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چکیده:
ه��دف این مقاله ،بررس��ي جنگ نرم و راهکارهای مقابله ب��ا آن ،با الهام از دیدگاه مقام
معظم رهبری و ذکر منابع قدرت نرم جمهوري اس�لامي ایران در برابر تهدیدهای نرم آمريكا
بوده و در صدد اس��ت با اس��تفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،جنگ نرم را تعریف و واکاوی
ک��رده ،راههای مقابله با آن را ب��ا تأکید بر دیدگاههای مقام معظم رهبری تحلیل کند .فرضية
اصل��ي تحقيق ،مبتني ب��ر ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل قدرت نرم جمهوري اس�لامي در برابر
تهدیدهای نرم آمريكا و به دنبال آن اس��ت كه ناتواني آمريكا را در برابر قدرت نرم جمهوري
اس�لامي اثبات کند .در اين تحقيق ،ويژگیها و ابعاد مختلف قدرت نرم به طور عام و قدرت
نرم جمهوري اس�لامي در مقابل آمريكا و سایر دش��منان ایران به طور خاص مورد بررسي و
ارزيابي قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان از آن دارد که ایران توانسته است با رهنمودهای
مق��ام معظ��م رهبری و تکیه بر منابع و تواناییهای خود ،جلوی جنگ نرم آمریکا و پیامدهای
ناش��ی از آن را بگی��رد و به این امر اذع��ان دارد که برای مقابله با جنگ نرم باید از قدرت نرم
استفاده کرد و این مهم نیز در گرو شناخت قدرت نرم ،سازوکارها و ابزار آن است.
واژگان کلیدی :جنگ نرم ،قدرت نرم ،مؤلفههای جنگ نرم ،ایران.

* دانشیار دانشگاه شهيد چمران اهوازEmail: malekis@scu.ac.ir .
** دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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مقدمه

جنگ نرم 1نوعی از جنگ اس��ت که در قرن بیست و یکم و در عصر ارتباطات ،مورد

توجه قدرتهای استکباری قرار گرفته است .مفهوم جنگ نرم ،در مقابل «جنگ سخت»

2

است و تعريف واحدی كه مورد پذيرش همگان باشد ،ندارد .جنگ نرم در فرهنگ سیاسی

به معنای فروپاشی از درون و در حقیقت؛ شامل هر گونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهای
اس��ت که «جامعة هدف» یا گروه هدف را نشانه میگیرد و با هدف گرفتن فکر و اندیشة

ملتها ،نقش مهمی در سس��ت کردن حلقههای فک��ری و فرهنگی جوامع ایفا میکند و

بدون درگیری نظامی ،رقیب را به انفعال یا شکست وا میدارد.

تا س��ال  1945میالدی ،اغلب جنگها ،جنگ س��خت بود .پس از آن ،با توجه به دو

قطبی شدن جهان به بلوک شرق و غرب ،دور جدیدی از رقابتها میان آمریکا و شوروی
س��ابق آغاز شد که به «جنگ سرد» مشهور ش��د .جنگ سرد ،ترکیبی از جنگ سخت و

جنگ نرم بود که طی آن ،دو ابرقدرت در عین تهدیدهای سخت ،از رویارویی مستقیم با

یکدیگر پرهیز

میکردند(.ماهپیشانیان)57-74 :1386 ،

امروزه با کوچکتر و پیچیدهتر ش��دن جهان به واسطة رشد روزافزون وسایل ارتباط
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جمعی -از قبیل اینترنت و ماهواره -معادالت گذش��ته در تنظیم روابط بین کش��ورها تا

ح��دود زیادی ب��ه هم خورده و جای خود را به معادالت جدیدی داده اس��ت؛ به گونهای

که به جای به کارگیری مس��تقیم زور ،توجه قدرتها به اس��تفاده از قدرت نرم و ایجاد
تغییرات از طریق مس��المتآمیز با به کارگیری ش��یوههای نوین مداخله در امور داخلی

کشورها جلب شده است.

اصط�لاح تهدید ن��رم ،از جمع دو واژة «تهدی��د» به معنی ترس��اندن و بیم دادن و

«نرم» به معنای هر چیز مالیم ،تش��کیل ش��ده است .اما تهدید نرم که مترادف با تهاجم

فرهنگی ،ناتوی فرهنگی و امپریالیسم فرهنگی است ،در اصطالح؛ به معنی اعمال قدرت

به منظور اشاعة ارزشهای فرهنگی امپریالیسم در میان ملل جهان سوم و خفه کردن این
ملتهاس��ت .تهاجم فرهنگی از راهه��ای گوناگون به قصد تضعیف تعهد اخالقی ،تضعیف

نهاد خانواده ،تضعیف ش��ئون اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و تشویق بیبندوباری صورت
1. Soft War.
2. Hard War.
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میگیرد .انقالبهای رنگی در چندین کش��ور بلوک ش��رق و ش��وروی سابق ،نمونهای از

