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Abstract
Soft war is one of the largest and most sophisticated strategies of America and its
Western allies for political change in the Islamic Republic of Iran. Supreme leader
of revolution in the last two decades have introduced the soft war as the strategy of
the enemy against the Islamic Republic. In this field, in order to better understand
the society and elites, he has presented and well spoken explanation the soft with
different literature. His Holiness met with a large gathering of Basij in 1388, said:
soft war is a war by cultural and advanced sophisticated means. Also during the
meeting with the families of the martyrs of Kurdistan in 1388 said: Soft War is the
invasion to the boundaries of faith, belief and culture. Leader of the Islamic
Revolution after the events of the tenth presidential election spoke about the enemies
'soft war against the Islamic Republic which has been happened and declared that
country's current priorities should be to deal with the enemies' soft war. In soft war,
enemy use the soft power, by means of cultural and mass media and try to achieve
its goals. In order to confront the soft war there should be soft power, which is one
of the main mechanisms to promote the culture of sacrifice and martyrdom in the
society. This culture must diligently considered in cultural, social and economic
planning, until the public space of our society be ready to accept the best and most
effective high culture.
Keywords: Culture of Sacrifice and Martyrdom, Soft War, Cultural Invasion of the
Enemy.
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چکیده
گ) نتم یکی از گستتدهتتین و پیچیدهتتین راهبتدهای آمتیکا و متحدان غتبی آن بتای ایجاد تغییتات سیاسی در
گمهوری اسالمی ایتان است .رهبت معظم انقالب در دو دهه اایت ،مهمتتین راهبتد دشمن علیه گمهوری اسالمی را،
گ) نتم معتفی کتدهاند .ایشان در این زمی)ه ،به م)ظور ش)اات بیشتت گامعه و نخبگان ،گ) نتم را با ادبیات
مختلف معتفی و به اوبی تبیین فتمودهاند .معظم له در دیدار با گمع زیادی از بسیجیان کشور در سال  2266فتمودند:
گ) نتم ،یع)ی گ) بهوسیله ابزارهای فته)گی و پیشتفته .همچ)ین در دیدار با اانوادههای شهدای استان کتدستان
در سال  2266فتمودند :گ) نتم ،یع)ی تهاگم به متزهای ایمانی ،عقیدتی و فته)گی .رهبت معظم انقالب اسالمی در
پی حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست گمهوری ،از به راه افتادن گ) نتم دشم)ان علیه گمهوری اسالمی
سخن گفت)د و اولویت ک)ونی کشور را مقابله با گ) نتم دشم)ان اعالم کتدند .در گ) نتم ،دشم)ان از قدرت نتم
استفاده کتده ،با استفاده از ابزارهای فته)گی و رسانههای گتوهی درصدد دستیابی به اهداف اود هست)د .ل ا بتای
مقابله با گ) نتم باید از قدرت نتم استفاده کتد؛ که یکی از اصلیتتین این سازوکارها تتوی ،فته) ای ار و
شهادت در گامعه است .این فته) بایستی با گدیت در بتنامهریزی فته)گی ،اگتماعی و اقتصادی کشور مدنظت قتار
گیتد؛ تا ای)که فضای عمومی گامعه ما از وگود این فته) متعالی بهتتین و بیشتتین تیثیت را بپ یتد.
کلیدواژهها :فته)

ای ار و شهادت ،گ)

نتم ،تهاگم فته)گی ،ایتان ،دشمن.
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مقدمه
مقام معظم رهبتی از ابتدای دهه  ،62روش)گتیهای فتاوانی درباره اهمیت تهاگم فته)گی و
گ)

نتم دشمن علیه گمهوری اسالمی داشتهاند .ایشان آرایش تهاگمی فته)گای دشامن را علیاه

انقالب بسیار اطتناک معتفی کتده ،در اهمیت گ)

ناتم ،اطات آن را «بتابات باا گ)ا

نظاامی»

معتفی میک))د .همچ)ین معظم له معتقدند« :امتوز فوریتتین هادف دشام)ان ،تساخیت پایگاههاای
فته)گی در کشور است» (پیام ک)گته گامعه اسالمی دانشجویان در مشهد. 2262 ،
دانشم)دان علاوم سیاسای و استتاتژیساتها از م)ظاتی ،قادرت را باه ناتم 2و ساخت 3تقسایم
میک))د (علیپور . 2 :2266 ،اصطالح تهدید نتم از گمع دو کلمه «تهدید» به مع)ی تتساندن و بایم
دادن و «نتم» به مع)ای هت چیز مالیم تشکیل شده است .گ)

