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 مقدمه 
 ماه مبارك رمضان، ماه خدا و ماه همه كساني است كه رنگ خدايي شدن را در سر مي پرورانند، ماه ميهماني دوست، ماه نزول زبور و تورات و انجيل، ماه نزول معجزه جاويد، 

قرآن كريم. 
 در اين ماه بر سر سفره اي مي نشينيم كه سراسر نور و غفران و لطف خداوند است، در اين ماه نفس كشيدن، تسبيح الهي و دعا مستجاب است. 

 ماه شب هاي فراموش نشدني، ماه خاطره هاي افطار و سحر، ماه خاطره هاي احيا و قرآن بر سر گرفتن ها در شب قدر، و از زيباترين و ماندگارترين خاطره ها، در كنار عزيزان 
دانشجو در مسجد دانشگاه و خوابگاه است. ولي آن وقتي كه به ياد مي آوريم اين ماه عزيز تا نُه سال ديگر از تقويم سال تحصيلي خارج شده است دل هايمان پر از اندوه مي شود. 
مگر مي شود با آن همه خوبي و خاطره هاي با هم بودن وداع نمود؟ مگر جمعي بهتر از جمع دوستان و جوانان و هم دانشكده اي ها و مسجد دانشگاه مي توان پيدا نمود؟ اين 
حسرت و اندوه وقتي دوچندان مي شود كه در اعمال شب قدر مي خوانيم بهترين اعمال در شب قدر كسب علم است، با مدرسه و دانشگاه تعطيل و دور شدن از فرهيختگان 

و اساتيد و محيط علمي به راستي چگونه اين بهترين اعمال را انجام دهيم؟!
 اين ها بخشي از دغدغه هاي مسئولين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري بود كه ما را بر آن داشت بر سر عهدي كه با خداي خود بسته ايم يعني »با جوانان بودن در هر شرايط 

و زمان« بمانيم و طرحي نو به نام ضيافت انديشه و ايمان مطرح كنيم. 
 در اين طرح عالوه بر زنده شدن و استمرار همه آن خاطره هاي شيرين، بهتر از سال هاي گذشته فرصت خواهيم كرد كه با معارف بلند دين آشناتر شويم و از محضر اساتيد 

و علماء متعددي بهره گيريم. 
 البته مسائل آموزشي فقط بخشي از برنامه هاي اين طرح خواهد بود و استفاده از برنامه هاي معنوي احياها و اعتكاف در ماه مبارك رمضان و برنامه هاي افطار و سحر از 

مهمترين برنامه ها و انگيزه هاي اجراي اين طرح است. 
 »طرح ضيافت انديشه« در ماه مبارك رمضان، فرصتي نوراني در سال همت مضاعف و كار مضاعف براي رشد و بالندگي شما عزيزان دانشجو فراهم آورده است، با شركت 

در برنامه هاي آموزشي و معنوي آن، نقطه عطفي براي خود رقم زده و زاد و توشه اي براي مسير زندگي برچينيد. 
 الزم به ذكر است كه جزوه هاي آموزشي اين طرح توسط گروه هاي علمي متخصص هر موضوع نگاشته شده است و سعي شده است كه مطالب مفيد و مهمي در حوزه دين 
براي شما عزيزان تدوين گردد. ما خوشحاليم با وجود كمبود وقت گر چه از نظر شكلي و ويرايشي فرصت زيادي براي اصالحات الزم جزوه ها نداشتيم ولي متن هاي قابل 

ارائه اي از نظر علمي براي استفاده عزيزانمان آماده گشت. 
 آنچه پيش رو داريد حاصل هم فكري و بهره مندي از آثار قلمي اساتيد متعددی در گروه های ذيل می باشد:

قرآن به مديريت استاد قنادی و نجارزادگان
نهج البالغه به مديريت استاد عمادی و طاهری

مهارت زندگی به مديريت استاد كرمی
نظام سياسی به مديريت استاد شاكرين

جريان شناسی به مديريت استاد خسروپناه
فمينيسم به مديريت سركار خانم آيت اللهی

البته در هر گروه، اساتيد ديگری همكاری و ايفای نقش نموده اند كه نام آنان در مقدمه مدير گروه يا در ابتدای هر بحث ذكر گشته است. 
ضمن تشكر و قدرداني از همه بزرگواران دوام توفيقات اين عزيزان را جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل بيت عليهم السالم و ارتقاء فرهنگ ديني جامعه به خصوص دانشگاهيان 

از خداوند متعال مسئلت داريم. 
 بر آنيم انشاءاللهَّ طرح هايي از اين دست، با همراهي شما عزيزان تداوم يابد و كاستي هاي آن با پيشنهادات و نظرات شما بر طرف گردد. 

 معاونت آموزش و تبليغ نهاد              
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پیشگفتار
 »غرب به يك سرزمين خالصه نمی شود و فقط يك مجموعه دينی، اخالقی، نژادی 
يا حتی اقتصادی نيست. غرب به مثابه يك واحد مركب اين جلوه های گوناگون، يك 

مجموعه فرهنگی و يك پديده ی تمدنی است«.)1(
 تم��دن غرب يك كليت اس��ت. يك فرهنگ، يك گفتمان، ي��ك قدرت با همه 
جوانب اش. فرهنگی كه ابزارهای مناس��ب اش را هم سامان داده است. قدرتی كه 

دانش مورد نياز و مقتضی خود را هم توليد كرده است.
 اين س��يطره كه به مدد نوگرايی و تحول غرب پس از رنسانس و انقالب صنعتی 
پديد آمد، تمدنی را پايه ريخت كه در ذات و بنيان خود ميل به گس��ترش داشت و 
نمی توانس��ت در يك موقعيت جغرافيايی خاص محصور بماند.)2( بر همين اساس 

لشكركشی ها و تصرف ها و هجمه ها را آغاز كرد.
 انقالب اس��المی ايران ضربه سنگينی بر استيالی جهان غرب وارد آورد و او را به 
مقابله و جبران كشاند. تحليل های غلط و نارسا از ماهيت انقالب اسالمی، قدرت های 
استكباری را در وهله اول به اين نتيجه رساند كه می توانند با استفاده از برتری نظامی 
و تسليحاتی خود و در قالب جنگی سخت و طاقت فرسا اين سد مستحكم كه مانعی 
بر سر راه آنان شده بود را از ميان بردارند. چنين بود كه از يك سو به حمايت مالی و 
معنوی بی دريغ از گروه ها و احزابی پرداختند كه با اهداف مختلف نظير تجزيه طلبی و 
كسب قدرت سياسی به مبارزه ی داخلی با نظام مشغول شده بودند و از سوی ديگر 
رژيم صدام حس��ين را به جنگ افروزی عليه جمهوری اسالمی برانگيختند. امروزه 
بسياری از صاحب نظران بر اين قول اتفاق دارند كه جنگ هشت ساله ايران و عراق 
يك جنگ مرسوم ميان دو ملت نبود، بلكه در حقيقت صف آرايی كل جهان غرب و 
قدرت های استكباری با يك نظام نوپای مذهبی بود. جنگی كه بسياری از كشورهای 
منطقه ای و شرق و غرب، به طور مستقيم و غيرمستقيم با تجهيز و حمايت مادی و 

معنوی از كشور مهاجم نقش آفرينی می كردند و بدين معنا در آن ذی نفع بودند.
 رهبری حضرت امام رحمه الل و روحيه سلحشوری و مقاومت و شهادت طلبی مردم 
كه ريشه ای عميق در باور و اعتقادشان به حماسه عاشورا و مكتب اهل بيت عليهم 
الس��الم داشت؛ در نهايت پروژه ی استكبار در مقابله با نظام اسالمی را به شكست 
كشاند. برخورد نظامی گزينه ای بود كه قدرت های استكبار در بسياری از موارد به كار 
بسته بودند و هميشه هم كمابيش نتيجه مطلوب عايدشان شده بود. اما نتيجه هشت 
سال جنگ با ايران به آنان به خوبی اين واقعيت را چشاند كه اين قدرت، ريشه ای 
ديگر دارد و اين نمونه با همه نمونه های ديگر تفاوت می كند. از اين رو می طلبد كه 
برای مقابله با آن ابزاری ديگر به كار بست و روشی ديگر در پيش گرفت. چنين بود 
كه جنگی ديگر در قالب نرم و بدون استفاده از ابزارهای جنگی و ادوات نظامی بلكه 

با بهره گيری از ابزارها و قالب های فرهنگی، فكری، هنری و رسانه ای آغاز شد.
 حال با پيشرفت ها و نوآوری هايی كه در عرصه رسانه های ارتباطی رخ داده است؛ 
مانند ظهور اينترنت و نسل جديد ماهواره ها، اين سيطره جويی شكلی نوين يافته بود 
و ديگر اثری از موانع جغرافيايی، سياسی و اقتصادی در مقابل رشد و گسترش و نفوذ 
خود در ملل مختلف نمی بينند. هجمه ای كه نه فقط ايران، بلكه همه فرهنگ های 
غيرغرب از خاور دور تا آفريقا و تا كشورهای عربی را هدف گرفته بود. و البته ايران 
پس از انقالب به جهت ميزان خطرآفرينی و قدرت چالش طلبی باالی خود در اين 
ميان آماج حمالت بيش تر قرار گرفت. تغيير و تحوالتی كه پس از خاتمه جنگ و به 
تبع سياست های اقتصادی و فرهنگی با شعار توسعه و اصالح در كشور به اجرا درآمد 

نيز زمينه جنگ نرم را خواسته يا ناخواسته فراهم ساخت.
 در اين مقطع، در بين مسئولين نظام بی شك كسی كه بيش ترين دغدغه را نسبت 
به وجود جنگ نرم عليه جمهوری اسالمی داشته و آن را بارها ابراز داشته اند شخص 
رهبری معظم انقالب بوده اند. البته ايشان در دوران رياست جمهوری هم همواره اين 
دغدغه را داشتند، اما از آغاز دوران رهبری شان اين خطر را با ادبيات مختلف گوشزد 
كرده و مسئوالن را به چاره انديشی و برنامه ريزی های مقتضی فراخواندند. ايشان با 

اش��اره به تجربه تلخ اندلس اسالمی و سقوط آن به جهت هجوم فرهنگی غرب و 
مسيحيت، نسبت به تكرار آن تجربه در ايران اسالمی هشدار می دادند. بيش ترين 
تعبيری كه در ادبيات ايش��ان در اين موضوع به چشم می خورد »تهاجم فرهنگی« 
اس��ت. ايش��ان از همان ماه های آغازين رهبری خود اين تعبير را در سخنرانی ها و 
بيانات خود به كار بردند.)3( مروری بر بيانات ايشان نشان می دهد كه در آن مقطع اين 

تعبير بيش ترين موارد استفاده را داشته است. از جمله:
 »امروز، تهاجم فرهنگی عظيمی عليه اسالم هست كه مستقيم به انقالب ارتباطی 
ندارد و وس��يع تر از انقالب اس��ت، بر عليه اسالم اس��ت. يك تهاجم فوق العاده ی 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی با ابعاد گسترده عليه اسالم، يعنی حتی اسالمی ]ابتدايی 
و عادی [ كه ميان توده ی مردم مثاًل الجزاير است. فقط يك استثناء دارد و آن اسالم 
وابسته به دستگاه های استعماری و فهدگونه است. جاهايی كه به طور مستقيم به 
اين اسالم مربوطاند، از اين تهاجم مستثنا هستند!!. و اال حتی اسالم به معنای اعتقاد 
عوامانه مردم هم مورد تهاجم است، چه برسد به اسالم ناب، اسالم انقالب، اسالم به 

تفسير ايران به تعبير خودشان؛ آن كه ديگر وضع اش روشن است«.)4(
 رهبر انقالب بر اس��تفاده از تعبير »جنگ« برای اين هج��وم تأكيد ويژه ای دارند. 
»مسأله فرهنگ را به معنای واقعی كلمه، يك »جنگ« به حساب بياوريد. البته اين 
حرف ها شايد برای آقايان تكراری باشد، اما من تأكيد می كنم. علت هم اين است كه 

در طول اين سال ها هر چه در اين زمينه گفته شده، درست فهم نشده است«.)5(
 تعبير ديگری كه رهبری معظم انقالب در تبيين هجوم فرهنگی دش��من به كار 

برده اند تعبير »ناتوی فرهنگی« است:
 »من پريروز در روزنامه... گزارش��ی از تشكيل »ناتوی فرهنگی« را خواندم. يعنی 
در مقابل پيمان ناتو كه آمريكايی ها در اروپا به عنوان مقابله با شوروی سابق يك 
مجموعه مقتدر نظام��ی به وجود آوردند؛ اما برای س��ركوب هر صدای معارض با 
خودشان در منطقه خاورميانه و آسيا و غيره از آن استفاده می كردند، حاال يك ناتوی 
فرهنگی هم به وجود آورده اند. اين بسيار چيز خطرناكی است. البته حاال هم نيست؛ 

سال هاست كه اين اتفاق افتاده است.
 مجموعه زنجيره ی به هم پيوس��ته رس��انه های گوناگون - كه حاال اينترنت هم 
داخل اش ش��ده اس��ت و ماهواره ها و تلويزيون ها و راديوها - در جهت مش��خصی 
حركت می كنند تا سررشته تحوالت جوامع را به عهده بگيرند. حاال كه ديگر خيلی 

هم آسان و رو راست شده است!!«.)6(
 اما آخرين و جديدترين تعبيری كه ايشان از هجوم مذكور داشته اند، مفهوم »جنگ 
نرم« است كه گس��تره ای فراتر ازتهاجم فرهنگی دارد. ايشان بر وظيفه دانشگاه و 

دانشگاهيان در اين راستا تأكيد ويژه دارند؛
 »انتظاری كه از اساتيد دانشگاه ها در اين جنگ و مبارزه نرم می رود فراتر از انتظاری 
است كه از دانش جويان وجود دارد. دانشجويان افسران جوان اين جبهه هستند كه 
ضمن دارا بودن فكر، عمل، و بصيرت، در صحنه نيز حضور دارند و با آزمودن صحنه، 
در چهارچوب كار می كنند. اما اساتيد دانشگاه ها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند. 
فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسايل كالن، شناسايی دشمن و كشف اهداف 

او، طراحی كالن انجام دهند و بر اساس اين طراحی حركت كنند«.)7(
 »در اين جنگ نرم وظيفه مجموعه های فرهنگی اين است كه هنر را تمام عيار و با 

قالبی مناسب به ميدان آورد تا اثرگذار شود«.)8(
 رهبر معظم انقالب بارها برای مقابله با اين هجوم بر لزوم تشكيل جبهه ای فرهنگی 

متناسب با جبهه دشمن تأكيد كرده اند.
 »مسأله، مسأله ايران و اسالم است. مسأله عزيزترين اندوخته های يك ملت است. 
دشمن می خواهد با اين اندوخته ها شوخی كند و او را به بازی بگيرد. لذا بايد جبهه 
فرهنگی و سنگرهای فرهنگی به وجود بيايد و امروز روز كار است و بايد همه كار 
كنند. امروز روزی است كه همه آن كسانی كه استعداد دارند بايد در زمينه فرهنگی 
كار كنند و كارهای نشده هم زياد است. اين آن چيزی است كه مورد خطاب من به 
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همه اهل فكر و فرهنگ و هنر و ادب و دانش و معلومات و معارف اس��ت و اين را 
يك چيز الزمی می دانم«.)9(

 »الزم اس��ت در ميان ادبا و روش��ن فكران و نويس��ندگان و ش��عرا و هنرمندان و 
سينماگران و دانشمندان و اساتيد، يك بسيج عمومی برای مقابله با جريان تهاجم 

فرهنگی كه دشمن هدايت می كند انجام بگيرد«.)10(
 جنگ نرم، مسأله امروز ماست. جنگی كه بخواهيم و نخواهيم درگيرش هستيم و 
از عواقب و نتايج اش متأثر می شويم. و اين عالوه بر هوشياری و بصيرت مسئولين 
وهمه شهروندان و عالقه مندان نظام اسالمی، ضرورت انديشيدن تدابيری در راستای 

دفاع و تقابل با اين جنگ را افزون تر می سازد.
 رهبر معظم انقالب در اين باره تاكيد می كنند كه؛ هر دفاع و نبردی در اين جبهه 
بدون داشتن شناخت كامل و جامع از منطقه عمل و بدون تجهيز كامل به ابزارهای 

آن عبث و بيهوده است.)11(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

جلسه اول 
 

سیرتحولتاریخیاستعمار
 

  بررسی های تاريخی در زمينه چگونگی شكل گيری كانون های قدرت نشانگر آن 
است كه در تاريخ جهان، سه شيوه استعماری )كهن، نو و فرانو( از سوی قدرت های 

بزرگ، عليه قدرت های ضعيف به كارگرفته شده است؛
 

 دورهاول:استعماركهنیاكالسیك
 استعمار كالسيك پس از رنسانس و متحول شدن جهان غرب از قرن 16 ميالدی 
آغاز شد و تا جنگ جهانی اول به مدت 400 سال ادامه داشت. در اين دوره، سلطه 
قدرت های بزرگ بر جوامع ضعيف، از طريق تسخير نظامی انجام می شد و استثمار 

ملت ها با اشغال مستقيم نظامی همراه بود.
 مشخصات استعمار كالسيك 

 1. لشگركشی از سرزمينی به سرزمين ديگر.
 2. غارت اقتصادی و ازدياد حوزه نفوذ و سلطه از طريق حضور مستقيم فيزيكی.

 3. استفاده از قدرت نظامی برتر به مثابه مهم ترين ابزار سلطه.)12(
 نقاط ضعف استعمار كالسيك يا كهن 

 1. لشگركشی نظامی نيازند هزينه سنگين مالی بود.
 2. اشغال نظامی كشورها همراه با تبليغات زياد انسانی و ضايعات حيثيتی بود.

 3. حضور فيزيكی قوای نظامی اشغالگران در سرزمين های اشغالی، زمينه ساز قيام 
ملت ها عليه اشغالگران بود و تداوم سلطه را پرهزينه می ساخت.)13(

 
دورهدوم:استعمارنئوكالسیكیااستعمارنو

 اس��تعمار نو از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم، رواج يافت و به مرور زمان، 
جايگزين اس��تعمار كهن يا كالس��يك گرديد. زيرا نسبت به استعمار كالسيك، از 
مزايای بس��يار برخوردار ب��ود. اين دوره پس از جنگ های جهانی اول و دوم رش��د 
چشم گيری يافت. ابداع كننده اصلی اين سياست حكومت بريتانيا بود. در اين دوره 
دست نشاندگانی مانند رضاخان در ايران، آتاتورك در تركيه و ظاهرشاه در افغانستان، 

به قدرت رسيدند.
 

 مشخصاتاستعمارنئوكالسیك
 ويژگی های استعمار نو عبارتند از:

 1. به كارگيری نيروهای مزدور و وابسته بومی از طريق مستشاران اقتصادی، نظامی 
و امنيتی؛

 2. حاكميت نامحسوس اما قوی بر حاكمان؛
 3. چپاول و غارت ثروت های ملی و ذخاير زيرزمينی و مواد خام كشورهای زيرسلطه، 

از طريق انعقاد قراردادهای استثماری؛
 4. تبديل كشور زيرسلطه به بازار فروش محصوالت خويش؛

 5. هجوم به فرهنگ ملی و بومی كشور زيرسلطه، از طريق تهی سازی فرهنگی؛
 6. ترويج و گسترش فرهنگ كشور سلطه گر در افكار عمومی كشورهای زيرسلطه 
با هدف تداوم و تضمين بقای سلطه سياسی، با ايجاد كانون های سياسی، اجتماعی، 

فرهنگی و ايجاد احزاب وابسته؛)14(
 7. تهاجم به مذهب از طريق اش��اعه سكوالريسم، ترويج الئيسم، حفظ قالب ها و 
تهی سازی مفاهيم از محتوای اصلی، ايجاد و گسترش اديان و فرق خودساخته، مانند 
بهائيت و ترويج مكاتب و ايدئولوژی های مبتنی بر امانيسم با هدف كم رنگ ساختن 
نقش مذهب در جامعه، جداسازی دين از سياست، كاهش ايمان و بی هويت ساختن 

جامعه؛
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 8. ايجاد كانون های مخفی كادرسازی به منزله پشتوانه حاكميت سياسی، از طريق 
تشكل های منس��جم و محافل خاص، مانند سازماندهی انواع لژهای فرماسونری، 

برای اداره سرزمين های استعمار شده و پيشبرد اهداف در مستعمرات؛
 9. س��لطه گران برای اعمال س��لطه خويش، بر مبنای سياس��ت نئوكالنيستی، از 
ابزارهايی چون وابس��تگی پنهانی حاكمان بومی، سياس��ت گذاری برای كشور زير 
س��لطه درعرصه های مختلف سياس��ی، اقتصادی، نظام��ی، فرهنگی، اجتماعی و 
بين المللی، برپايی حكومت های مستبد و ديكتاتور، سركوب مبارزان، آزادی خواهان 
و استقالل طلبان و تبديل كشور زيرسلطه به حافظ منافع سلطه گر در منطقه، بهره 
می بردند. در اين چهارچوب، به رغم وجود رقابت شديد ميان كشورهای استعمارگر، 
نوعی وحدت رويه و هماهنگی ميان آنها، برای تثبيت منافع مش��ترك به چش��م 

می خورد.
 10. آثار و پيامدهای سياست نئوكالنيستی به طور عمده، عبارت است از: تخريب 
فرهن��گ ملی و بومی، ايجاد فرهنگ التقاطی، وابس��تگی اقتصادی، ايجاد اقتصاد 
تك بعدی در كشور زيرسلطه، بی هويتی فرهنگی، وابستگی شديد نظامی - امنيتی؛

 11. در استعمار نو، كشور زيرسلطه متحد كشور سلطه گر خوانده می شد و نيروهای 
مبارز و آزادی خواه درتبليغات جهانی،تروريست ناميده می شدند و كشور زير سلطه از 
هرگونه تعرض بين المللی در عرصه نقض حقوق بشر و عدم پای بندی به آزادی های 
سياس��ی در امان خواهد بود! در عوض، مبارزان، استقالل طلبان و آزادی خواهان در 
معرض تهاجمات ش��ديد تبليغاتی و سياسی قرار داش��تند و با برچسب هايی چون 

فناتيك و تروريست، مرتجع و.. روبرو می شوند.
 12. زمينه های رشد افراد در عرصه های سياسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنيتی، 
هنری، ادبی، بس��تگی تام و تمام به ميزان وابستگی و ش��دت ارادت آنان به نظام 

سلطه گر دارد و نيروهای مستقل زمينه ای برای رشد و فعاليت ندارند.
 13. اگر پايه های سلطه را زر و زور و تزوير بدانيم، در استعمار نو، نقش تزوير كليدی 

است؛ چنان كه در استعمار كهن نقش نيروی نظامی محوری و اساسی است.
 14. در استعمار نو، حكومت های زير سلطه قدرت خويش را از طريق نظام سلطه گر 
كسب و به همان اندازه كه در مقابل نظام سلطه گر، رام و مطيع اند، عليه ملت خود، 
با شدت و خشونت برخورد می كنند عوامل بومی وابسته، به ويژه حاكمان به شدت، 
در پی ترويج شيوه زندگی و آداب و رسوم فرهنگ سلطه گر در ميان ملت خود بودند.

