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سخن دبیر علمی همایش و گسارش کوتاه از گردهمائی
پیش درآمدی بر جنگ نرم از منظر بر نامه ریسی فرهنگی
تَجِ ثِ فشٌّگ دس ًین لشى پبیبًی ّضاسُ دٍم ٍ دِّ اٍل لشى ثیؼت ٍ یىن ًَػبى ّبی هختلفیی سا زصهیَدُ
اػت .دس دِّ  0491 ٍ 0491ثِ فشٌّگ ثِ ػٌَاى ییه ػبهیا ااضاهیی دس دسن جَاهیغ تزضییِ ٍ تیلییا
تفبٍت ّبی هیبى زًْب ٍ تجییي تَػؼِ التلبدی ٍ ػیبػی ًگشیؼتِ هی ؿذ .دس دِّ  0491 ٍ 0491تَجِ ثِ
هَضَع فشٌّگ دس ًظبم داًـگبّی ووتش ؿذ .دس دِّ  0491ػاللِ هٌذی ثِ فشٌّگ ثِ ػٌیَاى هتیییش تجیییي
وٌٌذُ احیب ؿذٍ .لَع اًمالة اػالهی ایشاى دس ّ 0599زشی ؿوؼی ٍ  0494هیالدی سا ثبیذ ًمغیِ ػغفیی
دس تیلیا سخذادّبی هْن ػیبػی ٍ التلبدی فشٌّگیی جْیبى داًؼیت .اًمیالة اػیالهی هٌیبدی ثبص ـیت
هزّت هؼٌَیت ٍ فشٌّگ ثِ دسٍى صًذ ی اًؼبى یشٍُ ّیبی اجتویبػی ٍ حبووییت فشٌّیگ ثیش ػشكیِ
ػیبػت التلبد ٍ فٌبٍسی ٍ سٍاثظ ثیي جَاهغ ٍ وـَسّب ثَدُ اػت.
دس دِّ  0441هیالدی همَاِ فشٌّگ اص ثؼذ تَػؼِ هَسد تَجِ ٍالغ ؿذ ٍ تَػؼِ فشٌّگی هیَسیت یبفیت.
ثب ؼتشؽ تىٌَاَطی اعالػبت ٍ فٌبٍسی ّبی استجبعبت ثش اّویت همَاِ فشٌّگ افضٍدُ ؿیذ ٍ .ثیِ ػٌیَاى
یىی اص هتییشّبی هیَسی دسسٍاثظ ثیي ااولا هجذل ـت .ثیب فشٍپبؿیی ًظیبم ووًَیؼیتی اتییبد جویبّیش
ؿَسٍی ٍ داػیِ ایزبد ًظن ًَیي جْبًی ثِ ػشوشد ی زهشیىب فشٌّگ ثیِ ػٌیَاى ییه همَایِ ّظهًَییه ثیب
ػیبػت ػزیي ـت ثِ عَسی وِ فشٌّگ ثِ ػٌَاى یىی اص لذست ّبی هْن دس هؼبدالت سٍاثظ ثیي ااولیا
هَسد تَجِ ػیبػت ٍسصاى ٍ اًذیـوٌذاى لشاس شفت ٍ ثب ًظشیبت ػیبهَئا ّیبًتیگتَى ٍاضیغ ًظشییِ ًجیشد
توذى ّب دس ػوا هجٌبی ػیبػت خبسجی زهشیىب ٍالغ ؿذ .یب ٍالؼِ یبصدّن ػپتبهجش ٍ ثْیشُ ثیشداسی لیذست
علجبًِ زهشیىب اص زى هَجت شدیذ وِ هَضَع فشٌّگ ثِ ػٌَاى هْن تشیي چباؾ سٍاثظ ػیبػی ػیبل ّیبی
ًخؼتیي دِّ ّضاسُ ػَم هجذل شدد .ؼتشؽ ٍػبیا استجبط ٍ تَػؼِ فٌبٍسی ّبی اعالػیبتی ٍ تؼیْیا دس
اًتمبل پیبم ٍ غلجِ یبفتي ًوبدّبی تلَیشی سا ثبیذ دس صهشُ هْن تشیي تیییشات فشٌّگی دّیِ ًخؼیت ّیضاسُ
ػَم تلمی وشد.