جنگ نرم اس��ت .آمریکاییها با اس��تفاده از این نوع جنگ ،موفق به تغییر چندین رژیم

سیاسی در کشورهایی چون :لهستان ،گرجستان ،چک ،قرقیزستان ،اکراین و تاجیکستان
ش��دهاند .در تمامی این دگرگونیهای سیاس��ی ،بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفاً با
تکی��ه بر قدرت نرم و ابزار رس��انه ،با تغییر در ارزشها و الگوه��ای رفتاری ،از رژیمهای
سیاس��ی حاکم مش��روعیتزدایی ش��د و از طریق جنبشهای مردم��ی و ایجاد بیثباتی
سیاس��ی ،قدرت سیاسی جابهجا ش��ده اس��ت .جنگ نرم در قالبهای مختلف از جمله:

انقالب مخملی ،انقالبهای رنگی (انقالب نارنجی و ،)...عملیات روانی ،جنگ رس��انهای با

استفاده از ابزارهای رسانهای (رادیو ،تلویزیون ،روزنامه و امثال آن) و غیره ،توانست نظام

سیاسی بعضی از کشورها ـ مانند اوکراین و گرجستان ـ را تغییر دهد.

براي تغيير در حکومتها از ش��يوههاي مختلف اس��تفاده ميشود(عسگری)83 :1384 ،؛

کودتا ،ش��ورشهاي اجتماعي ،اصالحات ،جنبشهاي اجتماع��ي ،انقالبهاي اجتماعي،

انقالبهاي رنگي ،انقالبهاي مخملی ،تهاجم یا جنگ داخلي و غیره ،از شيوههاي تغيير
حکومتهاست .امروزه جهان غرب ،به ویژه آمريكا ،قدرت جديدي با عنوان «قدرت نرم»
را پيش��اني دو قدرت پيش��ين (قدرت س��خت و قدرت اقتصادي) خود قرار دادهاند كه به

انقالب نرم (رنگي) ،جنگ نرم و براندازي نرم ،در گفتمان امنيت ملي كش��ورهاي مذكور

جايگاه خاصي يافته و سرمايهگذاري كالني بر روي آن انجام شده است .به عنوان نمونه،

وقوع انقالبهاي نرم(رنگي) در كش��ورهايي از قبيل گرجس��تان ،اوكراين و قرقيزستان،

نش��ان از كاربرد قدرت نرم در راس��تاي براندازي نرم و سقوط حكومتهاي اين كشورها
داشته

است(.نوروزی و همکاران)18-19 :1391 ،

کلید خوردن جنگ نرم علیه ایران در مقطع فعلی را باید ناش��ی از گس��ترش حس

تن ّفر از آمریکا در جهان دانس��ت که به نظر س��ران کاخ سفید« ،ایران» مرکز اصلی ایجاد

این تنفر و گسترش آن است .در آمریکا برای مقابله با این موج« ،نیروی واکنش سریع»
تشکیلش��ده تا اوالً ،به خنثیس��ازی نفوذ معنوی ایران در کش��ورهای اسالمی و منطقة

خاورمیان��ه بپردازد و ثانیاً ،با القای خطرناک بودن ایران برای امنیت همس��ایگان ،اذهان
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عمومی از اقدامات و نقشههای ایاالتمتحده منحرف

شود(.همان)

مق��ام معظم رهبري در ي��ك راهبرد بلندمدت ،از مفاهي��م تهاجم فرهنگي()1370

ت��ا ناتوي فرهنگي )1385( 1و جنگ نرم( ،)1388به عنوان دغدغههاي اصلي كش��ور ياد

فرمودهاند .بنابر این ،ضروري اس��ت تا با عنايت به موفقيت و جايگاه حس��اس و راهبردی

جمهوري اس�لامي ايران ،ضمن فراهم کردن س��ازوكار الزم ،اع��م از حوزههاي نظري و
جدي و شايسته با اين جبهة جنگي برخورد شود.
كاربردي ،به نحو ّ

روش تحقيق

در اين نوشتار ،به تناسب شرايط و زمینههای مختلف ،روشهای گوناگوني در فرايند

تحقيق انتخاب و اتخاذ شده است .در مرحلة نخست ،به منظور كنكاش در مباحث نظري،

از روش س ّنتي مبتني بر تحقيق در مطالعات انجامشده بهره گرفته شده؛ در مرحلة دوم،
براي توصيف و تبیين محدودة مورد مطالعه ،از روش توصيفي اس��تفاده شده و سپس به

منظور بررسي وضعيت موجود ،از روش ارزيابي كمك گرفته شده است.
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تعاریفی از جنگ نرم

گاه برخی از مفاهیم و واژهها ،حامل تغییرات پارادایمی 2هستند .مفاهیمی همچون:

جنگ نرم و تهدید نرم که طی دهههای اخیر وارد ادبیات سیاس��ی شدهاند ،از این جمله

به ش��مار میآیند .آنها تنها به ظهور شیوههای جدید مبارزه یا تحوالت سیاسی و امنیتی
نوپدید اش��اره ندارند ،بلکه فراتر از آن ،خبر از ظهور مکتب جدیدی در عرصة رقابتها و
مخاصمههای بینالمللی میدهند.

جوزف ناي ،3قدرت نرم را «توانايي شکلدهي ترجيحات ديگران» تعريف کرده است.

وی ،از ق��درت س��خت به «قدرت ب��راي اجبار» و از قدرت نرم ب��ه «قدرت براي جذب و
اقناع» تعبیر ميکند.