)15(

 
نقاطضعفاستعمارنئوكالسیك

 سياست نئوكالنيستی يا استعمار نو، اگرچه از تلفات زياد نيروهای كشور سلطه گر در 
امان بود؛ اما اشكاالت زيادی داشت. از جمله:

 1. نيروهای مزدور و وابسته بومی، به دليل فقدان پايگاه مردمی، معمواًل با كودتا، 
روش های نامشروع و غيرقانونی، زمام امور را به دست می گرفتند سازماندهی كودتا تا 

هزينه های مالی و حيثيتی بسياری را بر سلطه گران تحميل می كرد.
 2. ماهي��ت مزدوران��ی كه زمام امور ملت ها را در دس��ت می گرفتند، خيلی زود بر 
ملت ها آشكار می گشت. از اين رو، چاره ای نداشتند جز آن كه با ديكتاتوری و خفقان 
حكومت كنند. اين امر سلطه گران را با تضاد و تعارض روبرو می ساخت؛ زيرا دفاع از 
ديكتاتورهای مستبد، با شعار طرفداری از حقوق بشر، دموكراسی، ليبراليسم، كرامت 

انسان و... منافات داشت.
 3. وابستگی حاكمان و استبداد و ديكتاتوری آنان سبب بسيج توده های مردمی عليه 

استبداد داخلی و استعمار خارجی، بر محور كسب استقالل و آزادی می گرديد)16(.
 

 دوره سوم: استعمار فرانو
 اس��تعمار فرانو و س��لطه گری نوين، مبتنی بر ايجاد تغيير در جهان بينی، فرهنگ، 
باورها، بينش ها، رفتار نگرش های سياسی با هدف تغيير نامرئی و نامحسوس هويت 

ملت ها، پايه ريزی گرديده است. سست كردن پايه های وحدت ملی، تشديد اختالفات 
داخلی، بی تفاوت س��اختن مردم، از مهم ترين محورهای القايی استعمار فرانو است. 
استراتژيست های نظام س��لطه و طراحان سياست های استعماری، با بهره گيری از 
تكنولوژی های پيشرفته و فناوری های مدرن اطالعاتی و ارتباطی، در پی تأثيرگذاری 

بر مبانی اعتقادی و رفتار مذهبی و ملی مردم هستند.
 در دوران استعمار كهن و استعمار نو، امكان تأثيرگذاری مستقيم بر افكار عمومی 

كمتر بود. اين امكان اكنون با رشد و توسعه فناوری بيشتر پديد آمده است.)17(
 

مشخصاتاستعمارفرانو
 رشد و توسعه تكنولوژی در آغاز قرن 21 و هزاره سوم ميالدی، فضايی نوين را بر 

جهان حاكم ساخته است كه ويژگی های آن عبارتند از:
 1. كاهش كنترل حكومت ها بر ملت ها

 در طول تاريخ، تمامی حكومت ها و نظام های سياس��ی می توانستند جوامع تحت 
حاكميت خود را متناس��ب با س��ليقه و مصالح خود اداره كنند؛ و براساس خواست 
حكومت كنندگان حركت كنند؛ موضوعاتی را در جامعه اشاعه دهند يا مانع از ترويج 
موضوعات ديگر شوند. دولت ها از اختيارات الزم برخوردار بودند و می توانستند تصميم 
بگيرند كه چه اخبار و اطالعاتی بايد در اختيار مردم قرار گيرد و چه اخبار و اطالعاتی 

پخش نشود.
 از سوی ديگر، بيگانگان نيز امكان تأثيرگذاری مستقيم بر افكار عمومی ملت ها را 
نداشتند؛ مگر اينكه كشوری را به اشغال خود درآورده و با در اختيار گرفتن زمام امور، 
جوامع تحت اش��غال خود را متناسب با خواس��ت خود اداره كنند و برخی از اخبار و 
اطالعات را در جامعه پخش كنند يا مانع پخش برخی اخبار شوند يا براساس سياست 
نئوكالنيستی، مزدوران خود را بر مقدرات ملتی حاكم كنند و آنان در راستای اهداف 

نظام های سلطه گر، به افكار عمومی شكل دهند.
 در اواخر دوران اس��تعمار كهن و نو مهم ترين ابزار تأثيرگذاری راديو بود. راديو نيز 
نتوانست قرنطينه های اطالعاتی فرهنگی  سياسی حكومت ها را بشكند؛ زيرا با ارسال 
پارازيت، قابل كنترل گرديد؛ ليكن در دوران نوين، با اختراع ماهواره، اينترنت، كامپيوتر 
و تكنولوژی های جديد مخابراتی و توسعه  ICTو IT و شبكه های راديو تلويزيونی، 
كش��ورهای توس��عه يافته غرب و صاحبان تكنولوژی اين توانايی را به دست آورند 
كه بدون هيچ مانعی، به طور مستقيم، با دورترين نقاط جهان، ارتباط برقرار كنند؛ 
قرنطينه های سياسی و تبليغاتی حكومت ها را بشكنند و خارج از كنترل دولت ها، بر 
افكار عمومی ملت ها، تأثير مس��تقيم بگذارند. اين امر تحوالتی ژرف در مناسبات 

سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان پديد آورده است.)18(
 2. تبديل دانش و فناوری به مزيت اصلی 

 تا س��ال 1900 و در دوران اس��تعمار كهن، مزيت اصلی، دستيابی به قدرت نيروی 
انس��انی بود. هر كشوری كه از سربازان فراوان تر، نيروی انسانی قوی تر و توان كار 
بيش��تر برخوردار بود، بر ديگر كشورها برتری داش��ت. در دوران استعمار نو، مزيت 
اصلی قدرت را سرمايه و دستيابی به مواد خام و بازار فروش، به رقابت شديد ميان 
قدرت های استعمارگر و ظهور جنگ جهانی اول و دوم انجاميد و سپس جنگ سرد 
را پايه ريزی كرد؛ ولی در دوران استعمار فرانو، دست يابی به اطالعات، دانايی، دانش 
فنی، تكنولوژی و صنعت، مزيت اصلی دست يابی به قدرت است. هر ملتی كه از علم، 
دانش فنی، تكنولوژی و صنعت، بهره بيشتری داشته باشد از ديگران قوی تر می گردد 

و می تواند برتری خود را بر ديگران ديكته كند.)19(
 3.افكارسازىوحكومتبراذهان

 با افزايش سرعت انتقال اطالعات و گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات و با ظهور 
ماهواره، اينترنت و كامپيوتر و امكان ارسال مستقيم پيام و ارتباط با مخاطبان كه به 
شكسته شدن قرنطينه های سياسی، تبليغاتی، فرهنگی و اطالعاتی حكومت های 
بومی انجاميد، ذهنيت سازی و تأثيرگذاری بر افكار عمومی و جنگ روانی، تبليغاتی و 
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فرهنگی، اهميت بسيار يافته است كه به هيچ روی، قابل قياس با گذشته نيست.
 جنگ روانی، تبليغاتی و فرهنگی در مقايسه با جنگ نظامی و اقتصادی، از هزينه 
كمتر و تأثير بيش��تری برخوردار است. توسعه تكنولوژی و رشد فناوری شرايطی را 
بر جهان حاكم ساخته كه جهانی سازی اقتصاد، استحاله سياسی، فرهنگی، همراه با 

جنگ روانی و تبليغاتی، محور اصلی استراتژی استعمارگران فرانو است.
 جنگ روانی - تبليغاتی به معنای تالش هدفمند و برنامه ريزی شده برای تخريب يا 
تضعيف روحيه و قدرت مقاومت يك ملت است و هدف آن تحميل اراده وتأثيرگذاری 

بر افكار، عقايد، عواطف، مواضع و رفتار ملت هاست.
 جذب افراد يا تبديل آنان به س��تون پنجم، از طريق ايجاد روحيه يأس و نوميدی، 
مخدوش ساختن اعتماد، ايجاد اختالف و انشقاق، سست كردن انسجام درونی، از 
بين بردن وحدت فرماندهی در نيروها ايجاد گسست ميان نظام حكومتی و مردم، 
ترور شخصيت رهبران با دروغ پراكنی، شايعه س��ازی، اشاعه اطالعات نادرست و.. 

تأثيرگذاری مستقيم بر ملت ها را به اجرا درمی آورد.)20(
4.جهانیسازىقوانینومقررات

 ويژگی ديگر دوران نوين در استعمار فرانو عبارت است از تعيين قوانين و مقررات 
بين المللی و تدوين خطمش��ی های اجرايی و سياست های كالن حاكم بر مناسبات 
جهانی و روابط بين المللی، از س��وی كش��ورهای توس��عه يافته غرب و اجرای آن 
سياست ها از طريق سازمان های بين المللی و مجامع جهانی، ايجاد كنوانسيون های 
مختلف و رسميت بخشيدن به آنها و ملزم ساختن كشورهای ضعيف به اجرای مفاد 
كنوانسيون ها و پروتكل های الحاقی، از يك سوی و نفوذ در سازمان های بين المللی 
و دراختيار گرفتن رهبری آنها، از سوی ديگر، از محورهای مهم استراتژی استعمار 

فرانو است كه در دوران جديد، به اجرا درمی آيد.)21(
5.جهانیسازىاقتصاد

 در استعمار فرانو، همگرايی جهانی در مناسبات اقتصادی و جهانی سازی اقتصاد و 
تجارت، محور اصلی تحركات و اقدامات اقتصادی در ش��رايط كنونی جهان است؛ 
زيرا جهانی سازی اقتصاد و ايجاد همگرايی اقتصادی در مناسبات بين المللی، بر توزيع 
جهانی قدرت به نفع كشورهای پيشرفته و تحكيم رهبری آنها بر اقتصاد جهانی، تأثير 

اساسی خواهد داشت.
 از آنجا كه سررشته بازهای پولی و مالی و رهبری سازمان های بازرگانی و تشكل های 
تسهيل كننده دانش و فناوری و اقتصاد، همراه با اختيار قانون سازی در نظام اقتصاد 
جهانی، در اختيار كش��ورهای ثروتمند غربی است، منبع درآمد و معيشت ملت های 
جهان س��وم، با بين المللی ش��دن اقتصاد و يكپارچگی تجاری و صنعتی، در دست 
كشورهای س��لطه گر قرار خواهد گرفت. اين فرآيند به تضعيف اقتصادهای ملی و 

افزايش وابستگی خواهد انجاميد.)22(
6.یكسانسازىفرهنگی

 تضعيف و تخريب فرهنگ ملت ها و حاكميت بخشيدن به فرهنگ غربی و وارداتی، 
امری زيربنايی و حياتی برای غرب است؛ زيرا:

 الف. يكسان سازی فرهنگی سبب سست شدن قدرت مقاومت ملت ها خواهد شد؛
 ب. يكسان سازی فرهنگی بقا و دوام جهانی سازی را به همراه دارد؛

 ج. با يكسان سازی فرهنگی تبديل كشورها به بازار فروش محصوالت غربی تسريع 
می شود؛

 د. ب��ا يكسان س��ازی فرهنگی جهت دادن ب��ه افكار عمومی جهانيان، تس��هيل 
می گردد؛

 ه . يكسان سازی فرهنگی زمينه ساز تسلط سياسی، امنيتی است؛
 و. با يكسان سازی فرهنگی، موانع حاكميت نظام تك قطبی از ميان می رود؛

 ز. با يكسان سازی فرهنگی قوانين نظام سلطه حالت فرا مرزی می يابد.
 ح. يكسان سازی فرهنگی بقای سلطه گری و سلطه پذيری را تضمين می كند.

 غرب كه طراح اصلی دوره س��وم اس��تعمار و مبتكر نظم نوين جهانی است، برای 

دستيابی به اهداف خويش، بيشترين سرمايه گذاری را در بخش تهاجم فرهنگی و 
جنگ نرم برای جهانی جهانی سازی فرهنگی و هويتی انجام می دهد. نوك پيكان نيز 

در مرحله نخست، به سوی جهان اسالم و سپس چين، روسيه و هندوستان است.
 كاهش و حذف تدريجی قدرت تأثيرگذاری رسانه های ملی، با هدف ارتقای توان 
تأثيرگذاری و جايگزين شدن رسانه های ماهواره ای، از طريق دگرگون سازی سليقه 
مخاطبان در سراس��ر جهان، منزوی ك��ردن فرهنگ های بومی و خرده فرهنگ ها، 
تخريب و حذف انديشه های استقالل طلبانه و فرهنگ های غنی و متعالی، گسترش 
مبانی فرهنگ غربی، محاصره اطالعاتی و سياسی مخاطب و بمباران های مستمر 
خبری در فرد، خانواده و اجتماع، با به كارگيری انواع شيوه های روان شناسی فردی و 

اجتماعی، در دستور كار نظام تبليغاتی و رسانه ای استعمار فرانو قرار دارد.)23(
7.حاكمیتبرسازمانهاوقوانینبینالمللی

 س��ازمان های بين المللی و قوانين جهانی در پيش��برد اهداف استعمارگران فرانو از 
اهميت بسيار برخوردار است. جهانی شدن و جهانی سازی نيازمند نظم، ثبات و امنيت 
است. نهادهای بين المللی به ابزارهای مهم برای ايجاد نظم جهانی، در خدمت منافع 

رهبران هشت كشور صنعتی قرار دارند.
 به عبارت ديگر، در نظام های طراحی ش��ده از سوی سياست گذاران استعمار فرانو، 
س��ازمان های بين المللی مجری خطمشی های قدرت های مسلط جهانی هستند تا 
از اين طريق، اس��تراتژی جهانی س��ازی اقتصادی، فرهنگی و هويتی تحقق يابد و 
حكومت های حاكم بر كش��ورهای توس��عه نيافته يا در حال توسعه، در چهارچوب 
قوانين بين المللی و نهادهای جهانی قرار گيرند. در استعمار فرانو، به تدريج، از قدرت 
و توان حكومت ها و دولت ها كاسته می شود و بر حوزه اختيارات سازمان های جهانی 
افزوده می گردد. تصميم گيری حكومت ها، محدود می شود و نظارت مجامع جهانی بر 

عملكرد دولت ها افزايش می يابد.)24(
 

پانوشت:
1( غربی سازی جهان، ص 67.

2( جنگ نرم و وضعيت كنونی ما، صص 15-14.
3( جنگ نرم و وضعيت كنونی ما: 29-34.

4( بيانات رهبری 1368/9/7.
5( بيانات رهبری 1386/6/20.
6( بيانات رهبری 1385/8/18.
7( بيانات رهبری 1388/6/8.

8( بيانات رهبری 1388/6/16.
9( بيانات رهبری 1372/5/5.

10( بيانات رهبری 1385/8/8.
11( جنگ نرم و وضعيت كنونی ما: 40-41.

12( استعمار فرانو: 70-71.

13( استعمار فرانو: 72-73.
14( آمريكا و انگليس، برای پيشبرد سياست های خود در ايران، به تشكل های فراماسونری و روشنفكران غرب زده 

روی آوردند و اردوگاه شرق به ايجاد احزاب وابسته، مانند حزب توده پرداخت.
15( استعمار فرانو: 73-77.
16( استعمار فرانو: 77- 78.
17( استعمار فرانو: 79-80.
18( استعمار فرانو: 80- 82.

19( استعمار فرانو: 82.
20( استعمار فرانو: 82-83.

21( استعمار فرانو: 84.
22( استعمار فرانو: 85-86.
23( استعمار فرانو: 86- 88.
24( استعمار فرانو: 88-89.
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    جلسه دوم 
 

راههاىتغییرساختارحكومت
 

 صرف نظ��ر از تغييرات قانونی در دولت ها و مس��ئولين كه نتيجه طبيعی برگزاری 
انتخابات مورد توافق جناح ها و گروه های سياسی رقيب در هر نظام سياسی است، به 
طور كلی راه های ايجاد تغيير اساسی در ساختار حكومت را با نام های مختلفی چون 

كودتا، انقالب، جنگ، جنبش، اصالح و شورش می دانند.
 

1.كودتا
 تغيير ناگهانی دولت با توسل به زور و به دست مقامات ارتشی و نظامی حكومت را 

»كودتا« می نامند. در كودتا نظام حكومتی دچار دگرگونی های اساسی نمی شود.)1(
 كودتا با انقالب تفاوت های زيادی دارد. از جمله: كودتا برخالف انقالب، مس��تلزم 
بسيج مردم نيست. كودتا به طور معمول ايدئولوژی فراگير ندارد. روند كودتا سريع تر 

است. شرايط الزم برای كودتا سهل تر و در دسترس تر است.
2.شورش

 ش��ورش به معنی مبارزه با اقتدار سياس��ی موجود اس��ت؛ اما ه��دف آن تعويض 
اش��خاصی اس��ت كه در رأس اموراند، نه دگرگونی خود ساختار سياسی)2(، گستره 
محدود، بی نظمی و ناهماهنگی و فق��دان رهبری يا رهبری پراكنده اعتراضات، از 

ديگر خصوصيات شورش است.
 

3.اصالحات
 كوشش برای تغيير محتاطانه در ساخت سياسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در عين 
اجتناب از خشونت را اصالحات يا رفرم)3( می نامند. اصالحات با انقالب تفاوت های 

مهمی دارد. از جمله:
 1. در انق��الب نارضايتی عمومی و فراگي��ر از وضعيت موجود جامعه و نوميدی از 
اصالح و بهبود امور و شرايط وجود دارد اما در اصالحات اجتماعی، نارضايتی در حد 

اعتراض به برخی از اشتباهات و كمبودهای موجود است.
 2. در انقالب مبارزات اجتماعی با خشونت و كوبندگی همراه است؛ اما در اصالحات، 
مبارزه اغلب بدون خشونت است و هر گونه رويارويی به صورت مناظره و نقدهای 

متقابل صورت می پذيرد.
 3. انقالب پديده ای مقطعی است. اصالحات يك پديده تدريجی و مداوم است.

4.جنبشاجتماعی
 جنبش های اجتماعی)4( معمواًل در تضاد با سازمان هايی هستند كه با اهداف و نگرش 
آن ها مخالف اند.)5( جنبش های اجتماعی را می توان به دو دسته »قديم« و در مفهوم 
كالس��يك )مانند جنبش كارگری(، و »جديد« )مانند جنبش زنان، جنبش جوانان، 

جنبش ضد جهانی شدن و ...( تقسيم نمود.
 

5.انقالب
 از انقالب)6( تعاريف بس��ياری ش��ده اس��ت. برخی انقالب را »فرآيند تغيير اساسی 
نظام سياس��ی كه با بسيج توده ای در يك جنبش اجتماعی همراه است و با توسل 
به خشونت در س��رنگونی نظام موجود كامياب می شود و حكومت تازه ای تشكيل 

می دهد« تعريف می كند.)7(
 به طور كلی اين موارد را می توان به عنوان ويژگی های انقالب ذكر كرد:

 1. تغيير ساختارها و نهادها،
 2. حضور توده ای مردم،

 3. وجود رهبری متمركز،
 4. پيدايش نارضايتی زياد و عمومی از شرايط حاكم،

 5. ظهور و گسترش ايدئولوژی انقالبی،

 6. روند سريع و ناگهانی، 
 7. خشونت.)8(

 6. انقالب رنگی 
 مجموعه تحوالت سياس��ی كه در برخی از كشورها از سال 2000 ميالدی به بعد 
به وقوع پيوست و تغييرات مهمی در ساختارهای سياسی اين كشورها، بدون اعمال 
خشونت ايجاد كرد، سبب شد كه مفاهيم جديدی وارد ادبيات سياسی جهان بشود. از 

جمله اين مفاهيم مفهوم انقالب رنگی)9( است.
 عناصر مشترك در انقالب های رنگی 

 اقتدارگرايی: وجود يك رژيم اقتدارگرا در همه كشورهايی كه انقالب رنگی در آن جا 
طراحی و اجرا شده است قابل مشاهده و بررسی است.

 وابستگی به بيگانه: نفوذ و حضور قدرت خارجی و ارتباط با نهادهای درون حاكميتی 
از طريق برقراری ارتباط با نخبگان جوامع، خصوصيات مشترك ديگر انقالبات رنگی 
اس��ت. تا آنجا كه می توان گفت انقالب رنگی معمواًل با حمايت و دخالت مستقيم 

بيگانگان همراه است.
 تغيير دولت نه تغيير نظام ها و حكومت ها: در همه كشورهايی كه با پديده انقالب 
رنگی مواجه شده اند، پس از وقوع انقالب، حكومت و ساختار سياسی دست نخورده 

مانده؛ اما دولت به يك دولت غرب گرا تبديل شده است.
 بروز اعتراض ها و ناآرامی های مدنی از طريق مش��اركت مس��تقيم مردم و رهبران 
مخالف: ش��اخصه ديگر اين انقالب ها آن اس��ت كه در آن ها تغييرات از طريق نا 
آرامی های مدنی، مس��المت آميز و بدون خونريزی ب��ه وقوع می پيوندند. در جريان 
اعتراضات، مردم در كمپينگ های انتخاباتی قبل و بعد از انتخابات شركت می كنند؛ و 

با برگزاری راهپيمايی ها و تجمعات آرام خواسته های خود را دنبال می كنند.
 استفاده نمادين از يك رنگ به خصوص: يكی از مشخصه های مشترك انقالب های 
رنگی - همانطور كه از نامشان پيداست - استفاده نمادين از يك رنگ به خصوص 
- كه معمواًل رنگ يك گل اس��ت - می باش��د. مثاًل در اوكراين رنگ نارنجی، در 

گرجستان رنگ قرمز، در قرقيزستان رنگ صورتی، رنگ نمادين انقالب بود.
 وجود دولت های نوپا و متزلزل: خصوصيت ديگر كش��ورهايی كه با انقالب رنگی 
مواجه شدند وجود دولت های نوپا و متزلزل است. در اين كشورها اگر چه حكومتی 
اقتدارگرا بر سر كار بوده است، اما دولت های حاكم به دليل نداشتن الگوهای مناسب 
حكومت��ی كه با نيازهای اكثريت جامعه منطبق باش��د، دچار س��ردرگمی و تزلزل 

حكومتی بوده اند.
 توسعه نيافتگی: كشورهايی كه در آن ها انقالب رنگی رخ داده به طور معمول دارای 
اقتصادی توسعه نيافته يا در حالت توسعه بوده و با ناكارآمدی اقتصادی ناشی از رانت 
خواری، رشوه گيری و سوءاستفاده از موقعيت های شغلی و در نهايت فساد اقتصادی 

مواجه بوده اند.
 وجود تعارض های اجتماعی: پايين بودن رفاه اجتماعی اكثريت مردم و وجود نوعی 
تعارض های نژادی، قومی، محلی و مذهبی، ديگر خصوصيت مشترك كشورهايی 

است كه تجربه انقالب رنگی را از سر گذرانده اند.)10(
7.انقالبمخملی

 مفهوم نوپای انقالب مخملی)11( را برخی با انقالب رنگی يكی می دانند. حال آن كه 
بين اين دو تفاوت هايی وجود دارد؛ از جمله:

 1. انق��الب مخمل��ی تغيير بنيادين نظام و س��اختار حكومت اس��ت. مانند تجربه 
چكس��لواكی كه در آن، انقالب به تغيير رژيم كمونيستی انجاميد و در نهايت نظام 
س��رمايه ساالری را در اين كش��ور حاكم ساخت. حال آن كه انقالب رنگی چيزی 
فراتر از تغيير مسالمت آميز دولت و انتقال قدرت از حاكمان به مخالفان نيست. نظير 
آنچه كه در صربس��تان سال 2000، گرجستان س��ال 2003، اوكراين سال 2004 و 

قرقيزستان سال 2005 اتفاق افتاد.
 2. در انقالب مخملی، نفوذ و عامليت قدرت های بيگانه حداقلی است و بار اصلی 
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انقالب بر دوش رهبران مخالف حكومت درون كشور است. اما انقالب رنگی به طور 
معمول با حمايت و دخالت مستقيم بيگانگان همراه است.

