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 .1كارشناس ارشد علوم سياسي

درآمدی بر تحلیل جنگ نرم علیه انقالب اسالمی

مقدمه
پیرامون زمان آغاز جنگ نرم در تاریخ جمهوری اسالمی ،اتفاقنظر وجود ندارد .دیدگاه
عمومی در این مورد آن است که بعد از به نتیجه نرسیدن دشمنان انقالب و نظام اسالمی
در جنگ هشتساله ،در نحوه دشمنیورزی آنها تغییری به وجود آمده و راه جدید که
همانا جنگ نرم اس��ت را برگزیدهاند .اما میتوان این تاریخچه را عقبتر برد؛ همانگونه
که در کالم امام راحل آمده است:
 ...مردم ما كه در طول س��الهاى جنگ و مبارزه ابعاد كينه و قساوت
و عداوت دش��منان خدا و خ��ود را لم��س كردهاند ،باي��د خطر تهاجم
جهانخواران در ش��يوهها و ش��كلهاى مختلف را جديتر بدانند ...در
مقطع كنونى ب ه طور جد از همه گويندگان و دستاندركاران و مسئولين
كشور و مديران رس��انهها و مطبوعات مىخواهم كه خود را از معركهها
و معركهآفرينيها دور كنند؛ و مواظب باشند كه ناخودآگاه آلت دست
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افكار و انديش��ههاى تند نگردند؛ و با سعه صدر در كنار يكديگر مترصد
1
اوضاع دشمنان باشند.
و یا در جایی دیگر میفرمایند:
و اما در دانش��گاه نقش��ه آن اس��ت كه جوانان را از فرهن��گ و ادب و
ارزشهاى خودى منحرف كنند و به س��وى 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 مىخواهند انجام دهند .اينان كش��ور را
به غارتزدگى و غربزدگى بكشانند و قش��ر روحانى با انزوا و منفوريت
و شكس��ت قادر بر جلوگيرى نباش��د و اين بهترين راه است براى عقب
نگهداشتن و غارت كردن كشورهاى تحت سلطه ،زيرا براى ابرقدرتها
بىزحمت و بىخرج و در جوامع ملى بىسر و صدا ،هر چه هست به جيب
2
آنان مىريزد.
در هر صورت ،هر تاریخی که برای این اتفاق در نظ��ر بگیریم ،چیزی از اهمیت آن نه
کاسته و نه میافزاید؛ زیرا مس��ائل فرهنگی از اهمیت همیشگی و باالیی برخوردارند تا
جایی که رهبر انقالب در مورد جایگاه این اهمیت میفرمایند:
مسئله مهمى 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 اقتصادى مهمتر است ،از مسائل
3
سياسى مهمتر است.
البته این موضوع از نگاه سایر ملل و حتی ابرقدرتهای نظامی نیز پوشیده نمانده است.
مدتهاست قدرتهای بزرگ به این نتیجه رس��یدهاند که ابزارهای نظامی و اقتصادی
توانایی تداوم اس��تیالی آنها بر جهان را ندارد؛ هر چند این سالحها شاید آغازگر خوبی
باشند .تاریخ نیز ثابت کرده هر تمدن و قدرتی ،به همان اندازه که در دوره طالییاش به
تبلور خویش در عرصه فرهنگ روی آورده ،در اعصار بعدی از وی نش��انی بوده و اثری.
پل کندی در اثر مش��هور خود ،به زیبایی علت تغییر گرایش قدرتهای بزرگ از قدرت
نظامی به قدرت فرهنگی را بیان میکند:
هر قدرت بزرگی ،به همان نسبتی که ترقی میکند ،برای حفاظت از
 .1صحیفه امام ،ج ،21ص.94
 .2همان ،ص.418
 .3بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبري.1389/6/25 ،

منافع خود و دفع (یا شکست دادن) رقیبان منافع بیشتر و بیشتری را به
امور نظامی اختصاص میدهد .این امر تا زمانی که اقتصاد داخلی رشدی
سریع داشته باشد مش��کل ایجاد نمیکند ،اما بعد از آن ،باقی ماندن بر
سر تعهدات استراتژیکی و نظامی روزبهروز دشوارتر میشود .از اینرو،
1
قدرت بزرگ در خطر سقوط و افول قرار میگیرد...
تاریخچه 31ساله انقالب اسالمی نیز گواه این مطلب است که راهکارهای نظامی از بین
برنده این درخت تنومند نیس��ت ،چه اینکه استراتژیهای نظامی در نوپایی این شجره
طیبه به کار گرفته شد و جواب نداد (هش��ت سال دفاع مقدس در آغاز به کار جمهوری
اسالمی) و اینک که عصر بحران و تثبیت گذشته ،هرگز عملیات نظامی جوابگو نخواهد
بود .این است که پروژه تهاجم فرهنگی 2شروع شده و مراحلی مثل شبیخون ،قتلعام 3و
ناتوی فرهنگی 4را پشت سرگذرانده و به جنگ فرهنگی یا جنگ نرمرسیده .اما در این
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 .1پل کندی ،ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ ،ترجمه محمد قائد ،ناصر موفقیان و اکبر تبریزی ،تهران ،علمی
و فرهنگی ،1382 ،صفحه آخر.
 .2بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با مجمع نمايندگان طالب و فضالى حوز ه علمي ه قم« :1368/9/7 ،مطلب
چهارم اين اس��ت كه امروز تهاجم فرهنگى عظيمى عليه اسالم هست كه ارتباط مس��تقيمى با انقالب ندارد .اين
تهاجم ،وسيعتر از انقالب و عليه اسالم است .چيز عجيب و فوقالعادهاى است كه با تمام ابعاد فرهنگى و اجتماعى
و سياسى ،عليه اسالم  -و حتى اسالمى كه در توده مردم الجزاير نفوذ دارد -وارد كارزار شده است .فقط يك استثنا
دارد و آن اسالم وابسته به دستگاههاى استعمارى و فهدگونه است؛ واال حتى اسالمهاى به معناى اعتقاد عوامانه
مردم هم مورد تهاجم است؛ چه برسد به اسالم ناب و انقالبى -و به تعبير آنها اسالم ايران -كه ديگر وضعش روشن
است».
 .3بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار با فرماندهان گردانها ،گروهانها و دستههاى عاشوراى نيروهاى
مقاومت بسيج سراسر كشور ،در سالروز شهادت امام سجاد(ع)« :1371/4/22 ،دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط-
فرهنگ فساد و فحشا -س��عى مىكند جوانهاى ما را از ما بگيرد .كارى كه دشمن از لحاظ فرهنگى مىكند ،يك
«تهاج م فرهنگي» بلكه بايد گفت يك «شبيخون فرهنگى» يك «غارت فرهنگى» و يك «قتلعام فرهنگى» است.
امروز دشمن اين كار را با ما مىكند .چ ه كسى مىتواند از اين فضيلتها دفاع كند؟ آن جوان مؤمنى كه دل به دنيا
نبسته ،دل به منافع شخصى نبسته و مىتواند بايس��تد و از فضيلتها دفاع كند .كسى كه خودش آلوده و گرفتار
است كه نمىتواند از فضيلتها دفاع كند! اين جوان با اخالص مىتواند دفاع كند .اين جوان ،از انقالب ،از اسالم ،از
فضايل و ارزشهاىاسالمى مىتواند دفاع كند .لذا ،چندى پيش گفتم« :همه امر به معروف و نهى از منكر كنند».
االن هم عرض مىكنم :نهى از منكر كنيد .اين ،واجب اس��ت .اين ،مسئوليت ش��رعى شماست .امروز مسئوليت
انقالبى و سياسى شما هم هست».
ن دانشگاههاى استان سمنان:1385/8/18 ،
 .4بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار با اساتيد و دانشجويا 
«من پريروز در روزنامه -البته س��ه ،چهار ماه قبل از اين ،من مقالهاش را ديده بودم -گزارشى از تشكيل «ناتوى
فرهنگى» را خواندم .يعنى در مقابل پيمان ناتو كه امريكاييها در اروپا به عنوان مقابله با شوروى سابق يك مجموعه
مقتدر نظامى به وجود آوردند؛ اما براى سركوب هر صداى معارض با خودشان در منطقه خاورميانه و آسيا و غيره
از آن استفاده مىكردند ،حاال يك ناتوى فرهنگى هم به وجود آوردهاند .اين ،بسيار چيز خطرناكى است .البته حاال
هم نيست؛ سالهاست كه اين اتفاق افتاده است .مجموعه زنجيره به هم پيوس��ته رسانههاى گوناگون -كه حاال
اينترنت هم داخلش شده است و ماهوارهها و تلويزيونها و راديوها -در جهت مشخصى حركت مىكنند تا سررشته
تحوالت جوامع را به عهده بگيرند؛ حاال كه ديگر خيلى هم آسان و رو راست شده است».
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بین باید یک نکته را مورد توجه قرار دهیم:
«در حال حاضر ما در مقام دفاع در جنگ نرم نیستیم بلکه ما آغازگر جنگ نرم بودیم
1
همانطور که پیامبران و ائمه اطهار نیز با جنگ نرم به مقابله با دشمن میپرداختند».
وقوع انقالب اس�لامی و ارايه مفاهیم ،نظریهها و مدلهای عملی در حوزههای س��بک
زندگی ،جهانبینی ،حکومتداری و ...ترک بزرگی بر حباب توخالی لیبرالدموکراسی
انداخت .اندیش��های ک��ه در انتهای جنگ س��رد ،خود را ن��ه تنها پیروز ای��ن نبرد که
خاتمهبخش تمام مکاتب و پایاندهنده تاریخ میدانست ،با چالشی جدی روبهرو شده
بود .هر چه از عمر این انقالب میگذش��ت ترکشهای بیشتری بر این الشه زیبا اصابت
میکرد .موج اس�لامگرایی در غرب ،مباحث صدور انقالب ،نقد و به رخکشیدن معایب
تمدن غربی و ...زخمهایی بود که این مریض در حال احتضار را وادار به آخرین دفاع از
خویش کرد 2.کودتا ،منافقین ،جنگ تحمیل��ی و امروز ،جنگ نرم از آخرین تالشهای
لیبرالدموکراسی برای باقی ماندن در حوزه نرمافزاری جهان است.
برای اینکه در برابر این آخرین واکنش آنها (جنگ نرم غرب علیه جمهوری اسالمی)
دست به اقدامی بزنیم الزم است در ابتدا تعریف صحیح و جامعی از آن ارايه دهیم .البته
 .1متن صحبتهای حجتاالسالم والمسلمین رسایی در برنامه دیروز ،امروز ،فردا.
 .2در موارد متعدد دولتمردان در غرب برای کم کردن تأثیر پیام انقالب اس�لامی که همان اس�لام سیاس��ی و
اجتماعی اس��ت و پاس��خ به نیاز دینخواهی و معنویتگرایی در غرب ،س��عی در تقویت بنیادگرایی مسیحیت و
بازگشت آن به عرصه اجتماع کردهاند تا بدینوسیله انقالب اسالمی نتواند از خأل معنوی موجود در غرب استفاده
کند و ایدئولوژی خود را گس��ترش دهد به طوری که در اواخر دهه  953 ،1990نماینده در مجلس سنای امریکا
خواستار بازگشت مجدد دین به عرصه اجتماع و سیاست و برداشتن قید سکوالریسم در جامعه و حکومت امریکا
شدند .سایت مرکز اسناد انقالب اسالمی« ،تأثیر اندیشههای حضرت امام(ره) بر جنبشهای اسالمی معاصر (،»)2
10فروردین  ،1389کد .9165
رشد فزایندهای که اسالم در کشورهای اروپایی و امریکایی داشته است کسانی را که نوعی منافع خود را در خطر
میدیدند به عکسالعمل واداشت .تا جایی که روبرت اسپنس��ر به نقل از برنارد لویس (محقق آلمانی ضد اسالم)
میگوید« :در پایان این قرن -قرن -21اروپا مسلمان خواهد شد ».اسپنسر در جایی دیگر میگوید« :هم اکنون
خواندن قرآن در برخی کشورها برای دانشآموزان ما فوق دبیرستان الزامیست ».کارشناسان آمار ،با مقايسه رشد
دو جمعيت «مسلمان» و «مسيحي» در فرانسه ،معتقدند که اين کش��ور حداکثر تا  40سال آينده به کشوري با
اکثريت جمعيت مسلمان تبديل خواهد شد .اين در حالي است که وضعيت بسياري از کشورهاي 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  31کشور اتحاديه اروپا
1/38درصد است؛ در حالي که جمعيتشناسان و کارشناسان آمار معتقدند که اگر رشد جمعيت يک کشور در 25
سال متوالي کمتر از  2/5درصد باشد نجات فرهنگ و تمدن آن کشور امکانپذير نخواهد بود .برخي سازمانهاي
مسيحي ميگويند که نوادگانشان فرهنگ آنها را نخواهند ديد بلکه آنها در جوامع اسالمي چشم به جهان خواهند
گشود .واتيکان نيز رسماً اعالم کرده است که اينک جمعيت مسلمانان در جهان ،از جمعيت کاتوليک بيشتر شده
و در ظرف  5الي  6س��ال ديگر اس�لام بزرگترين دين جهان خواهد بود .پایگاه اطالعرسانی دفتر حضرت استاد
انصاریان ،دالیل رشد اسالم در غرب.

