
    

  

 ة الحرب الناعمة من وجهة قائد الثورة اإلسالمية معرف 

نیيحممدنائعلی

 

 ةالخالص

ومنوذجًاسياسيًاجديداً،صفعًةقوية .وقدجّربنظامالسلطةالعامليطوالةالغربييةالعاملللسلطةوّجهتالثورةاإلسالميةبصفتهافكرًا

ااإلنقالبالعسكريواإلنتفاضاتواحلربالعسكرية.لكنالصمودواملقاومةاليتالصلبةمنمجلتهاإلطاحةعقٍدمنالزمنكافةأشكال

العسكر اخليار أّن مفاده واقٍع أمام جعلتالقوىاإلستكبارية اهللتعاىلعليه، اخلميينرضوان اإلمام الشعباإليراينبقيادة يأبدياها

إميانواعت يفمواجهة بلبالعكسوالصلبالميكنأنيكونذاتفعالية الشعباإليراين، أوجفقاد لدىالشعبذلكالدافعدقد

اسرتاتيجيةاملواجهةالصلبةضداعتماد.وبالفعل،اعرتفتهذهالقوىاإلستكباريةهبزميتهااملؤّكدةيفالوحدةوالتالحمأكثراإليراينحنو

باعتمادمواجهٍةأ ،نظاماجلمهوريةاإلسالميةوبدأتمنذعقٍدتقريبًا يدمنإليهاعلىأّّنامقاربٍةجديدةوإطاٍريستفيُنظركثرتعقيدًا

عّّبعنهامساحةقائدالثورةاإلسالميةمنذبدايةالسبعينيات)منذعشرينسنة(بتعابريومفرداٍتخمتلفةمثل:األساليبالناعمة.مواجهة 

رمنهاحتتعنواناحلربالناعمة،ودعىمسؤويلالنظامليفّكروابطرقمواجهتها.،وأخرياًحذّواإلغارةالثقافيةالغزوالثقايف،الناتوالثقايف

تعتّبناحلرب،وكذلكمبانيهاوأبعادها.ويفهذااجملال،انطالقاًمنذلك،منالضروريأنيتّمإعادةتعريفنطاقومستوىهذاالنوعم

الثورةاإلسالمية.ومنافهاوخصائصهامنوجهةنظرقائدوكيفيةتشّكلها،أهديفسبيلمعرفةماهيةاحلربالناعمةهذهاملقالةحماولة

،كذلكسيساعدذلكاإلحاطةهباأكثرهالظاهرةاملفهوميومعرفةإطارهذعلىالتعّرفعلىاحلربالناعمةأكثريساعدالبديهي،أنّ

لذييتعرضلهاألمنالقوميلنظاماجلمهوريةاإلسالميةيفايران.يفحتسنيادارةاألمنالقوميللبالدفيماخيصالتهديداتالناعمةا
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قلباتوالتطوراتومّتتصليفِقدمهاِقدمتاريخالبشر،وكانهلاالعديدمنالتُعرفتاحلربعلىأّّناجزء طبيعيمنطبيعةالبشرواليت

اىلالصراعاتُقّسمتأساسشدةاحلربحيثمنأكثرأنواعالتصنيفاتاملعروفة،التصنيفعلىتصنيفهاحبسبمقارباٍتمتنوعة.و

ال الشّدة.القليلة والعالية الشديدة يفككاحلروبحبسبنوعاستخدام  شّدة، .وحارةالسالحاىلحروٍبباردةوهناكتصنيفثاٍن،

منالتصنيفات وهناكنوعآخر وخمفية. نصفمعلنة النزاع،حروبمعلنة، خمفية النزاعأو علنية كذلكُقّسمتاحلروباىلحروٍب

بلحاظموضوعاحلرب،وقّسمتاىلحروبسياسية،اقتصادية،ثقافيةوعسكرية.ويفالنهاية،مّتتصنيفاحلروبعلىأساس"أدوات

بن املؤشروأساليبفرضاإلرادة". هلذا تنقسماحلروباىلحربناعمةاًء النوعمن2وحربصلبة1، قامجوزفنايهبذا .يفالبدء،

وقدنشر اىلناعمةوصلبة. للقدرة القوةحولمقالةتالفصلوالتقسيميفتقسيمه سنة اخلارجي1990الناعمة "السياسة ةيفجملة

اٍشوتوسيعمنِقبلبعضالباحثنييفالعقديناألخريين.موردنقكانهذااملفهومو،80األمريكية"العدد

تعريف،األمنوالتهديد.ففياإلّتاهالتقليدي،مّتالقوةوأوجبتاإلّّتاهاتواخلطاباتاألمنيةالناعمةاألخريةحصولحتوٍليفمفهوم
فيهاإلّتاهواخلطابسابقةتارخييةطويلة.واملؤشرالبارزاوهلذُيشارإليهعلىأنّههتديد.فقدانعامٍلآخرامرحيصلبواسطةاألمنبأنّه

العسكريةيفمواجهةالقوةعلىهذااألساس،يتّمالتوّجهواإلصرارعلىعنصرالتأكيدعلىالبعدالعكسرييفحتليلاألمنوالتهديدات.
 اجملالزيادة يفهذا املعتمدة يفالقوةالتهديدواإلسرتاتيجية أّما فالتهديداتالعسكرية. واخلطاباجلديدلمأمنالقومي، والقوةاإلّتاه

التهديد أخرى،تتأثرظاهرة بعبارٍة خمتلفة. األوجهوذاتأبعاٍد ناعمةوهلااملختلفة،غرياملاديةبالظواهراملاديةووالقوةمتعددة وجوهًا
عليه، اإلّتاه،التهديداتتشملوصلبة.بناًء التهديداتاإلحبسبهذا العسكريةو.....كذلكفنّن، الثقافية، السياسية، جتماعية،

علىأساساألمورالناعمةاًاألمنقائميصبحللقوةأبعادخمتلفةتشملالقوةاإلجتماعية،السياسية،الثقافيةوالعسكريةو....وهكذا،
أّينظاٍميفيةواجلوهراألصليلمأمنالشاملناعمالبنيةالتحتوبعبارٍةأخرىسوفتشّكلالقوةذاتاالساسالةوالعامليةالقوميبيئةيفال

.(1388افتخاری،)انظرسياسي.
وأدواهتابالتارخييلنشأةوتطورأنواعاحلروباملسارقامتجمموعةمنالباحثنيعّبدراسةو تصنيفاحلروبمنحيثقوهتا،أشكاهلا

السلطة وإعمال أهدافها اىل الوصول يف بواملستخدمة ومسّتها خمتلفة. اجملموعةتسميات هذه التعرّتعتقد الناعمةأّن احلرب على ف
يقتضيدراسةالسريالتارخييلنشأةاحلروبأوبهعبارةأخرى،دراسةالسريالتارخييلتطورأنظمةالسلطة.فمنوميادينها ومصاديقها

قامتفيها اىلثالثةمقاطعتارخيية وأهدافهاوجهةنظرهم،ميكناإلشارة علىالعامللتأمنيمصاحلها السلطويةبفرضإرادهتا االنظمة

                                                 
6. soft war 

7. hard war 
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وهيكالتايل: -1احليوية، التهديداتالصلبة(؛ )مرحلة القدمي التهديداتالنصف-2اإلستعمار احلديث)مرحلة اإلستعمار مرحلة
)مرحلةالتهديداتالناعمة(املابعدحديثمرحلةاإلستعمار-3صلبة(؛

مصاديق،أدواتيفكلمرحلةءالباحثوناىلأّنماهيةواسرتاتيجيةالسلطةكانتمتفاوتةعّبالتاريخ،وأنّهكانتُتستخدمويشريهؤال
وطرقخمتلفةيففرضاإلرادةوتأمنياملصاحلمبايتناسبمعاألهدافواملصاحلوالظروف.


يةسالسيامرحلةاحلربالناعمةأومرحلةاحلروباملابعدحديثبصفتهلةاإلستعمار(اىلمرح1386علىسبيلاملثال،يشريمنصوري)

اإلقتصادية،اإلجتماعيةوا- السياسية، األدواتوالوسائليفخمتلفأبعادها كافة فيها إذُتستخدم ويقّسمأمحديانلثقافية.الثقافية؛
اع:احلروبالصلبة،احلروبالنصفصلبةواحلروبالناعمة.التارخيياىلثالثةأنوومسارها(احلروبمنحيثماهيتها1385وعباسي)

العسكريةلفرضاإلرادةوتأمنياملصاحل.ويكوناهلدفيفهذاالنوعمناحلروبوةويعّرفعباسيأّناحلربالصلبةعبارةعنإعمالالق
لصلبة"وتكونمرتافقةمعأفعاٍلوسلوكياٍتُعنفية،ة"اامللموس،لطرقواألساليباملاديةإحتاللاألراضي.إذتعتمداحلربالصلبةعلىا

حلةاإلستعمارالقدميحيثيقوملمأراضي.ويرتبطظهورهذاالنوعمناحلروبمبر،إلغاءدفعيوإحتاللوضمّوختريٍبظاهروعلينإبادة
السلطة نظام على والسيطرة القتل العسكري، اإلحتالل خالل من مصاحله وتأمني مستعمراتبفرضإرادته )إجياد وضّمها األراضي

ومستملكات(.
احلربنصف ماهبدففرضاإلرادةلاألمين-النظامالسياسيقوةصلبةعبارةعنإعمالالأما لسيطرةعلىالدولةوالسياسةيفبلٍد

صلبةعلىاستخدامالربنصفاحتاللالدولةواجملالالسياسي.إذتعتمداحلويكوناهلدفيفهذاالنوعمناحلروبوتأمنياملصاحل.
النوعمناحلروبمبرحلة–)صلبةمرّكبةاألمينواخرتاقالدولحبيثتكونأساليبها-النظاماإلستخبارايت ناعمة(.ويرتبطظهورهذا

األمنيةومندونةاستخدامالقوعّبالسلطةوالسياسةلبلٍدماياًبالسيطرةعلىنظاملمحلديثحيثيقومالنظامالسلطويعاإلستعمارا
لمأراضي.وهكذايفرضهذاالنظامالسلطويإرادتهويؤّمنمصاحله.املادياللجوءاىلالعسكرةواإلحتالل

احلربالناعمةوهيعبارةعنإعمالإرادةومصاحلنظامالسلطةمندوناللجوءاىلالصراعبلمنخاللإحتاللاألفكار وأخرياً،
بلٍدمايفخمتلفاجملاالتاإلجتماعية.فاحلربالناعمةتعتمدعلىاألساليبالناعمة،غرياحملسوسةهاتيفاجلفةوالنماذجالسلوكيةلكا

والتدرجيية.
هذهاحلربيف.إذيتّموالثابتويعتّبنوع مناإلحتاللالشامل،غرياملرئيماديةويتّمهذاالنوعمناحلروبدونصدورأّيردةفعٍل

إّنإحتاللخم يفالواقع، السلطة. فكروسلوكياتنظام عّبفرضثقافة، والسياسية( )الثقافيةواالقتصادية تلفالساحاتاإلجتماعية
عليه، هدفاحلربالناعمةهم"الشعب".يفحنيكانهدفاحلربالصلبة"األراضي"وهدفاحلربنصفالصلبة"الدولة".بناًء

(1388عماراملابعدحديثأومرحلةعوملةالثقافة.)انظر،نائيين،تتعلقاحلربالناعمةمبرحلةاإلست


 األداة نطاق وهدف التهديد النوع

القوةواإلجبار)القوىاملسلحة(احتاللاألراضي الصلبة

منالقوةالصلبةوالناعمةالسيطرةعلىالدولة النصف صلبة  تركيب 
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كافةاجملاالتاإلجتماعيةيفعلىالعوملةمناملفاهيماليتأثّرتوتعتّبجمموعةثانيةمنالباحثنيأّنالعوملةمرادفةمعاحلربالناعمة.و
والنظر اآلراء من الكثري وتشّكلت املفهوم هذا حول خمتلفة وتعابري تعاريف ُقّدمت وقد تقريباً. الثمانينيات علماءعقد ِقبل من يات

وتناولت العوملة عملية جوانب من جانٍب على هؤالء من جمموعٍة كل رّكزت حيث الدولية. والعالقات والسياسة والثقافة اإلجتماع
–قراطيةعلىهذاالصعيد،يعّرفغيدنزعمليةالعوملةبأّّناليستسوىنشراحلداثةوالثقافةالدميوخلفياهتا،أبعادها،آثارهاونتائجها.

كانالليّبالية.كذلك برأيهما العمليةيستلزمإدراكومعرفةتاريخالرأمسالية.ألنّه إدراكتاريخالعوملةوبدايةهذه أّن يعتّبماركسوانغلز
اىلهذااإلّتاه،إذن،باإللتفات.(1381)تاميلسون،نسيجاإلقتصاديوالثقايفالعامليديدنالنظامالرأمسايلالدائمالعملعلىتوحيدال

"الرأمسالية"،"التغرب"و"اإلحتاد"و"توحيداملعلوماتواإلعتقادات"ويفالنهاية"أسلوباحلياةاملشرتك".ويعتقدتوأماًلـجيباعتبارالعوملة
تُعتّبهتديداً العوملة ظاهرة الباحثونأّن والالعبهؤالء للدولالضعيفة انياملنفعلنيبالنسبة علىالساحة فهذه منالظاهرةلدولية. نوعًا

 وهكذا اجلديدة. نظربقوةالدولاليتتتمتعاىليُنظرالسلطة منوجهة أنّه كما هلا. للدولاملنافسة "هتديداً" علىأّّنا عالية، ناعمة
تستطيع"جوز الناعمة، للحرب املنظّر ناي" "الثقافيف صعيد على اجلاذبية من أنواع لثالثة الواجدة و"الفكالدولة السياسي"ة" ر

 اخلارجية" غريمباشرو"السياسة بشكٍل وأنتفرضإرادهتا للدولاألخرى، والسياسية وسياساتوالنماذجاإلجتماعية التأثرييفثقافة
وهينظام يهدف،مفروضةألجلإعادةبناءاجملتمعاتعلىاملستوىالدويل؛لعوملةعبارةعنعمليةخمطط هلاعليها.بناًءعلىماتقّدم،ا

النيوليّبالية اإليديولوجيا وفرض تبليغ اجلديدة(اىل )وباخلصوص-)الليّبالية الغربية احلياة منوذج إشاعة صدد ويف الغربية الرأمسالية
األمريكية(.