هثلث ّظهًَیه كبحجبى ثشٍت ٍ حبووبى كٌبیغ ثَیظُ كٌؼت اػلیِ ٍ وشػی ًـییٌبى حیَصُ ػیبػیت دس
زهشیىب ٍ اسٍپب دس ایي دِّ تالؽ وشدُ اًذ تب ثیب اػیتفبدُ اص تشوییت لیذست ًظیبهی ٍ التلیبدی اّیذا

ٍ

ساّجشدّبی خَد سا ػولی ػبصًذ .تزبسة زصهَى ؿذُ دس جٌگ ّبی جْبًی اٍل ٍ دٍم ٍ ّین چٌییي جٌیگ
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ٍیتٌبم ٍ ًبوبهی زهشیىبئی ّب دس جلَ یشی اص سخذاد اًمالة اػالهی هَضَع سا لذست ًشم سا ثِ ػٌَاى ییه
ساّجشد هْن دس سٍاثظ ثیي ااولا هغشح ػبخت .دس ایي ساّجشد ثِ هذیشیت افىبس ػوَهی افیضایؾ تَاًوٌیذی
ّبی ّب دس ؿىا دّی ثِ افىبس اص عشیك فشٌّگ ٍ استجبعبت ثِ ؿیَُ ای تذسیزی ٍ زسام هیَسد تَجیِ ٍالیغ
ؿذ.
ثشخی اص اػتشاتظیؼت ّب دس ًمذ ساّجشد جٌگ ًشم تشویت تَأم اػتفبدُ اص لذست ًظبهی ٍ اثضاسّبی التلبدی
ٍ لذست ًشم سا پیـٌْبد وشدًذ .ثِ عَسی وِ دس جشیبى حولِ زهشیىب ثِ ػشاق ٍ افیبًؼتبى اص ّیش دٍ ساّجیشد
تیت ػٌَاى لذست َّؿوٌذ اػتفبدُ شدیذ.
ثب تَجِ ثِ ثیذاسی هلت ّب ثِ ػٌَاى هْن تشیي پیبهذ اًمالة اػالهی دس ػشكِ جْبًی اػتفبدُ اص ساّجشدّبی
ًظبهی ٍ همبثلِ ّبی التلبدی ٍ ػیبػت تْذیذ ثؼیبس پش ّضیٌِ هی ثبؿذ .ازا دس زیٌذُ اػیتشاتظی زهشیىیب ثیِ
ػوت اػتشاتظی جٌگ تویض پیؾ خَاّذ سفت .ثِ هٌظَس هَاجِْ ػلوی ثب ایي پذیذُ چبسُ ای جض اػتفبدُ اص
سٍیىشد ػلوی ًیؼت .ثشای همبثلِ ثب پذیذُ فشٌّگی هزوَس ثبیذ اص سٍؽ ّب ٍ ثشًبهِ سیضی فشٌّگی اػیتفبدُ
وشد.
ؿٌبخت ٍ وباجذ ؿىبفی جٌگ ًشم ٍیظ ی ّب للوشٍ ٍ هؤافِ ّب ٍ ؿبخق ّبی زى اٍایي بم دس تمبثیا ثیب
جٌگ ًشم ثب سٍیىشد ثشًبهِ سیضی فشٌّگی ٍ اجتوبػی اػت .ز بّی اص ػیبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی دؿوي اٍایي
هشحلِ دس ایي بم خَاّذ ثَد .هشحلِ دٍم ؿٌبخت هخبعجبى ٍ شٍُ ّبی ّذ

جٌگ ًشم هی ثبؿذ .دسجیِ

حؼبػیت تأثیش پزیشی شٍُ ّبی اجتوبػی دس ایي جٌگ هتفبٍت هی ثبؿذ .ساّجشد اكلی عشاحبى جٌگ ًشم
زى اػت اص اسدٍ بُ ٍ ججِْ داخلی فشٌّگ اجتوبع ػیبػت ٍ التلبد شٍّی ثش ضیذُ ٍ زًیبى پیشچن اییي
ساّجشد سا دػت یشًذ.
هشحلِ ػَم ؿٌبػبیی ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّبی اجشائی جٌگ ًشم دس ػغَح هختلف ثیب هخبعجیبى خیبف هیی
ثبؿذ.
هشحلِ چْبسم ؿٌبخت هذیشیت دس ًظبم ّذایت ٍ وٌتشل اجشای ثشًبهِ ّب ٍ پشٍطُ ّبػت.
بم دٍم ثشًبهِ سیضی فشٌّگی ٍ اجتوبػی دس همبثا ثب جٌگ ًشم ؿٌبخت ًیبصّب ظشفییت ّیب ًمیبط لیَت ٍ
ضؼف ّب جبهؼِ دس همبثا ثب جٌگ ًشم اػت.
