
   محمدجواد اخوان
جنگ رسانه اي و رواني دشمن كه اكنون به اليه ژرف تري- 
يعني جنگ شناختي- توسعه يافته به درازاي عمر انقالب  
اسالمي، س��ابقه دارد، اما امروز در ميانه جنگ اقتصادي 
ملموس تر نيز شده است. آنچه در ساحت جنگ اقتصادي 
رخ مي دهد اقدامات واقعي براي آسيب رساني به اقتصاد 
ملي اس��ت، اما بخش قابل توجهي از آسيب هايي كه اين 
روزها بر اقتص��اد و بازار اي��ران وارد مي ش��ود، مابه ازاي 
چنداني در حوزه عينيت و عمل نداشته و بيشتر از جنس 
»ذهني« است. اينچنين است كه مي توان گفت با نوعي 

جنگ شناختي پيچيده مواجهيم. 
جن��گ ش��ناختي )Cognitive warfare( به معناي 
هدف ق��رار دادن قوه ش��ناخت عموم م��ردم و نخبگان 
جامعه هدف با تغيير هنجارها، ارزش ها، باورها، نگرش ها 
و رفتارها از طريق مديريت ادراك و برداش��ت است. اين 
نوع جنگ شكل تكامل يافته تر، پيش��رفته تر، عميق تر و 
وسيع تر جنگ رواني است كه مبتني بر جامعه شبكه اي 
)با زيرساخت رس��انه هاي نوين( بوده و با مديريت ادراك 
و برداش��ت انجام مي گيرد. تغيير نگرش در جامعه كشور 
هدف، اختالل و خطا در دستگاه محاسبات تصميم گيران، 
اثربخش كردن جنگ اطالعاتي، ايجاد گسست عاطفي- 
ادراكي بين توده ها و نخبگان با حاكميت و نهايتاً تضعيف 
و زوال س��رمايه اجتماع��ي برخ��ي كارويژه هاي جنگ 

شناختي هستند. 
دش��من در جنگ ش��ناختي، س��ه نقطه آم��اج اصلي را 
هدف قرار مي دهد: ۱- ايده اصلي نظام: »اس��الم ناب« و 
»واليت مطلقه فقيه« )هس��ته اصلي و مركزي گفتمان 
انقالب اسالمي(، ۲- ساختار نظام: مجموعه نهادها، اركان 
و دستگاه هاي برآمده از ايده اصلي كه مجموعه حكومت 
را ش��كل داده اس��ت و ۳- كاركرد نظام: نتايج حاصله از 
عملكرد اجزاي س��اختار نظام كه در واقع، نش��ان دهنده 
خروجي ساختار بوده و كارآمدي يا ناكارآمدي آن را نشان 
مي دهد. در نهايت هدف از اين تهاجم، مشروعيت زدايي، 
اعتبارزدايي، اعتمادزدايي، قداس��ت زدايي، نااميدسازي 
و ناكارآمدنمايي اس��ت ك��ه در نهايت دش��من اميدوار 
است س��بب رويگرداني اجتماعي و از بين رفتن سرمايه 

اجتماعي نظام شود. 
در واقع آنچه باعث نتيجه بخشي جنگ اقتصادي مي شود، 
اثربخش��ي جنگ شناختي اس��ت. جنگ شناختي سبب 
مي ش��ود بيش و پيش از آنكه جنگ اقتصادي ساختار و 
كاركردهاي اقتصاد ملي را به چالش بكش��اند، جامعه را 
در مسير هموارسازي سناريوي دش��من و آسيب رساني 
درون زا قرار دهد. نتيجه اجراي راهبردهاي دش��من در 
جنگ ش��ناختي آن اس��ت كه در حال حاض��ر كه هنوز 
تحريم هاي امريكا بازنگش��ته )و در واقع جنگ اقتصادي 
وارد فاز عملياتي جديد نشده( بازار داخلي در حوزه هاي 
مختلف دچار نوس��ان و نابس��اماني شده اس��ت يا آنكه 
كاالهايي با منش��أ كاماًل داخلي دچار كمب��ود يا افزايش 