معنّي،مشويلمنوذجسلوكيبلمراكزالقدرةهبدففرضمنقِمسبقاًطط لهالعوملةمشروع خم،يعتقدهؤالءالباحثونأنّعلىهذااألساس
ونتائجعدةمنمج آثار  للعوملة وأّن انفعاٍل.كما والقّيمالغربيةوجعلاآلخرينيفحالة الثقافة واحد،ويؤدياىلسيطرة لتهاوذواّتاٍه

الدولة السي-إّنيار والسلوك احلكومي النموذج حتول القوميةالشعب، باهلويات املخاطرة تسل-اسي، الليّبايلالدينية، النظام -ط
(1387الدميقراطي،ظهوروانتشارثقافةعامليةواحدة.)انظر،نائيين،

اإلّتاه،ميكنالقولأّنعمليةومفهومالعوملة، منهذا سلوكياًمنوذجمعماهيةعوملةالثقافةوةللسيطرةومرتافقاًأسلوببصفتهاانطالقًا ًا
قللمنتُشملكذلككافةاألبعادالسياسيةوالثقافيةواإلقتصاديةوتتطابقمعماهيةاحلربالناعمة،وتبالشكّالليّباليةالدميقراطية،فنّنّ

.روعيةواعتبارالدولوميزانفعاليةومشوةسعةق
خملية"أوالثوراتوظيفةاحلربالناعمة.بدونأدىنشك،إّن"الثوراتاملوظيفةالثوراتامللّونةمرادفةلوهناكمنيعتقدمنالباحثنيأنّ

فقمععصيانمدينومقاومةاالقدرةبالرتامللّونةهيأحدأساليباإللغاءاليتتتبعهااحلربالناعمةوهيتشملنوعًامنحتولوإنتقال
البىنال لتغيري اىلمنوذٍج الثوراتاملخملية ترتبطبالسعييفتبديل نلتفتإليها اليتجيبأن املهمة واملسألة يفالدولسلبية. سياسية

يدعىبالثوراتامللونةتشرتكيفاألسبابوأشكال ما أّن إذ نراهيفنوعالتحولوالتغيري، ما وهذا أمريكا. للغربوخصوصًا املخالفة
قرقيزستان(قدانتصرتالتحول.ف )ماعدا البةتظاهراتالشارعدوناللجوءاىلاستخدامالعنف،وشعاراهتاكانتاملطبواسطةمجيعها

حتركاهتاأثناءإجراءاإلنتخاباتحيثكانُيشاعوجودتزويٍرفيهاوضرورةإبطاهلاوإعادهتاحتتإشرافكانثقلبالدميقراطيةوالليّبالية،و
يةعوملةنظرمثلهايفذلككمثلدوليني.لذلكنعتّبأنّهمنالصحيحالنظراىلالثوراتامللّونةبصفتهانوعًامناحلربالناعمةمشرفني

 الناعمة 
)العقل الناس على السيطرة

والقلب(
القوةالناعمة
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مالثقا اليتتسعىاىلالتقليلمنقدرة، ستوىفة مشروعية ووموثوقيةالفعالية، األزماتبوجهاحلكومة النموذجالسياسياملوجودإثارة
.لكنمنوجهةالنظرهذه،تقتصراحلربالناعمةعلىاحلربالسياسيةالناعمةعّبتنظيماحلركاتاملعارضةيففعلياًوالنظاماملستقر

والذييرتافقمع األمر،الجيعلاحلربالناعمةتشملكافةاألبعادوباخلصوصالبعدالثقايفهلا السياقاملدينمثلاإلنتخابات.وهذا
(1388حتوالتتدرجيية.)نائيين،

وُيالحظيفالعقوداألخريةظهورعدةخصائصمشرتكةيفبنيةنظامالقدرةوهيكالتايل:
 األسسالتقليديةللعالقاتالدولةوالدراساتالبحثيةاألمنية؛ضرورةّتديدالنظريف .1
نوعًامناتُعتّبالثقافةالركيزةاألساسيةللتحوالتالسياسيةوالدوليةوقدأصبحتالبيئةالسياسيةللنظامالدويلثقافية،يرافقه .2

 الوحدةمنجهة،والتنوعمنجهٍةأخرى؛
ذويهويةثقافيةوهميؤثرونعلىالنظامالدويلحبيثأنإدارهتممتفاوتةبالنسبةلقدظهريفعصرنااحلاضرالعبونجدد .3

 للبىنالسابقة؛
 لعبدوراًأساسياًيفالتحوالتاإلجتماعية؛يشراًلمأفكاراجلديدةومؤالتثقيفالناعموبعبارةأخرىالتخطيطعتّبي .4
 ويفتشّكلالعاملاحلاضرواملستقبل؛تلعبالقوةالناعمةيفاإلّتاهاتاجلديدةدوراًمصريياً .5
املرحيفتتفقكافةاآلراءوالنظرياتعلىدخولالعامل .6 يفتفاصيلوخصوصياتهذه لة.لكنمرحلةجديدة،رغماختالفها

تعتّبشبك أو الثقافة ُيسمىبعوملة املعلوماتحتتما العالقاتوعوملة ة بعد ما م،احلديثاإلستعمار تطابقًا األكثر عهو
 مفهوماحلربالناعمةوأبعادهااملختلفة.

احلربونرىاليومأّناسرتاتيجيةاملواجهةوحموريةالعنفاملتمركزةحولاإلجراءاتالعسكريةيفالنظامالدويل،قدحّلتمكاّنااسرتاتيجية
الناعمةوالقوةالناعمة.

جلنةاخلطرساتالتابعةللمنظماتالغربية،وروجتهلامؤسساٍتمثلدمّتنشرهذهاإلسرتاتيجيةمنِقبلمراكزالدراساتواملؤسوق

1احلايل للدميقراطية، الوطنية 2اهلبة هوفر، الدميقراطياتو3مؤسسة الدفاععن 4منظمة . عبداهللخاين، ص1385) ويعتقد .(39،

أّنأّينوعمناإلجراءالعنفيضدايران)خصوصاًاإلجراءاملنظروناألمريكيوناملقتنعونباعتماداحلربالناعمةضداجلمهوريةاإلسالمية

لنتكوننتيجتهسوى أكثربغضوكرهتعميقالعسكري( فاللجوءاىلإجراءاتأطوللسنواٍتفأكثروإطالةأمدهاإليرانينيألمريكا .

استخ إّن عنذلك، فضاًل البلد. يفهذا متيلاىلأمريكا ميكنأنيعيقوصولدولٍة سيزيدمنعنفية العسكريةضدايران، القوة دام

بأساليبغريعنفية،فيهاالالاستقراروالالامنيفالشرقاألوسط.وتعتقدهذهاجملموعةأّنايرانتتمتعبقابليةعاليةلتغيريالنظامالسياسي

                                                 
2. Committee on the Present Danger (CPD) 

3. National Endowment for Democracy (NED) 

4. the Hoover Institute 

5. Foundation for Defense of Democracies 
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مبتحركاتشعبيةوغريرمسية.ويفووجودمؤسساتشعبيةوكذلكقدراتفعليةألجلالقياوجودسابقةدميقراطيةفيهاوذلكبسبب

حالجنحتعملياتاحلربالناعمةيفاإلطاحةباجلمهوريةاإلسالمية،لنيرتافقذلكمعاآلثاروالنتائجالناشئةعنأساليباإلّتاه

أّناحلّلالعسكريالكثريمناملنظّرينوالسياسينيالغربينييعتقدكما.(27ص،1385)عبداهللخانی،التصادمي)احلربالصلبة(.

.(25ص،2009)ديکمن،الوقائييفافغانستان،العراقولبنانكانتغريفّعالةعلىاإلطالق.

احلمايةوماوهناكالكثريمنالنماذجحولاستخداماحلربالناعمةطوالالتاريخوخصوصًاضدالثورةاإلسالميةيفالعقديناألخريين.

لصورةاجلمهوريةواإلساءةالتشويهنظاماجلمهوريةاإلسالميةمنِقبلأعلىمستوياتمراكزالقراريفامريكا،املعلنةلمأصواتاملخالفةل

ضةاإلسالميةيفاخلارجوعّبطرٍقمتنوعة،حماولةإعطاءاملشروعيةواإلنتشاروالتمكنيللمؤسساتغريالرمسيةاحلاضرةيفايرانواملعار

األمورالداخليةإليرانيفجماالتاإلنتخاباتوحقوقاإلنسانواملرأةووسائلاإلعالمواملذاهب،تبليغوترويجللنظام،التدخلالواسعيف

.2006منوثيقةاألمنالقومياألمريكييفسنةسائلاإلعالماملعارضة،إالّجزءثنائيةاحلكميفايران،وتفعيلومحايةشبكاتووجود

األمنالقوميا) ألمريكياسرتاتيجية األمريكيةويكشف.(2006، الفارسية اإليرانية التأمليفأهدافومضمونوسائلاإلعالم جمرد

هتديد صدد يف أّّنم الغربية الدول الوح:وسائر الوطين، واإلنسجام باإلنتماء الشعور اإلجتماعية، واملؤسسات العالقات ةدالثقافة،

وامل ذلكالسياسية وغري اذهبية استخدام اجتماعيةعّب وعلم نفسية علم منواليات و"اإلّنيار السلوك" لـ"تغيري أرضية وبالتايلهتيئة

.(285-270:1383پرور،)ضيايیالداخل".

الصلبةمنو الغربيةقدجرّبتيفالعقداألولكافةأشكالاإلطاحة الدولاإلستكبارية اآلنأّن ولغاية يشهدتاريخالثورةمنذبدايتها

اإل الكثريمنالطاقةمجلتها فُقد قد الصلبة واملواجهة اإلطاحة يفمسار أنّه وصحيح  اإلنقالبالعسكريواحلربالعسكرية. نتفاضة،

،ولكنصمودومقاومةالشعباإليراينبقيادةاإلمامرضواناهللعليهقدأوصلالقوىاملستكّبةاىلالواقعواملواردالبشريةاملاديةواملعنوية

اخليارالصلبوالعسكرياليستطيعأنيكونفّعااًليفمقابلاميانواعتقادالناس،بلبالعكسإّنهذااألمرقدوفّرأسبابالقائلأنّ
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القوىاىلأكثرالشعباإليراينوتضامنإحتاد اضطرتهذه الشعبالتشاؤميةوبغضهللغربوالدولالغربية.وهكذا ،وزادمننظرة

تابعواحتقيقأهدافهمباعتمادمقاربةجديدةاسرتاتيجيةاملواجهةالصلبةمعنظاماجلمهوريةاإلسالمية.بعدذلك،اإلعرتافباّنزامهايف

بتعابري السبعينيات)منذعشرينسنة( بداية منذ اإلسالمية الثورة قائد مساحة عنه عّّب أمر  وهو أساليبناعمة. از ويفقالباستفادة

حّذرمنهاحتتعنواناحلربالناعمة،ودعىمسؤويلالنظامومفرداٍتخمتلفةمثل:الغ زوالثقايف،الناتوالثقايفواإلغارةالثقافية،وأخريًا

وهناكالكثريمنالشواهداليتتكشفتزايدنطاقوشدةحربالعاملالغريبالناعمةيفثالثجماالت،اجملالليفّكروابطرقمواجهتها.

يفمنذبدايةالعقدالرابعإلنتصارالثورةاإلسالمية.انطالقاًمنذلك،منالضروريالتعّرفجمدداًعلىنطاقاإلقتصادي،السياسيوالثقا

واعتّبمساحةقائدومستوىهذاالنوعمناحلربوكذلكمبانيهاوأبعادها؛ألنّهفقطمنخاللذلكميكنالتقّدميفسبيلالقضاءعليها.

منئيأّنأهماسرتاتيجيةالعدوضداجلمهوريةاإلسالميةيفالعقديناللذينتليامرحلةالثمانسنواتمنالدفاعالثورةآيةاهللالعظمىاخلا

إالحماولةيفسبيلمعرفةماهيةوكيفيةتشّكلاحلربالناعمة،هذهاملقالةومااملقدسهياحلربالناعمةوقامبتبينيوتوضيحهذهاحلرب.

ومنالبديهيأّنمعرفةاحلربالناعمةأكثرميكنهأنيؤدياىلالتعّرفرمساحةقائدالثورةاإلسالمية.هةنظأهدافهاوخصائصهامنوج

أكثرعلىهذهالظاهرةوقولبتهاضمنمفاهيموكذلكسوفيساعديفحتسنيإدارةاألمنالقومييفمقابلالتهديداتالناعمةضد

األمنالقوميللجمهوريةاإلسالميةاإلير زادتمعرفةواطالعاحملافلواملراكزاإلسرتاتيجيةوالنخبهبذهالظاهرةكلماانية.وقطعاً، كلما

أّدىذلكاىلزيادةاإلنسجاموالتآزريفاملواجهةضداحلربالناعمة.



 ةتعريف الحرب الناعم

اجمل احلربالناعمة،عرضأصحابالرأيوالباحثونيفهذا علىسؤالماهية اليوجديفاإلجابة عام، وبشكٍل الإجاباٍتمتفاوتة.

