبی را در حوزه توليد علم ايران بر جای گذاشته است. افراط 
در ترجمه گرايی دارای تبعات نامطلوب و آسيب رسان به حوزه علم پروری و دانش آموزی 
می باشد. نظريه زدگی، پذيرش ناسنجيده مباحثی كه در اغلب موارد با پشتوانه های عقيدتی 
و ايدئولوژيك ملی و مذهبی ايران سنخيت و قرابت ندارد، كمرنگ تر نمودن هويت علمی 
بومی و تخريب تالش های دلسوزانه دانشمندان ملی از جمله آسيب های بارز گرايش افراطی 
به جريان ترجمه  گرايی می باشد. مقهور نظريات غيربومی گشتن، مغفول ماندن دانش ملی 
و قلّت رويكرد انتقادی به جريان ترجمه از تبعات نامطلوب افراط در ترجمه و آسيب ها و 

بازتاب های جريان ترجمه گرايی می باشد.1 
قدرت های علمی تالش دارند با تبليغات خويش، آثار علمی و دســتاوردهای خود را به 
عنوان آمال كشورهای رو به رشــد معرفی نمايند. استعمارگران طی قرون متمادی تالش 
دارند تا مجامع علمی كشورهای اسالمی را مرعوب خود سازند تا اين كشورها به سمت و 
سوی پيشرفت علمی گام ننهند و صرفًا به ترجمه آثار آنها مشغول باشند. افزايش نهضت 
ترجمه گرايی در كشورها منجر به »تسليم شدگی علمی در برابر جريان سلطه علمی« می باشد. 
امروزه در فرآيند جنگ نرم علمی كه در سطوح مختلف راهبردی و تاكتيكی در حال وقوع 
است، چند كشور صاحب تكنولوژی، فناوری و علوم راهبردی تالش دارند تا كشورهای ديگر 

1. ليال نعمتــی، »بومي گرايي در ترجمــه آثار علمي: ردپاي ترجمه در علوم انســانی«، رســالت، ش7452، 
1390/10/17، ص18. 

دانشگاه ها و مراکز علمی در فرآیند جنگ 
نرم تأثیر ژرفی بر ذهن محققان، اهالی علم 
و دانش، فارغ التحصیالن و دانش آموزان 
نرم  قدرت  برای  منشائی  به  و  نهاده 
کشورهای توانمند در عرصه علم تبدیل 
می شوند. به همین منظور مقامات کاخ 
سفید می کوشند تا امکان تحصیل فرزندان 
اکثر حاکمان و پادشاهان منطقه خاورمیانه 
و آفریقا را در دانشگاه های این کشور 
فراهم آورند. این امر نه تنها به نفوذ و تأثیر 
آینده امریکا در این کشورها کمک می کند 
بلکه بر نحوه نگرش این گروه نسبت به 

امریکا نیز تأثیر می گذارد
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را وادار به ترجمه آثار خودشان سازند و از توليد بومی انديشه، دانش و فناوری در كشورهای 
ديگر ممانعت به عمل می آورند. در يكی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی آمده است: 

نبايد به  طور دائم در عرصه  تجربه و ترجمه- علم ترجمه ای، حتی فكر 
ترجمه ای، ايده و مكتب و ايدئولوژی و اقتصاد و سياست ترجمه ای- بمانيم؛ 
زيرا اين ننگ است برای انسان كه از خرد، سنجش، تحليل و درك و فهم 
خود استفاده نكند و چشم را روی هم بگذارد و مرعوب موج تبليغاتی ای شود 
كه بر او تحميل می كنند، تا سخنی را بپذيرد. بزرگترين باليی كه مستقيم و 
غيرمستقيم در اين دويست سال دوران استعمار بر سر ملت های مشرق و 
به خصوص ملت های اسالمی آمد، همين بود كه در مقابل تبليغات غرب 
مرعوب شدند و عقب نشينی كردند. اين تهاجم خونين و بسيار سهمگين را 
كه سردمداران استكبار غربی از طريق فرهنگ به آنها كردند، نتوانستند 
تحمل كنند و مجبور شدند عقب نشينی كنند و دست هايشان را باال ببرند. 
در همه  زمينه های زندگی، غربی ها و اروپايی ها فكری را پرتاب كردند كه 
هر كس با آن مخالفت كرد، شروع كردند به هوچی گری و مسخره و اهانت 

كردن؛ فشار آوردند تا فرهنگ خودشان را حاكم كنند.1
مقام معظم رهبری معتقد هســتند كه علم ترجمه ای برای رشــد ايران اسالمی و ساير 

كشورهای در حال پيشرفت مناسب نيست و كشورها بايد به فكر علم آفرينی باشند: 
علم ترجمه ای محض خوب نيســت؛ مگر به عنوان يك وسيله. ما نبايد 
دچار ترجمه شويم. علم و فرهنگ ترجمه و سيستم ها و روش های ترجمه ای، 
درست نيست. ما به عنوان يك ملت بااســتعداد، بايد علم آفرينی كنيم و 
می توانيم. كسانی كه علم آفرينی كرده اند، هم از لحاظ استعداد و هم از لحاظ 
سوابق علمی درخشان تاريخی ای كه ما داريم، از ما جلوتر نبودند؛ بنابراين 
ملت ما می تواند. اين به عنوان طرح يك خواسته عمومی در دانشگاه هاست، 

تا ان شاءاهلل همه آن را دنبال كنند.2 
دشمن در جنگ علمی تالش دارد تا ايران وابستگی علمی داشته باشد و با افزايش روند 
ترجمه گرايی، استقالل علمی ايران را مورد خدشــه قرار دهد و اين امر منجر به اتكای به 
بيگانگان در فرآورده های علمی می شود. نهضت ترجمه گرايی چيزی جز اضمحالل هويت 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از دانشجويان قزوين، 1382/9/26. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی، 1382/2/22. 
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مستقل علمی، وابستگی پايدار به قدرت های استبدادی، تضعيف پايه های استحكام ساخت 
قدرت ملی، تضعيف نهادهای علمی، فروكش كردن روحيه جهاد علمی و... برای جامعه ايرانی 
به ارمغان نخواهد آورد. ترجمه برای پيشــرفت علم خوب است اما نبايد به امری دائمی و 
مستمر در علوم مختلف تبديل شود و مانعی بزرگ در راه توليد علمی كشور باشد. به همين 

منظور، مقام معظم رهبری هشدار می دهند: 
تحقيق، منبع تغذيه  آموزش اســت. ما اگر تحقيق را جدی نگيريم، باز 
سال های متمادی بايستی چشم به منابع خارجی بدوزيم و منتظر بمانيم كه 
يك نفر در يك گوشه  دنيا تحقيقی بكند و ما از او يا از آثار تأليفی بر اساس 
تحقيق او استفاده كنيم و اينجا آموزش بدهيم. اين نمی شود؛ اين وابستگی 
است؛ اين همان ترجمه گرايی و عدم اســتقالل  شخصيت علمی  برای يك 
كشور و برای يك مجموعه  دانشگاهی اســت. دانشگاه يك كشور، محيط 
علمی يك كشور ضمن اينكه ارتباطات علمی خودش را با دنيا حفظ می كند، 
از تبادل علمی، از گرفتن علمی هيــچ ابايی ندارد. من بارها گفته ام كه ما از 
شاگردی ننگمان نمی شود كه شاگردی كنيم؛ استاد پيدا بشود، ما پيش او 
شاگردی می كنيم؛ اما از اين ننگمان می شــود كه هميشه و در همه  موارد 
شاگرد باقی بمانيم؛ اين كه نمی شــود. برای يك مجموعه  علمی، اين مايه  
منقصت1 است كه در پژوهش و تحقيق كه منشأ و منبع رويش علمی است، 

ضعيف باشد؛ بايد بتواند از لحاظ علمی متكی به خود باشد.2
2.3. ايجاد رکود علمی در مجامع آکادميك ايران

يكی از ترفندهای دشمنان برای اضمحالل انقالب اسالمی و جلوگيری از رشد پايدار جامعه 
ايران، بهره گيری از عناصر فاسد و منافق در ايجاد وقفه در حركت علمی كشور بوده است تا 
جايی كه در فرآيند جنگ نرم، قدرت های جهانی مترصد »ركود ساختن روند علمی« ايران 

بوده اند. در همين راستا، مقام معظم رهبری می فرمايند: 
از اوايل پيروزی انقالب، يكی از توطئه های دشمنان كه سعی می شد به وسيله  
عناصر خائن، در داخل كشور به مرحله  اجرا درآيد، به ركود كشيدن كارهای 

كشور و تعطيل حركت و توليد و آفرينش و نوآوری علمی و عملی بود.3
تالش دشمن در پروژه »ركودســازی جريان علم و دانش« می تواند منجر به وابستگی 

1. نقصان و عيب 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و رؤسای دانشگاه ها، 1386/7/9. 