 3. از نظر مبانی نظری، انقالب مخملی بيشتر از طريق تبليغات رسانه ای موسوم به 
»راديوی آزاد« و تعامالت غيرعلنی با روشن فكران بلوك شرق در دوران جنگ سرد 
شكل گرفت؛ در حالی كه انقالب های رنگی بر اساس مبانی جديد سياست خارجی 

آمريكا در دوران فروپاشی شوروی، طراحی و به مورد اجرا گذارده شد.
 4. انقالب مخملی ممكن است با مقداری خشونت همراه شود. اما در انقالب های 
رنگی حاكمان به هيچ عنوان برای متوقف كردن تظاهرات عمومی از نيروی نظامی 

استفاده نكردند.
 رهب��ران مخال��ف و انقالبی در انقالب مخملی بيرون از س��اختار قدرت حكومت 
پيش��ين قرار داش��تند، اما در انقالب رنگی، رهبران اصلی انقالب پيش از تغييرات 
دارای سمت های مهمی چون صدارت يا وزارت بودند. همينطور رهبران بر كنار شده 
همچنان به حيات سياسی خود ادامه می دهند و ممكن است در صورت تغيير شرايط 

مجدداً به قدرت بازگردند.)12(
 

8.جنگنظامی
 از ديگر راه های تغيير ساختار حكومت، جنگ نظامی است. »جنگ«؛ حمله ای نظامی 
يك يا چند كشور به يك يا چند كشور ديگر با هدف تصرف جغرافيايی يا سرنگون 

ساختن حكومت سياسی آن كشور است.
 

9.جنگداخلی
 جنگ داخلی از جهاتی به كودتا و شورش شباهت دارد. اما ابعاد و گستره عامالن آن 
وسيع تر از كودتا است و از نظر سازمان دهی جريان اعتراضات و مبارزه و گستردگی 

اهداف مورد نظر هم در مرتبه باالتری از شورش قرار می گيرد.)13(
10.جنگنرم

 صورت ديگر ايجاد تغيير در س��اختار سياسی و فرهنگی حكومت ها و ملت ها نوع 
نوينی از جنگ اس��ت كه »جنگ نرم« خوانده می شود. جنگی كه در آن بر خالف 
جنگ سخت، سخن از حربه های نظامی و برخوردهای خونين و خشونت آميز نيست، 
بلك��ه جنگ، تعريف و نمودی نرم اف��زاری دارد؛ گر چه در غايات و اهداف با جنگ 

سخت و نظامی، مشترك است.
 جنگ نرم نزاعی است كه به جای تصرف نظامی سرزمين دشمن، از طريق حكومتی 
دس��ت نشانده، می توان مردم آن كشور را تس��خير كرد و برآن ها حكومت كرد راه 
تسخير مردم به گونه ای است كه خود آنان خواسته های دشمن را محقق می سازند 
در جنگ نرم قاعده اين است كه قلب و مغز افراد تسخير شود و كسانی كه قلب و 

ذهنشان تسخير شد در راستای اهداف دشمن خود عمل می كنند.
 در جنگ نرم مهم ترين سالح برای تغيير نگرش و باورهای افراد و جامعه »رسانه ها« 

هستند.
 ساز و كار تأثيرگذاری رسانه ها برای تصرف قلب ها و تسخير ذهن ها چگونه است؟

 يكی از مهم ترين نظريه ها كه در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، استفاده 
از نظريه كاشت)14( است.

 اين نظريه را »جرج گرينر«، رئيس پيشين دانشكده ارتباطات دانشگاه پنسيلوانيا ارائه 
كرده است برخالف نظريه های سنتی كه تأثير رسانه ها را بر رفتار افراد مستقيم و 
فوری فرض كردند نظريه كاشت چند فرض اصلی را برای شكل گيری نظريه خود 

ارائه می كند.
 - كاشت روندی رو به انباشت و تراكمی دارد.

 - تماشا با استفاده از رسانه عادت گونه و غيرانتخابی است.
 - روند كاشت چند وجهی است.

 - كاشت به رايج سازی يك روند می انجامد.
 در اين نظريه با افزايش استفاده از رسانه ها ، ميزان كاشت نيز افزايش می يابد. به 

اعتقاد »گرينر« اهميت رسانه ها در خلق راههای مشترك، انتخاب و نگريستن به 
رويدادهاست.

 براين اساس رسانه ها می توانند به جای انتقال پيام واقعی، پيام رسانه ای بسازند! كه 
اصاًل وجود خارجی ندارد و نوعی مهندسی ذهن مخاطب را به عهده می گيرد. زيرا 

رسانه ها آثار بلند مدت، غيرمستقيم، تدريجی، و تراكمی دارند.
 بی گمان جنگ نرم از جهات بسيار، بر جنگ سخت ترجيح دارد. موارد زير می تواند 
به عنوان مهمترين علت ترجيح جنگ نرم باشد: 1. خسارت كم 2. پنهان بودن 3. 
وسيع تر بودن گستره نتايج 4. عميق بودن اثرگذاری ها 5. كاهش امكان مقابله 6. 
پايين بودن تبعات روانی و تبليغاتی برای نيروی مهاجم 7. مس��اعدتر بودن زمينه 

عمومی موفقيت 8. ماهيت تفرقه انگيز)15(.
 ما در سال های گذشته شاهد تغييراتی بوديم كه حكومت ها و دولت هايی بدون وجود 
تهديد و اجبار ، يا تطميع و هزينه محسوسی، سرنگون شدند كه به نظر می رسد اين 
تحوالت مبتنی بر ظهور قدرت و جنگ جديدی است كه از آن به عنوان قدرت نرم 

و جنگ نرم ياد می شود.
 قدرت نرم از طريق توليد و توزيع آموزه ها و ارزش های خاص و جذاب، بنيان های 
ارزشی و اركان حمايتی كشور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راستای وضعيت 
مطل��وب خويش تغيير می دهد. اين گونه تغييرات به طور معمول از زير س��اخت ها 
وشبكه های توليد و توزيع انديشه ها و هنجارها، به ويژه حوزه های آموزشی، فرهنگی 

و رسانه ای آغاز می شود.
 در قدرت نرم، بر خالف قدرت س��خت، مخاطب ن��ه از روی اجبار و اكراه، بلكه با 
رضايت مندی تن به قدرت جديد می دهد و خواس��ته های قدرتمند را اجابت و اجرا 
می كند. به تعبير ديگر ق��درت نرم به جای تحميل و ناگزير كردن مخاطبان، آنان 
را متقاعد و همسو می سازد و هر نوع مانع يا انگيزه مقاومت ملی، اخالقی، حيثيتی، 

هويتی و دينی را از ذهن مخاطب باز می ستاند.
 ج��وزف نای)16( قدرت نرم را به منظور نمايان��دن تاثيرات عوامل موثر بر عملكرد 
واحدهای مستقل و حكومت ها ابداع نمود كه شامل قدرت سخت و قدرت اقتصادی 
نبود. در قدرت نرم بر روی »ذهن« و »رفتار«، س��رمايه گذاری می شود تا »عينيت 

مجازی« توليد كند.
 دكتر كرالنتزيك، پژوهش��گر بنياد كارنگی قدرت نرم را اين گونه تعريف می كند 

كه: 
 »قدرت نرم به آن دسته از قابليت ها و توانايی های كشور اطالق می شود كه با به 
كارگيری ابزاری چون فرهنگ، آرمان يا ارزش های اخالقی به صورت غيرمستقيم بر 

منافع يا رفتار يا موجوديت ديگر كشورها اثر می گذارد.«
 قدرت نرم توانايی شكل دهی به ترجيح ذهنی ديگران است و به صورت پراكنده 

عمل می كند تا قدرت دفاع را از حريف سلب نمايد.
 اگرچه بين س��ه بخش قدرت يعنی قدرت س��خت، قدرت اقتصادی و قدرت نرم 
ارتباطی منطقی و ارگانيك برقرار اس��ت اما امروزه دو بخش اول قدرت به عنوان 

پشتيبان عمل می كنند و نقش كليدی و راهبردی بر قدرت نرم استوار است.
 قدرت نرم دارای ويژگی ها و كاربردهای متنوع و پيچيده ای است كه از اعمال حداقل 
تغيي��ر رويه و رفتار حكومت های ه��دف، آغاز و تا تغيير دولت ها و براندازی بنيادی 

حكومت ها را شامل می گردد.
 اما آنچه موجب نگرانی اس��ت؛ كاركردی از قدرت نرم است كه كشورهای همانند 
ايران را هدف قرار داده است كه از آن به عنوان جنگ نرم و براندازی نرم ياد می شود 

يعنی خطرناك ترين كاركرد قدرت نرم.
 جنگ نرم)17( در برابر جنگ س��خت)18( در حقيقت ش��امل هر گونه اقدام روانی و 
تبليغات رسانه ای است كه جامعه هدف را نشانه می گيرد و بدون درگيری نظامی و 

گشوده شدن آتش، رقيب را به انفعال يا شكست می كشاند.)19(
 جنگ نرم در پی از پای در آوردن انديش��ه و تفكر مخاطب جامعه هدف اس��ت تا 
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حلقه های فكری و فرهنگی آن را سست كرده و با بمباران خبری و تبليغاتی در نظام 
سياسی - اجتماعی حاكم تزلزل و بی ثباتی تزريق كند.)20(

 به گفته جين ش��ارب)21(، هدف جنگ نرم تغيير دولت های نامطلوب يا فروپاش��ی 
حكومت ها و كسب قدرت سياسی است و به صلح طلبی، اعتقادات اخالقی و مذهبی 
ربطی ندارد. جنگ نرم گزينه ای به جای جنگ سخت و مسلحانه برای رويارويی با 

حكومت های مورد نظر است.)22(
 

  
 

پانوشت:
1( گيدنز، 1386: 1013
2( گيدنز، 1386: 1013

.Reform )3
.Movements Social )4

5( گيدنز، 1386 : 1017
.Revolution )6

7( گيدنز 1386: 1013
8( همان.

.Color Revolution )9
10( جنگ نرم و وضعيت كنونی ما: 71-82.

.Velvet Revolution )11
12( بهشتی پور، 1388.

13( جنگ نرم و وضعيت كنونی ما: 103-104.
.cultivation )14

15( جنگ نرم و وضعيت كنونی ما: 112-116.
16( جوزف نای در سال های اخير در تبيين نظريات خود، پيرامون قدرت به سه نوع قدرت اشاره می كند.ابتدا قدرت 
سخت را مورد واكاوی قرار می دهد كه بر مبنای زور و تهديد عمل می كند، سپس قدرت اقتصادی را معرفی می كند 
كه قلمرو آن هزينه، تطميع و پاداش است و در نهايت به معرفی قدرت نرم می پردازد كه بر مبنای جاذبه عمل می كند 

و آن را قدرت برتر دنيای معاصر معرفی می نمايد.
.Soft War )17

.Hard War )18
19( انصاری، 1386.

20( ماه پيشانيان،1386 :57-74.
21( مغز متفكر براندازی نرم، تئوريس��ين روش های 198 گانه نافرمانی مدنی و همچنين مدير مؤسس��ه آمريكايی 

آلبرت انيشتن 
22( جنگ نرم: 29.

------------------
   

 جلسه سوم 
 

 مبانینظرىتهدیداتنرم
  

آگاهیفرهنگی
 برای تبيين مبانی نظری تهديدات نرم از الگوهای مختلفی استفاده شده است. يكی 

از اين الگوهای نظری، الگوی فرهنگی »وندرلی«)1( است.
 از منظر »وندرلی« فرهنگ)2( عبارت از مجموعه نظرات، نگرش ها، آداب و رسوم، 
سنت ها و رفتارها است. از نظر او فرهنگ در گذر تاريخ و بر اثر عوامل متنوعی نظير 
عوامل تاريخ، مذهب، زبان، هويت قومی، حماسه ها، افسانه ها و جز آن، فراباليده است 
و الجرم هر نوع تغييری در آن، مستلزم درك عميق هريك از اين عوامل است. به 

تعبير روشن تر، ايجاد تغيير در عناصر يك فرهنگ مستلزم آگاهی فرهنگی)3( است.
 منظور از آگاهی فرهنگی »توانايی تشخيص و درك آثار فرهنگ يك ملت يا قوم 

بر ارزش ها و رفتارهای آنان« است)4(.
 از نظر او آگاهی فرهنگی طی يك فرآيند پنج مرحله ای شكل می گيرد. آن مراحل 

به شرح زيرند:
 1. كس��ب داده ها؛)5( در سلسله مراتب ش��ناخت فرهنگی، داده ها نازل ترين شكل 
اطالعات محسوب می شوند. داده ها، پيام ها و عالئمی هستند كه به وسيله انسان و 

يا ابزارهای مكانيكی و الكترونيكی، از محيط دريافت می شوند.
 2. اطالعات؛)6( به داده هايی اطالق می ش��ود كه برای آگاهی از معنا و مفهوم آنها، 

مورد پردازش قرار می گيرند.
 3. دانش؛)7( به اطالعاتی اطالق می شود كه برای دستيابی به معنا و مفهوم عميق تر، 

برای استفاده عملی، مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد.
 4. بينش؛)8( حاصل تلفيق دانستنی ها و داوری پيرامون آنها در يك موقعيت معين و به 
منظور درك روابط درونی بين آنها، است. بينش فرهنگی نيز به آگاهی عميق از يك 
فرهنگ اطالق می شود كه موجب آگاهی از فرآيندهای فكری، مؤلفه های انگيزشی 

و ساير عوامل مؤثر بر رفتار می شود.
 5. توانش)9( فرهنگی؛ عبارت اس��ت از تلفيق بينش فرهنگی و فهم فرهنگی كه 

موجب آگاهی نسبت به مقاصد عوامل و گروه های خاص می شود.)10(
 در كشور ما در مراحل داده و اطالعات مشكلی نيست اما در مرحله دانش، بينش 
و توانش فرهنگی كاستی هايی وجود دارد و بيشترين ضعف و تهديد در حوزه علوم 
انسانی است زيرا بيشتر آنها وارداتی و غيربومی است. در مراحل بينش و توانش نيز 
دستگاه های فرهنگی و آموزشی و رسانه ای ما ضعيف عمل كرده اند و دشمن نيز از 

همين ضعف سوء استفاده می كند.
 مراحل پنج گانه آگاهی فرهنگی را می توان به شرح مندرج در تصوير ترسيم كرد:
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 همانگونه كه تصوير نش��ان می دهد »آگاهی فرهنگی« طی يك فرآيند سلس��له 
مراتبی صورت می گيرد كه در آن هر مرحله مقدمه ای ضروری برای مرحله بعدی 

است.
 »وندرلی« بر اين باور است كه فرهنگ از سه مؤلفه زير تشكيل شده است: 1. عامل 

شكل دهنده فرهنگ، 2. متغيرهای فرهنگی، 3. تجليات فرهنگی.
 منظور از عوامل شكل دهنده فرهنگ، ويژگی هايی نظير زبان، مذهب و عقايد را در 

برمی گيرد.
 جامعه شناس��ان)11( و روانشناس��ان اجتماعی)12( متغيرهای فرهنگی را به س��ه نوع 

رفتارها)13(، ارزش ها)14( و شناخت)15(ها تقسيم كرده اند.
 رفتارها، كنش های ظاهری و مشهود يك فرهنگ هستند. »ارزش ها« به اصولی 
گفته می شود كه افراد يك فرهنگ برای ارزشيابی گزينه ها و نتايج تصميم گيری های 
خود مورد استفاده قرار می دهند. »شناخت« به راهبردها و فرآيندهايی گفته می شود 
كه در تصميم س��ازی، ادراك و بازنمايی دانستنی های مربوط به يك فرهنگ مورد 

استفاده قرار می گيرند.
 به تعبير ديگر، ش��ناخت نوعی فرآيند ذهنی است كه مؤلفه هايی همچون آگاهی، 

ادراك، استدالل و شيوه داوری و قضاوت را در برمی گيرد)16(.
 هافستد)17( با مرور دامنه تأثيرات تهديدات نرم فرهنگی در كشورهای ديگر، نشان 
داده اس��ت كه اثربخشی آن اقدامات مستلزم درك ژرف چند ارزش خاص است. از 
نظر او آن ارزش ها كه تأثيری عميق بر كنش ها و رفتارهای مردم دارند، عبارتند از:

 1. فردگرايی- جمع گرايی؛
 2. دوری و نزديكی به قدرت؛

 3. ترديد گريزی؛
 4. رابطه محوری- كار محوری؛

 5. حال نگری- آينده نگری؛
 6. پايبندی به آداب و رسوم؛

 7. تأثيرپذيری از شرايط.
 س��رانجام، س��ومين مؤلفه فرهنگی كه متوليان و مجريان تهديدات نرم فرهنگی 
آگاه��ی از آن را ض��روری می دانند، »تجليات فرهنگی« اس��ت. منظور از تجليات 

فرهنگی »رفتارها، الگوی گفتاری و نگرش های مشهود يك فرهنگ« است.)18(
 مؤلفه ها و عناصر مورد بحث در س��طور باال را می توان، به شرح مندرج در تصوير 

زير خالصه كرد:
 

  همانگونه كه مفاهيم مندرج در تصوير نشان می دهد تجليات فرهنگی )كنش ها و...( 
در متغيرهای فرهنگی )ارزش ها، رفتار و شناخت ها( ريشه دارند و متغيرهای فرهنگی 
نيز در عوامل شكل دهنده فرهنگی ريشه دارند. بنابراين، برای تأثير نهادن بر تجليات 
فرهنگی يك قوم يا ملت، ناگزير بايد بر متغيرها و پيشينه فرهنگی آن ملت يا قوم 
تأثير نهاد و هدف جنگ نرم نيز تاثير بر پيش��ينه فرهنگی، متغيرهای فرهنگی و 

تجليات فرهنگی است.
 

ویژگیهاىجنگنرم
 از ويژگی های جنگ نرم می توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

 1. جنگ نرم در پی تغيير قالب های ماهوی جامعه و ساختار سياسی است؛ در اين 
جنگ، باورها و ارزش های اساسی يك جامعه مورد هجوم برای تغيير قرار می گيرد. 
با تغيير باورهای اساسی جامعه، قالب های تفكر و انديشه دگرگون شده و مدل های 
رفتاری جديدی شكل می گيرد. مدل های رفتاری جديد به گونه ای است كه به جای 
رفتارهای حمايتی از ساختار سياسی، رفتارهای چالشی جايگزين شده و اين رفتارها 

به سمت ساختار شكنی جهت می يابد.
 2. آرام، تدريجی و زير سطحی است؛ جنگ نرم دفعی، شتابان و پرتحرك در يك 
مقطع نيست. اين جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدريجی به سمت 
جلو حركت می كند. آرام و تدريجی بودن اين جنگ به گونه ای است كه بسياری آن 
را تشخيص نمی دهند. جنگ نرم زير سطحی، غيرآشكار و به همين دليل نامحسوس 

است.
 3. جنگ نرم نمادساز است؛ نمادسازی با بهره گيری از نمادهای تاريخی برای ارائه 
و نمايش تصويری مطلوب از خود يك ويژگی برجسته از جنگ نرم است. در اين 
جنگ تالش می شود تصويری شكست خورده، نااميد و مأيوس از حريف ارائه شود 
و در مقابل مهاجم با نمادسازی و تصويرسازی، خود را پيروز و موفق نشان می دهد. 

در اين ويژگی عمليات روانی در حد اعلی خود انجام می شود.
 4. پايدار و بادوام است؛ نتايج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پايدار و بادوام خواهد 
بود. هدف اصلی در جنگ نرم تغيير باورها و اعتقادات است. چنانچه اين تغيير حاصل 
گردد، به راحتی تغيير مجدد و بازگشت به حالت اوليه ميسر نمی باشد. در جنگ گرم 
و نظامی، يك سرزمين تصرف شده را ظرف چند ساعت، می توان باز پس گرفت. اما 
در جنگ نرم، اگر دشمنان موفق به تصرف افكار و دل های جامعه هدف گردند، به 

راحتی نمی توان آن را باز پس گرفت و تغيير مجدد زمان بر می باشد.
 5. جنگ نرم پرتحرك و جاذبه دار اس��ت؛ جنگ نرم كه به صورت تدريجی و آرام 
شروع می شود، در نقطه ای به دليل ايجاد جاذبه های كاذب، خود جامعه هدف را برای 
تحقق اهداف به كار گرفته و از اين طريق بر دامنه تحركات آن افزوده می گردد. در 
واقع با گذشت زمان، بسياری از بازيگران و حتی بازيگردانان جنگ نرم به صورت 
خواس��ته يا ناخواست از درون جامعه هدف، به استخدام كارگزاران اصلی جنگ نرم 

در می آيند.
 6. جنگ نرم هيجان ساز است؛ با نمادسازی ها، اسطوره سازی ها و خلق ارزش های 
جديد، در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف، نهايت سوء استفاده انجام می گيرد. 

مديريت احساسات يك ركن در مهندسی جنگ نرم به حساب می آيد.
 در مديريت احساسات، تالش می شود از احساسات و عواطف جامعه هدف، به عنوان 
پلی برای نفوذ در افكار و انديشه ها برای ايجاد تغيير و دگرگونی در باورها استفاده 
شود. احساسات و عواطف به دليل تحريك پذيری، زمينه های خلق بحران را فراهم 

می سازد.
 7. جنگ نرم آسيب محور است؛ آسيب های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، 
ميدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسايی نقاط آسيب جامعه 
هدف، در حوزه های ذكر شده، فعاليت های خود را سامان داده و با خلق آسيب های 

جديد، بر دامنه تحركات خود می افزايند.

تهديدات نرم  و
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 8. جن��گ نرم چند وجهی اس��ت؛ پر دامنه بودن و برخ��ورداری از وجوه مختلف از 
ديگر ويژگی های جنگ نرم اس��ت. در اين جنگ، از تمامی علوم، فنون، شيوه ها و 

روش های شناخته شده و ارزش های موجود استفاده می گردد.
 9. جنگ نرم تضاد آفرين است؛ جنگ نرم از محيطهای آسيب دار در جامعه هدف، 
شروع می شود و با ايجاد گسل های متعدد در بخش های گوناگون جامعه و از طريق 
متفاوت كردن باورها، ارزش ها و شكل دهی به رفتارهای جديد، اعضای يك جامعه 
در برابر همه قرار می دهد. تضادهای به وجود آمده از طريق جنگ نرم، همبستگی 
اجتماع��ی و وحدت ملی را بر هم می زن��د و زمينه های بروز بحران و درگيری های 
داخلی را فراهم می سازد. بنابراين تخريب وحدت ملی يكی از پيامدها و ويژگی های 

جنگ نرم است.
 10. جنگ نرم ترديد آفرين اس��ت؛ در جنگ نرم، ايجاد ترديد و بدبينی نس��بت به 
بس��ياری از مسائل، يك اصل و قاعده است. در اين جنگ با ايجاد نااميدی و يأس 
ش��روع می شود. برای توفيق در اين جنگ، با تكيه بر سنت ها، البته با نوپردازی به 
صورت ظريف و آرام، در باورها و اعتقادات اساس��ی ترديد ايجاد می شود و به مرور 
بر دامنه اين ترديدها افزوده شده تا در نهايت به ايجاد تغييرات اساسی در باورها و 

ارزش ها دست يابد.
 11. جنگ نرم از ابزار روز استفاده می كند؛ در جنگ نرم از پيشرفته ترين تكنيك های 
روز استفاده می گردد. فضای مجازی و سايبری محيط اصلی جنگ نرم در شرايط 
كنونی به حساب می آيد. اين فضا، امكان اغواگری با ايجاد جاذبه های گوناگون و خلق 

بسترهای الزم برای سوار شدن به امواج احساسات را به خوبی فراهم می سازد.
 