ماهناكاخ تالفملفهوماحلربالناعمةالذياُستخدميفمقابلمفهوماحلربالصلبة،تعريفاًواحداًمشرتكاًومقبواًلمناجلميعواىلحدٍّ
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يفمقابلاحلربالصلبة.1،تُعّرفاحلربالناعمةيففهماحلربالناعمةمنِقبلخمتلفاألفراد،التياراتوالدول.وكمامّتتاإلشارةسابقاً

اوتقومويفاحلقيقة،تشملاحلربالناعمةكافةاإلجراءاتوالتدابريالنفسية،الدعائية،اإلعالميةوالثقافيةاليتتستهدفجمتمعاًومجاعًةم

اخلصماىلحالةانفعاٍلأوهزمية وتسعىاحلربالناعمةاىلهتدميأفكارخدامالعنف.استدوناللجوءاىلاإلشتباكالعسكريأوجبّر

ستهدفكي
ُ
اإلجتماعياحلاكم–التزلزلواإلضطرابيفالنظامالسياسياىلإجيادالفكريةوالثقافيةوتضعفحلقاتهوعقائداجملتمعامل

واسعةبدًءّطياحلربالناعمةشرحيةًبناًءعلىماُوّصف،تغ.(1387)ماهپيشانيان،منخاللالقصفاخلّبيواإلعالميوالدعائي

لكرتونيةواألنشطةاإلنرتنتيةوحىتافتتاحوتشغيلالقنواتالتلفزيونيةواإلذاعيةواملواقعالشبكيةيفالفضاءاإلفرتاضيمناجراءاتاحلرباإل

ما،التعريفالتايل: ومواردأخرىكذلك.ومنالتعاريفاملقبولةاىلحدٍّ

«ؤديةاىلتغرّياٍتيفاهلويةالثقافيةوالنماذجالسلوكيةاملقبولةمنِقبلالنظامالسياسيعبارةعنجمموعةمنالتحوالتاملاحلربالناعمة»

.(1387،نائينی،انظر)

حالةمنخاللاستحيثتتحققأبعاٍد:الدولة،اإلقتصادوالثقافةعلىمستوىثالث"السلطةالكاملةوالشاملة"حرباحلربالناعمة

كلبلٍداىلفهٍموتعريٍفحمليٍّحولهذهحيتاجشك،دىندونأالسلوكية.املهاجمالنماذجالسلوكيةيفاملياديناملذكورةواستبداهلابنماذج

علىأنّهمنوقدأشاروأكّدقائدالثورةاإلسالميةآيةاهللالعظمةاخلامنئييفالعقديناألخريينمبايتناسبوظروفهاخلاصةبه.ةالظاهر

ه اإلسالمية اجلمهورية ضد اسرتاتيجياتالعدو وأهم احلربالناعمة. اسرتاتيجية ي قام اجملالمساحته وهبدفتعريفاجملتمعيفهذا

 ؛وسوفنشرياىلبعضبياناتهيفهذااخلصوص:بشكٍلجيدهاوتعريفهابتبيينوالنخبأكثرعلىاحلربالناعمة،

 (.1371تري22؛ثقايف،بلهيإغارةوإبادةثقافيةعامة)لقاءمعألويةعاشوراءقواتالتعبئةاحلربالناعمة،هيغزو  .1

 (.1378اسفند23يفنداءالقائداىلحجاجبيتاهللاحلرام)هياإلراداتوالعزائم،السياساتواآلراء .2

 (.1388آذر04يفالتعبئةغفريمنمجعمعلقاء)يفقلوبوأذهانالناسوالشكاحلربالناعمةيعينإجيادالرتديد .3
                                                 

1
 Soft war 
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 (.1388آذر04التعبئةغفريمنمعمجعلقاء)ناعمةيعيناحلرببواسطةاألدواتالثقافيةواملتطورةاملعاصرةاحلربال .4

 (.1388آذر04التعبئةغفريمنمعمجعلقاء)احلربالناعمة،يعيناحلربعنطريقاإلخرتاق،الكذبونشرالشائعات .5

ارديبهشت22؛لقاءمععوائلشهداءحمافظةكردستان)احلربالناعمةيعيناهلجومعلىاحلدوداإلميانية،العقائديةوالثقافية .6

1388.) 

لتأييسالناسمنالنضال .7  (.1372ارديبهشت15؛لقاءمعالعمالواملثقفنيمبناسبةيومالعّمالويوماملعلم)هيحرب 

رمساحةالقائدمنالتعاريفاملذكورةضمنرسٍمبياينإلسرتاتيجيةاحلربالناعمة،تعريفاًللحربالناعمةوهووقداختارمكتبنشرآثا

 األدواتالثقافية". يعيناحلرببواسطة اىلالتعاريفا"احلربالناعمة، القائدعلىونظرًا ميكنالتعّرفمنوجهةنظرمساحة ملذكورة،

ا أبعادٍحلربالناعمة بشوميكناإلستنتاج،يفعدة احلربناعمة هذه خمتصرأّن العدووأهدافهعّباستخدامبتتحققكٍل فرضإرادة

األساليبغريالعنفية.ويّتضحمنهذهالتعاريفأّن:

 ؛احلربالناعمةإقدام عمديومدبّر

 بذلاجلهدوالسعيألجلالتأثرييف"القلب واملنطقالداخليللحربالناعمة، "اإلميانوالعقلاملاهية أو"احلدود"، والقّيم"

ستهدف؛
ُ
اإلميانية،العقائديةوالثقافية"املقبولةمنِقبلالبلدامل

 ."اهلدفمناستخدامهذاالتأثري"قلبوتغيرياهلويةالثقافية"و"تأييسالناسمنالنظامالسياسيومنالنضال

 ونشرالشائعات"؛اعمة"اإلخرتاق،الكذبواألهدافيفاحلربالنوإجناحأسلوبوسياسةحتقق

 ."وسيلةفرضاإلرادةيفاحلربالناعمة:"األدواتالثقافيةواملتطورةاملعاصرة  



 ضرورة وأهمية الحرب الناعمة 
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واإلشاراتفيمامنذبدايةالسبعينيات)تقومياهلجريالشمسي(،كانلسماحةقائدالثورةآيةاهللالعظمىاخلامنئيالكثريمنالتوضيحات

خيصضرورةوأمهيةغزوالعدوالثقافيةوحربهالناعمةضداجلمهوريةاإلسالمية.وقدأشاراىلاخلطورةالكبريةاليتيشّكلهااإلصطفاف

مساحةمكتبنشرآثار)الثقايفاهلجوميللعدوضدالثورة،واعتّبيفجمالأمهيةاحلربالناعمةأّنخطرها"يعادلاحلربالعسكرية"

رسالتهاىلمؤمتر)كذلكيعتقدمساحتهأنّه:"اليومأكثرأهدافالعدواستعجااًل،احتاللاملواقعالثقافيةيفالبالد.".(1389،القائد

بعضأهمبياناتمساحتهفيمايرتبطبضرورةوأمهيةاحلربنشريفيمايلیاىلو.(1380شهريور،جممعالطالباإلسالمينييفمشهد

 اعمة:الن

إنكارالغزوالثقايف،فهوموجود.وطبقًالقولأمرياملؤمنني)صلواتاهللعليه(،منناممليُنمعنه،إذاأنتغفوتيفاملرتاس،"الجيب

20فهذااليعينأنعدوكقدغفىأيضاًيفاملرتاساملقابللك،اسعىأنتبقىمستيقظاً")لقاءمعأعضاءجملسشورىالثورةالثقافية

 (.1370آذر

فهذا،ذلكأّنالبعضاليفهمو"يفأحداملرات،قلُتأّّنم)األعداء(يقومونبنغارٍةثقافية.وهذااألمرحقيقيواهلليعلمأنّهكذلك،

ءمعالعّماللقا)ارة!"الذييشاهدامليدان،يلتفتاىلمايقومبهالعدو،ويفهمأّنهناكإغارة،وياهلامنإغاليرىامليدان.إّنأنّهيعين

(.1372ارديبهشت15،واملثقفنيمبناسبةعيدالعّمالوعيداملعلم

الأطلقشعاراًهكذا،فهذااألمرنكرردائماًونقولأّنهناكمؤامرةثقافيةحتصل،وأيّناراهابأّمعيينأمامي،فذلكقائم علىدليل."إمّنا

 (.1380مهر23فيةشديدةضدنامنالداخلوبطرٍقذكيٍةجداً")لقاءمعمسؤويلالنظام؛أشاهده.فالعدواليوميقومحبرٍبثقا

غيظاًضدالثورةوُمثلالنظاماإلسالمي،املصطكة"عندمايرىاإلنسان،التجهيزواإلصطفافواألفواهاملفرهةباحلقدوالغضبواألسنان

 (.1388مهر14؛ءمعمجٍعمنالشعراءلقا)بعضأناليراها"فهويصّدقوجودهذهاحلربالناعمة،رغمأنّهميكنلل

منذلك،خيتلفالغزو" العاملاإلسالميمتيقظوواٍع.انطالقًا ضدالثورة،ألّن ثقايفٍّخطرجدًا اليومُيشاهدبوضوحإصطفافغزٍو
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ءمعلقا)هجيبأننعملعلىضوءمعرفٍةواطالٍعكاملني."وقداختذشكاًلجديداًوملواجهتالثقايفللعدوكثرياًعّماكانعليهيفاملاضي

(.1370آذر20؛أعضاءجملسشورىالثورةالثقافية

واجتهادأمامتأثرياجلمهورية"احلقيقةهي أّنأمّباطوريةاملالوالقوةالدولية،بقيادةأمريكا،مشغولة يفالوقوفبكّلماأوتيتمنجدٍّ

ىالعاملاإلسالمي.وقدزادالنظاماألمريكيوالشبكاتالصهيونيةالدوليةمنجهدهالدعائيواإلعالميوالسياسياإلسالميةيفايرانعل

(.1377اسفند28؛نداءالقائداىلحجاجبيتاهللاحلرام)بعدمايئسمنمواجهةايرانعسكرياًواقتصادياً"

 

 منشأ وسابقة الحرب الناعمة 

،مسؤويلأعضاءجملسالشيوخاألمريكي"يفالسبعينياتويفأوجاحلربالباردة،وكانتتضمجمموعةمنايلاحلاخلطر"جلنةنشئتأُ
 مدراءاملناصب من وجمموعة للدراسات اينرتبرايز" "امريكن مؤسسة البارزين، السياسيني العلوم أساتذة اخلارجية، وزارة يف العليا

ونالسابقنيومنذوياخلّبة.وكاناهلدفمنتأسيسهذهاهليئةاخلروجمنالطريقاملسدودالذياإلستخباراتاألمريكيةاملركزيةوالبنتاغ
األمريكيةواإلحتادالسوفيايتالسابق.وقدقامأعضاءهذه التوازنالنوويبنيالوالياتاملتحدة السبيلاللجنةأوجده بعداعرتافهمبأّن

بالتخطيطوإجراءاحلربالناعمةواإللغاءمنالداخل.وقدأشاروااىلأّناعتماد"دكرتينبلة،الوحيدهلزميةالعدوليسيفاحلربالصلب
السوفيايت،بعداّنياراإلحتادواللجم،احلرباإلعالمية،وتنظيمالعصياناملدين"منأهماسرتاتيجياتاحلربالناعمةيفتلكاملرحلة.

ومّتتفعيلهابعدلجنةولكنبعدحادثةاحلاديعشرمنايلول،اجتمععدد منأعضاءهذهاللعقٍدمنالزمن.لجنةُعّلقتأعمالهذهال
منجديدتدوينلجنةاإلجراءاتاليتقامتهباهذهالحتليلالفرصوالتهديداتالقائمةيفوجهالوالياتاملتحدةاألمريكية.وإحدى

نملدةأربعةسنواتلدولةبوش.إسرتاتيجيةاألمنالقوميألمريكايفالعالقةمعايرا
اللجن هذه يفتقرير ونوعاًوقدجاء كمًا البشرية مواردها ايرانمنحيثُوسعتأراضيها، أّن الفائضةة ثرواهتا العسكرية، إمكاناهتا ،

الشرقاألوسط اجلغرايفاملمتازيفمنطقة الدويلوهارتلندوموقعها هل،النظام النظرية إذالميكنقدحتّولتاىلقدرٍة ءعليهاالقضاا،

بن عسكري. هجوٍم اللجنةبواسطة وأعضاء وبزعمباملر عليه، اإليرانيةاًء اإلسالمية علىاجلمهورية املمكنللقضاء الطريقالوحيد إّن ،

اللجم،احلرباإلعالميةوتنظيمالعصياناملدين:اعتماداحلربالناعمةعّباستخدام"ثالثتكتيكات تنظيمدكرتين)اصل( ".وقدمّت

حموراًيفكيفيةتنفيذالتكتيكاتالثالثاملقرتحة.ةعشرةويتضمنمخس،رهيافتجديد"نّصهذاالتقريرحتتعنوان"ايرانوامريكا،



12 

 

معياريةوثقافية ناعموهتديدات  .فمنوجهةنظربشكٍلعام،ميكنالقولأّنماهيةالتهديدالذيبرزبعداّنياراإلحتادالسوفيايت،هتديد 
املنظّرينالغربينياجلدد،يشّكلالعاملاإلسالميومنواإلسالمالسياسيفيه،بصفتهاخلطابالغالبيفالشرقاألوسط،التحّدياألساس

اإليرانية،ميكنالقول"فيماخيصكيفيةمواجهةاجلمهوريةاإلسالميةاخلطراحلايل"جلنةلليّباليةالدميقراطية.يفهذااإلطار،وطبقاًلتقرير
ابلقوةالعاملالغريبالناعمة،العمقاإلسرتاتيجيلقوةالعاملاإلسالميالناعمةيفمقالذييشّكلأنالوقوفبوجهمنوامليلحنواإلسالم

ذالسوفيايت.انطالقاًمنشّكلالقسماألهممنمضمونوثيقةاسرتاتيجيةاألمنالقومياألمريكيالبديلةإلسرتاتيجيةالوقوفبوجهالنفوي
الضدهذااإلّتاه،يعتّبهتديداألمنالقوميألمريكاهتديداًناعماً،غريمتوازنومرّكبحيثمّتتاإلشارةاىلأّنمصدرهالدولواألنظمة

امريكيةوغريالليّباليةيفالشرقاألوسط.