3. پيام رهبر انقالب اسالمی به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت، 1368/3/18. 
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علمی، ممانعت از رشــد واحدهــای علم و 
فناوری، مهاجرت نخبگان، كاهش ســطح 
توليدات علمی در مقياس جهانی، عدم تحقق 
برنامه ريزی ها در سياست های كالن علم و 
فناوری، عقب ماندن ايران در رقابت علمی با 

كشورهای منطقه و... شود. 
3.3. ممانعت از واردات محصوالت علمی 

به ايران
در فرآيند جنگ علمی، قدرت های دارای 
صاحب علم و فناوری برای عقب نگاه داشتن 
كشــورهای ديگر تالش می كنند تا از ورود 
محصوالت علمی- كاربردی و اساسی به كشورهای هدف جلوگيری نمايند و اين موضوع 
در روندهای جهانی به خوبی قابل مشاهده است. از اين رو، سلطه علمی حاكم بر نظام جهانی 
مبتنی بر استراتژی جلوگيری از ورود حقيقی علم به كشورهای غيرهمسو می باشد. به تعبير 

رهبر انقالب اسالمی: 
نظام سلطه، يعنی رابطه  سلطه گر و سلطه پذير باقی بماند و حاكم بر نظم 
جهانی باشد، بايد نگذارند آن بخشــی كه آنها مايل اند سلطه پذير باشند، 
دارای علم شــوند؛ اين يك استراتژی اســت كه برو برگرد ندارد و االن 
رفتارشان هم در دنيا بر همين منوال است؛ لذا بايد برای كسب علم و تحقيق 
جهاد كرد؛ بايد كار كرد. ما در دوران قبل از انقالب ســال های متمادی از 
علم دور مانديم. يك دوره، دوره  خواب و غفلت مطلق بود؛ يك دوره هم كه 
بيداری و آگاهی به  طور طبيعی در بين ملت ها به وجود آمد، دوره  فريب بود. 

نمی گذاشتند علم به معنای واقعی كلمه وارد كشور شود.1
4.3. وابستگی علمی

»وابستگی« در سطوح مختلف نيز مدنظر جريان استكباری در فرآيند جنگ نوين می باشد 
كه يكی از مصاديق آن، وابســتگی علمی می باشد. فلســفه اقدامات استكباری در جريان 
منازعات علمی، جلوگيری از استقالل كشور در حوزه دانش و فناوری می باشد. به عبارت 
ديگر، استراتژی »محتاج سازی كشورهای غيرهمسو در حوزه علم و فناوری« برای كشورهای 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهی، 1383/4/1. 

قدرت های علمی تالش دارند با تبلیغات 
خویش، آثار علمی و دستاوردهای 
خود را به عنوان آمال کشورهای رو به 
رشد معرفی نمایند. استعمارگران طی 
قرون متمادی تالش دارند تا مجامع 
علمی کشورهای اسالمی را مرعوب 
خود سازند تا این کشورها به سمت و 
سوی پیشرفت علمی گام ننهند و صرفاً به 
ترجمه آثار آنها مشغول باشند. افزایش 
نهضت ترجمه گرایی در کشورها منجر 
به »تسلیم شدگی علمی در برابر جریان 

سلطه علمی« می باشد
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مستقل بسيار خطرناك است و می تواند زمينه های اســتثمار آنها را فراهم آورد. از اين رو، 
»فلسفه  استكباری است كه كشورهايی كه می خواهند تحت سلطه باشند، نبايد در دانش و 
فناوری استقالل داشته باشند؛ بايد دستشان دراز باشد؛ محتاج آنها باشند.«1 به عنوان نمونه 
تاريخی، غرب با وابستگی علمی رژيم پهلوی سعی در سلطه همه جانبه بر ايران داشت و به 
همين منظور با رسوخ در برنامه های علمی، آموزشی، تربيتی و پژوهشی تالش داشت تا جامعه 
ايرانی را به يك ملت وابسته تبديل نمايد كه در پرتو چنين امری، به راحتی بتواند مقاصد شوم 

و منافع زياده خواهانه خود را پيگيری نمايند. رهبر انقالب اسالمی می فرمايند: 
برنامه های علمی و تحصيلی و آموزشی در كشور ما چيزی بود كه ديگران 
برای كشوری كه بايد هميشه از آن استفاده كنند و آن را استثمار نمايند، 
طراحی كرده بودند و همان عمل می شــد. فرهنگی هم در كنارش وجود 
داشت؛ فرهنگ وابستگی علمی و عملی به غرب و بزرگ انگاشتن غرب؛ به 
طوری كه اصاًل نمی شود به سايه  او رسيد؛ چه برسد كه به خود او رسيد و 

اصاًل او را عقب گذاشت. انقالب آمد اينها را به هم زد.2
»وابسته سازی كشورها در حوزه علم و فناوری« به مثابه يكی از راهبردی ترين اصول جنگ 
نرم علمی، می تواند منجر به فلج سازی راهبردی جريان علمی كشور شود و نظام سياسی را 
در حوزه اقتصاد و سياست تحت الشعاع قرار دهد به گونه ای كه اين وابستگی منجر به باج 

دادن سياسی به اصحاب دانش و فناوری می شود. 
5.3. انتقال علوم نسخ شده و غيرکاربردی

كارگزاران جنگ علمی تالش دارند در حوزه علم و فناوری، مطالب دست دوم، منسوخ، 
تاريخ گذشته و عمومًا دست كاری شده را در اختيار كشورهای در حال پيشرفت قرار دهند 
تا از اين طريق بتوانند روند استعمار و سلطه خود را حفظ نمايند. از اين رو، انتقال علم و دانش 
به كشورهای آسيايی، آفريقايی و...، عمومًا غيركاربردی و نسخ شده می باشد. رهبر انقالب 

اسالمی در اين خصوص بيان می كند: 
به طور علمی معتقدم كه يك خودآگاهی جمعی بايد در همه محيط های 
علمی نسبت به فرهنگ وارداتی و تحكم آميز و زورگويانه غربی به  وجود 
آيد... می خواهد همه باورها و چهارچوب های مورد پســند خودش برای 
ملت ها و كشــورهای ديگر را به آنها تحميل كند. اين است كه يك كشور 

1. همان. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از نخبگان علمی، 1381/7/3. 
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گاهی به تفكر و ذائقه ترجمه ای دچار می شود. فكر هم كه می كند، ترجمه ای 
فكر می كند و فرآورده های فكری ديگران را می گيرد. البته نه فرآورده های 
دست اول؛ فرآورده های دست دوم، نسخ شــده، دستمالی شده و از ميدان 
خارج شده ای را كه آنها برای يك كشور و يك ملت الزم می دانند و از راه 
تبليغاتی به آن ملت تزريق می كنند و به عنوان فكر نو با آن ملت در ميان 

می گذارند. اين برای يك ملت از هر مصيبتی بزرگ تر و سخت تر است.1
6.3. تزريق روحيه حقارت علمی در سطوح مختلف جامعه

فلج سازی محافل علمی كشور از طريق تزريق روحيه حقارت، يأس، نااميدی و كسالت 
بسيار خطرناك است و دشمنان از طريق رسانه های شنيداری، ديداری و نوشتاری دائمًا با 
سياه نمايی، تبليغات منفی و شگردهای رســانه ای ديگر مترصد القای روحيه حقارت علمی 
هستند. ملتی كه احساس حقارت و ناميدی در فعاليت های علمی و فناوری داشته باشد، روند 
رو به رشد علمی آن كاهش می يابد و روحيه فعاليت، كنشگری، اختراع، توليد علم و... در آن 
جامعه تزلزل می يابد تا جايی كه غالب جامعه به لحاظ روانی به اين نتيجه می رسند كه ديگر 
امكان رويارويی علمی با قدرت های برتر در حوزه دانش وجود ندارد و به همين منظور، دست 
از تالش، ابتكار، نوآوری و خلق محصوالت علمی برمی دارند و به ســمت و سوی وابستگی 

علمی سوق می يابند. رهبر انقالب اسالمی در خصوص اين راهبرد بيان می كنند: 
محيط علمی  بايد در عين آن كه باالترين بهره  ممكن را از دانش پيشرفته  
جهان می برد، متكی به خود و مبتكر و خالق و كاوشــگر باشد. نظام سلطه  
جهانی هميشه كوشيده است كه به  وســيله  عوامل تبليغی خود، احساس 
حقارت و ناتوانی و نيــاز را در ملت هايی كه از قافلــه  علم و فناوری عقب 