افسارگسيخته قيمت مي شوند. 
دشمن در جنگ شناختي اميدوار است مردم را نسبت به 

آينده نااميد، نسبت به نهادهاي رسمي 
بدبي��ن و نس��بت به سرنوش��ت 

عمومي جامعه بي تفاوت كند. 
در چني��ن ش��رايطي مناف��ع 
فردي بر مناف��ع جمعي و ملي 
غلبه مي يابد و خسارت حاصله 

متوجه همه افراد جامعه مي گردد. 
اكنون به نظر مي رسد نخبگان جامعه اعم 

از مسئوالن و گروه هاي مرجع اجتماعي با 
هر س��ليقه و گرايش��ي، تهاجم شناختي 
دشمن و مخاطرات ناشي از هرگونه رفتار 

هيجاني مبتن��ي بر منفعت ف��ردي را براي 
جامعه تبيين كرده، مراقب باشند خود نيز در اين 

پازل دشمن بازي نكنند. 
   انديشه ورزي پيش نياز جهاد تبيين

جهاد تبيين باطل الس��حر تهاجم شناختي دشمن است، 
اما واقعيت آن اس��ت كه تبيين در هر سطحي فرآيندي 
زنجيره وار و شامل حلقه هاي مرتبطي است كه بدون وجود 
آنها كامل و جامع نخواهد بود. زيربناي تبيين »شناخت« 
صحيح است. چنين شناختي از نخبگان فكري و خواص 
جامعه انتظار است. خواص و فرهيختگان بايد به شناخت 
دقيقي از جبهه خودي و دشمن و مسائل گوناگون جامعه و 
جهان رسيده و به تعبير اميرالمؤمنين )ع( - كه مي فرمايد 
حق را از درون باطل كشف و استخراج نموده و اين معرفت 
را به جامعه منتقل كنند- رسانه در اين فرآيند هم نقش 
واسطه گرانه اي ميان نخبگان و آحاد جامعه ايفا مي كند، 
هم پيام آن��ان را به مردم منتقل و ه��م بازخورد واقعي را 

دريافت مي كند. تبيين گري نيازمند انديش��ه ورزي و به 
ميدان آمدن خالقيت ها و ابتكارات فكري و ذهني اس��ت 
و تحقق اين الزام��ات محتاج طيف متنوع��ي از تدابير و 
چاره گري هاست. نخبگان بايد دغدغه داشته  باشند و به 
ميدان آيند و براي بيان حقايق انديشه ورزي كنند. براي 
اينكه بدانيم چه باي��د بگوييم، چگونه باي��د بگوييم و در 
مقابل شبهه افكني دشمن چه بايد بكنيم، بايد انديشيد و 

ِخرد ميداندار صحنه باشد. 
اكنون زيرس��اخت هاي فك��ري و رس��انه اي متنوعي در 
جامعه ايجاد ش��ده و نيز بايد تكميل گردد كه اگر براي 
اتصال و هم افزايي اينها چاره انديشي شود، صف و جبهه 
واحدي در مقابله با جنگ نرم دشمن شكل مي گيرد كه 
اقتدار ملي در اين حوزه را دهها برابر مي كند، البته اصالت 
يافتن »تبيي��ن« به هيچ روي به  معن��اي غفلت از عرضه 
هنرمندانه نيست. هزار نكته باريك تر از مو اينجاست كه 
رسانه اي اسالمي و انقالبي بيان حقيقت را اصل دانسته و 
زبان هنر و جذاب را تنها ابزاري براي انتقال آن مي داند، 
اما رسانه غيرديني بر جذابيت و مخاطب پسندي تكيه و 
حتي گاه حقيقت را فداي جلب  توجه مي كند. زبان و بيان 
هنرمندانه مي تواند حقيق��ت را در اليه هاي عميق تري 
رسوخ دهد، از اين رو جهاد تبيين، يك كنش هنرمندانه 
است. بايد رس��انه از ظرفيت نويسندگان و هنرمندان در 
اين زمينه حداكثر بهره را ببرد. هرچند قدرت رسانه اي 
و پرداخ��ت هنرمندانه ما در مقايس��ه با ابررس��انه هاي 
دشمن نابرابر است، اما »هر س��خن كز دل برآيد الجرم 