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ایي بم هؼتلضم اًزبم هشاحلی اػت .ؿٌبخت ًیبصّب ٍ اٍاَیت ثٌیذی زًْیب ٍ ییبفتي هٌبفیز ٍ خلیا ٍ فیش
ًیبصّبی فشٌّگی هشحلِ اٍل ایي بم هی ثبؿذ.
اػتفبدُ اص هذل تیلیلی  SWOTثب هٌظَس ؿٌبخت لَت ّب ضؼف ّب تْذیذّب ٍ فشكت ّیب دس همبثیا ثیب
جٌگ ًشم ٍ عشاحی ثشًبهِ ّبی ساّجشدی ثلٌذ هذت هیبى هذت ٍ وَتبُ هذت ٍ تؼییي پشٍطُ ّبی هشثَعیِ
دس حیغِ ّبی هختلف اػت.
هشحلِ ػَم ایي بم اػتوشاس ثشًبهِ ّبی ساّجشدی اػت .دس ایي هشحلِ ثبیذ ٍفبق جوؼی عشاحبى ٍ هزشییبى
ػغَح هختلف حبكا هی ؿَد.
هشحلِ ػَم اجشای ثشًبهِ ّب اػت .دس ایي هشحلِ ثشًبهِ ّب ثبیذ ؿىؼیتِ ؿیذُ ٍ ثیِ پیشٍطُ ّیبی ػولیی ٍ
اجشائی تجذیا ؿَد.
دس هشحلِ چْبسم ًظبست ٍ اسصیبثی ٍ اخز ثبس خَسد ثشًبهِ ّبی اجشا ؿذُ اػت .حبكا ایي هشحلِ تىویا ٍ
تلیح ثشًبهِ ّبی عشاحی ؿذُ ٍ دس ًظش شفتي التضبئبت ثشًبهِ اػت.
اًزبم ایي بم ّب ٍ هشاحا ّب دس ٌّگبهی ػولی هی ؿَد وِ هَلؼیت اًمالة اػالهی ٍ جبیگبُ زى دس ػشكِ
توذًی ثشای تؼشیف ؿذُ ٍ جبهؼِ ثب حفظ اًؼزبم ٍ یىپیبسچگی هٌیبثغ اًؼیبًی هیبدی ٍ فشٌّگیی ٍاجیت
دػتیبثی ثِ ایي ًمغِ توذًی ثؼیج ًوبیذ.
دس كَستی وِ ایي هْن ثِ یه فشٌّگ ػوَهی تجذیا ؿَد ٍ اؿتیبق جوؼی ثِ ػیَی پیـیشفت ٍ همبثلیِ ثیب
تْذیذّبی دؿوٌبى ثِ حذ وبفی ثبؿذ ٍ ػبصهبًذّی الصم تَػظ دٍات ٍ ػبصهبى ّبی غیش دٍاتی اًزبم یشد
هی تَاى ثِ اجشای ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ثب سٍیىشد همبثلِ ثب جٌگ ًشم اعویٌبى داؿت.
تمبثا ثب جٌگ ًشم ثِ دایا پیچیذ ی ًیبصهٌذ عشاحی ثشًبهِ ّبی پیچیذُ ٍ هتذاخا اػت ٍ هْین تیش اص ّویِ
فؼبایت جوؼی تَػظ دٍات ٍ هشدم ٍ ًخجگبى هی ثبؿذ.
ًمؾ ًخجگبى دس ثشًبهِ سیضی فشٌّگی همبثلِ ثب جٌگ ًشم وؼت ثلیشت ٍ ز بّی ٍ اًتمبل زى ثِ دیگیش الییِ
ّبی اجتوبػی اػت.
ثش ضاسی ًـؼت ّب هزبهغ ٍ ّوبیؾ ّبی ػلوی اص جولِ اثضاسّبی الصم جْت دػیتیبثی ثیِ ثلییشت هیی
ثبؿذ .جشلِ ثش ضاسی ّوبیؾ سػبات داًـگبُ دس همبثا ثب جٌگ ًشم پیغ اص ثیبًیبت سّجیش فشصاًیِ اًمیالة
اػالهی ثب ایي ػؤال صدُ ؿذ وِ سػبات داًـگبُ دس ثشاثش ثب ایي پذیذُ چیؼت؟ ثب جؼتزَ وٌیذ ٍ وبٍّیبی
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هتؼذد دس دثیش خبًِ ثِ ایي ًتیزِ سػیذین وِ ثیـتش هجبحث هغشح ؿذُ دس ثبة جٌگ ًشم دس جبهؼِ ػلوی ثِ
كَست ػوَهی ٍ ولی هغشح ؿذُ ٍ ًگبُ ػبصهبى هیَس ثِ هَضَع هَسد تَجِ ًجَدُ اػت.
