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نگاهی به بایستههای جبهه انقالب در مواجهه با جنگ شناختی دشمن
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نگاه

تاریکخانهها را روشن کنید

محمد اسماعیلی* :آیا تا به حال به این نکته دقت
کردهاید که چرا حتی در شبهای سرد زمستان
ه��م صدها چراغ و نورافکن در پارکها روش��ن
است؟ بله! درست حدس زدید .علت این است که
در تاریکی و ظلمات هر فسادی امکانپذیر است.
بدون مقدمه س��راغ اصل مطل��ب میرویم،
چراکه معتقدیم کار از مقدمهچینی و فلسفهبافی
گذشته اس��ت و زمان زیادی برای جلب اعتماد
مردم نداریم .در سالهای پس از جنگ و دولت
س��ازندگی بتدریج در گوشه و کنار کشور بویژه
در بدنه دولت سازمانها ،شرکتها ،موسسات و
هلدینگهایی شکل گرفت که تقریبا هیچ نوری
از ناحیه رسانهها به داخل آنها تابانده نمیشود و
به همین دلیل هیچک��س از اتفاقات درون آنها
کمترین اطالعی ندارد.
بسیاری از خودروهای چندین میلیاردی که
هماکنون در شمال شهر تهران تردد میکنند یا
آپارتمانهایفوقالکچریفرشتهوالهیه،محصول
و خروجی این تاریکخانههاست که انتظار میرود
در دولت آقای رئیسی همه این نقاط شناسایی و
یک رشته سیم برق با ولتاژ باال به درون تکتک
آنها کش��یده ش��ود تا نورافکنهای رس��انهها و
دستگاههای نظارتی بتوانند ابعاد و جزئیات این
نقاط کور را مورد عنایت قرار دهند.
هر از گاه یکی ،دو نفر از عوامل و صاحبان این
تاریکخانهها پایش��ان به محکمهها باز میشود
که نتیجه آن پروندههایی است که باید با فرغون
آنها را جابهجا کرد .البته تعدادی از این افراد نیز
هماکنون در زندان هستند که جای تقدیر و تشکر
از دستگاه قضا دارد.
مجازات و زندان رفتن اینها و حتی اعدام برخی
از آنها اگر چه باعث دلخوشی موقت مردم میشود
ولی میلیاردها خسارت و سوءاستفادهای که انجام
ش��ده است قابل بازگشت نیست ،چرا که بخش
قابل توجهی از این ثروتهای حرام تبدیل به ملک
و امالک در ترکیه و کانادا شدهاند که بازگرداندن
آنها به بیتالمال کار دشواری است .نکتهای که
محل تاکید این نوش��ته است همان سیمکشی
و روش��ن کردن فضای داخل این ش��رکتها و
هلدینگهاست که باعث پیشگیری از وقوع انواع
مفاسد اقتصادی در درون این تاریکخانهها میشود.
در همین راستا یکی از نسخههای اورژانسی
این اس��ت که رؤس��ا و اعضای هیاتمدیره این
موسس��ات و ش��رکتها در دولت جدید عوض
شوند تا روزنهای برای ورود افراد جدید و شکستن
حلقههای محارم به وجود آید ولی متاسفانه شاهد
هستیم هر وزیر یا مسؤولی که بخواهد دست به
ترکیب این هیاتمدیرهها بزند تیمهای رسانهای
و اجیرشدگان آنها چنان بلوا و هیاهویی درست
میکنند که معموال وزیر مجبور به عقبنشینی
میشود ،بویژه اگر جوان و نجیب باشد.
ادامه در صفحه 6

