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 چكيده
تضفين قدمتي به طول تاريخ داشته است و اين دو گروه به درازاي تاريخ به تقابل و سرويارويي مستكبرين و م

در عصر كنوني تقابل فرهنگ اين دو گروه به نمايندگي جمهوري اسالمي اند.  ازعه با يكديگر برخواستهمن
و  يگيري است. به دليل عدم قدرت در جنگ نظام ايران و استكبار جهاني (آمريكا و صهيونيزم) در حال شكل

ياسي و اجتماعي روي سخت عليه جمهوري اسالمي، دشمنان اين كشور به جنگ نرم و تهاجم فرهنگي و س
و مسئوالن نظام مقدس جمهوري اسالمي  هاي اعتقادي و فكري و فرهنگي مردم آوردند تا با سست كردن پايه

 به اهداف شوم خود دست يابند.
كند، در  ثباتي را پيگيري مي و اهدافي چون استحاله، براندازي و بي ها اين جنگ فضا، سلطة انگيزه

اند كه از آن جمله ابزار  هايي براي پيشبرد اهداف خود به كار گرفته و شيوه شرايطي كه دشمنان ابزارها
ها و تبليغات گسترده عليه نظام اسالمي است. در اين ميان وظيفه مردم و مسئوالن جمهوري اسالمي نيز  رسانه

ها، اهداف،  زههاي مقابله با تهاجم فرهنگي غرب قابل تأمل است. در اين نوشتار به بررسي انگي از طريق راه
 ايم. هاي مقابله با آن پرداخته ها و ابزار تهاجم غربي و جنگ نرم و راه شيوه

 
 .نرم، براندازي نرم، استحاله فرهنگي، جنگ رواني جنگ كليد واژه:

 
 مقدمه

مسئله جنگ نرم بوده است  1388اولويت اول كشور طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در سال 
 شود. تر مي به سابقة تاريخي بحث روشنكه اهميت آن با توجه 

رين و مستضعفين، قدمتي به طول تاريخ خلقت داشته است و در قرآن كريم برويارويي مستك
نيز شواهد تاريخي بسياري بر اين امر وجود دارد. اما با توجه به موضوع اين نوشتار، از 

ي و تحليل معارضه و بررسپرداختن تخصصي به وقايع تاريخي دوري كرده و سعي داريم به 

____________________________ 
  علوم اسالميمدرس حوزه و پژوهشگر  *
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جنگ نرم در عصر حاضر بين استكبار جهاني و انقالب عظيم جمهوري اسالمي ايران بپردازيم 
و بدانيم كه پيروزي در اين جنگ شرط ناكامي استكبار جهاني در مقابل انقالب عظيم مردم 

 ).26/2/1375ايران خواهد بود (سخنراني مقام معظم رهبري، 
شدت قابل فهم و تفسير است  هاي كم جنگ نرم در پارادايم جنگتهاجم فرهنگي و  مقولة

شدت بر دستيابي به اهداف موردنظر از طريق كمترين  هاي كم چرا كه تأكيد و توجه در جنگ
 ).13: 1388ميزان هزينه است (احمدي، 

شايد در نگاه اول بين تهاجم فرهنگي و جنگ نرم فرقي وجود نداشته باشد ولي با اندكي 
شود كه رابطه و نسبت بين اين دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است؛ به اين  روشن ميتأمل 

از تهاجم فرهنگي خواهد بود. تعبير ديگر جنگ نرم  ترمعنا كه گسترة مفهومي جنگ نرم فراگير
حتي بيولوژيك و  خاطر ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به عالوه بر بعد

ي متنوعي در مقايسه با تهاجم فرهنگي دارد كه با توجه به زيست، سازوكارها محيط
تر شدن روابط اجتماعي، جنگ نرم محدودة عملياتي  هاي تكنولوژيك و در هم تنيده پيشرفت

 شود. تري را شامل مي بزرگ
ماعي و تجنگ نرم اين است كه يك مجموعة سياسي ـ اقتصادي، براي مقاصد سياسي، اج

ير كردن يك ملت، به بنيان فرهنگي و سياسي و اقتصادي آن ملت فرهنگي خودشان و براي اس
كند موارد بد و ناپسند فرهنگ خود را به كشور  برند. در اين تهاجم دشمن سعي مي هجوم مي

 ).21: همانكن كند ( حميل كرده و فرهنگ خودي آن كشور را ريشهتمقابل 
 

 اهميت و ضرورت
هاي نظامي پيروز  د قد علم كرده است و در عرصههاي دنياي خو ي كه در مقابل ابرقدرتتمل

 .شده است، نبايد احساس كند كه دوران مجاهدت و هوشياري به پايان رسيده است
كه اگر تو در سنگر خوابت ببرد دشمن » م عنهنُمن نام لم ي«اميرالمؤمنين علي (ع) فرمودند: 

). وقتي 112: 2كم، ج حرالربرد و در صدد هجوم و حمله به تو خواهد بود (غ خوابش نمي
هاي ديگر (سياسي، فرهنگي،  اي وارد كند، در عرصه دشمن نتوانست در عرصة نظامي صدمه

ون را براي اهداف راجتماعي و اعتقادي) دست به كار خواهد شد و استراتژي ضربه زدن از د
اسي، ها براي اينكه نظام سي ). جريان سلطه، سال27: 1388كند (احمدي،  خود طراحي مي

زندگي مطلوب خود را به جريان غالب يا همان الگوي برتر حيات  اع و سبكماقتصادي، اجت
ده و اجرا كرده است. اين اقدامات همگي ذيل يهاي بسياري را تدارك د تبديل كند، برنامه

 زدايي از سازي فرهنگي به معناي فرهنگ كساني و يابد فرهنگي معنا مي »سازي يكسان«مفهوم 
 اكم كردن فرهنگ مطلوب جريان سلطه است.جهان و ح
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 نعطفي در نهايت قابل ذكر است كه اين جنگ يك نبرد همه جانبه، تدريجي متناوب و متنوع و م
) كه اهداف داخلي 25/1/1378است (سخنراني مقام معظم رهبري، ديدار با فرماندهان ارتش، 

والن شوراي تأمين سراسركشور، ون (ديدار با مسئرآن دربرگيرنده فروپاشي و براندازي از د
 ).28/12/77اهللا الحرام،  ثبات سازي است (پيام به حجاج بيت )، استحاله و بي25/11/79

در اين مقاله درصدد آنيم كه به سؤاالتي مهم و حساس در حوزة منازعات نرم پاسخ دهيم؛ 
 سؤاالتي چون:

هاني در مقابل نظام مقدس هاي استكبار جهاني از ايجاد جنگ نرم در سطح ج الف. انگيزه
 هاي مستقل موجود در دنيا چيست؟ جمهوري اسالمي و ديگر نظام

 كنند؟ ب. دشمنان از اين تهاجم و جنگ چه اهدافي را دنبال مي
 ج. ابزارهاي دشمن در اين جنگ تمام عيار كدامند؟

 برد؟ هايي براي تهاجم و مقابله با نظام اسالمي بهره مي د. دشمن از چه شيوه
 ـ . براي مقابله با دشمن و پيروزي در جنگ از چه راهكارهايي بايد استفاده كرد؟ه

روش ما در اين مقاله روش مطالعة اسالمي با محوريت سخنان مقام معظم رهبري در طي 
دو دهه اخير انقالب اسالمي بوده است كه تمامي نظرات مطرح شده در مقاله، اقتباس شده از 

 .باشد ميبيانات معظم له 
 

 چارچوب نظري
چارچوب نظري اين بحث با توجه به سؤاالتي كه پيش از اين ذكر شد، طراحي شده است تا 
با كاوشي در سخنان مقام معظم رهبري كه حقيقتاً در شناخت مسائل فرهنگي، سياسي و 

هاي موجود براي سؤاالت خود دست يابيم و اين  نظرند، به بهترين پاسخ اجتماعي صاحب
 به كارگيريم. عملكشور (جنگ نرم) را به خوبي شناسايي كرده و در ميدان  اولويت اول

 
 هاي استكبار از جنگ نرم . انگيزه1
 . ماهيت و هويت حكومت ديني1. 1

اي چندان پيچيده و  صحبت از چرايي جنگ نرم و تهاجم فرهنگي عليه نظام اسالمي مقوله
طور خاص براساس تفكر  تاريخ و بهغامض نيست و با مراجعه به منابع تاريخي و فلسفه 

 المين را مشاهده كرد.ظتوان نزاع دائمي جبهة اهل حق با مستكبرين و  ايدئولوژيك، مي
هاي اجتماعي متكي بر نوعي  ها و همه مكاتب و فلسفه در طول تاريخ تمام اديان و آيين