كرالنتزيك ،4پژوهش��گر بنياد كارنگي 5قدرت نرم را اینگونه تعريف ميكند« :قدرت
1. Cultural NATO.
2. Paradigm.
3. Joseph Nye.
4. Krlantzyk.
5. Carnegie.
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نرم به آن دسته از قابليتها و تواناييهاي كشور اطالق ميشود كه با به کارگيري ابزاري
چ��ون فرهنگ ،آرمان يا ارزشهاي اخالقي ،به صورت غير مس��تقيم بر منافع يا رفتار يا

موجوديت ديگر كشورها اثر ميگذارد».

ب��ه گفتة جين ش��ارب ،1هدف جنگ نرم ،تغيي��ر دولتهاي نامطلوب يا فروپاش��ي

حكومتها و كس��ب قدرت سياس��ي اس��ت و به صلحطلبی و اعتقادات اخالقي و مذهبي
ربط��ي ندارد .جنگ نرم گزينهاي به جاي جنگ س��خت و مس��لّحانه ب��راي رويارويي با
حكومتهاي مورد نظر

است(.رنجبران)29 :1388 ،

پرفسور حميد موالنا در کتاب «اطالعات عالمگير و ارتباطات جهاني» در سال 1986

قدرت نرم را قدرتِ بر شکلدهي و تغيير ايدهها و ترجيحات طرف مقابل تعريف کرد.

«جنگ نرم ،استفادة دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور

اصل��ي آن تأثیرگذاري بر عقايد ،احساس��ات ،تمايالت و رفتار دش��من ،گروه بیطرف یا

گروههاي دوست است؛ به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي پشتيبان باشد».
جنگ نرم در برابر جنگ س��خت ،در حقیقت ش��امل هر گونه اقدام روانی و تبلیغات

رس��انهای که جامعه ،گروه یا گروههای هدف را نش��انه میگیرد و بدون جنگ و درگیری

نظامی و گش��وده ش��دن آتش ،رقیب را به انفعال یا شکس��ت وا میدارد .جنگ رایانهای،

جوزف نای ،از اندیشمندان معاصر ،معتقد است که مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت،

بر «اجبار» و مبنای قدرت نرم بر «اقناع» است .او بر خالف بعضی از صاحبنظران ،اقتصاد و

دیپلماسی را زیرمجموعة قدرت سخت قرار داده ،تنها از رسانه به عنوان قدرت نرم نام میبرد.

جنگ نرم؛ راهبرد مقابله با جمهوری اسالمی ایران

کمیت جمعیت ،کیفیت نیروی
جمهوری اس�لامی ایران به لحاظ وسعت سرزمینیّ ،

انس��انی ،امکانات نظامی ،منابع طبیعی سرش��ار و موقعی��ت جغرافیایی ممتاز در منطقة

خاورمیانه وهارتلند 2نظام بینالملل ،به قدرتی کمنظیر تبدیل ش��ده اس��ت که از دید
1. Jane Sharb.
2. Hart Land.
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کارشناس��ان سیاسی کشورهای غربی ،دیگر نمیتوان با یورش نظامی و جنگ سخت آن
را س��رنگون کرد؛ بلکه تنها راه س��رنگونی نظام جمهوری اسالمی ،پیگیری سازوکارهای

جنگ نرم و به کارگیری فنون عملیات روانی با استفاده از سه راهبر ِد رهنامة 1مهار ،نبرد
رسانهای و ساماندهی و پشتیبانی از نافرمانی مدنی است.

پدیدة جنگ نرم که هماکنون به عنوان پروژهای عظیم علیه جمهوری اسالمی ایران

در حال تدوین اس��ت ،در ش��اخصهایی مانند ایجاد نابس��امانی اقتصادی ،شکل دادن به
نارضایتی در جامعه ،تأس��یس سازمانهای غیر دولتی در حجم گسترده ،جنگ رسانهای،

عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت ،تضعیف حاکمیت

ایران از طریق روشهای مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور میشود .عوامل براندازی در
فرایند جنگ نرم ،یا از زمینههای موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرند
یا به طور مجازی س��عی در ایجاد نارضایتی در نزد افکار عمومی و س��پس بهرهبرداری از

آن را دارند.

ب��ه طور کلی ،تهدیدها علیه امنیت ملی جمهوری اس�لامی ای��ران را در برهة زمانی

کنونی ،میتوان در گونة تهدیدهای نظامی و نرم تقسیمبندی کرد.

در همین راس��تا ،کمیتة صلح جاری برای مقامات آمریکایی نیز تنها راه تغییر نظام
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جمهوری اس�لامی ایران را پیگیری جنگ نرم به جای جنگ س��خت میداند .سه محور

اصلی این راهبرد ،که دلتا نام دارد ،اس��تفاده از روشهای رهنامة مهار ،نبرد رس��انهای و

ساماندهی نافرمانی مدنی است.