مانده اند، تقويت كند و آنان را هميشه نيازمند خود نگاه دارد.2 
دشمنان سعی می كنند با بهره گيری از نيروهای وابسته علمی خود در دانشگاه ها و محافل 
علمی كشور، روحيه حقارت، خودكم بينی و وابستگی را در محققان، دانشجويان، اصحاب علم 
و دانش تزريق نمايند و از اين طريق، اقتدار علمی كشور را تضعيف كنند. با اين اوصاف، »اين 
خودكم بينی خيلی چيز خطرناكی است؛ احساس حقارت؛ كه همه  دنيا می گويند كشور عزيزی 
است، كشور مقتدری است، گله دارند، ناراحت اند كه ايران  نفوذ پيدا كرده، همه  جا را گرفته، 
اين آقا اينجا در داخل، در روزنامه يا در سخنرانی يا در فالن دانشگاه به دانشجوها می گويد 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 
2. پيام رهبر انقالب اسالمی به گردهمايی ويژه  دانشگاهيان و دانشجويان در تجليل از حضرت امام خمينی )ره(، 

 .1378/3/12
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نه، ما چيزی نيستيم، ما كسی نيستيم!«1 
7.3. تئوری سازی استعماری 

يكی از شــگردهای خطرناك و اســتعماری 
كارگزاران جنگ نرم، »تئوری سازی استعماری« 
اســت؛ به اين معنا كه قدرت های اســتعماری 
تــالش می نمايند تا برای توجيــه چپاولگری ها، 
لشكركشــی ها، نفوذ و مداخله گری غيرقانونی و 

نامشروع خود به كشورهای ديگر، تئوری های عامه پسندی طراحی كنند كه بر اساس آن، 
كنش های نامعقول و زياده خواهانه خود را توجيه نمايند. الجرم، دشمنان تالش می نمايند تا 
بر اساس نظريات و تئوری های منطبق با عملكرد خود، زمينه های سلطه بر ملت های ديگر 
را فراهم نمايند. رهبر انقالب اسالمی در خصوص نقش تئوری های استعماری در استحاله و 

چپاول ملت ها اذعان می دارند: 
برای به زنجير كشيدن يك ملت، هيچ چيزی ممكن تر و سهل تر از اين 
نيست كه قدرتمندان عالم بتوانند باورهای آن ملت و آن كشور را بر طبق 
نيازهای خودشان شكل دهند. هر باوری كه يك ملت را به اتكای به خود، 
اعتماد به نفس، حركت به جلو و تالش برای استقالل و آزادی وادار كند، 
دشمن خونی آن، كسانی هستند كه می خواهند با قدرت متمركز، همه دنيا 
را در اختيار بگيرند و به نفع خودشان همه بشريت را استثمار كنند. لذا با 
آن فكر مبارزه می كنند. در نقطه مقابلش، سعی می كنند با راه ها و شيوه های 
مختلف، افكار و باورها و جهت گيری هايی را در ميان آن ملت ترويج كنند 
كه به گونه ای بينديشد كه آنها می خواهند. وقتی آن طور انديشيد، آن گونه 
هم عمل و حركت خواهد كرد. اين يك ابزار بسيار رايج است؛ تئوری سازی 
استعماری... برای اين  كه بتوانند اين كارهای خالف عقل و خالف شرع و 
خالف همه قوانين بشری را به گونه ای توجيه كنند، برايش تئوری های به 

اصطالح روشنفكری و روشنفكرپسند درست می كردند.2
بر اساس عملكرد قدرت های بزرگ، تئوری های وارداتی غربی در راستای تحكيم روابط 
استثماری كشورهايی نظير امريكا می باشد و همان گونه كه رهبر انقالب اسالمی می فرمايند: 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد و پارك های علم و فناوری، 
 .1394/8/20

2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 

علم ترجمه ای محض خوب نیست؛ 
مگر به عنوان یک وسیله. ما نباید 
دچار ترجمه شویم. علم و فرهنگ 
روش های  و  سیستم ها  و  ترجمه 
ترجمه ای، درست نیست. ما به عنوان 
یک ملت بااستعداد، باید علم آفرینی 

کنیم و می توانیم
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مواظب تئوری های وارداتی غربی كه هيچ هدفــی جز حفظ آن روابط 
تحكم آميز غرب با كشورهايی از قبيل كشور ما را ندارد، باشند. البته تحت 
نام های مختلف، بســيار حرف ها زده می شــود؛ اما هدف يك چيز بيشتر 
نيست. اين انقالب و اين نظام و اين حركت عظيم مردمی آمده و اين سلطه 

و اتوريته تحكم آميز غربی را در اين كشور شكسته است.1
8.3. انحصارگرايی علمی

انحصارگرايی علمی يكی از راهبردهای غرب در قبال كشورهای اسالمی می باشد و دشمنان 
در فرآيند جنگ نرم تالش می نمايند تا علوم كاربردی و حياتی را در انحصار خود داشــته 
باشند و با خست علمی، ساير كشورهای رقيب خود را تحت الشعاع عقب ماندگی علمی قرار 

دهند. به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی: 
در زمينه  عرضه  امكانات علمی، خست هايی از سوی كسانی كه صاحبان 
آن هستند كه كشورهای پيشرفته  علمی است، وجود دارد، بايد در مقابل 
اين خست ها از خودمان عزت و جوشندگی و فوران از درون نشان بدهيم. 
امروز دنيا علی رغم تظاهر به سخاوت علمی، در نهايت خست علمی است. 
آن كسانی كه بر حسب عوامل گوناگونی توانستند در يك برهه ای پيشرفت 
علمی را صاحب و مالك بشوند و موتور پيشرفت را سوار بشوند و از همه  
بشر جلو بزنند كه همين كشورهای پيشرفته  غربی هستند، كه تقريباً از دوره  
رنسانس به اين طرف دســت اينها افتاده؛ يك روز هم دست ما بود، اينها 
انحصارگرند، انحصارطلب اند؛ اينها نمی خواهند دايره  اين دانش، دايره  اين 
اقتدار توسعه پيدا كند؛ با دانايی ملت ها مخالف اند؛ به خصوص بعد از آن كه 

اين دانش در دست آنها وسيله ای شد برای سياست.2 
ايشان در جايی ديگر بيان می كنند: 

وضع امروز دنيا اين اســت كه قدرت هايی كه دارای پيشــرفت علمی 
هستند، سعی می كنند اين پيشــرفت را به صورت انحصاری نگه دارند. 
شماها خوب می دانيد، بخش هايی از دانش در كشورهای پيشرفته  غربی 
هست كه مطلقاً اجازه  دسترسی به آنها به كسانی خارج از محدوده  خودشان 
داده نمی شود؛ يعنی اختصاصی است. مثل اين سندهايی كه وقتی كهنه شد، 

1. همان. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد دانشگاه ها، 1389/6/14. 
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منتشرش می كنند؛ دانشــی هم كه در اختيار آنهاست، وقتی از آن مرحله  
اهميت و درجه  اولی افتاد، آن وقت اجازه می دهند ديگری دست پيدا كند؛ 
آن وقتی كه خودشان به يك مرحله  باالتری رسيده باشند. اين جوری اند و 

در زمينه  علم، انحصارطلب اند.1
علت خساست و انحصارگرايی علمی عليه ايران اين است كه اگر چنين روندی انجام نشود، 
قدرت سلطه غرب نسبت به ايران كاهش می يابد و اين قدرت پوشالی آنها ماندگار نخواهد 
ماند. به همين دليل است كه خيلی از علوم راهبردی به نخبگان ايرانی آموزش داده نمی شود 

و بر اساس فرموده آيت اهلل خامنه ای:
انسان ها حق دارند ياد بگيرند؛ اما همين »آزادی« در دانشگاه های بزرگ 
 CET دنيای غربی محدود می شــود! دانش و فناوری واال به قول خودشان
HGIH قابل انتقال نيست! انتقال فناوری به كشورهای معينی ممنوع است! 

