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جنگ نرم علیه انقالب اسالمی و راهکارهای مقابله

با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری

حمید تقی زاده*

با پیروزی انقالب اس��المی، دنیای اس��تکبار که به یکباره با گفتمانی جدید و بی سابقه 
مواجه ش��ده بود به انواع و اقس��ام روش ها برای متوقف کردن س��یر حرکت رو به رش��د 
آن، اقدام ورزید. حمایت از گروه های شکس��ت خورده داخلی همچون منافقین و لیبرال ها 
برای تحریف انقالب نتیجه بخش نبود. توطئه کودتا و ش��ورش های محلی نیز با شکس��ت 
مواجه ش��د. پس از آن بود که در حمایتی بین المللی طوالنی ترین جنگ قرن بیستم را علیه 
انقالب اسالمی به راه انداختند، اما در پایاِن این جنگ سخت، نهال انقالب ایران به درختی 
تناور تبدیل ش��د و دیگر الگوهای س��خت برای ضربه زدن به آن کارساز نبود. از این پس، 
روش ه��ای نرم ب��رای رویارویی با آن در پیش گرفته ش��د. مقام معظم رهبری از س��ال ها 
پیش خطر این نوِع جدید از جنگ را در قالب عباراتی همچون تهاجم فرهنگی، ش��بیخون 
فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و... گوشزد کردند. این مقاله در نظر دارد با بهره گیری 
از س��خنان هدایت گر رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای دالیل و نحوة 
گرایش دشمنان انقالب اسالمی از جنگ سخت به جنگ نرم را تبیین کند. در تدوین مقاله، 
تکی��ة اصلی بر الگوهای بومی مفاهیم مورد بحث ب��وده، و حتی االمکان از ارجاع به منابع 

دیگر احتراز شده است.
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انقالب اس��المی ایران با هدف احیای اس��الم در تمام ارکان و شئون جامعه و حاکمیت 
احکام آن در مش��ی و روش دولت و بس��ط ارزش های قرآن در بین آحاد جامعه شکل 
گرفت. س��لطة اس��تعمار و خودفروختگی حکام در طی چند س��دة اخیر آتش نهفته ای 
را در زیر خاکس��تر نهان س��اخته بود که سرانجام با خیزش انقالب اسالمی ایران تاریخ 
جدیدی را در حیات انس��ان رقم زد. پیروزی انقالب اس��المی ایران شکست سخت و 
ناباورانه ای بر جبهة مستکبرین تحمیل کرد؛ به همین دلیل، از نخستین روزهای پیروزی 
انقالب، برنامه ریزی دش��من برای لطمه زدن به انقالب اس��المی و ریش��ه های آن آغاز 
گش��ت. آنان در آغاز با بهره گیری از روش های برانگیختن شورش، ترور شخصیت های 
برجسته انقالب، انجام کودتاهای نافرجام و در نهایت به راه انداختن جنگ تحمیلی به 
تالش برای براندازی انقالب اسالمی اقدام نمودند. علیرغم این، وجود ارزش های دینی 
همچون ایثار و شهادت، اعتقاد مردم به نظام دینی مبتنی بر محور والیت فقیه، و وحدت 

و ارتباط بین مردم و مسئولین تمامی توطئه ها را با شکست مواجه کرد.
انقالب دوران س��ختی را در ایامی که توطئه ها و ناآرامی های دشمنان سراسر کشور 
را در بر گرفته بود، طی کرد و در این راه ش��هیدان بس��یاری را از مقامات و مردم نثار 
کرد. در این مرحله، انقالب اس��المی در جبهه داخل��ی به مبارزه با گروه هایی پرداخت 
که در صدد انحراف انقالب از مس��یر اسالم و والیت فقیه بودند و در این راه به مبارزه 
مس��لحانه روی آورده بودند. با آغاز جنگ تحمیلی جنگ سخت شدت بیشتری گرفت 
و وارد مرحله ای جدید شد به طوری که همه توان انقالب و کشور را درگیر خود کرد. 
در جنگ تحمیلی که ش��دیدترین نوع جنگ س��خت در مواجهه با انقالب اسالمی بود 
دشمن به دنبال فتح سرزمینی بود و براندازی انقالب از طریق نظامی را هدف گرفته بود.

اّما علیرغم حمایت همه جهان از رژیم صدام، مردم مسلمان ایران با پیروی از احکام 
اس��الم با محوریت والیت فقیه، ارادة شیطانی استکبار را به خاک ذلت کشیدند و برگی 
زرین در تاریخ کش��ور و انقالب از خود به یادگار گذاشتند. بزرگ ترین دستاورد جنگ 
تحمیلی این است که دیگر هیچ کشوری فکر حمله نظامی و به راه انداختن جنگ علیه 
ایران اسالمی را در سر نمی پرورد. ملت ایران با مقاومت دلیرانة خود مهم ترین پشتوانة 
دفاعی انقالب را محقق س��اخت و نقطة امیدی برای ادامة بقای انقالب به دست آورد. 
پس از این شکست بزرگ بود که دشمنان تغییر روش دادند و به فکر افتادند که انقالب 
را با روش های دیگری شکس��ت دهند. جنگ نرم که سال هاس��ت از سوی مقام معظم 
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رهبری مورد اش��اره و تأکید قرار گرفته است، راهبرد نوین دشمنان برای مقابله با نظام 
اس��المی اس��ت. طلیعه صریح این گفتارها در بیانات مقام معظ��م رهبری از اواخر دهة 
ش��صت آغاز شد که ایشان به بحث تهاجم فرهنگی تأکید ورزیدند. اکنون با مراجعه به 

آن مضامین، بصیرت رهبری انقالب همگان را به تعجب وامی دارد:
در حال حاضر، یک جبهه بندی عظیم فرهنگی که با سیاست و صنعت و پول 
و انواع و اقس��ام پشتوانه ها همراه است، مثل س��یلی راه افتاده تا با ما بجنگد. 
جنگ هم جنگ نظامی نیس��ت. بس��یج عمومی هم در آنجا هیچ تأثیری ندارد. 
آثارش هم به گونه ای است که تا به خود بیاییم، گرفتار شده ایم. مثل یک بمب 
شیمیایی نامحسوس و بدون سروصدا عمل می کند. فرض کنید در محوطه ای 
یک بمب شیمیایی بیفتد که احدی نفهمد که این بمب در آنجا افتاد؛ ولی پس 
از هفت، هشت ساعت ببینند صورت ها و دست های همه تاول زده است. االن 
در مدرسه ها و داخل خیابان ها و جبهه ها و حوزه های علمیه و دانشگاه های ما، 
ناگهان نش��انه های این تهاجم تبلیغی و فرهنگی را خواهید دید. االن مقداری 

هم آن را می بینید و بعداً هم بیشتر خواهد شد )7 آذر 1368(.
اس��تحاله فرهنگی و سیاسی بزرگ ترین دستاورد جنگ نرم است. در این نوع جنگ 
دش��منان تالش می کنند نق��اط ضعف احتمالی را بزرگ نمایی کنن��د و با القاء بحران و 
غیرعادی بودن شرایط کشور، به نوعی وضعیت بن بست را نشان دهند. آنان بدین وسیله 
در پی مخدوش س��اختن نشانه های امیدند و تالش می کنند تلقی های بدبینانه را نسبت 
به نظام گسترش دهند. همچنین تالش برای ایجاد اختالف بین گروه های مختلف، مردم 
و مس��ئولین و منحرف س��اختن اذهان از دش��منان از دیگر برنامه های جنگ نرم است. 
بنابراین با توجه به راهکارهای دشمن و از آنجا که جنگ نرم بسیار آرام و خزنده و به 
تدریج پیش می رود باید خطرهای آن را پیش بینی کرد و راه های مقابله با آن را شناسایی 

نمود.