از جانب اوست  ينبيني الهي حق حكومت براي خداوند و مأذون اند. طبق جهان بيني بوده جهان
فقيه در زمان غيبت امام معصوم از امور ضروري است. حكومتي  طبق ادله تفصيله، حكومت ولي

هاي  ريزي شده است و ماهيت و هويت ديني دارد، يكي از انگيزه كه طبق موازين اسالم پايه
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مردم جنگ نرم نظام سلطه عليه انقالب اسالمي است. حكومتي كه معتقد است بايد نظامي بر 
حكومت كند كه معتقد به نفي ظلم باشد، معتقد به نفي استبداد باشد و اصًال هر نوع فهم و 
استبدادي را نفي كند و معتقد به نفي وابستگي اقتصادي و فرهنگي و سياسي خودش به 

ساالري باشد (مقام معظم رهبري، سخنراني در  هاي جهاني باشد و متكي و معتقد به مردم قطب
 ).31/2/82ويان دانشگاه شهيد بهشتي، جمع دانشج

 

 . بيداري اسالمي 1. 2
مشكل اصلي جبهة استكبار حضور رو به گسترش دين اسالم در عرصة زندگي اجتماعي و 

 ).16/7/81معظم رهبري، در ديدار با ائمه جمعه سراسركشور،   مهاست (مقا سياسي ملت
ي و غيرالهي و تفكرات ظاهراً دشمنان اسالم ناب محمدي اعم از تفكرات الحادي، ماد

معنوي يا الهي اما در حقيقت التقاطي و تك بعدي به ناچار به رويارويي با اين تفكر كه داعيه 
ج بيداري در جهان مواند. چرا كه جريان انقالب اسالمي با ايجاد  جهانشمولي دارد برخاسته

ب ايشان را شيفته و مستضعفين در مدت زمان كوتاهي در سطح جهان گسترش يافته و قلو
مجذوب خود ساخت كه مصاديق بارز آن مسئله فلسطين، لبنان، الجزاير، شمال آفريقا و.... است 

هاي دادخواهانه  رس حركتيرترتيب منافع حياتي نظام سلطه در سرتاسر دنيا در ت كه بدين
 انقالب اسالمي قرار گرفت.

 

 . الگوشدن انقالب اسالمي ايران1 .3
انقالب اسالمي يا همان صدور انقالب سبب شد موج بيداري اسالمي در ديگر  ساطع شدن نور

ها براي احقاق حقوق پايمال شده خويش  هاي محروم و مستضعف جهان و تالش آن ملت
و ترس بر اندام مستكبرين بيفكند. در اين ميان ايران به عنوان كانون بيداري اسالمي  شدهفراگير 

هاي نظام سلطه قرار دارد چرا  ها و توطئه شورها در صدر برنامهبخش ديگر ك و سرچشمه الهام
كه اين نهاد ديرياب (جمهوري اسالمي ايران) منافع آمريكا و صهيونيزم و ديگر جهانخواران را 

الود و سراسيمه همة مراكز  لذا در معرض دشمني خشم و در سراسر دنيا تهديد كرده است
 ).26/12/87مقام معظم رهبري، پيام حج، طلب جهان قرار گرفت (سخنراني  قدرت

 

 المللي  . ايجاد  فرهنگ جديد بين1. 4
المللي، يك فرهنگ  بلكه در عرصة بين شود اثرات انقالب اسالمي به عرصة داخلي محدود نمي

جديد خلق كرده است (سخنراني مقام مظعم رهبري، در جمع دانشجويان شهيدبهشتي، 
31/2/82المللي است و  ج گفتمان اقتدار اسالم و مسلمانان در عرصة بين). انقالب اسالمي مرو

المؤمنين  لن يجعل اهللا للكافرين علي«با استعانت از اصول اسالمي چون قاعدة نفي سبيل 
) و ديگر اصول اسالمي توانسته است براي خودش و سرنوشت كشور 141(سوره نساء: » سبيال

اي براي جهانيان داشته باشد (ديدار با نمايندگان  گيري كند و حرف نو و تازه و مردمش تصميم
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اي دارد، نظام جمهوري  كننده ). در دنيايي كه قدرت و ثروت نقش تعيين29/3/79مجلس، 
توان بدون وابستگي به بلوك شرق  نفس مي اسالمي اثبات كرد كه با اتكال به خداوند و اعتمادبه

 و غرب به مسير خود ادامه داد.
 

 رديد در نظام ليبرال دموكراسي غربي. ايجاد ت1. 5
ناپذير جمهوري اسالمي  توان براي رويارويي و نبرد پايان دليل ديگر و انگيزة ديگري كه مي

ي رساال ايران و نظام سلطه بر شمرد، ترس نظام استكباري از تبديل شدن مدل حكومت مردم
دموكراسي غربي است. بدون  فقيه به الگوي جايگزين ليبرال ديني مبتني بر اصل مترقي واليت
پاياني بر حيات ايدئولوژيك غرب و خط بطالني بر ادعاي  ،شك رقم خوردن اين اتفاق مهم

آيد. چرا كه فرهنگ اسالمي، ليبرال  بديل بودن الگوي حكومت سكوالر به حساب مي بي
رده است؛ ها را افشا ك دموكراسي غرب را مورد تهديد قرار داده و ماهيت دموكراسي دروغين آن

اند (در اجتماع  بخش به دل گرفته ها كينة شديدي از اين فرهنگ تعالي به همين دليل آمريكايي
 ).7/12/81مردم زاهدان، 

 

 موقعيت استراتژيكي ايران. 1. 6
اهميت انقالب اسالمي به غير از مكتبي و ايدئولوژيك بودن آن، از ناحية وقوع آن در منطقة 

است چرا كه خاورميانه منبع اصلي تأمين انرژي فسيلي دنيا به  فوق استراتژيك خاورميانه
ناپذيري بر روند تأمين و  آيد و هرگونه تغيير در ساختار قدرت آن تأثيرات جبران حساب مي

توزيع انرژي مورد نياز صنعت درهم تنيدة جهاني خواهد داشت. اين اتفاق به معناي بر هم 
يان حياتي نظام سلطه است؛ جالب اينجاست كه اتفاقاً خوردن نظم اقتصادي دنيا به عنوان شر

عمده منابع انرژي منطقة خاورميانه در حاشية نوار شيعي اين منطقه متشكل از ايران، عراق و 
اي، ايران كشوري  سواحل شرقي عربستان است. البته جدا از موقعيت جغرافيايي خاورميانه

هاي ارزشمند نفت و  زيرزميني است. ذخيرههم بزرگ و ثروتمند و برخوردار از منابع بسيار م
فارس و درياي عمان و راه تقريباً منحصر  گاز، كشوري با جمعيت زياد، مرز طوالني در خليج

هايي است كه ايران مورد توجه و طرف چالش آمريكا قرار  غرب به آسياي ميانه، همه انگيزه
 .)22/2/82شهيدبهشتي،  دانشگاه دارد (در جمع دانشجويان

 

 . اهداف تهاجم2
 . براندازي نظام اسالمي2. 1

و آن عبارت است از تغيير  بودههاي دشمن براندازي  در حقيقت هدف غايي تمام فعاليت
ساختار حاكميت جمهوري اسالمي ايران. به عبارت ديگر هدف نهايي از استحاله و 

ست. بر اين اساس اگر براندازي ساختار مستقر در كشور هدف ا ،سازي نيز در نهايت ثبات بي
سازي كشور، به براندازي اصل ساختار هم منتهي نشود، حداقل  ثبات هاي دشمن براي بي برنامه
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تواند مايه اميدواري دشمن باشد.  هاي نظام شده است مي از اين باب كه سبب سست شدن پايه
مخالفت با نظام نجا كه آمريكا، با اسالم و اصل جمهوري اسالمي مخالف است و صريحاً از آاز 

 شود.  هدف اصلي و غايي نظامِ سلطه افشاء مي ،گويد حكومتي مبتني بر دين سخن مي
 

 . سلطه فرهنگي بر كشور2. 2
ها و ستون فقرات حيات و هويت يك ملت است. اگر فرهنگ  فرهنگ، مايه اصلي هويت ملت

بدهد، ديگر  در كشوري دچار انحطاط شود، و يا كشوري هويت فرهنگي خودش را از دست
). در اين مرحله، 28/2/83تواند منافع ملي خود را حفظ كند (سخنراني مقام مظعم رهبري،  نمي