إذن اإلسالمية، اإلسالمية.اهلدفاألصلييفاحلربالناعمةضداجلمهورية اجلمهورية والناعمةومقّوماتنظام القوة عناصر مواجهة

هذااهلدفعلىمواجهةعناصرجناحنايفنضالناضدالنظامامللكيوالعدواخلارجيأثناءالدفاعاملقدس.وقدبدأيتمحوروبشكٍلأدق،

رغم الثمانسنواتمنالبناء، معّقدوغريملموسيفمرحلة الغزوبشكٍل منِقبلالكثريمنالُنخبهذا إدراكذلككانصعبًا أّن

منالتجاربالتارخيية.ولكنلمأسفالشديد،مليتّمواخلواص املعركةعّباإلستفادة القائدبتشريحوتوضيحميدانهذه .وقاممساحة

فّكريناملتغرّبنيالعشراتمناملقاالتوالبياناتيفاإللتفاتاىلحتذيراتمساحتهيفاملرحلةاملذكورة.ويفمرحلةالبناء،نشرالعديدمنامل

اىل النظرياهلادفة فعٍلاجملال ردة أّي إظهار يُكتفبعدم مل ولمأسف، اإلسالمية. اجلمهورية لنظام الناعمة القوة بعناصر التشكيك

رضيةاملناسبةللغزوالثقايف.وأّمايفمرحلةومواجهةيفتلكاملرحلة،بلشّكلتبعضسياساتوتصرفاترجالالدولةيفتلكاملرحلةاأل

واملقدسات الثورية والقّيم املعتقدات كافة تعرضت حبيث شدة، أكثر وأصبحت بوضوٍح الناعمة احلرب ظهرت اإلصالحات، دولة

قسم منوسائلعملاإلسالميةللهجومواإلهانة،وكذلكلمأسفمليقمالكثريمنمسؤويلمرحلةاإلصالحاتبوظائفهمفحسب،بل

اإلعالماملكتوبواجمللسالنيايبالسادسوبعضاجلهاتيفالدولةالسابعةوالثامنة ومتاشواعدوووحداتللكمواقعاإلعالموخصوصًا

"لفتنةواليتمُسّيتبـ"ا1388إنأعقدّتلياتاحلربالناعمةاليتظهرتضدنظاماجلمهوريةاإلسالميةاإليرانيةيفسنةقطعاً،معهم.

.فبعدأنفشلأعداءالثورةاإلسالميةيفالعقداألوليفاملواجهةالصلبةضداجلمهوريةاإلسالميةاإليرانية،مساحةالقائداخلامنئيمنِقبل

ملاذا؟ألّن؛توّجهوااىلاعتماداىلختطيطأكثردقةعّباإلستفادةمناسرتاتيجيةالتهديدواحلربالناعمة.
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 ؛رةاإلسالميةخطاباًجديداًأوجدتالثو

 ؛تشّكلتهوية جديدةوعميقةلدىالشعباإليراين

 ؛ترجيحها)اهلويةاجلديدة(للُبعدالناعموالثقايفعلىسائراألبعاد

 ؛صريورةهذاالبعداملصدراألصليللقدرةوالسلطة،ورمزبقاءونفوذالنظام

 ؛وماًبعديومازديادعمقه)البعداملذكور(،عظمتهوتعقيدهي 

 ؛ّتربةثالثعقودمنمواجهةالعدو 

 ؛وُضعفاحتمالتكرارالتصادمالصلب؛بناًءعلىماتقّدم 

 ًيدفعذلكالعدواىلجعلأساليبمواجهتهللنظامأكثرتعقيدا.

ومسارتشّكلوتكويناحلربالناعمةضداجلمهوريةاإلسالمية. القسماىلسابقة،منشأ يلينشرياىلسوفنتعرضيفهذا ويفما

بعضبياناتمساحةالقائدهبذااخلصوص:

لةأناشئةمنعظمةاجلمهوريةاإلسالمية؛ونفسهذهاملسهيطبعاًقابلاجلمهوريةاإلسالمية،وجبهة ثقافيةعظيمةماليومتشّكلتلقد"

تغلبعليه،لكانوااستطاعوابسهولةإخراجهامنامليدان،وملاناشئةمناقتداركم.فلوكانتاجلمهوريةاإلسالميةموجوداًضعيفاًوميكنال

.(1387هبمن،ءمعاملسؤولنيالثقافينيلقا)."كانتتشّكلتهذهاجلبهةالعظيمةيفمقابلها

االسابقةيفهذهقدفهمتيفالباطنأنّهالفائدةمنخططهمريكااليتاختذتموضعاملهاجم،"إّنماهومهم للناس،فهممايلي:أّنأ

املنطقة.فاخلطةالسابقةكانتقائمةعلىاهلجومالعسكري؛لكنقضيةافغانستانوالعراقفقددلّتاعلىأنّهالميكنمنخاللاهلجوم

فيفهذهاملنطقة؛بلسوفتظهرالكثريمناملشاكل.خصوصًاعندمايكونالطراإلغالقعلىطرٍفوالقياممباحيلوهلمالعسكري

جّياشةمنش مثلشعبناالشجاعواملؤمن؛منطقة تتمتعبكلهذاالعمقالثقايف،ترافقهامشاعر  مثلايرانالعظيمة؛شعب  هاؤاملقابل،بلد 



14 

 

يفالسابقكانوايهددونباهلجومالعسكري؛ .بدرجاتأصعب؛هنايصبحالعملبالنسبةهلمرأيالشعبإميانالناسودولة متكئةعلى

الشعباإليراينمنالداخل؛إستحالةتكوناخلطةبنحٍومتّكننامنم.فهميقولونجيبأخمطئةنيعرتفونأنخطتهمالسابقةكانتواآل

( 23/8/1382–بياناتمساحةاإلمامالقائديفصالةاجلمعةطهران).لتحقيقه"وهذامايسعون

ّلماأوتيتمنقوةبنسقاطخاصيةمقارعةاإلستكبارعنالثورةاإلسالمية.أمامهتقومبكواسعةأنهناكجبهةاليوميالحظشعبنا"

لوافمنذأوائلانتصارالثورة،كانتتسعىنفستلكاجلبهةاىلمنعإقامةاجلمهوريةاإلسالمية،واليتهيمولودالثورةاإلسالمية؛وقدبذ

 اإلسالمية اجلمهورية جهودهمكياليدعوا مناألساكافة وقامواتنمو سياسية، بنجراءاٍت قاموا فعلذلك. يستطيعوا مل وطبعًا س،

مباحلصاراإلقتصادي،فرضواعلىشعبناحرباًملدةمثانيةسنوات،قاموابتجهيزهذاالشعب،ألقواالوساوسالداخليةيفروحالثورةونظا

باملقدارالذييستطيعونعليه.وقدبالتقليلمنمضمونالنظاماجلمهوريةاإلسالمية،مليستطيعوا....فوصلوااىلهذهالنتيجةأنّهجي

يراها واليوم يفخمتلفاألقسام، يرىعالماهتا اإلنسان اليتكان الثقافية اإلغارة هذه سنوات، عدة الثقايفمنذ الغزو أشرتاىلهذا

 إفراغالثورة القصد، هبذا النية، هبذه املختلفة، يفاألقسام عناإلنسانأيضًا اإلسالميوالديين، عنمضموّنا عنمضموّنا، وفصلها

 (.1387فررودين28لقاءمعأهايلأذربيجانالشرقية؛)روحهاالثوري.وهذهاملسألة،منالنقاطاحلساسةاليتتتطلبوعياًمنالناس.

اإلستكبار مواجهة أّن وعلموا املسألة، اإلسالميلقدفهماجلميعهذه اجلمهورية العقداألوللنظام ليستمننوعمواجهة اإليرانية، ة

للحرب؛كاناإلنقالبالعسكري.قاموايفاوائلکانتسعريللثورة.فقدجرّبوايفتلكاملواجهةالقوة؛واّنزموا.كانتاملواجهةصلبة؛

فرضحرٍبطالتمثاينسنوات،واّنزموا؛لذالنالثورةبننقالٍبعسكري،فاّنزموا؛سّعروااإلنتفاضاتالقومية،فُقمعواواّنزموا؛قامواب

 ذلكضعيف. احتمال يعين الطرق، هذه يسلكوا جيب اطبعاً، دائمًا اجلوانب.التنبه كافة يفىل اإلستكبار أولوية هذه ليست لكن

بواسطةاألدواتالثقافية،بواسطةمواجهتهللنظاماإلسالمي.فاألولويةاليومشيء آخر،وهومايُقالله"احلربالناعمة!"،يعيناحلرب

اإلخرتاق،بواسطةالكذب،بواسطةنشراإلشاعاتباألداوتاملتطورةاملوجودةاليوم،أدواٍتاتصاليةملتكنموجودةمنذعشرأومخسة
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؛عمجٍعغفريمنالتعبئةوثالثنيسنة،واليومأصبحتمنتشرة.احلربالناعمةيعينإجيادالشكيفقلوبوأذهانالناس)لقاءمعشرسنة

(.1388آذر04

وماأصبحمتداوالً؛الّنايةهلامطلقاً،فتلكاحلركةمستمرة.لقدبدأتهذهاحلركةالعظيمةمعالثورةاإلسالمية،وهذهاحلركةالّنايةهلا"

ناعمة؛صحيح،وإّّنا لواقع ؛يعيناآلنهناكحرب.طبعاً،أناالأحتدثاليوميفالبياناتواإلعالمواحملاكموعلىاأللسنةمنأّّنا:حرب 

؛مراراًوتكراراً.والسببأيّنكنتأرىاملشهد؛-1987منذسنة–هبذاالكالماليوم،فأناكنتأرددهذاالكالممنذأنانتهتاحلرب

هيزواإلستعداد،أرىاإلصطفاف،أرىاألفواهولكنماذاأفعلإنمليكنأحديرى؟!ماذايفعلاإلنسان؟!فنيّنأرىاملشهد،أرىالتج

ثلوضدكلالذينقلوهبممتعلقة
ُ
املفتوحةحقداًوغضباًواصطكتاألسنانعلىبعضهاالبعضغيظاًضدالثورةوضداإلماموضدكلامل

يفعل؟فاألمرملينتِه.وألنهملينتِه،فاجلميع يرىكلذلك،ولكنماذا لديهوظيفة.وكذلكلدىاجملموعةهبذهاحلركة؛فالشخصمنّا

 دائمًا وأنا جيداً. ووّضحوا البالغوالتبيني؛وّضحوا والفنيةوظيفة مشخصة: األمر:جيبأنختتارواالثقافيةواألدبية أتكىءعلىهذا

ريوتاريخاهلجومالعقائديعلىس)جيداًوجيبأنتأتوابالفنبقوةاىلامليدان؛الجيبالتقليلمنشأنذلك،حىتيفعلفعله.القالب

(.1382ارديبهشت22؛الثورةاإلسالمية

بعديوممنذ املبايناإلعتقاديةوالقيميةاخرتاقبت.وبدأ1996و1993،1994،1995لقدأصبحتهذهاملواجهةتشتّديومًا

اجلذوراألعمقيفنفسالثورةوحىتيفحىتيقإلقاءالشبهاتوالشكبشكٍلشاملوعمففيالبدءمتّللنظامعلىخمتلفاملستويات.

املباينالفكريةاملسّلمةمنوجهةنظرمتصّديالثورةتشّكلللثورةمثلاإلسالم،عاشوراء،التشيعوعدمفصلالدينعنالسياسياليت

التخصصيةيفهذااجملالخارجالبلدواستفادواقادةهذهاحلركةالعظيمة.فأقامواالندوات،وشّكلوااملؤمترا،ونشروااجملالتومثقفيالبلدو

(.1385خرداد29)قدراستطاعتهممناملواقعاليتميكنأنتكونيفاختيارهمداخلالبلد.

 العشرسنواتاألوىل]امريکا[لقدبدأوا الصلبة[إنتصارالثورة]يفمرحلة اإلطاحة ؛-احلرباملفروضةواحلصاراإلقتصادي–مبؤامرة
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ولكنه شيء. فعل يستطيعوا مل م شّكلت إذ كل احلرب اإلقتصادي، واحلصار اإليرايناملفروضة للشعب فرصًة األحناء، من بنحٍو

نافعةللشعباإليراين.فاحل ربوللجمهوريةاإلسالمية.هذهالغيومامللّبدةاليتجعلوهافوقرأسالشعباإليراين،يوجديفداخلهاأمطار 

وجلبتلناكلهذهالّبكات.ويفاملرحلةوصامدين؛واحلصاراإلقتصاديقدجعلنانفّكرباإلعتمادعلىالنفسقدجعلتنامصممني

الناعمة اإلطاحة اعتمدوا الثقافية–التالية، الثقايفواإلغارة أصبحت-الغزو سنوات، وبعدعدة أيضاً، نتيجة واليتملتصلاىلأّي

صولوهيتعملبشعاراألصول،ومناجللّيأّنالغزوالثقايفمليستطعالقياممباأرادوافعله.وبعدالنتيجةوصولدولٍةمتكئةعلىاأل

أخرى،ذلكأيضاً،اليزالهناك (.1385خرداد29)وجيبأننصونأنفسنامنها.مؤامرات 

ألسبابومنشأاحلربالناعمةضداجلمهوريةاإلسالميةأّنمساح ىدليلنيأصلينيةالقائداخلامنئييؤكدعلوميكنالقوليفخالصٍة

مهاكالتايل:ظهوراجلبهةالثقافيةالعظيمةيفمقابلاجلمهوريةاإلسالميةوبصفتهمامنشأوعلة

 اّنزامالعدويفاملواجهةالصلبةضدالنظاماإلسالمي؛و .1

 عمقوتعّقدجذورالنظاماألسالميأكثرمنذيقبل. .2

كورين،ميكناإلستنتاجأنّهنظرًااىلفشلالعدويفاملواجهةالصلبة)انتفاضاتقومية،انقالبعسكريوحربعلىأساسالدليلنياملذ

مفروضة(ضدنظاماجلمهوريةاإلسالمية،وكذلكعظمةواقتدارالنظاميفخمتلفاألبعادوّتربتهاثالثعقودمنمواجهةالعدو،فقد

كذلكأصبحتجذورنظاماجلمهوريةاإلسالميةعّقدالعدومنأساليبهيفمواجهتهللنظام.ُعفاحتمالتكرارالتصادمالصلب،وض 

أكثرعمقاًوتعقيداً.