هَضَع ثب ًوبیٌذُ همبم هؼظن سّجشی دس داًـگبُ ّبی زصاد اػتبى اكفْبى هغشح ؿذ .حضشت حزت االػالم
هیش داهبدی ثب ػؼِ كذس ٍ ثلٌذ ًظشی هَضَع سا پزیشفتٌذ ٍ عی ػِ ًـؼت هتؼذد ثب اػضبی هیتشم ؿَسای
ساّجشدی ٍ ضیٌؾ اػضبی ّیئت ػلوی ّوبیؾ هیَسّب ٍ ػٌبٍیي هشثَط ثِ ّوبیؾ ثِ ؿشح ریا تؼشییف
شدیذ.

محورهای همایش:
 ظشفیت ّب ٍ لبثلیت ّبی داًـگبُ ٍ داًـگبّیبى دس همبثلِ ثب جٌگ ًشم
 )0ظشفیت ّبی داًـزَیبى دس ػشكِ جٌگ ًشم
 )2ظشفیت ّبی اػبتیذ ٍ هشثیبى داًـگبُ ّب دس ػشكِ جٌگ ًشم
 )5ظشفیت ّبی تـىا ّب ٍ ًْبدّبی داًـزَیی دس ػشكِ جٌگ ًشم
 جبیگبُ داًـگبّیبى دس ػشكِ جٌگ ًشم ثب تأویذ ثش سٌّوَدّبی همبم هؼظن سّجشی
 )0سٌّوَدّبی همبم هؼظن سّجشی ثِ داًـزَیبى دس ػشكِ جٌگ ًشم
 )2سٌّوَدّبی همبم هؼظن سّجشی ثِ اػبتیذ داًـگبُ دس ػشكِ جٌگ ًشم
ً )5مؾ ثلیشت دس همبثلِ جٌگ ًشم ثب ثْشُ یشی اص سٌّوَدّبی همبم هؼظن سّجشی
 سٍؽ ّب ٍ ساّىبسّبی همبثلِ ثب جٌگ ًشم تَػظ داًـگبّیبى
 )0ااگَی اػالهی -ایشاًی پیـشفت ٍ همبثلِ ثب جٌگ ًشم
ٍ )2الیت هذاسی داًـگبّیبى ٍ تأثیش زًبى دس پیشٍصی جٌگ ًشم
 )5تَایذ داًؾ اػالهی تَػظ داًـگبّیبى ساّىبسّبی همبثلِ ثب جٌگ ًشم
ً )9مؾ داًـگبّیبى دس ػشكِ ّبی سػبًِ ای ٍ فضبی هزبصی دس همبثلِ ثب جٌگ ًشم
 زػیت ؿٌبػی جٌگ ًشم دس هییظ ّبی داًـگبّی
 )0ػذم ؿٌبخت غٌبی هٌبثغ اػالهی
 )2اًفؼبل دس ثْشُ یشی اص هتَى ٍ هٌبثغ اػالهی
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 )5سػَخ اًذیـِ ّبی ػىَالس دس هییظ ّبی داًـگبّی
 سػبات داًـگبُ دس دػتیبثی ثِ لذست ًشم دس هَاجِ ثب جٌگ ًشم
ّ )0وت هضبػف ٍ وبس هضبػف داًـگبّیبى ساّىبسّبی همبثلِ ثب جٌگ ًشم
 )2پیـشفت ػلوی ٍ تَایذ ػلن ٍ فٌبٍسی ثِ ػٌَاى اثضاس هؤثش وؼت لذست ًشم
 هفَْم ٍ هبّیت ؿٌبػی لذست ًشم ٍ جٌگ ًشم
 )0هفَْم ٍ هبّیت لذست ًشم
 )2هفَْم ٍ هبّیت جٌگ ًشم
 )5تجییي دیذ بُ ّبی اػالم دس خلَف لذست ًشم
پغ اص اعالع سػبًی ًؼجتبً جبهغ ثِ هشاوض داًـگبّی ٍ هؤػؼبت زهَصؿی ػیبای ٍ ػیبصهبى ّیب هؤػؼیبت
اداسسی ٍ اجشائی ٍ عشاحی ػبیت اعالع سػبًی ٍیظُ ّوبیؾ تؼذاد  95همباِ ثِ دثیشخبًیِ ّویبیؾ اسػیبل
شدیذ .ثذیغ ثَدى هَضَع جٌگ ًشم ٍ ّوچٌیي تیذیذ هَضَع ّوبیؾ ثِ سػبات داًـگبُ ّیبی دس همبثیا
جٌگ ًشم اص جولِ دالیلی ّؼتٌذ وِ تؼذاد همبالت دسیبفتی سا هیذٍد وشدُ اػت.