كن كردن فرهنگ ملي و از بين بردن  برد و هدفش هم ريشه دشمن از تهاجم فرهنگي بهره مي
هاي فكري، اخالقي و  دار تزريق ويروس مندو هدف آن است. تهاجم فرهنگي فرآيند نظام

سازي  سازي، ايجاد مسموميت و منفعل گر است كه به منظور آلوده تاري از سوي جريان سطلهرف
جامعه موردنظر و در نهايت ايجاد، تداوم و گسترش سلطه فرهنگي در گروه و يا جامعة هدف 

 ).19: 1388گيرد (احمدي،  صورت مي
اي مختلفي چون ه نظام استكبار، سلطه فرهنگي خود را بر گروه يا جامعة هدف از راه

شكستن مرزهاي اخالقي، تشكيك در اعتقادات جوانان، گسست بين نسل كنوني و نسل قبلي 
 كند. انقالب، فراموشي افتخارات گذشته و... پيگيري مي

 

 . استحاله نظام2. 3
زدايي از تفكر انقالب اسالمي و اسالم ناب است كه نهايتاً به تغيير  استحاله به معناي خاصيت

شود. فرآيند استحاله عمدتاً در بسترهاي فكري و فرهنگي  كومت و جامعه منجر ميرفتار ح
كند تا بر انديشه افراد خصوصاً نخبگان جامعه كه  شود و در اين فضا دشمن تالش مي محقق مي

هاي سياسي،  نخبگان علمي، هنرمندان، شخصيت ،هاي مرجع، مسئولين نظام متشكل از گروه
اجتماعات  ،هاي متنفذ، ورزشكاران، دانشجويان هاي شهدا، چهره ادهعلمي و روحانيون، خانو

(سخنراني مقام مظعم رهبري،  ها بگيرد مذهبي و... تأثير بگذارد تا بتواند جرأت اقدام را از آن
ن براي تحقق اين هدف به جاي درگيري مستقيم و فيزيكي با جامعة شم). در واقع د28/2/83

خزنده بر انديشة مردم و نخبگان آن جامعه تأثير گذاشته و  طور كامالً پنهاني و هدف به
ها  گونه كه آن آنكه  تر اين خواهند فكر كنند و مهم ها مي كوشد گروه هدف به آنچه آن مي
 خواهند بينديشند.  مي

طور كلي  نتيجه و پيامدهاي استحاله، تغيير گفتمان غالب جامعه از تفكر و انديشه انقالب  به
المللي زر و زور به سردمداري  ها و فرهنگ غربي است. اين امپراطوران بين شهبه سوي اندي

مند به جمهوري اسالمي در سراسر  آمريكا قصد تأثيرگذاري بر فكر و روحية مسلمانان عالقه
جهان و نيز ذهن و فكر مردم مؤمن ايران دارند كه تداوم آن به تغييرات تمايالت و رفتارهاي 

نگي، اجتماعي و اقتصادي و در نهايت از خودبيگانگي و تغيير ذائقه در گوناگون سياسي، فره
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ها را  گيري خواهند محتواي جمهوري اسالمي را از بين ببرند، جهت انجامد. مي رفتار ملي مي
عوض كنند و در مفاهيم مسلم و بينّات انقالب اسالمي خدشه ايجاد كنند ولو صورت آن 

 ).14/3/83 محفوظ بماند (در حرم امام (ره)،
 

 . هدف قرار دادن ايمان و اعتقادات مردم2 .4
اي كه دشمن به آن اميد بسته اين است كه بتواند اعتقادات و ايمان مردم را كه موتور  نقطه

خاموش كند و از مردم بگيرد  ،هاي سخت انقالب اسالمي بوده است ها در گردنه حركت آن
 ).6/5/81(ديدار با اعضاي ستاد نمازجمعه، 

هدف از تهاجم فرهنگي عليه عقبه اعتقادي نظام اسالمي و ملت ايران را در نگاهي كلي 
توان تغيير موازنة قدرت از فراگيري و سنگيني وزن تفكر اسالم ناب به سوي تفكرات  مي

داري، سوسياليسم اسالمي، ناسيوناليسم ايراني، كمونيسم  الحادي و التقاطي نظير ليبرال سرمايه
 م سكوالر، اسالم متحجر و ... بيان كرد.اسالمي، اسال

جويي است و از سوي  از آنجا كه انسان از يك سو داراي گرايش فطري به سمت كمال
ديگر در درون خود از دو ساحت داني و عالي برخوردار است، در نتيجه اغواي انسان از طريق 

ان دادن در مسير جويي و در راه اعتقادات ج شود كمال هاي ديني سبب مي تزئيين جلوه
براي استعالي دشمنان بر يك جامعه اي  خواهي قرار گيرد و اين خود زمينه طلبي و تماميت لذت

چيز از  كشور است چرا كه اگر اعتقادات انسان را از او سلب كردند ديگر او براي هيچو 
تقادات خواهند مردم را نسبت به نظامي كه برآمده از اع گذشتگي نخواهد كرد. آنان مي جان

 ).6/5/81آنهاست دلسرد و نااميد كنند (ديدار با اعضاي ستاد نمازجمعه سراسر كشور، 
 

 ساالري ديني نفي نظام مردم. 2. 5
تحمل آن را ندارند،  تاب هاي جديد انقالب اسالمي است كه دشمنان يكي از ايده ساالري مردم

كه استكبار پس از فروپاشي شوروي هاست  زنند. سال لذا براي مقابله با آن دست به هركاري مي
و اضمحالل نظام كمونيستي، اين فكر را به جامعه تزريق كرده است كه غايت آمال بشر، نظام 

بشر راهي غير از آن وجود ندارد اما انقالب اسالمي  ليبرال دموكراسي غربي است. براي سعادت
و به دنيا اثبات كرد كه راه ديگري  با ارائه يك ايده نو و جديد تمام معادالت جهاني را بر هم زد

ساالري ديني وجود دارد كه با تكيه بر آراء و نظرات مردم و اجراء احكام اسالم  به نام مردم
 توان جامعه را به خوبي اداره كرد. شناس مي توسط فقيه اسالم

ي و نورانساالري ديني قرار دارد، يكي از اصول مترقي  واليت فقيه كه در رأس نظام مردم
زدن به آن را در اولويت اول خود  اسالمي است كه دشمن به خوبي آن را شناسايي كرده و ضربه

وسيله بتواند الگوي ارائه شده توسط انقالب اسالمي را در هم شكند اما  قرار داده است تا بدين
ي هاي دشمنان ممكن است برا اسالم عقيده دارد، توطئه هتا زماني كه اين ملت از بن دندان ب
را متزلزل كند (سخنراني مقام  توانست اين بناي مستحكم مردم دردسر ايجاد كند اما نخواهد
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ساالري ديني، انقالب  ). با از دست دادن مردم1/2/81جمهور چين،  معظم رهبري، ديدار با رئيس
اسالمي اقتدار ملي خود را كه در سايه اجراء احكام اسالم و تكيه بر آراء و نظرات مردم به 

و آن زمان است كه اين چنين ملتي در مقابل تعرض است، از دست خواهد داد.  هدست آورد
 ).12/8/80بيگانگان توان دفاعي خود را از دست خواهد داد (سخنراني مقام معظم رهبري، 

 

 جلوگيري از پيشرفت و سازندگي. 2. 6
يي استعدادهاي ملت در اي از شكوفا هاي پيشرفته نمونه رشد علمي كشور و دستيابي به فناوري

). امروز آن دوراني است كه 24/12/80نظام اسالمي است (ديدار با اعضاي مجلس خبرگان، 
افتادگي تحميلي دوران طوالني  كشور ما نياز دارد با ابزار دانش و معرفت و تالش علمي عقب

و نگذاشتند سلطه استبداد جبران شود؛ دوراني كه اجازه ندادند استعدادهاي ملت شكوفا شود 
اين مردم را به خود وابسته كرده  ،هويت اصلي و حقيقي اين ملت خود را نشان بدهد و به تمام

بودند اما اكنون پس از پيروزي انقالب اسالمي، ملت به آن درجه از رشد علمي و سازندگي و 
ت و خودكفايي رسيده است كه ديگر نيازي به غرب نداشته باشد و اين عدم وابستگي و پيشرف

سازندگي دشمنان اين نظام را به سختي آزرده خاطر كرده است (روزنامه جمهوري اسالمي، 
15/7/82.( 

 

 تسليم كردن ملت و دولت ايران. 2. 7
). طبق نص صريح 120(سوره بقره: » لن ترض عنك اليهود و النصاري حتي تتبع ملتهم«

ردن و به زانو در آوردن مردم و كريم از اهداف اصلي دشمنان انقالب اسالمي، تسليم ك قرآن
چيز جز دست برداشتن ملت و مسئوالن نظام از  رن است. استكبار جهاني به هيچيدولت ا