 خصائص ومؤشرات

دولة،إّناحلربالناعمةاليومهيمنأكثرأنواعاحلروبتأثرياًوفعاليًةوأقّلهاتكلفًةويفنفسالوقتأخطرهاوأعقدهاضدقّيموأمنأيّ

 بأقلالتكاليفومنألنّه اىلّتييشاجليوشوميكنالوصولاىلاألهدافاملنظورة احلربدوناللجوء فهذه املقاوماتاملسلحة. إبادة
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صامتة،ولذلكفهيأخطرمنحيثأّناملعرّ هلايتفاجأونهباويقعونيفالغفلة؛ألّنمرتبطةبعقائد،قّيم،عواطفومشاعرنيضحرب 

ولتشخيصظاهرةاحلربالناعمةعن.وهناكالكثريمنالنماذجعّبالتاريخحولاستخداماحلربالناعمةالطويل.أّيشعٍبعلىاملدى

فيمايليألوجهاإلختالفبنياحلربالصلبةواحلربالناعمةسوفنعرض،غريها،مناألفضلتشخيصخصائصهااملتمايزة.بناًءعليه

منوجهةنظرمساحةالقائد.

  غير محسوسةذهنية و  

.يفاملقابل،ف نّنخبالفاحلربالصلبة،تتمتعاحلربالناعمةمباهيةإنتزاعيةوذهنية.بناًءعليه،فنّنتشخيصهايفالوقتاملناسبصعب 

ناعمةكماأنّهمناملشكلكشفالالعبنيواصطفافوانتشارالعدويفاحلربالاحلربالصلبة،ملموسةوترتافقمعردةفعلوإستثارة.

وقليالًماتوجبرداتالفعلواإلستفزاز.

ففياهلجومالعسكري،أنتمتعرفونمنهوخصمكم،وترونعدوكم؛ولكنيفاهلجوماملعنوي،الغزوالثقايف،أنتمالترونعدوكمأمام

 (.1388ارديبهشت22)أعينكم.

 تدريجية وهادئة  

هبدوءوتتقدمتدرجيياًاحلربالناعمةتدرجيية،هادئةوغريظاهرة.فه حمددة.بلتبدأ التحركيفمرحلٍة يليستدفعية،متسرعةوكثرية
 حبيثأّنأحداًالينتبهإليهاواليستطيعتشخيصها.وهيغريظاهرة،لذلكغريملموسة.

هادىءاحلربالناعم بشكٍل إجراؤها ويتّم تدرجيية، عملية واخلصائصوزاحفة وتغيرياهلوية التحوالتالثقافية تأخذ أخرى، بعبارة .

.(1371مرداد21)كالعملالثقايف،إجراء هادىءومندونجلبة.فالغزوالثقايفتنشأمعتغرّياٍتيفاألجيال.الوطنيةوقتاً،وأحياناً

(.1387آذر24).تغيرياهلويةالواقعيةللنظامبشكٍلتدرجييوهادىءيتم

 شموليتها  

يفالغالب،تتعرضاحلربالصلبةجمموعةحمدودةمنأفراداجملتمع،وعادًةللعسكريني.يفحنيأناحلربالناعمةتؤثّرعلىكافةشرائح
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متنوعة.ميادينوللغزوالثقايفويفحنيأّنجمالاحلربالصلبة،األراضيوالدول،فنّناحلربالناعمةتستهدفالناسوالنخب.اجملتمع.

(.1382ارديبهشت22)طبعاً،إنمواجهتهامتنوعةأيضاً.

 غلبة الُبعد الثقافي للحرب الناعمة على سائر األبعاد  

البعدالثقايفالخيفىأّناحلربالناعمةتؤثريفكافةأبعادأينظام)سيستم(،وخصوصاًيفاألبعادالسياسية،الثقافيةواإلجتماعية،ولكن

مناألبعاداألخرى،فمنخاللحتّولاهلويةالثقافيةسوفيصبحالنظامالسياسيغريفعال،ممايسّهلمقدماتوأرضياتأكثربروزاً

(.1378اسفند23)إّنياره.ويقومعملاحلربالناعمةعلىأساسحركٍةثقافيةونفسية.

(.1388آذر04؛منقواتالتعبئةلقاءمعمجعغري).احلرببواسطةاألدواتالثقافيةاحلربالناعمة،يعين

مؤمتررسالتهاىل)اليومإنكارأّنأكثرأهدافأعداءاجلمهوريةاإلسالميةعجلًة،السيطرةعلىاملواقعالثقافيةيفالبالد.اليستطيعأحد

.(1380شهريور؛جمتمعطالباجلامعاتاإلسالمييفمشهد

 (.1369ارديبهشت12لقاءمعمجٍعمناملعلمنيواملسؤولنيالثقافيني؛)ةوسياسية.احلربالناعمةميدانمعركٍةفكرية،ثقافي

 متجذرة وعميقة  

يفترتكاحلربالصلبةآثاراًقصريةاملدىعلىاجملتمعاملستهدف،ماعدابعضاملوارداملعدودة،يفحنيأنآثاراحلربالناعمة،وخصوصاً

اتوجبإنقالٍبوتغيرٍييفهوية،روحوسريةنظاٍمسياسية.حبيثأّنّبعدهاالثقايف،عميقةجداً.

الغزوالثقايف،والذيأشرتإليهمنذعدةسنوات،هذهاإلغارةالثقافيةواليتُيشاهدهااإلنسانيفمواطنخمتلفة،هبذهالنية؛هب ذاهذا

ذهالنقاطاحلساسةاليتينبغيللناسأنيعوهاوينتبهواهلا.القصد؛إفراغالثورةوفصلهاعنمضموّنا،مناملضموناإلسالميوالديين.وه

 دالتعقي  

احلرب فهذه املستوياتواألوجه. النفسيةاحلربالناعمةمعقدة،متعددة املعنوية، اإلجتماعية، العاطفية، تستهدفاملستوياتاملعرفية،
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صع ب.فاحلربالناعمةنتاجالتحليلالذهينللنخب،وقياسهاوحىتاجلسديةللمخاطبني.منهنا،فنّنتشخيصاحلربالناعمةأمر 

 .مشكل،يفحنيأّناحلربالصلبةعينية،واقعيةوحمسوسةوميكنقياسهاعّبتقدميبعضاملعايريواملؤشرات

اإل وفّعالومتطوروختصصيإّن معّقدومتنوعومتعدد اإلسالمية، اجلمهورية كبري.وهيصطفافاإلعالميوالثقايفيفمواجهة بشكٍل

(.1382آذر26؛لقاءمعطالبواساتذةجامعاتحمافظةقزوين)معركة أكثرتعقيداًوصعوبةمنمقاتلةالعدو.

(.1380مهر23؛لقاءمعمسؤويلالنظام).ميارسالعدوضدناحرباًذكيةجداًوصراعثقايفشديديفالداخلاليوم،

 هادفة ومنظمة 

احلربال تنظيم جيبفصليتّم منذلك، انطالقًا وعداوة. بالتزامنمعخصومة قبلية وخطة مدّونمسبقاً، منخاللسيناريو ناعمة

مصاديقاحلربالناعمةاليتيقومهباالعدوعناآلفاتالداخلية)نقاطالضعف(الناشئةعنعدمفعاليةأوضعفالنظام.

(.1374تري19)القضاءعليهايفالغزوالثقايفاقتالعالثقافةالوطنيةواهلدف

ءمعالعاملنييفاجملالالثقايفليومالعماللقا).إغارةوياهلامنمنينظراىلامليدانيلتفتاىلمايفعلهالعدو،ويفهمأّنهناكإغارة

(./15/2؛واملعلم

(.1370مرداد23؛قاءمسؤويلالنظامل).احلربالناعمةهجوم شاملومنظّم

 (.1374اسفند8؛لقاءمعأعضاءجملساخلّباء)الناعمةإقدام مّبمج.احلرب

 فتنوية  

 (.1388آذر22؛.)لقاءمعمجٍعمنالعلماءوطالباحلوزةختلطكلمةاحلقمعكلمةالباطل

 (.1388شهريور3؛لقاءمعطالباجلامعاتوالنخبالعلمية).تبديلنقاطالقوةاىلنقاطضعفٍ

 (.1388دی15؛لقاءعاممعأهايلشالوسونوشهر)ويفاحلربالناعمةمبظهرالصديق.يتّجلىالعد
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(.1388دی15؛ديدارعمومیبامردمچالوسونوشهر)ىصورةالباطلوالباطليفلباساحلقيقة.احلقيقةعلإظهار

(.1372آبان30؛ادةالتعبئةلقاءمعق).توجيهالضرباتمنالنقاطاليتالميلكالناسالقدرةعلىحتليلها

 

  أهداف الحرب الناعمة

إناهلدفالنهائييفاحلربالناعمةهونفساهلدفيفاحلربالصلبةيعينجلم نظاٍمسياسيواإلطاحةبه.لكنختتلفأدواتوأساليب

،ففييارالنظامالدفاعيواألمينهلذاالبلدتّمعّباحتاللاألرض،واّناحةبنظاٍممايفاحلربالناعمةتهذهاإلطاحة.فنذاكانتاإلط

اهلويةللنظامالسياسي.ويفنيشّكاللذينلفكروالنموذجاإلداريللبالدوالإثارةالشكوكواألزماتلاحلربالناعمةتُبذلاجلهوديفسبيل

مشروعإسقاطاإلعتباروإزالةالثقةعنقحالجنحالعدويفاإلطاحةالناعمة،فهويفالواقعيكونقدوصلاىلهذهالنتيجةعنطري

لفرضاإلرادةوتأمنياملصاحلعنطريقغلبةطرفعلىطرٍفآخر،وذلكدوناللجوءاىل النظامالسياسي.إذناحلربالناعمةأسلوب 

علىاستخدام،واليتتعتمدالتطويعالقوةالعسكريةواألساليبالعنفية.واألداةاألصليةهلذهاحلرب،خصوصًاالقوةالناعمةوقوةاإلقناعو

 والعملياتالنفسية واإلعالمية التواصلية هبدفالوسائل إجياد والثقافية. يفاهلوياتالفكرية احلربالشكوالرتديد هذه عمل فمجال

رٍييفبُناهعّبالسيطرةأفكار،إعتقادات،قيم،ُعالقاتوميولاجملتمعاملستهدفالذيخططلهاملهاجمليحتلهويفالنهايةليوجدتغي

هاجميفهذهاحلربجبعلمنوذجنظاٍمما
ُ
علىأذهانوقلوبالناس.بعبارٍةأخرى،احلربالناعمةهيحربختريبالنموذج.إذيقومامل

غريفّعاٍليفاملياديناإلجتماعيةاملختلفةعّبإجيادالشكيفاملباينوالقيماألساسيةهلذاالنظام.

أّنأهمأهدافاحلربالناعمةألمريكاوالعامل(1388الياسي)و(2008)(وميشل1382(وساندرس)1387منكرمي)واعتّبكالً

إلقاءعدمفعاليةاحلكومة،تغيرياهلويةالدينيةوالوطنيةالغريبيفسائرالدولتغيرياإليديولوجيااحلاكمة،ختفيضاملشاركةالسياسيةللناس،

اإلجتماعي،للمواطننيمنخال ختفيفاإلنسجام احلاكم، النظام وضد إرادته يلّّب فيما تغيريالرأيالعام التارخيية، لختريبسوابقهم
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و احلاكم السياسي النموذج تغيري ثقافية، استحالة وإجياد اجملتمع قيم تغيري احلكم، مستوى على اإلنسجام وتقويةختفيض تشديد

يفاالساسيةحبثاألمنالناعمأمهيةخاصة.ومنأهماألهدافاألساسيةيفيتمتعتشخيصاألهدافاإلنقساماتوالتبايناتالقومية.و

اهلوية،اإلنسجاماإلجتماعيوالرأيالعام.ومنةالدولة،يإطاراألمنالناعمميكناإلشارةاىل:ايديولوجيةالدولة،املشاركةالسياسية،فّعال

ائدالثورةاإلسالميةعبارةعن:أهدافاحلربالناعمةمنوجهةنظرق

 (.1370دی25لقاءمعوزيروموظفيوزارةالرتبيةوالتعليم؛)داجليلاجلديدبالدينواألصولالثوريةسلباعتقا .1

(.1371آذر19؛لقاءمعأعضاءجملسشورىالثورةالثقافية)جّراجليلاجلديدحنواإلبتذالوالفساداألخالقي .2

(.1370دی25؛لقاءمعوزيروموظفيوزارةالرتبيةوالتعليم)الالذييُلقيالغربونطاققدرتهيفاخلطرحذفالتفكريالفعّ .3

 (.1371تري22،لقاءمعقادةكتائبعاشوراءيفالتعبئة)تضعيفالثقافةاإليرانيةالوطنيةواإلسالمية .4

 (.1371مرداد21؛زيروموظفيوزارةالرتبيةوالتعليملقاءمعو)الشباباملؤمنعنمتّسكهمبنمياّنموإعتقاداهتمحرف .5

 (.1372ارديبهشت15؛يوماملعلمقاءمعاملوظفنيواملثقفنيمبناسبةيومالعمالول)تغيريذهنالناسبالنسبةلإلسالم .6

 (.1372ارديبهشت15؛.م.ن)تأييساجملتمعيفنضالهضدالنظاماملتسلط .7

 (.1372مرداد9؛لقاءمعطالبجامعاتحمافظةأذربيجانالشرقية)افةالناس،قيمهمواعتقاداهتمجعلالثقافةالغربيةمكانثق .8

 (.1373شهريور21؛املؤمترالعاشرلكافةأئمةاجلمعة)إمخادالروحيةاجلهاديةيفميادينالثورةوالبناء .9

(.1373شهريور21؛ن.م.)جعلاجملاهدينيندمونعلىجهاداهتمالسابقة .10

13 اإلسالمية. الثورة اليتُأسستعليها احملمدياألصيل، اإلسالم )استهدافثقافة حمافظة عوائلشهداء مع 18؛خوزستانلقاء

(.1375اسفند

 (.1375اسفند18؛ن.م.)تأييسعّشاقاحلاكميةاإلسالميةيفالعامل.15
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 (.1378اسفند23؛مبيتاهللاحلرانداءالقائداىلحجاج)مهةوعزمالشبابداخلالبلدإمهاد.16

 (.1379ارديبهشت23؛هایمنازمجعههتران)بياناترهّبیدرخطبهاجيادصورٍةمظلمةحولمستقبلالبلدلدىالناس.17

(.1380مهر4؛لقاءمععوائلشهداءالقواتاملسلحة)ملتايراندرميان.ازحيثيتواعتبارانداخنتمقاومت18

(.1382آبان23؛يفصالةمجعةطهران)استحالةداخليةيفايراند.اجيا19

 (.1386دی13؛لقاءمعطالبجامعاتيزد)ملتايرانواجيادانفعالدرعيفروحيه.تض20

 (.1387آبان8؛لقاءمعطالباملدارسواجلامعات)اختالفوبهجانهمانداخنتفعاالنسياسیاجياد.21

(.1388خرداد29؛خطبةاجلمعة).لثورةمنمضمومنهااإلسالمي،الديينوالروحيةالثوريةإفراغا.22

(.1388خرداد29؛خطبةاجلمعة)سلبالثقة،املشاركةواملشروعية..23

26 األصيل. اإلسالم وثقافة احلسنة العادات السياسية، اإلعتقادات خو).إضعاف حمافظة شهداء عوائل لقاء سفندا18زستان؛

1375.)