استفاده از مشکالت اقتصادی؛ تنوع کثرت قومی ایران؛ ایجاد و دامن زدن به نافرمانی
مدنی در تش ّکلهای دانشجویی و نهادهای غیر دولتی و صنفی؛ تالش در نزدیکی به مردم،
تحت پوش��ش حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ ایجاد شبکههای متعدد رادیو

 -تلویزیونی فارسیزبان؛ حمایت از اپوزیسیون( 2سفر فعاالن جوان خارجی از کشورهای

متح��د با آمریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز ،به جنبشهای مدنی
و نافرمانیها بپیوندند)؛ تسهیل فعالیت سازمانهای مردمنهاد 3آمریکایی در ایران؛ دعوت

فعاالن جوان ایرانی به خارج برای ش��رکت در هماندیش��یهای کوچک (این افراد باید از
1. Doctrine.
2. Opposition.
3. Non-Governmental Organization/NGO.
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س��وی مقامات آمریکایی انتخاب ش��وند نه نهادهای ایرانی)؛ اس��تفاده از سفارتخانههای

کش��ورهای دیگر و به طور کلی ،تضعیف س��تونهای حمایتی حکوم��ت ایران ،از جمله
راهکارهای اجرای راهبرد دلتا به شمار

میآیند(.ماهپیشانیان)106 :1386 ،

البته در ش��رایط فعلی به نظر میرس��د قدرت متراکم و سخت آمریکا ،دچار بحران

اساس��ی شده اس��ت .به همین منظور ،آمریکا درصدد به کارگیری قدرت نرم برای مقابله

ب��ا حریف��ان خود ،به خصوص ایران اس��ت .همچنین ،این گزارش تأکی��د میکند که در
کش��ورهایی که اکثر جمعیتش��ان مس��لمانند ،آمریکا باید احتماالً بیش��تر بر قدرت نرم
متمرکز ش��ود .با این حال ،این کش��ور وجه��های منفی دارد ،اما ایران در این کش��ورها
تصویری بسیار مطلوب از خود بر جا گذاشته است.

همچنین میتوان دالیل روی آوردن به ناتوی فرهنگی را نس��بت به ناتوی نظامی به

شرح ذیل بیان کرد:

 -گس��تره و دوربرد ناتوی فرهنگی فراتر از مرزه��ای جغرافیایی ،بلکه مرزهای فکر،

اندیش��ه و فرهنگ ملتهاس��ت؛ اما دوربرد ناتوی نظامی ،مرزهای جغرافیایی یک یا چند

کشور است.

 -راهب��رد و رهیافت نات��وی فرهنگی ،قبضه کردن باوره��ا ،ایدئولوژی و جهانبینی

 -ویرانیها ،تلفات و خرابیها در کارکرد نظامی و جنگ سخت ،محسوس و ملموس

اس��ت ،ضمن آنکه با هزینه کردن ،قابل بازسازی است؛ ولی در ناتوی فرهنگی ،ویرانیها
و تلفات و به تعبیر بهتر؛ آس��یبها ،نامحسوس است .بنابر این ،تخریب فکری و فرهنگی
به آسانی بازسازی نمیشود.

 -نات��وی فرهنگ��ی جنگ نرم ،بدون خاکریز و بی سروصداس��ت؛ ام��ا ناتو با رویکرد

نظامی ،درگیر جنگ سخت و پر سروصداست.

 -کارکرد ناتوی فرهنگی ،بلندمدت ،پرجاذبه ،پربازده ،کمدردسر و کمهزینهتر است؛

ولی ناتو با رویکرد نظامی ،کوتاهمدت ،خشک و سخت ،کمبازده و پر دردسر و پرهزینهتر

است.

 -تلفات انس��انی در جبهة نظامی ،مقدس ،ارزش��مند و ماندنی است ،به خصوص در
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فرهنگ دینی که تحت عنوان ش��هادت از آن یاد میشود؛ اما در عرصة فرهنگی ،ذهنها

و اندیشهها آسیب میبینند.

به طور کلی ،فرهنگ هر قوم و آیینی و به تعبیر دیگر؛ فرهنگ هر ملت و کشوری ،در

بر گیرندة باورها ،ارزشها ،آداب و رسوم و بایدها و نبایدهایی است که به عنوان زیربنای

اصلی هویت آن کش��ور به ش��مار میآی��د؛ بنابر این ،از جمله اه��داف ناتوی فرهنگی ،به

حاشیه راندن فرهنگ ملی و دینی جوامع و ملتهاست تا با حاکم کردن فرهنگ لیبرال

دمکراس��ی 1در راستای فرهنگسازی جهانی ،خواس��تههای خود را در تمام ابعاد تأمین

کنند و در عمل ،ادارة کش��ورها و به تعبیر صحیحتر؛ ادارة امور جهان را به دس��تگیرند.
فعالیتهای شبکهس��ازی جنگ نرم ایاالتمتحدة آمریکا و بریتانی��ا ،امروزه برای نبرد با

اس�لام و حکومتهای اس�لامی ،به خصوص ایران به کاربرده میشود .جمهوری اسالمی

بای��د در مقابل تز جنگ نرم ،آنتیتزهای مناس��ب را انتخاب کند ت��ا از این طریق بتواند

فرهنگ ایرانی -اسالمی خود را در برابر تهاجم غرب ،حفظ

کند(.سریعالقلم)4-10 :1381 ،

جنگ نرم
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جنگ سايبري  +جنگ ديجيتالي  +جنگ امواج

جنگ امواج

جنگ سايبري

(رسانههاي بيگانه)

(شبكههاي اجتماعي مجازي)

جنگ ديجيتال

(رسانههاي شخصي كم دامنه)

شکل  :1جنگ نرم
1. Liberals Democracy.