صفحه 6

یکی از مهمترین مس��ائلی که
یادداشت
امروز جامعه ما درگیر آن است،
گ شناختی» است؛ جنگی که به دنبال تسخیر
«جن 
ذهن مخاطب اس��ت تا بتواند باوره��ای او را مطابق
خواس��ت خود ش��کل دهد .این نوع جنگ سابقهای
ی دارد و متناس��ب با همین س��ابقه هم جبهه
طوالن 
حق در درازنای تاریخ در مقابل این جنگ شناختی،
س�لاح جهاد تبیین را به دس��ت گرفته است .خطبه
فدکیه حضرت زهرا(س) جهاد تبیین بود؛ اگر جهاد
تبیین حضرت زهرا(س) نبود ،دشمنان موضوع والیت
را مخدوش میکردند .سخنرانیها و خطبههای حضرت
زینب(س) جهاد تبیین بود؛ اگر جهاد تبیین حضرت
زینب(س) نبود ،دش��منان در جنگ روایتها ،روایت
خودشان از واقعه کربال را ارائه میکردند .پس نخستین
نکتهای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که
جنگشناختی؛ جنگی است که جبهه باطل در آن به

دنبال تسخیر و شکلدهی ذهن مردم است .جنگی که
در آن دشمن به دنبال القای نوع تفکر خود و نوع روایت
خود است ،سابقهای بس طوالنی دارد و در برهههای
مختل��ف تاریخی تنها ابزار آن تغییر کرده اس��ت .در
مقاب��ل این حمله جبهه باطل نیز یکی از اصلیترین
استراتژیهای جبهه حق ،جهاد تبیین بوده است .شما
اگر تاریخ اسالم را به دقت بخوانید ،متوجه خواهید شد
وجود مقدس امیرالمومنین(ع) ،امام حسن(ع) و امام
حس��ین(ع) و مابقی ائمه اصلیترین کارشان ،همین
جهاد تبیین بوده است.
گ ش��ناختی با قدرت
در دنیای معاصر نیز این جن 
در حال پیگیری اس��ت .گاهی هدف دشمن از جنگ

اش�کان صدی�ق :حض��رت
دیدگاه
آیتاهللالعظم��ی خامن��های در
چند س��خنرانی اخیرشان بر مس��اله «جهاد تبیین»
تاکیدات بسیاری داشتند به طوری که مهمترین عرصه
جهاد در ش��رایط امروز را جهاد تبیین و «روشنگری»
دانستند .اما اولین سوالی که ذهن هر انسان والیتمدار
و عالقهمند به نظام را مش��غول میکند این است :این
تبیین و روشنگری باید پیرامون چه موضوعات و مسائلی
باشد؟ بهترین کسی که میتواند پاسخ این سوال را به ما
بدهد همان کسی است که اول بار این مساله را مطرح
و به آن سفارش کرد .حضرت آیتاهلل خامنهای حدود
 ۲هفته پیش در دیدار مردم قم ضمن هشدار نسبت
به تالش دش��منان برای کم کردن حساس��یت مردم
نسبت به آرمانها و ارزشهای انقالب ،اصول انقالب را
اینگونه برشمردند« :اصول انقالب در درج ه اول ،مثل
حاکمیت دین .اصال جمهوری اسالمی ،انقالب اسالمی
برای حاکمیت دین خدا تش��کیل شد؛ اصال برای این
است که جامعه با شکل و هندس ه دینی زندگی کند و
تنظیم بشود .حکومت با هندس ه دینی تنظیم بشود و
حرکت کند و پیش برود و اقدام کند؛ این جزو بینات

انقالب بود .مردم جان دادند ،خون خودشان را تقدیم
کردند ،نثار کردند برای اینکه این اتفاق بیفتد؛ این جزو
اصول انقالب است؛ این را تضعیف میکنند .یا مثال عدم
تسلیم در برابر دشمن مستکبر؛ این جزو اصول انقالب
است .تسلیم نباید شد؛ زورگویی دشمن را نباید تحمل
ب مثال یک وقتی مذاکره
کرد؛ اینکه ما با دشمن ِمنبا 
کنیم ،صحبت کنیم ،تعامل کنیم ،این یک حرف دیگر
است .انقالب به ما میگوید در مقابل زورگویی و حرف
زور دشمن ،نباید تسلیم شد؛ تا حاال هم به توفیق الهی
تسلیم نشدهایم ،بعد از این هم همین خواهد بود؛ این
جزو اصول است .این را تضعیف میکنند[ ،میگویند]
مثال «آقا چرا ،چه مانعی دارد ،چه اشکالی دارد؟» یعنی
کمرنگ کردن یک چنین اصول برجستهای .یا استقالل
کشور ،یا مبارزه با فساد ،مبارزه با بیعدالتی و امثال اینها؛
اینها اصول انقالب است».
همانگونه که در شعارهای تظاهرات و راهپیماییهای