(.1372ارديبهشت17؛لقاءمععوائلالشهداءالقادةيفحمافظةطهران).إجياداإلنفعاليفمواجهةالعدو.27

(.1378اسفند23اهللاحلرام؛نداءالقائدحلجاجبيت).ثغرةبنيإيرانومؤيّديالثورةاإلسالميةاإليرانيةإجياد.28

(.1379هبمن27؛ءمعأعضاءجملساخلّباءقال).استحالةالتفكرالشيعي.30

(.1370مرداد23؛لقاءمعمسؤويلالنظام)عينالشعب.الشعبية،يجبهةالثورةالسيطرةعلى.31

(.1388آبان12،آبان13يفذكرىلقاءمعطالباملدارس)إلقاءالشكيفعملاملسؤولنيالرمسيني..32

ربالناعمة،بصفتهاأهمأهدافالعدويفهذهاحلربوثالثحماوربصفتهااخلطوطاألصليةللحربنوردفيمايليمخسأهدافللح

الناعمةمنوجهةنظرمساحةقائدالثورة:
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 أهداف العدو في الحرب الناعمة .1

 إجيادالشكيفقلوبوأذهانالناس 

 هتدمياحلصوناملعنوية

 تبديلنقاطالقوةاىلنقاطضعف

 هتديدتبديلفرصنااىل

 ختريبأسسالنظام 

 الخطوط االصلية لحرب العدو الناعمة .2

 جعلنظرةالناسمتشائمةبالنسبةلبعضهمالبعضوكذلكبّثاإلختالفيفاجملتمع 

 ملوإلقاءاليأسيفاجملتمعالتجريحفیعالماتاأل 

 صرفذهنالناسعنعداوةالعدو

األهداف السياسية والثقافية للحرب الناعمة

قسيمأهدافاحلربالناعمةاىلعنواننيكّليني،األهدافالسياسيةواألهدافالثقافيةمنوجهةنظرمساحةالقائد:ميكنت

 اف الثقافية للحرب الناعمةداأله -1

 اجلديدغريمعتقداًبالدينواألصولالثوريةجعلاجليل 

 جّرجيلاجملتمعالشابحنواإلبتذالوالفساداألخالقي

 ةالوطنيةواإلسالميةإليرانتضعيفالثقاف

 متّسكهمالعميقبنمياّنمومعتقداهتمالشباباملؤمنعنحرف 
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 ذهنالناسعناإلسالمحرف 

 استبدالالثقافةالغريبةمكانثقافةالناس،قيمهمواعتقاداهتم 

 استهدافثقافةاإلسالماألصيل،الذيبُنيتالثورةعلىأساسه 

 عزمالشبابداخلالبلدإضعاف

 إجياداستحالةداخليةيفايران

 الروحيةوإجياداإلنفعاللدىالشعباإليراينإضعاف

 تفريغالثورةمنمضموّنااإلسالميوالديين

 استحالةالفكرالشيعي

 السيطرةعلىجبهةالثورةاخللفية،أّيالشعب

 األهداف السياسية للحرب الناعمة -2

 اًعلىالغربونطاققدرتهإلغاءالتفكريالفّعالالذييشّكلخطر

 إجيادصورةمظلمةحولمستقبلالبلدلدىالشعب

 تأييسحمّباحلكماإلسالمييفالعامل

 إمخادالروحيةاجلهاديةيفميادينالثورةوالبناء 

 إجيادالندملدىاجملاهدينبسببمجيعجهادهمالسابق

 العملعلىتأييساجملتمعيفمناضلةالنظامالسلطوي 

 احليثيةواإلعتبارعناملقاومةمنالشعباإليراينإسقاط
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 إجياداإلختالفوالتقاتلبنيالناشطنيالسياسيني 

 سلبالثقة،املشاركةواملشروعية

 إفراغالثورةمنروحهاالثورية

 تضعيفاإلعتقاداتالسياسية

 إجياداإلنفعالأمامالعدو

 يةيفايرانإجيادشرخبنيايرانوحمّّبالثورةاإلسالم

 إلقاءونشرالشكيفأعمالاملسؤولنيالرمسيني

  مؤشرات الحرب الناعمة -1

 تشري کما مساحة وجهة من الناعمة احلرب فنّن املذكورة، ثقايفاألهداف عنصرين على أساسي بشكٍل قائمة  اإلسالمية الثورة قائد

يلبشكٍلخمتصرأهممؤشراتاحلربالناعمةعّباإلستفادةمنبياناتمساحته:وسياسي.انطالقاًمنذلك،سوفنورديفاجلدولالتا

املؤشراتالسياسيةاملؤشراتالثقافية رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

إفراغالثورةمنمضموّنااإلسالميوالديين
الثقافةاإليرانيةالوطنيةواإلسالميةإضعاف

والعاداتاحلسنةاإلعتقاداتإضعاف
الروحيةوإجياداإلنفعاللدىالناسإضعاف

ميلجيلاجملتمعالشابحنواإلبتذالوالفساداألخالقي
سلباعتقاداجليلاجلديدبالدينواألصولالثورية

استحالةالتفكرالشيعي
اخنفاضمتّسكالشباباملؤمنبنمياّنمواعتقاداهتم

ضعفمهّةوعزميةالشباب
ندماجملاهدينعلىجماهداهتمالسابقةإظهار

فعالية عدم )إلقاء لإلسالم بالنسبة الناس عقلية تغيري
يفإدارةاجملتمع(الدين

إضعافاإلعتقاداتالسياسية
تأييسعاشقياحلكماإلسالمييفالعامل

الشكيفعملاملسؤولنيالرمسيني
لسيطرةعلىاجلبهةاخللفيةللثورة،أيالناسا

الشكيفالفكرالفّعالالذييهددالغربوجمالقدرته
تأييساجملتمعيفنضاهلضدالنظامالسلطوي

وحمّبالثورةاإلسالميةالشرخبنيايران
اإلنفعالأمامالعدو

اخنفاضاملشاركةواملشروعية
إفراعالثورةمنالروحالثورية

فوالتقاتلبنيالناشطنيالسياسينياإلختال
إسقاطاحليثيةواإلعتبارعناملقاومةبنيالشعباإليراين
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13
14
15
16 

إمخادالروحيةاجلهاديةيفميادينالثورةوالبناء
استبدالثقافةوقيموإعتقاداتالناسبالثقافةاألجنبية

هويةالنظامالواقعيةتغيري
باطلوخلقحميطفتنويالتباساحلقوال

تبديلنقاطقوةالنظاماىلضعف
خفضقدرةالتحليللدىالنخبوالناس

امليلاىلوسائلاإلعالمالغربية
انعدامالضياءواألمليفالقلوب)اخنفاضالثقةالوطنية(

استحقارتياراألدبوالفنوالثقافةالثورة
ةانزواءالعناصرالثقافية،األديبةوالفنان

تعظيمقدراتالغربوالعاملاإلستكباري
للغربالفکرالثقايفامليلحنوالتنظريعلىأساس

ةمظلمةعنمستقبلالبلدميصوردتق
وجودشكعنداملسؤولنيبالنسبةللحقائقالواضحة

التشكيكبالعقائدوبالفكرالسياسيلإلسالميفالكتب
والصفوفالدراسية

فتنةاستغاللالعدولبيئةال
تلّوثوفسادالذكورواإلناث

اإلختالفاتاملذهبيةبنياملسلمني
إظهارافقاملستقبلمظلمومبهمللشباب

يف والنشطة الشابة املبدعة، النخب، فّعالية تعطيل
اجملتمع

أزمةالثقةوفعاليةالنظام
رواجونشراالكاذيبوالشائعاتبواسطةأدواتتواصليةمتطورة

نشرأخبارمضادةللنظامحلظةبلحظة
اجملالتوالكتبالتشكيكيفالفكرالسياسياإلسالمييفاملطبوعات،

صرفالشعبوالدولةبوجهيهماعناألهدافالثورية
النظرةالتشاؤميةوالشرخبنيالناسومسؤويلالدولة

التشنج،اإلضطرابواالمنيفاجملتمع
 (عدمامتالكحتليلوإدراٍكصحيح)غفلةالنخبعنرؤيةالعدو



 أدوات وأساليب الحرب الناعمة

املختل األبعاد أّدت اإلبداع،لقد ِخصلة فنّن ذلك، عن فضاًل وأساليبها. أدواهتا توّسع اىل الناعمة للحرب املتنوعة واخللفيات فة

أهموأكثروسائلوالتكنولوجياتاجلديدةواألدواتوالصناعاتالثقافيةاجلديدةجعلتأساليبوأدواتاحلربالناعمةمتنوعةومعّقدة.

ثالثأساليب تأثريًا السلوكيوالشبكي)األلكرتوينوالرقمياساسيةاحلربالناعمة أّن–األسلوبالكالمي، القول وميكن دجييتايل(.

العملياتالنفسية،العملياتاإلدراكية،الديبلوماسيةالعامةواخلداعالتكتيكيتنضويحتتمقولةاألساليباالساسيةالكالميةللحرب
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(،التدخلغريالعنفيواستقطاباإلعتصام)التحصنورتاض،العصياناملدين،عدمالتعاونالناعمة.ومنمجلةأهماألساليبالسلوكيةاإلع

اإلعالميةالوسائلاملعارضني.كذلك،ميكنتشخيصأهمأدواتاحلربالناعمةوأكثرهاتأثريًاضمنثالثمقوالتاملنتوجاتالثقافية،

السينما،افالماألنيميشني،األقمارالصناعية،األلعاب،األلعاباأللكرتونيةوالفضاءاإلفرتاضي)تكنولوجيااإلتصاالتاحلديثة(.وتعتّب

 الصناعاتواملنتوجاتالثقافية. أهم ويفواملوسيقىمن وكاالتاألنباء. التلفزيونو اإلذاعة، املطبوعات، الوسائلاإلعالمية وتشمل

ضي:اإلنرتنت)املواقعاخلّبية،شبكاتالتواصلاإلجتماعي،املدّونات،الّبيدالنهاية،تضّمأدواتاحلربالناعمةيفجمالالفضاءاإلفرتا

.اإللكرتوين...(،واهلاتفاخلليوي)خدماتالرسائلالقصرية،البلوتوسو...(

الرمسية،ميكناعتبارالدولةواجملموعاتغريإذاعرّفنااحلربالناعمةعلىأّّناعمليةتنافسيةعلىاإلمساكبقدرةاحلشداإلجتماعيبني

أداةإطاحةناعمة. أّيعامٍليستطيعأنيقللمنقدرةاحلشدلدىالدولةلصاحلاجملموعاتاملطالبةبتغيريالنظامالسياسي،علىأنّه

فيماخيصأدواتاحلربالناعمةو ةواليتمنحيثدورومكانةكل مناملتغرياتاملذكورةيفمشروعاحلربالناعمهيالنكتةاحملورية

إذتعتّباملؤسساتغريالرمسيةأفضلعامٍللكسبقدرةالتعبئةواحلشداإلجتماعيوالتغيريأمهيتهاتتمتعاملؤسساتالشعبيةبأمهيةأكّب.

وأّما وحراكها. أنشطتها نطاق من وتوّسع احلاكم السياسي النظام يف احلساسية إثارة باحلراكدون تبدأ ألّّنا األدواتهوالتحول، ذه

(1387انظرمرادي)والوسائلعبارةعن:

رمسية؛املؤسساتغريال .1

؛الوسائلاإلعالمية)انرتنت،شبكاتاألقماراإلصطناعية،الصحافة( .2

 ؛النخبالسياسية،العلمية،اإلجتماعية .3

 (؛مثلاألقوامواألقلياتاإلجتماعيةاملختلفة)املوجودةيفاجملتمعواإلختالفالتضادقوة .4

 ؛واإلنتفاضاتوالتحركاتاإلجتماعيةمثلانتفاضةالنساء،طالباجلامعاتو... .5
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.املعارضةمنخارجاحلاكميةبصفتهاعواملأداتيةومؤقتة .6

علىايران الناعمة الغربيفحربه عناألدواتواألساليبوقداستخدم وبعضهذهفضاًل أخرى. أساليبمتعددة أعاله، املذكورة

إجياداأل واإلقتصادية، النواقصواحلاجاتاإلجتماعية إبراز مطالبطالباجلامعات، زيادة النخب، على التأثري عن: ساليبعبارة

القواعد كسر الدميقراطية، نشر مشروع عنوان حتت النظام معارضي عن الدفاع املعارضة، جمموعات أنشطة إبراز مذهّب، إنشقاٍق

قاتالذكورواإلناثقبلالزواج(،إبرازمسألةصراعاألجيال،تشجيعفراراألدمغةوإرجاعذلكاىلعدماإلجتماعيةالنمطية)مثلعال

ومن(.1388الياسی،انظر)رضاهمالسياسي،السعييفتشكيلإمجاٍععامليضدايرانوإظهارصورةسوداويةحولمستقبلالبلد

التأكيدعلىاألدواتواألساليبالتالية:خاللدراسةبياناتمساحةالقائد،جندأنّهقدمتّ

 (.1388آبان12آبان،13لقاءمعطالباملدارسيفذكرى)اخلداععّباإلستفادةمنالسذاجةواهلوى .1

 (.1371آذر19؛لقاءمعأعضاءجملسشورىالثورةالثقافية)الفكرالسياسيالتشكيكيف .2

 (.1371آذر19،لقاءمعأعضاءشورىالثورةالثقافية).لفساداألخالقيجراجليلالشابيفاجملتمعحنواإلبتذالوا .3