همبالت دسیبفت ؿذُ تَػظ اػضبی ّیئت ػلوی ّوبیؾ اسصیبثی ٍ اص ثیي زًْب  9همباِ جْت اسائِ دس لبایت
ػخٌشاًی اًتخبة ؿذُ اػت .دس ایٌزب ثش خَد الصم هی داًن اص توبهی پظٍّـگشاى ٍ ًَیؼٌذ بى شاًمذس ویِ
دػَت دثیشخبًِ ّوبیؾ سا پبػخ فتِ ٍ ثشای ایي ًـؼت ػلوی همباِ اسػبل داؿتِ اًذ ػپبػگضاسی ًویبین.
اهیذ اػت ثب اًتـبس همبالت ثش ضیذُ ٍ هجبحث ًـؼت ّوگی ػْن ٍ ًمؾ خَد سا دس تَاییذ ػلین ٍ اؿیبػِ
داًؾ دسثبسُ جٌگ ًشم ثِ ػٌَاى یىی اص هْن تشیي هجبحث ػلَم اًؼبًی ایفب وٌین.
دس پبیبى اص هیْوبى ٍیظُ ّوبیؾ جٌبة زلبی سًزجشاى هیمك شاًمذس ٍ حضَس شاًؼیٌگ ثیشادس اسجوٌیذ ٍ
هذیش ظشیف اًذیؾ ٍ فبضا لشاس بُ جٌگ ًشم دس اػتبى اكفْبى جٌبة زلبی هٌْذع هبّش ااٌمؾ سا اس هی
ًْین.
ثش ضاسی ایي ّوبیؾ هذیَى حوبیت ّبی ثی دسیغ جٌبة زلبی دوتیش فشٍغیی سیبػیت هیتیشم داًـیگبُ ٍ
هؼبٍى پظٍّـی ػخت وَؽ ایـبى جٌبة دوتش ًزفی اػت وِ ثبیذ ػپبع خَد سا ثِ زًبى تمذین ًوبئین.
ایي ّوبیؾ هبحلا فؼبایت جوؼی داًـگبُ ّب ٍ ًْبدّبی هتؼذد اػیت .الصم اػیت اص اّتویبم ٍییظُ دوتیش
هیوذ هْذی هظبّشی هؼوبس تَػؼِ فشٌّگی دس داًـگبُ ّبی زصاد اػالهی ثشادساى اسجوٌذ حضشت حزیت
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االػالم هیشداهبدی ًوبیٌذُ هؼشص همبم هؼظن سّجشی داًـگبُ ّبی زصاد اػتبى اكفْبى جٌیبة دوتیش هزلؼیی
دثیش هیتشم هٌغمِ  9حزت االػالم ثیگی دثیش هیتشم ؿَسای فشٌّگی هٌغمِ  9جٌبة حزت االػالم خیش
االْی وِ دس توبهی هشاحا یبس ٍ یبٍس دثیشخبًِ ثَدُ اًذّ .وچٌیي جٌبة زلبی ػیذ حؼي لشیـی هیذیش ویا
اهَس اجتوبػی اػتبًذاسی اكفْبى ٍ حزت االػالم ؿْشیبسی هؼئَل هیتشم دفتش فشٌّیگ اػیالهی داًـیگبُ
دّبلبى حزت االػالم حب زلب سفیؼی هؼئَل هیتشم دفتش فشٌّیگ اػیالهی داًـیگبُ دٍایت زثیبد حزیت
االػالم ػبثذیٌی هؼئَل دفتش فشٌّگ اػالهی داًـگبُ ؿْش ػالهِ هزلؼیی ٍ جٌیبة زلیبی لشیـیی هؼیبٍى
هیتشم فشٌّگی ثٌیبد ؿْیذ ٍ زلبی دوتش همتذایی هؼئَل هیتشم پظٍّـىذُ ٌّشّبی ػیٌتی -اػیالهی ٍصاست
فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی تـىش هی ًوبین .ػپبع اختلبكی هتؼلك ثِ زلبی حؼیي وبظوی هذیش هغباؼیبت ٍ
پظٍّؾ ّبی فشٌّگی داًـگبُ زصاد اػالهی خَساػگبى ٍ ّوىبساى حَصُ هؼبًٍت فشٌّگی اػت ویِ ثیذٍى
تالؽ ّبی زًبى ّوبیؾ ثِ ػش هٌضل هملَد ًوی سػیذ.

دوتش سضب اػوبػیلی
دثیش ػلوی ّوبیؾ