81

 .1صحیفه امام ،همان ،ص.428
 .2بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار با اعضاى شوراى تأمين استانها.1379/11/25 ،
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رهبر انقالب منباب چیستی تهاجمات فرهنگی و جنس آنها میفرمایند:
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چون این نوشتار در برههای نوشته میشود که تا به حال تعاریف زیادی از جنگ نرم ارايه
شده ،این بخش را مختصر کرده و در قسمت بعدی و مهمتر به زمینههای بروز جنگ نرم
خواهیم پرداخت .اینکه چه میشود در کشوری این پدیده رخ میدهد و سرآخر ،در حد
توان این قلم نکاتی را منباب راههای مقابله با جنگ نرم متذکر میشویم.
اما قبل از اینکه به این مهم بپردازیم -برای آنانی که هنوز اعتقادی به وقوع این پدیده
ندارند ولی دايماً خود را پیرو امام و رهبری معرفی میکنند -توجه خوانندگان را به دو
کالم از معمار کبیر انقالب و رهبر فرزانهمان جلب میکنم که ببینیم تا چه حد ایشان،
دیگران را از وقوع چنین امری آگاه میکردند:
وصيت اينجانب به وزارت ارش��اد در همه اعصار خصوصاً عصر حاضر
كه ويژگى خاصى دارد ،آن است كه براى تبليغ حق مقابل باطل و ارايه
چهره حقيقى جمهورى اسالمى كوشش كنند .ما اكنون ،در اين زمان
كه دست ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه كرديم ،مورد تهاجم تبليغاتى
تمام رسانههاى گروهى وابسته به قدرتهاى بزرگ هستيم .چه دروغها
و تهمتها كه گويندگان و نويس��ندگان وابس��ته به ابرقدرتها به اين
1
جمهورى اسالمى نوپا نزده و نمىزنند.
اين را تصادفاً بنده خودم از يكى از همين راديوهايى كه مىدانيد با پول
س��رويسهاى امنيتى امريكا به وجود آمد ،شنيدم -تصريح هم نكنند،
همه مىفهمند؛ اما تصريح مىكنند كه ما مىخواهيم با اس��اس نظام و
استوانههاى آن مقابله كنيم؛ تصريح مىكنند كه بايد قانون اساسى نظام
عوض ش��ود؛ تصريح مىكنند كه بايد براندازى انجام گيرد؛ منتها لطف
مىكنند و مىگويند براندازى آرام بايد انجام گي��رد! آيا اين بخردانه و
هوشمندانه است كه ما چشم خود را ببنديم و بگوييم نه ،چنين چيزى
وجود ندارد؟! واقعاً وجود دارد؛ نشانههايش را مىبينيم و احتياج نداريم
2
كه دنبال شواهد احتمالى بگرديم.
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اما تهاجم فقط تهاجم نظامى نيس��ت .دش��من به آن نقاطى متوجه
ميشود كه پشتوانه استقامت ملى ماست .دشمن وحدت ملى و ايمان
عميق دينى را هدف قرار ميدهد .دشمن روحيه صبر و استقامت مردان
و زنان ما را هدف قرار ميدهد؛ اين تهاجم از تهاجم نظامى خطرناكتر
اس��ت .در تهاجم نظامى ش��ما طرفتان را ميشناس��يد ،دش��منتان را
مىبينيد؛ اما در تهاجم معنوى ،تهاجم فرهنگى ،تهاجم نرم ،شما دشمن
را در مقابل چشمتان نمىبينيد .هوشيارى الزم است .من از همه ملت
ايران به خص��وص از خانوادههاى ش��هيدان و از همه ش��ما عزيزان ،به
خصوص از جوانها خواهش ميكنم با هوشيارى كامل مرزهاى فكرى و
روحى را حراست كنيد .نگذاريد دشمن مثل موريانهاى به جان پايههاى
فكرى و اعتقادى و ايمانى مردم بيفتد و آنها را دچار رخنه كند؛ اين مهم
اس��ت .همه وظيفه داريم مرزهاى ايمانى و مرزهاى روحى خودمان را
1
حفظ كنيم.
این فرمایشات در فهم چیستی جنگ نرم که بعدا ً توسط پارهای از تحلیلگران تحت
عنوان ورود به دوره اس��تعمار فرانو تعبیر شد ،نش��ان میدهد که در فضای جنگ نرم
استعمار جدیدی متولد میشود که به آن اس��تعمار نوع سوم میگویند .حسن عباسي
در اينباره ميگويد :در اين استعمار ،ديگر نميآيند زمين و كشور شما را بگيرند ،ديگر
با كودتا دولت ش��ما را نميگيرند ،در اين ش��يوه اس��تعماري ميآيند و شخص شما را
ميگيرند ،بعد باور شما را تغيير ميدهند.اين يعني قدرت نرم ...براي تصرف هر كدام از
شما دو جزء وجود شما را بايد بگيرند قلب و ذهنتان .اصطالحي دارند؛ ميگويند نبرد
قلبها و ذهنها Mind & Heart Battle .قلبت��ان را چگونه تصرف ميكند؟ ذهن
شما چطور؟ كسي كه ميخواهد 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
ميخواهد انجام ميدهيد؛ تصرف قلب هر كس��ي با حب و بغض انجام ميشود و تصرف
ذهن هر كسي با شك و يقين .اگر كس��ي خواست بداند كه كيست ،ميگويد به غير دل
كه عزيز و نگاهداشتنيست جهان و هر چه در او هست واگذاشتنيست ...پس جنگ نرم
یعنی گروهی از خود ابلیس تا شیطانهای جنی و انسی ،قلب و ذهن  72میلیون ایرانی
را هدف گرفتند که خود من و ش��ما هم جزو آنها هس��تیم .و اینبار ما با اختیار تصرف
 .1بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار با خانوادههاى شهدا و ايثارگران كردستان، .1388/2/22