 (.1371مرداد21؛لقاءمعوزيرومسؤويلوزارةالرتبية)بنمياّنمصرفالشباباملؤمنعنمتّسكهم .4

 (.1372آبان30؛لقاءمعقادةقواتالتعبئة)قدراتالغربتعظيم .5

 (.1375شعبان15؛ّبلقاءشع)قتلالشعاعواألمليفالقلوب. .6

 (.1378ارديبهشت31؛اإلرشادومعاونيهةولقاءمعوزيرالثقاف)التنظريعلىأساسفكرالثقافةالغربية. .7

 (.1371مرداد21؛لقاءمعوزيروموظفيوزارةالرتبية)تياراألدب،الفنوالثقافةالثوريةيفايرانحتقري .8

 (.1371مرداد21؛لقاءمعوزيروموظفيوزارةالرتبية)نانةإنزواءالعناصرالثقافية،األديبةوالف .9

 (.1378اسفند23اهللاحلرام؛جاجبيتنداءالقائدحل)اإللقاءبأّنشعبودولةايرانقدتراجعاعناألهدافالثورية .10
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 (.1378اسفند23؛اهللاحلرامجاجبيتنداءالقائدحل)تضعيفمهةالشبابداخلالبالد .11

 (.1378اسفند23؛اهللاحلرامجاجبيتنداءالقائدحل)يفكافةأحناءالعاملسيطرةوحاكميةاإلسالمشقيتأييسعا .12

 (.1379ارديبهشت23؛يفطهرانخطبةاجلمعة)تقدميصورةمظلمةعنمستقبلالبلدوتأييسالناس .13

 (.1379ارديبهشت23؛يفطهرانخطبةاجلمعة)نظرةتشاؤوميةوصدعبنيالناسورجالالدولةإجياد .14

 (.1382ارديبهشت28؛لقاءمعمدراءوموظفياإلذاعةوالتلفزيون)إظهارأفقاملستقبلمبهماًومظلماًللشباب .15

 (.1388آذر22؛احلوزاتءلقاءمعمجعمنطالبوعلما)إجيادالتشنج،اإلضطرابوالالأمنيفاجملتمع .16

 (.1388آذر22؛احلوزاتءلقاءمعمجعمنطالبوعلما)إجياداإلختالفاتاملذهبيةبنياملسلمني .17

 (.1388آذر22؛احلوزاتءلقاءمعمجعمنطالبوعلما)احلاضنةللفتنةاستثمارالبيئة .18

 (.1388آذر22؛احلوزاتءلقاءمعمجعمنطالبوعلما)إجيادالشكلدىاملسؤولنيبالنسبةللحقائقالواضحة .19

 (.1386فروردين1؛منخطبتهيفاحلرمالرضوي)شعباإليراينوالشعوباملسلمةاألخرىإجياداإلختالفاتبنيال .20

 (.1388آبان12؛آبان13لقاءمعالتالميذيفذكرى)صناعةونشرالشائعاتحولاملسؤولني .21

 (.1388رمه2؛لقاءمعأعضاءجملساخلّباء)تعطيلحيويةأفراداجملتمعالنخبة،املبدعني،الشابةوالنشيطة .22

 (.1369آذر14؛لقاءمعمسؤويلالنظام)إجيادالغفلةبالنسبةلغزوالعدوالثقايف .23

 (.1370آذر20؛لقاءمعأعضاءجملسشورىالثورةالثقافية)إنكارالغزوالثقايفوغضالنظرعنه .24

(.1379اسفند12اهللاحلرام؛اجبيتنداءالقائدحلج)اإلستفادةمنسالحالعملياتالنفسية .25

 (.1379هبمن27؛ءمعأعضاءجملساخلّباءلقا)إجياداملئاتمناملواقعاألصليةواآلالفمناملواقعالفرعيةيفاألنرتنت .26

 (.1388آذر04؛لقاءمعمجعمنالتعبئة)صناعةونشراألكاذيبعّبالوسائلالتواصليةاملتطورة .27
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 (.1388مهر2؛قاءمعأعضاءجملساخلّباءل)سالحالدعايةوالعالقاتاإلعالميةاستثمار .28

 (.1388آبان06؛لقاءمعمجٍعمنالنخبالعلمية)اإلستفادةمنهولييودوقدرتأثريالفنيفالغرب .29

 (.1388مهر15؛ءأهايلمدينيتشالوسونوشهرلقا)إنتشاراألخباراملضادةللنظامحلظةبلحظة .30

 

 اعمةإجراءات وطرق المواجهة في الحرب الن

       إيجاد إحاطة ذهنية وسيطرة على ميدان المعركة .1

اآلنهناكمعركةفكريةوثقافيةوسياسيةقائمة.كّلمنيستطيعالسيطرةعلىميداناملعركةواحلربهذه،يفهمماجيري،فليكنلديه

لقاءمعمجٍعغفرٍي)أكثرضغطهعنطريقالثقافة.إحاطةذهنيةوليُلقينظرًةاىلامليدان،سوفيصبحمناملسّلملديهأّنالعدوميارس

(.1369ارديبهشت12؛منمعلميومسؤويلالشؤونالثقافية

هوعليه.يعينالبعضيقوم الجيباستصغارالعدوعّماهوعليه،ألنّهسيتلقىالضربةحينها.ولكنالجيبإظهارالعدوأعظمممّا

هاينةواملستكّبيناإلعالمية:لقدجعلوامنأمريكاوالقوىالكّبىغواًلحبيثأّنمنالّتربهلديهبالعملالذيتقومبهاليومأجهزةالص

 (.1372آبان30؛اءمعقادةقوىالتعبئةلق)يظّنأّّناتستطيعبنشارٍةمنهاإحراقوإبادةكّلاألرجاء.

 يتحركها كلحركة أربعحالعبمع ثالث، يتوقع املاهر، سوفيقومالشطرنج احلركة، هذه تتحركون عندما فأنتم بعده. ركاتمن

خصمكيفاملقابلحركًةأخرى؛جيبأنتفكرماهياحلركةالتاليةاليتستقومهبا.فنذارأيتأّنكستبقىعاجزًايفاحلركةالثانية،ال

يفهذهاحلركة،أنت،يفهذهاللعبة،-وهذاأفضلتعبريٍ–تقمهبذهاحلركةاليوم؛ألّنكإذافعلتفهذايعينأّنكمبتدىءيفهذاالعمل

سُيقضىمبتدىء،الخّبةلديك.إّّنماليفهمونماذايفعلون؛يبدأونحبركٍة،واليلتفتوناىلاحلركاتالتاليةوالتاليةوالتالية؛سيعيونو

(.1388آبان06؛لقاءمعمجٍعمنالنخبالعلمية)عليهم.
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  اإليراني، وخصوصاً العناصر الثقافية وعي الشعب يقظة و .2

جيبعلىالشعباإليراينأنيزيدمنوعيهواطالعهبنفسالنسبةاليتيقومالعدوبتعقيدأساليبهيفمؤامراتهضدايراناإلسالمية،وأن

صلهوارتباطهمعبعضهالبعض.الفكريةوالسياسيةوحفظوحدتهوتوايشّخصوجهالعدويفأّيلباٍسكانعنطريقاجلهوزيةاملعنوية،

(.1380آبان12)

اليوم،يستخدمالعدووبشكٍلواسعأدواتهاملتعددةيفغزوهألسسالشعبالثقافيةواإلعتقاديةومنأهدافالغزوالثقايفاملهمةحتقري

متّسكهديبةوالفّنانةوكذلكصرفالشباباملؤمنعنالتياراألديبوالفينوالثقايفالثورييفالبلدونتيجًةلذلكإنزواءالعناصرالثقافية،األ

لذا،داتهواعتقابنميانه اإل. الشعب وعي و يقظة إّن الثقافية العناصر وخصوصًا معيراين )لقاء حيوية ذلكلضرورة  مواجهة سبيل يف

(.1371مرداد21؛القائمنيعلىوزارةالرتبيةوالتعليم

منهنا،فقداختلفالثقايفاخلطرجداًضدالثورة،ذلكأّنالعاملاإلسالميقدأصبحيقظوواٍع.ُيشاهداليومبوضوحإصفطافالغزو

كاملني. آذر20لقاءأعضاءشورىالثورةالثقافية؛)غزوالعدوالثقايفكثرياًعّماكانعليهيفالسابقوجيبملواجهتهالعملمبعرفٍةووعيٍّ

1370.)

      الفنية -واألدوات الثقافية اإلستفادة من األساليب  .3

ٍعمنالميكنالرّدعلىاحلربالثقافيةإاّلباملثل.الميكنالرّدعلىالعملالثقايفوالغزوالثقايفبالسالح.فسالحهالقلم)لقاءمعمج

(.1369ارديبهشت12؛املعلمنيومسؤويلالشؤونالثقافيةيفايران

فقدقُتقلياًل.وقدقلُتمراراًأنّهجيباإلهتمامبالفن،وجيبرفعمستواهيوماًبعديوموجيباختيار،حولالفنّتيفالواقعمهماحتدثّ

لهيفذهنأحد،فكيفإذاكانينبغيأنيكونجذاباً، الشكلالفاخرمنالفن.فمندونالفن،لنجيدحىتالكالمالعاديمكانًا

الفنأهموسيلةلنشرفكٍرصح مهمة)لقاءمعمدراءوخالداً. اعالميةجدًا وإعالم؛وسيلة أداة فالفن،وسيلة، يحأوغريصحيح.
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(.1382ارديبهشت28؛اإلذاعةوالتلفزيونوموظفي

األدوات على باإلتكاء احلسنة عاداته وكذلك والدينية السياسية شعبنا اعتقادات اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية أعداء استهدف لقد

بالضبطثقافةاإلسالماالصيلوالذيالثقاف يستهدفالغزوالثقايفألعداءاإلسالم وحاليًا دقيٍقجدًا العملبشكٍل هبذا ية،وقدقاموا

للقياممبواجهةأصوليةوخمطط هلاضدغزواألعداء،البدمنإجيادإدارةمركزيةوموجِّهةبناًءعليه؛تأسستعلىأساسهالثورةاإلسالمية

اسفند18؛لقاءمععوائلشهداءحمافظةخوزستان)نالثقافيةوعالجإفشالتأثريالغزوالثقايفباستخدامأدواتوقوىثقافية.للشؤو

1375.)

و اىلاملخاطبيقتضياإلستفادةمناألساليبالفنية،السيطرةعلىاملخاطبروحيًا نافذًا وبيانًا متقنًا قويّاً،مضمونًا نفسياً،إّنخطابًا

اىل احلقة ألجلإيصالرسالتهم أساليبالتبليغحداثًة منأكثر أنيستفيدوا جيبعلىالشيعة واملكانية. الظروفالزمانية واستثمار

(.1375اسفند18؛لقاءمععلماءوطالباحلوزةالعلميةيفاألهواز)اآلخرين.

علىقّيمنظاماجلمهوريةاإلسالميةواعتقاداتالشعباإليرايناملسلمجومثقافةالناسالعامةوكذلكاهلبويعتّباستبدالالثقافةالغريبة

اتحمورينأساسنيومهمنييفغزوالعدوالثقايف،وملنالضروريالقياممبواجهتهعّبإجياداملتاريسواحلصونالثقافيةوكذلكاستثمارقدر

(.1372مرداد9؛انالشرقيةلقاءمعاجلامعينييفحمافظةأذربيج)كافةاألفرادالكفوئني.



 إبعاد الغفلة عن اإلدارة الثقافية .4

يفالداخل،اليوم،برأيي الثقافيةوأناأشعرأنّهيفجمالومنأكثرقضاياناأساسيةً.األساليبالثقافيةمنأكثراألمورخطرًا ،القضايا

،إذينبغيعالجهذااألمربسرعةوبوعيٍّ.-أوقدأصبحنا–اإلغماءلغفلةوبنوٍعمناقدابتُلينااإلدارةالثقافيةاإلسالميةيفهذااجملتمع

(.1369آذر14؛لقاءمعاملسؤولنيوالعاملنييفالنظام)
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فّنيةو ذينلديهمحساسيةنسبًةللمسائلالثقافية،سوفالحنننواجهغزوًاوحربًاحقيقيًةومنّظمةحيثيتّمتنفيذهابطرٍقخمتلفةوجدًا

.بناًءعليه،العملالثقايفيفايرانمسألة اليلتفتوناىلمسألةالغزوالثقايفوسوفيشاهدونالعالئمالبارزةواليتالحُتصىيفهذااجملال

(.1376هبمن4؛لقاءمعأعضاءشورىالثورةالثقافية)ميكنللحظٍةالغفلةعنها.

الثقافية.األعمالاألخرى...اإللتفاتواإلهتمامبالقمن يفالواقع،اليومقدأُلقيبقضاياالبلدالثقافيةعلىاألرض.يعتّباجلميعضايا

ا ويُظهراجلميعالشوقوالعالقةباملسائلالثقافية،ويشريوناىلذلكيفبياناهتمونداءاهتماملهمة؛ولكنيفاحلقيقة ثقافياً، لعملنفسه

ثبيتجذورالثورةيفاجملمع.تقّدموتالثقايفيفالبلدغريمتناسبمع

على واإلحلادية السياسية سيطرته توسيع ألجل الغريب اإلستكبار يقوم للماركسية، الكامل اإلّنيار بعد وخصوصًا احلاضر، الوقت يف

بشكلٍ الثقافية واألساليب احملاور الثورية،باستثمار الثقايف.أساسيالشعوب للغزو الالئقة املواجهة تكون أن خمتلفوجيب يف الغريب

وسوفيؤدياإلمهالوالتساهلأمامهذاالغزوالثقايف،والذيحيصلأحياناًبقلمالعناصراألبعاد،يفصدربرامجوسائلاإلعالمالعامة.