اهدافجنگنرم
 اگر جنگ را يك نوع رويارويی، مقابله و كش��مكش بين دو طرف تصور كنيم، در 
اين جنگ هر يك از طرفين به دنبال اهدافی هستند. هر گاه تهاجمی، جنگ نرم را 
عليه مجموعه ای آغاز نمايد، در جامعه هدف به دنبال دستيابی به چهار هدف عمده 

می باشد.
 1. ايجاد تغيير در اعتقادات و باورها

 مهمترين و اصلی ترين هدف جنگ نرم را بايد ايجاد تغيير و دگرگونی در باورها و 
اعتقادات جامعه هدف جنگ نرم دانست. اعتقادات و باورها، اساس حركت يك جامعه 
به ش��مار می آيند. هر انسانی بر اساس باورها و اعتقادات خود به زندگی اش جهت 
می دهد. بنابراين اگر كسانی بخواهند در مسير حركت يك ملت و جامعه اختالل يا 
تغييری ايجاد كنند، بايد به سراغ تغيير باورها و اعتقادات آنان بروند. بنابراين در جنگ 

نرم اساسی ترين هدف، ايجاد تغيير در باورها و اعتقادات است.
 2. ايجاد تغيير در افكار و انديشه ها

 چنانچه دشمنان يك ملت، با جنگ نرم بتوانند در باورها و اعتقادات يك ملتی رسوخ 
كرده و با ايجاد ش��ك و ترديد، آن باورها و اعتقادات را مخدوش و متزلزل نمايند، 
زمينه ها و بس��ترهای الزم برای هدف بع��دی، يعنی ايجاد تغيير در چگونگی فكر 
كردن و انديشيدن در حوزه های گوناگون فراهم می شود. بنابراين هدف عمده ديگر 

در جنگ نرم، ايجاد تغيير در افكار جامعه است.
 3. ايجاد تغيير در رفتار

 رفتارهای يك جامعه، مبتنی بر اعتقادات، باورها و چگونگی فكر كردن و انديشيدن 
افراد آن جامعه می باش��د. با تغييرات اساس��ی در اين مبان��ی، مدل های رفتاری در 
حوزه ه��ای گوناگون تغيير می كند. در واقع مدل های رفت��اری در هر جامعه ای، بر 
اساس نوع باورها و اعتقادات و چگونگی فكر و انديشه در آن جامعه شكل می گيرد. 
بديهی است كه باتغيير هر نوع باور و انديشه ای، مدل های رفتاری جديد بر اساس 

باورها و افكار جديد جايگزين مدل های قبلی می گردد.
 4. ايجاد تغيير در ساختار سياسی 

 هدف نهايی در جنگ نرم عليه يك ملت، ايجاد تغيير و دگرگونی در ساختارهای 

سياس��ی آن جامعه و جايگزين كردن ساختارهای جديد می باشد. اهداف  ذكر شده 
در ي��ك فرآين��د و به صورت خطی دنبال می گردد. با ايجاد تغيير در باورها، افكار و 
رفتارهای يك جامعه، به صورت طبيعی مدل رفتارهای حمايتی از ساختار سياسی 

موجود، تغيير پيدا كرده و مدل های چالشی جايگزين آن می شود.
 در يك جامعه، مردم در ش��رايطی با نظام سياس��ی خود به چالش بر می خيزند كه 
ديگر آن را مشروع ندانند و از نظر آنان مسئوالن سياسی مقبوليت خود را از دست 
داده باشند. بنابراين مشروعيت زدايی و مقبوليت زدايی برای ايجاد بحران، ناآرامی و 
بی ثبات سازی در جامعه هدف، از كار ويژه های  اصلی جنگ نرم به حساب می آيد. 
هر گاه يك نظام سياسی مشروعيت و مقبوليت خود را بين ملتش از دست بدهد، به 
راحتی زمينه های الزم برای تغيير آن ساختار و نظام سياسی و جايگزين شدن يك 

نظام و ساختار جديد فراهم می گردد.)19(
 

حوزههاىتأثیرتهدیداتنرم
 اگر برای يك نظام اجتماعی چهار حوزه سياسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی قائل 
شويم، تهديد نرم می تواند در اين چهار حوزه، انديشه ها، ارزش ها و رفتارها را تحت 

تأثير قرار دهد.
 

حوزهفرهنگی
 »فرهنگ« بيانگر شخصيت و هويت ملی يك كشور است، فرهنگ هر كشور دارای 
سه سطح كلی است. زيرساخت های فكری، جهان بينی و باورهای جامعه، سطح اول 

فرهنگ تلقی می شود.
 مجموعه بايدها و نبايدها )ايدئولوژی و ارزش ها( س��طح دوم فرهنگ را تش��كيل 
می دهد. الگوهای رفتاری، اليه س��وم فرهنگ ملی تلقی می شود. اين تأثير در سه 
سطح راهبردی، ميانی و تاكتيكی شامل نخبگان، مردم و نيروهای مسلح می شود و 

دارای ابعاد زير است:
 1. تهديد باورهای بنيادين يك كش��ور در سه حوزه فرهنگ استراتژيك، فرهنگ 

عمومی و فرهنگ دفاعی و در سه سطح )نخبگان، مردم و نيروهای مسلح(؛
 2. تهديد ارزش های اساسی يك كشور در سه حوزه فرهنگ استراتژيك، فرهنگ 

عمومی و فرهنگ دفاعی و در سه سطح )نخبگان، مردم و نيروهای مسلح(.
 3. تهديد الگوهای رفتاری يك كش��ور در سه حوزه فرهنگ استراتژيك، فرهنگ 

عمومی و فرهنگ دفاعی در سه سطح )نخبگان، مردم و نيروهای مسلح(.
 فرهنگ استراتژيك يك كشور بر نوع ادراك و الگوهای رفتاری نخبگان و رهبران 
يك كش��ور تأثير می گذارد. در صورت وقوع تهديد نرم در اين سطح، كشور حريف 
می تواند با مديريت خود، انديشه و عزم رهبران و نخبگان را تحت تأثير قرار دهد. 
ايجاد ناپايداری ذهنی، غلبه بر سيستم تصميم گيری، تغيير ذهنيت و نگرش و تأثير بر 
انتخاب ها و تصميم ها، پيامدهای تهديد نرم در حوزه راهبردی است. همچنين تهديد 
نرم در حوزه فرهنگ ملی می تواند بر باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری مردم تأثير 

گذارد و موجبات گسيختگی اجتماعی و فروپاشی روانی را فراهم كند.
 هم چني��ن تهديد نرم می تواند عزم و اراده نبرد و قدرت بازدارندگی روانی نيروهای 
مسلح را از بين ببرد. بی ارزش تلقی شدن مقاومت در برابر دشمن و فروپاشی روانی 
و سلب اراده حماسی و... را می توان به عنوان پيامدهای تهديد نرم در اين سطح نام 

برد.


حوزهسیاسی
 دولت ها به عنوان يك واحد سياسی در نظام بين الملل با مؤلفه های جمعيت، قلمرو، 
حكومت و حاكميت و نظام ارزشی مشخص، شكل می گيرند و همواره با تحوالتی 

از داخل و خارج مواجه می شوند.
 برخی از تحوالت موجب افزايش و برخی موجب تضعيف قدرت سياسی آنها می شود. 
هر نظام سياسی برای حفظ و بقای خود، نيازمند ثبات سياسی و انسجام ملی است. 

تهديدات نرم  و
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بنابراين افزايش مشروعيت سياسی نخبگان و رهبران يك كشور به توانايی های آنها 
در ايجاد انسجام سياسی و برخورداری از حمايت، رضايتمندی و قدرت اقناع سازی 
و افكار عمومی است. به طور طبيعی در صورتی كه يك دولت نتواند قدرت سياسی 
الزم را در حوزه داخلی و خارجی ايجاد نمايد، با بحران ها و تهديدات مختلف سياسی 

مواجه خواهد شد.
 ميزان اقتدار سياسی يك كشور در جامعه، ميزان انسجام و همزيستی مسالمت آميز 
و حف��ظ هويت و يكپارچگی ملی، و ميزان توليد و بازتوليد هنجارهای سياس��ی و 
به جريان انداختن گفتمان های مس��لط در درون جامع��ه و در عرصه بين المللی و 
برخورداری از مقبوليت و مشروعيت الزم را می توان به عنوان شاخص های قدرت 

نرم در اين حوزه نام برد.
 در مقابل در صورتی كه كش��وری دارای بحران های سياس��ی باشد، اين كشور در 
واقع فاقد قدرت نرم بوده و به طور طبيعی تهديد نرم در اين حوزه مؤثر واقع خواهد 
شد. بحران های سياسی شامل بحران های پنج گانه هويت، مشروعيت، نفوذ، توزيع 

و مشاركت است.
 برانگيختن ش��كاف های قومی، نژادی، مذهب��ی و...  و فقدان عوامل پيوند دهنده 
هويت های ملی، تحريف و تحقير تاريخ و افتخارات ملی در يك كشور، می تواند به 

»بحران هويت« منجر شود.
 ايجاد ش��كاف بين م��ردم و رهبران، فقدان حمايت مردمی و مشروعيت بخش��ی 
به تصميمات رهبران، و ش��كل گيری نافرمانی ه��ای مدنی در يك جامعه »بحران 

مشروعيت« به وجود می آورد.
 انگيزه زدايی و دلسرد كردن مردم جهت حضور در عرصه های تعيين كننده كشور، 

مصاديق بارز »بحران مشاركت« است.
 همچنين عدم توزيع مناسب ثروت، شأن اجتماعی و امنيت در ايجاد »بحران توزيع« 

مؤثر است.
 تالش برای تأثيرگذاری بر اراده و تصميمات نخبگان و رهبران با ارعاب، تطميع از 

مصاديق »بحران نفوذ« به شمار می آيد.
 مجموعه اين موارد قدرت نرم يك نظام سياسی را كاهش می دهد و به طور طبيعی 

آن نظام را در برابر تهديد نرم آسيب پذير می نمايد.
 

حوزهاقتصادى
 »فرهنگ« جهت دهنده به 
الگوه��ای رفت��اری در همه 
حوزه های اقتصادی، سياسی 
و اجتماع��ی اس��ت. به طور 
طبيع��ی انديش��ه اقتصادی 
يك كشور و الگوی توليد و 
مصرف تحت تأثير فرهنگ 
اس��ت. برای مثال، پاسخ به 
اين س��ؤاالت می تواند متأثر 
از فرهنگ ملی يك كش��ور 

باشد. چه چيزی توليد كنيم؟ چگونه توليد كنيم؟ و برای چه توليد كنيم؟
 همان گونه كه اش��اره شد، فرهنگ دارای س��ه اليه باورها، ارزش ها و نگرش ها و 
الگوهای رفتاری است. بنابراين با وجود تعامل نظامات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و 
دفاعی- امنيتی و تأثير و تأثر متقابل آنان، نظام فرهنگی به عنوان زيرساخت و نظام 

فرابخش و جهت دهنده به ذهن و رفتار در ساير حوزه ها تلقی می شود:

 
 تهديد نرم و تهاجم به نظام فرهنگی يك كش��ور )به عنوان جهت دهنده به ساير 

نظام ها(، موجب تهديد ساير نظام ها از جمله نظام اقتصادی می شود.
 به عبارت ديگر چيس��تی و ماهيت تهديد اقتصادی را می توان مترادف با تضعيف 
يا فروپاشی باورها، ارزش ها و الگوهای رفتاری يك كشور در حوزه اقتصاد دانست. 
تهديد نرم در حوزه اقتصاد می تواند بر فرهنگ اقتصادی يك كشور در سه اليه زير 

اثر گذارد:
 1. انديشه و نظريه توليدات اقتصادی كشور؛

 2. ارزش ها و الگوی توليدات اقتصادی كشور؛
 3. ارزش ها و الگوی توزيع و مصرف اقتصادی كشور.

 
حوزهدفاعی-امنیتی

 قدرت و ت��وان رزم نيروهای 
مس��لح يك كش��ور، تركيبی 
و  فيزيك��ی  توانايی ه��ای  از 
بخش  اس��ت.  غيرفيزيك��ی 
رزمی،  ق��درت  غيرفيزيك��ی 
تحت تأثير قدرت نرم در حوزه 
دفاعی - امنيتی می باشد. در 
اين س��طح فرهنگ و الگوی 
دفاع��ی نظام های سياس��ی، 
تعيين كننده ميزان قدرت نرم 
در حوزه دفاعی - امنيتی است. 
هدف از تهديدات نرم در اين 
حوزه، تأثيرگذاری بر انديشه ها، 

ارزش ها و الگوهای رفتاری در حوزه دفاع و امنيت است. بنابراين هرگونه اقدامی كه 
منجر به تغيير در فرهنگ و الگوی دفاعی كشور شود و يا به عبارت ديگر انديشه 
دفاع��ی و عزم و اراده نبرد را تحت تأثير ق��رار دهد، در زمره تهديدات نرم در حوزه 

دفاعی - امنيتی قلمداد می شود.)20(

-------------------------
پي نوشت ها:
.Wunderli )1

culture )2
cultural areness )3

4( وندرلی، 2005: 9
.data )5

.information )6
.knwledge )7

.insight )8
.competence )9
10( وندرلی، 2005

2002 (Gidens)49420 11( نظير گيدنز
 4002 (Myer)،12( نظير ميرز

.behavios )13
.values )14

.cognition )15
16( وندرلی، 2005: 13
.3002 :Hofstd )17

18( وندرلی، 2005، ص 14
19( جنگ نرم: 29-34.

20( مرادی، 1388 :107-111.
-----------------
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جلسه چهارم 
 

 روشهاىجنگنرم
 

 مجموعه روش هايی كه در تهديدات نرم به كار گرفته می ش��ود را می توان به سه 
روش »گفتاری، رفتاری و شبكه ای« تقسيم نمود. در ادامه به اختصار به تعريف هر 

كدام از اين روش ها می پردازيم:
 

یك.روشهاىگفتارى
 

 روش ه��ای گفتاری در اعمال تهديدات ن��رم را می توان به چهار بخش »عمليات 
روانی«، »عمليات ادراكی«، »ديپلماس��ی عمومی« و »فريب استراتژيكی« تقسيم 

نمود:
 

1.عملیاتروانی
 به مجموعه طرح ها و اقداماتی گفته می شود كه به دنبال تشويق، تهييج و تحريك 
افكار عمومی در خصوص يك مس��أله ای مشخص و با اهداف از پيش تعيين شده 
است. عمليات روانی به طور كلی در چارچوب اقدامات اطالعاتی و با اهداف پنهانی 
قرار دارد و آثار، نتايج و همچنين ابزارها و ش��يوه های آن به راحتی قابل شناس��ايی 
نيس��ت. عمليات روانی بيشتر در ش��رايط بحرانی مانند جنگ، شورش و اغتشاش؛ 
يا در ش��رايط ناپايدار و ش��كننده مانند التهاب در روابط دو كشور، مورد استفاده قرار 

می گيرد.
 فرضيات عمليات روانی بر اين اس��ت كه توان جنگيدن دش��من ج��دا از ابزارها و 

جنگ افزارهای نظامی، بر اراده نيروی انسانی معطوف به جنگ استوار است.
 انواع عمليات روانی 

 1. عمليات روانی آشكار: اين نوع عمليات به طور معمول با استفاده از تبليغات سفيد 
)تبليغاتی كه هويت منبع آن معلوم است( انجام می شود اغلب موارد عمليات روانی 
كه با عناوين رس��می )مانند راديو آمريكا( به اج��را در می آيند. از مصاديق اين نوع 

عمليات اند.
 2. عمليات روانی پنهانی: عملياتی است كه منبع انتشار آن فاش نمی شود، يا اگر هم 
كشف شد، آن دولت بتواند هر گونه دخالتی را انكار كند. عمليات روانی پنهان معمواًل 

به وسيله تبليغات سياه و خاكستری به اجرا در می آيد.
 اهداف عمليات روانی 

 هدف از عمليات روانی تغيير »رفتار« و »نگرش« مخاطب در جهت مطلوب است. 
اين مطلوب بودن باتوجه به شرايط طرفين به سه دسته تقسيم می شود:

 1. بين گروه ها در يك كشور: عمليات روانی بين دو گروه، بيشتر برای كسب قدرت 
اس��ت اما با توجه به تخريبی بودن عمليات روانی در نهايت ش��هروندان آن كشور 

متضرر خواهند شد و كشور آسيب خواهد ديد.
 2. بين دو كشور غيرمتخاصم: در اين حالت هدف عمليات كسب امتيازهای اقتصادی 
و سياسی است و هر كشور در جهت منافع ملی خود سعی بر امتيازگيری بيشتری 

دارد.
 3. دو كشور متخاصم: در اين حالت مطلوب بودن، تغيير رژيم يا تغييرات اساسی در 

رفتار كشور مقابل و نگرش بين دو كشور است.
 نمونه هايی از تغيير نگرش 

 1. بدبين سازی شهروندان نسبت به حاكميت،
 2. ناكارآمد نشان دادن مسئوالن كشور هدف،

 3. القای وجود تبعيض و نبود آزادی در كشور هدف،
 4. القای عقب ماندگی كشور نسبت به ديگر كشورها،

 5. القای ناجی بودن كشور دشمن،
 6. بزرگ جلوه دادن قدرت دشمن.

 نمونه هايی از تغيير رفتار 
 1. مقاومت قانونی در برابر حاكميت،

 2. مقاومت غيرقانونی در برابر حاكميت )شورشگری(،
 3. مقاومت نكردن در برابر نفوذ دشمن،
 4. كمك به دشمن برای نفوذ به كشور.

 ابزار عمليات روانی 
 ابزار عمليات روانی به دو دس��ته؛ »فش��ار عملی« و »فشارهای تبليغاتی- روانی« 

تقسيم می شوند.
 فشارهای عملی در عمليات فراملی چهار دسته اند: اقتصادی، فرهنگی - سياسی، 

ديپلماتيك و نظامی.
 ابزاره��ای تبليغاتی - روانی عبارتند از: تلويزيون، راديو، خبرگزاری ها، مطبوعات و 
اينترنت كه هر يك با توجه به خرده هدف های عملياتی روانی كارايی ويژه ای دارند. 
برای مثال در امر شورشگری، تلويزيون های ماهواره ای و راديوهای خارجی بيشترين 

تأثير را بر شهروندان آن كشور آماج خواهند داشت.)1(
 الزم ب��ه ذكر اس��ت ابزارهای روانی و تبليغات به عن��وان ابزارهای مكمل، پس از 

موفقيت نسبی ابزارهای عملی استفاده می شود.
 

2.عملیاتادراكی
 تأثيرگ��ذاری بر نگرش ها، باورها، عقايد، اهداف و ارزش های طرف مقابل با هدف 
ايجاد تغيير در مخاطبان تا س��رحد همسو شدن آن ها با اهداف و منابع عمل كننده 
را می ت��وان عمليات ادراكی)2( معنا نمود اين نوع عمليات به جای اين كه مخاطب 
را تهيي��ج يا يكباره و فوری وادار به عكس العمل نمايد، نگرش آن ها را نس��بت به 
مسايل اساسی مانند ايده حاكميت تحت تأثير قرار دهد. در عمليات ادراكی از فنون 
و ش��گردهای مختلفی مانند برگزاری جلسات نقد و بررسی، مباحثه و گفت و گو، 

نظريه پردازی و مواردی مانند اين استفاده می شود)3(.
 

3.دیپلماسیعمومی)یامردممحور(
 اصطالحی اس��ت كه از اواس��ط دهه 1960 ميالدی و در هنگامه جنگ س��رد در 
آمريكا و ديگر كش��ورهای بلوك غرب مطرح شد. مفهوم كلی ديپلماسی عمومی 
برقراری روابط حسنه دولت ها با ملت ها به جای روابط بين دولت ها و در جهت فتح 
قلوب و اذهان عمومی همه يا بخش های انتخاب شده ای از مردم كشورهای هدف 
از طريق سياس��ت های فرهنگی و اجتماعی می باشد. يك تعريف رسمی جديد از 
ديپلماسی عمومی بريتانيا اين گونه است: »كار برای رسيدن به اهداف و نفوذ كردن 
مثبت در ديدگاه های افراد و سازمان های خارجی نسبت به بريتانيا و همكاری آن ها 

با بريتانيا«)4(.
 اين روش هزينه اجرای تصميمات و پيگيری منافع و مقصد را به حداقل می رساند 
و س��د مقاومت ها در براب��ر »ديگران« يا »بيگانگان« را می ش��كند. در اين ميان، 
رس��انه هايی كه مخاطبانی بيرون از مرزهای جغرافيايی يك كشور دارند، بيشترين 

كمك را به پيشبرد منافع ملی خواهند داشت.)5(
 اين روش از جهت هدف با روش عمليات ادراكی شباهت زيادی دارد؛ اما از جهت 
نحوه و سازمان اجرايی متفاوت است. زيرا متولی ديپلماسی عمومی، دستگاه سياست 
خارجی كش��ور عمل كننده اس��ت، در حالی كه متولی عمليات ادراكی، رس��انه ها، 

دستگاه های آموزشی و سازمان های غيردولتی اند.)6(
 با توجه به دامن��ه فعاليت های متعارف و نامتعارف ديپلمات های محلی بريتانيا در 
ايران، شايد بتوان لندن را پيشگام ديپلماسی عمومی دولت های سلطه جوی خارجی 
در تاريخ ايران و احتمااًل ديگر كشورهای خاورميانه حتی پيش از رايج شدن اصطالح 
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و سياستی مشخص با اين نام داشت.
 ديپلماس��ی عموم��ی بريتاني��ا در قرن 21 ش��كل نوينی به خود گرف��ت. در واقع 
سياس��تمداران و سياست گذاران بريتانيايی پس از چند دهه دريافته بودند كه بدون 
يك بازنگری اساس��ی در برنامه های سنتی مرسوم ديپلماسی عمومی خود قادر به 
رقابت با ديگر قدرت های حاضر در اين صحنه در جهان امروز نخواهد بود. از زمان 
تدوين و انتش��ار گزارش لرد كارتر به بعد، بخش ديپلماس��ی عمومی در كميسيون 
سياست خارجی پارلمان بريتانيا نيز فعال و به طرز قابل مالحظه ای بيشتر از گذشته 
موجب تعامل قانونگذاران آن كشور با سرويس جهانی بی.بی.سی و بريتيش كانسل 
و مس��ئوالن آن مؤسسات در جهت دگرديسی و پوست اندازی آن دو نهاد سنتی و 

رسمی شده است.
 وزارت خارجه بريتانيا محورهای اساسی كنونی ديپلماسی عمومی اين كشور را اين 

گونه اعالم كرده است:
 1. سرويس جهانی بی.بی.سی 

 2. بريتيش كانسل )شورای فرهنگی بريتانيا(
 3. شبكه خبری ماهواره ای بی.اس.ان )بريتيش ساتاليت نيوز(
 4. سازمان نمايشگاه های فرهنگی و تجاری بين المللی بريتانيا

 البته بايد توجه داشت كه بحث ديپلماسی عمومی بريتانيا بحث سياست هماهنگ 
نهادهای مختلف برای اهداف مختلف راهبردی و دراز مدت است. در اين مسير نبايد 
متوق��ع بود كه لحظه به لحظه فعاليت های كوتاه مدت و روزمره نهادهايی همانند 
سرويس جهانی بی.بی.سی و يا بريتيش كانسل منطبق بر سياست های اعالم شده 
دولتی بنمايد. بلكه رسيدن به هدف نهايی و فتح قلوب و اذهان مخاطبان در خارج از 
مرزهای بريتانيا در ميان مدت و درازمدت است كه بايد از هر طريقی و لو دادن امتياز 

و ضررهايی در كوتاه مدت حاصل شود.)7(
 

4.فریباستراتژیكی
 عمليات فريب را »سلسله اقدامات سازمان يافته و پنهانی كه به منظور تأثيرگذاری بر 
ذهنيت حريف طراحی و اجرا می شود و هدف اصلی آن ايجاد انحراف، در تصميمات 
حريف از طريق ارائه اطالعات هدايت شده و گاه غلط و اجبار وی به اقدام يا عدم 

اقدام در جهت منافع ملی كشور خودی يا به ضرر منافع خود« تعريف می كنند.)8(
 آماج اصلی فريب اس��تراتژيك، نهادها و س��ازمان های اطالعاتی و امنيتی كشور 
هدف است. بر اين اساس چنانچه طراحان فريب استراتژيك بتوانند در حداقل منابع 
و مجاری اطالعاتی چنين س��ازمان هايی نفوذ كرده احتمال تبديل شدن محتوای 
اطالعاتی فريب دهنده به عنوان يك گزارش يا بخش��ی از يك گزارش اطالعاتی 
ارايه ش��ده از سوی س��رويس های نظامی، امنيتی و اطالعاتی كشور مخاطب باال 

خواهد رفت.)9(
 فريب اس��تراتژيك با روش عمليات روانی كه پيشتر ذكر شد شباهت هايی دارد. از 

جمله:
 - هر دو به ذهنيت افراد توجه كرده و در تالش برای تأثيرگذاری بر آن اند.