ها  شوند. بنابراين اگر دولت هاي مورد قبول ملت ايران راضي نمي حاكميت ملي و ارزش
د بود در از دست دادند، مجبور خواهنمرعوب شوند و مردم نيز آن آگاهي و بصيرت خود را 

هاي دشمن تسليم  نشيني كند و در نهايت در برابر تمام خواسته برابر دشمن قدم به قدم عقب
 ).8/3/82شوند (سخنراني مقام معظم رهبري، ديدار با نمايندگان مجلس، 

 

 تسلط دوباره بر ايران. 2. 8
داشته است و به طور مستمر عليه انقالب اسالمي ادامه  جريان شيطاني نظام سلطه در سه دهه به
هاي مختلفي به خود گرفته است و با توجه به شرايط  اقتضاي شرايط گوناگون رنگ و نشان

هاي متنوعي چون مذاكره و ايجاد رابطه را اتخاذ كرده است؛ ولي هدف  زماني مختلف استراتژي
است  شود، باز گرداندن ايران به وابستگي زمان پهلوي واحدي كه در پس اين جريان تعقيب مي

تا بتوانند همچون گذشته بساط خود را بر سر سفره ايران بگسترانند و منافع استكباري خود را 
 ).77/ 17/11تأمين كنند (پيام به مناسبت بيستمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، 
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به همين خاطر نظام سلطه به سردمداري آمريكا و صهيونيزم در اقداماتي ظالمانه به نام 
ها نيز تسلط بر  اند و هدف اصلي آن آرايي كرده تروريسم در منطقة خاورميانه صف مبارزه با
 كنترل منابع نفتي، اشراف بر جمهوري اسالمي و دفاع از اسرائيل است.منطقه، 

 
 هاي تهاجم . شيوه3

 

 تقابل نظري. 1ـ3
المللي  صحنة بين ها را از تواند آن اند كه تنها نيرويي كه مي امروزه غرب و شرق به خوبي فهميده

) ضربات سختي از اسالم 1368ها در اين ده سال انقالب اسالمي ( خارج كند، اسالم است. آن
اند به هر وسيله ممكن آن را در ايران كه مركز اسالم ناب محمدي  اند و تصميم گرفته خورده

ود و بيگانه است نابود كنند: اگر بتوانند با نيروي نظامي و اگر نشد با نشر فرهنگ مبتذل خ
)، كه اين همان معناي تقابل 323: 2كردن ملت از اسالم و فرهنگ ملي خويش (صحيفه امام، ج 

زمينة فرهنگ و در زمينة  معني مبارزه با جمهوري اسالمي در صحنة اعتقاد، در .نظري است
ايد ها احساس كردند ب البته قبالً هم يك مبارزه جدي بود منتها آن .مسائل اخالقي و سياسي

توانند  نقطه ثقل حمالت خود را بر اين نقطه متمركز كنند. فكر كردند با مبارزه اعتقادي مي
يمي از اين نيرو را فلج كنند (سخنراني مقام معظم رهبري، در جمع دانشجويان ظبخش ع

 ).31/2/82دانشگاه شهيد بهشتي،  
نظام جمهوري هدف از تقابل نظري و حمله اعتقادي امري معلوم و روشن است چون 

اسالمي نظامي متكي بر مردم است و مردم هم با ايمان و روحيه اعتقاد خودشان به اين نظام 
را  دشمن اين مسئله را متوجه است و اگر اين ابزار كنند اند و از آن دفاع مي مند و دلبسته عالقه

نايل شود (در تواند به راحتي به اهداف استعماري خود  از دست نظام اسالمي خارج سازد، مي
 ).31/2/82جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي،  

 

 هاي متعددي قابل اجراست: راهاز نظري نظام سلطه با نظام جمهوري اسالمي  تقابل
 

 . استحاله فكري در دو جريان سياسي، فرهنگي و اعتقادي3ـ1. 1
جهان، آن است  هاي مخوف و پنهان قدرت ـ ثروت در برنامة نظام هژمونيك جهاني و جريان

كه هر انسان در هر  د؛ هدفي مبني بر ايننهاي گوناگون به هدف خود برس كارگيري شيوه كه با به
گونه كه نظام استكبار  خواهد بينديشد و همان گونه كه نظام سلطه مي اي از جهان همان نقطه

انگي از جنس سازي و از خودبيگ پسندد عمل كند. البته بايد توجه داشت اين يكسان جهاني مي
سازي از سر اجبار و يا زور انجام  فرهنگي بوده و ناملموس است چرا كه اگر اين يكسان

 پذيرفت. گرفت، مقاومت وسيعي در مقابل آن صورت مي مي
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ها فراگير بوده و در  هاي جنگ نرم دشمن، بايد گفت برخي از اين روش در توضيح روش
ن تمامي اهداف عملياتي و اساس جنگ تساخهاي فرايند جنگ نرم و براي محقق  همة بخش

هاي  شوند. روش ثبات سازي، براندازي، مهار و انزواي جهاني) به كار گرفته مي نرم (استحاله، بي
هاي عملياتي رواني بوده و  به كارگرفته شده توسط دشمن در جنگ نرم عمدتاً براساس تكنيك

 آورند. ده را به عمل ميها نهايت استفا از ابزارهاي ارتباطي يا همان رسانه
 

 گري ترويج تفكرات انحرافي و اباحه .3. 1. 2
، استكبار جهاني به ترويج تفكرات در راستاي تقابل نظري فرهنگ سلطه با انقالب اسالمي

اند در مقابل تفكر اسالم ناب محمدي،  گري روي آورده است. سعي كرده انحرافي و اباحه
گري و درويش مسلكي را  پرستي، صوفي گري، شيطان ي، بابيگر تفكرات انحرافي از قبيل بهايي

 رواج دهند.
اعتنايي به اخالق منضبط ديني و اسالمي است،  گري و بي ابالي از ديگر راهكارها تزريق ال

هاي  خواهند (خطبه ها مي گري، اينها آن چيزهايي است كه آن كشانده شدن به هرزگي و الابالي
 ).23/2/79نماز جمعه، 

 

 ايجاد تشكيك در مباني تفكرات ديني .3. 1. 3
اي را براي سست كردن باورهاي ديني و انقالبي به مردم و ايجاد تشكيك  دشمن تالش گسترده

هاي استكباري  هاي ناب امام (ره) و دشمني دستگاه در مباني تفكرات ديني و انقالبي و انديشه
 ).29/11/79مجلس شوراي اسالمي، دهد (ديدار با اعضاي  عالم با نظام اسالمي انجام مي

وقتي دين در يك جامعه باشد آگاهي و هوشياري هست، احساس مسئوليت هم هست. دشمن 
در در كمين نسل جوان است تا با فريب و اغوا او را از مسير حق و حقيقت خارج  كند (

 ).22/8/80بسيجيان علوي اردوي 
 

 افكني ههشب .3. 1. 4
بندي مسائل، بيش از هر زمان ديگري تالش  ريزي و اولويت برنامه مخالفان جمهوري اسالمي با

نظير  كنند در موضوعات مختلف از جمله معارف و مباني اسالمي، خلقيات صحيح جامعه؛ مي
فداكاري و ايثار و مسائل ضروري مانند وحدت و همدلي جامعه شبهه و مناقشه ايجاد كنند 

 ).17/7/80(ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور، 
اي  كه شبهه البته و بدون شك كار دشمن، ايجاد شبهه در اذهان جامعه است ولي قبل از اين

را در جامعه مطرح كنند افكارعمومي را با غبارآلود كردن فضا و ممزوج كردن حق و باطل آماده 
 ).97البالغه، خطبه  (نهج» يوخذ من هدا ضغث و من هدا ضغث فيمزجان«كنند:   مي
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 ترويج يأس و نااميدي در مردم .3. 1. 5
هايي را  ها و كاستي بعضي ضعف دشمن پس از مطالعة كامل وضعيت كشور و انقالب اسالمي

مسائل فرهنگي و... وجود دارد،  ،خواهي مردم، عدالتل معيشتي و اقتصادي ئكه در مسا
جمهوري اسالمي ترين سرمايه  آورد اعتماد مردم را كه بزرگ كند تا از اين ره بزرگنمايي مي

نسبت به حاكمان و سلب و ايجاد شك و ترديد كند و وقتي كه اعتماد وجود نداشت و مردم 
شوند و  اعتنا مي دولتمردان خود، آن اعتماد و اطمينان الزم را نداشتند نسبت به مسائل كشور بي

دهند. زماني كه مشاركت و حضور در صحنه توسط مردم  مشاركت عمومي خود را كاهش مي
 مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد و اين همان هدف دشمنان است ،ضعيف و كمرنگ شد

 ).27/1/79هاي نماز جمعه تهران،  تا آن پشتوانة عظيم مردمي را با تبليغات از بين ببرد (خطبه
و وقتي كه مردم دچار يأس و نااميدي شدند ديگر نسبت به گذشته پرافتخار خود اعتنايي 

شوند. اين همان سم مهلك براي هر اجتماعي است  نخواهند كرد و دچار واگرايي فرهنگي مي
ايت وحدت و اتحاد ملي خود را در ساية يأس و نااميدي از دست بدهد و نسبت به كه در نه

 ).14/3/79آيندة خود نيز دچار ترديد شود (سخنراني در صحن حرم امام خميني، 
كه مردم توسط بيگانگان دچار يأس و نااميدي شدند و در صحنه حاضر  اق بارز ايندمص

عت نفت است كه در تاريخ به تمام مضبوط نشدند، نهضت مشروطيت و نهضت ملي شدن صن
 است.