بیان مسئله
جنگ نرم به عبارتی اقداماتی است که دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری 
م��ورد قبول یک نظام سیاس��ی را به دنبال دارد. از دیرباز در کن��ار درگیری های نظامی 
و به کارگیری س��الح های نظامی همواره موض��وع عملیات روانی و تأثیرگذاری روانی 
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بر کش��ور یا دولت هدف مدنظر بوده اس��ت. امروزه جنگ نرم را نوعی جدید از نبرد 
تعریف می کنند که بیش��تر در حوزة رس��انه اتفاق می افتد، زیرا با گسترده شدن رسانه ها 
و پیچیدگی و سرعت فضای تبادل اطالعات، جنگ نرم به پدیده ای تبدیل شده که یک 
کشور بی آنکه به جنگ نظامی با کشور دیگر بپردازد می تواند آن را دچار فروپاشی نماید 
و بر آن تأثیر گذارد و ذهن مردم آن را تحت تأثیر قرار دهد. با پیروزی انقالب اسالمی 
ایران عملیات روانی دشمن در کنار جنگ نظامی بر امت اسالمی تحمیل شد و با پایان 
یافتن جنگ تحمیلی، جنگ نرم و عملیات روانی علیه جمهوری اس��المی ایران ش��دت 
گرف��ت. این مقاله به نوبه خود می کوش��د تا ابعاد تهدیدات و جن��گ نرم علیه انقالب 

اسالمی را با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری تبیین کند.
در جنگ های نظامی از سالح ها و تجهیزات نظامی همچون توپ و تانک و... استفاده 
می ش��ود و هزینه های س��نگین نظامی و جانی و مالی دربر دارد. با وجود این، دش��من 
جبهة مشخص و معینی دارد و قرارگاه و خاکریز می سازد و تشخیص نیروهای خودی 
و دش��من اغلب ممکن است. از س��وی دیگر جنگ سخت به استحکام و قدرت افزایی 
نظام کمک می کند زیرا مقابلة س��خت و جنگ نظامی باعث برانگیختن مردم می شود و 
در ش��رایط سخت، قدرت به صحنه آوردن همة ظرفیت ها فراهم می آید. در این شرایط 
س��طح انس��جام و همگرایی در نظام افزایش می یابد و دشمن به اهداف خود نمی رسد. 
نمونة بارز آن هش��ت س��ال جنگ تحمیلی عراق و ایادی اش علیه ایران و دفاع جوانان 
و آح��اد م��ردم در برابر آنان بود. اّما در جنگ نرم به ج��ای ابزارهای جنگی متعارف از 
ابزارها، وس��ایل و محصوالت فکری و فرهنگی تأثیرگذار بر فکر و اندیش��ه و عواطف 
و احساس��ات انسانی استفاده می شود و دشمن جبهة مشخص و معینی ندارد و ساختن 
قرارگاه بی معنی اس��ت. جنگ نرم مانند یک ویروس مخفی به عرصه های مختلف نفوذ 
می کند و شاخصة اصلی آن استفاده از روش های غیرنظامی، ابزارهای فکری و فرهنگی 
و بهره برداری از تالش سیاس��ی، فرهنگی، علمی و اجتماعی اس��ت که در این صورت 
دفاع باید فراگیر باشد. صحنة جنگ نرم بسیار پیچیده است بدین صورت که تشخیص 
جبهه و خط مقدم نبرد، خطوط جانبی، یگان های دشمن و قرارگاه های آن کاری بسیار 
س��خت و پیچیده  است و برعکِس جنگ س��خت که ناگهانی و دفعی است، جنگ نرم 
درونی، آرام و تدریجی اس��ت. در این حال، اگر کشورِ هدف هوشیار نباشد بزرگ ترین 
نتیجة جنگ نرم، اس��تحالة فرهنگی- سیاسی و نابودی حاکمیِت آن خواهد بود؛ زیرا با 
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تأثیر بر اندیش��ه و احساس��ات مخاطب، او را مرعوب خود می سازد و مخاطب بی آنکه 
واکنشی از خود نشان دهد، تسلیم دشمن شده یا در مسیر خواسته های او گام برمی دارد 

)ضیایی پرور، 1383(.
در نخستین دهه از پیروزی انقالب اسالمی که دهة تهدید سخت به وسیلة راه اندازی 
جنگ تحمیلی، کودتا، آش��وب، تحرکات تجزیه طلبانه و غیره بود، تهدید س��خت به دلیل 
ارادة مردم مؤمن ایران و انسجام ملت و دولت ناکام ماند. در دهة دوم انقالب تهدید نرم 
ش��کل گرفت و روزبه روز بر غلظت آن افزوده ش��د و در دهة سوم انقالب نیز تهدید نرم 
در سطح گسترده غلبه کرد و سرانجام به صورت فتنة سال 1388 خود را آشکار ساخت. 
در طول سه دهه از عمر انقالب اسالمی، تالش امریکا، غرب و رژیم صهیونیستی آن بوده 
است که با بهره گیری از ابزار و روش های مختلف بتوانند در روحیه و عزم و اراده مردم و 
مس��ئوالن ایران خللی به وجود آورند. با وجود این، مردم ایران همواره در مقاطع مختلف 
به ویژه در هنگامه مخاطرات عظیمی که متوجه دین و کشورشان بوده است، چنان اراده و 
رفتاری را از خود به نمایش گذاشته  اند که تعجب همگان را برانگیخته است. در ادامه به 
بررسی برخی از تفاوت های روحیه در دهه سوم نسبت به دهة نخست از منظر جنگ نرم 

پرداخته می شود. این عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود:

عوامل داخلی
1- پایان جنگ به طور طبیعی عاملی مهم در کاهش روحیة معنوی به شمار می رود. 
در هنگام��ة جنگ مردم به دلیل هجوم همه جانبة دش��من و به خط��ر افتادن آرمان های 
انق��الب و تمامی��ت ارضی و هویت ملی، همچنین به دلیل خطرهای گس��ترده جانی و 
مالی، توجه بیش��تری به خداوند و یاری های او دارند و روحیة گذش��ت و فداکاری در 
آن��ان افزای��ش می یابد. جبهه های نبرد مملو از جوانانی بود که با عش��ق به خدا و برای 
رس��یدن به لقاءاهلل عازم نبرد شده بودند و شهادت آرزوی قلبی آنان و سعادتی بی بدیل 
تلقی می ش��د. این عوامل روحیه معنوی را در سراس��ر کش��ور حاکم کرده بود و توجه 
ب��ه دنیا و تش��ریفات و تزئینات زندگی پس��ندیده نبود و ثروت ب��ه خودی خود مالک 
ارزش گذاری به شمار نمی رفت، بلکه همسو بودن با جریان انقالب، حضور در جبهه و 
بسیج و جهاد سازندگی موجب تشخص افراد می گشت. اما با پایان جنگ اندک اندک از 
میزان آن شور و شوق به طور طبیعی کاسته شد. هر چند این مسئله امری طبیعی است 
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که با دور ش��دن از حال و هوای جنگ، به وجود آمد و نمی توان ش��خصی یا سازمانی 
را باع��ث آن دانس��ت، اّما برخی کم لطفی ها در فعالیت ه��ای فرهنگی و اجتماعی بر آن 

شدت بخشید.
2- برخی تصمیم گیری ها در دوران س��ازندگی باعث شد که بر خالف انتظار طیفی 
از ثروتمندان اش��رافی در جامعه ظهور یابند. از س��وی دیگر، شرایط سخت اقتصادی و 

گرانی و تورم موجب برخی ناراحتی ها و واکنش ها در بین قشر آسیب پذیر شد.
3- در مقطعی از دهة دوم انقالب موسوم به دوران اصالحات، فعالیت های فرهنگی 
تغیی��ر محتوا داد و پدیده های فرهنگی ای در جامعه ظه��ور یافت که با ارزش های دهة 
نخس��ت انقالب گاه به شدت در تعارض قرار داشت. گفتنی است مسئوالن فرهنگی و 
وزارتخانه ه��ای مرتبط، همچنین مطبوعات و نش��ریات فرهنگی در این زمینه از عوامل 
اصلی نفوذ فرهنگی بیگانه و طرح مباحث ش��بهه انگیز به ش��مار می روند. این در حالی 
بود که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود تأکیدات بسیار در این زمینه می نمودند: 