 - هر دو مشتمل بر سلسله اقداماتی هدفمند و سازمان يافته می باشند.
 - هر دو جزو اقدامات سری و پنهان محسوب می شوند.)10(

 در عين حال؛ اين دو روش تفاوت های مهمی هم با هم دارند:
 اولين نقطه افتراق فريب استراتژيك و عمليات روانی، محدوده تأثيرگذاری عمليات 
روانی »نگرش عامه مردم يك جامعه« است، در حالی كه فريب، »ذهنيت سوژه ای 

خاص« )فرد، گروه يا سازمان معين( را هدف قرار می دهند.
 دوم، اين كه هدف عمده عمليات روانی، عواطف و احساسات عموم افراد يك جامعه 
خاص )افكار عمومی( می باش��د. در حالی كه هدف عمليات فريب، تصميم گيران، 

فرماندهان و افراد خاصی ازجامعه ای مشخص در محيط حريف است.
 

دو.روشهاىرفتارى
 

 روش های رفتاری دومين دسته از روش های اعمال تهديدات نرم اند. در روش های 
رفتاری، هدف اصلی شكل دادن به رفتارهای جمعی، متناسب با خواسته ها، اهداف 
و برنامه های تهديدگر است. اين روش را می توان به چهاربخش: »اعتراض«، »عدم 
همكاری با دولت«، »مداخله غيرخشونت آميز« و »جذب مخالفان حكومت« تقسيم 

نمود.
1.اعتراض

 به اقداماتی گفته می ش��ود كه حكايت از نش��ان دادن اعتراض و نارضايتی بدون 
مداخله و رويارويی با نيروهای پليس داشته باشد؛ كه در صورت تكرار و روندسازی 
می تواند تبديل به مقاومت شود. اعتراض می تواند به صورت تحصن، مخالفت خوانی، 

كم كاری، كارشكنی و تجمع مسالمت آميز انجام شود.)11(
 2. عدم همكاری با دولت )نافرمانی مدنی(

 به مجموعه اقداماتی گفته می شود كه از سوی مردم يا برخی جمعيت ها به منظور 
ايجاد محدوديت يا خودداری از همكاری های سياسی، اقتصادی،اجتماعی و امنيتی 
ب��ا دولت اتخاذ گردد. م��واردی مانند عدم پرداخت ماليات، قبوض مصارف خدمات 
عمومی، بيرون كش��يدن پول و سرمايه خود از ش��بكه های دولتی، عدم مشاركت 

سياسی مانند عدم مشاركت در انتخابات.)12(
 3. مداخله غيرخشونت آميز

 به معنای ايجاد اختالل در نظم عمومی مؤسسات، سازمان ها، برنامه ها، طرح ها و 
فعاليت های دولت، توسط افراد، تشكل ها و دولت های ديگر است. نوع اقدام حتماً بايد 
غيرخشونت آميز باشد؛ مثاًل خرابكاری نامحسوس يا تصرف غيرخشونت آميز يك 

ساختمان يا نهاد دولتی از جمله اين موارد است.)13(
 4. جذب مخالفان حكومت 

 به معنای جرأت دادن به مخالفان و حمايت از آنان در هنگام سختی و خطر با هدف 
هويت بخش��ی، انسجام بخشی، تحريك پذيری، افزايش انگيزه و اعتماد به منظور 
ايمان س��ازی مسير مقابله از س��وی يك دولت يا سازمان دشمن عليه دولتی ديگر 

است.)14(
 

سه.روشهاىشبكهاى
 

 در روش های مبتنی بر شبكه، هدف اصلی اطالعات و ارتباطات بر روی شبكه است. 
بنابراين اينترنت ها، مخازن و پايگاه های اطالعاتی و سايت های كنترل و فرمان از 
بخش های مهم و مورد توجه در اين روش اند. روش های ش��بكه ای را به دو دسته 

می توان تقسيم كرد:
 1. ديجيتالی؛ روش های ديجيتالی به روش هايی گفته می شود كه از طريق فعاليت 
در فضای ديجيتال��ی اهداف جنگی را پی می گيرد و يا به دنبال اختالل در ارتباط، 
س��رقت اطالعات و يا اختالل در س��امانه های مديريت در ش��بكه های اينترنت و 
اينترانت هس��تند؛ از اين اقدامات ب��ه جنگ رايانه ای هم تعبير می كنند. حمله های 

هكری را می توان مشهورترين روش ديجيتالی دانست.
 2. الكترونيكی؛ روش های الكترونيكی مجموعه روش هايی است كه از طريق وسايل 
الكترونيكی مانند ماهواره و راديو و تلويزيون اهداف كشور مهاجم را پی می گيرند و 

يا به دنبال اختالل در اين وسايل و امواج مربوطه شان هستند.)15(
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ابزارهاىجنگنرم
 وس��عت ابعاد و زمينه های جنگ نرم سبب می شود كه دايره وسيعی از ابزار مدرن 
را در زمره ابزارهای اين جنگ بگنجانيم. به عالوه كه خصلت ابتكاری و ابداعی در 
اين جنگ سبب می شود اين دايره هم چنان وسعت بيشتری يابد و ابزارهای جديد و 
ابداعی هم به اين فهرست افزوده شوند. اين ابزارها را در يك تقسيم بندی می توان 
در سه عنوان گنجاند: »صنايع فرهنگی«، »رسانه ها«، »فن آوری های نوين ارتباطی 

و تبليغاتی«. كه همگی ارتباطی تنگاتنگ و پيچيده با هم دارند.
 

یك.صنایعفرهنگی
 1. سينما؛ جذابيت فراوان و قدرت تأثيرگذاری و نيز قابليت باالی تكثير محصوالت 
صنعت سينما، سبب شده است كه دنيای غرب به عنوان  مخترع و صاحب اوليه اين 
صنعت، بيشترين استفاده را از آن در جهت تبليغ و ترويج فرهنگ و ارزش های خود 
در جوامع ديگر ببرد و س��همی ويژه را در اين راس��تا به اين صنعت اختصاص دهد. 

تأسيس تشكيالتی چون هاليوود از بزرگترين گام ها در اين راستا است.
 سينمای آمريكا، به اقتضای ديگر مصنوعات سرمايه داری، بر پايه سكس و خشونت 
و ترس ش��كل گرفته اس��ت و ترويج كننده فرهنگ غربی و در موارد بسيار حاوی 
هجمه های صريح و غيرصريح به فرهنگ ها و نظام های ارزش��ی مخالف و مقابل 
غرب، از جمله ارزش های دينی می باش��د. در كش��ور ما نيز بخش قابل توجهی از 
برنامه های شبكه های داخلی به دوبله و پخش همين فيلم ها البته با اعمال پاره ای 
مميزی های اخالقی اختصاص دارد كه موارد بس��ياری اين مميزی ها اصالحی در 
خصلت ترويجی آن ها نمی تواند تغيير ايجاد كند. به عالوه كه امروزه با گس��ترش 

ماهواره ها طيف وسيعی از فيلم ها قابل دسترسی است.
 2. كارتون )انيميشن(؛ در كنار سينما، صنعت انيميشن سازی )پويانمايی( هم صنعت 
مستقلی است كه هواداران بسياری را خصوصاً در بين مخاطبان كودك و نوجوان به 

خود جذب كرده است.
 ش��خصيت های ساده و دوست داشتنی دنيای كارتون برای مخاطبان و دوستداران 
كودك و نوجوان ش��ان به آس��انی به عنوان الگو پذيرفته می شوند و كودكان سعی 

می كنند از رفتارها و برخوردهای آنان تقليد كنند.
 وجود همين قابليت مهم است كه سبب شده كارتون ها در فرآيند هجوم نرم جهان 
غرب عليه ديگر فرهنگ ها و كش��ورها نقشی ويژه را به خود اختصاص دهند. اين 
رويك��رد را خصوصاً در نس��ل جديد كارتون ها می توان دي��د. در برخی موارد دامنه 
بهره برداری از كارتون ها به بيان مضامين سياسی نيز كشيده می شود و شخصيت های 
محبوب كارتون ها به نمايندگان و مبلغان فرهنگ و سبك زندگی و ارزش های جامعه 

غربی به سراسر جهان اعزام می شوند.
 3. ماهواره؛  ماهواره امكانات بی نظيری را پيش روی صاحبان رس��انه و دولت ها و 
قدرت ها گذاشته است كه رسانه های پيشين در تأمين آن ها ناتوان بودند. شايد بتوان 
كار ويژه ماهواره در جنگ نرم را به جهت فضای آزاد و رها از چارچوب و قانونی كه 
بر آن حاكم است انتشار برنامه ها و مطالبی دانست كه مخالف و مغاير با ارزش ها و 

اصول كشور مورد هدف اند.
 4. اس��باب بازی؛  يكی از كاالهای فرهنگی مؤثر كه با توجه به قشر مخاطب اش 

اهميتی دوچندان و وضعيتی حساس دارد، اسباب بازی ها است.
 اس��باب بازی های س��اخته ش��ركت های غربی، ترويج دهنده فرهنگ غربی برای 
كودكان ديگر كشورها است تا از همان سنين كودكی با اين فرهنگ آشنا شده و با 

آن انس بگيرند!!
 5. بازی ه��ای ياران��ه ای؛  پس از رواج اس��تفاده از رايانه در منازل ش��خصی، يكی 
از مهمترين موارد اس��تفاده برای كودكان و نوجوانان بازی های رايانه ای است. اين 
بازی ها كه نسل های پيشين ش��ان آتاری، كمودور و پلی استيشن بودند، با استفاده 
از قابليت های رايانه، توانستند خيلی زود همه رقبای سنتی خود را كنار بزنند و بازار 

گسترده ای را به خود جلب نمايند.
 به جهت فقر نسبی دانش  گرافيك رايانه ای در ديگر كشورها، در زمينه بازی های 

رايانه ای، كشورهای غربی و آمريكا با فاصله ای بسيار زياد پيشگام اند.
 س��ود سرشار اقتصادی كه ساالنه از محل فروش اين بازی ها عايد كمپانی بزرگ 
س��ازنده آن ها می شود، سبب شده اس��ت كه بازی های رايانه ای يكی از مهمترين 
ابزارهايی باشند كه قدرت های جهانی از آن در راستای جنگ نرم و ترويج و تبليغ و 

مدل زندگی غربی نهايت استفاده را بكنند.
 6. موسيقی؛  موسيقی يكی از مقوالت فرهنگی است كه در جريان نبرد نرم مورد 
اس��تفاده وسيع تبليغ رسانه ای غرب قرار گرفته است. موسيقی در بيشتر تمدن ها و 

فرهنگ ها نمونه هايی دارد.
 در اين ميان موسيقی جاز سياهان در آمريكا شكل و شمايلی نو گرفته و با سبك های 
مختلف راك اند رول، پاپ، رپ، متال و... به تدريج به صنعتی درآمدزا با س��ودهای 
هنگفت تبديل شده است و با ظهور فن آوری های جديد، موسيقی قالب تصوير را هم 
پذيرا شدند و شوها و كليپ ها پديد آمدند. و از آن جا كه سياست گذاران اين صنايع 
فرهنگی، تنها به س��ود سرشار و فروش باالی اين محصوالت می انديشند عناصر 
سكس و خش��ونت وارد اين كليپ ها و شوها ش��دند. اين محصوالت در فهرست 
صادرات فرهنگی دنيای غرب به ممالك ديگر قرار گرفت و گاهی مشابه سازی شد. 
از جمله در ايران از دوران پهلوی دوم موس��يقی با كپی برداری از نمونه های غربی 
ظهور كرد و مخاطبان بسياری را توانست به خود جذب كند. پس از انقالب هم با 
فاصله ای چند ساله اين روند استمرار يافت. عالوه بر موسيقی پاپ، چند سالی است 
كه شاهد ظهور موسيقی زير زمينی يا رپ فارسی هستيم كه به نوعی تقليد يكی از 

گونه های موسيقی غرب است.
 

دو.ابزارهاىرسانهاى
 رسانه ها در جنگ نرم نقش ويژه و منحصر به فردی را ايفا می كنند. تا آنجا كه از 
آن به »جنگ رسانه ای«)16( تعبير می شود. بنيادی ترين تعريف جنگ رسانه ای استفاده 
از رس��انه ها برای تضعيف كشور هدف و بهره گيری از توان و ظرفيت رسانه ها اعم 
از مطبوعات، خبرگزاری ها، راديو، تلويزيون، اينترنت و اصول تبليغات است. جنگ 
رس��انه ای يكی از برجسته ترين جنبه های جنگ نرم و جنگ های جديد بين المللی 
است. جنگ رسانه ای تنها جنگی است كه حتی در شرايط صلح نيز بين كشورها به 

صورت غيررسمی ادامه دارد.
 1. مطبوعات؛ علی رغم ظهور رس��انه های نوين و ش��يوه های آسان تر و كارآمدتر 
اطالع رس��انی، مطبوع��ات اع��م از روزنامه ها، مج��الت و... جايگاه مهم��ی را در 
اطالع رس��انی و ش��كل دهی افكار عمومی ايفا می كنند. روزنامه های كثيراالنتشار 
بين المللی كه محصول كمپانی های بزرگ خبر پراكنی اند و مشتركين و مخاطبان 

فراوانی را در سرتاسر جهان جذب كرده اند.
 2. راديو؛ راديوها از جمله مؤثرترين و معمول ترين رسانه هايی است كه دولت های 
متخاصم از سال ها پيش از آن ها برای تأثيرگذاری بر افكار عمومی كشور مقابل شان 
بهره می گيرند. كار ويژه راديوها در جنگ نرم را می توان تهيه، تدوين و پخش اخبار و 
گزارش ها و تحليل هايی عليه كشورها و دولت های رقيب و در راستای منافع سياسی، 
فرهنگی و اقتصادی كش��ور متبوع خود دانس��ت. اقدامی كه با هدف تأثيرگذاری 
بر افكار عمومی ش��هروندان كش��ور هدف و جلب اعتماد آن ها به خود و در مقابل 

بی اعتمادسازی آن ها به رسانه های داخلی و نظام سياسی اش انجام می شود.
 3. تلويزيون؛ از رس��انه های پيش��تاز و پرمخاطب تلويزيون های بين المللی اند كه 
ميليون ها نفر را در سراسر جهان مخاطب برنامه های مختلف خود قرار می دهند. كار 
ويژه تلويزيون ها در جنگ نرم را می توان تهيه و پخش برنامه های خبری و تحليل 
و گزارش هايی از كش��ور هدف - بر خالف روايت رس��انه های رسمی و دولتی آن 

كشور - و در راستای سياه نمايی اوضاع آن كشور دانست.
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 در اين راستا آنان بخش ويژه ای از توان خود را به پوشش دهی اقدامات و فعاليت های 
تخريبی اپوزيسيون آن كشور اختصاص می دهند.

 4. خبرگزاری ها و آژانس های خبری؛ خبرگزاری های بين المللی يكی از عمده ترين 
ابزارهای جنگ رسانه ای در جهان محس��وب می شوند. اين خبرگزاری ها هر روزه 
باتوليد ميليون ها كلمه خبر و مخابره آن با پيش��رفته ترين تكنولوژی های ارتباطی، 
فرآيند اطالع رس��انی جهانی را تحت سيطره و كنترل خود دارند. آن ها می توانند با 
سانسور يك خبر يا دادن پوشش وسيع به يك رويداد، افكار عمومی جهان را له يا 
عليه آن مسأله برانگيزانند. اهميت خبرگزاری ها زمانی آشكار می شوند كه بدانيم اكثر 
مطبوعات، خبرگزاری های ملی و منطقه ای و ش��بكه های راديو تلويزيونی، اخبار و 

اطالعات عمده خود را از اين آژانس های خبری دريافت می كنند.
 

سه.فنآورىهاىنوینارتباطی
 اينترنت؛  بی گمان مهم ترين و موثرترين اتفاقی كه در عرصه رسانه ها افتاده است 
ظهور اينترنت می باشد. قابليت هايی بی نظيری كه اينترنت با خود به ارمغان آورده 

سبب شده اين پديده به مهمترين و موثرترين ابزار جنگ نرم بدل شود.
 سايت های خبری و خبرگزاری های اينترنتی؛ اينترنت زمينه ساز ظهور و رواج طيف 
وس��يعی از خبرگزاری های مجازی شده است. فعاليت در فضای مجازی به مراتب 
آسان تر و كم هزينه تر است و امكان پنهان كردن هويت واقعی هم فراهم است. اين 

رسانه ها خط قرمزهای كمتری را در برابر خود می بينند
 رسانه های اجتماعی؛  به گروهی از رسانه هايی كه در فضای اينترنتی متولد شده اند 
عنوان رس��انه های اجتماعی داده ش��ده است. هر كاربر اينترنتی به راحتی می تواند 

مطالب توليدی خود را در فضای مجازی منتشر كند.
 انواع رس��انه های اجتماعی؛  رسانه های اجتماعی را می توان در گروه های مختلف 
دس��ته بندی كرد؛ ش��بكه های اجتماعی، وبالگ ها، ويكی ها، پادكست ها، فروم ها، 
كاميونيتی های محتوايی و ميكروبالگ ها برخی از رس��انه های اجتماعی محسوب 

می شوند)17(.)18(
 

 تاكتیك های عملیات روانی در جنگ نرم 
 

1.سانسور)19(
 سانس��ور عبارت اس��ت از حذف عمدی موادی از جريان عبور آگاهی ها، به منظور 
شكل دادن عقايد و اعمال ديگران، اين حذف عمدی می تواند به دو شكل صورت 
پذيرد. سانسور در ساده ترين معنی اش، كنترل پيام های كثيراالنتشار توسط اوليای 
امور به جهت بازداش��ت موادی است كه از نظر آنان نامطلوب است. مثاًل می تواند 

شامل حذف واژه ها، عبارات يا جمالتی خاص، توسط سانسورگر باشد.
 اما سانس��ور در شكل گس��ترده ترش، می تواند در برگيرنده هر نوع تالشی جهت 
تضعيف يا جلوگيری از انتشار مواد نامطلوب از نظر برخی از اوليای امور باشد. بدين 
ترتيب ممكن است دولتی جلوی انتشار اطالعات يا اخباری را كه می تواند بازتابی 
مخالف يا ناموافق بر مقامات آن دولت داش��ته باش��د، را بگيرد و حتی ممكن است 

اوليای امور اقدامی تنبيهی نيز بر عليه خاطيان در پيش گيرند.
 برخی از روزنامه ها يا مجالت را از امكانات چاپی محروم كنند، ماليات های سنگين 

يا موانع اقتصادی ديگر را اعمال كنند.
 دولت های مستبد و خودكامه از سانسور برای ابقاء قدرت خويش بهره برداری می كنند. 
اما دولت های آزادمنش به علت سنت های موجود حاكی از انزجار نسبت به سانسور 
بايد به روش های ديگری جهت ابقاء خود متوسل شوند روش هايی مانند تالش برای 

جلب حمايت صادقانه رسانه های متنفذ، يا ارجاع مستقيم مشكل خود به مردم.
 سانسور برون قانونی 

 سانسور برون قانونی سانسوری است كه خارج از كنترل قانونی يا قدرت قانونی باشد. 

چنين سانسوری می تواند داوطلبانه باشد. مثل وقتی كه سردبيری، عبارت ياواژه ای 
را از دس��ت نوشته خود حذف می كند چرا كه احساس می كند از ذوق سليم به دور 
است يا كتابداری كه كتابی را از دور خارج می كند، بدين علت كه به نظر او قبيح و 

اهانت آميز است و وی مطالب قبيح و اهانت آميز را دوست ندارد.
 

2.تحریف)20(
 يكی از رايج ترين شيوه های پوشش خبری و مطبوعاتی،تغيير متن پيام به شيوه های 
مختلف از طريق دس��ت كاری خبر اس��ت. در مس��ئله تحريف، سه پديده به چشم 

می خورد كه عبارتند از: »تعديل، شاخ و برگ دادن و جذب«.
 تجربه هايی كه در مورد تحريف انجام ش��ده اس��ت، نشان می دهد كه بسياری از 
جزييات موجود در ابتدای زنجيره انتقال به شدت حذف می شوند. در همان زمانی كه 
فرآيند تعديل انجام می گيرد، شاخ و برگ های ديگری به خبر اضافه می گردد. با اينكه 
فرآيند ش��اخ و برگ دادن مانند فرآيند تعديل در هر بار كه خبر نقل می شود،انجام 
می گيرد ولی عناصری كه در اين فرآيند بر آن ها تكيه می شود و درهر نوبت تكرار 
می شوند، يكی نيستند. اين ويژگی بيشتر به تركيب جامعه ای كه خبر در آن منتقل 
می شود، وابسته است. عناصری در اين فرآيند شاخ و برگ پيدا می كنند كه از نظر 
نقل كننده خبر با اهميت هستند. چه چيزی سبب حذف برخی جزييات و بيان برخی 

ديگر می شود؟
 پاسخ به اين پرسش در فرآيند »جذب« يافت می شود كه نتيجه نيروی جاذبه عادات، 

تمايالت و احساسات شنونده است.
 غالب��اً فرآيند جذب با هدف مورد انتظار فرد هماهنگی دارد و درك و يادآوری امور 
طبق معمول ص��ورت می گيرد. از همه اين ها مهمتر اينكه فرآيند جذب به خودی 
خود بيانگر تغييرات و تحريفاتی اس��ت كه منعكس كننده احساس��ات ريشه دار در 
شخص می باشد و همچنين وضعيت و جهت گيری او را منعكس می كند. با اينكه 
در ام��ر تجزيه و تحليل، فرآيندهای تعديل، ش��اخ و برگ دادن و جذب از يكديگر 
تفكيك می شوند، ولی اين فرآيندها در عمل از يكديگر مستقل نيستند. آن ها به طور 

هماهنگ در آن واحد عمل می كنند.
 در شرايطی كه مخاطبان دسترسی الزم به منبع موثق پيام را نداشته باشند، اين شيوه 
بيشترين كاربرد را دارد، مثاًل اخباری كه از طريق خبرگزاری های دنيا و روزنامه های 
پرتيراژ منتشر می شوند، در نقاط مختلف دنيا منتشر شده و قابل دريافت مستندات 

الزم از سوی مخاطبان نمی باشد.
 

3.پارهحقیقتگویی)21(
 گاهی حادثه، خبر يا سخنی مطرح می شود كه از نظر منبع، محتوای پيام، مجموعه ای 
به هم پيوس��ته و مرتب اس��ت كه اگر بخشی از آن نقل و بخشی نقل نشود جهت 
و نتيجه پيام، منحرف خواهد شد. اين از رويه های رايج مطبوعات است كه معمواًل 
متناس��ب با جايگاه و جناح سياسی كه به آن متمايل هستند، بخشی از خبر نقل و 
بخشی را نقل نمی كنند. اين ش��يوه به خصوص در انتشار نظرات رهبران سياسی 
متداول است. استفاده از تيترهای اصلی روزنامه ها، مطابق با ميل و سليقه آن روزنامه 
از نمونه های بارز پاره حقيقت گويی است به طور كلی از ديد روزنامه نگاران يك خبر 
هنگامی كامل است كه عناصر خبری در آن به شكل كلی مطرح شوند. اما چنانچه 
يكی از عناصر خبری - چگونه؟ كجا؟ كی؟ چه كسی؟ چه چيزی؟ چرا؟ - در خبر 
بي��ان نگردد، خبر ناقص اس��ت. كه در اين تاكتيك، ح��ذف يكی از اين عناصر به 
عمد صورت می گيرد. درنشريات برای جلب نمودن نظر خواننده به تيتر خبر، از اين 

تاكتيك استفاده می نمايند.
 در واقعه 11 سپتامبر، در اخباری كه از سوی رسانه های آمريكا و رسانه های همسو 
با آن ها انتش��ار می يافت، به داليل و انگيزه های تروريس��ت ها پرداخته نمی شد. به 
عبارتی عنصر »چرا« به صورت انتخابی از اخبار حذف می شد. حذف عنصر »چرا« 
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به آمريكايی ها اين اجازه را می داد كه بتوانند كشورها، افراد مختلف و سياست هايی 
را كه نمی پذيرند و با مواضع آن ها مخالفت دارند را محكوم نمايند و بتوانند با استفاده 
از باز بودن فضا و شرايط توجيه و با استفاده از عبارت »حذف تروريست ها از صحنه 

جهان« هم چنان به سياست های مدنظر آمريكا جامه عمل بپوشانند.
 

