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درآمدی بر تحلیل جنگ نرم علیه انقالب اسالمی
با عنایت به بیانات امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب

سيد مجتبی نعيمی1 

مقدمه 
پيرامون زمان آغاز جنگ نرم در تاريخ جمهوری اسامی، اتفاق نظر وجود ندارد. ديدگاه 
عمومی در اين مورد آن است كه بعد از به نتيجه نرسيدن دشمنان انقاب و نظام اسامی 
در جنگ هشت ساله، در نحوه دشمنی ورزی آنها تغييری به وجود آمده و راه جديد كه 
همانا جنگ نرم اس��ت را برگزيده اند. اما می توان اين تاريخچه را عقب تر برد؛ همانگونه 

كه در كام امام راحل آمده است:
... مردم ما كه در طول س��ال های جنگ و مبارزه ابعاد كينه و قساوت 
و عداوت دش��منان خدا و خ��ود را لم��س كرده اند، باي��د خطر تهاجم 
جهان خواران در ش��يوه ها و ش��كل های مختلف را جدي تر بدانند... در 
مقطع كنونی به  طور جد از همه گويندگان و دست اندركاران و مسئولين 
كشور و مديران رس��انه ها و مطبوعات می خواهم كه خود را از معركه ها 
و معركه آفريني ها دور كنند؛ و مواظب باشند كه ناخودآگاه آلت دست 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 
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افكار و انديش��ه های تند نگردند؛ و با سعه صدر در كنار يكديگر مترصد 
اوضاع دشمنان باشند.1 

و يا در جايی ديگر می فرمايند: 
و اما در دانش��گاه نقش��ه آن اس��ت كه جوانان را از فرهن��گ و ادب و 
ارزش های خودی منحرف كنند و به س��وی ش��رق يا غرب بكشانند و 
دولتم��ردان را از بين اينان انتخاب و بر سرنوش��ت كش��ورها حكومت 
دهند تا به دس��ت آنها هر چه می خواهند انجام دهند. اينان كش��ور را 
به غارت زدگی و غربزدگی بكشانند و قش��ر روحانی با انزوا و منفوريت 
و شكس��ت قادر بر جلوگيری نباش��د و اين بهترين راه است برای عقب 
نگهداشتن و غارت كردن كشورهای تحت سلطه، زيرا برای ابرقدرت ها 
بی زحمت و بی خرج و در جوامع ملی بی سر و صدا، هر چه هست به جيب 

آنان می ريزد.2
در هر صورت، هر تاريخی كه برای اين اتفاق در نظ��ر بگيريم، چيزی از اهميت آن نه  
كاسته و نه  می افزايد؛ زيرا مس��ائل فرهنگی از اهميت هميشگی و بااليی برخوردارند تا 

جايی كه رهبر انقاب در مورد جايگاه اين اهميت می فرمايند: 
مسئله مهمی كه در ذهن بنده هميشه هست- آن طور كه فرمودند، در 
جلسه هم مطرح شده- و مورد دغدغه افراد است، مسئله فرهنگ است؛ 
مهم است. مسئله فرهنگ از مس��ائل اقتصادی مهمتر است، از مسائل 

سياسی مهمتر است.3
البته اين موضوع از نگاه ساير ملل و حتی ابرقدرت های نظامی نيز پوشيده نمانده است. 
مدت هاست قدرت های بزرگ به اين نتيجه رس��يده اند كه ابزارهای نظامی و اقتصادی 
توانايی تداوم اس��تيای آنها بر جهان را ندارد؛ هر چند اين ساح ها شايد آغازگر خوبی 
باشند. تاريخ نيز ثابت كرده هر تمدن و قدرتی، به همان اندازه كه در دوره طايی اش به 
تبلور خويش در عرصه فرهنگ روی آورده، در اعصار بعدی از وی نش��انی بوده و اثری. 
پل كندی در اثر مش��هور خود، به زيبايی علت تغيير گرايش قدرت های بزرگ از قدرت 

نظامی به قدرت فرهنگی را بيان می كند: 
هر قدرت بزرگی، به همان نسبتی كه ترقی می كند، برای حفاظت از 

1. صحيفه  امام، ج21، ص94. 
2. همان، ص418. 

3. بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبري، 1389/6/25. 
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منافع خود و دفع )يا شكست دادن( رقيبان منافع بيشتر و بيشتری را به 
امور نظامی اختصاص می دهد. اين امر تا زمانی كه اقتصاد داخلی رشدی 
سريع داشته باشد مش��كل ايجاد نمی كند، اما بعد از آن، باقی ماندن بر 
سر تعهدات استراتژيكی و نظامی روزبه روز دشوارتر می شود. از اين رو، 

قدرت بزرگ در خطر سقوط و افول قرار می گيرد...1
تاريخچه 31ساله انقاب اسامی نيز گواه اين مطلب است كه راهكارهای نظامی از بين 
برنده اين درخت تنومند نيس��ت، چه اينكه استراتژی های نظامی در نوپايی اين شجره  
طيبه به كار گرفته شد و جواب نداد )هش��ت سال دفاع مقدس در آغاز به  كار جمهوری 
اسامی( و اينك كه عصر بحران و تثبيت گذشته، هرگز عمليات نظامی جواب گو نخواهد 
بود. اين است كه پروژه تهاجم فرهنگی2 شروع شده و مراحلی مثل شبيخون، قتل عام3 و 
ناتوی فرهنگی4 را پشت  سر  گذرانده و به جنگ فرهنگی يا جنگ نرم  رسيده. اما در اين 

1. پل كندی، ظهور و سقوط قدرت های بزرگ، ترجمه محمد قائد، ناصر موفقيان و اكبر تبريزی، تهران، علمی 
و فرهنگی، 1382، صفحه آخر. 

2. بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار با مجمع نمايندگان طاب و فضای حوزه  علميه  قم، 1368/9/7: »مطلب 
چهارم اين اس��ت كه امروز تهاجم فرهنگی عظيمی عليه اسام هست كه ارتباط مس��تقيمی با انقاب ندارد. اين 
تهاجم، وسيع تر از انقاب و عليه اسام است. چيز عجيب و فوق العاده ای است كه با تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
و سياسی، عليه اسام - و حتی اسامی كه در توده مردم الجزاير نفوذ دارد- وارد كارزار شده است. فقط يك استثنا 
دارد و آن اسام وابسته به دستگاه های استعماری و فهدگونه است؛ واال حتی اسام های به معنای اعتقاد عوامانه  
مردم هم مورد تهاجم است؛ چه برسد به اسام ناب و انقابی- و به تعبير آنها اسام ايران- كه ديگر وضعش روشن 

است.« 
3. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار با فرماندهان گردان ها، گروهان ها و دسته های عاشورای نيروهای 
مقاومت بسيج سراسر كشور، در سالروز شهادت امام سجاد)ع(، 1371/4/22: »دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط- 
فرهنگ فساد و فحشا- س��عی می كند جوان های ما را از ما بگيرد. كاری كه دشمن از لحاظ فرهنگی می كند، يك 
»تهاجم  فرهنگي« بلكه بايد گفت يك »شبيخون فرهنگی« يك »غارت فرهنگی« و يك »قتل عام فرهنگی« است. 
امروز دشمن اين كار را با ما می كند. چه  كسی می تواند از اين فضيلت ها دفاع كند؟ آن جوان مؤمنی كه دل به دنيا 
نبسته، دل به منافع شخصی نبسته و می تواند بايس��تد و از فضيلت ها دفاع كند. كسی كه خودش آلوده و گرفتار 
است كه نمی تواند از فضيلت ها دفاع كند! اين جوان با اخاص می تواند دفاع كند. اين جوان، از انقاب، از اسام، از 
فضايل و ارزش های  اسامی می تواند دفاع كند. لذا، چندی پيش گفتم: »همه امر به معروف و نهی از منكر كنند.« 
االن هم عرض می كنم: نهی از منكر كنيد. اين، واجب اس��ت. اين، مسئوليت ش��رعی شماست. امروز مسئوليت 

انقابی و سياسی شما هم هست.« 
4. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی  در ديدار با اساتيد و دانشجويان  دانشگاه های استان سمنان، 1385/8/18: 
»من پريروز در روزنامه- البته س��ه، چهار ماه قبل از اين، من مقاله اش را ديده بودم- گزارشی از تشكيل »ناتوی 
فرهنگی« را خواندم. يعنی در مقابل پيمان ناتو كه امريكايي ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق يك مجموعه 
مقتدر نظامی به وجود آوردند؛ اما برای سركوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه خاورميانه و آسيا و غيره 
از آن استفاده می كردند، حاال يك ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده اند. اين، بسيار چيز خطرناكی است. البته حاال 
هم نيست؛ سال هاست كه اين اتفاق افتاده است. مجموعه زنجيره به هم پيوس��ته رسانه های گوناگون- كه حاال 
اينترنت هم داخلش شده است و ماهواره ها و تلويزيون ها و راديوها- در جهت مشخصی حركت می كنند تا سررشته 

تحوالت جوامع را به عهده بگيرند؛ حاال كه ديگر خيلی هم آسان و رو راست شده است.« 
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بين بايد يك نكته را مورد توجه قرار دهيم: 
»در حال حاضر ما در مقام دفاع در جنگ نرم نيستيم بلكه ما آغازگر جنگ نرم بوديم 
همان طور كه پيامبران و ائمه اطهار نيز با جنگ نرم به مقابله با دشمن می پرداختند.«1 
وقوع انقاب اس��امی و ارايه مفاهيم، نظريه ها و مدل های عملی در حوزه های س��بك 
زندگی، جهان بينی، حكومت داری و... ترك بزرگی بر حباب توخالی ليبرال دموكراسی 
انداخت. انديش��ه ای ك��ه در انتهای جنگ س��رد، خود را ن��ه تنها پيروز اي��ن نبرد كه 
خاتمه بخش تمام مكاتب و پايان دهنده تاريخ می دانست، با چالشی جدی روبه رو شده 
بود. هر چه از عمر اين انقاب می گذش��ت تركش های بيشتری بر اين الشه زيبا اصابت 
می كرد. موج اس��ام گرايی در غرب، مباحث صدور انقاب، نقد و به رخ كشيدن معايب 
تمدن غربی و... زخم هايی بود كه اين مريض در حال احتضار را وادار به آخرين دفاع  از 
خويش كرد.2 كودتا، منافقين، جنگ تحميل��ی و امروز، جنگ نرم از آخرين تاش های 