تاریخچه 31ساله انقالب
اسالمی نیز گواه این مطلب است
که راهکارهای نظامی از بین
برنده این درخت تنومند نیست،
چه اینکه استراتژیهای نظامی
در نوپایی این شجره طیبه به کار
گرفته شد و جواب نداد و اینک
که عصر بحران و تثبیت گذشته،
هرگز عملیات نظامی جوابگو
نخواهد بود .این است که پروژه
تهاجم فرهنگی شروع شده و
مراحلی مثل شبیخون ،قتلعام
و ناتوی فرهنگی را پش ت سر
گذرانده و به جنگ فرهنگی یا
جنگ نرمرسیده است
83
دوره سوم سال نهم شماره 31بهار 91

 .1حسن عباس��ی« ،جنگ نرم چیست؟ چرا س��راغ جنگ سخت با ایران نمیروند؟» ،س��ایت خبری رجانيوز،
.1388/11/17
 .2رسانه به مفهوم عام

درآمدی بر تحلیل جنگ نرم علیه انقالب اسالمی

میش��ویم؛ اگر خرمش��هر و آبادان به جبر دشمن و
منفعالنه زی��ر چکمه بعثیها رفت ،قل��ب و ذهن ما
1
با اختيار است ،آنجایی که مؤمن میشویم یا کافر.
اینها نمونههایی اس��ت از تعاریف صحیحی که در
مورد این پدیده ارايه ش��ده؛ به عالوه صدها تعریف
درس��ت و گاهاً اش��تباهی که پیرام��ون جنگ نرم
گفتهاند .اگر بخواهیم جمعبن��دی الزمی برای این
پدیده انجام دهیم میتوانیم بیان کنیم که «جنگ
نرم پدیدهایست تاریخی که طی آن یک طرف جنگ
از طریق کارهای فکری ،فرهنگی ،هنری و ابزارهای
رسانهای 2سعی میکند تا ارزشها و ضد ارزشهای
نیروهای طرف مقابل را به ش��کل خاصی درآورد تا
آنها از روی میل و رقبت به نح��و خاصی فکر کنند،
احساس��ات خاصی از خود بروز دهن��د و رفتارهای
معینی داشته باشند ».با تعاریف مذکور باید گفت جنگ نرم ویژگیهایی دارد که میتوان
آنها را به شرح زیر تبیین کرد:
 .1جنگ نرم مخصوص دوره زمانی خاص و مکان ویژهای نیست ،بلکه از ابتدای تاریخ و
حتی ابتدای خلقت انسان وجود داشته ،هر چند در امتداد تاریخ بر اولویتش افزوده شده:
فریب حوا توسط شیطان ،مناظره موسی با افس��ونگران دربار فرعون ،تمسخر ،هزل،
ش��اعر و مجنون خواندن پیامبر(ص) در دوران ابتدایی بعثت ،بیست سال خانهنشینی
علی(ع) ،س��کوت امام حس��ن مجتبی (ع) ...ظهور صوفیه پس از حمله مغول ...برخی
اصالحات رضاخانی ،اسالمزدایی محمدرضا پهلوی ،تبلیغات علیه قیام امام خمینی(ره)
و ...نمونههایي هستند که با مسامحه و به طور صريح مثالهای وقوع جنگ نرم در طول
تاریخ را نشان ميدهند.
مقام معظم رهبری درباره قدمت این پدیده در صدر اسالم میفرمایند:
مهمترين برههاى و زمان و مكانى كه تبليغ آنجا معنا ميدهد ،جايى
است كه فتنه وجود داشته باش��د .بيشترين زحمت در صدر اسالم و در
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زمان پيغمبر ،زحمات مربوط به منافقين بود .بع��د از پيغمبر در زمان
اميرالمؤمنين زحماتى بود كه از درگيرى و چالش حكومت اس�لامى با
افرادى كه مدعى اسالم بودند ،به وجود مىآمد .بعد هم همين جور؛ در
دوران ائمه (عليهمالس�لام) هم همين ج��ور؛ دوران غبارآلودگى فضا.
واال آن وقتى كه جنگ بدر هست ،كار ،دش��وار نيست؛ آن وقتى كه در
ميدانهاى نبرد حاضر ميش��وند ،با دش��منانى كه مشخص است اين
دشمن چه ميگويد ،كار دشوار نيست .آن وقتى مسئله مشكل است كه
اميرالمؤمنين در مقابل كسانى واقع ميشود كه اينها مدعى اسالماند و
معتقد به اسالم هم هستند؛ اينجور نبود كه معتقد به اسالم هم نباشند،
از اسالم برگش��ته باش��ند؛ نه ،معتقدند به اس�لام ،راه را غلط ميروند،
هواهاى نفسانى كار دستشان ميدهد .اين ،مشكلترين وضع است كه
1
افراد را به شبهه مىاندازد.
 .2اینکه عنوان میشود جنگ نرم مبتنی بر مباحث فکری ،فرهنگی و هنری است به
این معناست که جنس جنگ نرم از این نوع اس��ت .به عبارت دیگر جنس جنگ نرم از
جنس فعالیتهای نظامی و فشارهای اقتصادی و سیاس��ی نیست .یعنی محتوای این
جنگ را مباحث تئوریک ،نظریههای فرهنگی و ابداعات هنری تشکیل میدهد و خبری
از تحریمهای اقتصادی ،معامالت سیاسی و تسلیحات جنگی نیست .به عنوان مثال در
فتنه  ،88شاهد پخش خبرهای جهتدار ،کلیپها و موسیقیهای ضد نظام ،عکسهای
تحریفشده علیه جمهوری اسالمی و دولت ،کاریکاتورهایی که به تمسخر شخصیتها
میپرداختند ،میتینگها و تجمعات مختلط و مختلکننده نظم عمومی بودیم که ریشه
در مباحث فکری موجود در علوم انسانی تدریسشده در دانشگاهها دارد .اما در همین
فتنه ،از اعتصابات گس��ترده ،تحریمهای اقتصادی و جنگ مسلحانه توسط فتنهگران
خبری نبود.
در تأیید این نکته ،در کالم رهبری میخوانیم که:
میبينيد ،ديگران با اين كارهاى هنرمندان��هاى كه بعضاً دارند ،دارند
يك باطلهايى را تبليغ ميكنند؛ شگفت اينكه ما هم همان حرفها را
قبول ميكنيم! همين سريال كرهاى كه دارد پخش ميشود و همه دارند
آن را مىبينند ،يك تاريخسازى و افس��انه باطل است؛ آدم اگر بخواهد
 .1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون.1388/9/22 ،
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 .1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار با جمعی از شعرا.1388/6/14 ،
 .2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری.1389/6/25 ،
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توى شاهنامه بگردد و اينجور داس��تانى را پيدا كند ،ده ،پانزده تا از اين
داستانها ميش��ود پيدا كرد .منتها طرف هنر به كار برده؛ وقتى كسى
هنرمندانه كار ميكند ،پاداشش همين است كه جنابعالى هم كه هيچ
عالقهاى به آن تاريخ و به آن فرهنگ نداريد ،مىنشينيد و با كمال عالقه
گوش ميكنيد و خواهى ،نخواهى آن فرهن��گ را جذب ميكنيد! اين
1
خاصيت هنر خوب است.
 .3اگر محتوای جنگ نرم را آن چیزی بدانیم که در باال بیان شد ،این محتوا برای انتقال
به مخاطب به ابزاری نیاز دارد که این ابزار چیزی نیست جز رسانه؛ و منظور از رسانه هر
وسیلهایست که به انتقال مطلب میپردازد .حال این ابزار میتواند کتاب و کالس درس،
یک تابلوی نقاشی ،یک قطعه موس��یقی ،طراحی داخلی و خارجی خانه ،طرز پوشش،
نحوه بیان ،یک فیلم یا سریال نمایشی ،یک پیامک و حتی عکس پسزمینه تلفن همراه،
تابلوی تبلیغاتی یک فروشگاه یا شکل یک اتومبیل باشد.
درس��تكارى ،زنده نگهداش��تن انديش��ههاى امام و انقالب ،روحيه
انسجام و اتحاد اس�لامى -آن چيزى كه قرآن هم ما را به او امر ميكند،
تفكرات ما هم به او امر ميكند ،انقالب هم ما را به او حمل ميكند و امر
ميكند -با برادران مسلمان ،با همميهنان ،حالت اتحاد و انسجام داشتن،
تعصب متقابل مثبت نسبت به يكديگر داشتن ،كه در عرض گستره امت
اسالمى هم همين جور اس��ت .اينها فرهنگ است .يكى از آنها هم البته
فرهنگ عفاف و فرهنگ سادهزيستى است .اين كارها به عهده كيست؟
رسانهها خيلى نقش دارند؛ اما رسانهها قالباند؛ محتوا و مضمون ،دست
2
ماست...
 .4اصوالً فکر ،احساس و عمل انس��انها مبتنی بر ارزشها و ضد ارزشهایي است که
آگاهانه یا ناآگاهانه در ضمیر وجودش��ان قرار گرفته .امکان دارد جنس ارزش یک فرد،
مادیگرایانه و منفعتجویانه باش��د یا طب��ق ایده و فکری خاص ی��ا عناصر تأثیرگذار
دیگر .نکته مهم این است که باید مجموعه ارزشهای یک فرد را طیفگونه و ترکیبی از
ارزشهای مختلف بدانیم .اینکه فردی را صرف��اً دارای ارزشهای مادی یا الهی بدانیم،
درست به نظر نمیرسد ،هر چند در اکثر افراد نوع خاصی از ارزشها غالب است.
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مقام معظم رهبري:

اما تهاجم فقط تهاجم نظامى نيست .5 .یکی از بدیهیترین نکات در پدیده جنگ
دشمن به آن نقاطى متوجه ميشود كه نرم این اس��ت که بر اس��اس اقناع و رضایت
ال به همین دلیل است که این نوع
پشتوانه استقامت ملى ماست .دشمن اس��ت .اص ً
وحدت ملى و ايمان عميق دينى را جنگ را «نرم» مینامند؛ زیرا در آن خبری از
هدف قرار ميدهد .دشمن روحيه صبر زور و تحمیل و فشار نیست و نباید باشد.
و استقامت مردان و زنان ما را هدف  .6آنچه باعث رس��یدن یا نرسیدن طرفین
قرار م يدهد؛ اين تهاجم از تهاجم حاضر در جنگ نرم به منافعش��ان میش��ود،
نظامى خطرناكتر است .در تهاجم میزان منفعترسانی مخاطبانشان در اعمالی
نظامى شما طرفتان را م يشناسيد ،اس��ت که انجام میدهد .به عبارت دیگر همه
دشمنتان را مىبينيد؛ اما در تهاجم تالشهای صورتگرفته ،ب��ه منظور تغییر و
معنوى ،تهاجم فرهنگى ،تهاجم نرم ،ش��کلدهی رفتار گروههای هدف است تا از
شما دشمن را در مقابل چشمتان
طریق رفتاری که مدنظر است ،منافع مدنظر
نمىبينيد .هوشيارى الزم است...
تأمین شود .این رفتار و عمل شامل رفتار افراد
در رأیدهی ،در روابط متقابل اجتماعی ،نوع مناس��بات اقتص��ادی ،نحوه انجام اعمال
مذهبی و هزاران مثال ریز و درش��ت دیگر اس��ت .نکتهای که وجود دارد این است که
چون اعمال انسانها ترکیبی از محرکهای فکری و احساسی است به همین دلیل برای
اینکه فرد مورد نظر عمل خاصی را انجام دهد باید یا طرز فکرش تغییر کند یا احساسات
خاصی در وی تحریک ش��ود( .فرآیند شخصیتس��ازی) برای این کار نیز رس��انههای
مختلف کارکردهای متفاوتی پیدا میکنند .کتابها ،مقاالت ،س��مینارها و در مجموع
رسانههای دانشگاهی بیش��تر بر تغییر طرز فکر و رس��انههای عمومی مثل تلویزیون،
سینما ،سایتهای خبری و ...بر القای احساسات خاص همت میگمارند.
زمینهها و بسترهای جنگ نرم
با تأمل در زمینههای بررسی جنگ نرم میتوان سه زمینه مختلف را که توأم با هم عمل
میکنند ،از یکدیگر تفکیک کرد .این سه زمینه عبارتاند از:
.1بسترسازی مسائلگوناگونبهخصوصمسائلسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،مذهبی
وعلمی

ال
در ظاهر جنگ نرم از مس��ائل سیاس��ی ،اقتصادی ،مذهبی ،علمی و ...اثر بارز و کام ً
ملموسی نیست اما همین امور میتوانند زمینه و بسترساز این پدیده باشند .بهعبارت
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دیگر ،وقوع نواقص و عیوب مختلف در این حوزهها میتوانند شرایط ذهنی و عینی را در
انسانها برای پذیرش قلبی وجود اختالل در ارزشهای پیشینی و جایگزینی ارزشهای
جدید و به تبع کنار نهادن رفتارهای قبلی و انجام رفتارهای جدید مهیا سازد .علت این
قضیه نیز به این برمیگردد که ارزشهای هر فرد رابط��ه تنگاتنگی با نمادهای بیرونی
آن ارزش دارد و عموماً اگر نماد بیرونی یک ارزش ،در ظاهر دارای ش��رایطی متفاوت با
ویژگیهای آن ارزش باش��د ،میتوان انتظار تزلزل در آن ارزشه��ا را در فرد دارای آن
ارزش داشت .به عنوان مثال شکاف بین مردم و نظام سیاس��ی در حکومتی که ادعای
دوجانبه بودن این رابطه را دارد ،مش��کالت اقتصادی واردشده بر مردم در مملکتی که
دايماً بر طبل تجملگرایی میکوبد ،مناس��بات ناهنجار اجتماعی مثل تضاد طبقاتی و
عدم عدالت اجتماع��ی در جامعهای که خود را نماد عدالت معرف��ی میکند ،دعواهای
مذهبی در بین مردمی که عموماً تحت تصور ی��ک مذهب زندگی میکنند و حتی یک
نظریه ک��ه نظریههاي دیگر و بهتبع ارزشهای دیگر را به چالش میکش��د ،کش��ف یا
اختراع علمی تازهای که دنیایی دیگر با بایدها و نبایدهای دیگر را فراروی انسانها قرار
میدهد یا حتی در سطوح پایینتر اما بنیادیتر ،برخورد نادرس��ت اولیا با فرزندان در
شرایطی که خانواده به ثبات خویش میاندیشد یا رفتار ناشایست مسئولین با زیردستان
و اربابرجوع در س��اختاری اداری که مجری طرح تکریم اربابرجوع است ،میتوانند
از زمینهسازان جنگ نرم در یک مملکت باش��ند .اهمیت این نکته تا آنجاست که امام
خمینی(ره) در همان روزهای اول انقالب پیرامون این قضیه میفرماید:
آن چيزى كه مش��كل اس��ت اين اس��ت كه اين كميتهها در سرتاسر
ايران -شما فقط تهران را مالحظه نكنيد -در سرتاسر ايران ...گاهى افراد
غير صالحى در آنها پيدا شده اس��ت؛ يا كميتهها اصل از افراد غير صالح
تشكيل شده است ،آن هم همه به اس��م انقالب و به اسم كميته فالن؛
و اينها كارهايى انج��ام مىدهند كه ضد انقالب اس��ت ،كارهايى انجام
مىدهند كه برخالف شرع اسالم اس��ت؛ و اين موجب اين مىشود كه
چهره انقالبى ما را مشوه كنند ،هم در داخل و هم در خارج؛ كه بگويند
اين پاسداران انقالب و اين كميتهها همه كميته فالن و پاسدار انقالب
اس�لام هس��تند و معذلك اين كارها دارد انجام مىگي��رد ،پس معلوم
مىشود كه اس�لام ،اين وضع را دارد اسالم؛ اين آش��فتگيها را اسالم
مىخواهد! آنهايى كه دشمناند وقتى كه يك جا ،دو جا ،ده جا يك امر

خالف واقع بش��ود ،ديگر مالحظه اين [را] نمىكنن��د كه پانصد جا امر
صحيح واقع شده است ،يك چند جا هم امر خالف واقع شده؛ آنها همان
امر خالف را انگشت روى آن مىگذارند و همه را مىكوبند :روحانيت را
1
مىكوبند ،اسالم را مىكوبند ،انقالب را مىكوبند.
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 .2تحت تأثیر قرار گرفتن انسانها ،از راه نفوذ قلبی