مالحظ��ه می کنید امروز دش��منان، امنیت اجتماعی و مدنی م��ا را هدف قرار 
داده ان��د؛ این چیزی اس��ت که به ط��ور واضح و جلوی چش��م، همه می بینند 
و مش��اهده می کنند. دشمنانی که با اس��اس جمهوری اسالمی مخالفند، امروز 
بهترین راه اعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده اند که امنیت کش��ور را به 
خطر بیندازند. عالوه بر امنیت اخالقی و فرهنگی که چند س��ال است دشمن 
روی آن با ش��دت کار می کند- که مکرر به عنوان هشدار به مسئوالن، تهاجم 
فرهنگی دش��من را یادآور ش��ده ایم- و عالوه بر امنیت سیاسی که دشمن در 
حرک��ت سیاس��ی کالن نظام می خواهد اختالالتی ایج��اد کند، امروز در صدد 
اس��ت امنی��ت اجتماعی و مدن��ی مردم را از بی��ن ببرد. ما جزو کش��ورهایی 
هس��تیم که به توفیق پروردگار بیش��ترین امنیت اجتماعی و مدنی را داشته ایم. 
سال هاس��ت که آحاد مردم با آرامش و همبس��تگی در امنیت زندگی می کنند؛ 
می خواهند این را از بین ببرند؛ می خواهند کاری کنند که یک انسان در جامعه، 
ب��ر مال و فرزن��د و جوان و بر تحصیل و ادامة راه خود به س��وی آرمان هایی 
که هر ش��خصی دارد، هیچ گونه امنیت و تضمینی نداشته باشد؛ این عینًا همان 
نقش��ه ای اس��ت که اول انقالب طراح��ی کردند تا امنی��ت را از بین ببرند. آن 
روز ه��م هدف اصلی را امنیت جامعه قرار دادند. آن روز هم می گفتند آزادی 
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نیس��ت و به بهانة دروغین مطالبة آزادی، امنیتی را که داشت به تدریج مستقر 
می ش��د، می خواستند نگذارند مستقر شود؛ اما نظام بر این حرکت دشمن فائق 
آم��د. امروز هم به بهانة دروغین و مزورانة مطالبة آزادی های مدنی می خواهند 
امنی��ت مدن��ی و اجتماعی را از بین ببرند که باز هم فائق نخواهند آمد. باز هم 
دشمن در مقابل ارادة ملت ایران و در مقابل ایمان و ایستادگی این مردم، بسیار 
ضعیف و زبون اس��ت؛ این را دش��من بارها تجربه کرده است، باز هم تجربه 

خواهد کرد )7 تیر 1382(.
4- کمب��ود یا ضعف قوانین مربوط به مس��ائل فرهنگی از دیگر عواملی اس��ت که 
زمینه ه��ای ب��ه وجود آمدن پدیده ه��ای ناهنجار فرهنگی را فراهم س��اخته اس��ت. در 
این خصوص، قوه مقننه مس��ئولیتی مهم را بر عهده دارد و باید با تش��خیص خألهای 
قانونی برای مواجهه با این قبیل مس��ائل وارد عمل ش��ود. مواجهه با شبکه های مجازی، 
تلویزیون های ماهواره ای و غیره نیازمند قوانین مدّونی اس��ت که اختیارات سایر مراجع 

قانونی را برای مقابله با این پدیده ها افزایش می دهد.

عوامل خارجی
هر چند از ابتدای پیروزی انقالب تبلیغات خارجی علیه آن وجود داش��ت، اّما در دهه 
دوم انقالب این تبلیغات شدت بیشتری یافت به گونه ای که در چارچوبی مستقل مورد 
بحث و بررسی محققان قرار گرفت و رهبر معظم انقالب از آن با نام "تهاجم فرهنگی" 
یاد کردند. تهاجم فرهنگی که س��پس با جنگ نرم از آن یاد ش��د ش��یوه های متعددی را 
برای حمله به اعتقادات، فرهنگ و س��نن به کار می گیرد. این تهاجم که خارج از مرزها 
برنامه ریزی و س��ازماندهی می شود مقدمة بالقوة جنگ نرم و تهدیدات نرم علیه انقالب 
اس��المی ایران است. تهاجم فرهنگی که با هدف ریشه کن کردن و از بین بردن فرهنگ 
ملی و مذهبی به وس��یلة استعمارگران خارجی صورت می گیرد شیوه های متعددی دارد 

که تعدادی از آنها عبارتند از:
- طرح مباحث شبهه ناک و کفر آلود در چارچوب مباحث اعتقادی؛

- ترویج روحیه مصرف گرایی و دنیازدگی؛
- تحریف و مخدوش کردن تاریخ اسالم؛

- اش��اعة فساد و بی بندوباری از قبیل بی حجابی، می خوارگی، رابطة آزاد زن و مرد 
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و فمنیسم مداری و نگرش جنسیتی به امور فردی و اجتماعی؛
- تالش برای حذف اسالم از صحنه های سیاسی و اجتماعی؛

- تضعیف روحانیت با حربه های ناشایست تبلیغاتی؛
- تحقیر و منزوی کردن هنر و فرهنگ انقالبی؛

- ربودن مغزها؛ 
- سرقت آثار باستانی کشورهای اسالمی؛ و

- ترویج ُمد از طریق مجله های تبلیغاتی.
دش��من با توجه ب��ه تغییر روحیه مردم نس��بت به دهه اول انقالب ب��ا به کارگیری 
ش��یوه های متعدد تهاجم فرهنگی اقدام به جنگ نرم علیه ایران اسالمی نموده، و پروژة 
براندازی نرم را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. بر این اس��اس، ضروری است با 
ش��ناخت ابعاد مختلف جنگ نرم که در طی س��ه دهه انقالب بر سایر انواع جنگ غلبه 
یافت��ه، با تقویت باورهای دینی و مذهب��ی و پیروی از فرامین رهبری بار دیگر همچون 

دوران جنگ تحمیلی در برابر تهاجم نرم دشمن ایستادگی کرد.

چیستی و اهداف جنگ نرم
همچنان که اش��اره شد، مهم ترین دلیل دشمنی نظام س��لطه با تفکر انقالب اسالمی و 
حکومت برآمده از آن در ایران، استکبارس��تیزی و مخالفت انقالب با س��یطره جویی و 
خوی تمامیت خواهی غرب و ترس��یم سبک جدید زندگی بر اساس دستورات اسالم 
است. در این شرایط، دشمنان اسالم ناب )اعم از تفکرات الحادی و مادی و غیر الهی 
و تفک��رات ب��ه ظاهر معنوی یا الهی اما در حقیقت التقاط��ی و تک بعدی( به ناچار به 
رویارویی با این تفکر که داعیه جهان شمولی دارد برخاسته اند، چرا که جریان انقالب 
اس��المی با ایجاد موج بیداری در جهان مس��تضعفین در مدت زمانی کوتاه در س��طح 
جهان گس��ترش یافته و قلوب ایشان را شیفته و مجذوب خود ساخت و بدین ترتیب 
منافع حیاتی نظام س��لطه در سرتاس��ر دنیا در تیررس حرکت های دادخواهانه انقالب 
اسالمی قرار گرفت. در نتیجه نظام سلطه مجموعه اقداماتی مختلف که در ابتدا اغلب 
در حیطة جنگ س��خت قرار داش��ت را برای زمین گیر کردن انقالب و در مرحلة بعد 
ریش��ه کن کردن آن در نظر گرفت. اما همان گونه که گفته ش��د به علت عدم موفقیت 
برنامه های طراحی شده، مواجهة هوشمند که ترکیبی از مواجهة سخت و نرم را شامل 
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می شود در دستور کار دشمن قرار گرفت.
ه��دف از تهاجم فک��ری و فرهنگی علیه عقبه اعتقادی نظام اس��المی و ملت ایران 
را در نگاهی کلی می توان تغییر موازنه قدرت از فراگیری و س��نگینی وزن تفکر اس��الم 
ناب به سوی تفکرات الحادی و التقاطی نظیر لیبرال سرمایه داری، سوسیالیسم اسالمی، 
ناسیونالیس��م ایرانی، کمونیسم اسالمی، اسالم سکوالر، اسالم متحجر و... بیان نمود. اما 
این هدف در واقع جدای از هدف دش��من از جنگ نظامی و تحریم های اقتصادی علیه 
جمهوری اس��المی نیس��ت، چرا که از منظر کالن سه هدف اساسی از مواجهه هوشمند 
دشمن با انقالب اسالمی متصور است که عبارتند از: استحاله، بی ثبات سازی و براندازی.