ليبرال دموكراسی برای باقی ماندن در حوزه نرم افزاری جهان است. 
برای اينكه در برابر اين آخرين واكنش آنها )جنگ نرم غرب عليه جمهوری اسامی( 
دست به اقدامی بزنيم الزم است در ابتدا تعريف صحيح و جامعی از آن ارايه دهيم. البته 

1. متن صحبت های حجت االسام والمسلمين رسايی در برنامه  ديروز، امروز، فردا. 
2. در موارد متعدد دولتمردان در غرب برای كم كردن تأثير پيام انقاب اس��امی كه همان اس��ام سياس��ی و 
اجتماعی اس��ت و پاس��خ به نياز دين خواهی و معنويت گرايی در غرب، س��عی در تقويت بنيادگرايی مسيحيت و 
بازگشت آن به عرصه اجتماع كرده اند تا بدين وسيله انقاب اسامی نتواند از خأل معنوی موجود در غرب استفاده 
كند و ايدئولوژی خود را گس��ترش دهد به طوری كه در اواخر دهه 1990، 953 نماينده در مجلس سنای امريكا 
خواستار بازگشت مجدد دين به عرصه اجتماع و سياست و برداشتن قيد سكوالريسم در جامعه و حكومت امريكا 
شدند. سايت مركز اسناد انقاب اسامی، »تأثير انديشه های حضرت امام)ره( بر جنبش های اسامی معاصر )2(«، 

10فروردين 1389، كد 9165. 
رشد فزاينده ای كه اسام در كشورهای اروپايی و امريكايی داشته است كسانی را كه نوعی منافع خود را در خطر 
می ديدند به عكس العمل واداشت. تا جايی كه روبرت اسپنس��ر به نقل از برنارد لويس )محقق آلمانی ضد اسام( 
می گويد: »در پايان اين قرن- قرن21- اروپا مسلمان خواهد شد.« اسپنسر در جايی ديگر می گويد: »هم اكنون 
خواندن قرآن در برخی كشورها برای دانش آموزان ما فوق دبيرستان الزاميست.« كارشناسان آمار، با مقايسه رشد 
دو جمعيت »مسلمان« و »مسيحي« در فرانسه، معتقدند كه اين كش��ور حداكثر تا 40 سال آينده به كشوري با 
اكثريت جمعيت مسلمان تبديل خواهد شد. اين در حالي است كه وضعيت بسياري از كشورهاي غربي ديگر نيز 
شبيه به فرانسه است. نرخ افزايش جمعيت مسيحي در بريتانيا 1/6درصد، در يونان 1/3درصد، در آلمان 1/3درصد، 
در ايتاليا 1/2درصد و در اس��پانيا 1/1درصد است. ميانگين رشد جمعيت مس��يحيان در 31 كشور اتحاديه اروپا 
1/38درصد است؛ در حالي كه جمعيت شناسان و كارشناسان آمار معتقدند كه اگر رشد جمعيت يك كشور در 25 
سال متوالي كمتر از 2/5 درصد باشد نجات فرهنگ و تمدن آن كشور امكان پذير نخواهد بود. برخي سازمان هاي 
مسيحي مي گويند كه نوادگانشان فرهنگ آنها را نخواهند ديد بلكه آنها در جوامع اسامي چشم به جهان خواهند 
گشود. واتيكان نيز رسماً اعام كرده است كه اينك جمعيت مسلمانان در جهان، از جمعيت كاتوليك  بيشتر شده 
و در ظرف 5 الي 6 س��ال ديگر اس��ام بزرگ ترين دين جهان خواهد بود. پايگاه اطاع رسانی دفتر حضرت استاد 

انصاريان، داليل رشد اسام در غرب. 
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چون اين نوشتار در برهه ای نوشته می شود كه تا به حال تعاريف زيادی از جنگ نرم ارايه 
شده، اين بخش را مختصر كرده و در قسمت بعدی و مهمتر به زمينه های بروز جنگ نرم 
خواهيم پرداخت. اينكه چه می شود در كشوری اين پديده رخ می دهد و سرآخر، در حد 

توان اين قلم نكاتی را من باب راه های مقابله با جنگ نرم متذكر می شويم. 
اما قبل از اينكه به اين مهم بپردازيم- برای آنانی كه هنوز اعتقادی به وقوع اين پديده 
ندارند ولی دايماً خود را پيرو امام و رهبری معرفی می كنند- توجه خوانندگان را به دو 
كام از معمار كبير انقاب و رهبر فرزانه مان جلب می كنم كه ببينيم تا چه حد ايشان، 

ديگران را از وقوع چنين امری آگاه می كردند: 
وصيت اينجانب به وزارت ارش��اد در همه اعصار خصوصاً عصر حاضر 
كه ويژگی خاصی دارد، آن است كه برای تبليغ حق مقابل باطل و ارايه 
چهره حقيقی جمهوری اسامی كوشش كنند. ما اكنون، در اين زمان 
كه دست ابرقدرت ها را از كشور خود كوتاه كرديم، مورد تهاجم تبليغاتی 
تمام رسانه های گروهی وابسته به قدرت های بزرگ هستيم. چه دروغ ها 
و تهمت ها كه گويندگان و نويس��ندگان وابس��ته به ابرقدرت ها به اين 

جمهوری اسامی نوپا نزده و نمی زنند.1
اين را تصادفاً بنده خودم از يكی از همين راديوهايی كه می دانيد با پول 
س��رويس های امنيتی امريكا به وجود آمد، شنيدم- تصريح هم نكنند، 
همه می فهمند؛ اما تصريح می كنند كه ما می خواهيم با اس��اس نظام و 
استوانه های آن مقابله كنيم؛ تصريح می كنند كه بايد قانون اساسی نظام 
عوض ش��ود؛ تصريح می كنند كه بايد براندازی انجام گيرد؛ منتها لطف 
می كنند و می گويند براندازی آرام بايد انجام گي��رد! آيا اين بخردانه و 
هوشمندانه است كه ما چشم خود را ببنديم و بگوييم نه، چنين چيزی 
وجود ندارد؟! واقعاً وجود دارد؛ نشانه هايش را می بينيم و احتياج نداريم 

كه دنبال شواهد احتمالی بگرديم.2

چيستی جنگ نرم و شكل گيری استعمار فرانو
رهبر انقاب من باب چيستی تهاجمات فرهنگی و جنس آنها می فرمايند: 

1. صحيفه  امام، همان، ص428. 
2. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار با اعضای شورای تأمين استان ها، 1379/11/25. 
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اما تهاجم فقط تهاجم نظامی نيس��ت. دش��من به آن نقاطی متوجه 
مي شود كه پشتوانه استقامت ملی ماست. دشمن وحدت ملی و ايمان 
عميق دينی را هدف قرار مي دهد. دشمن روحيه صبر و استقامت مردان 
و زنان ما را هدف قرار مي دهد؛ اين تهاجم از تهاجم نظامی خطرناك تر 
اس��ت. در تهاجم نظامی ش��ما طرفتان را مي شناس��يد، دش��منتان را 
می بينيد؛ اما در تهاجم معنوی، تهاجم فرهنگی، تهاجم نرم، شما دشمن 
را در مقابل چشمتان نمی بينيد. هوشياری الزم است. من از همه ملت 
ايران به خص��وص از خانواده های ش��هيدان و از همه ش��ما عزيزان، به 
خصوص از جوان ها خواهش مي كنم با هوشياری كامل مرزهای فكری و 
روحی را حراست كنيد. نگذاريد دشمن مثل موريانه ای به جان پايه های 
فكری و اعتقادی و ايمانی مردم بيفتد و آنها را دچار رخنه كند؛ اين مهم 
اس��ت. همه وظيفه داريم مرزهای ايمانی و مرزهای روحی خودمان را 

حفظ كنيم.1
اين فرمايشات در فهم چيستی جنگ نرم كه بعداً توسط پاره ای از تحليل گران تحت 
عنوان ورود به دوره اس��تعمار فرانو تعبير شد، نش��ان می دهد كه در فضای جنگ نرم 
استعمار جديدی متولد می شود كه به آن اس��تعمار نوع سوم می گويند. حسن عباسي 
در اين باره مي گويد: در اين استعمار، ديگر نمي آيند زمين و كشور شما را بگيرند، ديگر 
با كودتا دولت ش��ما را نمي گيرند، در اين ش��يوه اس��تعماري مي آيند و شخص شما را 
مي گيرند، بعد باور شما را تغيير مي دهند.  اين يعني قدرت نرم... براي تصرف هر كدام از 
شما دو جزء وجود شما را بايد بگيرند قلب و ذهن تان. اصطاحي دارند؛ مي گويند نبرد 
قلب ها و ذهن ها. Mind & Heart Battle قلبت��ان را چگونه تصرف مي كند؟ ذهن 
شما چطور؟ كسي كه مي خواهد اراده خود را تحميل كند، وقتي به قلب شما حكومت 
كند بر ذهن ش��ما حكومت كند، اراده خود را تحميل كرده اس��ت؛ هم��ان كاري كه او 
مي خواهد انجام مي دهيد؛ تصرف قلب هر كس��ي با حب و بغض انجام مي شود و تصرف 
ذهن هر كسي با شك و يقين. اگر كس��ي خواست بداند كه كيست، مي گويد به غير دل 
كه عزيز و نگاه داشتني ست جهان و هر چه در او هست واگذاشتني ست... پس جنگ نرم 
يعنی گروهی از خود ابليس تا شيطان های جنی و انسی، قلب و ذهن 72 ميليون ايرانی 
را هدف گرفتند كه خود من و ش��ما هم جزو آنها هس��تيم. و اين بار ما با اختيار تصرف 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در ديدار با خانواده های شهدا و ايثارگران كردستان،  1388/2/22.
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می ش��ويم؛ اگر خرمش��هر و آبادان به جبر دشمن و 
منفعانه زي��ر چكمه بعثی ها رفت، قل��ب و ذهن ما 