تحت تأثیر قرار دادن نیروهای طرف مقابل که عموماً مردم آن طرف جنگ هس��تند
و قاعدتاً همگی انساناند و بش��ر ،یک پیشفرض اساسی را در خود جا داده .پیشفرض
اساسی نهفته در این جمالت این است که «انس��ان موجودی مختار نبوده و نمیتواند
شخصیت خود را بسازد و برای خویش تصمیمگیری کند و تحت تأثیر محیط پیرامون
خود است و هر چیزی که از روی جبر بر وی وارد میآید را میپذیرد و به کار میبندد».
به عبارت دیگ��ر اصلیترین پیشفرضی ک��ه در جنگ نرم (چ��ه در تعاریفش و چه در
مسائل عملی و اجراییاش) نهفته است ،ریشه در دعوای قدیمی «جبر و اختیار» دارد.
از سالهای پیش تا به امروز و در اقصی نقاط این کره خاکی ،چه بین نخبگان و چه بین
عموم این سؤال مطرح بوده که آیا شخصیت ،افکار ،احساسات و اعمال ما انسانها ساخته
خودمان اس��ت یا اینکه بدون اراده ما (چه به زور ،چه از روی اقناع) انجام میپذیرد؟ در
این بین هم همواره عدهای طرفدار جبرگرایی بودهاند و علت همه رفتارهای انس��انی را
خارج از اراده انسان میدانستند .در مقابل افرادی بودند که برای عوامل بیرونی و خارجی
ال دستپرورده
تأثیرگذار بر ویژگیهای انسانی هیچ ارزشی قائل نبودند و انسان را کام ً
اراده خویش میپنداشتند .البته بودند افرادی که راه صحیح را طی کردند و نه قائل به
جبر مطلق بودند و نه آزادی اختیار بینهایت .اما آنچه در عرصه نظری و عملی جنگ نرم
به عنوان پیشفرض وجود دارد ،ریش��ه در جبرگرایی داشته به این شکل که شخصیت
انس��انها را محصول عوامل بیرونی و خارجی تأثیرگذار بر انسانها میدانند .در نتیجه
از آنجا که فعاالن عرصه جنگ نرم این مقوله را ب��ه عنوان پیشفرض قبول کردهاند که
شخصیت انسانها و به تبع ،افکار ،احساس��ات و اعمال آنها از حوزه اختیار ایشان خارج
اس��ت و به وس��یله عوامل خارج از وجودشان ساخته میش��ود ،پس میتوان به وسیله
ابزارهایی که توانایی تأثیرگذاری بر انسانها را دارند ،شخصیت آنها را ساخت و طی یک
فرآیند تدریجی ،طرز فکر ،شکل احساسات و نحوه اعمال ایشان را طوری تنظیم کرد که
در مواقع مختلف كنشها یا واكنشهايي از خود ب��روز دهند که تأمینکننده منافع ما
 .1صحیفه امام ،ج ،7ص.36
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باشد .در گام بعد و پس از پذیرش این نکته که انسانها قابلیت تأثیرپذیری از بیرون را
دارند ،وارد این مرحله میشویم که چگونه باید بر روی آنها تأثیر گذاشت؟ اینجاست که
فکر و فرهنگ و هنر ،ابزار دست مستکبران و شیاطین و طاغوتیان قرار میگیرد و سعی
میکنند هر نوع محصولی که در این سه بخش (فکر ،فرهنگ و هنر) قابلیت تأثیرگذاری
بر قلوب دیگران را دارد ،تولید کنند و به شکلی ناآگاهانه و از روی رغبت به انسانهای آن
طرف جبهه نبرد بقبوالنند تا در آینده ،بدون خونریزی و حتی کوچکترین مقاومتی ،این
نیرو تأمینکننده منافع ایشان باشد .متأسفانه باید گفت این پیشفرض تا حدود زیادی
درست بوده و در زمانهای وقوع فتنه ،با موجی از انس��انها مواجهایم که عموماً تحت
تأثیر ابزارهای محرک احساس و عاطفه ،عنان اختیار خود را به دست دیگران میسپارند
و میشوند آنچه نباید باشند .ب ه عبارت ديگر ،شاید هیچ چیز مثل ویژگیهای شخصیتی
که باعث پذیرش بیچون و چ��رای مطالب پیرامونی میش��ود نمیتواند نقش بهترین
زمینهساز برای جنگ نرم را ایفا کند و این دقیقاً همان بیبصیرتی است:
انس��ان بايد بصيرت پيدا كند .اي��ن بصيرت به چه معناس��ت؟ ...اين
بصيرتى كه در حوادث الزم است و در روايات و در كلمات اميرالمؤمنين
هم روى آن تكيه و تأكيد شده ،به معناى اين است كه انسان در حوادثى
كه پيرامون او ميگذرد و در حوادثى كه پيش روى اوست و به او ارتباط
پيدا ميكند ،تدبر كند؛ سعى كند از حوادث به شكل عاميانه و سطحى
عبور نكند؛ به تعبير اميرالمؤمنين ،اعتبار كند:
«رحم اهلل امرء تفكر فاعتبر»؛ فكر كند و بر اساس اين فكر ،اعتبار كند؛
يعنى 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 ميكند؛ يعنى بينايى ايجاد ميكند و
انسان چشمش به حقيقت باز ميشود.
اميرالمؤمنين (عليه الصاله و السالم) در جاى ديگر ميفرمايد« :فانما
البصير من سمع فتفكر و نظر فأبصر»؛ بصير آن كسى است كه بشنود،
گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتى ش��نيد ،بينديشد .هر شنيدهاى را
نميشود به صرف شنيدن رد كرد يا قبول كرد؛ بايد انديشيد« .البصير
من سمع فتفكر و نظر فأبصر».
نظر يعنى نگاه كند ،چشم خود را نبندد .ايراد كار بسيارى از كسانى كه
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در لغزشگاههاى بىبصيرتى لغزيدند و سرنگون شدند ،اين است كه نگاه
نكردند و چشم خودشان را بر يك حقايق واضح بستند .انسان بايد نگاه
ال حاضر
كند؛ وقتى كه نگاه كرد ،آنگاه خواهد دي��د .ما خيلى اوقات اص ً
نيستيم يك چيزهايى را نگاه كنيم...
ما اگر بخواهيم بصيرت پيدا كنيم ،بايد چشم را باز كنيم؛ بايد ببينيم.
يك چيزهايى هس��ت كه قابل ديدن اس��ت .اگر ما از آنها سطحى عبور
1
كنيم ،آنها را نبينيم ،طبعاً اشتباه ميكنيم.
به نظر میرس��د میزان تأثیرپذیری ما از محیط پیرامون یکی از معیارهایی است که
ما را در جمع عوام جامعه و یا خواص قرار میدهد؛ یعن��ی میتوان گفت هر چه میزان
تأثیرپذیری فرد از عوامل پیرامونی بیشتر باشد ،وی عامیتر و سطحیتر و در مقابل هر
چه میزان مقاومت وی در برابر هجمه ارزشهایی که قصد تسخیر ذهن و روح و احساس
وی را دارند بیشتر باشد و به ازای این ارزشهای وارداتی جایگزینی در شخصیت خود و
هویتش داشته باشد ،وی نخبهتر و خاصتر است .به همین دلیل در جنگ نرم پیش روی
ما خواص واقعی نه تنها تحت تأثیر هجوم ارزشهاي معارض قرار نگرفتهاند بلکه به مقابله
با آن برخاستند و بر عکس عوام و حتی عوام خواصنما ،در این نبرد فرهنگی اسیر نشدند
و به قتل نرس��یدند .البته ذکر این نکته بدیهی اس��ت که قاعدتاً همه ما به چیزی تحت
عنوان مشورت نیازمندیم و هرگز مشورت به معنی زیر یوق و اجبار کسی رفتن محسوب
نمیشود و آنقدر این تمایز عیان است که توضیح بیشتر آن الزم به نظر نمیرسد.
 .3ضعف تئوریک انسانها در حوزه مبانی اعتقادی

هر چند عده زیادی از انسانها در شرایط فتنه ،با زمینهسازی مسائل سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی و به خاطر شخصیت نفوذپذیرش��ان ،تحت تأثیر عوامل بیرونی دچار غفلت
شده و جزء مجروحان و کشتهش��دگان این نوع جنگ قلمداد میشوند اما هستند عده
معدودی که از این فضاها جدا هستند و با وجود ثبات شخصیت و قدرت تحلیل مسائل
مختلف ،به علت استداللهای عقلی قوی که بر آنها اقامه میشود در زمین دشمن قرار
گرفته و جزء نیروهای آنطرفی محسوب میشوند .گرچه این افراد به خاطر ضعفی که
در مبانی اعتقادیشان رخ داده دچار این عارضه میش��وند و مدتی در مقام شک به سر
میبرند اما ایکاش اکثر مجروحین جنگ نرم از این دس��ته بودند ،زیرا چنین افرادی
اوالً به راحتی توسط دشمن قابل تسخیر نیس��تند و باید تالش عقلی قابل قبولی انجام
 .1بیانات مقام معظم رهبري در جمع دانشجویان و جوانان استان قم.1389/8/4 ،

جنس جنگ نرم از جنس
فعالیتهای نظامی و فشارهای
اقتصادی و سیاسی نیست؛ یعنی
محتوای این جنگ را مباحث
تئوریک ،نظری ههای فرهنگی و
ابداعات هنری تشکیل م یدهد
و خبری از تحریمهای اقتصادی،
معامالت سیاسی و تسلیحات
جنگی نیست
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داد تا آنها را قانع س��اخت و ثانیاً ب��ه آدمهایی که از
روی عقل به جریانی گرای��ش پیدا کردهاند میتوان
امید برگشت داش��ت؛ زیرا چنین افرادی اگر دچار
مسائل احساس��ی نش��وند میتوانند با استدالالت
عقلی (بستگی دارد کدام طرف نبرد حجتها و ادله
محکمتری بیاورد) از ش��ک بیرون بیایند و به مقام
حقیقت برسند .به عبارت ديگر ،بنیادیترین عامل
در عده بسیار معدودی از افراد گمراهشده در جنگ
نرم و ش��رایط فتنه ،اختالل در نظام معرفتی و بنیانهای دانش��ی ارزشهای آنهاست.
البته ناگفته نماند اکثر مطالبی که در رسانهها برای تأثیرگذاری بر افراد تولید میشود،
زیربنای عقلی دارد و وجود همین نکته اس��ت که این زمینه را از انزوا بیرون میآورد و
نقش پررنگتری ب ه آن میبخشد:
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 مسئوليتى دارند .رشته فقه
مسئولياتى دارد ،فلسفه هم مسئوليتهاى بزرگى بر دوش دارد .پرچم
فلسفه اسالمى دست حوزههاى علميه بوده اس��ت و بايد باشد و بماند.
اگر شما اين پرچم را زمين بگذاريد ،ديگرانى كه احياناً صالحيت الزم را
ندارند ،اين پرچم را برميدارند؛ تدريس فلسفه و دانش فلسفه مىافتد
دست كس��انى كه ش��ايد صالحيتهاى الزم را برايش نداشته باشند.
امروز اگر نظام و جامعه ما از فلسفه محروم بماند ،در مقابل اين شبهات
گوناگون ،اين فلسفههاى وارداتى مختلف ،لخت و بىدفاع خواهد ماند.
آن چيزى كه ميتواند جواب شماها را بدهد ،غالباً فقه نيست؛ علوم عقلى
است؛ فلسفه و كالم .اينها الزم اس��ت .در حوزه ،اينها رشتههاى مهمی
است .رشته مهم ديگر ،تفسير است؛ انس با قرآن ،معرفت قرآنى .ما نبايد
از تفسير محروم بمانيم .درس تفسير مهم است ،درس فلسفه مهم است؛
1
اينها رشتههاى بسيار باارزشى است.