یا بتاندازی ناتم ،از مفااهیمی اسات

که تقتیباً از اواات دهه  62و اوایل دهه  62میالدی ،مورد توگه متاکز ااالعاتی  -ام)یتی در غاتب
قتار گتفت و از اوایل دهه  32میالدی وارد فاز عملیاتی شد .از همان زمان که دگتگونیهاای ناتم
به متحله اگتا رسید ،تعاریف گوناگونی از ماهیت آن ارائه شده است که در زیت به بتاای از آنهاا
اشاره میک)یم:
ا اگتای بتنامههای حسابشده مسالمتآمیز به م)ظور تغییت سیستم سیاسای یاک کشاور و یاا
ایجاد تغییت و تحول مورد نظت در حاکمان و متدم گوامع مادنظت ،از تعااریفی اسات کاه باه
شااصهها و اهداف اصلی گ)

نتم اشاره دارد (عتبی و حاتمی3 :2233 ،

.

ا گوزف نای 2قدرت نتم را «توانایی شکلدهی تتگیحات دیگتان» تعتیف کتد .وی قادرت
سخت را به «قدرت بتای اگبار» و قدرت نتم را باه «قادرت باتای گا ب و اق)ااع» تعتیاف
میک)د (ملکی و حاتمی. 76 :2233 ،
ا کتالنتزیک ،9پژوهشگت ب)یاد کارنگی ،5قدرت نتم را اینگونه تعتیف میک)د« :قدرت ناتم
به آن دسته از قابلیتها و تواناییهای کشور ااالق میشود که با بهکارگیتی ابزاری چاون
1- Soft Power
2- Hard Power
3- Joseph Nye
4- Krlantzyk
5- Carnegie
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فته)

 ،آرمان یا ارزشهای ااالقی به صورت غیتمستقیم بات م)اافع یاا رفتاار ،موگودیات

سایت کشورها اثت میگ ارد ».به گفتاه گاین شاارب ،2هادف گ)ا

ناتم تغییات دولتهاای

نامطلوب یا فتوپاشی حکومتها و کسب قدرت سیاسی اسات و باه صالحالبی ،اعتقاادات
ااالقی و م هبی ربطی ندارد .گ)

نتم گزی)های به گای گ)ا

ساخت و مسالحانه باتای

رویارویی با حکومتهای مورد نظت است (رنجبتان. 33 :2266 ،
نتم علیه ایاتان در مقطاع فعلای را بایاد ناشای از گساتتش حاا ت)فات از

کلید اوردن گ)

آمتیکا در گهان دانست که به نظت ستان کاخ سفید« ،ایتان» متکز اصلی ایجاد این ت)فت و گساتتش
آن است.
مقام معظم رهبتی در یک راهباتد بل)دمادت ،از مفااهیم تهااگم فته)گای ( 2262تاا نااتوی
فته)گی 2265( 3و گ)

نتم ( 2266به ع)وان دغدغههای اصلی کشور یااد میک))اد (رنجباتان،

. 26 :2266
جنگ نرم

تهدید نرم

ناتوی فرهنگی

شبیخون فرهنگی

تهاجم فرهنگی

شک)  -1فرایند تکوین جنگ نرم ا استنتاج از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظلهالعالی
املکی و حاتمی78 :1392 ،

گاه بتای مفاهیم و واژهها حامل تغییتات پارادایمی 2هست)د .مفاهیمی همچون گ)ا

ناتم و

تهدید نتم ،از این گمله به شمار میآی)د .آنها ت)ها به ظهاور شایوههای گدیاد مباارزه یاا تحاوالت
سیاسی و ام)یتی نو پدید اشاره ندارند ،بلکه فتاتت از آن ،ابت از ظهاور مکتاب گدیادی در عتصاه
رقابتها و مخاصمههای بینالمللی میده)د (رنجبتان . 33 :2266 ،باا توگاه باه مطالاب ذکتشاده،
بهتت میتوان ضتورت و اهمیت این موضوع و انتخاب آن را درک کتد .ب)اابتاین ،ضاتوری اسات
با توگه به موفقیت و گایگاه حساس و راهبتدی گمهوری اسالمی ایتان ،به شکل گدی و شایساته
با این گبهه گ)گی بتاورد کتد و ساازوکارهای الزم را در حوزههاای نظاتی و کااربتدی فاتاهم
1- Jane Sharb
2- Cultural NATO
3- Paradigm
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ساات به اور مسلم ،یکی از مهمتتین ابزارهاای گمهاوری اساالمی ایاتان در ایان گ)ا
«تتوی ،فته)