تحت تاثير
قراردادن ارزشها
متاثر كردن
احساسات و
عواطف

تغيير رفتار
مردم و
نخبگان

مدني و
نافرماني
مدني دموكراتيك

تغيير رژيم

بهرهگيري
از سرمايه
اجتماعي
در
انتخابات

 رسانه جمعي شبكهسازي هر شخص يكرسانه
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تاثيرگذاري بر
اعتقادات و باورها

بيثباتسازي در
جامعه و حاكميت
و توليد سرمايه
اجتماعي

استحاله
نظام از
درون

شکل  :2فرایند شکلگیری جنگ نرم

تشديد
آسيبپذيرها
در عرصه
حكومت

در عرصه
جامعه
(مردم)

حوزه
ذهن و
مغز
حوزه
قلب و
دل

مشغولسازي نظام به مسايل فرعي و كاذب

مشروعيت زدايي

كوچك نمايي دستاوردها
ارايه الگوهاي غلط و انحرافي

اقناع سازي:

شك و ترديد نسبت به ارزشهاي خودي
باور و يقيين نسبت به ارزشهاي دشمن

جذب:

بعض نسبت به خودي
حب نسبت به غيرخودي

اعتقادي ← انديشهورزان ← محيط دانشگاه
	              و مراكز پژوهشي
سياسي ← سياستگران ← رسانهها و احزاب

كينه و نفرت ← رسانهها از طريق هنرمندان
عشق و محبت

شکل  :3الگوی مفهومی جنگ نرم

هنرمندان
ورزشكاران
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مهار با تضعيف
قدرت نرمخودي

بزرگنمايي آسيبها
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استراتژي تغيير ساختار

واگرايي اعتقادي:

يقين

مديريت ادراكات

شك

جنگ رواني
جنگ علمي

سياسي

اقتصادي
پلوراليزم

سلطه
مصرفگرايي

سلطه
سكوالريزم

هزموني

سلطه
نسبت انگاري

ديني

فرهنگي  -اجتماعي

واگرايي رواني:

جنگ اطالعاتي

سلطه
اباحهگرايي

جنگ رسانهاي

بغض

مديريت احساسات

حب

جنگ سايبري
جنگ ديجيتالي

استراتژي تغيير رفتار

شکل  :4مؤلفههای جنگ نرم

وزه

ح

يو

ساز

كه
شب

دسا

نمن

توا

زي
كارگزار بيروني

فرماندهان

ح
وزه

ك

نت
رل

حوزه جذب
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افسران جوان

نيروهاي مسلح
جنگ نرم

نيروي اجتماعي

نيروهاي مهاجم
جنگ نرم

خودي

دشمن
حريف

شکل  :5چارچوب صحنة جنگ نرم

74
نقشها:

جهانبيني
(روحي)

گزارهاي
عقالني

گزارهاي
حسي و عيني

انتقال

نقشآفرينان:

نبي  -امام
فقيه

علم و فلسفه
(دانشگاهيان)

هنر
(هنرمندان)

رسانه

شکل  :6تبیین نقشها در صحنة جنگ نرم

يت

ي

كارگزار دروني

شكلگيري طيف جمعيتي:
جمعيت خاكستري

امن
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تهاجم فرهنگی ← شبیخون فرنگی ← ناتوی فرهنگی ← تهدید نرم ← جنگ نرم

شکل  :7فرایند تکوین جنگ نرم (استنتاج از دیدگاه مقام معظم رهبری)

اهداف جنگ نرم

 .1استحالة فرهنگی؛

 .2استحالة سیاسی و تخریب چهرههای ارزشی و نهادهای انقالبی مانند سپاه و بسیج؛
 .3ایجاد ناامنی و رعب و ترس و شایعه؛

 .4تفرقه و اختالف درونی؛

 .5ترویج روحیة ناامیدی و کسالت به جای شادابی و نشاط؛

 .6ترویج بیتفاوتی در برابر مسائل مهم کشور؛

 .7تقویت نارضایتی و دامن زدن به آن و اختالفات قومی و سیاسی و...؛
 .8تالش برای بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور؛

 .9تضعیف ساختار سیاسی و براندازی.

 .2بزرگنمايي نقاط ضعف و القای يأس؛

 .3ايجاد تفرقه در سطوح مختلف؛ از مسئوالن گرفته تا غير مسئوالن و آحاد مردم؛

اغفال خواص و نخبگان از تأثير دشمن.
 .4ايجاد غفلت از دشمن به خصوص
ِ

مهمترین محورهاي عمليات رواني دشمن در كالم مقام معظم رهبری
 .1مرعوب كردن مسئوالن ،شخصیتهای سياسي و نخبگان كشور؛
 .2تضعيف ارادة عمومي مردم؛

 .3تغيير درك صحيح مردم از واقعیتهای موجود جامعه؛
 .4سلب اعتماد ملت از مسئوالن كشور؛

 .5ترويج شايعة تحريم و فشار اقتصادي بر كشور؛

 .6ترويج شايعة به کارگیری ابزار خشونت علیه ملت ايران؛
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مدعي با ابزار تبليغاتي و رسانهای؛
 .7عوض كردن جاي متهم و ّ
 .8ترساندن ملتهای منطقه از ملت ايران و انقالب اسالمي؛

 .9دام��ن زدن به اختالف��ات مذهبي ،قومي ،جناحي ،سياس��ي و رقابتهای صنفی.