چرا؟ چون اگر اين دانش و اين علم انتقال داده شــد، از انحصار اين قدرت 
خارج شده است و اين قدرت مادی و اين سلطه، به حال خود باقی نخواهد 
ماند. آزادی مرز پيدا می كند؛ يعنی استاد حق ندارد كه فرضاً به شاگرد كشور 

جهان سومی شاگرد ايرانی، يا دانش پژوه چينی فالن راز علمی را بياموزد!2
9.3. جلوگيری از تبديل شدن ايران به قدرت علمی

جمهوری اسالمی ايران بر اساس اسناد فرادستی خود نظير برنامه های توسعه پنج ساله، 
چشم انداز بيست ساله و... تالش دارد در افق 1404 به قدرت برتر منطقه و غرب آسيا تبديل 
شود و به همين منظور، دشمنان انقالب اسالمی در جنگ نرم علمی تالش دارند تا از تبديل 

شدن ايران به قدرت علمی جلوگيری نمايند: 
در جهان امروز قدرت علمی مبنا و پايه قدرت اقتصادی و سياسی است و 
امريكايی ها با درك اين نكته تالش می كنند روند تبديل ايران را به قدرتی 

علمی سد كنند.3
10.3. ترور علمی )حذف فيزيكی دانشمندان و نخبگان ملی(

دشمنان انقالب اسالمی، بعد از اين كه از راهبردهای نرم فوق الذكر نتوانستند به اهداف 
خود دست يابند، در فرآيند جنگ نيمه سخت و ســخت علمی، دانشمندان و نخبگان ملی 
ايران را ترور نمودند كه يكی از قبيح ترين شگردهای دشمنان عليه پيشرفت های علمی ايران 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان دانشگاهی، 1378/6/5. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در دانشگاه تربيت مدرس، 1377/6/12. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اعضای مجلس خبرگان، 1384/12/18. 
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محسوب می شود. به فرموده آيت اهلل خامنه ای، دشمنان 
برای جلوگيری از رشــد شــتابان علمی ايران از هيچ 
تالشی فروگذار نمی كنند: »آنها برای مقابله با پيشرفت 
علمی حتی از ابزارهــای خباثت آميز و ممنوع همچون 
بدافزارها و ويروس های اينترنتی اســتفاده كردند.«1 
يكی از روش های خباثت آميــز، ترور و حذف فيزيكی 

دانشمندان هسته ای ايران می باشد: 
در كشور ترور اتفاق می افتد؛ شهيد علی محمدی، شهيد شهرياری، شهيد 
رضائی نژاد را ترور می كنند. خب، اين يك كار تروريســتی است... معلوم 
می شود كه دشــمن به دنبال كوبيدن حركت علمی در كشور است؛ يعنی 
يكی از حلقه های توطئه  دشمن اين است... يكی از اين حلقه ها هم كه مكمل 
اين زنجيره است، كوبيدن حركت علمی در كشور، با ترساندن دانشمند ما، 
با حذف دانشمند ماست. با اين چشــم به قضيه نگاه كنيم. اگر چنانچه به 
مجموعه  دشمن به چشم يك جبهه  مستمری كه وظايف را تقسيم كردند، 
نگاه كنيم، آن وقت احساس مسئوليت ما در هر قضيه ای شكل تازه ای به 

خودش می گيرد.2 
ايشان در جايی ديگر می فرمايند: 

دانشمندان ما، جوان های ما در مقابل اينها ايستادند، پيش رفتند و نقشه  
دشمن را خنثی كردند. او حتی به ترور دانشمندان هسته ای ما اشاره می كند. 
اينها چيزهايی است كه دشمنان ما دارند می گويند. اين مقاله در روزنامه  
واشنگتن پست درج شده است. خب، اين پيشرفت در علم و فناوری است.3

4. دفاع نرم علمی )راهبردهای کنترل(
برای مهار و مديريت جنگ علمی عليه جمهوری اسالمی ايران بايد چاره انديشی شود و 

برخی از راهكارهای مهار، كنترل و مقابله با جنگ علمی دشمنان به قرار زير است: 
1.4. توليد علم

در راســتای ارتقای قدرت علمی ايران، روند توليد علم بايد ارتقا يابــد و به ميزانی كه 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مسئوالن نظام، 1395/3/25. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از دانشجويان، 1390/5/19. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ايران، 1390/5/16.

»کار علمی« باید به صورت 
مستمر  همت  و  مجاهدانه 
جامعه علمی پیگیری شود و 
صرفًا نباید به ترجمه اکتفا کرد. 
از این رو، تولید فرآورده های 
علمی، الزمه پیشرفت و تعالی 

علمی کشور است
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توليدات علمی در ســطوح مختلف افزايش يابد، جامعه ايرانی در برابر تهديدات بيرونی 
جريان علم از امنيت بيشتری برخوردار خواهد بود. به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی، »حركت 
علمی برای كشور ما يك ضرورت مضاعف است؛ يك نياز مضاعف و مؤكد است. نياز است؛ 
چرا؟ چون علم، عامل عزت و قدرت و امنيت يك ملت است.«1 ايشان در جايی ديگر اشاره 
می كنند كه »كار علمی« بايد به صورت مجاهدانه و همت مستمر جامعه علمی پيگيری شود 
و صرفاً نبايد به ترجمه اكتفا كرد. از اين رو، توليد فرآورده های علمی، الزمه پيشرفت و تعالی 

علمی كشور است: 
شما كه از استعدادی برخوردار هستيد و فرض هم می كنيم كه ان شاءاهلل 
امكانات برای تكامل و تعالِی علمی و فكری شــما فراهم شود و بتوانيد در 
همان رشته هايی كه مورد عالقه تان است، كار علمی بكنيد، همتتان بايد به 
چه چيزی گماشته شود؟ آن چيزی كه به نظرم از همه مهم تر می آيد، اين 
است كه همت جامعه علمی ما بايد به توليد علم گماشته شود. ما نبايد به 

ترجمه و فراگيری اندوخته های ديگران اكتفا كنيم.2
بر اساس چنين رويكردی، تأكيد بر »علم درون زا« يكی از مهم ترين راهبردهای كنترل و 
مديريت جنگ نرم علمی می باشد كه آينده كشور نياز مبرمی به ترقی علمی بر اساس نياز 
بومی و مقتضيات كشور دارد. الجرم، شكست مرزهای علمی و تحصيل دانش راهبردی برای 

رسيدن ايران به چشم انداز توسعه امری الزم می باشد: 
اگر ايران بايد آينده ای داشته باشد و اگر اين ملت بايد همين راه استقالل 
و عزت و عدم وابستگی  را كه در آن وارد شده ادامه بدهد، اين امكان ندارد 
مگر با عالم شدن اين ملت. بايد عالم بشوند و علم در اين كشور ترقی پيدا 
كند. علم وارداتی، علم به معنای حقيقی كلمه نيست؛ علم درون زا است كه 
اقتدار می بخشد. اينكه من مسئله  توليد علم و شكستن مرزهای علم را مطرح 

كردم، به خاطر اين است و بايد آن را جدی بگيريد.3 
2.4. استقالل علمی

دفاع علمی نيازمند استقالل در حوزه های علم، دانش و فناوری است و پيشرفت نظام علمی 
ايران در گرو استحكام بخشی به عزت و استقالل علمی است. به يك معنا به بيان رهبر انقالب: 
توانستيد كشور را به مراحل بزرگ پيشرفت علمی برسانيد؛ اين افتخار، 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان، 1386/6/12. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از نخبگان علمی، 1381/7/3. 

3. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار استادان دانشگاه هاي استان خراسان، 1386/2/26.
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خيلی افتخار بزرگی است. نســل جوان امروز، می تواند اين افتخار را برای 
خودش جلب بكند كه به جای اينكه به شــكل تبعی دنباله  ديگران باشد، 
عزتمندانه توانسته پايه های استقالل علمی و پيشرفت علمی را در اين كشور 

محكم كند و كار كند و تالش كند.1 
رهبر انقالب اسالمی در يكی ديگر از بيانات خويش اشاره می كنند: 

از استقالل  و خودباوری ملت ايران، سياست های زياده خواه و دخالت جوی 
جهانی ضرر می بردند. برای يك ملت، سم بزرگ عبارت است از وابستگی؛ و 
پادزهر اين سم، عبارت است از خودآگاهی، استقالل فكری، استقالل علمی ، 
روی پای خود ايستادن، خود را اداره كردن و خود را محتاج ديگران نديدن. 
بنابراين، اينها بايد اين پادزهر را از دسترس اين ملت دور نگه دارند؛ اين 

طبيعی است.2 
3.4. توازن صادرات و واردات محصوالت علمی

توازن و تعادل در واردات و صادرات محصوالت علمی، يكی از بايســته های رونق علمی 
در كشور است؛ به گونه ای كه اگر واردات علمی بيش از جريان صادرات آن شد، كشور به 
حالت مصرف زدگی علم وارد می شود و توانايی توليد و رقابت علمی با ساير قدرت های علمی 