بر دل نشيند«.
   حوزه هاي انديشه ورزي

۱- تبيي��ن و روايتگري تاريخي: بخ��ش عمده اي از 
منازعه ادراك��ي ما و جريان معارض انقالب بر س��ر 
روايت گذشته اس��ت. بيش از ۷۰ درصد جمعيت 

كنوني كش��ور متولدان نيم��ه دوم قرن حاضر 
هس��تند و در زمانه وقوع رويدادهاي مهم 

و تاريخ ساز اين قرن همچون پيروزي 
انقالب  اس��المي، تسخير النه 

جاسوس��ي امريكا، دفاع 
مقدس هشت ساله 

ح��وادث  و 
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قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)25(

    صفحه گام دوم انقالب كوشش�ي است رس�انه اي جهت تبيين و ش�رح بيانيه رهبر معظم انقالب 
اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي 
انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي را مورد بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي 

هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

اكنون به ش�ما فرزندان عزيزم در مورد چند س�رفصل اساس�ي توصيه هاي�ي مي كنم. اين 
س�رفصل ها عبارتند از: »علم و پژوهش، معنويت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، 
اس�تقالل و آزادي، عزت ملي و روابط خارجي و مرزبندي با دشمن و سبك زندگي، اما پيش 
از همه چيز، نخس�تين توصيه  م�ن اميد و نگاه خوش بينانه به آينده اس�ت. ب�دون اين كليد 
اساسي همه  قفل ها، هيچ گامي نمي توان برداشت. آنچه مي گويم يك اميد صادق و متكي به 
واقعيت هاي عيني اس�ت. اينجانب همواره از اميد كاذب و فريبنده دوري جسته ام، اما خود 
و همه را از نوميدي بيجا و ترس كاذب نيز برحذر داش�ته ام و برحذر مي دارم. در طول اين 40 
سال- و اكنون مانند هميشه- سياست تبليغي و رسانه اي دشمن و فعال ترين برنامه هاي آن، 
مأيوس سازي مردم و حتي مسئوالن و مديران ما از آينده است. خبرهاي دروغ، تحليل هاي 
مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعيت ها، پنهان كردن جلوه هاي اميدبخش، بزرگ كردن عيوب 
كوچك و كوچك نشان دادن يا انكار محسنات بزرگ، برنامه  هميشگي هزاران رسانه  صوتي، 
تصويري و اينترنتي دشمنان ملت ايران است و البته دنباله هاي آنان در داخل كشور نيز قابل 
مشاهده اند كه با اس�تفاده از آزادي ها در خدمت دش�من حركت مي كنند. شما جوانان بايد 
پيشگام در شكستن اين محاصره  تبليغاتي باش�يد. در خود و ديگران نهال اميد به آينده را 
پرورش دهيد. ترس و نوميدي را از خود و ديگران برانيد. اين نخستين و ريشه اي ترين جهاد 

شماست. نشانه هاي اميدبخش- كه به برخي از آنها اشاره شد- در برابر چشم شماست.«
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 جهاد تبيين براي شكستن 
محاصره تبليغاتي دشمن

آنچه باعث نتيجه بخش�ي جنگ اقتصادي 
مي شود، اثربخش�ي جنگ شناختي است. 
جن�گ ش�ناختي س�بب مي ش�ود بيش و 
پي�ش از آنكه جن�گ اقتصادي س�اختار و 
كاركردهاي اقتصاد ملي را به چالش بكشاند، 
جامعه را در مسير هموارس�ازي سناريوي 
دش�من و آسيب رس�اني درون زا قرار دهد

جهاد تبيين باطل الس�حر تهاجم ش�ناختي 
دشمن اس�ت، اما واقعيت آن است كه تبيين 
در هر س�طحي فرآيندي زنجيره وار و شامل 
حلقه هاي مرتبطي اس�ت كه بدون وجود آنها 
كام�ل و جامع نخواه�د بود. زيربن�اي تبيين 
»شناخت« صحيح اس�ت. چنين شناختي از 
نخبگان فكري و خواص جامعه انتظار اس�ت