هر کدام از این س��ه هدف داخلی بر اس��اس روش های خاصی انجام می  گیرد که به 
طور کلی در دو بخش جنگ رسانه ای- روانی و جنگ میدانی )مشغول سازی درونی و 

زمین گیر کردن( قابل تقسیم است.
اس��تحاله به معنای خاصیت زدایی از تفکر انقالب اس��المی و اس��الم ناب است که 
در نهایت به "تغییر رفتار" حکومت و جامعه منجر می ش��ود. فرآیند اس��تحاله عمدتًا در 
بس��ترهای فکری و فرهنگی محقق می ش��ود و در این فضا دش��من تالش می کند تا بر 
اندیشه افراد و به خصوص نخبگان جامعه تأثیر گذارد. در واقع دشمن برای تحقق این 
هدف، به جای درگیری مستقیم و فیزیکی با جامعه هدف به طور کاماًل پنهانی و خزنده 
بر اندیش��ه مردم و نخبگان آن جامعه تأثیر گذاشته و می کوشد گروه هدف به آنچه آنها 

می خواهند فکر کنند و مهم تر اینکه آن گونه که آنها می خواهند بیندیشند.
به طور کلی نتیجه و پیامدهای اولیه اس��تحاله تغییر گفتمان غالب جامعه از تفکر و 
اندیشه انقالب به سوی اندیشه ها و فرهنگ غربی است که تداوم آن به تغییر تمایالت و 
رفتارهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت از خودبیگانگی 

و تغییر ذائقه و رفتار ملی )حاکمیت و مردم( می انجامد.
"بی ثبات سازی" به معنای "تضعیف ساختار" حاکمیت است و دشمن برای تحقق این 
هدف تالش می کند با وارد کردن شوک های گسترده و پیاپی به حکومت هدف، هر چه 
بیشتر پایه های آن را سست کرده و جریان اپوزیسیون داخلی را قوی تر و جری تر کند.

"براندازی" نیز در حقیقت هدف غایی تمامی فعالیت های دش��من است و آن عبارت 
است از تغییر ساختار حاکمیت. به عبارت دیگر هدف نهایی از استحاله و بی ثبات سازی 
نیز در نهایت براندازی ساختار مستقر در کشور هدف است. بر این اساس اگر برنامه های 
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دشمن برای بی ثبات س��ازی کشور به براندازی ساختار هم منتهی نشود دست کم از این 
باب که سبب سست شدن پایه های نظام می شود می تواند مایه امیدواری دشمن را فراهم 
آورد. همچنین هر چه زمینه های رش��د تفکرات دش��من در میان نخبگان و عموم مردم 
جامعه هدف رشد کند یا به عبارتی فرایند استحاله پیشروی کافی را داشته باشد دشمن 

می تواند به بهره برداری از فعالیت های براندازانه امیدوارتر باشد.
بنابراین دشمن برای رسیدن به اهداف بی ثبات سازی و براندازی از بسترهای فراهم 
ش��ده در استحاله استفاده می کند اما عالوه بر آن دشمن سعی می کند در مراحل اولیه با 
ایج��اد تضاد گفتمانی با ایدة حاکمیت به تقویت جبه��ة معارضین پرداخته و در نهایت 
جنبش همبس��تگی می��ان مخالفین و معارضین را تش��کیل دهد. البته بای��د به این نکته 
اساسی توجه داشت که براندازی به معنای معارضه با ایدة حاکمیت بوده و حرکت های 
انتقادی- اعتراضی نسبت به دولتی خاص یا حتی نسبت به عملکرد نظام لزومًا به معنای 
براندازی نیس��ت. اما سوءاستفاده دشمنان یا برخوردهای ناشیانة برخی نیروهای خودی 

می تواند این حرکات انتقادی- اعتراضی را به سمت اهداف براندازانه سوق دهد.
مرحله نهایی بی ثبات سازی )تضعیف ساختار( و براندازی )تغییر ساختار( نیز "تداوم 
اقدام" نام دارد. به عبارت دیگر در صورت پیروزی دشمنان، براندازی نظام محقق شده 
و در صورت شکست ایش��ان برنامه های گسترده برای تداوم اعتراضات، افزایش هزینه 
برای حاکمیت، فلج کردن کش��ور از طریق ش��یوه های اعتراض آمیز، نافرمانی مدنی و... 
طراحی و اجرا می گردد تا دست کم موجب زمین گیر شدن و صرف انرژی قابل توجهی 

از نظام برای مقابله با ناآرامی ها و حداکثر موجب سرنگونی حاکمیت شود.
همچنین عالوه بر اهداف سه گانه داخلی، دشمنان نظام در بعد خارجی و بین المللی 
نیز هدف خود از جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی را "مهار و انزوای بین المللی" نظام 
قرار داده اند. برای تحقق این هدف دشمن از یک سو می کوشد تا با راهبرد ایران هراسی 
و اسالم هراس��ی ب��ه مقابل��ه و انزوای جمهوری اس��المی کمک کند و از س��وی دیگر 
تالش می کند تا با ترویج غرب گرایی، الگوی بدیل خود برای س��بک زندگی اس��المی 
و س��بک حاکمیت اس��المی را در افکار عمومی و اذهان نخبگان جاگیر نماید و از این 
طریق در هر کش��ور و جامعه ای که تفکر انقالب اس��المی در آن در حال رش��د بوده 
و یا پتانس��یل رشد داشته باش��د نوعی رویگردانی و یأس از موفقیت الگوی حاکمیت 
اس��المی و انقالب��ی را ترویج کند. البت��ه از این نکته نیز نباید غفل��ت نمود که نبرد در 
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س��طح خارجی بر روحیه و اعتماد به نفس ملی مردم داخل کشور نیز اثر تخریبی قابل 
توجهی دارد. همچنین اِجماع س��ازی جهان��ی علیه ایران از طریق نهادهای بین المللی و 
اِعمال تحریم های اقتصادی از دیگر اقدامات دشمن در سطح خارجی به شمار می روند 

)احمدی و دیگران، 1388(.
ب��ه طور کل��ی، می توان برای هر کدام از این اهداف اساس��ی، اهدافی کوچک تر نیز 
احصا کرد که دش��من بر اس��اس آن به روش های مورد نظر خود در جنگ رس��انه ای- 
روانی و جنگ میدانی و جنگ دیپلماتیک )در س��طح بین الملل( می پردازد. این اهداف 
عبارتند از اعتبارزدایی، مش��روعیت زدایی، ایجاد ناامی��دی در مردم، القای ناکارآمدی یا 
برجس��ته کردن بیش از حد ناکارآمدی بخش های مختلف نظام و یا تس��ری آنها به کل 
نظام، ناکارآمدس��ازی یا ایجاد اختالل از طریق نیروهای نفوذی یا تأثیرگذاری خارجی 

و... .
با نگاهی دقیق به س��خنان مقام معظم رهبری ایش��ان نیز هدف کلی دشمن از حمله 
به فرهنگ اس��المی و تفکر انقالب اس��المی را نابودی تفکر اس��المی و جریان بیداری 
اس��المی و سرمنش��أ آن یعنی انقالب اس��المی می دانند. همچنین روی دیگر این سکه 

بازگشت امپریالیسم به ایران و ادامه تسلط آنها بر منابع مادی و معنوی کشور است. 
امروز تئوریس��ین ها و تبلیغاتچي های غرب��ی در صددند خّط ارتجاع به غرب 
- خ��ط برگش��ِت به همان تحمیل پذی��ری غربی - را دوب��اره برگردانند. البته 
همان طور که گفتم، تحت عنوان یک تئوری ش��به روش��نفکرانه؛ به عنوان یک 
حرف نو؛ تئوری جهانی شدن و تئوری تغییر گفتمان. می گویند دانشجوی این 
دوره دیگر نمی تواند دانش��جوی دوران ضّداستعماری باشد. می گویند دوران 
ضّدیت با اس��تعمار و اس��تکبار و مرگ بر استکبار گفتن، گذشته است؛ دوران 
عدالت خواهی و مبارزة با س��رمایه داری سرآمده اس��ت؛ دوران آرمان خواهی 
و تبّری و تواّلی سیاس��ی تمام شده اس��ت؛ گفتمان جدید دانشجویی عبارت 
اس��ت از گفتمان جهانی، جهانی ش��دن، گفتمان واقع بینی، گفتمان پیوستن به 
نظم نوین جهانی؛ یعنی س��یاهی لشکر امریکا شدن! این جهانی شدن، اسمش 
جهانی ش��دن اس��ت؛ اما باطنش امریکایی شدن اس��ت. معنایش این است که 
مل��ت ایران علیرغم مجاهدت هایی که کرده، علیرغم پرچم هایی که بر قّله های 
پیروزی کوبی��ده، علیرغم بیداری عظیمی که در ملت های مس��لمان به وجود 
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آورده، باید دوباره مثل دوران قبل از انقالب، س��یاهی لش��کر و عمله و ابزار 
تأمین منافع امریکایي ها ش��ود. هدف به صورت لخت و پوس��ت کنده جز این 
چیز دیگری نیست؛ اما می خواهند در زیر نام های زیبا - جهانی شدن و تحّول 