را نخواهد داشت. از اين رو: 
رابطه  بين كشــورها در زمينه  علم بايد رابطه  صادرات و واردات باشد؛ 
يعنی در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد. همچنانی كه در باب مسائل 
اقتصادی و بازرگانی، اگر كشوری وارداتش بيشتر از صادراتش شد، ترازش 
منفی می شود و احساس غبن می كند، در زمينه  علم هم بايد همين جور باشد. 
علم را وارد كنيد، عيبی ندارد؛ اما حداقل به همان اندازه كه وارد می كنيد يا 
بيشتر صادر كنيد. بايد جريان دوطرفه باشد. و اال اگر شما دائمًا ريزه خوار 
خوان علم ديگران باشيد، اين پيشرفت نيست. علم را بگيريد، طلب كنيد، از 
ديگران فرا بگيريد؛ اما شما هم توليد كنيد و به ديگران بدهيد. مواظب باشيد 
تراز بازرگانی شما در اينجا هم منفی نباشد. متأسفانه در اين يكی- دو قرن 
شكوفايی علم در دنيا، تراز ما تراز منفی بوده. از اول انقالب كارهای خوبی 
شده؛ اما اين كارها بايستی با سرعت و شدت هر چه بيشتر ادامه پيدا كند.3

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در نهمين همايش ملی نخبگان فردا، 1394/7/22. 
2. بيانات  رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مخترعان جوان، 1384/1/30. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، 2/27/ 1388. 
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در مسير متوازن ســازی جريان بين المللی علم، 
تمركز بر روی »تجاری سازی علم و فناوری« الزمه 
ارتقای قدرت علمی ايران می باشــد؛ زيرا از طريق 
تجاری ســازی علم می توان به توليد ثروت، كسب 
عزت، اقتدار علمی، كاهش وابســتگی به غرب در 
كاالهــای دانش بنيان، مديريــت پروژه های علمی 
داخلی و... همت گماشــت. با ايــن اوصاف، »روی 

شركت های دانش بنيان حتماً بايد تكيه بشــود؛ تجاری سازی علوم و فناوری ها، پارك های 
علم و فناوری و مانند اينها كارهای بسيار الزم و خوبی است.«1 رهبر انقالب در جايی ديگر 

اشاره می كنند: 
مســئله  تجاری ســازی خيلی مهم اســت. يافته های علمی و صنعتی 
بايستی بتوانند در كشور توليد ثروت كنند... درآمد كشور را از راه صنايع 
دانش بنيان و فعاليت های تجاری دانش بنيــان تأمين كنيم؛ يعنی از محل 
فروش محصوالت علمی. اين چيزی اســت كه بايد خيلی از دسترس دور 
نباشد. دانش، منشــأ توليد ثروت است؛ البته به شــكل صحيح، به شكل 
نجيبانه؛ نه آنچنان كه دنيای غرب از دانش برای تحصيل ثروت استفاده 
كرد؛ كه من بعد ان شاءاهلل اشاره  مختصری خواهم كرد. البته تجاری كردن 
اگر در ذهنيت دستگاه های مسئول باشد، بايستی از آغاز يعنی از وقتی كه 
ما پروژه  علمی و پروژه  صنعتی را تعريف می كنيم به فكر تجاری كردنش 
باشيم؛ نگذاريم بعد از آن كه كار تمام شد، به فكر بيفتيم كه بازاريابی كنيم. 
از اول بايد اين مسئله در محاسبات بيايد؛ كه البته اين مربوط به دستگاه های 

مسئول كشور است كه دنبال كنند.2 
4.4. گام نهادن در مسير نظريه سازی بومی

اقتدار علمی ايران در گرو توليد نظريات بومی و متناسب با فرهنگ، نياز و شرايط داخلی 
ايران است و در اين مسير، گام نهادن در آوردگاه نظريه سازی بومی باعث می گردد تا جامعه 

ايرانی از نظريات غربی بی نياز شود. به اعتقاد رهبر انقالب اسالمی: 
شما كه در دانشگاه ايد، فعاليت شما فعاليت دانشگاهی است؛ بايد درس 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، 6/4/ 1394. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان، 7/14/ 1389. 

اقتدار علمی ایران در گرو تولید 
با  متناسب  و  بومی  نظریات 
فرهنگ، نیاز و شرایط داخلی ایران 
است و در این مسیر، گام نهادن 
در آوردگاه نظریه سازی بومی 
باعث می گردد تا جامعه ایرانی از 

نظریات غربی بی نیاز شود
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بخوانيد، تحقيق كنيد، به فكر نظريه ســازی باشــيد. الگو گرفتن بی قيد و 
شرط از نظريه پردازهای غربی و شــيوه  ترجمه گرايی را غلط و خطرناك 
بدانيد. ما در زمينه  علوم انسانی احتياج داريم به نظريه سازی. بسياری از 
حوادث دنيا حتی در زمينه های اقتصادی و سياسی و غيره، محكوم نظرات 
صاحب نظران در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روان شناسی، در 
فلسفه؛ آنها هستند كه شاخص ها را مشخص می كنند. در اين زمينه ها ما 
بايد نظريه پردازی های خودمان را داشته باشيم و بايد كار كنيم؛ بايد تالش 
كنيم؛ دانشجو بايد تالش كند. دانشجو و محيط دانشگاه بايد نگاه كالن به 
هدف های انقالب داشته باشد؛ دنبال آنها برود. مراقب باشيد دشمن نتواند 

از محيط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده كند.1 
ايشان در جايی ديگر اشاره می كنند: 

در باب  نظريه پردازی نبايد محدوديتی وجود داشته باشد. بيشتر بايستی 
برای نقد و ارزيابی و جدا كردن سره از ناسره همت شود.2

5.4. اجرايی کردن نقشه جامع علمی کشور
مهار و كنترل جنگ علمی دشمنان نيازمند برنامه مدون و منطقی علمی در كشور است و 
وجود نقشه جامع علمی كشور، يكی از ظرفيت های ايران برای رشد علمی در كشور می باشد 
كه تحقق و تبديل آن به يك برنامه كارآمد، می تواند جامعه علمی كشور را در برابر تهديدات 

مختلف ايمن سازد. به تعبير آيت اهلل خامنه ای:
مسئله  ديگر، مسئله  نقشه  جامع علمی اســت. خب، نقشه  جامع علمی 
باألخره بعد از فراز و نشيب های زياد، تصويب شد و ابالغ شد و عمل شد؛ 
منتها اين نقشــه  جامع علمی را بايد در اجزای مهم، اجرايی كنيم. اين جزو 
همان چيزهايی است كه شما تا در ميدان نرويد و مالحظه  ميدانی نكنيد، 

نمی توانيد تشخيص بدهيد كه چقدر نقشه  جامع علمی عمل شد.3
از اين رو، »مسئله  نقشه  جامع علمی هم مسئله  بعدی است. البته تهيه  اين نقشه  جامع چيز 

خوبی بود، منتها هم بايد تبيين بشود برای همه  دانشگاه ها، هم بايد تبديل بشود به برنامه.«4

1. بيانات  رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه های شيراز، 1387/2/14. 
2. مصاحبه با رهبر انقالب اسالمی در پايان بازديد از نمايشگاه كتاب، 1377/3/5. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد و پارك های علم و فناوری، 
 .1394/8/20

4. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از اساتيد دانشگاه ها، 1395/3/29. 
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رهبر انقالب به مثابه يك راهبرد، تأكيد می كنند: 
پيگيری جدی پيشرفت و شــتاب حركت علمی و فناوری كشور يكی از 
اساسی ترين اولويت های كشور است كه شورای عالی انقالب فرهنگی در آن 
نقش جدی دارد. بحمداهلل با تصويب و ابالغ نقشه جامع علمی كشور، حوزه 
علم و فناوری نقشه راه خود را يافته، ستاد راهبری نقشه جامع علمی تشكيل 
شده؛ و حركت در آن مسير آغاز گرديد و تاكنون آثار و دستاوردهای خوبی 
هم در پی داشته است. الزم است اين مسير با جديت و اهتمام بيشتری به 
ويژه از سوی مسئوالن در قوای سه گانه و خصوصاً دولت محترم دنبال شود. 
شتاب رشد علمی كشور نبايد به هيچ بهانه ای حتی اندكی كاهش يابد، بلكه 
بايد روز به روز بر آن افزوده شود و شورا نيز نقش خود را در نظارت و پايش 

و راهبری آن به طور جدی و فعال ايفا نمايد.1
6.4. جهاد علمی 

مبارزه در سطوح مختلف سياســی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و نظامی، امنيتی، علمی و 
غيره با جريان استكبار جهانی، نيازمند روحيه جهادی در جامعه ايرانی می باشد و عرصه علم 
و دانش نيز از اين قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به چنين نيازی، مهار جنگ علمی نيازمند 