با اختيار است، آنجايی كه مؤمن می شويم يا كافر.1
اينها نمونه هايی اس��ت از تعاريف صحيحی كه در 
مورد اين پديده ارايه ش��ده؛ به عاوه صدها تعريف 
درس��ت و گاهاً اش��تباهی كه پيرام��ون جنگ نرم 
گفته اند. اگر بخواهيم جمع بن��دی الزمی برای اين 
پديده انجام دهيم می توانيم بيان كنيم كه »جنگ 
نرم پديده ايست تاريخی كه طی آن يك طرف جنگ 
از طريق كارهای فكری، فرهنگی، هنری و ابزارهای 
رسانه ای2 سعی می كند تا ارزش ها و ضد ارزش های 
نيروهای طرف مقابل را به ش��كل خاصی درآورد تا 
آنها از روی ميل و رقبت به نح��و خاصی فكر كنند، 
احساس��ات خاصی از خود بروز دهن��د و رفتارهای 

معينی داشته باشند.« با تعاريف مذكور بايد گفت جنگ نرم ويژگی هايی دارد كه می توان 
آنها را به شرح زير تبيين كرد: 

1. جنگ نرم مخصوص دوره زمانی خاص و مكان ويژه ای نيست، بلكه از ابتدای تاريخ و 
حتی ابتدای خلقت انسان وجود داشته، هر چند در امتداد تاريخ بر اولويتش افزوده شده: 
فريب حوا توسط شيطان، مناظره موسی با افس��ون گران دربار فرعون، تمسخر، هزل، 
ش��اعر و مجنون خواندن پيامبر)ص( در دوران ابتدايی بعثت، بيست سال خانه نشينی 
علی)ع(، س��كوت امام حس��ن مجتبی )ع(... ظهور صوفيه پس از حمله مغول... برخی 
اصاحات رضاخانی، اسام زدايی محمدرضا پهلوی، تبليغات عليه قيام امام خمينی)ره( 
و... نمونه هايي هستند كه با مسامحه و به طور صريح مثال های وقوع جنگ نرم در طول 

تاريخ را نشان مي دهند. 
مقام معظم رهبری درباره قدمت اين پديده در صدر اسام می فرمايند: 

مهمترين برهه ای و زمان و مكانی كه تبليغ آنجا معنا مي دهد، جايی 
است كه فتنه وجود داشته باش��د. بيشترين زحمت در صدر اسام و در 

1. حسن عباس��ی، »جنگ نرم چيست؟ چرا س��راغ جنگ سخت با ايران نمی روند؟«، س��ايت خبری رجانيوز، 
 .1388/11/17

2. رسانه به مفهوم عام 

انقالب  31ساله  تاریخچه 
اسالمی نیز گواه این مطلب است 
که راهکارهای نظامی از بین 
برنده این درخت تنومند نیست، 
چه اینکه استراتژی های نظامی 
در نوپایی این شجره  طیبه به کار 
گرفته شد و جواب نداد و اینک 
که عصر بحران و تثبیت گذشته، 
هرگز عملیات نظامی جواب گو 
نخواهد بود. این است که پروژه 
تهاجم فرهنگی شروع شده و 
مراحلی مثل شبیخون، قتل عام 
و ناتوی فرهنگی را پشت  سر 
 گذرانده و به جنگ فرهنگی یا 

جنگ نرم  رسیده است



بيداري اسامي
84

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

زمان پيغمبر، زحمات مربوط به منافقين بود. بع��د از پيغمبر در زمان 
اميرالمؤمنين زحماتی بود كه از درگيری و چالش حكومت اس��امی با 
افرادی كه مدعی اسام بودند، به وجود می آمد. بعد هم همين جور؛ در 
دوران ائمه )عليهم الس��ام( هم همين ج��ور؛ دوران غبارآلودگی فضا. 
واال آن وقتی كه جنگ بدر هست، كار، دش��وار نيست؛ آن وقتی كه در 
ميدان های نبرد حاضر مي ش��وند، با دش��منانی كه مشخص است اين 
دشمن چه مي گويد، كار دشوار نيست. آن وقتی مسئله مشكل است كه 
اميرالمؤمنين در مقابل كسانی واقع مي شود كه اينها مدعی اسام اند و 
معتقد به اسام هم هستند؛ اينجور نبود كه معتقد به اسام هم نباشند، 
از اسام برگش��ته باش��ند؛ نه، معتقدند به اس��ام، راه را غلط مي روند، 
هواهای نفسانی كار دستشان مي دهد. اين، مشكل ترين وضع است كه 

افراد را به شبهه می اندازد.1
2. اينكه عنوان می شود جنگ نرم مبتنی بر مباحث فكری، فرهنگی و هنری است به 
اين معناست كه جنس جنگ نرم از اين نوع اس��ت. به عبارت ديگر جنس جنگ نرم از 
جنس فعاليت های نظامی و فشارهای اقتصادی و سياس��ی نيست. يعنی محتوای اين 
جنگ را مباحث تئوريك، نظريه های فرهنگی و ابداعات هنری تشكيل می دهد و خبری 
از تحريم های اقتصادی، معامات سياسی و تسليحات جنگی نيست. به عنوان مثال در 
فتنه 88، شاهد پخش خبرهای جهت دار، كليپ ها و موسيقی های ضد نظام، عكس های 
تحريف شده عليه جمهوری اسامی و دولت، كاريكاتورهايی كه به تمسخر شخصيت ها 
می پرداختند، ميتينگ ها و تجمعات مختلط و مختل كننده نظم عمومی بوديم كه ريشه 
در مباحث فكری موجود در علوم انسانی تدريس شده در دانشگاه ها دارد. اما در همين 
فتنه، از اعتصابات گس��ترده، تحريم های اقتصادی و جنگ مسلحانه توسط فتنه گران 

خبری نبود. 
در تأييد اين نكته، در كام رهبری می خوانيم كه: 

می بينيد، ديگران با اين كارهای هنرمندان��ه       ای كه بعضاً دارند، دارند 
يك باطل هايی را تبليغ مي كنند؛ شگفت اينكه ما هم همان حرف ها را 
قبول مي كنيم! همين سريال كره       ای كه دارد پخش مي شود و همه دارند 
آن را می       بينند، يك تاريخ       سازی و افس��انه        باطل است؛ آدم اگر بخواهد 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار با جمعی از طاب و روحانيون، 1388/9/22. 
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توی شاهنامه بگردد و اينجور داس��تانی را پيدا كند، ده، پانزده تا از اين 
داستان ها مي ش��ود پيدا كرد. منتها طرف هنر به كار برده؛ وقتی كسی 
هنرمندانه كار مي كند، پاداشش همين است كه جنابعالی هم كه هيچ 
عاقه       ای به آن تاريخ و به آن فرهنگ نداريد، می       نشينيد و با كمال عاقه 
گوش مي كنيد و خواهی، نخواهی آن فرهن��گ را جذب مي كنيد! اين 

خاصيت هنر خوب است.1
3. اگر محتوای جنگ نرم را آن چيزی بدانيم كه در باال بيان شد، اين محتوا برای انتقال 
به مخاطب به ابزاری نياز دارد كه اين ابزار چيزی نيست جز رسانه؛ و منظور از رسانه هر 
وسيله ايست كه به انتقال مطلب می پردازد. حال اين ابزار می تواند كتاب و كاس درس، 
يك تابلوی نقاشی، يك قطعه موس��يقی، طراحی داخلی و خارجی خانه، طرز پوشش، 
نحوه بيان، يك فيلم يا سريال نمايشی، يك پيامك و حتی عكس پس زمينه تلفن همراه، 

تابلوی تبليغاتی يك فروشگاه يا شكل يك اتومبيل باشد. 
درس��ت كاری، زنده نگه داش��تن انديش��ه های امام و انقاب، روحيه 
انسجام و اتحاد اس��امی- آن چيزی كه قرآن هم ما را به او امر مي كند، 
تفكرات ما هم به او امر مي كند، انقاب هم ما را به او حمل مي كند و امر 
مي كند- با برادران مسلمان، با هم ميهنان، حالت اتحاد و انسجام داشتن، 
تعصب متقابل مثبت نسبت به يكديگر داشتن، كه در عرض گستره امت 
اسامی هم همين جور اس��ت. اينها فرهنگ است. يكی از آنها هم البته 
فرهنگ عفاف و فرهنگ ساده زيستی است. اين كارها به عهده كيست؟ 
رسانه ها خيلی نقش دارند؛ اما رسانه ها قالب اند؛ محتوا و مضمون، دست 

ماست...2
4. اصوالً فكر، احساس و عمل انس��ان ها مبتنی بر ارزش ها و ضد ارزش هايي است كه 
آگاهانه يا ناآگاهانه در ضمير وجودش��ان قرار گرفته. امكان دارد جنس ارزش يك فرد، 
مادی گرايانه و منفعت جويانه باش��د يا طب��ق ايده و فكری خاص ي��ا عناصر تأثيرگذار 
ديگر. نكته مهم اين است كه بايد مجموعه ارزش های يك فرد را طيف گونه و تركيبی از 
ارزش های مختلف بدانيم. اينكه فردی را صرف��اً دارای ارزش های مادی يا الهی بدانيم، 

درست به نظر نمی رسد، هر چند در اكثر افراد نوع خاصی از ارزش ها غالب است. 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار با جمعی از شعرا، 1388/6/14. 
2. بيانات رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1389/6/25. 
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5. يكی از بديهی ترين نكات در پديده جنگ 
نرم اين اس��ت كه بر اس��اس اقناع و رضايت 
اس��ت. اصًا به همين دليل است كه اين نوع 
جنگ را »نرم« می نامند؛ زيرا در آن خبری از 