جهاد تبیین؛ سنگر جبهه حق

[ حجتاالسالم سیدمحمدحسین هاشمیان ]
شناختیتغییرنظاممحاسباتیمسؤوالناست؛موضوعی
که بویژه در دولت قبل خیلی بیشتر با آن دست و پنجه
نرم میکردیم .اگر یادتان باش��د زمانی وزیر وقت امور
خارجه درباره قدرت نظامی ایران اظهارنظری را مطرح
کرد که با واقعیت سازگاری نداشت ،رهبر معظم انقالب
در واکنش��ی به این اظهارنظر فرمودند برای مسؤوالن
فرصت بازدید از دستاوردهای نظامی را فراهم آورند تا
نظام محاسباتی آنها تصحیح شود .این خودش به نوبه
خ��ود نوعی جهاد تبیین بود .ما در دورهای از تاریخ نه
چندان دور خود حتی برای مسؤوالن هم محتاج جهاد
تبیین بودیم.
پدیدهای که در دوره کنونی بیش��تر با آن مواجه

هس��تیم ،جنگ روایتهاس��ت که در آن دش��من
میخواهد ذهنیت مردم را متناسب با استانداردها و
خواست خود شکل دهد ،اگر مثال جمهوری اسالمی
تصمیم بگیرد در یک دادوستد کامال عقالیی با روسیه
و چین وارد مذاکره شود ،بالفاصله حرف از وابستگی
ایران میزنند ،این همان جنگ روایتهاست .بالفاصله
پروپاگانداهای دشمن وارد میشود و افکار عمومی را
جهتدهی میکند.
ب��ه نظر من یک��ی از مهمتری��ن کارهایی که برای
جهاد تبیین میشود انجام داد ،افزایش مشارکت مردم
در فرآیند حکمرانی اس��ت .هر چقدر مردم در مسائل
تصمیمگیری و اجرایی کش��ور بیشتر دخیل شوند و

جهاد تبیین و روشنگری

تبیین درباره چه؟
پیش از انقالب و همچنین در کلمات امامین انقالب و
متفکران اصلی انقالب اسالمی مشهود است ،میتوان
اص��ول و آرمانهای انقالب را بدین ترتیب برش��مرد:
حاکمیت دین��ی ،مبارزه با اس��تکبار جهانی ،عدالت
اجتماع��ی و حمای��ت از مس��تضعفان ،جمهوریت و
مردمساالری دینی ،آزادی ،استقالل و. ...
متاس��فانه پس از تاکی��دات رهبر معظم انقالب بر
جهاد تبیین ،عدهای از فعاالن رسانهای راهبرد پراهمیت
تبیین را به روشنگری پیرامون مسائل سطحی و خرد
سیاسی -رسانهای تقلیل داده و از پرداختن به اصول و
ارزشهای واالی انقالب اسالمی غفلت ورزیدند .البته
این به معنای بیاهمیتی مسائل خرد سیاسی نیست
که باید به آنها نیز به ش��کل صحیح و متقن پرداخت
لکن رهبر بزرگوار انقالب منظور از جهاد تبیین را در
وهله اول تبیین و روشنگری پیرامون آرمانها و اصول
انقالب دانستند« :البته در تبیین ،گسترش آرمانها مورد