4.محكزدن)22(
 ب��رای ارزيابی اوضاع جامعه و طرز تفكر م��ردم جامعه درباره موضوعی خاص كه 
نس��بت به آن حساس��يت وجود دارد و يا دريافت بازخورد نظر حاكمان و يا گروهی 
خاص يا صنفی از اصناف جامعه، خبری منتشر می شود كه عكس العمل به آن، زمينه 
طرح س��وژه های بعدی قرار می گيرد عوامل تبليغاتی سعی می كنند برای دريافت 
بازخورد نظر گروهی خاص و يا حتی افراد جامعه، با انتشار يك موضوع عكس العمل 
آن ها را مورد ارزيابی قرار دهند و سياست های آينده خود را نسبت به آن طراحی كنند. 
مثاًل برای ارزيابی نظر مردم ايران راجع به رابطه با آمريكا، خبری منتشر می شود تا 

پس از محك زدن آن، موضوعات جدی تری را در اين باره منتشر سازند.
 در سيس��تم های نظر س��نجی نيز اس��تفاده از افكار عمومی، نوع��ی محك زدن 
است. طرح موضوع اس��تفاده نظامی ايران از تكنولوژی غنی سازی اورانيوم توسط 
آمريكايی ها، بازخورد واكنش دائمی ايرانی ها در تأكيد بر استفاده غيرنظامی از اين 
تكنولوژی ها را به دنبال دارد. آمريكا با اين كار از يك سو قصد محك زدن ايران در 
اين باره را داشته و از سوی ديگر از طرح آن برای اعزام بازرسين مربوطه برای كنترل 

اين پروسه بهره می گيرد.
5.ادعابهجاىواقعیت)23(

 رسانه های خبری برای دستيابی به اهداف مورد نظر خود، گاهی ادعاهايی عليه افراد، 
گروه های مختلف و رسانه های رقيب مطرح می كنند و آنان را مجبور به پاسخگويی 
می نمايند. در واقع در اين روش، اخبار مخابره شده و يا به چاپ رسيده نوعی ادعا به 
جای واقعيت را در ذهن مخاطب تداعی می كند و با استفاده از كلماتی نظير »ادعا« 
منبع خبر سعی می كند اواًل خبر را از دست ندهد، در ثانی صحت و سقم خبر را به 
گردن منبع مدعی آن انداخته، ثالثاً چنانچه خبر مورد تأييد قرار گرفت، اعتبار پخش 
آن را نصيب خود كند و در نهايت پيامی را كه مدنظرش می باشد به همراه خبر القا 

نمايد.
 در شايعه منبع خبر را نمی گوييم اما در اين نوع خبر عمداً منبع خبر را ذكر می كنيم، 
ولی منبعی كه بی اعتبار است و بارها مورد تكذيب قرار گرفته است. اين شيوه از جمله 
ش��يوه های جنگ روانی است. اين شيوه در حقيقت مانند يك برگ دو طرف برنده 
است. استفاده كنندگان از آن، چه ادعا را رد و چه آن را تأييد نمايند، در هر دو صورت 

منبع جواب خود را گرفته است.
 در جريان حمله آمريكا به افغانس��تان، پس از هر بمباران ش��ديد مقرهای طالبان، 
ادعاهايی دال بر كش��ته شدن بن الدن از سوی رسانه های آمريكايی و رسانه های 
همسو با آن ها مطرح می شد. زمانی كه طالبان خبر را تكذيب می كردند، امريكايی ها 
می فهميدند كه تالش آن ها در انهدام مواضع طالبان و كشتار آن ها چندان موثر نبوده 
است. اگر طالبان سكوت می كردند، اين سكوت صحت ادعای آمريكايی ها را اثبات 

می كرد و نيروهای طالبان را نيز از نظر روحی تضعيف می نمود.
 

6.اغراق
 عوامل تبليغاتی با بهره گيری از اين شيوه دست به پخش مطالب مبالغه آميز می زنند. 
آن ها سعی می كنند مطالب كوچك را بسيار بزرگتر از آن چه وجود دارد جلوه دهند و 
همچنين قادرند از مطالب بزرگ به شكلی ضعيف و در زمان، مكان و جايگاهی كه 

به چشم نمی آيد، بهره برداری كند.
 

7.تفرقه
 ش��ايد بتوان تفرقه را يكی از مؤلفه های عوامل قبلی دانست كه با استفاده از آن ها 
عامل تبليغاتی سعی می كند بين جامعه مخاطبان خود با مرزبندی و جناح بندی هايی 
كه در اكثريت موارد كاذب هم می باش��د، مطالبی را پخش كند تا پتانس��يل و توان 

آن ها را كاهش دهد.
 

8.ترورشخصیت
 در ش��يوه های جديد، ترور فيزيكی جای خود را به ترور ش��خصيت داده است. در 
زمان هاي��ی كه نتوان فردی را ترور فيزيكی كرد و يا نبايد افراد مورد ترور فيزيكی 
قرار گيرند، سعی می كنند از طريق عوامل تبليغاتی جنگ روانی و با استفاده از وسايل 
ارتباط جمعی، شخصيت های مطرح و موثر در جناح مقابل را به زير ذره بين كشيده و 
با بزرگ نمايی نقاط ضعف آنان را ترور شخصيت نمايد. هدف آن ترور شخصيت های 
سياسی و مهم از طريق به تصوير كشيدن نقاط ضعف و حركات نادرست آن هاست. 
اين عوامل باعث می شود رهبران ذی نفوذ نزد مخاطبان دچار بی منزلتی و تخريب 

چهره شوند.
 

9.شایعه)24(
 زمانی كه جريان اين خبر از بين افرادی شروع می شود كه از حقيقت موضوع دورند، 
ش��ايعه آغاز می گ��ردد و تكرار آن بدون ارائه برهان و دلي��ل ادامه می يابد تا تقريبًا 
بس��ياری از مردم آن را باور می كنند و در نهايت شيوه معينی برای ترويج آن پيش 
گرفته می شود، مانند »آن ها می گويند...« يا »از يك منبع مسئول شنيده ام كه ...« يا 

»اخبار دقيقی دارم مبنی بر اينكه...« و مانند آن ها.
 ش��ايعات زمانی رواج می يابند كه حوادث مرب��وط به آن در زندگی افراد از اهميتی 
برخوردار باش��ند يا در مورد آن ها خبرهای صريح پخش نش��ود و يا اينكه خبرهای 
مربوط به آن ها مبهم باش��ند. اين ابهام زمانی ب��ه وجود می آيد كه خبر به صورت 
تحريف شده دريافت شود، يا به فرد خبرهای متضادی برسد يا فرد از فهم اين گونه 

خبرها عاجز باشد.
 تاكتيك شايعه 

 شايعه در جايی ايجاد می شود كه خبر نباشد و يا خبر از منابع موثق منتشر نگردد. 
از جمله اولين عناصری كه در بحث شايعه مطرح می باشند، موضوع، مكان و زمان 
شايعه است. يك شايعه ساز ماهر به خوبی می داند كه شايعه وی بايد موضعی باشد 

كه حساسيت باالی جامعه را در زمان و مكان مناسب به خود اختصاص دهد.
 ضريب نفوذ شايعه مديون دو نكته است؛ اول ابهام در موضوع و دوم اهميت موضوع. 
هرچه ضريب اهميت يك شايعه باال باشد، ضريب نفوذ آن نيز به همان ميزان باال 
م��ی رود. در ضم��ن به همان ميزان كه ابهام در قضيه افزايش می يابد ضريب نفوذ 
شايعه نيز صفر خواهد شد. عوامل ديگری نيز در پخش پذيری و نفوذ شايعه مؤثرند 
اما از درجه دوم اهميت برخوردار می باشند. به طور نمونه پخش شايعه از زبان يك 
وزير، يك استاد دانشگاه و يا هر منبع معتبر ديگر ضريب نفوذ آن را بيشتر از پخش 

شايعه از زبان راننده تاكسی می كند.
 هر شايعه در برگيرنده بخش قابل مالحظه ای از واقعيت می تواند باشد، اما ضريب 

نفوذ آن نيز تحت تأثير عوامل ديگر می تواند افزايش بااليی پيدا كند.
شایعاتآتشین

 شايعه ای است كه يكباره شكل می گيرد، همه جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد 
و اثری كوتاه مدت دارد. كاربرد اين نوع ش��ايعه بيشتر در زمان جنگ نظامی است. 
استفاده از آمار و ارقام و بزرگ نشان دادن آنها، مسير شايعات آتشين است. به معنای 
ديگر شايعات آتشين با ارقامی بسيار بزرگ ولی فقط در يك مقطع وارد می شوند، 
تأثير آن ها عظيم است ولی مقطعی است. اين نوع شايعات غالبا با ارقام بزرگ سر 
و كار دارند. تلفات ناش��ی از جنگ و تلفات ناشی از سيل و زلزله از جمله اين موارد 

می باشند.

تهديدات نرم  و
جمهوري اسالمي ايران



173

شایعاتخزنده
 شايعاتی هستند كه همراه با تاكتيك های قطره چكانی، مرحله به مرحله می تواند 
مسير يك شايعه را در ذهن افراد يك جامعه طراحی كند. اين شايعات دراز مدت تر 
از شايعات آتشين هستند و پيچيدگی های بيشتری نيز دارند. سوء استفاده های مالی 
و فساد در دستگاه های اداری و رسوايی های مالی از جمله اين نوع شايعات هستند. 
پخش قطره چكانی و مرحله به مرحله حادثه 11 سپتامبر زمينه ساز اين نوع شايعه 

بود.
شایعاتدلفینی

 آن نوع از شايعات هستند كه به تناسب زمان آشكار می گردند و بالفاصله پس از 
تأثيرگذاری برای مدتی پنهان می شوند و دوباره با ايجاد زمينه و انگيزه خود را آشكار 

می كنند.
 شايعات دلفينی شايعاتی هستند كه زمان مشخصی ندارند و هرگاه زمينه آن فراهم 

شود، قابل خودنمايی هستند. مانند اخبار مربوط به قتل های زنجيره ای.
 

10.تاكتیكماساژپیام)25(
 تاكتيك ح��ذف، تاكتيك كلی بافی، تاكتيك زمان بن��دی، تاكتيك قطره چكانی، 
تاكتيك موجی و تاكتيك تبخير از جمله تاكتيك های ماساژ پيام به شمار می آيند كه 

به طور مختصر به توضيح آنها پرداخته می شود.
تاكتیككلیبافی)26(

 در تاكتيك كلی بافی جزئياتی كه ممكن است مخالفت اداری يا سياسی را برانگيزد 
را با لعابی از مطالب غيرواقعی می پوشانند. در اين تاكتيك سعی می شود بدون توجه 
به مسايل اصلی و عميق در خبر و بدون ريشه يابی به موضوعی كه منعكس می شود 
به حواش��ی آن پرداخته ش��ده، به خبر لعاب بزنند و شاخ و برگ آن را اضافه كنند و 
خواننده را در سطح نگه دارد. و توجه وی را كمتر معطوف به عمق مطالب نمايند. 
اين تاكتيك بيش��تر در پخش بيانيه های وزارت امور خارجه و يا دستگاه ديپلماسی 
خارجی كشورها مورد استفاده قرار می گيرد، كه در آن ها از شيوه بی حس سازی مغزی 

استفاده شده است.
تاكتیكزمانبندى)27(

 مرس��وم ترين مصداقی را كه می توان برای تاكتيك زمان بندی مثال زد، تأخير در 
پخش خبر می باشد، به نحوی كه پيام گير نتواند كاری بكند. اين شيوه در بسياری از 
موارد التهاب و اشتياق مخاطبين را برای شنيدن خبر از منابع موثق مهيا نموده و در 

بخشی ديگر زمينه پخش شايعات را نيز فراهم می كند.
تاكتیكحذف)28(

 براساس اين تاكتيك قسمت های مهمی از خبر به داليلی كه از پيش طراحی شده 
و به شكلی هدفمند حذف می گردد تا زمينه را برای پخش تاكتيك شايعه مهيا نمايد. 
در اين تاكتيك پخش كننده خبر )رسانه( می داند كه با پخش قسمت ناقصی از خبر 
سواالتی، در ذهن مخاطبان ايجاد می شود كه اين سؤاالت چنانچه پاسخ گفته نشود، 
زمينه پخش ش��ايعات را فراهم می كند. در وسايل ارتباط جمعی معروف است كه 

شايعه جايی پخش می شود كه خبر نباشد.
 چون سياس��ت به شدت ستيزه آميز است، پيام های سياسی بيش از پيام های ديگر 

آگاهانه انتخاب می شوند و تاكتيك حذف استفاده می گردد.
تاكتیكقطرهچكانی)29(

 داده ها، اطالعات و دانش به جای آنكه در سندی واحد نوشته شود در اين تاكتيك 
دس��ته بندی شده و در زمان های گوناگون و به مقدار بسيار كم ارائه می گردد تا هم 
مخاطب نسبت به منبع خبر اعتماد پيدا كند و هم نسبت به آن اعتياد پيدا كند و منتظر 
پخش اخبار از مجرای مورد نظر گردد. در اين شيوه الگوی رخدادها تجزيه می شود 

و از ديدگيرنده مخفی می ماند.
 تاكتيك دروغ بزرگ يا استفاده از دروغ محض)30(

 اين تاكتيك قديمی و سنتی می باشد، اما هنوز هم مورد استفاده فراوانی در رسانه ها 

دارد و بيشتر برای مرعوب كردن حريف و يا حتی برای مرعوب كردن افكار عمومی 
مورد استفاده قرار می گيرد. يعنی پيامی را كه به هيچ وجه واقعيت ندارد، بيان می كنند. 
معروف ترين مورد استفاده ای كه از اين تاكتيك شده، در زمان هيتلر و توسط گوبلز 

بوده است.
 فوريت بخشيدن ساختگی به خبر)31(

 تأكيد بر انتقال س��ريع و لحظه به لحظه پي��ام و افزايش كميت آن يكی ديگر از 
شيوه های مطبوعاتی و رسانه ای است. هدف از اين شيوه ايجاد نوعی طوفان مغزی 
برای مخاطب نسبت به سوژه مورد نظر و ايجاد نوعی ايزوله كردن خبری مخاطب 
نس��بت به ديگر منابع خبری از طريق ايجاد اين اطمينان در مخاطب اس��ت و اين 
مطلب را می خواهد القا كند كه اين مطبوعه در سريع ترين حالت ممكن، قادر است 

اطالعات را به مخاطب برساند.
 اين تاكتيك برای كمتر تعمق كردن مخاطب بر اخبار نيز به كار گرفته می شود. از 
طرفی نيز رسانه های خبری با شتاب بخشيدن به گزارش حوادث و رويدادها سعی 
می كنند از فرصت ايجاد شده برای دستيابی به بسياری از اهداف خود )كه تاكنون 
مهيا نبوده( استفاده كنند. اين روش كاربرد تبليغاتی نيز دارد. هم چنين در زمان جنگ 

و بحران های سياسی كاربرد بسيار دارد.
 پيچيده كردن خبر برای عدم كشف حقيقت)32(

 امروزه شيوه پنهان كردن حقيقت، محرمانه نگهداشتن آن نيست زيرا كه ذات خبر 
فرار اس��ت و به محض يافتن مجرايی، به داخل جامعه نفوذ پيدا می كند. اعتقاد بر 
اينست كه زمانی كه يك رسانه قصد دارد يك خبر را پنهان كند الزم است با دادن 
اطالعات متنوع و زياد، حقيقت و موضوع را به گونه ای پيچيده كند كه مخاطب از 

پيگيری آن خبر صرف نظر كند.
 برای پنهان ماندن حقيقت، موضوع آنچنان با اخبار و اطالعات فراوان و گاه ضد و 
نقيض، پيچيده و مغلق بيان می شود كه مخاطب نتواند از البالی مطالب به حقيقت 
دس��ت يابد. نمونه بارز اين اتفاق در موضوع پرتاب موشك از سوی نيروی دريايی 
آمريكا به سوی هواپيمای مسافرتی ايرباس ايرانی بود. امروزه جهت سركوب بسياری 
از جنبش های مردمی و نتايج اسف بار اقدامات سياسی و اقتصادی قدرت های بزرگ 
در كشورهای ضعيف جهان اين حقايق را از طريق مخدوش ساختن خبر اين وقايع، 

پنهان می نمايند.
 افزايش قابليت تصديق خبر از طريق چيدن خبر ساختگی و نادرست در ميان چند 

خبر درست)33(
 برخی رسانه ها مانند بی.بی.سی همواره از اين شگرد استفاده كرده اند. در اين شيوه، 
نظر مخاطبان به اخباری صحيح جلب می شود و پس از ايجاد اطمينان اوليه نسبت 
به اين منبع، يك خبر نادرست اعالم و القاء می شود. يك تحليل گر حرفه ای می تواند 
اخباری كه برای مخالفان خود دارای هويت درست و مشخص شده است، به گونه ای 
با اخبار نادرست آميخته كند كه در نهايت نظر خود را در قالب تحليل و تفسير مورد 

نظر خود القا نمايد.
 نمونه آن را می توان در س��ايت عليرضا نوری زاده پيدا كرد. در اين شيوه تحليل گر 
س��عی كند اخبار موثق و درست قابل اس��تناد برای مخاطبين را همراه با چند خبر 
نادرس��ت در هم آميخته و با ش��يوه ای كامال حرفه ای نتيجه مطلوب خود را كسب 
كند. در جريان قتل های زنجيره ای، عليرضا نوری زاده با در اختيار داشتن بخشی از 
مطالب صحيح قادر بود كه مطالب نادرس��ت خود را تحت پوشش منابع اطالعاتی 

موثق منتشر كند.
 استفاده از دو خبر واقعی برای طرح يك خبر ساختگی)34(

 ارتباط بخش��يدن بين دو واقعه و نتيجه گيری غلط و غيرواقعی از آن، از شيوه های 
ديگر در مطبوعات و خبرگزاری ها و راديوها به شمار می رود. مثاًل راديو بی.بی.سی 
اعالم می كند كه دو هيات سياس��ی از آمريكا و ايران همزمان در سوريه با مقامات 
سوری ديدار و گفت و گو كردند. در اين پيام هدف اصلی، القاء خبر ارتباط بين اين دو 
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هيأت سياسی در سوريه و تضعيف دولت جمهوری اسالمی است.
 استفاده از عاطفه گيرندگان پيام)35(

 در اين روش تالش می شود تعابيری در خبر مورد استفاده قرار گيرد كه به كارگيری 
آنان احس��اس عاطفی مخاطبان را به طور ساختگی تحريف و تهييج كند. كلماتی 
نظير تبعيض، ظلم به زنان، فش��ار بر كودكان، ش��كنجه، بازجويی، توطئه، خفقان، 
نسل سوزی، قانون ستيزی، فجايع بشری و مانند آن می تواند احساسات يك مخاطب 
را برانگيخته نمايد. پخش برنامه های تلويزيون و استفاده از عكس هايی كه كودكان 
را در وضعيتی بس��يار بد نشان می دهد، همچنين استفاده از زنان به عنوان عناصر 

زجركشيده در اخبار می تواند در مسير ايجاد هيجان بسيار مؤثر و پرنفوذ باشد.
 از س��وی ديگ��ر خبرگزاری ها از عاطفه غريزی گيرندگان پيام اس��تفاده می كنند. 
گيرندگان پيام در مقابل يك س��ری مسائل مشترك با هم دارای همبستگی های 
عاطفی هستند. مباحث مشتركی نظير دين، نژاد، سرزمين، مليت، جنسيت، محيط 
اجتماعی، رنگ پوست، مباحث مشترك قاره ای و مباحث انسان دوستی از جمله اين 
مباحث است كه در خيلی از خبرها هدف قرار می گيرند و سعی می شود به نوعی در 
خبرها روی يكی از اين همبستگی ها تأكيد شود. به طور مثال كردها در تركيه، عراق، 
ايران، س��وريه و... سعی می كنند از رابطه عاطفی كردها استفاده كنند، به نوعی كه 
تحريك كننده باشد. كردها يك نوع رابطه معنوی، جدا از همبستگی های منطقه ای با 

هم دارند و فشار به هر گروه در هر منطقه بر بقيه تأثير می گذارد.
 استفاده از خبر برای تبليغات)36(

 وقتی خبری از رس��انه ها منتشر می شود، نيازی به اثبات آن وجود ندارد. زيرا اصل 
اوليه درستی خبر است و اگر كسی فكر كند يا ادعا كند كه خبر درست نيست، الزم 

است برای رد آن مدركی ارائه دهد.)37(
 

 شیوه ها و اقدامات جنگ نرم در ایران 
 

 1. تحليل مغرضانه از اوضاع داخلی و ايجاد فضای وحشت زا و موهوم از احتمال بروز 
جنگ، آغاز دوره بحران اقتصادی و مشكالت عظيم ناشی از آن.

 2. سوء استفاده تبليغاتی از اجرای طرح هايی چون طرح امنيت اجتماعی به عنوان 
محدودكننده آزادی و حقوق زنان و نقش آزادی های مدنی و اجتماعی.

 3. ايجاد تقابل های سياسی بين سران ارشد نظام اسالمی و القای در جريان بودن 
جنگ قدرت در جمهوری اسالمی بين چند طيف.

 4. ترويج و اشاعه دنيا طلبی و مادی گرايی افراطی با تبليغ مظاهر زندگی غربی.
 6. ترويج نظريه وجود قرائت های مختلف از اسالم )پلوراليسم(.)38(

 7. اشاعه و تبليغ نسبی بودن موازين اسالمی و ارزش های اعتقادی و دينی.)39(
 8. تبليغ ضرورت جدايی دين از سياست و دنيا از آخرت )سكوالريسم(.)40(

 9. ترويج و تبليغ وجود تضاد ميان علم و توسعه با دين و اخالق.)41(
 10. نفی آرمان گرايی با تبليغ دنياپرستی و تحريك غرائز شهوانی.

 11. حمله مستمر به مبانی ارزشی و پايه های اعتقادی با حربه تحريف حقايق.)42(
 12. اشاعه چهره ای غيرواقعی، خشن و زشت از اسالم.)43(

 13. تبليغ و ترويج مغايرت دين و وحی با عقل.)44(
 14. ترويج و اشاعه اومانيسم و مكاتب الحادی غربی.)45(

 15. تبليغ و ترويج تضاد ميان اسالم و آزادی.)46(
 16. تالش مستمر و برنامه ريزی شده برای سست كردن بنيان های دينی.)47(

 17. تالش برای قراردادن جمهوری اس��المی در مقابل دموكراس��ی و آزادی های 
مدنی.)48(

 19. تالش برای به تمسخر گرفتن مبارزه حق و باطل.)49(
 21. تبليغ گسترده مبانی نظری فرهنگ غرب و زيرساخت های تئوريك فرهنگ 

امريكايی.