دهه۶۰ يا متولد نش��ده يا در س��نين طفولي��ت بوده اند، از 
اين  رو هيچ گونه ادراك حضوري  نس��بت ب��ه اين تحوالت 
مهم كه تأثيرات آن بعضاً تا س��ال ها باقي مانده، نداشته اند. 
اين نس��ل آنچه از دهه۵۰ و ۶۰ ق��رن چهاردهم دريافته اند 
يا از خالل محتواهاي كتاب هاي درس��ي نظام آموزشي 
بوده يا اندك توليدات رس��انه اي. در خصوص ضعف 
جدي نظام آموزشي در انتقال روايت صحيح كه 
توضيح بيشتري الزم نيست و نياز هم نيست 
كه يادآوري كنيم براي برخي حوادث مهم 
تاريخ س��از معاصر توليدات س��ينمايي و 
تلويزيوني به عدد انگشتان يك دست هم 
نمي رسد و همان ها هم كه ساخته شده 
بعضاً در س��طح فاخري نيستند. يكي از 
كارويژه هاي انديش��كده هاي رس��انه اي 
بازخواني تاري��خ و ارائه روايت صحيح به 
رسانه ها جهت توليد محتوا خواهد بود. 

۲- تبيين و روايت اول: وجه ديگر منازعه 
ادراك��ي در لحظه ه��ا و ثانيه ه��ا رخ 
مي دهد و در نش��اندن روايت اول 
و تثبيت آن در اذه��ان نمايان 
مي شود. وقتي حادثه اي در 
حال وق��وع اس��ت، طرفي 
كه ابتكار عمل را در دست 
گرفت��ه و س��خن اول را در 
چيس��تي، چرايي و چگونگي 
پيش��امد ارائه مي دهد، زمين بازي را 
تعريف مي كند. روايت اول حتي اگر چندان 
هم هوشمندانه ارائه نش��ود، اثر خود را بر بخشي از مخاطب 
مي گذارد، چه رس��د به اينك��ه طرف مقابل م��ا از اتاق هاي 
طرح ريزي و رس��انه هاي نس��بتاً مجربي در مديريت ادراك 
و برداش��ت برخوردار اس��ت. س��رعت، دقت و ابتكار عمل 
مهم ترين اصول تأثيرگذاري در نبرد روايت هاست و در همه 
اين زمينه ها نيازمند كار بيش��تري هستيم. هيچ كدام نبايد 
فداي ديگري شود و نبايد به دليل وسواس در ارائه روايت، از 
طرف مقابل جا ماند يا در ديگر سو براي سوار ماندن بر موج 

تحوالت، مقهور امواج بزرگ و دنباله رو شد. 
۳- اعتبارزايي براي تريبون هاي خودي: يكي ديگر از مهم ترين 
روزنه ه��اي امي��د دش��من در تأثيرگ��ذاري روايت پردازي، 

اعتبارزداي��ي از تريبون ه��اي ماس��ت. بي اعتبارس��ازي يا 
ترديدافكني در مورد رسانه ها و مس��ئوالن مي تواند شديداً 
از قدرت روايتگري آنان بكاهد و درست در لحظاتي كه افكار 
عمومي منتظر شنيدن واقعيت هاست، صداي جبهه خودي 
چندان شنيده نمي شود و در مقابل جا براي روايت دشمن باز 
مي شود. اين اعتبارزدايي البته گاه به دليل قصور و تقصيرهاي 
خودي نيز اس��ت. دش��مني كه از يك كاه، كوه مي س��ازد با 
ذره بين به دنبال يافتن بي دقتي، بي مباالتي و س��هل انگاري 
در موضع گيري ماست و متأسفانه ضعف سواد رسانه برخي 