ناابتابت

ای ار و شهادت در کشور» است .ل ا این مقاله که به صورت کاربتدی -توسعهای و

با روش بترسی توصایفی اا تحلیلای اسات و ااالعاات ماورد نیااز آن از متاکاز علمای ،مجاالت،
کتابخانهها و اس)اد کساب شاده و از شابکهها و پایگاههاای ااالعرساانی ،مان)اد :ای)تتنات و کتاب
تاریخی و م هبی نیز بهته بتده است؛ میکوشد تا راهکارهای تتوی ،فته)ا
کشور را به م ابه ابزاری بتای مقابله با گ)

ای اار و شاهادت در

نتم دشمن تبیین ک)د.

مبانی نظری
د جنگ
گ)

نرم1

نتم ،روشی بتای غلبه یک اتف بت اتف دیگت بدون استفاده از ابزار و تجهیازات نظاامی و

قوه قهتیه است که به صورت گ بی و اق)اعی انجام میگیتد .در این گ)

مهاگم تاالش میک)اد

که با اقدامات نتمافزارانه بت حوزه افکار و باورهای گامعه هدف تیثیت گا ارد و باا ایجااد تغییاتات
اساسی در این حوزه ،اتف مقابل را تسلیم اود ک)د (عتبی و حاتمی. 3 :2233 ،
د ماهیت جنگ نرم
ماهیت گ)

نتم ،به ماهیت قدرتی بتمیگتدد که در این گ)

از آن استفاده میشود .این گ)

ماهیتی غیتاشونتآمیز دارد و بت همین اساس ،غیتملموس و زیتسطحی است.
د اهداف در جنگ نرم
در گ)

سخت ،اهداف عمدتاً متاکز نظامی ،م)ابع و ذاایت راهبتدی ،متاکز ص)عتی و اقتصادی و

نیز گمعیت است .مهاگم با تختیب این اهداف به دنبال تسالیم کاتدن ااتف مقابال اسات .امّاا در
گ)

نتم مهاگم با به کارگیتی قدرت ناتم،در پای رسایدن باه اواساتههایش از اتیان گا ب و

متقاعد سااتن اتف مقابل است .در گ)

نتم ،دشم)ان بتای رسیدن به چ)ین وضعیتی چهاار ناوع

تغییت را به صورت فتای)دی دنبال میک))د:
 ایجاد تغییر در باورها
باورها و اعتقاادات در هات گامعاهای ریشاه و اسااس فته)ا

آن محساوب میشاود .اگات در هات
1- Soft War
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گامعهای فته)

عامل اصلی در گهتدهی باه زنادگی ،حتکاات و رفتارهاا باه حسااب آیاد ،در

فته)

که مجموعهای از ع)اصت ،آن را تشکیل میدهد ،اعتقادات و باورها نقشای اساسای دارناد.

در گ)

نتم هدف اصلی و اساسی که مهاگم مورد توگه قتار میدهد و به دنباال ایجااد تغییات در

آن است ،همین باورها و اعتقادات میباشد (نوروزی و همکاران. 37 :2266 ،
 ایجاد تغییر در افکار و اندیشهها
افکار و اندیشههای متدم هت گامعه را باورها و اعتقادات آن گامعه میسازد .بدیهی است چگونگی
فکت کتدن در یک گامعاه دی)ای و ما هبی ،متفااوت از فکات کاتدن و اندیشایدن در یاک گامعاه
غیتدی)ی و غیتم هبی است .گ)

نتم در پی از پای در آوردن اندیشه و تفکت گامعه هادف اسات

تا حلقههای فکتی و فته)گی آن را سست کتده ،با بمباران اباتی و تبلیغااتی ،در نظاام سیاسای -
اگتماعی حاکم تزلزل و بیثباتی تزرین ک)د (ماه پیشانیان. 59-69 :2267 ،
 ایجاد تغییر در رفتارها
ایجاد تغییت در رفتارها ،از دیگت اهداف مهاگم در گ)ا
اتین گ)

ناتم اسات .هتگااه مهااگمی بخواهاد از

نتم ،بت ملتی تسلال پیدا ک)د و او را تسلیم اود سازد ،تالش میک)د تا رفتارهای متدم

آن گامعه را آن گونه که میاواهد تغییت دهد .چ)انچه مهاگم از اتین گ)