 22. كوش��ش برای بی تفاوت و جدا كردن نس��ل ج��وان از ارزش های اعتقادی و 
آرمان های انقالب با هدف ايجاد بحران هويت.

 23. متهم س��اختن اسالم و جمهوری اس��المی به ضديت با حقوق بشر و نقض 
آزادی های مدنی.)50(

 25. برنامه ريزی برای كم اهميت جلوه دادن تهاجم فرهنگی و توهم خواندن آن با 
هدف كم كردن حساسيت ها نسبت به اهداف تهاجم نرم فرهنگی.)51(

 26. تبليغ و ترويج ناكارآمدی تئوری حكومت دينی و تضعيف فرهنگ اسالمی و 
مبانی عقيدتی)52(.)53(

 27. القای وجود مشكالت متعدد به دليل قطع رابطه با امريكا.)54(
 28. ايجاد شبهات متعدد در خصوص اصل مترقی واليت مطلقه فقيه.)55(

 29. تضعيف بسيج و نيروهای ارزشی انقالب.)56(
 30. امام زدايی از صحنه فرهنگی و اجتماعی.)57(

 31. نشر و ترويج مواضع اپوزيسيون داخل و خارج، ملی گراها، ليبرال ها و... .
 32. ترويج فمنيسم و زن ساالری.)58(

 33. مخالفت با قانون اساسی)59(.
 34. حمايت از چهره ها و جريان های فرهنگی وابسته و منفعل نسبت به هويت های 

ملی و دينی.)60(
 35. برانگيختن شكاف های قومی و مذهبی.

 36. خريداری ده ها هزار نسخه از كتاب ها و محصوالت فرهنگی روشنفكران غربی 
و توزيع در جامعه.

 37. حمايت علمی، حقوقی و مالی از عناصر روشنفكر سكوالر و دانشگاهی وابسته 
به جريان های منحرف و مهاجم به مبانی دينی.

 38. طرح شبهات اعتقادی و سياسی جهت ايجاد تزلزل در ميان جوانان.)61(
 طی بررس��ی هايی كه در سال 1378 روی سايت های اينترنتی قابل دريافت انجام 

شد، نتايج زير به دست آمد:
 الف. 4 ميليون س��ايت مروج فس��اد در امريكا و اروپا طراحی شده بود كه فقط در 

كشورهای جهان سوم قابل دريافت است.
 ب. امكان دريافت 3 هزار شبكه ماهواره ای در ايران وجود دارد كه عالوه بر اين ها 
حدود 9 هزار ش��بكه نيز به صورت كارتی قابل دريافت اس��ت و حدود 900 شبكه 

شبانه روز فساد و فرهنگ منحط غربی را ترويج می كنند.
 ج. 35 شبكه فارسی زبان به طور مستمر و 24 ساعته عليه نظام اسالمی فعاليت 
می كنند كه برخی از اين شبكه ها متعلق به صهيونيست ها بوده و رسماً از سوی اين 
رژيم پشتيبانی می شوند. اين شبكه ها دارای بودجه مشخصی در كنگره آمريكا هستند 

و غير از امريكا كشور هلند نيز در پشتيبانی از شبكه های مذكور بسيار فعال است.
 در سال 1387 حدود 5 ميليون و 400 هزار گيرنده ماهواره غيرمجاز در ايران وجود 
داشته است. از حدود 17 هزار و 666 شبكه ماهواره ای جهانی بيش از 3 هزار شبكه 
در ايران قابل دريافت بود كه از اين تعداد 380 ش��بكه به موسيقی های مبتذل، 74 
شبكه به تبليغات مد و لباس و لوازم آرايش غربی، 273 شبكه به تبليغ اديان ساختگی 
و 235 شبكه به برنامه های مبتذل و غيراخالقی اختصاص يافته بود و هر ساله نيز 
از سوی مجلس نمايندگان امريكا رديف بودجه ای به توسعه اين شبكه ها اختصاص 

می يابد كه اولين هدف اين اقدام تداوم جنگ نرم عليه كشورمان می باشد.)62(

پی نوشت:
1( مرادی، 1388: 123-121.
.Perception Warfare )2

3( عبداللَّ خانی 1386: 72-73.
4( تفرشی 1387.
5( غفاری 1388.

6( عبداله خانی 1386: 73.
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40( اكبر گنجی در مصاحبه روزنامه تاگس اشپيگل آلمان، روزنامه كيهان، 79/1/24: »در يك جامعه مدرن جدايی 

دين از سياست يك امر بديهی است. ايران نيز در حال حاضر از فاز قبل مدرن به فاز مدرن پيش می رود.«
41( عبدالكريم سروش، هفته نامه آبان، 78/3/29، ش 80، ص 63: »تفكر دينی با استخدام طبيعت منافات دارد 

يا حداقل خنثی است.«
42( عمادالدين باقی، روزنامه خرداد، 78/8/19، ص 6،)آيات قرآن صريحا اصل عيسی به دين خود موسی به دين 

خود را تأييد می كند و هرگز اهل كتاب يا حتی كافران و مشركان را طرد نمی كند.
43( ابراهيم يزدی، هفته نامه پيام هاجر، فروردين 77: »جامعه واليی انحصارگر و مس��تبد اس��ت و ارزش��ی برای 

توده ها قائل نيست.«
44( باقر پرهام، هفته نامه راه نو، 77/5/3: »دوران مدرن دوران حكومت و رهبری عقل است و دين بايد به عرصه 

زندگی خصوصی باز گردد.«
45( مهرزاد بروجردی، ترجمه علی صديق زاده، ماهنامه كيان، مهر و آذر 78، ش 49، ص 40 به بعد: »اس��الم نيز 

چون مسيحيت در نهاد خود قابليت عرفی شدن و سكوالريزه شدن را دارد و چنين امری در حال وقوع است.«
46( سيد محمد خاتمی در اولين سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران: »اگر دين هم در برابر آزادی قرار گيرد، اين 

دين است كه بايد محدود شود نه آزادی.«
47( عزت الل سحابی، روزنامه عصر آزادگان، 78/10/16: »حتی معصومين عليهم السالم خود بخود بدون نظارت 

مردم و به طور اصولی در معرض انحراف هستند.«
48( ساالر بهزادی، روزنامه صبح امروز، 78/8/23: »سيره حضرت علی عليه السالم و ساير فرق مذهبی در صدر 

اسالم، دموكراسی در انتخاب رهبری و عدم تعيين رهبر برای مردم بوده است.«
49( محمد س��عيد حنايی كاش��انی، ماهنامه كيان، فروردين 78: »تراژدی حسين بن علی مشابه تراژدی آنتيگونه، 

تامس مور و جان پروكتور است.«
50( عبدالكريم سروش، روزنامه صبح امروز، 78/6/16: »در تعارض تكاليف دينی و حقوقی بشر، حقوق بشر مقدم 

است ولی متأسفانه فقهای ما اطالعات برون دينی ندارند و متوجه اين نكات نيستند.«
51( روزنامه عصر آزادگان، 78/10/16، ص 5: »دولت هايی كه از كشورگشايی وامانده اند برای حفظ تسلط خود 

بر مردم، آن ها را همواره از يك شبح جهانخوار خارجی ترسانده اند.«
52( عبدالكريم سروش، روزنامه نشاط، خرداد 78: »حكومت دينی جلوی رشد علمی را می گيرد. در نظام الئيك 

تركيه، روحيه علم جويی و حقيقت طلبی رش��د كرده اس��ت زيرا آنجا ارزش ه��ای دينی را با علم مخلوط نكرده 
است.«

53( حسن واعظی، همان، )ص( 177- 175 و ص 188
54( هفته نامه راه نو، 77/5/3، ش 14، ص 30 و 32: »حل مشكالت كشور در گرو ارتباط با امريكاست.«

55( هفته نامه پيام هامون، 77/10/19، ص 1: »واليت مطلقه فقيه همان حكومت مطلقه سلطنتی است.«
56( عبدالكريم س��روش، روزنامه عصر آزادگان، 79/1/20: »هيأت های مذهبی منش��أ خشونت اند و بسيجی ها، 

اعضای تشكيل دهنده اين هسته ها می باشند.«
57( سعيد حجاريان، هفته نامه مبين، شهريور 79: »رهبری كاريزماتيك دينی به درد اصل جنبش و انقالب می خورد 

و اگر پای آن به دوران ثبات و سازندگی كشيده شود، به استبداد دينی منجر خواهد شد.«
58( ماهنام��ه زنان، تير 77: »زن و مرد از حقوق مس��اوی برخوردارند و اج��ازه زن از مرد در امور خود، ظالمانه 

است.«
59( هفته نامه آبان، 77/5/17، ش 37، ص 6: »قانون اساس��ی ما پش��توانه علمی ندارد، زيرا تدوين كنندگان آن با 

حقوق اساسی آشنايی نداشته اند.«
60( عبدالمجيد اش��كوری و حميدرس��ايی، »بازی ترور: تحليلی مستند و ناگفته از ترور سعيد حجاريان و هجوم 

تبليغاتی پس از آن«، تهران: انتشارات كيهان، 1381، صص 42- 38
61( به طوری كه تنها شبهات در هشت سال دولت اصالحات 2350 عنوان است. )برقبانی، 1388:4( كه شبهات 
سياسی - اجتماعی مانند نقد واليت فقيه، روحانيت، انقالب، شورای نگهبان، دفاع مقدس، قانون اساسی و... حدود 
29/40% و شبهات دين شناسی مانند دين و آزادی، مجازات اسالمی، ارزش های دينی و... 18/55% شبهات را به 

خود اختصاص داده اند.
62( نظافتی،1388 :5.
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  جلسه پنجم 
 

جنگنرموجمهورىاسالمی
 

 كمیتهخطر!
 پروژه دلتا يكی از موضوعات مورد بررس��ی و در واقع راهبرد پيشنهادی كميته 
خطر جاری در خصوص مسائل ايران می باشد كه در مهرماه 84 به دولت بوش 
پيشنهاد شد. اين كميته جنگ سخت را بی فايده دانسته و خواستار توجه بيشتر 

دولت اياالت متحده به پروژه ی نرم افزاری »براندازی از دورن« شد!
 در اي��ن راس��تا مارك پالمر - از اعضای برجس��ته اين كميت��ه و چهره با نفوذ 

دستگاه سياست خارجی آمريكا - اعالم نموده است:
 »ايران به لحاظ وس��عت س��رزمينی، كميت جمعيت، كيفيت نيروی انس��انی، 
امكانات نظامی، منابع طبيعی سرش��ار و موقعيت جغرافيايی ممتاز در خاورميانه 
و نظ��ام بين الملل، به قدرتی كم بديل تبديل ش��ده كه ديگر نمی توان با يورش 

نظامی آن را سرنگون كرد.«
 در گ��زارش كميته خطر  ج��اری كه تحت عنوان »اي��ران - امريكا، رهيافت 
جديد« توسط مارك پالمر جمع بندی و تدوين شد، تنها راه سرنگون سازی نظام 
جمهوری اس��المی، پيگيری مكانيسم های جنگ نرم و استفاده از تكنيك های 
عملي��ات روانی تبليغاتی با اس��تفاده از س��ه تاكتيك دكترين »مه��ار«، »نبرد 
رسانه ای« و »س��اماندهی و پش��تيبانی نافرمانی مدنی«، مورد تأكيد و توصيه 
قرار گرفت. كارشناس��ان مس��ائل سياس��ی با توجه به تجارت تدوين كنندگان 
اين گزارش و تأثير تصميمات اين كميته بر سياست های دولت امريكا معتقدند 
كه اين گزارش حتی اگر به دس��تورالعمل اجرايی تبديل نشود، سياست خارجی 

آمريكا در آينده از روح كلی آن، الهام خواهد گرفت.
 اين گزارش دارای 15 محور كلی به ترتيب زير است:

 1. ايران بايد در صدر برنامه سياس��ت خارجی امريكا در چهار س��ال آينده قرار 
گيرد. واش��نگتن اكنون به رويكرد جديدی نياز دارد. بايد همه نيروها برای اين 
استراتژی بسيج شوند. بايد درس های گذشته مورد بازبينی قرار گيرد، درس هايی 
كه از فروپاش��ی بلوك شرق به يادگار مانده است و هم چنين درس هايی كه از 

تغيير حكومت ها در كشورهايی مثل شيلی و اندونزی گرفته شد.
 2. اي��ن كش��ور عالوه بر برنامه هس��ته ای اش، با حماي��ت از گروه هايی چون 
ح��زب الل، حماس و جهاد اس��المی و گروه هايی در ع��راق، مانع تحقق منافع 
امريكا در منطقه می ش��ود. از سويی ديگر ثروت رو به رشد نفت ايران، توانايی 
و ظرفيت آن را در داخل كش��ور و منطقه افزايش می دهد. فرصتی كه در اين 
ميان وجود دارد، اس��تفاده از ضعف سياس��ت های اقتصادی و اختالفات درونی 

ايران است.
 3. دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشكل های دانشجويی و نهادهای غيردولتی 

و صنفی از ابزارهای مهم فشار بر ايران است.
 4. بايد برای بازگش��ايی س��فارت اياالت متحده در تهران اب��راز تمايل كنيم. 
همزمان بايد يكی از بلندپايه ترين مقامات خود را به عنوان فرد شماره يك، در 
اين سياست جديد انتخاب و معرفی كنيم. اين فرد می تواند يكی از كنسول های 
وزارت خارج��ه باش��د و بايد ب��ه طور مرتب حماي��ت خود را از حقوق بش��ر و 
دموكراس��ی در ايران مورد تأكيد قرار داد. از اين طريق می توانيم ارتباط خود را 

با مردم ايران تقويت كنيم.
 5. اگر قرار اس��ت گفتگو و تعامل با ايران صورت گيرد، بايد با مقامات با نفوذ 
ايرانی و آن ها كه قدرت واقعی و كافی برای تصميم گيری ها دارند، انجام شود.

 6. باي��د ش��بكه های متعدد رادي��و و تلويزيونی را برای ايراني��ان تدارك ديد و 
پيام ه��ای خ��ود را با پيش��رفته ترين تكنولوژی های روز، به دس��ت مردم ايران 

برسانيم.
 7. درباره فعاليت هسته ای ايران، بايد با احتياط و دورانديشی و چند جانبه عمل 
كرد. بايد فشارها را بر ايران بيشتر كرد و در صورت استنكاف ايران، پرونده اين 
كش��ور را به شورای امنيت فرس��تاد. گرچه اولويت اول، اعمال فشار ديپلماسی 
از طريق متحدان اس��ت ب��ه گونه ای كه ايران داوطلبان��ه از فعاليت ها و برنامه 

هسته ای خود چشم پوشی كند.
 8. حمايت از اپوزيسيون هم می تواند از عوامل مؤثر بر تغيير رژيم ايران باشد.

 9. باي��د فعاليت NGO ها را در ايران تس��هيل كنيم و ب��ه صدور ويزا همت 
گماري��م. دعوت فعاالن جوان ايرانی به خارج، برای ش��ركت در س��مينارهای 
كوچك هم، اقدام مهمی است. اين كار در صربستان، فيليپين، اندونزی و شيلی 

و كشورهای ديگر جواب داده است.
 10. س��فارتخانه های كش��ورهای ديگر هم می توانند در ته��ران برای ما مؤثر 
باش��ند. حضور در جلسات محاكمه، درخواست مش��ترك برای آزادی زندانيان 
سياس��ی، كمك مالی به خانواده های زنداني��ان و گروه های مخالف حكومت و 
حتی نظارت يا مش��اركت در اعتراض ها، از جمله اين راه های تأثيرگذار اس��ت. 
كنگره بايد تصويب قانونی به نام »آزادی ايران« را بررسی كند تا حمايت كافی 

از آن را به عمل آورد.
 11. تضعيف ستون های حمايتی حكومت ايران كه همانا سرويس های امنيتی 

و نظامی اين كشور می باشند، بايد در دستور كار قرار گيرند.
 12. بايد رهبران روحانی ايران را كه در رأس قدرت هستند، وادار كرد از قدرت 

سياسی به صورت مسالمت آميز كناره بگيرند.
 13. بايد قدرت بس��يج و س��پاه را از ميان ب��رد و در وزارت اطالعات تغييرات 

اساسی ايجاد و يا به طور كلی آن را حذف كرد.
 14. گفتگو با دولت ايران هم بايد در دستور كار باشد. ما بايد تعامل خود را برای 
ديدار با مقامات ايران و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد عالقه و نگرانی 

دو طرف نشان دهيم«.)1(
 
 

بسترهاوزمینههاىموفقیتدشمندرجنگنرم
 1. گسترش رفاه طلبی و تساهل 

 اتخاذ برخی سياس��ت های اقتصادی در س��ال های پ��س از جنگ و در دولت 
س��ازندگی، با حركت به س��وی توس��عه و رفاه جامعه و كم رنگ ش��دن عدالت 
اجتماعی، خواس��ته و ناخواس��ته زمينه س��از تغيير و تحوالت در بينش و به تبع 
آن س��بك و مدل زندگی مردم به ويژه در ش��هرهای بزرگ شد كه تفاوت های 

آشكاری با ارزش ها و الگوهای دهه اول انقالب داشت.
 سياس��ت های فرهنگی مبتنی بر شعار تساهل و تسامح در دولت اصالحات نيز 

به تشديد اين روند دامن زد.
 2. تقويت جريان سكوالر

 تس��امح و تس��اهل و تغيير س��بك زندگی، زمينه مس��اعدی را برای ظهور و 
گس��ترش انديشه های ليبراليستی و سكوالريستی را فراهم كرد. تقويت جريان 
موسوم به روشن فكری دينی و ارايه قرائت های مختلف از دين و طرح مقوالتی 
چ��ون تكثرگرايی دينی و تفكيك ديانت از حكومت و... در س��ال های اخير در 

جهت تقويت جريان سكوالر بود.
 3. تضعيف نظام فقاهتی و جايگاه مراجع تقليد

 به دليل پيوس��تگی و ارتب��اط تنگاتنگ بين دو مجموعه نظ��ام و روحانيت به 
ويژه مراجع معظم تقليد، هرگونه تضعيف اين رابطه يا به چالش كشيدن شدن 
آن می تواند بس��تر مناسبی را برای تضعيف پشتوانه دينی نظام و سرخوردگی و 
روگردانی دين داران از نظام و در نتيجه زمينه مناسبی برای پيشبرد جنگ نرم به 
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وجود آيد. در اين راستا تحريكات و تحركات دشمنان بسيار آشكار است.
 4. شايعه ناكارآمدی نظام اسالمی 

 در اين سه دهه يكی از محورهای اصلی تبليغات دشمنان، ناكارآمد نشان دادن 
نظام اسالمی بوده است. ميزان پذيرش اين محور از سوی مردم بسته به نحوه 

عمل مجموعه قوا و نهادهای حكومت است.
 5. رشد جمعيت جوان 

 فارغ از مضيقه های اقتصادی كه به جهت تقاضای باالی اين نسل در مقوالتی 
چون اشتغال، ازدواج و مسكن رخ می دهد، جوانان اصلی ترين گروه هدف تهاجم 
فرهنگی و جنگ نرم هس��تند، تحريك جوانان در جهت طرح مطالبات بيش از 
حد و اعتراضات آنها در فضاهای دانش��گاهی و كارگری زمينه مس��اعدی برای 

سوء استفاده دشمن را فراهم می كند.
 6. تعميق و تراكم شكاف های اجتماعی موجود

 از ديگر بس��ترهايی كه زمينه را برای پيش��برد جنگ نرم دشمن در كشور مهيا 
می كند، تعميق و گاه تراكم ش��كاف های اجتماعی است و فاصله انداختن ميان 
نس��ل اول، دوم و س��وم انقالب، فاصله انداختن ميان پدر و مادر و فرزندان و 
فاصله انداختن ميان مسئولين، مردم و فاصله انداختن ميان قوميت ها و مذاهب 
به رسميت شناخته شده در كشور است. چنين شكاف هايی زمينه فعاليت های نرم 

دشمن را فراهم می شود و ميزان تأثيرگذاری اين قبيل فعاليت ها باال می رود.
 

عواملتشدیدكنندهموفقیتدشمندرجنگنرم
 1. فقر كار تئوريك 

 در آستانه دهه چهارم انقالب نيازمند نظريه پردازی هايی هستيم كه اواًل دغدغه 
تطبيق مبنايی با زيرس��اخت های اسالمی - ايرانی را داشته باشند و ثانياً توجه 
داشته باشند كه برای استقرار جمهوری اسالمی در جهان بايد استراتژی تدوين 

شود.
 2. ابهام در سياست فرهنگی رسمی نظام 

 عل��ی رغ��م وجود نهادها و س��ازمان های عريض و طوي��ل فرهنگی اما هنوز 
نمی توان از وجود يك س��ند مدون، جامع و رس��می به عنوان سياست فرهنگی 
نظام جمهوری اس��المی س��خن گفت. س��ندی ك��ه مبنای عم��ل و مراجعه 
تصميم گي��ران و مديران و فعاالن فرهنگی و افكار عمومی باش��د و رس��ما به 
اطالع همه رسيده باشد و همگان الاقل در مقام قانون بر آن اتفاق داشته باشند 

و محوريت آن را بپذيرند.
 3. عمل زدگی مسئولين و مديران فرهنگی 

 به تبع فقدان سياس��ت فرهنگی مدون و رس��می نظام و فقر نظری، مسئولين 
نهادهای فرهنگی در مواجهه با مس��ايل و تنگناهای پيش آمده بيش تر دس��ت 
به دامن آس��ان ترين و معمول ترين روش ها می ش��وند و به جای حل ريشه ای 
معض��الت و چالش ها س��راغ گزينه هايی رفته اند كه در كوت��اه مدت معضل را 

حل كند.)2(
 

روشهاىمقابلهباتهدیداتنرم
 ب��ا بهره گيری از س��ازوكارهای مختلف، هم می توان از اعم��ال تهديدات نرم 
پيشگيری كرد و هم می توان با مداخله های مؤثر، دامنه تأثيرات آن ها را از ميان 

راند. برخی از آن روش ها عبارتند از:
 1. واكسيناسيون فرهنگی جامعه؛ منظور از واكسيناسيون آگاه ساختن جامعه از 
انواع تهديدات دشمن و ارائه راه حل مقابله با آن است. شواهد پژوهشی متعددی 
وج��ود دارد كه نش��ان می دهد »پيش آگهی«، اف��راد را در مقابل تغيير باورها و 

نگرش ها مصون و مقاوم می سازد.
 2. تقوي��ت اهرم های قدرت نرم؛ هر كش��وری دارای برخ��ی منابع قدرت نرم 

است كه با شناسايی و تقويت آن ها می تواند خود را در برابر دشمن مقاوم سازد. 
برای مثال در ايران »معنويت«، »ايدئولوژی اس��المی«، »پيش��ينه فرهنگی و 
تاريخی طوالنی«، »حماس��ه آفرينی ها«، »مرجعيت«، »نوع نظام مردم ساالری 
دينی«، »نفوذ رهبری« و... می توانند به عنوان قدرت نرم، از مهمترين بنيان ها 

و اهرم های ثبات و مقابله با جنگ نرم باشند.
 3. عملي��ات روان��ی متقابل؛ عام��الن تهديد نرم از تبليغ��ات، روش های نفوذ 
اجتماعی و عملي��ات روانی جهت تغيير نگرش ها، باوره��ا و ارزش های جامعه 
هدف، اس��تفاده می كنند. با عمليات روانی و تبليغات خالقانه متقابل می توان از 

دامنه تأثير روش های مورد استفاده دشمن كاست.
 4. گس��ترش دامنه و ش��مول فعاليت ه��ای فرهنگی و افزاي��ش فرآورده های 
فرهنگی جذاب؛ ش��هروندان ي��ك جامعه اغلب جذب آن دس��ته از گروه های 
فرهنگی می ش��وند كه از نظر آنان از جذابيت بااليی برخوردار باشند. همچنين 
آنان آن دس��ته از محصوالت فرهنگی را مورد استفاده قرار می دهند كه جالب، 
جذاب، بديع و مطبوع باش��د. بنابراين با ايجاد و گس��ترش گروه های فرهنگی 
ج��ذاب و عرضه فرآورده های فرهنگی و هنری مطلوب، می توان از دامنه تأثير 

تهديدات نرم دشمن فروكاست.
 5. خلع س��الح روانی اپوزيس��يون؛ اپوزيس��يون همواره در پی آن اس��ت تا با 
ش��عارهای جذاب و وعده بهبود شرايط بهتر زندگی، توده مردم جامعه را جذب 
نمايد. پيداس��ت كه وقتی نظام حاكم خود چنين شرايطی را برای شهروندانش 

فراهم سازد، زمينه جذب مردم توسط اپوزيسيون را از ميان می راند.
 6. اس��تفاده از راهبردهای وي��ژه در مورد اقوام و اقليت ه��ا؛ اقليت های جامعه 
اغلب به س��بب داشتن احساس نابرابری، زمينه مخالفت ورزی عليه نظام حاكم 
هس��تند)3( اما زمانی كه نظام حاكم با اجرای راهبردهای مناسب اطمينان خاطر 
ب��رای آنان فراه��م آورد. می تواند از آنها به عن��وان فرصتی جهت تقويت خود 

استفاده نمايد.
 7. تبديل قدرت نرم دشمن به فرصتی برای افزايش قدرت نرم خود؛ حكومت ها 
با اتخاذ راهبرد مناس��ب و تدابير خردمندان��ه و دقيق نه تنها می توانند از تبديل 
شدن قدرت نرم دشمن به تهديد برای خود ممانعت كنند، بلكه می توانند آن را 

به فرصتی برای رشد و تعالی خويش تبديل نمايند.)4(
 
 

ابعادقدرتنرمدرفرآیندانقالباسالمیایران
 قدرت نرم در فرآيند انقالب اس��المی اي��ران و آرمان ها و هنجارهای انقالب 
در س��طح تحليل داخلی، منطقه ای و بين المللی توانس��ت راه گشای ملت های 
مسلمان و نيز ملل جهان سومی و مستضعف گردد و ضمن احيای هويت جهان 
اس��الم، ارتقای بيداری اسالمی، به بازس��ازی تمدن اسالمی بر اساس تكيه بر 

خودباوری فرهنگی و پرچمداران انقالب فرهنگی جهانی اهتمام ورزد.
 