برونرفت
برای مقابله با هجمههای پیش رو ،دو سطح کالن در نظر گرفته شده است :راهکارهای
سلبی و راهکارهای ایجابی.
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 .1راهکارهای سلبی

همانطور که در قس��مت زمینههای بروز جنگ نرم اش��اره کردیم ،بسترس��ازی این
پدیده عموماً از طریق وقوع مسائل ناهنجار و اختاللزا در حوزههای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی است .به این معنی که دشمنان برای اثبات حقانیت خود ،زیر سؤال
بردن انقالب و جمهوری اسالمی و پیدا کردن سوژه برای طرح فعالیتهای مختلف ،اکثرا ً
در پی نقطه ضعفی میگردند تا از آن برای نیل به اهدافش��ان بهره ببرند .حداقل تجربه
فتنه  88نشان میدهد اگر این نقاط ضعف وجود نداشت ،حجم عظیمی از ظرفیت طرف
مقابل برای س��نگاندازی بر سر راه جمهوری اس�لامی به وجود نمیآمد .به طور مثال
نارضایتی عمومی از اش��رافیت مدیران ،تحرک ضعیف قوه قضاییه در برآورده ساختن
مطالبات قانونی مردم ،دغدغههای غیر مردمی مسئوالن در حوزه عملکردهایشان و ...به
عنوان نقاط ضعف جمهوری اسالمی در حوز ه مباحث سیاسی تلقی میشود که دقیقاً در
جریان جنگ نرم پیش رو ،برای غیر مردمی و غیر اسالمی نشان دادن نظام از آنها بهره
میجستند .یا نبود عدالت اجتماعی مطلوب (امری که تحقق آن شعار اصلی دولت نهم و
دهم بوده) از اساسیترین نقاط ضعف جمهوری اسالمی و مهمترین بسترهای وقوع فتنه
اخیر محسوب میشود .شکاف طبقاتی ،اختالسهای مالی مفسدان اقتصادی ،بیکاری
و ...نیز از مهمترین عوامل زمینهساز این پدیده در حوزه اقتصادی است؛ هر چند متأثر
از مباحث سیاسی نیز ميباشد .در حوزه مباحث فرهنگی نیز بازتولید و بازنشر مفاهیم،
نظریهها و الگوهای غربی که در خأل وجود نظریهپردازی اس�لامی نشر و نمو یافتهاند و
دانشگاههای ما به خصوص دانشکدههای علوم انسانی ما را اشغال کردهاند و در آثار هنری
ما (چه سینما ،چه موسیقی و چه تلویزیون به عنوان مهمترین رسانهها) متبلور شده و
گسترش یافتهاند ،از دیگر بسترسازان جنگ نرم فعلی است.
اینکه برای ممانعت از زمینهس��ازی چنین پدیدههایی باید مانع از رخداد آنها شد و تا
حد امکان از ایجاد نقاط ضعف در بخشهای مختلف جلوگیری کرد ،بدیهی اس��ت اما
چگونگی آن مس��ئله اس��ت .بدین معنا که در فرآیند راهکارهای سلبی مقابله با جنگ
نرم ابزار ما چیست و چگونه میتوانیم وقوع آنها را کاهش دهیم .به نظر میرسد در کنار
راههایی که میتواند وجود داشته باشد« ،اهتمام به نقد درونگفتمانی و مطالبهگری»

در زما نهای وقوع فتنه ،با موجی از
انسانها مواجهایم که عموم ًا تحت تأثیر
ابزارهای محرک احساس و عاطفه ،عنان
اختیار خود را به دست دیگران میسپارند
و میشوند آنچه نباید باشند .ب ه عبارت
ديگر ،شاید هیچ چیز مثل ویژگ یهای
شخصیتی که باعث پذیرش ب یچون و
چرای مطالب پیرامونی میشود نمیتواند
نقش بهترین زمینهساز برای جنگ نرم را
ایفا کند و این دقیق ًا همان بیبصیرتی است
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یکی از بهتری��ن ابزارهای م��ا برای چنین
کاری اس��ت .اگر برای سطوح مختلفی که
برخی از آنه��ا را در مثال باال برش��مردیم،
قوه نقدکنندهای وجود داش��ته باش��د که
مس��تقل از مراکز قدرت ،ب��ه رصد کردن
اوضاع ح��وزه خویش بپ��ردازد و تریبونی
برای بیان مطالب خود و اختیارات قانونی
به منظور پیگیری نقدهای واردشده داشته
باشد ،میتوان در بلندمدت شاهد کاهش
اینگونه زمینهس��ازیها بود و در ضمن ،با پر کردن حوزه نقد توسط نیروهای خودی،
مکان خالی نقد در دست نیروهای معارض قرار نمیگیرد تا به جای انتقاد سازنده ،دست
به تخریب بزنند .رهبر معظم انقالب در اینباره میفرمایند:
من بارها گفتهام؛ از آن روزى بايد ترس��يد كه جوان ما ،دانشجوى 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 زمينههاى گوناگون را در نس��ل جوان كشورمان -به
خصوص نسل جوان علمى -گسترش بدهيم .اگر اين شد ،ممكن است
به همه آن مطالبات نتوان پاس��خ داد -كما اينكه در كوتاهمدت همين
جور هم هست؛ به همه مطالبات در كوتاهمدت يقيناً نميشود پاسخ داد؛
ظرفيتها محدود اس��ت -ليكن يقيناً آينده خوب و يك افق روش��ن با
چنين مطالباتى جلوى چشم است.
يك نكته ديگرى كه در دنباله آن مطالبه دانش��جويى عرض ميكنم،
اين است كه مطالبه كردن با دش��منى كردن فرق دارد .اينكه ما گفتيم
گاهى اوقات معارضه با مس��ئوالن كشور نش��ود -كه االن هم همين را
تأكيد ميكنيم؛ معارضه نبايد بشود -اين به معناى انتقاد نكردن نيست؛
1
به معناى مطالبه نكردن نيست...
به عنوان مثال و برای روشن شدن بحث ،اگر برای حوزه مدیریتی کشور نهادی انتقادگر
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به نظر میرسد میزان تأثیرپذیری ما از محیط

پیرامون یکی از معیارهایی است که ما را در که مس��تقل بوده و اختیارات قانونی
جمع عوام جامعه و یا خواص قرار میدهد؛ دارد در نظر گرفته ش��ود ،این نهاد با
یعنی میتوان گفت هر چه میزان تأثیرپذیری تکرار و پیگی��ری یکی از نقاط ضعف
فرد از عوامل پیرامونی بیشتر باشد ،وی عامیتر این حوزه مثل اشرافیت مدیران ،هم
و سطحیتر و در مقابل هر چه میزان مقاومت بر مدیران اشرافی فشار وارد میسازد
وی در برابر هجمه ارزشهایی که قصد تسخیر (که انتظار میرود به تبع این فشار در
ذهن و روح و احساس وی را دارند بیشتر باشد عملکرد چنین افرادی تغییر را شاهد
و به ازای این ارزشهای وارداتی جایگزینی باشیم) و هم باعث میشود تا نقد این
در شخصیت خود و هویتش داشته باشد ،وی رفتار توسط نیروهایی صورت نگیرد
نخبهتر و خاصتر است .به همین دلیل در جنگ که از ای��ن ضعف ب��رای تخریب نظام
نرم پیش روی ما خواص واقعی نه تنها تحت بهره میبرند و نیت خیری در بیان آن
تأثیر هجوم ارزشهاي معارض قرار نگرفتهاند
ندارند .به عبارت ديگ��ر ،وجود نقص
بلکه به مقابله با آن برخاستند
در اجرا بدیهی است ،اما بیان نقایص
و ارايه راهکار برای برونرفت از آنها اگر توس��ط نیروهای خودی انجام نپذیرد ،توس��ط
دش��منانی انجام میش��ود که قصد حذف آن مجموعه را دارند .البته این نقد صرفاً در
حوزه نهادهای دولتی و حکومتی نباید صورت بگیرد و نقد اجتماعی نیز باید در دستور
کار باشد؛ زیرا دیده شده از بعضی تفکرات و اعمال افراد در مراودات اجتماعی نیز برای
زمینهسازی جنگ نرم بهره جسته شده .مثل انجام بعضی رفتارها که خالف شأن یک
مسلمان اس��ت (دروغ گفتن ،غیبتکردن ،بدخواهی دیگران و )...اما توسط مسلمانان
ظاهری انجام میش��ود و همین قضیه تبدیل به یکی از نقاط ضعف جامعه اس�لامی و
بسترساز فتنه میگردد.
نکته آخر در این باره اینکه اگر نهادی مستقل و مختار برای نقد حوزههای حکومتی و
اجتماعی به وجود نیامد ،این دلیلی بر رفع تکلیف ما در این حوزه نیست و میطلبد همه
آنهایی که ادعای «حزباللهی بودن» دارند ،شیوههای نقد صحیح را آموخته و در این امر
الزم و ضروری دست به کار شوند و منتظر کسی برای مهیا کردن آنها در این کار نباشند.
 .2راهکارهای ایجابی