زور و تحميل و فشار نيست و نبايد باشد. 
6. آنچه باعث رس��يدن يا نرسيدن طرفين 
حاضر در جنگ نرم به منافعش��ان می ش��ود، 
ميزان منفعت رسانی مخاطبانشان در اعمالی 
اس��ت كه انجام می دهد. به عبارت ديگر همه 
تاش های صورت گرفته، ب��ه منظور تغيير و 
ش��كل دهی رفتار گروه های هدف است تا از 
طريق رفتاری كه مدنظر است، منافع مدنظر 
تأمين شود. اين رفتار و عمل شامل رفتار افراد 
در رأی دهی، در روابط متقابل اجتماعی، نوع مناس��بات اقتص��ادی، نحوه انجام اعمال 
مذهبی و هزاران مثال ريز و درش��ت ديگر اس��ت. نكته ای كه وجود دارد اين است كه 
چون اعمال انسان ها تركيبی از محرك های فكری و احساسی است به همين دليل برای 
اينكه فرد مورد نظر عمل خاصی را انجام دهد بايد يا طرز فكرش تغيير كند يا احساسات 
خاصی در وی تحريك ش��ود. )فرآيند شخصيت س��ازی( برای اين كار نيز رس��انه های 
مختلف كاركردهای متفاوتی پيدا می كنند. كتاب ها، مقاالت، س��مينارها و در مجموع 
رسانه های دانشگاهی بيش��تر بر تغيير طرز فكر و رس��انه های عمومی مثل تلويزيون، 

سينما، سايت های خبری و... بر القای احساسات خاص همت می گمارند. 

زمينه ها و بسترهای جنگ نرم
با تأمل در زمينه های بررسی جنگ نرم می توان سه زمينه مختلف را كه توأم با هم عمل 

می كنند، از يكديگر تفكيك كرد. اين سه زمينه عبارت اند از: 
1. بسترسازى مسائل گوناگون به خصوص مسائل سياسی، اقتصادى، اجتماعی، مذهبی 

و علمی 
در ظاهر جنگ نرم از مس��ائل سياس��ی، اقتصادی، مذهبی، علمی و... اثر بارز و كامًا 
ملموسی نيست اما همين امور می توانند زمينه و بسترساز اين پديده باشند. به  عبارت  

مقام معظم رهبري: 
اما تهاجم فقط تهاجم نظامی نیست. 
دشمن به آن نقاطی متوجه مي شود که 
پشتوانه استقامت ملی ماست. دشمن 
وحدت ملی و ایمان عمیق دینی را 
هدف قرار مي دهد. دشمن روحیه صبر 
و استقامت مردان و زنان ما را هدف 
قرار مي دهد؛ این تهاجم از تهاجم 
نظامی خطرناك تر است. در تهاجم 
نظامی شما طرفتان را مي شناسید، 
دشمنتان را می بینید؛ اما در تهاجم 
معنوی، تهاجم فرهنگی، تهاجم نرم، 
شما دشمن را در مقابل چشمتان 

نمی بینید. هوشیاری الزم است... 
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ديگر، وقوع نواقص و عيوب مختلف در اين حوزه ها می توانند شرايط ذهنی و عينی را در 
انسان ها برای پذيرش قلبی وجود اختال در ارزش های پيشينی و جايگزينی ارزش های 
جديد و به تبع كنار نهادن رفتارهای قبلی و انجام رفتار های جديد مهيا سازد. علت اين 
قضيه نيز به اين برمی گردد كه ارزش های هر فرد رابط��ه تنگاتنگی با نمادهای بيرونی 
آن ارزش دارد و عموماً اگر نماد بيرونی يك ارزش، در ظاهر دارای ش��رايطی متفاوت با 
ويژگی های آن ارزش باش��د، می توان انتظار تزلزل در آن ارزش ه��ا را در فرد دارای آن 
ارزش داشت. به عنوان مثال شكاف بين مردم و نظام سياس��ی در حكومتی كه ادعای 
دوجانبه بودن اين رابطه را دارد، مش��كات اقتصادی واردشده بر مردم در مملكتی كه 
دايماً بر طبل تجمل گرايی می كوبد، مناس��بات ناهنجار اجتماعی مثل تضاد طبقاتی و 
عدم عدالت اجتماع��ی در جامعه ای كه خود را نماد عدالت معرف��ی می كند، دعواهای 
مذهبی در بين مردمی كه عموماً تحت تصور ي��ك مذهب زندگی می كنند و حتی يك 
نظريه ك��ه نظريه هاي ديگر و به  تبع ارزش های ديگر را به چالش می كش��د، كش��ف يا 
اختراع علمی تازه ای كه دنيايی ديگر با بايدها و نبايدهای ديگر را فراروی انسان ها قرار 
می دهد يا حتی در سطوح پايين تر اما بنيادی تر، برخورد نادرس��ت اوليا با فرزندان در 
شرايطی كه خانواده به ثبات خويش می انديشد يا رفتار ناشايست مسئولين با زيردستان 
و ارباب رجوع در س��اختاری اداری كه مجری طرح تكريم ارباب رجوع است، می توانند 
از زمينه سازان جنگ نرم در يك مملكت باش��ند. اهميت اين نكته تا آنجاست كه امام 

خمينی)ره( در همان روزهای اول انقاب پيرامون اين قضيه می فرمايد: 
آن چيزی كه مش��كل اس��ت اين اس��ت كه اين كميته ها در سرتاسر 
ايران- شما فقط تهران را ماحظه نكنيد- در سرتاسر ايران... گاهی افراد 
غير صالحی در آنها پيدا شده اس��ت؛ يا كميته ها اصل از افراد غير صالح 
تشكيل شده است، آن هم همه به اس��م انقاب و به اسم كميته فان؛ 
و اينها كارهايی انج��ام می دهند كه ضد انقاب اس��ت، كارهايی انجام 
می دهند كه برخاف شرع اسام اس��ت؛ و اين موجب اين می شود كه 
چهره انقابی ما را مشوه كنند، هم در داخل و هم در خارج؛ كه بگويند 
اين پاسداران انقاب و اين كميته ها همه كميته فان و پاسدار انقاب 
اس��ام هس��تند و مع ذلك اين كارها دارد انجام می گي��رد، پس معلوم 
می شود كه اس��ام، اين وضع را دارد اسام؛ اين آش��فتگي ها را اسام 
می خواهد! آنهايی كه دشمن اند وقتی كه يك  جا، دو جا، ده جا يك امر 
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خاف واقع بش��ود، ديگر ماحظه اين ]را[ نمی كنن��د كه پانصد جا امر 
صحيح واقع شده است، يك چند جا هم امر خاف واقع شده؛ آنها همان 
امر خاف را انگشت روی آن می گذارند و همه را می كوبند: روحانيت را 

می كوبند، اسام را می كوبند، انقاب را می كوبند.1
2. تحت تأثير قرار گرفتن انسان ها، از راه نفوذ قلبی 

تحت تأثير قرار دادن نيروهای طرف مقابل كه عموماً مردم آن طرف جنگ هس��تند 
و قاعدتاً همگی انسان اند و بش��ر، يك پيش فرض اساسی را در خود جا داده. پيش فرض 
اساسی نهفته در اين جمات اين است كه »انس��ان موجودی مختار نبوده و نمی تواند 
شخصيت خود را بسازد و برای خويش تصميم گيری كند و تحت تأثير محيط پيرامون 
خود است و هر چيزی كه از روی جبر بر وی وارد می آيد را می پذيرد و به كار می بندد.« 
به عبارت ديگ��ر اصلی ترين پيش فرضی ك��ه در جنگ نرم )چ��ه در تعاريفش و چه در 
مسائل عملی و اجرايی اش( نهفته است، ريشه در دعوای قديمی »جبر و اختيار« دارد. 
از سال های پيش تا به امروز و در اقصی نقاط اين كره خاكی، چه بين نخبگان و چه بين 
عموم اين سؤال مطرح بوده كه آيا شخصيت، افكار، احساسات و اعمال ما انسان ها ساخته 
خودمان اس��ت يا اينكه بدون اراده ما )چه به زور، چه از روی اقناع( انجام می پذيرد؟ در 
اين بين هم همواره عده ای طرفدار جبرگرايی بوده اند و علت همه رفتارهای انس��انی را 
خارج از اراده انسان می دانستند. در مقابل افرادی بودند كه برای عوامل بيرونی و خارجی 
تأثيرگذار بر ويژگی های انسانی هيچ ارزشی قائل نبودند و انسان را كامًا دست پرورده 
اراده خويش می پنداشتند. البته بودند افرادی كه راه صحيح را طی كردند و نه قائل به 
جبر مطلق بودند و نه آزادی اختيار بی نهايت. اما آنچه در عرصه نظری و عملی جنگ نرم 
به عنوان پيش فرض وجود دارد، ريش��ه در جبرگرايی داشته به اين شكل كه شخصيت 
انس��ان ها را محصول عوامل بيرونی و خارجی تأثيرگذار بر انسان ها می دانند. در نتيجه 
از آنجا كه فعاالن عرصه جنگ نرم اين مقوله را ب��ه عنوان پيش فرض قبول كرده اند كه 
شخصيت انسان ها و به تبع، افكار، احساس��ات و اعمال آنها از حوزه اختيار ايشان خارج 
اس��ت و به وس��يله عوامل خارج از وجودشان ساخته می ش��ود، پس می توان به وسيله 
ابزارهايی كه توانايی تأثيرگذاری بر انسان ها را دارند، شخصيت آنها را ساخت و طی يك 
فرآيند تدريجی، طرز فكر، شكل احساسات و نحوه اعمال ايشان را طوری تنظيم كرد كه 
در مواقع مختلف كنش ها يا واكنش هايي از خود ب��روز دهند كه تأمين كننده منافع ما 