(متقی)7 :1384 ،

ظرفیتهای جمهوري اسالمي ايران

 .1ق��درت باور و ايمان؛ قدرت ايم��ان ،نظامي قدرتمند از جمهوري اس�لامي ايران

ساخته است.

 .2قدرت رهبري باال به ویژه در ش��رايط بحراني؛ رهبري اسالمي جايگاهي است كه

باتقواترین و عادلترین مجتهدان به آن دست پيدا میکنند و مؤيد به تأييدات الهي است

که در عرصة بحران و خطر ،قدرت مديريت رهبري معظم انقالب و حضرت امام(ره) بارها
به اثبات رسيده است.

 .3همبستگي؛ مردم مسلمان ايران از همبستگي ملي برخوردارند و هر جا به حضور

نياز بوده است ،در ايفاي نقش خدمتگزاری به اسالم و نظام ،آمادگي كامل داشتهاند.

 .4موقعي��ت برتر جغرافيايي؛ توان مس��دود كردن بزرگترین ش��اهراه حمل و نقل
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دریایی انرژي سوخت در تنگة هرمز از مؤلفههایی است كه قدرت مهمي به ايران میدهد.
 .5توانمندي باال در ابعاد مختلف نظامي و تأثيرگذاري پنهان و آش��كار منطقهای به

همراه پيشروي در صنايع برتر نظامي؛

 .6توانمندیها و كيفيت نيروي انساني مؤمن؛

 .7قدرت الهامبخشي به جنبشهای منطقهای و . ...

منابع قدرت نرم جمهوري اسالمي (براي مقابله با جنگ نرم):
 .1دين اسالم و مذهب تشيع به ويژه در ابعاد ذیل:
الف) فرهنگ عاشورايي و روحية شهادتطلبی؛

ب) فرهنگ انتظار و اميد به آينده؛

ج) واليت مطلقة فقيه و نظام واليي؛

 .2قدرت معنوي و اخالقي؛

جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با الهام از دیدگاه مقام معظم رهبری

 .3توان و سابقة فكري ،فرهنگي و تمدني؛

 .4قدرت علمي و ف ّناوري در حال شكوفايي؛
 .5استحكام داخلي و كارامدي نظام؛

 .6سرماية اجتماعي؛

 .7مردمساالری ديني؛

 .8قدرت بسيجكنندگي (توان ايجاد جنبشهای اجتماعي)؛

 .9ظرفيت مديريت نرمافزاری تهديدها و بحرانها؛

 .10استقامت و پايداري بر اصول و ارزشهای اسالم ناب محمدي(ص)؛
 .11ظلمستیزی و دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان در جهان.

راهکارهای مقابله با جنگ نرم از نظر مقام معظم رهبری:
 .۱تقویت و پربار کردن فعالیتهای فرهنگی و هنری

از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی ،نیروهای فرهنگی نقش بسیار حساس و مهمی

را در باور س��ازی وجود تهاجم فرهنگی و مقابله با آن دارند .ایش��ان با بیان اینکه حرکت

عظیم انقالب اسالمى هنوز در اوایل راه خود است ،با تأکید بر تأثیر هنر میفرمایند:

تلویزی��ون و ت��وى تبلیغات و توى دادگاه و توى زبان همه ،میگویند :جنگ نرم؛ راس��ت

است ،این یک واقعیت است؛ یعنى االن جنگ است .البته این حرف را من امروز نمیزنم،
من از بعد از جنگ  -از س��ال  67-همیش��ه این را گفتهام؛ بارها و بارها .علت این اس��ت

که من صحنه را میبینم؛ چه بکنم اگر کس��ى نمیبیند؟!  ...این تمام نش��ده .چون تمام
نش��ده ،همه وظیفه داریم .وظیفة مجموعة فرهنگى و ادبى و هنرى هم وظیفة مشخصى

اس��ت :ابالغ ،تبیین؛ بگویید ،خوب بگویید .من همیشه تکیه بر این میکنم :باید قالب را

خوب انتخاب کنید و هنر را بایس��تى تمامعیار توى میدان بیاورید؛ نباید کم گذاشت ،تا
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ال
هَّ
السماوات و االرض»؛  ...این
اهل ادب و فرهنگ و اینها محس��وب میشویم؛ «و لل جنود ّ
حرکت عظیمى که با انقالب اس�لامى ش��روع شد ،یک حرکت تمامش��ده نیست؛ مطلقاً
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اث��ر خودش را بکند»( .بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جمعی از ش��عرا ،فرهیختگان و اهالی فرهنگ،

مورخ .)1388/6/14

 .2اتحاد مردم و جریانهای سیاسی و دوری از اختالف و تردید و بدبینی

دش��منان نظام همواره س��عی کردهاند با ایجاد اختالف ،چنددس��تگی و تقابل و در

نهایت ،درگیری بین اقوام و مذاهب گوناگون و همچنین تنش بین جریانهای سیاس��ی،

هم در بُعد ملی و هم در س��طح جهان اسالم به اهدافشان برسند .مقام معظم رهبری در

این باره میفرمایند:

«دشمن در جنگ نرم تالش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی پیشرفته

و با ش��ایعه و دروغپراکنی و اس��تفاده از برخی بهانهها ،میان آحاد مردم ،تردید ،بدبینی،

و اخت�لاف ایجاد کن��د  ...در قضایای پس از انتخابات ،به بهان��ة انتخابات ،ایجاد تردید و