الف .همانطور که در باال اشاره کردیم« ،بیبصیرتی» یا به تعبیر ما «تحت تأثیر شرایط
پیرامونی قرار گرفتن» عاملی زیربنایی و پنهانی است که در شخصیت افراد وجود داشته
و باعث میش��ود تا فرد دارای چنین شخصیتی مانند خمیر ش��کلپذیری باشد که به
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وسیله ابزارهای رسانهای و فضاهای القاکنند ه ارزشهای مختلف ،به شکلهای گوناگون
درآید .به عبارتدیگر این رسانهها نیس��تند که عامل اصلی شکلپذیری افراد و جوامع
هستند بلکه شخصیت شکلپذیر افراد اس��ت که زمینه را برای این کار مهیا میسازد و
رسانهها تنها بر خرابه هویت افراد بنای خویش را باال میبرند.
برای مقابله با این حالت دو راه��کار پیشرو قرار دارد .راهکار اول این اس��ت که وارد
فعالیتهای رسانهای شویم و با افزایش تولیدات خود ،قدرتمان را در این حوزه باال ببریم
و به نوعی این ما باشیم که شکلدهنده شخصیت افراد باشیم و از این ضعف هویتی ،ما
بهرهبرداری کنیم .هر چند این راه حل در جای خود باید مورد استفاده قرار بگیرد و در
ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت ،اما استفاده صرف از این راهکار و تلقی کردن آن به
عنوان اساسیترین راهحل دو ایراد اساسی دارد:
ایراد اول اینکه با بهرهگیری انحصاری از این ترفند ،ما تا وقتی میتوانیم خیالمان از
بابت منحرف نشدن جامعه راحت باشد که قدرت دس��ت باالی رسانهای از آن ما باشد.
همین که لرزشی در این امر ایجاد شود ،باید دل ما نیز بلرزد که مبادا جامعه از دستمان
در برود .پس این راه حل باثبات نیست و نمیتواند برای یک بازه بلندمدت ،ایمنی معنوی
را به جامعه اهدا سازد؛ آن هم در شرایطی که امروزه قدرت رسانهای ما بسیار پایینتر از
دشمن پیشرو است.
ایراد دوم اینکه تنها اس��تفاده از ابزارهای رسانهای توس��ط نیروهای خیر برای شکل
دادن افراد ،در شرایطی که مشکل اساس��ی آنها که همان عدم بصیرت است همچنان
پابرجاست ،مصداق به زور بهشت بردن افراد اس��ت و قطعاً فاقد ارزش .بهعبارتدیگر،
در این شرایط شما چیزی را به کسی میدهی که قدرش را نمیشناسد و از این فرد چه
انتظاری میتوان داشت.
اما به نظر میرس��د راهکار دیگری نی��ز وجود دارد .اگر بتوان کاری کرد این مش��کل
ش��خصیتی و هویتی بر طرف گردد ،میتوان انتظار داشت تالش رس��انهها و فضاهای
الغاکننده چندان تأثیری نداشته باش��د و نگرانی جدی از قرار گرفتن در معرض چنین
ابزارهایی و ترویج آنها در جامعه و دهها دغدغه دیگر نیز تا حد زیادی کاهش یابد.
«تربیت مبتنی بر نقد و پرس��ش» پادزهر ش��خصیت تأثیرپذی��ر از محیط پیرامونی
است .بیتوجهی عمیقی که در نهادهای آموزش��ی و پرورشی ما اعم از انواع رسانههای
خودی ،دانش��گاهها ،آموزش��گاههای آزاد ،مدارس ،خانوادهها و ...به امر تربیت افراد ،از
کودک گرفته تا افراد مس��ن وجود دارد ،باعث شده تا با ش��خصیتهایی روبهرو باشیم
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که به قول قدیمیها« :گل وجودشان به خوبی لگد نخورده» و با هویتی پرداخته نشده
پا به عرصه تعامالت اجتماعی نهادهاند و با انواع مش��کالت مواجهاند .در عرصه جامعه
به انس��انهایی برمیخوریم که بدون تأمل کافی به مق��والت پیرامونی و در حوزههای
مختلف ،تنها پذیرنده منفعل چیزهایی هس��تند که به آنها الغا میش��ود و این افراد با
پذیرفتن این مقوالت زندگی خود را به خطر میاندازند؛ در حالی که اگر افراد را مبتنی
بر نقد و پرسش تربیت کنیم ،میتوان شاهد افرادی بود که در مواجهه با هر چیز بیرونی،
با نگاهی منتقدانه و عاقالنه و با صبر و تدبر به طرح پرسشهایی در مورد آنها میپردازند
و اگر جواب قابل قبولی بگيرند به دریافت آنها مبادرت میورزند و در غیر این 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» .ميدانيد ،س��ختى پرچم اميرالمؤمني��ن از پرچم پيغمبر ،از
جهاتى 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 حرفهايى را ميزد كه دوس��ت ميزند؛ همان
نماز جماعت را كه ت��و اردوگاه اميرالمؤمني��ن ميخواندند ،تو اردوگاه
طرف مقابل هم -در جنگ جمل و صفين و نهروان -ميخواندند .حاال
شما باشيد ،چه كار ميكنيد؟ به ش��ما ميگويند :آقا! اين طرف مقابل،
باطل است .شما ميگوييد :ا ِ ،با اين نماز ،با اين عبادت! بعضىشان مثل
خوارج كه خيلى هم عبادتشان آب و رنگ داشت؛ خيلى .اميرالمؤمنين
از تاريكى شب استفاده كرد و از اردوگاه خوارج عبور كرد ،ديد يكى دارد
با صداى خوشى ميخواند« :أمن هو قانت آناء الليل» -آي ه قرآن را نصفه
شب دارد ميخواند؛ با صداى خيلى گرم و تكاندهندهاى -يك نفر كنار
حضرت بود ،گفت :يا اميرالمؤمنين! بهبه! خوش به حال اين كس��ى كه
دارد اين آيه را به اين قشنگى ميخواند .اى كاش من يك مويى در بدن
او بودم؛ چون او به بهش��ت ميرود؛ حتماً ،يقيناً؛ من ه��م با بركت او به
بهشت ميروم .اين گذش��ت ،جنگ نهروان شروع شد .بعد كه دشمنان
كشته ش��دند و مغلوب ش��دند ،اميرالمؤمنين آمد باالس��ر كشتههاى
دشمن ،همين طور عبور ميكرد و ميگفت بعضىها را كه به رو افتاده
بودند ،بلندشان كنيد؛ بلند ميكردند ،حضرت با اينها حرف ميزد .آنها
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مرده بودند ،اما ميخواست اصحاب بش��نوند .يكى را گفت بلند كنيد،
بلند كردند .به همان كسى كه آن ش��ب همراهش بود ،حضرت فرمود:
اين ش��خص را ميشناس��ى؟ گفت :نه .گفت :اين همان كسى است كه
تو آرزو كردى يك مو از بدن او باشى ،كه آن ش��ب داشت آن قرآن را با
آن لحن سوزناك ميخواند! اينجا در مقابل قرآن ناطق ،اميرالمؤمنين
(عليه افضل صلوات المصلين) ميايستد ،شمشير ميكشد! چون بصيرت
1
نيست؛ بصيرت نيست ،نميتواند اوضاع را بفهمد.
اگر فردی دارای چنین ش��خصیتی باش��د ،احتمال گرایشش به س��مت فعالیتهای
اقتصادی گلدکوئیستی که تحت وسوسه افراد تشویق به این امر میشود ،کاهش مییابد.
چون میتوان با سؤال کردن در مورد نحوه کارکرد چنین سیستمهای اقتصادی ،بررسی
عاقبت افرادی که در دام آنها افتادهاند ،رجوع به متخصصان حوزه اقتصاد و ...چشمانی
باز پیدا کرد و دید آنچه را که پنهان شده.
اگر فردی اینچنینی باشد ،به راحتی تحت وسوسه افرادی قرار نمیگیرد که وی را به
سمت مواد مخدر میکشانند .با پرسش از ماهیت چنین موادی ،پرسش از متخصصان
پزشکی ،دیدن عاقبت افرادی که به این مواد دچارند و ...احتمال در دام این افیون افتادن
کاهش مییابد.
فردی با این ش��خصیت ،با دعوت به عرفانهای دروغین ،یکباره قافیه را وا نمیدهد و
به باتالق خرافات و سوء استفادههای دیگر فرو نمیرود .اگر کسی معیار دین در دستش
باشد و در مواجهه با این پدیدهها تنها مقایسه کوچکی به دس��ت دهد ،از بزرگان دین
بپرسد که این بهظاهر ادیان چیست و ...فردی نمیش��ود که عاقبت خود را ختم به شر
کند.
اگر فردی دارای چنین شخصیتی باشد ،با شنیدن اولین اخبار و تحلیل و گفتوشنودها
در مورد حادثهای سیاسی که شاید به تازگی رخ داده و هنوز بسیاری از ابعادش پنهان
است ،س��ریعاً موضعگیری نمیکند و بدون توجه به نگاههای متفاوت و نقدهایی که به
صحبتهای اولیه وارد میشود ،تکلیف خود را با مسائل سیاسی مشخص نمیکند.
میبینیم که شخصیت تأثیرپذیر از محیط پیرامونی ،نه تنها در فتنههای سیاسی دچار
بحران میش��ود که در ابعاد مختلف زندگیاش نیز به مشکل برخورد میکند .هر چند
این عامل تنها علت مشکالت نامبرده نیس��ت ،اما قطعاً یکی از دالیل است زیرا خداوند
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در قرآن انسان را به دعایی فرا میخواند که وی را از شر وسوسههای خناس نجات دهد.
در نتیجه اگر در نظام تربیتی جامعه خود به تربیت منتقدانه و پرسشگرایانه اهتمام
بورزیم ،میتوانیم در مقابل معضل برش��مرده کاری انجام دهی��م .البته نه در تخصص
نگارنده این سطور اس��ت و نه در حوصله این مقاله که به توضیح عملیاتی کردن تربیت
پرسشگرایانه و منتقدانه بپردازیم .قاعدتاً متخصصان امور دینی ،پرورشی و تربیتی باید
به توضیح بیشتر این مقوله بپردازند و در جهت عملیاتی کردن آن اقدام نمایند.
ب .شاید در نگاه اول ب ه نظر آید با ذکر موارد باال قصد داریم تا ورود به عرصه رسانهای را
چندان مهم جلوه ندهیم ،اما در چهارچوب نگاه مذکور ،باز هم دالیلی برای پرداختن به
مقوله رسانه وجود دارد .زیرا اوالً ما در شرایط فعلی ،در خأل یا نقطه صفر نیستیم تا طی
یک برنامه بلندمدت بتوانیم تربیت منتقدانه و روحیه مطالبهگری را در وجود تکتک
افراد جامعه خویش قرار دهیم و خیالمان نیز از فعالیتهای دش��من راحت باش��د .در
وضعیت کنونی خیلی از افراد جامعه به علت شکلگیری شخصیتشان و تصلبی که در
تغییر آن وجود دارد ،امکان گرایش به نکات اساسی که برشمردیم را ندارند و در ضمن
تحت فشار رس��انهای بیگانگان ،به شکلهای ش��خصیتی آنها درمیآیند .در نتیجه به
عنوان یک راهبرد کوتاهمدت ،رسانه میتواند ابزار مناسبی در دست ما باشد و در عرض
فعالیتهایی که میبایست در حوزههای تربیتی و مطالبهگری انجام دهیم ،برای افرادی
که گفته شد ،از فعالیت در حوزه این ابزار بهره ببریم .ثانیاً شاید خیلی خوشبینانه باشد
ن ما هیچ کاری علیه ما انجام نمیداد
که تصور کنیم اگر االن در نقطه صفر بودیم و دشم 
و در ضمن میتوانستیم روی تکتک افراد جامعه کار کنیم ،همه این افراد چنان شکل
میگرفتند که آسیبناپذیر بودند .باید قبول کنیم همه آدمها از طریق تربیت منتقدان
درست نمیش��وند و برای تأثیرگذاری روی این افراد (حتی اگر عدهای معدود باشند)
شاید چارهای جز توسل به ابزار رس��انه نداریم .ثالثاً اگر وجه الغاکنندگی و تحمیل غیر
مستقیم رسانه کنترل شود ،میتواند انتقالدهنده محتوای انتقادی و تربیتی موردنظر
ما باش��د و به عنوان مؤثرترین ابزار ترویج این نگاه قلمداد گردد .رابعاً با بررسی حاالت
خواص جامعه بهنظر میرسد با اینکه از ایشان توقع میرود تا از شخصیتی مستحکمتر
برخوردار باشند و تحت تأثیر محیط پیرامونی خود قرار نگیرند ،اما باز هم دچار میشوند.
فراموشی و غفلت انسانها که به حکم انس��ان بودن امری بدیهی است ،در وقوع چنین
حوادثی بیتأثیر نیس��ت .حال اگر در جامعه مکانیس��می وجود داشت که تا حد امکان
غفلت را از انسان دور میکرد ،میتوانس��تیم باز هم احتمال وقوع حوادث اینچنینی را