و پیشرفت - این هدف را پنهان کنند )9 اسفند 1379(.
به طور کلی جنگ نرم در کمین هویت دینی و مّلی است. جبهه جنگ نرم هم مانند 
دیگر جبهه های طراحی ش��ده از سوی دش��منان ملت ایران و امت اسالم دارای اهداف 
خ��اص خویش اس��ت که به طور خالص��ه می توان این اهداف را در ساختارش��کنی و 

جایگزین ساختار مطلوب در راستای تثبیت منافع غرب نام برد:
- حوزه اصلی فعالیت دش��منان در جبهه فرهنگی، شکس��تن ساختارهایی است که 

ادیان و مذاهب اصیل به دنبال تتثبیت آن هستند.
- تروی��ج و القاء این تفکر ک��ه حکومت یک پدیده و ایده غیردینی و حتی مخالف 
با آموزه های دینی و الهی اس��ت و در این راستا از فرقه ها و نحله هایی همچون صوفیه، 
وهابیت، بهائیت حمایت می کنند که همگی آنان در اندیشه سیاسی غرب، امر حکومت 

را مانع سعادت اخروی یا خارج از وظایف انسان های عادی می دانند.
- ایجاد اختالف و ش��کاف در جوامع اس��المی، چند دس��تگی و تقابل و سرانجام 

درگیری بین اقوام و مذاهب گوناگون، هم در بُعد مّلی و هم در سطح جهان اسالم.
- تخریب بنیان های فکری و اعتقادی. عامالن جنگ نرم س��عی دارند چهرة تابناک 
دین مبین اس��الم و چهرة مبارک پیامبر اعظم)ص( را از طریق ُرمان، فیلم و کاریکاتور 
مخدوش و دین اسالم را طرفدار خشونت که با زور و شمشیر گسترش پیدا کرده است 
معرفی کنند و در واقع سعی دارند با استفاده از برتری های سیاسی، اقتصادی و رسانه ای 
به مبانی افکار و ارزش های مس��لمانان هجوم آورن��د و با نفی و رد ارزش های دینی و 

ملی، حاکمیت خود را تثبیت و ارزش های نامطلوب خود را تحمیل کنند.
- ایجاد گسست و اختالف، تردید و بدبینی بین دولت و مّلت با ابزارهای فرهنگی 

و ارتباطی پیشرفته و با شایعه و دروغ پراکنی.
- فروپاش��ی درونی نظام به لح��اظ ارزش و باورها و عناصر اصلی هویت بخش که 

همان استحاله فرهنگی- سیاسی است.
- تأثیرگذاری بر انتخابات و کنترل فرآیند تصمیم گیری نظام.

- اعتمادگریزی، یأس آفرینی، مس��ئله آفرینی، ایجاد ناامیدی، عدم پویایی فرهنگی، 
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فق��دان آینده نگری، بی تفاوتی نس��بت به رواج فرهنگ بیگان��ه، جابه جایی ارزش های 
بنیادین، تغییر در مبانی فرهنگی و اخالقی جامعه با هدف سلب اراده و اعتماد مردمی 

و ایجاد ناآرامی  در جامعه.
- هدایت افکار عمومی، ایجاد ابهام و تردید در اذهان مردم، تأمین منافع سیاس��ی، 
به دس��ت گرفتن تحوالت سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورها و مّلت ها، 
تشکیل سازمان فرهنگی برای نابودی هّویت مّلی جوامع بشری و... همه از دیگر اهداف 

جنگ نرم است )هاشمی نژاد، 1386(.

ابزارهای جنگ نرم
جن��گ ن��رم که از دهة دوم انقالب اس��المی قوت گرفت در ابت��دا از ابزارهایی مانند 
داستان س��رایی، افسانه سازی، اسطوره س��ازی و اشعار هجوآمیز اس��تفاده می نمود، اما 
امروزه دش��من در جبه��ه جنگ نرم با به کارگی��ری ابزارهای مختل��ف در پی ایجاد 
گسس��ت در میان شالودة مس��تحکم دینی، مّلی و منطقه ای است و متأسفانه جوانان و 
نوجوانان به دلیل حس کنجکاوی، عالقمندی به شناخت امور جدید، عشق، جذابیت، 
کمی تجربه، اقتضای س��نّی و آسیب پذیری مهم ترین ابزار در حوزة اهداف جنگ نرم 
هس��تند. آنچه موجب تخریب جوانان و نوجوانان می ش��ود در مح��ور فعالیت جبهة 

جنگ نرم قرار دارد:
1- س��ایت ها، رسانه های نوظهور، باندهای فس��اد اینترنتی: از ابزارهای مهم و قوی 
به ش��مار می روند. یکی از مهم ترین و جدی ترین حوزه های فعالیت کشورهای دشمن 
در جنگ نرم علیه جمهوری اس��المی اس��تفاده از رس��انه در جهت ایجاد جو منفی در 
ایران اس��ت. در واقع راه اندازی رسانه های فارسی گوناگون مانند شبکه های تلویزیونی، 
رادیویی، ماهواره ای فارس��ی زبان خارج از کش��ور و را ه اندازی سایت های مستهجن که 
از س��ال ها پیش آغاز شده و در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده تنها در مسیر نابودی 
فرهنگ ایرانی، اسالمِی چندین هزار سالة ملت بزرگ ایران فعالیت می کنند و در پی آن 
هس��تند که فرهنگ ایرانیان را فرهنگی مستهجن معرفی نمایند و مبارزه ای همه جانبه را 

با نظام جمهوری اسالمی ایران برپا کنند.
2- بازی ه��ای رایان��ه ای: با قابلیت ه��ا و ویژگی های خاص خود که به ش��کل های 
مختلف تأثیر می گذارند؛ اینگونه بازی ها بسیاری از اصول یادگیری مانند هم ذات پنداری 
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)الگوس��ازی(، تمرین، تکرار، پاداش و تقویت را به کار می گیرند. در بازی های رایانه ای 
گرافیک، صدا و تعامل، ابتکار سیر داستان، کنجکاوی، پیچیدگی و تخیل، منطق، حافظه، 
بازتاب ها، مهارت های ریاضی، چالش حل مس��ئله و تجس��م از جمل��ه جنبه های فنی، 
روانی و فردی است که بازیگران را جذب این بازی ها می کند. کار مستقل، مداومت در 
بازی، مش��ارکت فعال، تعامل مشارکتی، س��اختار گروهی، یادگیری، رقابت یا همکاری 
گروهی و فرصت های برابر در بازی از جمله عواملی هستند که در فرد برای ادامه بازی 
ایجاد انگیزه می کند. به دلیل همین خصوصیات اس��ت که بازی های رایانه ای به یکی از 
ابزار تأثیرگذاری غرب در راس��تای اهداف جنگ نرم علیه دنیای اس��الم و به خصوص 

انقالب اسالمی ایران تبدیل شده است.
در حال حاضر، جنگ نرم افزاری دامنه ای گسترده تر از محدودة سیاسی و جغرافیایی 
پیدا کرده است و به کمک جنگ های دینی و ایدئولوژی شتافته است؛ بازی های رایانه ای 
یکی از کارآمدترین روش ها برای تأثیرگذاری و فرهنگ س��ازی در جهت اهداف ناتوی 