1. صحيفه  امام، ج7، ص36. 
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باشد. در گام بعد و پس از پذيرش اين نكته كه انسان ها قابليت تأثيرپذيری از بيرون را 
دارند، وارد اين مرحله می شويم كه چگونه بايد بر روی آنها تأثير گذاشت؟ اينجاست كه 
فكر و فرهنگ و هنر، ابزار دست مستكبران و شياطين و طاغوتيان قرار می گيرد و سعی 
می كنند هر نوع محصولی كه در اين سه بخش )فكر، فرهنگ و هنر( قابليت تأثيرگذاری 
بر قلوب ديگران را دارد، توليد كنند و به شكلی ناآگاهانه و از روی رغبت به انسان های آن 
طرف جبهه نبرد بقبوالنند تا در آينده، بدون خونريزی و حتی كوچكترين مقاومتی، اين 
نيرو تأمين كننده منافع ايشان باشد. متأسفانه بايد گفت اين پيش فرض تا حدود زيادی 
درست بوده و در زمان های وقوع فتنه، با موجی از انس��ان ها مواجه ايم كه عموماً تحت 
تأثير ابزارهای محرك احساس و عاطفه، عنان اختيار خود را به دست ديگران می سپارند 
و می شوند آنچه نبايد باشند. به  عبارت ديگر، شايد هيچ چيز مثل ويژگی های شخصيتی 
كه باعث پذيرش بی چون و چ��رای مطالب پيرامونی می ش��ود نمی تواند نقش بهترين 

زمينه ساز برای جنگ نرم را ايفا كند و اين دقيقاً همان بی بصيرتی است: 
انس��ان بايد بصيرت پيدا كند. اي��ن بصيرت به چه معناس��ت؟... اين 
بصيرتی كه در حوادث الزم است و در روايات و در كلمات اميرالمؤمنين 
هم روی آن تكيه و تأكيد شده، به معنای اين است كه انسان در حوادثی 
كه پيرامون او مي گذرد و در حوادثی كه پيش روی اوست و به او ارتباط 
پيدا مي كند، تدبر كند؛ سعی كند از حوادث به شكل عاميانه و سطحی 

عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين، اعتبار كند: 
»رحم اهلل امرء تفكر فاعتبر«؛ فكر كند و بر اساس اين فكر، اعتبار كند؛ 
يعنی با تدبر مسائل را بسنجد- »و اعتبر فأبصر«- با اين سنجش، بصيرت 
پيدا كند. حوادث را درس��ت نگاه كردن، درست سنجيدن، در آنها تدبر 
كردن، در انس��ان بصيرت ايجاد مي كند؛ يعنی بينايی ايجاد مي كند و 

انسان چشمش به حقيقت باز مي شود.
اميرالمؤمنين )عليه الصاه و السام( در جای ديگر مي فرمايد: »فانما 
البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر«؛ بصير آن كسی است كه بشنود، 
گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی ش��نيد، بينديشد. هر شنيده ای را 
نمي شود به صرف شنيدن رد كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد. »البصير 

من سمع فتفكر و نظر فأبصر«.
نظر يعنی نگاه كند، چشم خود را نبندد. ايراد كار بسياری از كسانی كه 
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در لغزشگاه های بی بصيرتی لغزيدند و سرنگون شدند، اين است كه نگاه 
نكردند و چشم خودشان را بر يك حقايق واضح بستند. انسان بايد نگاه 
كند؛ وقتی كه نگاه كرد، آنگاه خواهد دي��د. ما خيلی اوقات اصًا حاضر 

نيستيم يك چيزهايی را نگاه كنيم...
ما اگر بخواهيم بصيرت پيدا كنيم، بايد چشم را باز كنيم؛ بايد ببينيم. 
يك چيزهايی هس��ت كه قابل ديدن اس��ت. اگر ما از آنها سطحی عبور 

كنيم، آنها را نبينيم، طبعاً اشتباه مي كنيم.1
به نظر می رس��د ميزان تأثيرپذيری ما از محيط پيرامون يكی از معيارهايی است كه 
ما را در جمع عوام جامعه و يا خواص قرار می دهد؛ يعن��ی می توان گفت هر چه ميزان 
تأثيرپذيری فرد از عوامل پيرامونی بيشتر باشد، وی عامی تر و سطحی تر و در مقابل هر 
چه ميزان مقاومت وی در برابر هجمه ارزش هايی كه قصد تسخير ذهن و روح و احساس 
وی را دارند بيشتر باشد و به ازای اين ارزش های وارداتی جايگزينی در شخصيت خود و 
هويتش داشته باشد، وی نخبه تر و خاص تر است. به همين دليل در جنگ نرم پيش روی 
ما خواص واقعی نه تنها تحت تأثير هجوم ارزش هاي معارض قرار نگرفته اند بلكه به مقابله 
با آن برخاستند و بر عكس عوام و حتی عوام خواص نما، در اين نبرد فرهنگی اسير نشدند 
و به قتل نرس��يدند. البته ذكر اين نكته بديهی اس��ت كه قاعدتاً همه ما به چيزی تحت 
عنوان مشورت نيازمنديم و هرگز مشورت به معنی زير يوق و اجبار كسی رفتن محسوب 

نمی شود و آنقدر اين تمايز عيان است كه توضيح بيشتر آن الزم به نظر نمی رسد. 
3. ضعف تئوريك انسان ها در حوزه مبانی اعتقادى 

هر چند عده زيادی از انسان ها در شرايط فتنه، با زمينه سازی مسائل سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی و به خاطر شخصيت نفوذپذيرش��ان، تحت تأثير عوامل بيرونی دچار غفلت 
شده و جزء مجروحان و كشته ش��دگان اين نوع جنگ قلمداد می شوند اما هستند عده 
معدودی كه از اين فضاها جدا هستند و با وجود ثبات شخصيت و قدرت تحليل مسائل 
مختلف، به علت استدالل های عقلی قوی  كه بر آنها اقامه می شود در زمين دشمن قرار 
گرفته و جزء نيروهای آن طرفی محسوب می شوند. گرچه اين افراد به خاطر ضعفی كه 
در مبانی اعتقاديشان رخ داده دچار اين عارضه می ش��وند و مدتی در مقام شك به سر 
می برند اما ای  كاش اكثر مجروحين جنگ نرم از اين دس��ته بودند، زيرا چنين افرادی 
اوالً به راحتی توسط دشمن قابل تسخير نيس��تند و بايد تاش عقلی قابل قبولی انجام 

1. بيانات مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان و جوانان استان قم، 1389/8/4. 
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داد تا آنها را قانع س��اخت و ثانياً ب��ه آدم هايی كه از 
روی عقل به جريانی گراي��ش پيدا كرده اند می توان 
اميد برگشت داش��ت؛ زيرا چنين افرادی اگر دچار 
مسائل احساس��ی نش��وند می توانند با استدالالت 
عقلی )بستگی دارد كدام طرف نبرد حجت ها و ادله 
محكم تری بياورد( از ش��ك بيرون بيايند و به مقام 
حقيقت برسند. به  عبارت ديگر، بنيادی ترين عامل 
در عده بسيار معدودی از افراد گمراه شده در جنگ 

نرم و ش��رايط فتنه، اختال در نظام معرفتی و بنيان های دانش��ی ارزش های آنهاست. 
البته ناگفته نماند اكثر مطالبی كه در رسانه ها برای تأثيرگذاری بر افراد توليد می شود، 
زيربنای عقلی دارد و وجود همين نكته اس��ت كه اين زمينه را از انزوا بيرون می آورد و 

نقش پررنگ تری به  آن می بخشد: 
يك مسئله، مسئله درس فلسفه و رشته فلس��فه است. توجه بكنيد؛ 
اهميت فقه و عظمت فقه نبايد ما را غافل كند از اهميت درس فلسفه و 
رشته فلسفه و علم فلسفه؛ هر كدام از اينها مسئوليتی دارند. رشته فقه 
مسئولياتی دارد، فلسفه هم مسئوليت های بزرگی بر دوش دارد. پرچم 
فلسفه اسامی دست حوزه های علميه بوده اس��ت و بايد باشد و بماند. 
اگر شما اين پرچم را زمين بگذاريد، ديگرانی كه احياناً صاحيت الزم را 
ندارند، اين پرچم را برمي دارند؛ تدريس فلسفه و دانش فلسفه می افتد 
دست كس��انی كه ش��ايد صاحيت های الزم را برايش نداشته باشند. 
امروز اگر نظام و جامعه ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل اين شبهات 
گوناگون، اين فلسفه های وارداتی مختلف، لخت و بی دفاع خواهد ماند. 
آن چيزی كه مي تواند جواب شماها را بدهد، غالباً فقه نيست؛ علوم عقلی 
است؛ فلسفه و كام. اينها الزم اس��ت. در حوزه، اينها رشته های مهمی 
است. رشته مهم ديگر، تفسير است؛ انس با قرآن، معرفت قرآنی. ما نبايد 
از تفسير محروم بمانيم. درس تفسير مهم است، درس فلسفه مهم است؛ 

اينها رشته های بسيار باارزشی است.1

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با طاب، فضا و اساتيد حوزه علميه قم، 1389/7/29. 