روحيه جهاد علمی در دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتی، محققان و... می باشد. 
جهاد و دانشــگاه، و تلفيق جهاد كه يك امر ارزشی معنوی است با علم  و 
دانش و با دانشگاه دارای پيام است؛ نشان می دهد كه می توان علم جهادی 
و نيز جهاد علمی داشت؛ اين همان كاری است كه شماها مشغول ايد. علم 
شما علم جهادی است؛ با جهاد و با اجتهاد همراه است؛ دريوزه گری و منتظر 
نشستن برای هديه شدن علم از اين سو و آن سو نيست؛ دنبال علم می رويد تا 
آن را به  دست بياوريد؛ اين علم جهادی و علم برخاسته  از مجاهدت و اجتهاد 
و تالش است... جهاد يعنی يك چنين مبارزه  ای، كه وقتی دارای جهت و هدف 
الهی بود، آن  وقت جنبه  تقدس هم پيدا می كند. شما مبارزه  علمی می كنيد؛ 
زيرا اين كار شما به  طور واضح دشمنان بسيار سرسختی دارد كه نمی خواهند 
اين حركت علمی و تحقيقی انجام بگيرد. لذا به نظر من جهاد دانشگاهی فقط 

يك نهاد نيست، بلكه يك فرهنگ است؛ يك سمت گيری و حركت است.2

1. حكم آغاز دوره  جديد شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393/7/26. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از مسئوالن جهاد دانشگاهی، 1383/4/1. 
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7.4. مرزشكنی دانش
در راســتای فرماندهی و كنترل جريانات علمی كشــور ايران در تقابل با منازعه علمی 
غرب، »راهبرد مرزشــكنی دانش« يكی از لوازم برون رفت جامعه ايرانی از ركود علمی و 
تحرك بخشی به جامعه دانشگاهی كشور اســت. اين راهبرد منجر به دست يابی سريع تر 

ايران به علوم راهبردی می شود: 
بايد اين راه را ســريع طی كنيم و راه های ميان بر را پيدا كنيم و خودمان 
را برسانيم؛ مرزهای دانش را باز و مرزهای جديدی را ايجاد كنيم؛ اين كار 
ممكن است؛ زيرا اينجا سرزمين علم خيز اســت و شماها نشان داديد كه 
می شود. درهای بسياری از اين دانش ها بر روی كشورهايی مثل كشور ما 
و غير دارندگانش بسته است و وقتی اجازه می دهند دانش منتقل شود، كه 

كهنه و دستمالی شده است و از نويی و طراوت افتاده است.1
رهبر انقالب در اين خصوص می فرمايند: »سال هاست روی مسئله  علم، تحقيق، پژوهش، 
پيشرفت، نوآوری، شكستن مرزهای علمی موجود تكيه می كنم.«2 و »در زمينه  علوم تجربی 
بايد كار و تالش كنيم. قدرت پيشرفت علمی و باز كردن راه های نو و گشودن افق های جديد 

را بايد در خودمان به وجود بياوريم؛ همت ما بايد اين باشد؛ توقع، اين است.«3 
مرزشكنی دانش عامل اقتدار علمی خواهد بود و اقتدار درون زا برای جامعه ايرانی را به 

ارمغان خواهد آورد: 
اگر اين ملت بايد همين راه استقالل و عزت و عدم وابستگی را كه در آن 
وارد شده ادامه بدهد، اين امكان ندارد مگر با عالم شدن اين ملت. بايد عالم 
بشوند و علم در اين كشور ترقی پيدا كند. علم وارداتی، علم به معنای حقيقی 
كلمه نيست؛ علم درون زا است كه اقتدار می بخشد. اين  كه من مسئله  توليد 
علم و شكستن مرزهای علم را مطرح كردم، به خاطر اين است و بايد آن را 

جدی بگيريد.4
»استغنای علمی و شكستن مرزهای علم«5 عامل ابتكار علمی و پيشرفت دانش محور در 
ايران می شود و همين عامل در افزايش ضريب قدرت علمی ايران در تقابل با جنگ علمی 

1. همان. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از نخبگان علمی كشور، 1388/8/6. 
3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از اساتيد دانشگاه  ها، 1383/9/26. 

4. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد دانشگاه های استان خراسان  در دانشگاه فردوسی، 1386/2/25.  
5. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، 1392/6/6. 
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دشمنان مؤثر است: 
در زمينه های علمی ، هم در زمينه  پيشرفت  علم  و عمق علمی  و دريدن 
حجاب علمی ای  كه مانع می شــود از اينكه كشورهايی از قبيل كشور ما به 
نقاط اصلی علمی  و شكستن مرزهای دانش و پيش رفتن، دسترسی پيدا كنند؛ 
كه خوشبختانه در زمينه  اخير، كشور ما از جهت خوب بودن، جزو كشورهای 
استثنايی است. استعدادها، خوب؛ توانايی ها، خوب؛ قدرت ابتكار علمی و فنی، 
خوب؛ ما می توانيم در اين زمينه ها پيشرفت  كنيم، كه پيشرفت  هم كرده ايم 

و يك نمونه اش مسئله  انرژی هسته ای است.1 
رهبر معظم انقالب در جايی ديگر، اشاره می كنند: 

حركتمان به سمت جلو، سرعت بســياری داشته؛ چندين برابر سرعت 
متوسط عالم. اگر همين سرعت را حفظ كنيم، بلكه افزايش بدهيم، مسلماً به 
خطوط مرزی علم خواهيم رسيد و اين خطوط مرزی را خواهيم شكست و 
جلو خواهيم رفت؛ اين اتفاق خواهد افتاد. جوان كشور ما بايد اين را باور كند؛ 

يكی از راه های باورش همين است.2
8.4. تحكيم هويت مستقل علمی 

دانشگاه و مراكز علمی ايران بايد هويت حقيقی خويش را حفظ نمايند و در فرآيند جنگ 
نرم علمی، دچار دگرديسی در هويت علمی خويش به عنوان سرباز علمی ايران نشوند. به 
اعتقاد رهبری، »انقالب به دانشگاه خدمات بزرگی كرد... احساس هويت مستقل ملی را به 
دانشگاه داد و دانشگاه را از رو به بيگانه داشتن و مجذوب و مبهوت بيگانه بودن و منفعل در 

مقابل بيگانه بودن نجات داد.«3 ايشان در جايی ديگر به اين موضوع اشاره می كنند: 
وقتی يك كشوری احساس كرد كه با علم خود، با دانش خود می تواند 
زندگی خود را و ملت خود را اداره كند و به ديگر ملت ها خدمت برساند، 
احساس هويت می كند، احساس شخصيت می كند؛ اين درست همان چيزی 
است كه ملت های مسلمان امروز به آن احتياج دارند. ملت ما قبل از انقالب، 
سال های متمادی اسير تضعيف روحيه    خودباوری در ميان خود بوده است. 
از آن وقتی كه اول مســئوالن دولتی، بعد به تدريج آحاد مردم چشم باز 
كردند و در مقابل پيشرفت خيره كننده    علمی غرب مبهوت شدند، به تدريج 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اعضای مجلس خبرگان  رهبری، 1383/12/27. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان و برگزيدگان كرمانشاه، 1390/7/26. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 
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احساس كمبود، احساس حقارت، احساس خودكم   بينی در اين كشور و در 
ميان ملت ما ترويج شد. خوشبختانه انقالب همه چيز را دگرگون كرد؛ از 
جمله اين حالت و اين روحيه را دگرگون كرد. بنابراين بنيانگذاری كارهای 
اقتصادی بر پايه    دانش، هم موجب تقويت روحيه و شــخصيت و هويت 
ملی است، هم قدرت سياسی. خود اســتقالل و خوداتكايی در يك كشور، 
 قدرت سياسی می دهد؛ عالوه بر قدرت اقتصادی كه خب، طبيعی است و 

وجود دارد.1
9.4. اسالمی شدن دانشگاه

دانشــگاه بازوی اجرايی قدرت علمی ايران اســت و اگر بعد اجرايی و علمی كشــور از 
آموزه های اسالمی دور شوند، جامعه دچار بحران خواهد شد و دشمنان در فرآيند منازعه 
علمی، خواستار غربی شدن دانشگاه و تهی شدن اين نهاد از ارزش های دينی و انسانی هستند. 
اما برای جلوگيری از اهداف استعماری غرب، بايد تالش نمود روند اسالمی شدن دانشگاه ها 

و تقويت ابعاد ارزشی علم در محيط علمی كشور ارتقا يابد: 
دانشگاه ما اگر اسالمی باشد، خواهد توانست بار علمی  و اداری جامعه را 
در جهت استقالل  و آزادی و سربلندی كشور بر دوش بكشد و پايه ای برای 
رشد و تعالی علمی و سياسی در آينده باشد و اگر اسالمی نباشد، به همان 
بليه ای دچار خواهد شد كه در ده ها سال حاكميت رژيم گذشته، به آن مبتال 
شده بود: سقوط علمی و اخالقی و ناتوانی از برآوردن نيازهای ملتی كه اراده 
كرده اســت عقب ماندگی و ضعفی را كه بر او تحميل شده است، با عزم و 