 

 القاء تفكرجدايي دين از سياست.3. 1. 6
گران و  از ديرباز و از زماني كه استعمار وارد كشورهاي اسالمي شد، تمام تالش سلطه

خواهي و  استعمارگران متوجه اين مطلب بوده است كه ابعاد سياسي و اجتماعي عدالت
ز آن حذف كند و اسالم را به معناي تسليم در مقابل حوادث، تسليم در طلبي اسالم را ا استقالل

كه استعالي خود  گران براي اين مقابل اشغالگر و تسليم در مقابل دشمن ظالم تفسير كنند. سلطه
خود را ناچار ها و منابع عظيم كشورهاي اسالمي هرچه بيشتر گسترش دهند،  را بر ملت

گاه به مسلمانان  م را از آن جدا كنند چرا كه اسالم سياسي هيچديدند كه ابعاد سياسي اسال مي
اهللا  ن يجعلولَقاعده نفي سبيل «دهد كه تحت استعمار و يوغ مستكبرين قرار گيرد  اجازه نمي

 ).17/3/82). (سخنراني مقام معظم رهبري،  141(سوره نساء: ». المؤمنين سبيال للكافرين علي
ساالري و  ساالري با دين طور به جامعه القاء كنند كه مردم ينسعي دشمنان بر اين است كه ا

ساالري با دين فاصله دارد (سخنراني در حرام امام (ره)،  دينداري سازگار نيست و مردم
) و حال آنكه تنهاترين مكتبي كه حق انتخاب حكومت را به مردم اعطاء كرده است 17/3/82

يرالمؤمنين علي (ع) خود را در برابر افكارعمومي مكتب رفيع اسالم است تا آنجا كه حضرت ام
داند و به خاطر شدت عالقه و  و نظرات مردم كه خواهان حكومت عدل علوي بودند مسئول مي
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ه بوجودالناصر و ر و قيام الحجضلوال حضورالحا«پذيرد.  كثرت مراجعه مردم، حكومت را مي
 ).35البالغه، خطبه  (نهج» الظالم ةظك و اعلي واّالعلماء اَن اليقار ما اخذ اهللا علي

 

 قابل عمليت .3ـ2
مبارزات خودرا انجام داد و با  كه دشمن در عرصة نظري و فكري و عقيدتي پس از اين

زدايي، اذهان جامعه را  گري و هويت گري و الابالي افكني و ترويج تفكرات انحرافي و اباحه شبهه
ود را با تقابالت عملي و عرصة ميداني تكيمل رسد كه منازعة خ فاسد ساخت، نوبت به اين مي

 كند.
غاتي و جنگ يترين عرصه تقابل عملي نظام سلطه با انقالب اسالمي مسئله تهاجم تبل مهم

 رواني است.
 

 هاجم تبليغاتي و جنگ روانيت. 3. 2ـ1
 گيرند عبارتند از: هايي كه در جنگ نرم مورد استفاده دشمن قرار مي طور كلي رسانه به

هاي  ريوهاي ديجيتالي (فنا اي) رسانه هاي ماهواره ي (راديو، تلويزيون، شبكهشهاي پخ نهرسا
هاي  دامنة شخصي) فضاي مجازي (اينترنت) رسانه هاي كم ـ ارتباطي مانند رسانه جديد اطالعاتي

 ).81: 1383پور،  مكتوب (كتاب، مجالت، روزنامه) (ضيايي
آلودتر شده  تر و بغض المي روز به روز سختاستكبار جهاني نسبت به ايران اس يدشمن

اي را بر  دشمن جبهه تازه ،هاي پياپي نظامي، اقتصادي و سياسي است. پس از شكست توطئه
كرده كه همان جبهة جنگ تبليغاتي است و هدف آن هم متهم  فعالضد جمهوري اسالمي 

هاي مسلمان است  لتكردن ملت و دولت ايران و بر اثر آن خاموش كردن فروغ اميد در دل م
 ).12: 1383پور،  (ضيايي

المللي  هاي نرم و درهم آميختگي روابط اجتماعي و بين در حوزة ارتباطات و فناوري
هاي دشمن از درجة پيچيدگي و پيشرفت به مراتب باالتري برخوردار شده؛ به طوري كه  طرح

شدت به ميان  اي كمه ها و تهاجم توان صحبت از جهش ژنتيكي پيدايش نسل جديد جنگ مي
سازي و نظم نوين ارتباطي ـ اطالعاتي جهان از طريق  آورد. اتفاقاتي همچون گسترش جهاني

هاي سايبري و تبديل جهان به  اي و شبكه هاي جمعي ماهواره انفجار اطالعات و فراگيري رسانه
ش معادالت آفرين و اثربخ ها به نوك پيكان تحول باعث شده تا رسانه حورم اي رسانه دهكده

جهاني مبدل شده و به دليل قدرت اقناعي و گسترة عمومي آن، به عنوان يكي از منابع اساسي 
استعمار «قدرت در قرن جديد به حساب آيند. اين دوران جديد جنگ نرم دورة سوم استعمار يا 

 ).27: 1388ناميده شده است (احمدي،  »فرانو
افزايي و شناخت متقابل  اي شرايط هم هاي، جهان شبك در اين فضاي فرهنگي و رسانه

اي و جامعة اطالعاتي همچنان كه  فرهنگ را فراهم آورده است اما در عين حال جهان شبكه
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چرا كه اگر مديريت  ،آيد تهديدي بزرگ نيز به شمار مي ،هاست فرصتي براي تبادل انديشه
تنها  ،خاص قرار گيردهاي سياسي  داري و جريان هاي جهاني در دست مافياي سرمايه رسانه

ها هستند كه فرصت بيان سخنان خود را دارند و اين عمالً به معناي انحصاري و اختصاصي  آن
ساز ايجاد  اي زمينه اي است؛ به تعبير ديگر جهانِ شبكه شدن جوامع اطالعاتي و جهان شبكه
 سلطة ناملموس فكري ـ فرهنگي است.

شود. هژموني دقيقاً به معناي سلطه  ه هژموني ياد ميدر ادبيات علوم ارتباطات از اين اتفاق ب
پذير نيست  نرم و ناملموس است. البته فهم اين هژموني در جهان پيچيدة امروز به آساني امكان

اي براي حفظ و تداوم سلطة خود استفاده  چرا كه جريان سلطه از روندها و فرآيندهاي پيچيده
اي،  اي نظام سلطة مديريت جامعه اطالعاتي و شبكهه كند. به عنوان مثال يكي از تاكتيك مي

قدر  توانند سخن بگويند اما آن است كه طبق اين تاكتيك همه مي» مارپيچ سكوت«تاكتيك 
صداي جريان اصلي قوي و رساست كه صداي بازيگران ضعيف در اين اقيانوس اطالعات گم 

 ).17: همانشود ( مي
شود كه ملت ايران پس از حركت عظيم انقالب و  ميگونه وانمود  در اين جنگ تبليغاتي اين

شعارهاي آن، از حاكميت اسالم و قرآن پشيمان شده است و مسئوالن كشور نيز به اسالم و 
 ،هاي غرب ترين تبليغات رسانه اند و از ادارة كشور ناتوان هستند. يكي از مهم انقالب پشت كرده

مكرر اين ادعا از سوي  كارنيكاست و البته اايجاد روابط دوستانه با دولت آمر يندروغطرح 
مسئوالن ايران اسالمي و تأكيد هميشگي آنان بر عشق و پايبندي به مباني اسالم و اصول انقالب 