جنس  از  نرم  جنگ  جنس 
فعالیت های نظامی و فشارهای 
اقتصادی و سیاسی نیست؛ یعنی 
محتوای این جنگ را مباحث 
تئوریک، نظریه های فرهنگی و 
ابداعات هنری تشکیل می دهد 
و خبری از تحریم های اقتصادی، 
معامالت سیاسی و تسلیحات 

جنگی نیست
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برون رفت
برای مقابله با هجمه های پيش رو، دو سطح كان در نظر گرفته شده است: راهكارهای 

سلبی و راهكارهای ايجابی. 
1. راهكارهاى سلبی

همان طور كه در قس��مت زمينه های بروز جنگ نرم اش��اره كرديم، بسترس��ازی اين 
پديده عموماً از طريق وقوع مسائل ناهنجار و اختال زا در حوزه های سياسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است. به اين معنی كه دشمنان برای اثبات حقانيت خود، زير سؤال 
بردن انقاب و جمهوری اسامی و پيدا كردن سوژه برای طرح فعاليت های مختلف، اكثراً 
در پی نقطه ضعفی می گردند تا از آن برای نيل به اهدافش��ان بهره ببرند. حداقل تجربه 
فتنه 88 نشان می دهد اگر اين نقاط ضعف وجود نداشت، حجم عظيمی از ظرفيت طرف 
مقابل برای س��نگ اندازی بر سر راه جمهوری اس��امی به وجود نمی آمد. به طور مثال 
نارضايتی عمومی از اش��رافيت مديران، تحرك ضعيف قوه قضاييه در برآورده ساختن 
مطالبات قانونی مردم، دغدغه های غير مردمی مسئوالن در حوزه عملكردهايشان و... به 
عنوان نقاط ضعف جمهوری اسامی در حوزه  مباحث سياسی تلقی می  شود كه دقيقاً در 
جريان جنگ نرم پيش  رو، برای غير مردمی و غير اسامی نشان دادن نظام از آنها بهره 
می جستند. يا نبود عدالت اجتماعی مطلوب )امری كه تحقق آن شعار اصلی دولت نهم و 
دهم بوده( از اساسی ترين نقاط ضعف جمهوری اسامی و مهمترين بسترهای وقوع فتنه 
اخير محسوب می شود. شكاف طبقاتی، اختاس های مالی مفسدان اقتصادی، بی كاری 
و... نيز از مهمترين عوامل زمينه ساز اين پديده در حوزه اقتصادی است؛ هر چند متأثر 
از مباحث سياسی نيز مي باشد. در حوزه مباحث فرهنگی نيز بازتوليد و بازنشر مفاهيم، 
نظريه ها و الگوهای غربی كه در خأل وجود نظريه پردازی اس��امی نشر و نمو يافته اند و 
دانشگاه های ما به خصوص دانشكده های علوم انسانی ما را اشغال كرده اند و در آثار هنری 
ما )چه سينما، چه موسيقی و چه تلويزيون به عنوان مهمترين رسانه ها( متبلور شده و 

گسترش يافته اند، از ديگر بسترسازان جنگ نرم فعلی است. 
اينكه برای ممانعت از زمينه س��ازی چنين پديده هايی بايد مانع از رخداد آنها شد و تا 
حد امكان از ايجاد نقاط ضعف در بخش های مختلف جلوگيری كرد، بديهی اس��ت اما 
چگونگی آن مس��ئله اس��ت. بدين معنا كه در فرآيند راهكارهای سلبی مقابله با جنگ 
نرم ابزار ما چيست و چگونه می توانيم وقوع آنها را كاهش دهيم. به نظر می رسد در كنار 
راه هايی كه می تواند وجود داشته باشد، »اهتمام به نقد درون گفتمانی و مطالبه گری« 



93
می

سا
ب ا

قا
ه ان

 علي
رم

گ ن
 جن

يل
حل

 بر ت
دی

رآم
د

91
ار 

 به
31 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

يكی از بهتري��ن ابزارهای م��ا برای چنين 
كاری اس��ت. اگر برای سطوح مختلفی كه 
برخی از آنه��ا را در مثال باال برش��مرديم، 
قوه  نقدكننده ای وجود داش��ته باش��د كه 
مس��تقل از مراكز قدرت، ب��ه رصد كردن 
اوضاع ح��وزه خويش بپ��ردازد و تريبونی 
برای بيان مطالب خود و اختيارات قانونی 
به منظور پی گيری نقدهای واردشده داشته 
باشد، می توان در بلندمدت شاهد كاهش 

اين گونه زمينه س��ازی ها بود و در ضمن، با پر كردن حوزه نقد توسط نيروهای خودی، 
مكان خالی نقد در دست نيروهای معارض قرار نمی گيرد تا به جای انتقاد سازنده، دست 

به تخريب بزنند. رهبر معظم انقاب در اين باره می فرمايند: 
من بارها گفته ام؛ از آن روزی بايد ترس��يد كه جوان ما، دانشجوی ما 
در دانشگاه انگيزه طرح مسئله، طرح س��ؤال، طرح درخواست نداشته 
باش��د. همه همت ما بايد اين باش��د كه اين روحيه مطالبه، خواستن و 
مدعا داش��تن در زمينه های گوناگون را در نس��ل جوان كشورمان- به 
خصوص نسل جوان علمی- گسترش بدهيم. اگر اين شد، ممكن است 
به همه آن مطالبات نتوان پاس��خ داد- كما اينكه در كوتاه مدت همين 
جور هم هست؛ به همه مطالبات در كوتاه مدت يقيناً نمي شود پاسخ داد؛ 
ظرفيت ها محدود اس��ت- ليكن يقيناً آينده خوب و يك افق روش��ن با 

چنين مطالباتی جلوی چشم است. 
يك نكته  ديگری كه در دنباله آن مطالبه دانش��جويی عرض مي كنم، 
اين است كه مطالبه كردن با دش��منی كردن فرق دارد. اينكه ما گفتيم 
گاهی اوقات معارضه  با مس��ئوالن كشور نش��ود- كه االن هم همين را 
تأكيد مي كنيم؛ معارضه نبايد بشود- اين به معنای انتقاد نكردن نيست؛ 

به معنای مطالبه نكردن نيست...1
به عنوان مثال و برای روشن شدن بحث، اگر برای حوزه مديريتی كشور نهادی انتقادگر 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اس��امی در ديدار با دانش��جويان نخبه، برترين هاي كنكور و فعاالن تشكل های 
سياسی- فرهنگی دانشگاه ها، 1386/7/17.  

در زمان های وقوع فتنه، با موجی از 
انسان ها مواجه ایم که عمومًا تحت تأثیر 
ابزارهای محرك احساس و عاطفه، عنان 
اختیار خود را به دست دیگران می سپارند 
و می شوند آنچه نباید باشند. به  عبارت 
دیگر، شاید هیچ چیز مثل ویژگی های 
شخصیتی که باعث پذیرش بی چون و 
چرای مطالب پیرامونی می شود نمی تواند 
نقش بهترین زمینه ساز برای جنگ نرم را 
ایفا کند و این دقیقًا همان بی بصیرتی است
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كه مس��تقل بوده و اختيارات قانونی 
دارد در نظر گرفته ش��ود، اين نهاد با 
تكرار و پی گي��ری يكی از نقاط ضعف 
اين حوزه مثل اشرافيت مديران، هم 
بر مديران اشرافی فشار وارد می سازد 
)كه انتظار می رود به تبع اين فشار در 
عملكرد چنين افرادی تغيير را شاهد 
باشيم( و هم باعث می شود تا نقد اين 
رفتار توسط نيروهايی صورت نگيرد 
كه از اي��ن ضعف ب��رای تخريب نظام 
بهره می برند و نيت خيری در بيان آن 
ندارند. به عبارت ديگ��ر، وجود نقص 
در اجرا بديهی است، اما بيان نقايص 
و ارايه راهكار برای برون رفت از آنها اگر توس��ط نيروهای خودی انجام نپذيرد، توس��ط 
دش��منانی انجام می ش��ود كه قصد حذف آن مجموعه را دارند. البته اين نقد صرفاً در 
حوزه نهادهای دولتی و حكومتی نبايد صورت بگيرد و نقد اجتماعی نيز بايد در دستور 
كار باشد؛ زيرا ديده شده از بعضی تفكرات و اعمال افراد در مراودات اجتماعی نيز برای 
زمينه سازی جنگ نرم بهره جسته شده. مثل انجام بعضی رفتارها كه خاف شأن يك 
مسلمان اس��ت )دروغ گفتن، غيبت كردن، بدخواهی ديگران و...( اما توسط مسلمانان 
ظاهری انجام می ش��ود و همين قضيه تبديل به يكی از نقاط ضعف جامعه اس��امی و 

بسترساز فتنه می گردد. 
نكته آخر در اين باره اينكه اگر نهادی مستقل و مختار برای نقد حوزه های حكومتی و 
اجتماعی به وجود نيامد، اين دليلی بر رفع تكليف ما در اين حوزه نيست و می طلبد همه  
آنهايی كه ادعای »حزب اللهی بودن« دارند، شيوه های نقد صحيح را آموخته و در اين امر 
الزم و ضروری دست به كار شوند و منتظر كسی برای مهيا كردن آنها در اين كار نباشند . 

2. راهكارهاى ايجابی
الف. همان طور كه در باال اشاره كرديم، »بی بصيرتی« يا به تعبير ما »تحت تأثير شرايط 
پيرامونی قرار گرفتن« عاملی زيربنايی و پنهانی است كه در شخصيت افراد وجود داشته 
و باعث می ش��ود تا فرد دارای چنين شخصيتی مانند خمير ش��كل پذيری باشد كه به 

به نظر می رسد میزان تأثیرپذیری ما از محیط 
پیرامون یکی از معیارهایی است که ما را در 
جمع عوام جامعه و یا خواص قرار می دهد؛ 
یعنی می توان گفت هر چه میزان تأثیرپذیری 
فرد از عوامل پیرامونی بیشتر باشد، وی عامی تر 
و سطحی تر و در مقابل هر چه میزان مقاومت 
وی در برابر هجمه ارزش هایی که قصد تسخیر 
ذهن و روح و احساس وی را دارند بیشتر باشد 
و به ازای این ارزش های وارداتی جایگزینی 
در شخصیت خود و هویتش داشته باشد، وی 
نخبه تر و خاص تر است. به همین دلیل در جنگ 
نرم پیش روی ما خواص واقعی نه تنها تحت 
تأثیر هجوم ارزش هاي معارض قرار نگرفته اند 

بلکه به مقابله با آن برخاستند
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وسيله ابزارهای رسانه ای و فضاهای القاكننده  ارزش های مختلف، به شكل های گوناگون 
درآيد. به  عبارت  ديگر اين رسانه ها نيس��تند كه عامل اصلی شكل پذيری افراد و جوامع 
هستند بلكه شخصيت شكل پذير افراد اس��ت كه زمينه را برای اين كار مهيا می سازد و 