نتم بتواند در باورها،

اعتقادات ،افکار و اندیشههای گامعه هدف تغییت ایجاد ک)اد ،موفان میشاود باه راحتای رفتارهاای
متدم گامعه هدفش را نیز تغییت دهد.
مدلهای رفتاری در هت گامعهای بتاساس باورها و افکار متدم آن گامعه شکل میگیاتد .لا ا
با تغییت این باورها و افکار ،مدلهای رفتاری گدیادی گاایگزین مادلهای رفتااری قبلای میشاود
(نوروزی و همکاران. 37-36 :2266 ،
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 ایجاد تغییر در ساختار سیاسی
در گ)

نتم ،سلطه بت یک گامعه ،هدف نهایی مهاگم باه حسااب میآیاد .در واقاع ،اگات اماتوز

دشم)ان علیه گمهوری اسالمی گ)

نتم به راه اندااتهاند ،به دنبال ساقال کتدن گمهوری اسالمی

و سلطه بت کشور ایتان هسات)د .رماز مانادگاری و مقاومات یاک نظاام سیاسای در بتابات فشاارهای
ااارگی و دشاام)ان ،حمایتهااای گساتتده ،همهگانبااه و مسااتمت ماتدم از آن نظااام سیاساای اساات.
در واقع ،پیوند عمین ملت با دولت و بتاورداری یک نظام سیاسی از حمایتهای متدمی ،موگاب
میشود تا آن نظام بتواند در بتابت هت نوع فشار و توائه اارگی مقاومت ک)د و شکستناپ یت شود.
در گ)

نتم دشم)ان یک ملت و نظام سیاسی آن ،تالش میک))د تا با ایجااد تغییات در اعتقاادات،

باورها ،افکار و اندیشههای متدم ،رفتارهای حمایتی از نظام سیاسای را باه رفتارهاای غیتحماایتی و
چالشی تغییت ده)د .چ)انچه در این فتای)د ایجاد تغییت ،عامل گ)ا

ناتم موفان شاود ،باه راحتای باا

مشتوعیتزدایی و مقبولیتزدایی از نظام سیاسی در میان متدمش ،میتواند با کمک همان متدم و
بتاساس باورها ،اعتقادات ،افکار و رفتارهای گدیاد ،ساااتار سیاسای را تغییات داده ،نظاام سیاسای
دلخواه اود را مستقت سازد (عتبی و حاتمی . 3-22 :2233 ،ب)ابتاین ،اهداف فتای)اد گ)ا

ناتم را

میتوان در مدل زیت االصه کتد:

شک)  -2اهداف جنگ نرم اترسیم ،نگارندگان1392 ،

ابعاد و راهکارهای مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری
 .2اتحاد متدم و گتیانهای سیاسی ،و دوری از ااتالف ،تتدیاد و بادبی)ی :دشام)ان نظاام هماواره
سعی کتدهاند با ایجاد ااتالف ،چ)ددستگی و تقابل و در نهایت ،درگیتی بین اقوام و ما اهب
گوناگون و همچ)ین ت)ش بین گتیانهای سیاسی ،هم در بعد ملی و هم در سطح گهان اساالم،
به اهدافشان بتس)د .مقام معظم رهبتی در اینباره میفتمای)د« :دشمن در گ)
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با استفاده از ابزارهای فته)گی و ارتباااتی پیشتفته و با شایعه و دروغپتاک)ی و استفاده از بتای
بهانه ها ،میان آحاد متدم تتدید ،بدبی)ی و ااتالف ایجاد ک)د ...در قضایای پا از انتخابات ،باه
بهانه انتخابات ،ایجاد تتدید و ااتالف کتدند تا دلهای ماتدم نسابت باه یکادیگت و نسابت باه
مسئوالن چتکین شود و در چ)ین فضای مشوش و شلوغی ،ع)اصت مغتض ،اائن و دستآماوز
ااود را بااتای کارهااای اااللگتانااه وارد صاح)ه ک))ااد؛ امااا بااه دلیال بصاایتت مااتدم بااه نتیجااه
نتسیدند .»...هت اقدامی که موگب مغشوش و تهمتآلود شدن فضاا شاود و ماتدم را نسابت باه
یکدیگت بدبین و متدد ک)د ،به ضتر کشور است ...من اصتار دارم که آحاد متدم و گتیانهای
مختلف سیاسی ،همه با یکدیگت متحد ،در مقابل آن افاتاد معادودی باشا)د کاه مخاالف اصال
انقالب و استقالل کشور هست)د و هدف آنها تقادیم کشاور باه آمتیکاا و اساتکبار اسات ...باه
کسانی که بهدنبال مصالح کشور هست)د ،توصیه میک)م از این ااتالفهای گزئی و غیتاصولی
صتف نظت ک))د» (دیدار با هزاران نفت از بسیجیان ستاست کشور . 2266 ،ایشان همچ)ین با تیکید
بت تحکیم وحدت و بتوز نشانههای آن میفتمای)د« :امتوز نشانههای وحدت عماومی و همادلی
متدم قابل مشاهده است که م)اظت بینظیات آن ،حضاور ماتدم در نمازهاای گمعاه مااه مباارک
رمضان ،حضور گستتده در راهپیماایی روز قادس و حضاور باا عظمات در نمااز عیاد فطات در
ستاست کشور است ...همه باید در مقابل این وحدت ست تعظیم فتود آورند و در گهت تحکایم
آن تالش ک))د ...باید هتآنچه که امکان پ یت است در گهت حفظ و تقویت وحدت ما هبی و
وحدت قومی تالش شود» (دیدار با رئیا و نمای)دگان مجلا ابتگان رهبتی. 2266 ،
 .3تقویت و پتبار کتدن فعالیتهاای فته)گای و ه)اتی :از دیادگاه رهبات معظام انقاالب اساالمی،
نیتوهای فته)گی نقشی بسیار حساس و مهم در باورسازی وگود تهاگم فته)گی و مقابله باا آن
دارند .ایشان با بیان ای)که حتکت عظیم انقالب اسالمی ه)وز در اوایل راه اود است ،با تیکیاد
بت تیثیت ه)ت میفتمای)د« :من به شما عتض میک)م که این حتکت عظیم انقالب اساالمی ،یاک
حتکت تمامشده نیست .حاال یک گوشه از لشکت آن من و شماییم که حاال یک ذره م الً اهال
ادب و فته)