وجّباّنا. الميكنتالفيها اىلخسائر الداخلية، واحلقرية )املطرودة والراحکم للويلالفقيه عييفمؤسسةتنصيبالسيداصغريممثاًل

(.1370مهر2كيهان

 ردة الفعل سريعة، واعية واإلقدام جهادي .5

واإلدراك واإلحنرافية والثقافاتاخلطأ غزواألفكار مواجهة ومنأصعبأنواعاجلهاد، أنواع. فاإلنساناجلماعياخلاطئللجهاد للناس،

وصحيحمنخاللالبيان،الفكرواملنطقوسالحاللسانوالقلم.الذييعرفاحلق،ويقفيريدالدفاععناحلقوهدايةالعقولحنوماه

(.1372ارديبهشت15؛لقاءمعالعمالواملثقفنيمبناسبةعيدالعمالوعيداملعلم)وهذامنأكثرأنواعاجلهادصعوبة.

 دم اإلنفعال أمام العدوع .6

أناليُبتلىاإلنسانباإلنفعالأمامالعدو.فاليوم يعينهذهالدولاإلستكبارية–تقومكلجهودالعاملاملاديامستكّبمناملهمجدًا
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علىتشتيتاملقاوماتأينماُوجدتعن-اليتمتلكزماماملسائلاإلقتصاديةوالتسليحيةوحىتيفمواردكثرية،الثقافيةللكثريمنالبلدان

17؛لقاءمععوائلالقادةالشهداءيفحمافظةطهران)كّباألخطاء.طريقجعلهامنفعلة.فاإلنفعالأمامالعدو،أكثراألعمالغلطاً،وأ

(.1372ارديبهشت

 التأكيد على دور الُنخب  .7

وهيعملالُنخب.لذا،ليفّكرالُنخبحولذلكوليقّدموااخلططولكنلمأسفالبعضيفبالعملالسهل؛تإّناحلربالثقافيةليس

ءمعطالبوأساتذةجامعةلقا)وبعضهميتكلفبالفارسيةوبالطريقةاحمللية!لذاجيباإلنتباههلم.الداخليقومبرتحيلهؤالءالزُبدة؛

(.1379اسفند9امريکبري؛صنعيت

 والنظام اإلسالمية اجلمهورية تعلمونتواجه حننيفحالةحرٍبأعزائي!كما ناعمة.حسناً، حربًا لكّنها عظيمة، اإلسالمياليومحربًا

منالذيجيبأنيأيتاىلامليدان؟القدراملسّلمالنخبالفكرية.يعينأنتم)طالباجلامعات(ضباطجبهةمواجهةهذهاحلرب.ناعمة،

 (.1388شهريور2؛لقاءمعاجلامعينيوالنخبالعلمية)

 اإلستفادة من الموارد اإلجتماعية .8

طمع لقد األعداء البشرية قدرتنا–مبواردنا مصادر هي -اليت الطبيعية. باملوارد يطمعوا أن املواردقبل ُسلبت إذا أنّه يعلمون فهم

ماغريتهالوطنيةووحدتهوإحتاده،إذافقدنشاط خسرحركتهالعملواإلبداع،إذااإلجتماعيةمنبنييديشعٍبما،إذاخسرشعب 

يستطي إذ األعداء؛ أيدي متناول يف كاماًل يصبح فسوف املتقّدمة، عليه،العلمية اإلستقواء بسهولة عليه،عون التسّلط ويستطيعون

 (.1382تري15؛لقاءمعأهلحمافظةمهدان)يستطيعونسلباملواردالطبيعيةواملادية.

   ةالثقة بالنفس الوطني رشد .9

أمامالشعباإليراين،اىلاعيسع الشعبوختمادأساليبوحيٍلجديدة،وجيبأنيعملىالعدوبعدإخفاقاته الُنخببوعيٍّ صوصًا
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دی13هایيزد؛)ديداربادانشجوياندانشگاه.قيقمساررشدالثقةبالنفسالوطنيةيتتّبعحتكاملعلىإزالةهذهالعواملاملوهنةوأن

1386.)

يفأعمالكمالبحثية.لبالعلماحلصانة،اإلقتدار.احرتسواأناليوجدواأيِخلٍليفجامعاتكم،يفصفوفكم،يفمراكزدراساتكم،جي

 رأيتميدًا هلم.جيادِخلٍل،تقومبافنذا اقتداركم،مستقبلكمهدفًا الظّنبتلكاليد.فهمقدجعلوا من)عليكمأنُتسئيوا لقاءمعمجٍع

(.1388آبان06؛النخبالعلمية

 التخطيط الشامل والعام .11

منخاللالتعّرفعلىالقضاي اجلبهة هذه قادة وأنجيبأنيقوم بالتخطيطالشاملوالعام العدووكشفأهدافه، وحتديد الكلية، ا

(.1386دی13؛لقاءمعطالبجامعاتيزد).يتحركواعلىأساسهذاالتخطيط

 

  ايجاد األمل بالمستقبل والرؤية الواضح لدى الشعب .11

كالرؤيةاملتفائلةواآلملة.ينبغيأنتكوننظرتكمأعزائي!أحدالشروطاألصليةلنشاطكمالصحيحيفجبهةاحلربالناعمةهذه،امتال"

للبصرية.أنتم بلبناًء نظريتللمستقبلمتفائلة؛ليسعلىأساسالوهم، إّن لبعضكميفمقامكمجدّكم. بالنسبة أنا انظروا، متفائلة.

التفائل–شباب ملؤها-مركز نظرتكم لتكن متشائمة؛ للمستقبل نظرتكم تكون أاّل فانبتهوا اصبحت، فنذا آيسة. وليست األمل،

ولنيكونهناكحركًة سيتبعذلكاإلنزواء؛ الالحركة، سيتبعذلكالالعمل، منذلك"، الفائدة "وما نظرة نظرتكمآيسة،متشائمة،

(.1388شهريور3الطالباجلامعينيوالنخبالعلمية؛لقاءمعمطلقاً؛وهذامايريدهالعدو)

أنيكونلديناهذاالشعورأبداً،والجيبأندواملهمة،تلقيحوإلقاءالشعوربالتخلفوالعجز....حننالجيباليومأحدأساليبالع"

اجلري التقّدم،هذا العمل،هذا تشجيعهذا بأّّنميتحركون،جيرونويتقّدمون؛وليتّم أّنممتخّلفون؛بلجيبأنيشعروا يشعرشبابنا
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(.1383آذر11)يوالتحركاىلاألمامبشكلسعمل



 صيرة؛ بوصلة الحرب الناعمة الب .12

ذوالبصرية،عندماميتلكمجاعةشباببلٍدماالبصرية،سوفيتحركونوخيطونبوعيٍّ،وسوفتُقتلعكّلأشواكالعدوأمامهم.الشعب

أنتضّلهم الفتنة التستطيعغبار البصرية، تكون عندما هيالبصرية. سوفخيطو.تلقيهميفاألخطاءوهذه فننملتكنالبصرية،

يفطريٍقسيء.يفجبهةاحلربإنملتكونواتعرفونالطريق،إنملتعرفواقراءةاخلارطة،إذامل-ولوكانتنيتهحسنة–اإلنسانأحياناً

الطريق لقدسلكتم ترونأنفسهمقدحوصرمتمنِقبلالعدو؛ بكم فنذا فتسّلطباليكنلديكمبوصلة، العدو.طائل، هذهعليكم

(.1388مهر15چالوسوبوشهر؛لقاءعاممعأهل)البوصلةهيتلكالبصرية.

يفاحلياةاإلجتماعيةاملعاصرةاملعقدةاحلركةدونبصرية.جيبعلىالشبابأنيفّكروا،ويتفّكرواويرفعوامنمستوىبصريهتم.الميكن

نأهلالثقافةوالعلمأنيهتّموامبسألةالبصرية؛البصريةيفاهلدف،البصريةيفالوسيلة،يفوجيبعلىالعلماء،وامللتزمونيفجمتمعنام

كلهذهالبصريةضرورية.عندماتكونالبصرية،معرفةالعدو،يفمعرفةعوائقالطريق،البصريةيفمعرفةطرقاجتنابهذهالعوائقوإزالتها؛

(.1388مهر15چالوسوبوشهر؛لقاءعاممعأهل)األدواتالالزمةمعكم.عندهاستعلمونمعمنتتعاملون،وستحملون

ها،دانشجويان،قشرهایخمتلفمردم،بررویکنيدبندهمکرردرديدارجواناينیکهمالحظهمیأنتمتالحظونكمأؤكدعلى

امروزکهدردنياکه-استثنايیکشورعزيزماکنم،برایايناستکهدروضعبسيارمهمامروزدنياوموقعيتبصريتتکيهمی

12هرگونهحرکتعمومیبهيکبصريتعمومیاحتياجدارد)ديداربادانشآموزاندرآستانهسيزدهآبان؛-موقعيتممتازیاست

(.1388مهر
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اعتماد الدقة واإلنتخاب في قبول الِسلع والتيارات الثقافية للعدو  .13

 قيدٍال ميكنبدونأّي منخلفاحلدود يرسلوّنا ما قبولكّل شرٍط، وكذلكالتياراتالدعائية–أو ثقافية ِسلع منبضائع، أعم

ولوبكلمةيتّمالعملأوالتفوهوالثقافية.فالعدويرتصدكامناً.ويكمنللشبابخصوصاً.انظروااىلتلكالدعاياتاليتيقومونهبا،ال

.بلتصّبدعاياتوإعالمالعدويفسبيلالتهدميواإلفساد.يفسبيلتعطيلطاقةالشبابيفناسواحدةيفسبيلرشدورُقيفكرال

العملوالفكرواجلسم.جيبمواجهةذلكحبذر.

إحياء األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع .14

كافةالفرائضاإلسالمية،لذاجيبإحياءذلكيفقامةةاألساسيةوالضمانإلركاناإلسالمياألاألمرباملعروفوالنهيعناملنكرأحد

يفنشراإلحسانوالصالحوإزالةالقبائحوالضاللةوالفساد.باملسؤوليةجمتمعناوحيبأنيشعركلفرٍدمنشرائحالشعب

  بشكٍل موازٍ حفظ ظواهر وشعائر ومضمون اإلسالم  .15

واىلجانببعضها معًا والشعائرينبغيألمريناثننيأنيتحققا حفظاآلثار األول، األمر بعد: أقوىيومًا بشكٍل البعضيفالبالد

مهم جداً.فاألعداءيسعوناىلقصفهذهاألمورإعالميًاودعائياً؛والظواهراإلسالمية دو.العدولکنالتصغونلکالمالع.وهذاأمر 

جيبأنحترتسوتنتبهالنسوة.والرجالجيبأنتمعاسالميمنوذجي.هوالعدو.جيبحفظظواهراجملتمعاإلسالمية.هذااجملتمع،جم

-تدونثيابًاتتعلقبالثورةمثلالعلماءوالذينير–ينتبهوا.والذينيتحّملوناملسؤولية،عليهمأنيتنبهواأكثر.والذينهميفرداءالثورة

عوايفجعلصورةاجملتمعصورةإسالمية....األمرالثاين،هوأنّهمبوازاةوجيبعلىكافةشرائحاجملتمعأنيسينبغيهلمأنحيرتسواأكثر.

وأنتماجلامعيون،واآلخروناملشغولونباكتساب–يعينالعلم–حفظتلكالظواهرجيبأخذاملضامنياإلسالمية علىحمملاجلّد.

والعمالين،وبتفتحومنواإلستعداداتوالقابليات.جيبعليكماإلهتمامبالدرسيفمدارجاجلامعة،وبالعملالبحثيالعلم،
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سعتيفهذهاملقالة،وهبدفالوصولاىلفهٍمأساسيملقولةاحلربالناعمةللغربضداجلمهوريةاإلسالميةمنوجهةنظرمساحةاإلمام

وخصائصها.وقد أبعادها اهدافها، احلرب، هذه تدرسوتبحثيفماهية أّن عناخلامنئي، عبارة احلربالناعمة اىلأّن مّتتاإلشارة

لةجمموعةحتوالتتقومبقلِبوتغيرياهلويةالثقافيةوالنماذجالسلوكيةاملقبولةمنِقبلالنظامالسياسي.احلربالناعمةهي"سلطةكام

ماذجالسلوكيةيفامليادينالثالثاملذكورةوشاملة"تعمليفثالثأبعاد:الدولة،اإلقتصادوالثقافةحيثتتحققعنطريقاستحالةالن

العقدين اخلامنئييف العظمى اهلل آية اإلسالمية الثورة قائد مساحة أشار وقد املهاجم. يتبنّاها سلوكية بنماذج النماذج هذه واستبدال

بواسطةاألدواتالثقافيةاملعاصرةاألخرييناىلأّناحلربالناعمةهيأهماسرتاتيجيةللعدوضداجلمهوريةاإلسالمية،وعرّفهاب أّّناحرب 

متتاإلشارةاملتطورة.وملعرفةاحلربالناعمةأكثر،ذُكرتيفهذهاملقالةخصائصهامنوجهةنظرمساحته؛ومنأهمهذهاخلصائصاليت

وبعدذلك،مّتعرضفهرسمنئراألبعاد.إليها:غريحمسوسة،تدرجييةوهادئة،مبهمةومعّقدة،شاملةوغلبةالبعدالثقايففيهاعلىسا

القائديف مساحة عليها القائد.ومناألساليبواإلجراءاتاليتأكّد احلربمنوجهنظر األهدافواملؤشراتللتعرفأكثرعلىهذه

ئهمقدرةالتحليل،مواجهةهذهاحلرب:جعلالبصريةواإليضاحيفاجملتمعبوصلةمواجهةهذهاحلرب،توجيهطالباجلامعاتوإعطا

اديةإعطاءالقدرةعلىالعمل،الثقةبالنفس،إجياداعتمادعلىالنفسوجٍومناألمل،إيصالالبلدنقطةبارزةمنالناحيةالعلمية،اإلقتص

التدقيقواإلختيا ريفقبولالسلعواألمنيةحبيثتقرتبنقاطالضعفاىلالصفر،إحياءاألمرباملعروفوالنهيعناملنكريفاجملتمع،

احلر اسرتاتيجية "خريطة عنوان حتت بيانيًا رمسًا ايضًا املقالة هذه يف وُعرض النخب. دور على والتأكيد املعادية الثقافية بوالتيارات

 الناعمة"،والكثريمناملطالبكانقدأعّدهامكتبنشرآثارمساحةالقائد.

 

 بسمه تعالی
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