فرهنگی و مطرح نمودن نظام سلطه به طور عام می باشد.
در همة این بازی ها مبارزه امریکایی ها با اس��الم و کش��ورهای اسالمی به خصوص 
ش��یعیان و کش��ور ایران مطرح اس��ت. در اغلب این بازی ها بازیگر رایانه در حکم یک 
قهرمان امریکایی با تروریس��ت هایی درگیر می شود که چهرة اسالمی و به طور واضح تر 
چهره های بس��یجی و س��ربازان ایرانی دارند. نمادهایی هم که در این بازی ها به عنوان 
پایگاه های دش��من استفاده می شود مس��اجد و اماکن مذهبی مسلمانان با رنگ های سبز 
و آبی اس��ت که کاش��ی ها و معرق کاری های اس��المی به صورت بسیار واضح و روشن 
در آن نمایان اس��ت. ماهیت این بازی ها به طور معمول بر مبارزه با تروریس��م متمرکز 
است. سرِی بازی های "دلتا فورث" به خصوص نسخه های جدید آن که کاماًل ماهیت به 

اصطالح ضد تروریستی دارد، از این قبیل هستند )حق وردی، وبالگ بام ایران(.
3- وزارتخانه ه��ای خارجی: از جمله "وزارتخان��ه هلند" که با هماهنگی انگلیس و 
هدایت دیپلمات های هلندی و بودجه بندی پنهان امریکا در پی تالش برای براندازی نرم 

با راه انداختن انقالب های مخملی علیه جمهوری اسالمی ایران هستند.1
4- رادیوهای بیگانه و شبکه های مهم خبری: جعل واقعیت و سانسور خبر، حربه ای 

مهم است که به وسیله آن می توانند افکار عمومی را شکل دهند.
5- دانش��گاه، روشنفکران، مخالفان، دوس��تان نادان: در حال حاضر دشمن بیشترین 

 www.hammihannews.com 1. به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تحت عنوان پروژه براندازی هلندی در سايت خبری
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توجه خود را به مراکز آموزش��ی عالی معطوف کرده اس��ت، ب��ه طوری که جریان های 
انحراف��ی با تمرکز  دین س��تیزی، فرقه گرای��ی، مخالفت با نظام و... در دانش��گاه ها فعال 
شده اند؛ زیرا قشر دانشگاهی با مقولة فکر و فرهنگ، دانش، کتاب و ایدئولوژی ارتباط 
دارد. در جن��گ نرم، دش��من این قش��ر را در اولویت های باالی خود ق��رار می دهد و 

دانشگاهیان گروه مخاطب و هدف اصلی هستند.
6- یکی از برجس��ته ترین جنبه های عملیات روان��ی و جنگ های جدید بین المللی 
جنگ رس��انه ای اس��ت که با بهره گیری از توان و ظرفیت رس��انه ها اعم از مطبوعات، 
خبرگزاری ه��ا، رادیو، تلویزیون، اینترن��ت و اصول تبلیغات به هم��راه عملیات روانی 
اق��دام به ضعیف جل��وه دادن دولت و ناکارآم��د جلوه دادن دس��تگاه اداری و اجرایی 
دولت با هدف تضعیف حاکمیت کشور می کنند. سینما، کتاب، روزنامه ها، تلفن همراه، 
ماهواره ها، رس��انه های همگانی، اینترنت و ش��بکة جهانی و... همه ابزارهای در دس��ت 
جبهة جنگ نرم هستند. این ابزارها مهم ترین پشتیبان عملیات روانی، استحالة فرهنگی، 
تخریب، تخدیر و تحقیر فرهنگی و شست وش��وی مغزی ملت ها به ش��مار می روند که 
در بسیاری از کشورها و ملت ها تأثیرات مخرب خود را گذاشته و زمینه را برای تسلط 

جهانخواران و دشمن فراهم آورده اند )حجازی، 1383(.
در این راس��تا، هالیوود که از مظاهر هنر و فناوری غرب به ش��مار می رود در قبضه 
صهیونیست هاست. هالیوود به جای ترویج فرهنگ و اندیشه درست برای زندگی، سعی 
در ایج��اد زیربناهایی دارد که تنها تیش��ه بر ریش��ة جهان و بش��ریت می زند. از جمله 
اقدامات آن س��اخت فیلم 300 اس��ت که تمهیدات بی ش��ماری در آن صورت گرفته تا 

چهره پارسیان تخریب شود.
بناب��ر اس��ناد و اخبار، پ��روژه ای دیگر از جبهة جنگ نرم با روش س��ربازگیری از 
جبهه مقابل برای سازماندهی تهاجم جدید به ارزش های اسالمی و فرهنگ ایرانی در 
حال ش��کل گیری اس��ت. در این روش با دادن وعده های واهی هنرپیشگان ورشکسته 
را به خود جلب می کنند تا پروژه جدیدی را کلید بزنند. حضور 10 دقیقه ای هنرپیشه 
ایرانی... در یک فیلم 130 دقیقه ای به نام "مجموع دروغ ها" س��اختة کارگردان ش��به 
دولت��ی امریکایی یعنی "رایدلی اس��کات" در نقش زن فریب��کار نه به خاطر هنر وی، 
بلکه به خاطر میل اربابان صهیونیس��تی اس��ت که نوک حمله خود را متوجه مسلمانان 
کرده اند. در واقع اگر پیش از این، با عناصر خودش��ان به اسالم و مسلمین و ... حمله 
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می نمودن��د متأس��فانه در قالب نات��وی فرهنگی با جذب نیرو از بی��ن خودی، تهاجم 
خویش را سازمان می دهند.

جنگ نرم و شبکه ماهواره ای، اینترنتی
جن��گ نرم در قالب ناتوی فرهنگی که ماهیت آن تهاجمی و در قالب فرهنگی و ش��به 
هنری است، قصد دارد از طریق ابزارهای ماهواره ای هویت ملی و مذهبی مسلمانان به 
خصوص شیعیان را تضعیف کند. گسترش فساد و فحشا از طریق کانال های ماهواره ای 

و ایجاد جنگ روانی از تکنیک های خاص آن است.

اسباب بازی کودکان، به خصوص در قالب عروسک های باربی
اس��باب بازی از جمله وسایلی اس��ت که در تربیت کودکان به خصوص عروسک برای 
دختر بچه ها بسیار تأثیرگذار است. عروسک باربی عروسک غربی و با فرهنگ امریکایی 
است و با توجه به عالقة دختربچه ها به عروسک و حس همزادپنداری در آنها و ارتباط 
برقرار کردن با عروس��ک و تفاهم های خیالی، نقش س��وءتربیتی زیادی دارد. عروسک 
باربی با نقش ها و شخصیت های متفاوت - در حدود 5000 نقش- در 40 سال گذشته 
با طرز پوششی نیمه برهنه و با آرایش، فرم اندام و... سبب می شود دختربچه هایی که با 
این عروسک  بازی می کنند و با آن ارتباط برقرار می کنند، در آینده با الگوبرداری از طرز 
و اندازة لباس، آرایش صورت و مو و تن آرایی باربی، نس��بت به حجاب، وقار، متانت 
و خیلی از صفاتی که برای یک زن پسندیده است بی اعتنا شده و گاهی حتی مقابل آن 
موضع بگیرند. این همان جنگ نرم با هدف تخریِب شعائر دینی است که خیلی آهسته و 
آرام وارد خانه های ایرانی می شود. در این صورت دیگر برای از بین بردن جامعه نیاز به 
حملة نظامی و رویارویی نیست، بلکه با منحرف کردن و جایگزین نمودن یک فرهنگ 
منحط، می توان به همان اهداف رسید. باربی عروسکی است که به راحتی فرهنگ منحط 
غربی را به داخل خانه مسلمانان می آورد و به دختران از کودکی یاد می دهد که باید چه 

اندام و پوششی داشته باشند. 

مواد مخدر و مشروبات الکلی
معضل مواد مخدر در جامعه از مصادیق ناتوی فرهنگی است و امروزه تنوع مواد مخدر 
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قابل مقایس��ه با گذش��ته نیس��ت و تجارت مواد مخدر در کنار تجارت نفت و اس��لحه 
رتبة اول را به خود اختصاص داده اس��ت. این مسئله، برگرفته از سیاست سردمداران و 
برنامه ریزان جنگ نرم است که مبارزة با آن نیز مشکل و پیچیده است و باید سازمان یافته 
با این بالی خانمان س��وز جنگید. اس��تعمال مواد مخدر چه در قالب سنتی آن و چه در 
قالب مخدرهای ش��یمیایی جدید و قرص های روانگردان و ُمدپرس��تی و تقلید، سهمی 

مهم در تخریب اندیشه و ارزش های مبتنی بر معنویت و ملیت دارد.