هاي تبليغاتي و حتي مسئوالن سياسيِ  و خط امام خميني (ره) مانع از آن است كه دستگاه
هاي گوناگون تكرار كنند  ها و شيوه عه با زباناستبكار ادعاي خود را به منظور تأثير بيشتر در جام

 ).28/12/77اهللا الحرام،  (مقام معظم رهبري، پيام به حجاج بيت
سازي  هاي سياسي ـ فرهنگي دشمنان اسالم و ايران را دروغ امروز بخش اصلي توطئه

 دهد. هاي كشور تشكيل مي هاي بيگانه و تحريف واقعيت رسانه
هاي ارتباطي مدرن و  ترين ابزار و روش ست كه از پيشرفتهترين تالش دشمن اين ا مهم

كه حقايق كشور را واژگون جلوه  مدرن كه تحت سيطرة آنهاست استفاده كنند براي اين فوق
 ).12/8/80دهند (ديدار با جوانان اصفهان، 

راهكار ديگر دشمن در جنگ تبليغاتي عليه نظام اسالمي اين است كه به ذهن جوانان و 
هاي انقالب جدا شده است و البته اين  اي مردم القاء كنند كه نسل سوم انقالب از ايدهه توده

كنند تا بتوانند در  ين و مبتني ميهاي جديدالتأسيس نيز مزّ حرف سخيف خود را به فلسفه
ها باز كنند و آن فلسفه دروغ و غلط آن است  محافل علمي و مجامع جهاني جايي براي طرح آن

ها  ها نسل سوم از آن انقالب روگردان هستند و ديگر نسبت به ارزش همة انقالب كه همواره در
 ).9/12/79(ديدار با دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير،  نيستند هاي اوليه انقالب پايبند و ايده
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كار خالي كردن عقبة جمهوري اسالمي از نيروهاي جوان و مؤمن و هدفشان هم از اين 
كه حتي فرمان حضور امام خميني (ره) را درك نكرده است ولي با تمام  است؛ نيروي جواني
هاي امام (ره) پايبند است و اجازه تعدي و تجاوز را به  ه نسبت به آرمانقتوان و عشق و عال
 دشمن نخواهد داد.

افروز بودن  پردازيم، مسئلة جنگ آخرين راهكاري كه در جنگ تبليغاتي در اين مقاله بدان مي
محور «سالمي است. مدتي است استكبار جهاني با طرح كردن ادبياتي در دنيا با عنوان نظام ا

اي خشن و زشت (ديدار با  المللي و جهاني چهره قصد دارد در سطح بين» تروريسم«و » شرارت
ده از ا) از جمهوري اسالمي و نظام حكومت اسالمي با استف20/1/79جمعي از هنرمندان، 
روي چشم جهانيان قرار دهد تا از اين طريق اقبال مردم جهان و  پيش ،اتيكارهاي هنري و تبليغ

هاي آنان به انقالب اسالمي كاهش يابد. امروز زورگويان، جمهوري اسالمي را كه مظهر  دولت
كند (پيام به حجاج  شود به ضدحقوق بشر، ضدحقوق زنان تهديد مي جامعيت اسالم شمرده مي

و حال آنكه عملكرد واقعي آنان در مورد حقوق بشر در ويتنام، كره ) 28/12/77اله الحرام،  بيت
و سومالي به اثبات رسيده است و در قضاياي اخير افغانستان، دروغ بودن شعار حقوق بشر 

ها قصد دارند  ). اگر چه آن5/4/81ها آشكار شده است (ديدار با مسئولين قوه قضائيه،  آمريكايي
ها  ه جلو استفاده كنند اما دنيا با مقابل خود قرار دادن عملكرد دولتبا اين كار از تاكتيك فرار ب

 به صحيح يا مستقيم بودن ادعا پي خواهد برد.
 

 خنه و نفوذر. 3. 2ـ2
هاي نظام جمهوري اسالمي اين است  ست كردن پايهو سهاي دشمن جهت براندازي  از توطئه

الب اسالمي را در صفوف مسئوالن باالي هاي واالي انق هاي نامعتقد به آرمان كه بتوانند آدم
). 8/8/80را كليد بزند (ديدار با مردم اصفهان، » استحاله از درون«كشور نفوذ دهد و تئوري 

هاي خودش برسد كه بتواند در  تواند به هدف نبايد اين نكته را فراموش كرد كه دشمن وقتي مي
ختالف و شكاف ايجاد كند هاي مختلف، ا بدنة حاكميت نظام و در بين مسئوالن بخش

 ).26/12/79هاي نمازجمعه،  (خطبه
ريزي كرده است؛ در بدنه  دشمن رخنه و نفوذ خود را در چند جبهه سازماندهي و برنامه

رغم هدف تأسيس وجود   بههاي سياسي  ها و جناح هاي حساس و گروه حكومت، دستگاه
و پيشرفت نظام سياسي كشور است، هاي سياسي در ايران كه همان تضارب آراء  احزاب و گروه

ها را دچار تعارض با احزاب  منحرف كرده و آنها را از هدف اصلي خود  دشمن احزاب و گروه
 هاي ديگر كرده است. و گروه

هاي مردمي است. دشمن براي عملي كردن تهديدات خود  ر پايگاهدراه ديگر رخنه، نفوذ 
ا استفاده از آن، انتقام خود را از انقالب و اسالم نياز به يك پايگاه مستحكم دارد تا بتواند ب

آيند، دانشجويان و دانشگاهيان  هاي مردمي كه جزء نخبگان به حساب مي بگيرد. يكي از پايگاه
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رف كند و حها را از صراط مستقيم علم و دين من هستند. دشمن امروز در تالش است تا دانشگاه
هاي دشمن بر عهدة دانشجويان و  ر مقابل توطئهترين مسئوليت د اين در حالي است كه بزرگ

ها،  اساتيد است كه فرماندهان اين جنگ هستند (به مناسبت آغاز سال تحصيلي دانشگاه
سازان اين  ). از آن جايي كه دانشگاه مبدأ همه تحوالت است و دانشجويان آينده8/7/78

 رده است.هاي دقيق و جامعي ك ريزي كشورند دشمن براي اين افراد برنامه
، منصرف كردن دانشگاه از روحيه انقالبي است؛ همان ها از اهداف نفوذ در دانشگاه

اي كه دانشجويان با پيروي از فرامين حضرت امام (ره) راه استقالل و سعادت خود را با  روحيه
استكبار قدم در راه سعادت دنيوي و  ةسرنگوني حكومت شاهنشاهي پيمودند و با نفي سلط

 د نهادند.اخروي خو
دشمن قصد اين دارد كه با نفي روحية انقالبي و وارد كردن دانشجويان به خمودگي و 
روزمرگي، ايشان را در مقابل نظام قرار دهد تا بتواند ازاين راه طرفي ببندد (ديدار با اقشار 

 ).13/10/80مختلف مردم، 
غ حيا و ايجاد فساد و ها، ميراندن فرو هدف ديگر مستكبرين از نفوذ و رخنه در دانشگاه

اش كه كسب  بندوباري است تا دانشجو را دچار غفلت و تخدير كند و او را از هدف اصلي بي
). و در آخر 15، سنگر فرهنگي: 15علم و دين و معرفت است منصرف كند (جزوة شريعه 

شود  شناسي محقق مي آورد غفلت ازدشمن و عدم تعهد به دشمن كه تمامي اين اهداف از ره اين
 ).26/5/81هاي اسالمي،  (پيام به نشست ساليانه انجمن

 

 ايجاد مشكالت اقتصادي در روند معيشت مردم. 3. 2ـ3
هاي عالي دين مبين اسالم و انقالب اسالمي دارند،  كه از آموزهرين با شناختي بدشمنان و مستك

شخصي برسد به اين ها و معارف به هر  اند كه اگر اين آموزه اين مطلب را به خوب درك كرده
خاطر كه با فطرت او سازش دارد، سريعاً او را جذب خواهد كرد. به همين خاطر تصميم 

اند براي روند رو به رشد و سريع جمهوري اسالمي در خارج و داخل كشور ايجاد مانع  گرفته
م تر از مشكالت اقتصادي در روند معيشتي مردم (اجتماع مردم در حر كنند و چه مانعي محكم

اند اگر جمهوري اسالمي بتواند مسائل زندگي  ). آنان به خوبي فهميده13/12/80امام رضا (ع)، 
وبيش وجود دارد برطرف سازد و  هاي گوناگون را كه در هر كشوري كم و مسائل معنوي و گره