ايمان انقالبی خود جبران كند.2 
10.4. استحكام ساخت درونی قدرت علمی

دشمن تالش دارد علم و دانش در ايران رو به اضمحالل برود اما نظام جمهوری اسالمی 
ايران برای مقابله و كنترل اين جريان باطل بايد استحكام علمی خود را تقويت كند؛ »اَِعّدوا 
ه؛ هر چه می توانيد، درون خودتان را قوی كنيد. معنای اين استحكام  لَُهم َما استََطعُتم ِمن قُوَّ
ساخت داخلی كشور كه بنده مكرر می گويم، اين است. از لحاظ علمی خودتان را قوی كنيد، از 

لحاظ فناوری خودتان را قوی كنيد.«3 ايشان در جايی ديگر اشاره می كنند: 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شركت های دانش بنيان، 1391/5/8. 
2. پيام انتصاب آيت اهلل محمد محمدی گيالنی و آيت اهلل جنتی و حجت االسالم والمسلمين محفوظی به نمايندگی 

ولی  فقيه در دانشگاه ها، 1368/7/15. 
3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مردم آذربايجان شرقی، 1395/11/27. 
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ســاخت درونی نظام بايد اســتحكام پيدا كند؛ ما گفته ايم علم بايستی 
رشد پيدا كند؛ ما گفته ايم توليد داخلی بايستی اساس كار باشد؛ ما گفته ايم 
نگاه خوش بينانه به استعداد بومی كشــور بايستی جدی باشد، استعدادها 
پرورش پيدا كند؛ اينها پايه های اصلی كار اســت. وقتی كشوری با تكيه  به 
استعدادهای درونی، با تكيه  به ابتكار نيروی انسانی خود، با تكيه  به علم و 
دانش خود، با تكيه  به ايمان خــود و با اتحاد حركت می كند، قطعاً به نتايج 

مطلوب خواهد رسيد.1
استحكام ســاخت درونی قدرت علمی ايران، عامل اقتدار و پيشرفت درون زا می باشد 
و می تواند »بنيان مرصوص علم« را در جامعه ايرانی شــكل دهد. با همين منطق است كه 

آيت اهلل خامنه ای معتقد هستند:
پيشرفت علمی، كشور را قدرتمند می كند. مجری عزيزمان امروز حديثی 
را خواندند: اَلِعلُم ُسلطان؛ »سلطان« يعنی اقتدار؛ علم، اقتدار است؛ هر كسی 
كه آن را داشته باشــد »صاَل«، يعنی دست قدرتمند را خواهد داشت؛ هر 
كس كه آن را نداشته باشــد »صيَل َعلَيه«، يعنی دست قدرتمندی بر سر 
او خواهد آمد، يعنی زيِر دست خواهد شــد؛ اين علم است. امروز شما اين 
را مشــاهده می كنيد؛ امريكايی ها و اروپايی ها به  خاطر علمی كه تحصيل 

كرده اند، توانسته اند همه  دنيا را تصرف كنند.2 
اسالم برای علم ارزش ذاتی قائل است ليكن عالوه  بر اين ارزش ذاتی، 
علم قدرت است. يك ملت برای اينكه راحت زندگی كند، عزيز زندگی كند، 
با كرامت زندگی كند، احتياج دارد به قدرت. عامل اصلی كه به يك ملت 
اقتدار می بخشد، علم است. علم، هم می تواند اقتدار اقتصادی ايجاد كند، هم 
می تواند اقتدار سياسی ايجاد كند، هم می تواند آبرو و كرامت ملی برای يك 
ملت در چشم جهانيان به وجود بياورد. يك ملت عالم، دانا، توليدكننده  علم، 
در چشم جامعه  بين المللی و انسان ها طبعًا با كرامت است. پس علم عالوه 
بر كرامت ذاتی و ارزش ذاتی، اين ارزش های بسيار مهم اقتدارآفرين را هم 
دارد. بنابراين بايد اين حركتی كه وجود دارد، اين شتابی كه وجود دارد، به  

هيچ وجه متوقف و كند نشود.3

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1392/6/26. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار نخبگان جوان علمی، 1396/7/26. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد دانشگاه ها، 1392/5/15. 
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11.4. گام برداشتن در مسير علوم راهبردی و برترساز
توانمندی علمی نيازمند كسب علوم راهبردی و برترساز می باشد و اگر نظام سياسی نتواند 
خود را در علوم راهبردی مستقل و بی نياز سازد، وابستگی علمی در اين علوم منجر به وابستگی 
سياسی و اقتصادی خواهد شد و همين امر باعث گام نهادن كشورهای مختلف در مسير كسب 

علوم برترسازی در زمينه های پزشكی، هوافضا، نظامی و دفاعی، هسته  ای و... شده است: 
آن كســی كه نتواند قدرت علمی را به دســت بياورد، زيردست باقی 
می ماند و ديگران بر او دســت برتر را خواهند داشت. علم و فناوری يك 
چنين خصوصيتی دارد. امروز حركت كشــور در جهت به دست آوردن 
دانش و فناوری در بسياری از رشته ها، به خصوص در رشته های بسيار نو و 
برتر كشور مشهود است. در بخش های گوناگون؛ در بخش زيست فناوری، 
در بخش هوافضا، در بخش نانوفناوری، در بخش ســلول های بنيادی، در 
توليد راديوداروهای بسيار مهم، در توليد داروهای ضد سرطان، در توليد 
موتور توربين های بادی كه وابستگی انرژی كشور را از نفت تا حدود زيادی 
از بين می برد، در توليد ابررايانه ها كه برای كشــور بسيار مهم است، در 
فناوری انرژی های نو- كه همه  اينها از دانش های سطح باالی دنيا هستند- 
خوشبختانه انسان مشاهده می كند كه دانشــمندان ما و جوانان ما به نحو 

فزاينده و شتابنده مشغول پيشروی هستند.1
12.4. جهش مستمر علمی 

دشمنان انقالب اسالمی مترصد كاهش دادن سطح رشد علمی و رخوت در مجامع علمی 
ايران بوده و از اين طريق خواهان كاهش توانايی علمی و جهش علمی ايران در عرصه های 
بين المللی هستند. به همين منظور، تالش بی وقفه برای جهش مستمر علمی الزمه توانمندی 

علمی در تقابل با كارگزاران جنگ علمی می باشد: 
ما جهش علمی را نبايد بگذاريم متوقف بشود. كشور اگر به علم بپردازد 
و علم را پيش ببرد، آقا خواهد شــد؛ به  معنای واقعی كلمه: اَلِعلُم ُسلطان. 
اگر قدرت می خواهيم، اگر عزت می خواهيــم، اگر اين را می خواهيم كه ما 
مرجع مراجعات كشورها و دولت ها باشيم، نه اينكه آنها مرجع مراجعات 
ما باشــند، بايد علم را تقويت كنيم؛ و اين ممكن است و اين عملی است... 
سرعت پيشرفت ]علم[ كم شده. نبايد بگذاريم كم بشود؛ بايستی پيشرفت 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در حرم مطهر رضوی، 1390/1/1.  



21
3

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
   

 6
و 4

 6
ه 3

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ن...
یرا

ی ا
الم

 اس
ری

هو
جم

یه 
 عل

می
 عل

رم
گ ن

جن

علمی با جديت تمام دنبال بشود. اگر پيشرفت علمی را ما دنبال كرديم، آن 
 وقت اقتصاد دانش پايه كه ســرمايه گذاری اش اندك است اما فرآورده و 

محصولش بسيار زياد است در اختيار ما قرار خواهد گرفت.1 
ايشان در جايی ديگر اشاره می كنند: 

رشــد علمی ما امروز در مقياس منطقه و در مقياس جهانی خيلی خوب 
است. عدد مطلق رشد ما خوب است، شتاب رشد ما هم بسيار خوب است، 
يعنی شتاب پيشرفت خيلی باال است؛ لكن اين مالك نيست؛ يعنی اين شتاب 