تريبون داران، پازل دشمن را كامل مي كند. 
4- رويكرد آفندي و تهاجمي نسبت به دشمن: با ماندن در 
مقام دفاع و حركت موج دومي نمي توان در اين عرصه فعال 
ماند. در مقابل دش��من مهاجم بايد تهاجمي برخورد كرد و 
با بهره گيري از ظرفيت هاي فكري و هنري، ضعف هاي آن 
را بر افكار عمومي نمايان س��اخت. مهم ترين نقش رسانه ها 
در چنين آوردگاهي، اعتبارزدايي از دش��من و رسانه هاي 
آن اس��ت. آشكارس��ازي تناقضات و نيات مدعي��ان، حربه 
آنان را ُكند و جامعه را در برابر اين تهاجم رس��انه اي مصون 

مي سازد. 
۵- طرح ري��زي تركيبي: جه��اد تبيين زمان��ي اثربخش تر 
خواهد بود كه در جبهه وسيع و قدرتمند و با به پاي كار آمدن 
ظرفيت هاي گس��ترده كش��ور و انقالب همراه شود. تبيين 
بخش��ي از جهاد فكري و رسانه اي ماس��ت كه بايد با قدرت 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي، دفاعي، ديپلماتيك و امنيتي 
ما تركيب ش��ود و در يك تهاجم تركيبي در آوردگاه حضور 
يابد. گاه براي تبيين برخي حقايق ني��از به اقداماتي عملي 
در حوزه هاي گوناگون اس��ت و گاه برخ��ي اقدامات عملي 
انجام گرفته و دستاوردها نيازمند تبيين است. اين هم افزايي 
و كنش تركيبي مي تواند اثربخش��ي تبيين بر افكار عمومي 

را دوچندان سازد. 

در مقابل دشمن مهاجم بايد تهاجمي برخورد 
كرد و ب�ا بهره گي�ري از ظرفيت ه�اي فكري 
و هن�ري، ضعف ه�اي آن را بر اف�كار عمومي 
نمايان س�اخت. مهم ترين نقش رس�انه ها در 
چنين آوردگاه�ي، اعتبارزدايي از دش�من و 
رسانه هاي آن اس�ت. آشكارسازي تناقضات 
و نيات مدعيان، حربه آن�ان را ُكند و جامعه را 
در برابر اين تهاجم رسانه اي مصون مي سازد

 كتاب »جه�اد تبيين« ب�ا محوريت بيانات 
رهبر معظم انق�الب و همچني�ن اهميت و 
بايس�ته هاي موضوع جهاد تبيين توس�ط 
حجت االس�الم س�عيد صل�ح ميرزاي�ي 
گردآوري شده و انتشارات انقالب اسالمي 

آن را منتشر كرده است. 
اي�ن كت�اب در پن�ج فص�ل ب�ا عناوين و 

موضوعات زير تدوين شده است:
فصل اول: كليات، ب�ه تعريف جهاد و جهاد 
تبيي�ن و همچنين فواي�د و آث�ار تبيين و 

مطالبي از اين دست پرداخته است. 
فص�ل دوم: الزام�ات جه�اد تبيي�ن، ب�ه 
سياست ها و بايدها و نبايدهاي اين فريضه 

اختصاص دارد. 
فصل س�وم: روش ها و انحا، مربوط به برخي 
روش هايي است كه در بيانات رهبر انقالب به 

آن اشاره شده است. 
فصل چهارم: موضوعات نيازمند تبيين، در 
بيانات رهبر، موضوعاتي مورد مطالبه قرار 
گرفته اس�ت كه مجاهدان اين عرصه الزم 
اس�ت تبيين اين موضوع�ات را در اولويت 
قرار دهند و در اين فصل به بيش از 30 مورد 

از اين موارد، پرداخته شده است. 
فصل پنجم: وظايف اقشار خاص، به وظايف 
اقش�ار و نهاده�اي مختلف در اي�ن زمينه 

اختصاص يافته است. 

 جهاد تبيين در انديشه 
حضرت آيت اهلل  خامنه اي

  ناشر: انتشارات انقالب اسالمي
  نويسنده: سعيد صلح ميرزايي
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