ها و خصوصاً مردم ايران  گاه مسلمان به زندگي و معيشت مردم رونق و شكوفايي بخشد، آن
د كرد. لذا دائماً نو گيراتر به سمت اين الگو و در راستاي اهداف آن حركت خواهتر  گرم

اند و به هر صورتي كه بتوانند اعم  استراتژي ايجاد مانع اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده
 كنند سازي و... بر سر روند رو به رشد اين نظام مقدس ايجاد مانع مي از تحريم اقتصادي، شايعه
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 ايجاد غفلت. 3. 2ـ4
از كارهاي مهم نظام سلطه در برابر جمهوري اسالمي ايران اين است كه مردم و مسئولين كشور 

اي، اختالف  غافل كند تا از اين راه با ايجاد منازعات سياسي، تحريكات فرقه دشمن را از وجود
اط مسئولين و هاي سياسي و اختالف بين مسئولين كشور و گسست ارتب ها و جناح گروهدر 

تا دشمن از اين غفلت استفاده كرده و ضربات  ،وجو كنيم مردم، دشمن را در ميان خود جست
 ).23/3/77خود را بر پيكر اين نظام مقدس وارد آورد (در اجتماع مردم آمل، 

طور احساس كردند كه در بيرون از  اش اين است كه وقتي ملتي اين غفلت از دشمن ثمره
هاي كوچك و  هيچ دشمني ندارند، در درون خودشان به دنبال دشمن مرزهاي كشور خود

ها ايجاد شود  شود كه اختالف در بين آن گردند و اين باعث مي خيالي و فرضي و جناحي مي
 ).همان(

هن مسئولين ذكه قصد دارند دشمن بودن خودشان را از  دشمنان نظام اسالمي جداي از اين
ها تزريق كنند غفلتي  رند غفلت از افتخارات گذشته را نيز به آنقصد دا ،و مردم ايران پاك كنند

كه دشمن به دنبال آن است، اين است كه مردم و مسئولين مفاخر انقالبي، مظاهر ايثار و 
مجاهدت و شهادت خود را به فراموشي بسپارند. اگر ملتي افتخارات گذشته خود را از دست 

ها خواهند بود (در  شد و پل ورود و سلطه دوبارة آنشان خلل وارد خواهد  داد، در ايستادگي
 ).10/8/80آباد،  اجتماع مردم نجف

 

 المللي  معارضه بين. 3. 2ـ5
اند.  گيري كرده المللي و خارجي نيز هدف عالوه بر اهداف داخلي، دشمنان نظام در عرصة بين

ز طريق اعمال المللي هدف جنگ نرم مهار و منزوي سازي جمهوري اسالمي ا در بعد بين
سازي جهاني عليه ايران است (ديدار با ائمه  محدوديت و تحريم سياسي، اقتصادي و اجماع

هاي غلط و شيطاني از اسالم ناب و  رسازيي). ضمن آنكه تصو30/2/77جمعه سراسر كشور، 
ه هراسي را نيزبايد ب انقالب در افكار عمومي جهان در قالب سناريورهاي اسالم هراسي و ايران

هراسي به مقابله و انزواي انقالب  هراسي و اسالم سو با استراتژي ايران كرد كه از يكها اضافه  آن
گرايي، مدل بديل خود را  كنند تا با ترويج غرب ك كنند و از سوي ديگر تالش ميماسالمي ك

براي سبك زندگي اسالمي و سبك حاكميت اسالمي در افكارعمومي و اذهان نخبگان جاگير 
اي كه تفكر انقالب اسالمي در آنجا در حال رشد   د تا از اين طريق در هر كشور و جامعهكنن

نوعي رويگرداني و يأس از موفقيت مدل حاكميت اسالمي و  ،بوده و پتانسيل رشد داشته باشد
ايد غفلت كرد كه نبرد در سطح خارجي بر روحيه بد. البته از اين نكته نيز ننانقالبي را ترويج كن

سازي  عتماد به نفس ملي مردم داخل كشور نيز اثر تخريبي قابل توجهي دارد. همچنين اجماعو ا
هاي اقتصادي از ديگر اقدامات  المللي و اعمال تحريم جهاني عليه ايران از طريق نهادهاي بين

 رود.  دشمن در عرصه خارجي به شمار مي
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 ابزار دشمن. 4
هاي تهاجم نظام سلطه عليه جمهوري اسالمي  يوهبا توجه به اين نكته كه در فصل گذشته ش

هاي تهاجم روشن شد  ايران را بررسي كرديم، طبعاً بسياري از ابزارهاي دشمن در قالب شيوه
 وار ابزارهاي دشمن را نيز ذكر كنيم. ولي جهت اطالع و آگاهي خوانندة عزيز فهرست

 هاي اينترنتي . سايت1
 هاي خبري و تبليغاتي . دستگاه2
 شعار حقوق بشر. 3
 . ادعاي حمايت از ترويسم4
 بندوباري و اعتياد گري و بي . اباحه5
 . اختالف جناحي و مسائل فرعي6
 هاي غافل . دشمنان داخلي و خودي7
 . ترديدافكني8
 . مشكالت داخلي9

 سازي . شايعه10
 . بهانة دموكراسي11
 هاي نادرست . تحليل12
 . برخي مطبوعات داخلي13
 برال دموكراسي غرب. ترويج لي14
 . سوءاستفاده از دانشجو و دانشگاه15
 گري . فتنه16
 اي . ترويج انديشة ترجمه17
 . يأس و نااميدي18
 . زيرسؤال بردن اركان مقابله با فتنه19
 . ادعاي دستيابي به سالح اتمي توسط ايران20
 . تشر زدن21

 

 هاي مقابله با تهاجم راه ..هـ
كنند.  گيري مي خود پياسالمي، دشمني را در باالترين درجات دشمنان نظام مقدس جمهوري 

هاي  توانيم دريابيم كه نظام سلطه براي تمامي عرصه ها مي لذا با بررسي اجمالي عملكرد آن
، فكري و اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي، سازندگي و سياست خارجي اعم از سياسي ،موجود

ريزي كرده است. علت اين اندازه از  نامهو معارضه با انقالب اسالمي بر جهت مقابله
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گذاري و خرج كردن مبالغ هنگفت اين است كه نظام اسالمي با توجه به اصول و قواعد  سرمايه
  به چالش كشيده است. ،ها نهفته است بردگي و استثمار ملت درها را كه  اسالم، منافع آن

 

 عرصه سياسي. 5.  1
ن شناخت دشمن، حفظ وحدت، پايداري و مقاومت، در اين عرصه موارد مقابلة متعددي چو

جانبه، همسويي نكردن با دشمن، پرهيز  حضور در صحنه، تحكيم ساخت داخلي نظام، دفاع همه
ترين راه  ساالري ديني و مأيوس كردن دشمن وجود دارد. اما مهم از غفلت، تحكيم نظام مردم

منصة ظهور خواهد رسيد، پيروي از  مقابله كه در صورت تحقق آن تمامي موارد مذكور نيز به
واليت مطلقة فقيه و تداوم خط و راه امام خميني (ره) است (روزنامة جمهوري اسالمي، 

20/5/82.( 
فقيه و با تأكيد بر آراء و نظرات  نظام جمهوري اسالمي مبتني بر اصل نوراني و مترقي واليت

الي كتب فقهي  خميني (ره) از البه مردم بنا شده است. بنيانگذار جمهوري اسالمي حضرت امام
اي شيعه همچون شيخ طوسي و شيخ مفيد و... اين اصل فراموش شده را حيات هاز فق متقدمين

 دوباره بخشيدند.
شود (ديدار با اعضاي ستاد  واليت فقيه به عنوان ستون فقرات خيمه انقالب محسوب مي

مستكبرين عالم هم به خاطر وجود  هاي ). و عمدة دشمني6/5/81هاي سراسر كشور،  نمازجمعه
اند كه اگر اين  ها به خوبي فهميده اين اصل است كه بر گرفته از اصول دين اسالم است. آن

توانند به راحتي به اهداف خود كه همان  ستون خيمه را مورد تهاجم و هدف قرار دهند مي
 براندازي و استحاله انقالب اسالمي است دست يابند.