بايد محفوظ بماند.2 
13.4. جرئت علمی 

به اعتقاد رهبری، »نوآوری و ابتكار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملی و كار 
متراكم و انبوه، عالج كار پيشرفت علمی ماست.«3 مبارزه با دشمنان در عرصه علمی نيازمند 
جرئت علمی است و اين مهم با جهاد، ممارست و برنامه ريزی به دست می آيد. افراد وابسته 
و نگران از قدرت علمی كشورهای ديگر، هرگز نمی توانند سربازان جنگ علمی ايران باشند 
زيرا مجاهدان علمی، دارای روحيه خستگی ناپذير و جرئت علمی در رويارويی با موضوعات 
علمی برای برون رفت كشور از وابستگی هستند. پس »برای نوآوری علمی كه در فرهنگ 
معارف اسالمی از آن به اجتهاد تعبير می شود، دو چيز الزم است: يكی قدرت علمی و ديگری 
جرئت علمی. البته قدرت علمی چيز مهمی است. هوش وافر، ذخيره  علمی الزم و مجاهدت 
فراوان برای فراگيری، از عواملی است كه برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ اما 
اين كافی نيست. ای بسا كسانی كه از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخيره  انباشته  علمی 
آنها هيچ جا كاربرد ندارد؛ كاروان علم را جلو نمی برد و يك ملت را از لحاظ علمی به اعتال 
نمی رساند. بنابراين جرئت علمی الزم است.«4 ايشان در جايی ديگر پيرامون شجاعت علمی 

اشاره می كنند: 
آنچه اساتيد ما برای پيشرفت علم، وجهه  همت خودشان بايد قرار بدهند، 
اوالً »شجاعت علمی« در همه  بخش هاست؛ هم در بخش های علوم انسانی، 
هم در بخش های علوم تجربی، هم در بخش های نزديك به عمل و فناوری، 
و هم در بخش های علوم پايه. نظريه را دنبال كنند، توليد كنند، خلق كنند، 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1394/12/20. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار شركت كنندگان در هفتمين همايش ملی نخبگان جوان، 1392/7/17. 

3. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها، 1385/7/13.  
4. مربوط به بيانات رهبر انقالب اسالمی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 
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ابداع كنند، نقد كنند؛ چشم بسته و تقليدی نبايد كار را دنبال كرد. مشكل ما 
در گذشته هميشه اين بوده كه در زمينه های مختلف- در همه  زمينه های 
علمی- چشم بسته و تقليدی نگاه كرديم كه ببينيم غربی ها چه می گويند.1 

در جايی ديگر اشاره می كنند: 
با اين شجاعت ها، كارهای بسيار بزرگی می شود انجام داد. مسئوالن از 
پيشرفت نترسند، از حركت به سمت قله های بزرگ نترسند؛ واهمه نكنند. 
از دشــمن هم واهمه نكنند. نمی گوييم احتياط نكنند، چرا، احتياط در همه 
حال الزم است، اما احتياط كردن غير از ترسيدن است. اگر كسی از دشمن 
ترسيد، مرعوب دشمن شد، ديگر حركت نمی تواند بكند. نخير، از دشمن 
نترسند. البته مواظب باشند، مراقب باشند، جوانب كارهاشان را بسنجند، 
احتياط هم بكنند، ليكن عزم جلو رفتن را هرگز از دل خودشــان و دل اين 
ملت خارج نكنند. توقف جايز نيســت؛ چه در دانشگاه، چه در محيط های 

علمی ديگر.2
14.4. ارتقاء جايگاه علمی ايران در سطح منطقه و جهان

تقابل علمی در سطوح راهبردی نيازمند ارتقای جايگاه علمی كشور در جامعه جهانی است: 
امروز دانش به ابزار عمده ســيطره غرب بر جهان تبديل شــده است و 
ريشه ای ترين كار در كشور، اين اســت كه جايگاه و قدرت علمی ايران را تا 

می توانيم ارتقا ببخشيم كه در اين زمينه، دانشگاه ها، مسئوليت سنگينی دارند.3
15.4. الهام بخشی و مرجعيت علمی 

يكی از راهبردهای ارتقای قدرت علمی كشــور، كســب مرجعيت علمــی و افزايش 
ظرفيت های الهام بخشی علم و فناروی می باشد. از اين رو، رهبر انقالب اسالمی تأكيد دارند: 
اگر ما بخواهيم الهام بخش باشيم، در منطقه مرجع علمی باشيم، اين راه كار 
دارد. راه كارش را در سند چشم انداز ما نبايد معين كنيم، مسئوالن در منطقه  
اجرا بايد اينها را مشخص كنند؛ اصرار ما اين است. ما می خواهيم اين كار 
در زمينه  مسائل علم و پژوهش به صورت درست، به صورت خوب و كامل 

انجام بگيرد.4 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها، 1385/7/13. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مردم آذربايجان شرقی، 11/28/ 1385. 

3. ديدار اعضای اتحاديه انجمن  های اسالمی دانشجويان مستقل دانشگاه ها با رهبر انقالب، 1383/12/13. 
4. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و رؤسای دانشگاه ها، 7/9/ 1386. 
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در جايی ديگر، الهام بخشی ملت ايران را بخشی از شاخص پيشرفت ملی ايران می دانند 
و می فرمايند: 

امروز ملت ايران، حداقل در ســطح دنيای اسالم، يك ملت الهام بخش 
است. خوشبختانه شاخص های پيشرفت بر حسب اظهارنظر كارشناسان 
و متخصصان مطلع و وارد، شاخص های خوبی است و در همه زمينه ها رو 
به جلو و ترقی هم هست؛ در زمينه های علمی، در زمينه های اقتصادی، در 
زمينه های معنوی، در زمينه های مسائل اجتماعی و در زمينه های بين المللی، 

شاخص ها رو به رشد است.1 
كشور بايد به عزت علمی برســد. هدف هم بايد مرجعيت علمی باشد 
در دنيا؛ همين طور كه بارهــا عرض كرده ايم. يعنی همين طور كه شــما 
امروز ناچاريد برای علم و دســتيابی به محصوالت علمی به دانشمندانی، 
به كتاب هايی مراجعه كنيد كه مربوط به كشورهای ديگرند، بايد به آنجا 
برسيم كه جوينده  دانش، طالب علم، مجبور باشد بيايد سراغ شما، سراغ 
كتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را ياد بگيرد تا بتواند از دانش شما استفاده 

كند. هدف بايد اين باشد.2 

نتيجه گيری
اين مقاله تالشی در راستای شناسايی جنگ نرم دشمنان جمهوری اسالمی ايران در دو 
بعد: الف. ديده بانی و ب. شيوه های كنترل می باشد و يافته های مقاله نشان می دهند كه غرب 
در يك تقابل علمی با ايران قرار دارد و همواره تالش بر اين داشته است تا در مسير جلوگيری 
از قدرت روزافزون منطقه ای و جهانی ايران، مسير شتابان علمی ايران را مختل نمايد و در 
اين مسير از انواع شيوه های سخت و نرم بهره گرفته است. ديده بانی و رصد جنگ نرم علمی 
غرب عليه ايران نشان می دهد كه روش های جنگ نرم استكبار عليه ايران به قرار زير است: 
تأكيد بر نهضت ترجمه گرايی، ايجاد ركود علمی در مجامــع آكادميك ايران، ممانعت از 
واردات محصوالت علمی به ايران، وابســتگی علمی، انتقال علوم نسخ شده و غيركاربردی، 
تزريق روحيه حقارت علمی در سطوح مختلف جامعه، تئوری سازی استعماری، خساست 
و انحصارگرايی علمی، جلوگيری از تبديل شدن ايران به قدرت علمی و ترور علمی )حذف 

1. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار مردم استان سمنان، 1385/8/17. 
2. بيانات رهبر انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت ، 1387/9/24. 
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فيزيكی دانشمندان و نخبگان ملی(. بعد از شناســايی اين روش ها در منظومه فكری رهبر 
انقالب اسالمی، ظرفيت سازی دفاع علمی و شيوه های كنترل جنگ نرم علمی مورد مداقه 

قرار گرفت كه برخی از اين راهبردها به قرار زير می باشد: 
توليد علمی، اســتقالل علمی، توازن صادرات و واردات محصوالت علمی، گام نهادن در 
مسير نظريه سازی بومی، اجرايی كردن نقشــه جامع علمی كشور، جهاد علمی، مرزشكنی 
دانش، تحكيم هويت مستقل علمی، اسالمی شدن دانشگاه، استحكام ساخت درونی قدرت 
علمی، گام برداشتن در مسير علوم راهبردی و برترساز، جهش مستمر علمی، جرئت علمی، 

ارتقای جايگاه علمی ايران در سطح منطقه و جهان، الهام بخشی و مرجعيت علمی. 
توجه به اين شيوه های كنترل تهديدات علمی كشــور، می تواند جايگاه علمی آن را ارتقا 
بخشــد و از دامنه تأثير جنگ علمی غرب عليه ايران بكاهد و دســتاورد آن، رشد شتابان 

تحوالت علمی ايران و رونق كسب و كار دانش بنيان در جامعه ايرانی خواهد بود. 