فرقه های ضاله
وجود فرقه های ضاله مانند بهائیت، وهابیت، شیطان پرستی و فرقه های دراویش منحرف 

از مصادیق ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی است.

روش های جنگ نرم
در جنگ نرم در طول تاریخ از روش هایی اس��تفاده شده است که بتواند با بهره گیری از 
روان شناس��ی، عواطف و احساسات مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و با تغییر در آنها، 

اندیشه ها و افکار شخصی را تغییر داده و بر وی چیره شود.
مهم ترین روش های جنگ نرم و جنگ روانی عبارتند از:

- شخصیت سازی
در این روش دش��من می کوشد با برجس��ته کردن مخالفان نظام در قالب روشنفکر، 
مبارز در راه حقوق بشر، مبارز برای آزادی، اندیشمند، نخبه و ... رقیبانی از درون همان 
جامعه برای ش��خصیت های اصلی )مثاًل ریاس��ت جمهور( و رهبران جامعه )پروژة ضد 
والیت فقیه و جمهوری ایرانی( ایجاد کند و با روش جایگزین سازی با کم ترین هزینه، 
بیش��ترین س��ود را ببرد و به این ترتیب با تأثیر بر خواص برای همراهی آنان با اهداف 

مستکبرانه استفاده کند.

- شایعه سازی
در جنگ نرم این روش به ش��دت مورد توجه و کاربردی اس��ت. شایعه سازی نقش 
تخریبی باالیی دارد که توس��ط خود جامعة مورد نظر در حکم آب بر آس��یاب دش��من 

ریختن است.
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- افتراء و تهمت
در این روش دش��من ت��الش می کند تا جایگاه رهبران و مس��ئوالن هر جامعه و یا 
نظامی را از حد شخصیت های کامل و سالم پایین آورد و تنزل دهد که با تهمت و افتراء 

و ترور شخصیت به هدف خود خواهد رسید.

- تهدید
بهره گی��ری از روش تهدید از طریق ترس��اندن، ارعاب، ایجاد ترس و هراس امکان 
هرگونه واکنش و عکس العمل مورد انتظار دش��من را فراهم می کند. مانند پروژة حملة 

امریکا به ایران، خطرناک بودن انرژی هسته ای، تحریم اقتصادی و... .

- ایجاد اختاف مذهبی و قومی
دشمن با تقویت نارضایتی به دلیل مسائل مذهبی- قومی بین شیعه و سنی اختالف افکنی 

می کند تا در مواقع حساس زمینة تجزیة کشور را فراهم کند.

راه های مقابله با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی
برای مقابله با جنگ نرم، داش��تن راهبرد در همة حوزه ها مهم تر از داش��تن قدرت اس��ت؛ 
بنابراین الزم اس��ت به دنبال راهکارهایی بود تا قوای توانمندی تقویت ش��ود. رهبر معظم 

انقالب اسالمی می فرمایند: 
یکی از مهم ترین تکالیف ما در درجه اول مهندس��ی فرهنگ کش��ور اس��ت، 
یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون زا 
و کیفیت بخش که اس��مش فرهنگ اس��ت و در درون انس��ان ها و جامعه به 
وجود می آید چگونه باید باش��د؟ اش��کاالت و نواقصش چیس��ت و چگونه 
باید رفع ش��ود؟ کندی ها و معارضاتش چیس��ت؟ مجموعه ای الزم است که 
اینها را تصویر کند و بعد مثل دس��ت محافظی هوای این فرهنگ را داش��ته 

باشد )8 دی 1383(.
ح��وزه ملی و جهان اس��الم دو حوزة مهم ب��رای برنامه ریزی دفاع��ی و تهاجمی 
در برابر حرکت س��ازمان یافتة جنگ نرم اس��ت و رس��انه مهم ترین ابزار برای به اجرا 
درآوردن این برنامه محس��وب می ش��ود. در هر دو حوزه باید ارزش های مش��ترک را 
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بازش��ناخت و برای تحکیم و گس��ترش آنها اق��دام کرد. اس��تفاده از همة ظرفیت ها، 
بهره من��دی از فناوری روز و به کارگیری جدیدتری��ن تکنیک ها در انتقال پیام از دیگر 
راهکارهای ورود به این عرصه اس��ت. تقویت رس��انه های ملی، تأس��یس رسانه های 
فراملی و ایجاد رس��انه ها یا پیمان های رس��انه ای مش��ترک اس��المی از دیگر الزامات 

حضور فعال و خالقانه در این ساحت به شمار می رود.
در خصوص مهم ترین خاکریز جنگ نرم یعنی دانشگاه، الزم است استادان دانشگاه، 
ادراک مناس��ب از وضعیت موجود را به دانش��جویان خود منتق��ل کنند و جذابیت های 
ظاهری که دش��من در قالب القائاتش ایجاد می کند را برای دانش��جویان کالبدش��کافی 
کنند. در حوزة رفتار اجتماعی برخی فعالیت های هنری می تواند بالقوه یا بالفعل برای ما 
تهدید محس��وب ش��ود که راه مقابله با آن تولید فرهنگی می باشد و با توقف در گذشته 
و نفی نوآوری نمی توان به جایی رس��ید. همچنان که با هرج و مرج فرهنگی، سیاس��ی، 
اقتصادی و عقیدتی نیز پیش��رفتی حاصل نمی شود. بنابراین تنها راه صحیح، بازگذاشتن 
راه نوآوری، آزادفکری و آزاداندیش��ی و مدیریت این راه تحول آفرین اس��ت. نخبگان 
حوزوی و دانش��گاهی و مجموعه های فعال دانشجویی باید متصدی مدیریت تحول در 

کشور باشند.
در این راستا، می توان در حوزة اقتصادی با ارتقای سطح رفاه عمومی، متعادل کردن 
نرخ تورم و مبارزه با فس��اد اقتصادی، همچنین پیش��برد طرح های توسعه ای در مناطق 
مح��روم و مرزی ظرفیت های واگرایی و زمینه های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، 
تورم، بیکاری و... را از بین برد. در حوزة فرهنگ، رسیدگی به زیرساخت های فرهنگی- 
آموزشی حس میهن دوستی، پایداری و مقابلة فکری با فرهنگ دشمن را تقویت می کند. 
همچنین با عضویت نخبگان و پژوهش��گران در نهادهای دولتی و سیاس��ی می توان از 
جذب آنان در جبهة مخالفان و دش��من جلوگیری کرد. در خصوص بازی های رایانه ای 
ضروری اس��ت آثاری تولید شود که از کیفیت گرافیکی بسیار باالیی برخوردار باشد و 
بتواند با حجم گستردة آثار غربی رقابت کند و اثرگذاری مناسبی داشته باشد. آگاه سازی 
جامعه، ایجاد رده بندی بازی های رایانه ای، فرهنگ س��ازی و استفادة بهینه و مفید از این 
بازی ها همچنین تولید و عرضه بازی های مروج فرهنگ و هنر اصیل اس��المی- ایرانی 
از جمل��ه راهکارهای مقابله با ش��بیخون فرهنگی و کاهش صدمات مخرب ناش��ی از 

بازی های رایانه ای است.
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با جمع بندی آنچه مطرح شد، راهکارهایی که به نظر می رسد عبارتند از:
1- تولید فناوری بازی های رایانه ای؛

2- حضور فعال ایرانیان در فضای اینترنتی؛
3- پاک س��ازی سایت های فارس��ی زبان از انحرافات و ایجاد فضای مجازی بدون 

دغدغه برای گسترش و نشر قوانین و معارف اسالم؛
4- آم��وزش فرهنگ فناوری در بین رده های مختلف س��نی اف��راد به همراه ترویج 

آموزه های دینی؛
5- ایجاد بس��ترهای مناس��ب در خصوص ابزارها و امکانات فرهنگی و غنی سازی 