بيشتري نسبت به ديگر راهكارها برخوردار است، تداوم اهميت از قابله كه دومين راهكار م
شان مجسم و متبلور  نامه خط و راه امام خميني (ره) است. خط و راه آن بزرگوار در وصيت

). امام (ره) حقايق فراموش شده اسالم را احياء كرد، 12/8/80است (روزنامه جمهوري اسالمي، 
سردست بلند كرد، ضديت اسالم را با تبعيض و اختالف طبقاتي و  خواهي اسالم را بر عدالت
ها و  شان بر روي قشر مستضعف و پابرهنه گري علني كرد. از روز اول تا آخر عمرشريف اشرافي

 ).17/3/82محرومان تكيه داشتند (سخنراني در مراسم رحلت امام، 
 

 عرصة فكري اعتقادي. 5 ـ2
نان نظام اسالمي بايد ايمان و صبر و بصيرت مردم و مسئولين براي مقابله با دشم در اين عرصه

ها سوءاستفاده كند. اگر ملتي با تكيه بر ايمان الهي و ارادة  به حدي برسد كه دشمن نتواند از آن
 تواند به او ضرري برساند  او وارد ميدان شد و از متاع زودگذر دنيا گذشت، هيچ قدرتي نمي

و بنيان هر حركتي است كه اگر اصل، محكم و استوار شد، ديگر چرا كه فكر و اعتقاد پايه 
 ).12/8/82خللي به آن بنا وارد نخواهد شد (ديدار با مسئوالن ارشد نظام، 
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هاي بلند  هاي اسالمي و آرمان بايد اعتقادات عموم مردم، خصوصاً جوانان را نسبت به آموزه
اسالمي سدي خواهد شد كه هيچ سيالبي  انقالب افزايش داد كه با رسيدن به اين درجه، نظام

 تواند آن را خراب كند. نمي
هاي انقالب و امام (ره) پافشاري كنند تا بر اثر  هاي و آرمان مردم و مسئولين بايد بر ارزش

ها را به قدرت غيبي خود مدد  ها نازل و آن اش را بر آن اين اصرار و پافشاري خداوند مالئكه
 ).30(سوره فضلت: » المالئكه زل عليهمنم استقاموا تتث ا اهللاربن االذين قالو«كند كه 

 

 عرصة فرهنگي اجتماعي. 5 . 3
هاي  ريزي براي فساد انسان است. فرهنگ دشمن و بغض با ارزش فرهنگ غرب، فرهنگ برنامه

آدم را از همة  د نسل بنينهاي انساني است. با اين فرهنگ در صد ها و فضليت و درخشندگي
 ).63: 3ني تهي كنند (حديث واليت، ج فضايل انسا

براي مقابله در اين عرصه، ابزار فرهنگي الزم است چرا كه تهاجم فرهنگي يك مسئله بسيط 
هايي كه دشمن براي هدف قرار دادن اعتقاد، اخالق،  ريزي ها و برنامه نيست بلكه طراحي

فرهنگي است و بزارهاي كند، هر كدام به نحوي و با وسايل و ا شرهاي مختلف ميقفضليت در 
) 22/2/82طبعاً مقابله با آنها نيز متنوع خواهد بود (جلسة پرسش و پاسخ دانشگاه شهيد بهشتي، 

اش را  كند، ملت ايران هم بايستي هوشياري تر مي ها را پيچيده و به همان نسبت كه دشمن روش
 ).27/12/80بيشتر كند (روزنامه جمهوري اسالمي، 

 

 دگي كشورعرصة سازن. 5 . 4
جانبه  افزاري همه ها بتوانند يك جنبش نرم هاي ساخت كشور اسالمي اين است كه دانشگاه از راه

و عميق در اختيار اين كشور و ملت بگذراند و با رسيدن به خودباوري علمي و توليد علم و 
گذارند هاي اسالمي ب اي آباد و عادالنه را مبتني بر تفكرات و ارزش دانش بناي حقيقي جامعه

 ).24/8/82(روزنامه جمهوري اسالمي، 
رساني به مردم در عرصة سازندگي  مسئولين كشور هم بايد با فراهم كردن شرايط و خدمت

ايد دشمنان نظام اسالمي مكها و  كشور قدم بگذارند و از اين طريق مانع به ثمر رسيدن وسيله
 شوند.

 
 گيري نتيجه
شود كه تمام منافع نظام سلطه پس از  خوبي روشن مي هاي مقاله، به بررسي تمام بخش پس از

متولدشدن نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران به چالش كشيده شده و همين امر باعث شد كه 
استكبارجهاني تمام توان تبليغاتي، سياسي و فرهنگي خود را متوجه انقالب اسالمي ايران و 

مي به آنجاها رسيده است نمايد و با هايي كه موج بيداري اسالمي توسط انقالب اسال امت
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فروغ  رهاي تبليغاتي پيچيده و گوناگون، قصد خاموش كردن نور پ استفاده از ابزارها و شيوه
ا نوراهللا ويريدون ان يطفؤ«پروراند  اسالم ناب را به نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در سر مي

 ).32(سوره بقره: ....«  اهللا بافواهم و يا بي
مدبرانه و شجاعانه مقام  ،ما اين است كه با توجه به فرامين و راهكارهاي عالمانهوظيفه 

آيند، صراط مستقيم را گم نكرده  پردازان فرهنگي به حساب مي معظم رهبري كه ازمعدود نظريه
قه فقيه سعادت دنيوي و اخروي جامعه اسالمي و امت اسالمي را لو با پيروي از واليت مط

 تضمين كنيم.
 

 بعمنا
 13/12/80اجتماع مردم در حرم امام رضا (ع)، 

احمدي، مجتبي. از تهاجم فرهنگي تا جنگ نرم، انتشارات معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان بسيج مستضعفين، 
 .1388پاييز 

 26/12/87پيام به حج، 
 28/12/77اهللا الحرام،  پيام به حجاج بيت
 28/12/77، ماهللا الحرا پيام به حجاج بيت

 28/12/77اهللا الحرام،  به حجاج بيتپيام 
 8/7/78ها،  پيام به مناسبت آغاز سال تحصيلي دانشگاه

 17/11/77پيام به مناسبت بيستمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، 
 24/5/81هاي اسالمي،  پيام نشست ساالنه انجمن

 هـ . ش. 1366چاپ اول، تميمي آمدي، عبدالواحد، تصنيف عزرالحكم و دررالكلم، دفتر تبليغات قم، 
 22/2/82جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه شهيد بهشتي 

 .1386هاي اسالمي، آستان قدس رضوي، آبان  حديث واليت. انتشارات بنياد پژوهش
 26/12/79هاي نمازجمعه تهران،  خطبه
 27/1/79هاي نمازجمعه تهران،  خطبه
 23/2/79هاي نمازجمعه،  خطبه

 16/7/81كشور،  ديدار با ائمه جمعه سراسر
 17/7/80ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور، 

 6/5/81ديدار با اعضاء ستاد نماز جمعه سراسر كشور، 
 24/12/80ديدار با اعضاء مجلس خبرگان، 

 29/11/79ديدار با اعضاي مجلس شوراي اسالمي، 
 13/10/80ديدار با اقشار مختلف مردم، 
 20/1/79ديدار با جمعي از هنرمندان، 

 12/8/80دار با جوانان اصفهان، دي
 9/12/79ديدار با دانشجويان دانشگاه اميركبير، 

 1/2/81جمهور چين،  ديدار با رئيس
 8/8/80ديدار با مردم اصفهان 
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 12/8/82ديدار با مسئوالن ارشد نظام 
 25/7/79ديدار با مسئوالن شوراي تأمين سراسر كشور، 

 5/4/81ديدار با مسئولين قوه قضائيه، 
 29/3/79يدار با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، د

 8/3/82ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
 27/12/80 اسالمي جمهوري هروزنام

 12/8/80روزنامه جمهوري اسالمي، 
 15/7/82روزنامه جمهوري اسالمي، 
 20/5/82روزنامه جمهوري اسالمي، 

 7/12/81سخنراني در اجتماع مردم زاهدان، 
 10/8/80باد، آ راني در اجتماع مردم نجفسخن

 22/8/80سخنراني در اردوي بسيجيان علوي، 
 31/2/82سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي، 

 14/3/79سخنراني در حرم امام خميني (ره)، 
 14/3/83 ،سخنراني در حرم امام خميني (ره)

 22/2/82سخنراني در دانشگاه شهيد بهشتي، 
 17/3/82در مراسم رحلت امام  سخنراني

 12/8/80سخنراني مقام معظم رهبري، 
 17/3/82سخنراني مقام معظم رهبري، 
 26/2/1375سخنراني مقام معظم رهبري، 
 28/2/83سخنراني مقام معظم رهبري، 

 25/1/78سخنراني مقام معظم رهبري، ديدار با فرماندهان ارتش، 
 23/3/77دم آمل، معظم رهبري در اجتماع مر سخنراني مقام

 323: 20صحيفه امام، ج 
المللي ابرار  اي، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين ور، حميد. جنگ نرم ويژه جنگ رسانهرپ ضيايي

 .1383معاصر تهران، شهريور 