الف.درسطحتحلیلداخلی
 براساس زيرس��اخت ها و الزامات فكری و فرهنگی سند چشم انداز بيست ساله 
نظام، تعميق معرفت و بصيرت دينی آحاد جامعه و تقويت و تحكيم ارزش های 
اس��المی و اخالقی در حوزه های فردی و اجتماعی و همچنين برجسته س��ازی 
مس��تمر و همه جانبه انديش��ه های دينی و سياس��ی حضرت امام خمينی)ره( و 
تعميق تفكر و فرهنگ بسيجی در زمره اولويت های نرم افزاری نظام جمهوری 
اس��المی ايران قلمداد می گردد. افزون ب��ر اين می توان به ابعادی از قدرت نرم 
افزاری انقالب اسالمی ايران از جمله رهبری امام خمينی، وحدت و اعتماد ملی، 

توسعه دانايی محور، جنبش نرم افزاری و سياست فرهنگی اشاره كرد.
 1. رهب��ری ام��ام خمين��ی)ره(: رهبری امام خمين��ی)ره( را می ت��وان در ارائه 
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ارزش هايی دانس��ت كه مردم را ب��ه پيروی آگاهانه از فرامين ايش��ان با توجه 
به جذابيت باور قلبی مردم مش��اهده كرد. به جهت حفظ ارزش های اسالمی با 

رهبران كاريزمای جهانی متفاوت می باشد.
 2. اتحاد ملّی و انسجام اسالمی: انقالب اسالمی ايران با بهره گيری از اعتماد 
عمومی به عنوان سرمايه اجتماعی و بعد چهارم قدرت توانست به تعميق وحدت 
و همبستگی ملی و تجميع كليه اقشار و گروه ها و دستجات مذهبی كشور همت 
گمارد و با بهره مندی از مشاركت عمومی و عدالت خواهی را در جامعه گسترش 
بخشد. وفاق اجتماعی به عنوان مظهر قدرت نرم توانست به ايفای كاركردهايی 

چون همفكری، همكاری و تعامل ميان گروه های مختلف اجتماعی بيانجامد.
 3. توسعه دانايی محور: انقالب اسالمی ايران زمينه را برای اهتمام همزمان به 
توسعه چند بعدی در ابعاد علمی، فرهنگی، اخالقی، دينی و اجتماعی عالوه بر 

توسعه سياسی و اقتصادی فراهم آورد.
 انقالب اسالمی رويكرد توسعه دانايی محور را برای تبديل كشور به جامعه ای 
دانش بنيان اتخاذ كرد تا علم و انديشه مسير حيات فردی و جمعی را مشخص 
س��ازد و فرآورده های علمی با خود اقتدار، صالبت وع��زت را به ارمغان آورد و 

نقش مؤثری در تأمين امنيت و آرامش اجتماعی ايفا كند.
 4. جنبش نرم افزاری: انقالب اس��المی ايران توجه به نوآوری و نوانديش��ی را 
در صدر اولويت های خود قرار داد به گونه ای كه رهبر فرزانه انقالب خواس��تار 
تحقق جنبش نرم افزاری همه جانبه و فراگير شدند. اين حركت و نهضت مبنتی 

بر مؤلفه های زير بود:
 ايج��اد فرهن��گ توليد علم، ارتق��ای قدرت علمی و ج��رأت علمی، پرورش و 
شكوفايی استعدادها، نفی الگوپذيری تقليدی از فرهنگ غرب، ايجاد تحوالت و 
پيشرفت های علمی در چارچوب ارزش های دين مدار، ارتقای روحيه خودباوری 
و اتكاء به نفس و انديش��ه و اراده خودی، اس��تفاده از ظرفيت های علمی بومی، 
تقويت بنيه پژوهش كش��ور، تعالی و رش��د اقتصادی و علمی كش��ور با هويت 
بخشيدن به مراكز علمی، پيوند مفاهيم و اخالق دينی با علم روز، ايجاد خالقيت 
و ن��وآوری علمی، اهتمام به فراگي��ری علم و دانش با ارتقای ايمان و معنويت، 
عنايت به آزادانديشی، دين باوری و نوانديشی دينی و نفی تحجر و جزم گرايی و 
تفكر و فرهنگ وارداتی غرب، هوشياری در برابر تئوری های وارداتی، نفی تفكر 
تقليدی و تبعی و اهتمام به فكر استقاللی به منظور پرهيز از انفعال و مجذوبيت 
و مبه��وت بودن در برابر تحليل های بيگانه، اهتمام به توليد علم و بومی كردن 
آن بر مبنای فرهنگ ملی و ارتقای توس��عه انسانی، گسترش و اعتالی جنبش 
نرم افزاری در حوزه های علوم اجتماعی و انس��انی بر اساس اصول و ارزش های 
ايران اس��المی، سياستگذاری و برنامه ريزی برای توسعه و اعتالی فعاليت های 

تحقيقاتی پيرامون نوآوری و دستيابی به فناوری های نوين.
 5. سياس��ت فرهنگی: انقالب اسالمی ايران با هدف نشر و گسترش انديشه و 
پيام اسالم، اس��تقالل فرهنگ، تكامل روحی و اخالقی، تحقق كامل فرهنگ 
اسالمی در عين اهتمام به درك مقتضيان زمان، اولويت خود را بر برنامه ريزی 
و اص��الح فرهن��گ جامعه و نهادينه ك��ردن آن مطابق با نيازهای توس��عه در 
جامعه دينی قرار داد و سياس��ت فرهنگی برگرفته از جهان بينی و انسان شناسی 
اسالمی بر اس��اس احترام به كرامت انسانی، سرشت معنوی بشر، خيرخواهی، 
كمال جويی، آرمان طلبی، اس��تقالل گرايی، آزادی خواه��ی، عزت نفس و قدرت 

ايمان را محور فعاليت های خود قرار داد.
 تقوي��ت تفكر و تعقل و قدرت نقادی و آزادانديش��ی، خردورزی، نظريه پردازی 
و نوانديش��ی دينی و نمونه هايی از راهبردهای فرهنگی انقالب اسالمی است. 
هم چني��ن مقابله با خرافات و موهوم��ات و جمود و تحجر فكری، مقدس مآبی 
و ظاهرگراي��ی و مقابله با افراط در تجددطلبی و خودباختگی در برابر بيگانگان. 
نشانه ارتقای آگاهی های دينی و بنيان گرايی سياست فرهنگی انقالب اسالمی 

است.
 

ب.درسطحتحلیلمنطقهاى
 در زم��ره ابع��اد قدرت نرم افزاری انقالب اس��المی ايران در س��طح منطقه ای 
می توان به مواردی از جمله بازس��ازی تمدن اسالمی، ارتقای بيداری اسالمی، 
احيای هويت جهان اس��الم، محوريت ثبات منطقه ای و جهانی كردن مبارزه با 

صهيونيسم اشاره كرد كه به طور مختصر به تحليل آن پرداخته می شود:
 1. بازسازی تمدن اسالمی؛ انقالب اسالمی ايران با ايجاد خودباوری فرهنگی 
در ميان ملت های مس��لمان و بهره گي��ری از فناوری های مدرن ارتباطی برای 
انتقال پيام نوانديش��ی دينی در جهان اس��الم توانست رويكرد تمدنی خود را به 

ظهور رساند.
 افزون بر اين، انقالب اسالمی تقويت بنيادهای تمدن اسالمی را از رهگذر رفتار 
مسالمت آميز و تعامل جوامع مس��لمان بر اساس همكاری فرهنگی و بازرگانی 
و تحكيم روابط دوس��تی و م��ودت و اخوت و اهتمام رهبران به خواس��ته های 
ملت های مسلمان و تأكيد بر تبادل انديشه ای ميان تمدن اسالمی زمينه سازی 

كرد.
 2. ارتقای بيداری اسالمی؛ انقالب اسالمی توانست با ارتقای آگاهی و بيداری 
گسترده در بين مردم مسلمان، محروم و مستضعف جهان اسالم، روحيه شهامت 
و شجاعت الزم در آنان را برای مبارزه ايجاد كند و با ايجاد خودباوری نسبت به 
توان و امكانات درونی و تش��ويق لزوم شناخت فزونتر نسبت به تجربه تاريخی 
وعملی جنبش آزادی بخش، جرأت حركت های مردمی را برای مبارزه بر اساس 

انديشه های انقالبی اسالم فزونی بخشد.
 3. احيای هويت جهان اسالم؛ انقالب اسالمی ايران نشان داد كه دين می تواند 
عنصری تأثيرگذار بر نظام تصميم گيری جهانی قلمداد گردد و جهان اس��الم با 
تكيه بر باورها و هنجارهای بومی از توان و قدرتمندی الزم برای شكل دهی به 
ساختارهای اجتماعی و سياسی برخوردار است. انقالب اسالمی اين خودباوری 
را ب��ه ملت های مس��لمان اعطا ك��رد كه می توان با ش��ناخت دقيق از فرهنگ 
اسالمی و باز تعريف آرمان هايی چون استقالل، آزادی، عزت و عدالت و با تكيه 
بر الگوی تفكر، آگاهی، تصميم گيری و اطالع رس��انی باب خالقيت اسالمی را 

گشود.
 4. محوريت ثبات منطقه ای؛ انقالب اس��المی ايران با ايفای نقش س��ازنده در 
زمينه بازتوليد منافع مشترك منطقه ای، مبارزه با تروريسم، توسعه همكاری های 
اقتصادی، سياس��ی و فرهنگی، حمايت از روند ثبات منطقه ای بر اساس امنيت 
دسته جمعی، تباين الگوی توسعه همه جانبه و درون زا، بيداری اسالمی و احيای 
تفكر و ارزش های دينی، الهام بخشی در خاورميانه براساس الگوی مردم ساالری 
دينی، تبيين مدل بوم��ی اصالحات درون زا در نظام های خاورميانه، بهره گيری 
از قدرت اطالعاتی و رس��انه ای برای تبيي��ن پيام عدالت، صلح و عزت، پيروی 
از الگوی تعامل مؤثر و س��ازنده با كشورهای اسالمی، اتخاذ ديپلماسی فعال و 
مؤثر در سياس��ت خارجی بر اس��اس اصول عزت، حكمت و مصلحت، عضويت 
فعال و اثرگذار در س��ازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت ارتقای نقش 
دي��ن در عرصه تصميم س��ازی، تقوي��ت راهبرد، تقويت جاي��گاه ايدئولوژی در 
نظام تصميم گيری منطقه ای و جهانی، گس��ترش همكاری های س��ازنده، مؤثر 
و چندجانبه منطقه ای و فرامنطقه ای براس��اس »منطقه گرايی نوين« و ارتقای 
س��طح آگاهی و بيداری ملت های منطقه، توانست به اتخاذ تمهيداتی خالق و 
س��ازنده برای تبديل تهديدها به فرصت ها و يا خلق فرصت های نوين مبادرت 

ورزد. 
 5. جهانی كردن مبارزه با صهيونيس��م؛ پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران، 
حماي��ت از حركت ها و نهضت های آزادی بخش به ويژه در فلس��طين از نقش 
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و جايگاه ويژه ای برخوردار ش��د. انقالب اس��المی ايران با تبيين اينكه »اسالم 
راه حل، و جهاد وس��يله اصلی است« به مبارزات مردم فلسطين و انتفاضه آنان 

جنبه ای فراملی بخشيد و مبارزه با رژيم صهيونيستی را جهانی كرد.
 

ج.درسطحتحلیلبینالملل
 ش��رايط بروز قدرت نرم طی س��ال های اخير به شكلی باورنكردنی تغيير يافته 
است. حجم گس��ترده اطالعات و جهانی ش��دن، جهان را دستخوش تغييرات 
بنيادين س��اخته است و موجب ش��كل گيری جوامع و شبكه های مجازی شده 
ك��ه مرزهای كش��ورها را در ه��م نورديده و همكاری ه��ای فراملی قدرت نرم 
س��ازمان های بين المللی غيردولتی موجب جلب و جذب شهروندان برای ايجاد 

ائتالف های بين ملتی شده است.
 واقعيت آن اس��ت كه در جهانی كه همه از اطالعات اش��باع هس��تند آنچه از 
اهميت برخوردار اس��ت اطالعات نيس��ت بلكه توجه ماست و اين توجه به طور 
طبيعی به سمت اطالعات معتبرتر جلب می شود. از اين رو شايسته است انقالب 
اسالمی با به چالش كشيدن فرهنگ غرب، پرچمداری انقالب فرهنگی جهانی 

برافراز كند.
 1. پيدايش قدرت سوم در نظام بين الملل 

 انقالب اسالمی ايران براساس اصل »نه شرقی و نه غربی« توانست عالوه بر 
شكستن ابهت استكبار جهانی و قطع دخالت بيگانگان در امور داخلی كشورهای 
مس��تضعف، پيام و راه ثالثی را به جهانيان عرضه كند كه بر اس��تقرار و اجرای 
عدالت، اجرای قوانين و مقررات الهی، تكيه بر آزادی توأم با مس��ئوليت انسان 
در برابر خداوند، ايجاد محيط مس��اعد برای رشد فضائل اخالقی، مبارزه با كليه 
مظاهر فس��اد و تباهی، تأمين حقوق همه جانبه مس��تضعفان، نفی اس��تعمار و 
س��لطه خارجی در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمايت 
از مس��لمانان و مظلومان جهان، قوت بخش��يدن به قدرت اسالم و مسلمانان، 
گسترش فرهنگ اسالمی و اعتقادات معنوی در سراسر جهان و تحكيم وحدت 
امت اسالمی در جهت استقرار عدالت و نفی سلطه قدرت های استكباری تأكيد 

می ورزد.
 بدين ترتيب، انقالب اس��المی ايران توانس��ت عماًل قدرت و قطب س��ومی را 
در جه��ان ايجاد كند. بروز قطب و قدرت س��وم در عرصه جهانی به دليل عدم 
وابستگی به قطب های پذيرفته شده ی جهانی ناشی از اعتقادات دينی، ايمانی و 
اس��المی و حمايت و پشتيبانی گسترده مستضعفان جهان از آرمان های انقالب 

بود كه توانست نظم تحميلی مبتنی بر سرمايه داری و كمونيسم را بشكند.
 2. پرچمداری انقالب فرهنگی جهانی 

 انقالب اس��المی ايران با تبيين انديش��ه تحول بر مبنای معنويت و اس��الم و 
احيای دين در س��طح جهان توانس��ت ضمن به چالش كشيدن مكاتب مادی و 
ضد ارزش س��اختن س��لطه گری قدرت های جهانی به دگرگون سازی معادالت 

سياسی بين المللی مبادرت ورزد.
 
 

موانعوراهكارهاىارتقاىقدرتنرمدرروندتكاملیانقالباسالمی
 انقالب اس��المی ايران گرچه توانس��ت جايگاه و اهميت قدرت نرم را با توجه 
به نقش فرهنگ انقالب اس��المی در جهان اسالم را از حاشيه به متن بكشاند 
و تعادل قدرت را در عرصه بين المللی به نفع كش��ورهای جهان س��وم رقم زند 
ولی الزم است به آسيب شناسی سياست های قدرت نرم پرداخته شود و سپس 
راهكارهای تقويت و گس��ترش توان و بهره گيری از قدرت نرم مورد دقت قرار 

گيرد:
 الف. آسيب شناسی جايگاه و نقش قدرت نرم در انقالب اسالمی 

 در زمره ی آس��يب های سياس��ت فرهنگی به عنوان خطمشی نرم افزاری نظام 
مردم ساالر دينی می توان به موارد زير به عنوان موانع فراروی تحقق قدرت نرم 

در فرآيند انقالب اسالمی اشاره كرد:
 1. ع��دم برنامه ريزی جامع و همه جانبه نگر به دليل نبود يك سيس��تم ملی در 
برنامه ريزی آموزشی و روزمرگی و عدم هماهنگی سياست های فرهنگی با ساير 

برنامه های توسعه كشور.
 2. عدم اتخاذ سياست های تعاملی، پويا، ايجابی، هوشمندانه و سنجيده متناسب 
با پيش بينی آينده ی فرآيندهای جهانی و منطبق با ش��ناخت وضعيت طبقات و 

اقشار اجتماعی در داخل كشور.
 3. سياس��ت زدگی فرهنگی يا استيالی سياس��ت بر فرهنگ به جای تعامل و 

همگونی بين چهار حوزه سياست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد.
 4. آس��يب ها و ناهنجاری های اجتماعی ناشی از فقر، فساد و تبعيض كه منجر 

به بی ثباتی و ضعف فرهنگی می گردد.
 5. انفعال و خودباختگی روشنفكران سكوالر و غربزده نسبت به فرهنگ غربی 

و غفلت آنان از تهاجم فرهنگی از بيرون و درون كشور.
 6. فقدان برنامه ريزی در نظام آموزش��ی كشور در جهت اسالمی شدن محيط 

دانشگاه ها و آموزش و پرورش.
 7. فق��دان راهبرد مناس��ب و كارآمد در جهت به كارگي��ری همه توانائی های 
فكری و فرهنگی كش��ور و نيز فقدان سياس��ت منس��جم فرهنگی برای رشد 

خالقيت های فردی و مشاركت های جمعی و گروهی فرهنگی.
 8. افزايش تبليغات رسانه های غربی عليه اسالم جهت ايجاد جو اسالم هراسی 
در جوام��ع خوي��ش از رهگذر تبليغ م��واردی چون پيوند بنيادگرايی اس��المی 
با تروريس��م، عدم سازگاری اس��الم با دمكراسی و اس��تفاده ابزاری از دين در 
كش��ورهای اسالمی و به طو كلی القای برداشت های نادرست از برخی مفاهيم 

دينی.
 9. فقدان سيس��تم مناس��ب ارزيابی و كنترل كيف��ی عملكردهای فرهنگی در 

داخل كشور.
 10. وجود شكاف بين مديريت های فرهنگی و مراكز تحقيقاتی و به طور كلی 

بی توجهی به امر مطالعه و پژوهش در امور و فعاليت های فرهنگی.
 

در  ن��رم  ازق��درت  توان بهره گي��ری  گس��ترش  تقوي��ت و  راهكاره��ای   ب. 
انقالب اسالمی 

 به نظر می رس��د بهتري��ن راه ارتقای توان بهره گيری از ق��درت نرم در فرآيند 
انقالب اس��المی اهتمام به اصالح مديريت فرهنگی در كش��ور باش��د. در اين 
زمينه می توان به برخی راهكارها برای ارتقای سياس��ت فرهنگی كشور و توان 

نرم افزاری انقالب اسالمی اشاره كرد:
 1. هماهنگی ميان سياست های فرهنگی بخش دولتی و غيردولتی.
 2. مشخص كردن ضوابط و قوانين حاكم بر سياست های فرهنگی.

 3. ايجاد انگيزه و تش��ويق فعاليت های فرهنگ��ی در ابعاد اجتماعی، راهبردی، 
مالی و رسانه ای.

 4. برنامه ريزی جامع و فرابخش��ی و طراحی فرهنگی با در نظر گرفتن اصول 
ارزش��ی، امكانات و تس��هيالت و ابزارهای موجود و اراده مردم و نخبگان و نيز 
تدوين سياست های فرهنگی جامع، صريح، روشن و هدفمند براساس مالحظات 

فرهنگی جامعه داخلی و بين المللی.
 5. ايج��اد وفاق بين نخبگان فكری، فرهنگی و سياس��ی ب��ه منظور برقراری 
وحدت و ثبات سياسی و فكری در جامعه و سرمايه گذاری در ايجاد و گسترش 
مش��اركت جمعی بر اس��اس تقويت ارزش های مش��ترك فرهنگی و نيز توزيع 

گسترده ی برخی مفاهيم و واژه های فرهنگی و مفهوم سازی ارزشی.
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 6. تقوي��ت آموزش در جهت ترويج و گس��ترش فرهنگ عمومی كمال جويی، 
علم طلبی، صداقت و سالمت و ارتقای آگاهی های مديران و كاركنان نهادهای 

فرهنگی.
 7. محوري��ت قانون و قانونگرايی در تمامی كنش ه��ای فرهنگی و رفتارهای 
اجتماعی، رعايت حقوق شهروندی و منزلت و كرامت انسانی و حيثيت اجتماعی 

و پرهيز از بروز بحران ها و تنش های قومی.
 8. ترويج و تحكيم آموزه های مكتب اس��الم و انديش��ه حض��رت امام در باور 
و عمل مس��ئوالن و آحاد جامعه، بس��يج دس��تگاه های تعليم و تربيت كشور و 
تح��رك جدی و تالش عميق و هماهنگ آنان در جهت گس��ترش ارزش ها و 
هنجارهای بومی و تقويت فرهنگ بسيجی شامل فرهنگ ايثار، شجاعت، عزت 
نفس، تواضع، اخالص، تس��ليم و بندگی در برابر خدا، غيرت و حيا، حق مداری 

و مسئوليت پذيری.
 9. تح��رك فع��ال نهادهای فكری، آموزش��ی، تبليغات��ی و فرهنگی در جهت 
ارتقای قدرت نرم افزاری ايران از رهگذر تصويرس��ازی مثبت رسانه ای، تحرك 
سازمان يافته نرم افزاری، نظريه پردازی و انديشه ورزی و تقويت جنبش نرم افزاری 

در حوزه های فردی و اجتماعی.
 14. بهره گي��ری از ديپلماس��ی عمومی برای درك پيام های انقالب اس��المی 
توس��ط ديگران و تالش برای انتقال مفاهي��م به صورت زيبا و جذاب و تالش 

برای زدودن چهره افراطی گری از اسالم و خرافه زدايی از دين.)5(
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