اوقات فراغت جوانان و نوجوانان؛
6- باال بردن سطح دانش اسالمی مردم و عمق بخشیدن به آن؛

7- تبیین اهداف و مواضع عقیدتی سیاسی انقالب اسالمی و تحکیم مبانی آن؛
8- انسجام، سازماندهی و هماهنگ ساختن فعالیت های تبلیغاتی مردم؛

9- مقابله فکری با فرهنگ ضد اسالمی و ضد انقالبی؛
10- حرکت رویکردهای فرهنگی انقالب از مس��یر انفعالی به س��وی دفاع و سپس 

تهاجم متقابل؛
11- زمینه سازی برای محو عوامل فساد فرهنگی و اخالقی و ارائه خوبی ها؛

12- حرکت به سوی انقالب علمی و داشتن الگوی رسانه ای اسالمی؛
13- آگاه سازی رسانة ملی به خصوص دربارة خطر آسیب های مختلف اجتماعی؛

14- عمق بخش��یدن به فعالیت های تبلیغی و فرهنگی و ساماندهی مقولة هنر، فیلم، 
سینما و ... و تشویق و توجه به هنرمندان متعهد برای تولید آثار هنری مصون ساز؛

15- جلوگی��ری از معرفی الگوه��ای کاذب هنری، ورزش��ی، فرهنگی با وضعیت 
ظاهری نامطلوب، طرز بیان و حاالت آنها و افکار ناسالم از طریق برنامه های تلویزیونی، 

سریال ها و حتی مطبوعات؛
16- توجه به کیفیت و تأثیرگذاری در ارائة آثار هنری

17- چاپ و انتش��ار کتب، مجالت و جزوات عقیدتی- سیاسی، تحقیق و پژوهش 
و تولید اطالعات و دانش؛

18- تالش برای عمران و رفاه عمومی و مبارزه با فقر و بی سوادی؛
19- تقویت باورهای دینی و ملی در قالب تشکل های دینی و مذهبی.
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نتیجه گیری و پیشنهاد
- ب��ه طور طبیع��ی، راه غلبه بر جنگ ن��رم که امروزه ایران اس��المی و نظام برحق 
جمهوری اس��المی به طور ویژه درگیر آن می باشد این است که درک کنیم این هم یک 
نوع جنگ اس��ت و گمان نکنیم جنگ، تنها جنگ نظامی و س��خت است. در جنگ نرم 
طرف مقابل به دنبال اهداف و منافع خاص خود است و چیز دیگری مدنظرش نیست، 
در واقع درک این مطلب که در ش��رایط جنگ نرم قرار داریم کمک می کند تا واقعیات 
اجتماعی و سیاسی پیرامون را بهتر ببینیم؛ بنابراین الزم است دشمن را دست کم نگیریم 
و در تمامی حوزه ها به دنبال راهکار مناس��ب باش��یم تا مانند جنگ س��خت از فراز و 

فرودهای جنگ نرم هم به سالمت عبور کنیم و به پیروزی مطلق برسیم.
- امروزه بارزترین شکل جنگ نرم، جنگ رسانه ای است. باید توجه داشت که اگر 
در رابطه با یک پدیده از س��وی رس��انه های بیگانه چند مؤلفه به صورت ظاهراً صحیح 
الق��ا می ش��ود، مؤلفه های فراوان دیگری ه��م وجود دارد که در قال��ب این چند مؤلفه 
صحیح، به صور خالف واقع و کذب به مخاطبان القا می ش��ود؛ پس ضروری اس��ت که 
صدا و س��یمای جمهوری اس��المی به تحلیل اخبار و برنامه های شبکه های برون مرزی 
بپردازد و برای تقویت روز به روز باورهای سالم مردمی و آگاهی بخشی و خنثی نمودن 

هجمه های فرهنگی و نرم تالش کند.
- در تصمیم گیری باید س��رعت عمل داش��ت تصمیم باید به موقع و با دقت باشد؛ 
اگر در غیر وقت الزم، تصمیمی اخذ ش��ود دیگر اثر الزم را نخواهد داشت. مقام معظم 

رهبری می فرمایند:
باید مواظب بود که حرکت ما تکمیل کنندة پازل دش��من نش��ود. لذا باید دقت 
الزم را در تصمیم گیری لحاظ کرد. دقت در واقع عقالنیت تصمیم گیری است.

- از آنجای��ی که دانش��گاه مهم تری��ن مرکز مورد توجه عامالن جنگ نرم می باش��د 
و اس��اتید نقش روشنگرانة بس��یار اساسی برای دانش��جویان دارند، پیشنهاد می شود به 
وضعیت دانش��گاه ها و اساتید بیشتر توجه ش��ود و نظرات کارشناسانه در جذب اساتید 

مورد توجه قرار گیرد.
- در جنگ نرم مانند جنگ س��خت به ظاهر کس��ی کشته نمی شود و یا جایی ویران 
نمی ش��ود، موشک های دش��من احس��اس نمی ش��ود؛ در حالی که ماهواره ها در حکم 
موشک های دشمن در جنگ نرم هستند و جان، روح و خانواده ها را هدف قرار می دهند. 
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پیشنهاد می شود خطرهای استفاده از ماهواره ها در تمامی ادارات، مؤسسات، دانشگاه ها 
و غیره همچنین از طریق صدا و سیما به مردم گوشزد شود.

- روزنامه ها و خبرگزاری ها به عنوان پناه گاه افکار عمومی جامعه و رسانه های داخلی 
به عنوان نقطة اتکاء نظام در مبارزه با جنگ رس��انه ای دشمنان برشمرده می شوند. پیشنهاد 
می ش��ود معاونت مطبوعات رس��الت خود را در حمایت از رسانه های داخلی برای مقابله 
با جنگ نرم دش��من به انجام رس��اند؛ مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات از بزرگ نمایی 
بر حذر باش��ند؛ از ترفند تش��ویق استفاده شود و رسانه هایی که در راستای منافع و مصالح 
ملی حرکت می کنند شایس��تة تأمین نیازهای مادی ش��وند؛ با سیاست های داخلی بین همة 
رسانه ها و گروه هایی که دغدغة نظام را دارند ایجاد وحدت شود تا با ایجاد فضای تعاملی 

راه نفوذ دشمن و اختالف افکنی مسدود شود.
- وقتی کش��وری م��ورد هجمه جنگ نرم و اعمال قدرت نرم کش��ور دیگری واقع 
می ش��ود تا مدت های زیادی شناخته نمی شود و عموم مردم از پذیرش اینکه در بُحران 
جنگ هس��تیم سر باز می زنند. پیشنهاد می ش��ود در مدارس و دانشگاه ها آموزش جنگ 
نرم و ابعاد آن به عنوان یکی از واحدهای درسی در سرفصل دروس آموزش و پرورش، 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه گنجانده شود )هاشمی نژاد، 1388(.
در ای��ن تحقی��ق با تکیه به منابع معتبر از جمله بیانات تفس��یری مقام معظم رهبری 
مطالبی دسته بندی شد. در پایان ارائه چند پیشنهاد در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

1- غنی س��ازی کتابخانه های مدارس، دانش��گاه ها، حوزه های علمیه و کتابخانه های 
ملی در زمینه کتِب بررس��ِی پیش��ینة جنگ نرم، عوامل، اهداف، اب��زار، روش ها و ... به 

خصوص منابع معتبر مورد وثوق.
2- ایجاد یک حرکت جمعی در دانش��گاه ها، حوزه های علمیه و کانون های مطالعاتی 
برای ترجمه و به نگارش درآوردن مطالبی که به زبان عربی و انگلیس��ی در این خصوص 

می باشد.
3- تدوین یک برنامه ریزی منظم از س��وی مرکز مدیریت دانش��گاه ها و حوزه های 
علمی��ه برای بها دادن ب��ه پایان نامه ها و پروژه هایی که به بررس��ی جنگ نرم و ابعاد آن 
می پردازند. شایس��ته اس��ت با حمایت مالی این پایان نامه ها به صورت کتب و جزوات 
کوچک و بزرگ چاپ ش��ود و به عنوان یک کار ارزش��مند علمی و معرفتی در اختیار 

عموم مردم جامعه اسالمی قرار گیرد.
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