رسانه ها تنها بر خرابه هويت افراد بنای خويش را باال می برند. 
برای مقابله با اين حالت دو راه��كار پيش رو قرار دارد. راهكار اول اين اس��ت كه وارد 
فعاليت های رسانه ای شويم و با افزايش توليدات خود، قدرتمان را در اين حوزه باال ببريم 
و به نوعی اين ما باشيم كه شكل دهنده شخصيت افراد باشيم و از اين ضعف هويتی، ما 
بهره برداری كنيم. هر چند اين راه حل در جای خود بايد مورد استفاده قرار بگيرد و در 
ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، اما استفاده صرف از اين راهكار و تلقی كردن آن به 

عنوان اساسی ترين راه حل دو ايراد اساسی دارد: 
ايراد اول اينكه با بهره گيری انحصاری از اين ترفند، ما تا وقتی می توانيم خيال مان از 
بابت منحرف نشدن جامعه راحت باشد كه قدرت دس��ت باالی رسانه ای از آن ما باشد. 
همين كه لرزشی در اين امر ايجاد شود، بايد دل ما نيز بلرزد كه مبادا جامعه از دستمان 
در برود. پس اين راه حل باثبات نيست و نمی تواند برای يك بازه بلندمدت، ايمنی معنوی 
را به جامعه اهدا سازد؛ آن هم در شرايطی كه امروزه قدرت رسانه ای ما بسيار پايين تر از 

دشمن پيش رو است. 
ايراد دوم اينكه تنها اس��تفاده از ابزارهای رسانه ای توس��ط نيروهای خير برای شكل 
دادن افراد، در شرايطی كه مشكل اساس��ی آنها كه همان عدم بصيرت است همچنان 
پابرجاست، مصداق به زور بهشت بردن افراد اس��ت و قطعاً فاقد ارزش. به  عبارت  ديگر، 
در اين شرايط شما چيزی را به كسی می دهی كه قدرش را نمی شناسد و از اين فرد چه 

انتظاری می توان داشت. 
اما به  نظر می رس��د راهكار ديگری ني��ز وجود دارد. اگر بتوان كاری كرد اين مش��كل 
ش��خصيتی و هويتی بر طرف گردد، می توان انتظار داشت تاش رس��انه ها و فضاهای 
الغاكننده چندان تأثيری نداشته باش��د و نگرانی جدی از قرار گرفتن در معرض چنين 

ابزارهايی و ترويج آنها در جامعه و ده ها دغدغه ديگر نيز تا حد زيادی كاهش يابد.
»تربيت مبتنی بر نقد و پرس��ش« پادزهر ش��خصيت تأثيرپذي��ر از محيط پيرامونی 
است. بی توجهی عميقی كه در نهادهای آموزش��ی و پرورشی ما اعم از انواع رسانه های 
خودی، دانش��گاه ها، آموزش��گاه های آزاد، مدارس، خانواده ها و... به امر تربيت افراد، از 
كودك گرفته تا افراد مس��ن وجود دارد، باعث شده تا با ش��خصيت هايی روبه رو باشيم 
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كه به قول قديمی ها: »گل وجودشان به خوبی لگد نخورده« و با هويتی پرداخته نشده 
پا به عرصه تعامات اجتماعی نهاده اند و با انواع مش��كات مواجه اند. در عرصه جامعه 
به انس��ان هايی برمی خوريم كه بدون تأمل كافی به مق��والت پيرامونی و در حوزه های 
مختلف، تنها پذيرنده منفعل چيزهايی هس��تند كه به آنها الغا می ش��ود و اين افراد با 
پذيرفتن اين مقوالت زندگی خود را به خطر می اندازند؛ در حالی كه اگر افراد را مبتنی 
بر نقد و پرسش تربيت كنيم، می توان شاهد افرادی بود كه در مواجهه با هر چيز بيرونی، 
با نگاهی منتقدانه و عاقانه و با صبر و تدبر به طرح پرسش هايی در مورد آنها می پردازند 

و اگر جواب قابل قبولی بگيرند به دريافت آنها مبادرت می ورزند و در غير اين صورت...
من مكرر اي��ن جمله اميرالمؤمني��ن را به نظ��رم در جنگ صفين در 
گفتارها بيان كردم ك��ه فرمود: »اال و اليحمل ه��ذا العلم اال اهل البصر 
و الصبر«. مي دانيد، س��ختی پرچم اميرالمؤمني��ن از پرچم پيغمبر، از 
جهاتی بيشتر بود؛ چون در پرچم پيغمبر دشمن معلوم بود، دوست هم 
معلوم بود؛ در زير پرچم اميرالمؤمنين دش��من و دوست آنچنان واضح 
نبودند. دش��من همان حرف هايی را مي زد كه دوس��ت مي زند؛ همان 
نماز جماعت را كه ت��و اردوگاه اميرالمؤمني��ن مي خواندند، تو اردوگاه 
طرف مقابل هم- در جنگ جمل و صفين و نهروان- مي خواندند. حاال 
شما باشيد، چه كار مي كنيد؟ به ش��ما مي گويند: آقا! اين طرف مقابل، 
باطل است. شما مي گوييد: اِ، با اين نماز، با اين عبادت! بعضی شان مثل 
خوارج كه خيلی هم عبادتشان آب و رنگ داشت؛ خيلی. اميرالمؤمنين 
از تاريكی شب استفاده كرد و از اردوگاه خوارج عبور كرد، ديد يكی دارد 
با صدای خوشی مي خواند: »أمن هو قانت آناء الليل«- آيه  قرآن را نصفه 
شب دارد مي خواند؛ با صدای خيلی گرم و تكان دهنده ای- يك نفر كنار 
حضرت بود، گفت: يا اميرالمؤمنين! به به! خوش به حال اين كس��ی كه 
دارد اين آيه را به اين قشنگی مي خواند. ای كاش من يك مويی در بدن 
او بودم؛ چون او به بهش��ت مي رود؛ حتماً، يقيناً؛ من ه��م با بركت او به 
بهشت مي روم. اين گذش��ت، جنگ نهروان شروع شد. بعد كه دشمنان 
كشته ش��دند و مغلوب ش��دند، اميرالمؤمنين آمد باالس��ر كشته های 
دشمن، همين طور عبور مي كرد و مي گفت بعضی ها را كه به رو افتاده 
بودند، بلندشان كنيد؛ بلند مي كردند، حضرت با اينها حرف مي زد. آنها 
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مرده بودند، اما مي خواست اصحاب بش��نوند. يكی را گفت بلند كنيد، 
بلند كردند. به همان كسی كه آن ش��ب همراهش بود، حضرت فرمود: 
اين ش��خص را مي شناس��ی؟ گفت: نه. گفت: اين همان كسی است كه 
تو آرزو كردی يك مو از بدن او باشی، كه آن ش��ب داشت آن قرآن را با 
آن لحن سوزناك مي خواند! اينجا در مقابل قرآن ناطق، اميرالمؤمنين 
)عليه افضل صلوات المصلين( مي ايستد، شمشير مي كشد! چون بصيرت 

نيست؛ بصيرت نيست، نمي تواند اوضاع را بفهمد.1
اگر فردی دارای چنين ش��خصيتی باش��د، احتمال گرايشش به س��مت فعاليت های 
اقتصادی گلدكوئيستی كه تحت وسوسه افراد تشويق به اين امر می شود، كاهش می يابد. 
چون می توان با سؤال كردن در مورد نحوه كاركرد چنين سيستم های اقتصادی، بررسی 
عاقبت افرادی كه در دام آنها افتاده اند، رجوع به متخصصان حوزه اقتصاد و... چشمانی 

باز پيدا كرد و ديد آنچه را كه پنهان شده. 
اگر فردی اين چنينی باشد، به راحتی تحت وسوسه افرادی قرار نمی گيرد كه وی را به 
سمت مواد مخدر می كشانند. با پرسش از ماهيت چنين موادی، پرسش از متخصصان 
پزشكی، ديدن عاقبت افرادی كه به اين مواد دچارند و... احتمال در دام اين افيون افتادن 

كاهش می يابد. 
فردی با اين ش��خصيت، با دعوت به عرفان های دروغين، يكباره قافيه را وا نمی دهد و 
به باتاق خرافات و سوء استفاده های ديگر فرو نمی رود. اگر كسی معيار دين در دستش 
باشد و در مواجهه با اين پديده ها تنها مقايسه كوچكی به دس��ت دهد، از بزرگان دين 
بپرسد كه اين به ظاهر اديان چيست و... فردی نمی ش��ود كه عاقبت خود را ختم به شر 

كند.
 اگر فردی دارای چنين شخصيتی باشد، با شنيدن اولين اخبار و تحليل و گفت وشنودها 
در مورد حادثه ا ی سياسی كه شايد به تازگی رخ داده و هنوز بسياری از ابعادش پنهان 
است، س��ريعاً موضع گيری نمی كند و بدون توجه به نگاه های متفاوت و نقدهايی كه به 

صحبت های اوليه وارد می شود، تكليف خود را با مسائل سياسی مشخص نمی كند. 
می بينيم كه شخصيت تأثيرپذير از محيط پيرامونی، نه تنها در فتنه های سياسی دچار 
بحران می ش��ود كه در ابعاد مختلف زندگی اش نيز به مشكل برخورد می كند. هر چند 
اين عامل تنها علت مشكات نامبرده نيس��ت، اما قطعاً يكی از داليل است زيرا خداوند 

1. ديدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر، 1388/5/5. 
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در قرآن انسان را به دعايی فرا می خواند كه وی را از شر وسوسه های خناس نجات دهد. 
در نتيجه اگر در نظام تربيتی جامعه خود به تربيت منتقدانه و پرسش گرايانه اهتمام 
بورزيم، می توانيم در مقابل معضل برش��مرده كاری انجام دهي��م. البته نه در تخصص 
نگارنده اين سطور اس��ت و نه در حوصله اين مقاله كه به توضيح عملياتی كردن تربيت 
پرسش گرايانه و منتقدانه بپردازيم. قاعدتاً متخصصان امور دينی، پرورشی و تربيتی بايد 