نظر است؛ آرمانها ،اصول ،مبانی اصلی ،بینات انقالب؛
اینها بیشتر از همه مورد نظر است ،منتها مسائل خُ رد
سیاس��ی و اجتماعی هم داخل در این جبهه اس��ت و
بایستی دنبال کرد».
چگونه تبیین کنیم؟

رهبر حکیم انقالب در دیدار مادحین اهل بیت(ع)
از امکان��ات عظیم و تالشهای زیاد دش��منان برای از
بین بردن باورها به اسالم و آرمانهای انقالب اسالمی
س��خن گفتند و فرمودند« :این را م��ن از روی اطالع
عرض میکنم که امروز انبوهی از رسانهها  -نمیشود
شمرد ،بخصوص با این وضع فضای مجازی -با هزاران
متخصص :متخصص هنر ،متخصص رسانه ،متخصص
علوم ارتباطات ،با پش��تیبانی مالی انبوه ،با پشتیبانی
امنیت��ی انبوه در کارند؛ برای چه؟ برای اینکه در نظام
جمهوری اسالمی افکار را برگردانند ،مذاقها را برگردانند،
ایمانه��ا را و باوره��ا را تضعیف کنند ،تخریب کنند؛

بیشتر نقشآفرینی کنند ،ذهنیت آنها نسبت به مسائل
کشور بیشتر به واقعیت نزدیک میشود .توجه داشته
باشید «جهاد تبیین» از ۲کلمه تشکیل شده که یکی از
آنها جنبه کنشگری دارد و دیگری جنبه بیانی و نظری.
یعنی بعد نظر و عمل در آن به هم آمیخته شده است .ما
اگر جهاد تبیین را تنها در ساحت رسانهها پیگیری کنیم،
به موفقیتی که باید برسیم نمیرسیم ،اگرچه این را هم
نباید فراموش کنیم که بار اصلی در جنگ روایتها که
نیازمند جهاد تبیین است ،بر دوش رسانههاست اما پازل
تکمیلکنندهسلسلهاقداماتیکهبرایجهادتبیینانجام
میشود ،مشارکتدهی مردم در فرآیند حکمرانی است
تا مردم به صورت عملی درگیر فرآیند حکمرانی باشند،
در این صورت است که فرصتها و چالشهای کشور
را عینا لمس میکنند و قطعا در برابر هجوم تبلیغاتی
دشمن نقش منفعل را بازی نمیکنند ،بلکه کنشگرانه
و آگاهانه عمل میکنند.
این[جور] است .حاال دیگران برای کشورهای دیگر چه
کار میکنند ،آنها بحثهای دیگری است؛ این مطلبی
که من عرض میکنم ،هدفی اس��ت متوجه کشور ما،
مردم ما ،جمهوری اس�لامی ما ،باورهای ما ،اعتقادات
ما .هزاران دستگاه دارند در این زمینه کار میکنند با
پولهای گزاف و پشتیبانیهای گوناگون .خب! این یک
حرکت شیطانی است و جبه ه شیطان است».
حال برای مقابله با این هجمه گسترده دشمنان ،ولی
فقیه جامعه و رهبر مسلمانان راهبرد بزرگی را به نام جهاد
تبیین به طور اعم و استفاده از ابزارهایی مثل فکر ،قلم،
بیان ،رسانه و فضای مجازی به طور اخص بیان کردند.
ایش��ان در دیدار  ۲هفته پیش مردم قم نیز فرمودند:
« ...اینها بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن
اس��ت که این را دنبال میکنند .بایستی به این توجه
داش��ت و در مقابل این حساس��یتزدایی باید ایستاد.
اهل فکر ،اهل قلم ،اهل بیان ،اهل فعالیتهای گوناگون
اجتماعی ،اهل فعالیت در فضای مجازی ،آن کسانی که
میتوانند و دستشان باز است ،در این زمینه مسؤولیت
دارند؛ و نگذارند دشمنان بتدریج این حساسیت و حمیت
مردمی را کمرنگ کنند».

