مجموعه مقاالت همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان(اصفهان)

 -53رسالت دانشگاه برای مقابله با تهدیدات اجتماعی و فرهنگی جنگ نرم
هْسب هبُ پیطبًیبى
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دانشگاه یک کشوری اگر اصالح شود ،آن کشور اصالح می شود.
امام خمینی (رحمت اهلل)
چکیده:
اگر ایجبد دگرگًَی در جَاهع بب تکیِ بر تغییر دیذگبُ ّب ٍ ًگرش ّبی حبکوبى ٍ هردم بحث اصلی جٌگ
ًرم ببضذ؛ در آى صَرت ایي جٌگ ،هذلی ًَیي از فعل ٍ اًفعبل ّبی ایي دٍلت ّب برای سلطِ ،رٍی
کطَرّبی هختلف را ًوبیص هی دّذ .جٌگ ًرم هبّیتی پٌْبى ٍ خسًذُ دارد بر ّویي اسبس آگبُ سبزی
افراد جبهعِ خصَصبً داًطجَیبى از هبّیت ٍ اّذاف تْذیذات ًرم سیبسی ،اقتصبدی ٍ اجتوبعی ایي جٌگ
ضرٍرتی حیبتی دارد .پذافٌذ غیر عبهل کِ هبتٌی بر عٌصر آهَزش ،تربیت صحیح ٍ آگبّی بخطی است
راّکبر هْن برای هقببلِ بب تْذیذات ًرم هحسَة هی گردد .از آًجبیی کِ داًطگبُ در جبهعِ کًٌَی هب
رسبلت بسیبر هْن تربیت ،آهَزش ٍ آگبّی بخطی بِ جبهعِ را بر عْذُ دارد در زهیٌِ پذافٌذ غیر عبهل
جٌگ ًرم از ًقطی کلیذی ٍ هْن برخَردار هی ببضٌذ .هقبلِ حبضر هی کَضذ بِ بررسی رسبلت هْن داًطگبُ
در عرصِ هقببلِ بب جٌگ ًرم دضوٌبى بپردازد .در هقبلِ حبضر هی کَضین از ًگبّی جبهعِ ضٌبختی زهیٌِ ّب
ٍ بستر ّبی اجتوبعی جٌگ ًرم را هَرد بررسی قرار دّین .بر ّویي اسبس در صذد پبسخ بِ ایي سؤال
اصلی هی ببضین کِ طراحبى جٌگ ًرم از چِ بسترّبی فرٌّگی ٍ راّکبرّبی اجتوبعی برای تغییر رٌّیت ٍ
بیٌص افراد جبهعِ خصَصبً داًطگبّیبى سَد هی برًذ ٍ رسبلت سیبسی ٍ تربیتی داًطگبُ برای هقببلِ بب ایي
تْذیذات چیست؟
فرضیه تحقیق :طراحبى جٌگ ًرم بب ًفَر در بستر ّبی فرٌّگی ٍ اجتوبعی یک جبهعِ بب استفبدُ از فٌَى
تبلیغبتی هی کَضٌذ بیٌص ،بصیرت ٍ آگبّی افراد یک جبهعِ خصَصبً داًطگبّیبى را دستکبری ٍ آًْب را در
جْت اّذاف خَد سَق دٌّذ .بر ّویي اسبس اسبتیذ ٍ داًطجَیبى ببیذ بکَضٌذ بب سالح علن ٍ ایوبى ٍ
پرّیس از ٍابستگی بِ علَم ٍ هظبّر فرٌّگ غربی ٍ تکیِ بر ارزش ّبی هلی ٍ اسالهی بِ هقببلِ بب ایي
جٌگ فرٌّگی بپردازًذ.
واژگان کلیدی :جٌگ ًرم ،اهٌیت ًرم ،داًطگبُ ،تْذیذات ًرم سیبسی ،تْذیذات ًرم اجتوبعی ،تْذیذات ًرم
فرٌّگی ،پذافٌذ غیر عبهل.

 -1داًطجَی دکتری علَم سیبسی ،عضَ ّیئت علوی داًطگبُ بَضْر ٍ کبرضٌبس اهَر بیي الولل ٍ جٌگ ًرم هؤسسِ ابرار هعبصر تْراى