به توضيح بيشتر اين مقوله بپردازند و در جهت عملياتی كردن آن اقدام نمايند. 
ب. شايد در نگاه اول به  نظر آيد با ذكر موارد باال قصد داريم تا ورود به عرصه رسانه ای را 
چندان مهم جلوه ندهيم، اما در چهارچوب نگاه مذكور، باز هم داليلی برای پرداختن به 
مقوله رسانه وجود دارد. زيرا اوالً ما در شرايط فعلی، در خأل يا نقطه صفر نيستيم تا طی 
يك برنامه بلندمدت بتوانيم تربيت منتقدانه و روحيه مطالبه گری را در وجود تك تك 
افراد جامعه خويش قرار دهيم و خيال مان نيز از فعاليت های دش��من راحت باش��د. در 
وضعيت كنونی خيلی از افراد جامعه به علت شكل گيری شخصيت شان و تصلبی كه در 
تغيير آن وجود دارد، امكان گرايش به نكات اساسی كه برشمرديم را ندارند و در ضمن 
تحت فشار رس��انه ای بيگانگان، به شكل های ش��خصيتی آنها درمی آيند. در نتيجه به 
عنوان يك راهبرد كوتاه مدت، رسانه می تواند ابزار مناسبی در دست ما باشد و در عرض 
فعاليت هايی كه می بايست در حوزه های تربيتی و مطالبه گری انجام دهيم، برای افرادی 
كه گفته شد، از فعاليت در حوزه اين ابزار بهره ببريم. ثانياً شايد خيلی خوش بينانه باشد 
كه تصور كنيم اگر االن در نقطه صفر بوديم و دشمن  ما هيچ كاری عليه ما انجام نمی داد 
و در ضمن می توانستيم روی تك تك افراد جامعه كار كنيم، همه اين افراد چنان شكل 
می گرفتند كه آسيب ناپذير بودند. بايد قبول كنيم همه آدم ها از طريق تربيت منتقدان 
درست نمی ش��وند و برای تأثيرگذاری روی اين افراد )حتی اگر عده ای معدود باشند( 
شايد چاره ای جز توسل به ابزار رس��انه نداريم. ثالثاً اگر وجه الغاكنندگی و تحميل غير 
مستقيم رسانه كنترل شود، می تواند انتقال دهنده محتوای انتقادی و تربيتی موردنظر 
ما باش��د و به عنوان مؤثرترين ابزار ترويج اين نگاه قلمداد گردد. رابعاً با بررسی حاالت 
خواص جامعه به  نظر می رسد با اينكه از ايشان توقع می رود تا از شخصيتی مستحكم تر 
برخوردار باشند و تحت تأثير محيط پيرامونی خود قرار نگيرند، اما باز هم دچار می شوند. 
فراموشی و غفلت انسان ها كه به حكم انس��ان بودن امری بديهی  است، در وقوع چنين 
حوادثی بی تأثير نيس��ت. حال اگر در جامعه مكانيس��می وجود داشت كه تا حد امكان 
غفلت را از انسان دور می كرد، می توانس��تيم باز هم احتمال وقوع حوادث اين چنينی را 
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كاهش دهيم. به  نظر می رسد رسانه می تواند 
چنين نقشی را نيز ايفا كند. 

حال كه اهميت مقوله رس��انه معلوم ش��د 
نياز اس��ت به معضلی بپردازي��م كه نيروهای 
حزب اللهی در اين حوزه ب��ه آن دچارند و آن 
عدم حضور مؤثر در امر فعاليت های فرهنگی، 
هنری و رس��انه ای اس��ت. همان طور كه قبًا 
هم اشاره كرديم، قدرت نيروهای حزب اهلل با 
طرف مقابل قابل مقايسه نيست كه می تواند 
داليل مختلف داشته باشد. اما عدم پشتيبانی 
مالی و حمايت های الزم از توليدات مورد نياز 
و پرداختن به مقوالت غير ضروری به همراه 
ضعف تكنيكی- هنری ما از مهمترين داليل 
اين امر اس��ت. اگر اين عرصه را قس��متی از 
خاكريزهای جنگ امروز بدانيم، سرباز حاضر 

در اين خاكريز بايد قبل از ورود به ميدان جنگ، برای مبارزه در اين عرصه تربيت شده 
باشد. اما متأس��فانه نيروهای تربيت ش��ده ما در اين حوزه به تعداد الزم نيستند و اين 
باعث می ش��ود تا نيروهای حزب اللهی به »مقام توليد« نرس��ند و دفاعی در اين جبهه 
صورت نپذيرد چه برسد به حمله و نفوذ در خاك دشمن. ما برای حضور در خاكريزهای 
جديد بايد توليد كنيم و قبل از توليد بايد برای آن تربيت شويم و اگر در سطح عملياتی 
كردن اين مسئله، به آن نپردازيم دچار خسران عظيمی خواهيم شد. در كنار اين قضيه 
شاهد هس��تيم نهادهايی كه امروزه حكم ارتش ما را در اين جنگ بر عهده دارند و بايد 
تأمين كننده ابزارهای جنگ فرهنگی باشند، به جای س��رمايه گذاری روی ساح های 
مؤثر، از ابزارهای كم اثر يا خنثی حمايت مالی و معنوی می نمايند و اين باعث می شود 
تا توپ و تانك اين جنگ، تبديل به س��اختمان و پرده و بنر ش��ود و ما در اين نقطه كه 
هستيم غرق شويم. به  عبارت ديگر، رسيدن به مقام توليد و طی مقدمات نيل به آن، از 

اساسی ترين راهكارهای ايجابی ما در جنگ امروز است. 
اما نكته اي ك��ه در اين بين وجود دارد: رس��انه برای انتقال چ��ه محتوايی؟ به  عبارت 
 ديگر، هنرمند ما كه شايد خيلی در مقوله محتوايي اگاهی ندارد- همان طور كه امروزه 

»بی بصیرتی« یا به تعبیر دیگر »تحت 
گرفتن«  قرار  پیرامونی  شرایط  تأثیر 
عاملی زیربنایی و پنهانی است که در 
شخصیت افراد وجود داشته و باعث 
می شود تا فرد دارای چنین شخصیتی 
مانند خمیر شکل پذیری باشد که به 
وسیله ابزارهای رسانه ای و فضاهای 
به  مختلف،  ارزش های  القاکننده  
شکل های گوناگون درآید. به  عبارت 
عامل  که  نیستند  رسانه ها  این   دیگر 
جوامع  و  افراد  شکل پذیری  اصلی 
هستند بلکه شخصیت شکل پذیر افراد 
است که زمینه را برای این کار مهیا 
خرابه  بر  تنها  رسانه ها  و  می سازد 
هویت افراد بنای خویش را باال می برند
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شاهد آن هستيم- قرار اس��ت چه محتوايی را 
انتقال دهد؟ به  نظر می رس��د در ب��اب تربيت 
نيروهای حزب اهلل برای رسيدن به مقام توليد، 
تربيت محتوايی آنها نقش بسزايی ايفا می كند 
و اينجاس��ت كه پای حوزه و دانشگاه به ميدان 
جنگ باز می ش��ود. اي��ن دو نهاد می بايس��ت 
تأمين كننده نياز م��ا در حوزه محتوا باش��ند. 
تأمين كننده محتوا در جهت مطالبه گری، تربيت منتقدانه، غفلت زدايی از جامعه و كليه 
معارف اسامی و انسانی. اما معضلی در اين بين وجود دارد و آن نبود فضايی برای تعامل 
هنرمندان و اهل فكر اين جامعه اس��ت. به  عبارت  ديگر، عموماً ب��ا فعاليت هايی مواجه 
هستيم كه يا كار رسانه ای بی محتواست )اگر نگوييم بدمحتوا( يا آثاری علمی است كه 
برای عموم نيست و به قول صاحب نظران اين عرصه »زبان زمان را دارا نيستند«. به  نظر 
می رسد يكی از فعاليت های ايجابی ما در جنگ امروز، فراهم كردن محيطی است برای 

تعامل اين دو قشر تا از نياز هم مطلع شده و شاهد توليدات فاخر باشيم. 
اما فعاليت های حوزه و دانش��گاه صرفاً معطوف به توليد محتوای رسانه ها نيست. اين 
دو نهاد مهم برای رفع نقايص علوم اس��امی به خصوص علوم انسانی اسامی، همانند 
هنرمندان كه در حوزه رسانه بايد به مقام توليد برسند، بايد در حوزه علم به مقام توليد 
برسند و دس��ت به نظريه پردازی بزنند. اگر ما در بخش علوم اسامی شاهد آثار جدی 
باشيم هم خأل موجود در اين بخش جبران می شود و هم توليدات موجود، توانايی رفع 

مشكل افرادی را دارد كه در جنگ نرم فعلی، مشكل اعتقادی- علمی دارند. 
دانش��گاه بايد بتواند يك جنبش نرم افزاری همه جانبه و عميق در اختيار اين كش��ور 
و اين ملت بگذارد تا كس��انی كه اهل كار و تاش هستند، با پيش��نهادها و با قالب ها و 
نوآوري های علم��ی خودی بتوانند بن��ای حقيقی يك جامعه آب��اد و عادالنه مبتنی بر 
تفكرات و ارزش های اسامی را باال ببرند. امروز كش��ور ما از دانشگاه اين را می خواهد. 
دانشگاه را مشغول چه كاری كنند كه دانشجو و استاد را از اين راه باز بدارند؟ يقين بدانيد 
يكی از چيزهايی كه امروز مورد توجه سرويس های اطاعاتی است، اين نكته است كه 
ببينند چگونه می توانند دانشجوی بيدار و دانشگاه آگاه ايرانی را از آن راهی كه می تواند 

به اعتای كشور بي انجامد، منصرف كنند و مانعش بشوند.1 

1. بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتی اميركبير، 1379/12/9. 

دانشگاه باید بتواند یک جنبش 
نرم افزاری همه جانبه و عمیق در 
اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا 
کسانی که اهل کار و تالش هستند، با 
پیشنهادها و با قالب ها و نوآوري های 
علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک 
جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر تفکرات 

و ارزش های اسالمی را باال ببرند