«بیبصیرتی» یا به تعبیر ديگر «تحت
تأثیر شرایط پیرامونی قرار گرفتن»
عاملی زیربنایی و پنهانی است که در
شخصیت افراد وجود داشته و باعث
میشود تا فرد دارای چنین شخصیتی
مانند خمیر شکلپذیری باشد که به
وسیله ابزارهای رسانهای و فضاهای
القاکننده ارزشهای مختلف ،به
شکلهای گوناگون درآید .ب ه عبارت
دیگر این رسانهها نیستند که عامل
اصلی شکلپذیری افراد و جوامع
هستند بلکه شخصیت شکلپذیر افراد
است که زمینه را برای این کار مهیا
میسازد و رسانهها تنها بر خرابه
هویت افراد بنای خویش را باال میبرند
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کاهش دهیم .بهنظر میرسد رسانه میتواند
چنین نقشی را نیز ایفا کند.
حال که اهمیت مقوله رس��انه معلوم ش��د
نیاز اس��ت به معضلی بپردازی��م که نیروهای
حزباللهی در این حوزه ب��ه آن دچارند و آن
عدم حضور مؤثر در امر فعالیتهای فرهنگی،
ال
هنری و رس��انهای اس��ت .همانطور که قب ً
هم اشاره کردیم ،قدرت نیروهای حزباهلل با
طرف مقابل قابل مقایسه نیست که میتواند
دالیل مختلف داشته باشد .اما عدم پشتیبانی
مالی و حمایتهای الزم از تولیدات مورد نیاز
و پرداختن به مقوالت غیر ضروری به همراه
ضعف تکنیکی -هنری ما از مهمترین دالیل
این امر اس��ت .اگر این عرصه را قس��متی از
خاکریزهای جنگ امروز بدانیم ،سرباز حاضر
در این خاکریز باید قبل از ورود به میدان جنگ ،برای مبارزه در این عرصه تربیت شده
باشد .اما متأس��فانه نیروهای تربیتش��ده ما در این حوزه به تعداد الزم نیستند و این
باعث میش��ود تا نیروهای حزباللهی به «مقام تولید» نرس��ند و دفاعی در این جبهه
صورت نپذیرد چه برسد به حمله و نفوذ در خاک دشمن .ما برای حضور در خاکریزهای
جدید باید تولید کنیم و قبل از تولید باید برای آن تربیت شویم و اگر در سطح عملیاتی
کردن این مسئله ،به آن نپردازیم دچار خسران عظیمی خواهیم شد .در کنار این قضیه
شاهد هس��تیم نهادهایی که امروزه حکم ارتش ما را در این جنگ بر عهده دارند و باید
تأمینکننده ابزارهای جنگ فرهنگی باشند ،به جای س��رمایهگذاری روی سالحهای
مؤثر ،از ابزارهای کماثر یا خنثی حمایت مالی و معنوی مینمایند و این باعث میشود
تا توپ و تانک این جنگ ،تبدیل به س��اختمان و پرده و بنر ش��ود و ما در این نقطه که
هستیم غرق شویم .به عبارت ديگر ،رسیدن به مقام تولید و طی مقدمات نیل به آن ،از
اساسیترین راهکارهای ایجابی ما در جنگ امروز است.
اما نکتهاي ك��ه در این بین وجود دارد :رس��انه برای انتقال چ��ه محتوایی؟ به عبارت
دیگر ،هنرمند ما که شاید خیلی در مقوله محتوایي اگاهی ندارد -همانطور که امروزه
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دانشگاه بايد بتواند يك جنبش

نر مافزارى هم هجانبه و عميق در شاهد آن هستیم -قرار اس��ت چه محتوایی را
اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تا انتقال دهد؟ بهنظر میرس��د در ب��اب تربیت
كسانى كه اهل كار و تالش هستند ،با نیروهای حزباهلل برای رسیدن به مقام تولید،
پيشنهادها و با قالبها و نوآوريهاى تربیت محتوایی آنها نقش بسزایی ایفا میکند
علمى خودى بتوانند بناى حقيقى يك و اینجاس��ت که پای حوزه و دانشگاه به میدان
جامعه آباد و عادالنه مبتنى بر تفكرات جنگ باز میش��ود .ای��ن دو نهاد میبایس��ت
و ارزشهاى اسالمى را باال ببرند
تأمینکننده نیاز م��ا در حوزه محتوا باش��ند.
تأمینکننده محتوا در جهت مطالبهگری ،تربیت منتقدانه ،غفلتزدایی از جامعه و کلیه
معارف اسالمی و انسانی .اما معضلی در این بین وجود دارد و آن نبود فضایی برای تعامل
هنرمندان و اهل فکر این جامعه اس��ت .بهعبارتدیگر ،عموماً ب��ا فعالیتهایی مواجه
هستیم که یا کار رسانهای بیمحتواست (اگر نگوییم بدمحتوا) یا آثاری علمی است که
برای عموم نیست و به قول صاحبنظران این عرصه «زبان زمان را دارا نیستند» .به نظر
میرسد یکی از فعالیتهای ایجابی ما در جنگ امروز ،فراهم کردن محیطی است برای
تعامل این دو قشر تا از نیاز هم مطلع شده و شاهد تولیدات فاخر باشیم.
اما فعالیتهای حوزه و دانش��گاه صرفاً معطوف به تولید محتوای رسانهها نیست .این
دو نهاد مهم برای رفع نقایص علوم اس�لامی به خصوص علوم انسانی اسالمی ،همانند
هنرمندان که در حوزه رسانه باید به مقام تولید برسند ،باید در حوزه علم به مقام تولید
برسند و دس��ت به نظریهپردازی بزنند .اگر ما در بخش علوم اسالمی شاهد آثار جدی
باشیم هم خأل موجود در این بخش جبران میشود و هم تولیدات موجود ،توانایی رفع
مشکل افرادی را دارد که در جنگ نرم فعلی ،مشکل اعتقادی -علمی دارند.
دانش��گاه بايد بتواند يك جنبش نرمافزارى همهجانبه و عميق در اختيار اين كش��ور
و اين ملت بگذارد تا كس��انى كه اهل كار و تالش هستند ،با پيش��نهادها و با قالبها و
نوآوريهاى علم��ى خودى بتوانند بن��اى حقيقى يك جامعه آب��اد و عادالنه مبتنى بر
تفكرات و ارزشهاى اسالمى را باال ببرند .امروز كش��ور ما از دانشگاه اين را مىخواهد.
دانشگاه را مشغول چه كارى كنند كه دانشجو و استاد را از اين راه باز بدارند؟ يقين بدانيد
يكى از چيزهايى كه امروز مورد توجه سرويسهاى اطالعاتى است ،اين نكته است كه
ببينند چگونه مىتوانند دانشجوى بيدار و دانشگاه آگاه ايرانى را از آن راهى كه مىتواند
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به اعتالى كشور بيانجامد ،منصرف كنند و مانعش بشوند.
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