اختالف کردند تا دلهای مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به مسئوالن چرکین شود و در
چنین فضای مش�� ّوش و ش��لوغی ،عناصر مغرض ،خائن و دستآموز خود را برای کارهای

اخاللگرانه وارد صحنه کنند .اما به دلیل بصیرت مردم به نتیجه نرسیدند  ...هر اقدامی که

موجب مغش��وش و تهمتآلود شدن فضا شود و مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و مر ّدد

کند ،به ضرر کشور است  ...من اصرار دارم که آحاد مردم و جریانات مختلف سیاسی ،همه
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با یکدیگر متحد ،در مقابل آن افراد معدودی باش��ند که مخالف اصل انقالب و اس��تقالل

کش��ور هستند و هدف آنها تقدیم کش��ور به آمریکا و استکبار است  ...به کسانی که به

دنبال مصالح کشور هستند ،توصیه میکنم از این اختالفهای جزیی و غیر اصولی صرف

نظر کنند»( .بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور ،مورخ .)1388/9/4

 .۳امید به آینده و دیدی خوشبینانه همراه با اعتماد به نفس به دور از ناامیدی
مقام معظم رهبری ،امید و اعتماد به نفس را س��بب ناامیدی مخالفان دانسته ،در این

باره میفرمایند« :مخدوش کردن نشانههای امید و تبدیل آنها به نشانههای یأس و تردید

و القای بنبس��ت و سیاهنمایی و در نهایت ،گرفتن پویایی جامعه ،یکی از خطوط مخالفان
است»( .بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ،مورخ .)1388/7/2
ایشان در این رابطه به طور صریح در دیدار با نخبگان میفرمایند:

«عزیزان من! شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهة جنگ نرم ،یکىاش نگاه

خوشبینانه و امیدوارانه اس��ت .نگاهتان خوشبینانه باشد .ببینید ،من در مورد بعضىتان

جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با الهام از دیدگاه مقام معظم رهبری

به جاى پدربزرگ ش��ما هس��تم .من نگاهم به آینده ،خوشبینانه است؛ نه از روى تو ّهم،

بلکه از روى بصیرت .ش��ما جوانید  -مرکز خوشبینی  -مواظب باشید نگاهتان به آینده،
نگاه بدبینانه نباش��د؛ نگاه امیدوارانه باش��د ،نه نگاه نومیدانه .اگر نگاه نومیدانه ش��د ،نگاه

بىتحرکى،
بدبینانه ش��د ،نگاه «چه فایدهاى دارد» ش��د ،به دنبالش بىعملى ،به دنبالش
ّ
به دنبالش انزوا اس��ت؛ مطلقاً دیگر حرکتى وجود نخواهد داشت؛ همانى است که دشمن

میخواهد»(.بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و نخبگان علمی ،مورخ .)1388/06/04
 .۴راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی آزاد

با توجه به اینکه دستگاه تبلیغی ،رسانهای و فرهنگی استکبار با ارائة اخبار و اطالعات

ش��بههانگیز و اغلب نادرس��ت در زمینة رهبران و نهادهای جمهوری اس�لامی ،سعی در
الق��ای ناکارامدی جمهوری اس�لامی ایران و ایجاد ش��ک و ش��بهه در م��ورد ارزشهای

دینی و هنجارهای مذهبی دارند ،وجود تمهیداتی به منظور تبادل آرا و اندیش��هها برای
جریانهای سیاس��ی کشور ،امری بس��یار ضروری به نظر میرسد .مقام معظم رهبری در
ای��ن زمین��ه میفرمایند« :بهترین زمینه ب��رای ایجاد فضای اظهار نظر آزاد ،تس��ریع در

راهاندازی کرس��یهای آزاداندیشی در دانشگاههاس��ت»».

(بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با

جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی ،نخبگان ،و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،مورخ .)۱۳۸۸/ ۰۸ /6

پیرامون ح��وادث بعد از انتخابات و فتنة اخیر ،برای مقابله با جنگ نرم« ،بصیرت» آحاد
جامعه ،به ویژه خواص و نخبگان است .ایشان در جمع مردم خونگرم چالوس و نوشهر در

ارتباط با ضرورت وجود بصیرت میفرمایند:

«بصی��رت ،قطبنمای حرکت صحی��ح در اوضاع اجتماعی پیچیدة امروز اس��ت؛ به

گونهای که اگر کس��ی این قطبنما را نداشت و نقشهخوانی بلد نبود ،ممکن است ناگهان
خود را در محاصرة دش��من ببیند .اگر بصیرت نباش��د ،انسان حتی با نیت خوب ،ممکن

اس��ت گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد»(.بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم خونگرم چالوس

و نوشهر ،مورخ .)1388/7/15

 .6ایستادگی و عدم سازش در برابر دشمنان انقالب و نظام اسالمی

ش��اید بتوان صالبت و ایس��تادگی حضرت ام��ام ،مقام معظم رهب��ری و ملت ایران
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جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با الهام از دیدگاه مقام معظم رهبری

اسالمی را بر سر ارزشها ،در برابر فتنه ها ،فزونخواهیها ،فشارها و تهدیدهای دشمنان

جمهوری اسالمی ،رمز موفقیت نظام در مهار جنگ نرم دشمنان دانست .استکبارستیزی
ک��ه در خطبه های نماز جمعه تاریخی  29خرداد  1388توس��ط مقام معظم رهبری به
ط��ور وی��ژه مورد تاکید قرار گرفت .رهب��ر معظم انقالب در این رابط��ه می فرمایند« :به

صراحت اعالم می کنیم ما با استکبار و نظام سلطه و تسلط چند کشور بر جهان مخالفیم

و نخواهیم گذاشت این چند دولت با سرنوشت دنیا بازی کنند.

نتیجهگیری

کلید خوردن جنگ نرم علیه ایران را باید ناش��ی از گسترش حس تن ّفر از آمریکا در

جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید« ،ایران» مرکز اصلی ایجاد این تن ّفر و گسترش
آن اس��ت .با توجه به فرمایش��های رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی در چهارم آذر سال 1388
به مناس��بت هفتة بس��یج در جمع هزاران نفر از بسیجیان ،اولویت اصلی کشور ،مقابله با

جنگ نرم دش��منان اس��ت .برای مقابلة موفق در جنگ نرم ،باید آن را به خوبی شناخت.

در این نوشتار سعی بر آن بود که جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تأکید بر دیدگاه

مقام معظم رهبری به اختصار بررسی شود.
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جنگ نرم م ّتکی بر قدرت نرم اس��ت و دش��منان در این جنگ با اس��تفاده از تمامی

ابزاره��ای قدرت نرم ،به دنبال ایجاد تغییر در باوره��ا ،افکار و رفتارهای جامعهاند .هدف
اصلی و نهایی در جنگ نرم ،تغییر س��اختار سیاس��ی نظام اسالمی از طریق ایجاد شکاف

میان ملت و دولت است .دشمنان برای رسیدن به این هدف ،تالش میکنند با ابزار رسانه
و خلق سوژههای مناسب ،افکار ،احساسات ،تحرکات و تصمیمگیریها را در کشور هدف،
مدیریت کنند .اهميت حال حاضر ابعاد برش��مرده شده ،نش��اندهندة اهميت روزافزون

قدرت نرم در تركيب منابع قدرت اس��ت و هر كش��وري كه بتواند سطحي مناسب از اين

ابعاد را در اختيار داشته باشد ،به نحو مطلوب میتواند در برابر جريانات و تهديدهای نرم،

مقاومت کرده ،عالوه بر آن ،به بازتوليد قدرت ،به ويژه از جنس نرم آن بپردازد.

بررس��يهای ابعاد مربوط به قدرت نرم نش��ان داد كه جمهوري اس�لامي با توجه به

شاخصهاي برشمرده ،داراي قابليتهاي بسياري در مقابله با تهدیدهای نرم آمريكاست.
اين مس��ئله باعث ش��ده كه طي چند س��ال اخير ،به ويژه پس از فتنة  ،1388ش��رايط

جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با الهام از دیدگاه مقام معظم رهبری

منطق��هاي و بينالملل��ي به نحوي رق��م بخورد كه برتري جمهوري اس�لامي ایران را در
مقابل توان و س��ازوكارهاي سختافزاري و نرمافزاري آمريكا به رخ بكشد .همان گونه كه
در مقاله اش��اره ش��د اين موضوع به دفعات توسط مقامات و مؤسسات آمريكايي ،ارزيابي

و تحليل و به اين مس��ئله اعتراف ش��ده است .بنابر این ،جمهوري اسالمي جداي از توان

مقابله با تهدیدهای نرم آمريكا ،از اين قابليت برخوردار اس��ت كه به عنوان تهديدي نرم

عليه آمريكا مطرح شود.
اساساً ماهيت انقالب اس�لامي ،ويژگیهاي منحصر به فردي از جنبههاي نرمافزاري

را داراس��ت كه باعث كارايي هر چه بيش��تر آن در برابر تهديدهایي از اين دست میشود.
شاید بتوان صالبت و ایستادگی حضرت امام(ره) ،مقام معظم رهبری و ملت ایران اسالمی

را بر سر ارزشها ،در برابر فتنهها ،فزونخواهیها ،فشارها و تهدیدهای دشمنان جمهوری

اس�لامی ،رمز موفقیت نظام در مهار جنگ نرم دشمنان دانست .برای خنثیسازی جنگ

نرم و تداوم آن« ،بصیرت و آگاهی» مهمترین عامل به شمار میآید .با جنگ نرم فقط از
طریق قدرت نرم میتوان مقابله کرد .بنابراین ،هر نوع راهبردی برای مقابله با جنگ نرم
باید م ّتکی بر قدرت نرم باشد.

در مقابل��ه با جنگ نرم ،مهمتر از راهبردهای دفاعی ،راهبردهای آفندی اس��ت .باید

اسالمی ،در واقع؛ قدرت نرم دشمن را به چالش کشید.

از آنجا که برای مقابله با تهدیدهای نرم ،داش��تن راهبرد بیش از داشتن قدرت مؤثر

اس��ت ،شایسته است راهبرد مقابلهای با پروژة جنگ نرم در دو حوزة داخلی و بینالمللی

تدوین و نقش هر یک از نهادهای دولتی در آن مش��خص و تبیین ش��ود .در این راس��تا،

تقویت توانمندیهای کنترلی سازمانهای امنیتی ضروری است.
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