الساماوات و االرض»؛  ...ایان حتکات
و ای)ها محسوب میشویم؛ «و للَّّه گ)اود ّ

عظیمى که با انقالب اسالمى شتوع شد ،یک حتکت تمامشده نیست؛ مطلقاً تمامشاده نیسات،
آن حتکت ادامه دارد .همی)ى که حاال معمول شده که در بیانها و در تلویزیون و توى تبلیغات
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و توى دادگاه و توى زبان همه ،میگوی)د :گ)
یع)ى االن گ)

نتم؛ راست است ،ایان یاک واقعیات اسات؛

است .البته این حتف را من امتوز نمیزنم ،من از بعد از گ)

 -از ساال -76

همیشه این را گفتهام؛ بارها و بارها .علت این است که من صح)ه را میبی)م؛ چه بک)م اگت کسى
نمیبی)د؟! ...این تمام نشده .چون تمام نشده ،همه وظیفه داریم .وظیفه مجموعه فته)گى و ادبى
و ه)تى هم وظیفه مشخصى است :بالغ ،تبیین؛ بگویید ،اوب بگویید .من همیشه تکیه بات ایان
میک)م :بایستى قالب را اوب انتخاب ک)ید و ه)ت را بایستى تمامعیار توى میدان بیاورید؛ نباید
کم گ اشت ،تا اثت اودش را بک)د» (دیدار با گمعای از شاعتا ،فتهیختگاان و اهاالی فته)ا

،

. 2266
 .2امید به آی)ده و دیدی اوشبی)انه همتاه با اعتماد به نفا به دور از ناامیدی :مقام معظم رهباتی،
امید و اعتماد به نفا را سبب ناامیدی مخالفان دانسته ،در اینباره میفتمای)د« :مخدوش کاتدن
نشانههای امید و تبدیل آنها به نشانههای ییس و تتدید و القای بنبست و سیاه نمایی و در نهایت
گتفتن پویایی گامعه یکی از اطاوب مخالفاان اسات» (دیادار باا رئایا و نمای)ادگان مجلاا
ابتگان رهباتی . 2266 ،ایشاان در اینبااره باهاور صاتیح در دیادار باا نخبگاان میفتمای)اد:
« عزیزان من! شتب اصلی فعالیت درست شما در این گبهه گ)

نتم ،یکی نگاه ااوشبی)اناه و

امیدوارانه است .نگاهتان اوش بی)انه باشد .ببی)ید ،من در مورد بعضیتان به گای پدربزرگ شاما
هستم .من نگاهم به آی)ده ،اوش بی)اناه اسات؛ ناه از روی تاوهم ،بلکاه از روی بصایتت .شاما
گوانید -متکز اوشبی)ی -مواظب باشید نگاهتان به آی)ده ،نگاه بدبی)انه نباشد؛ نگاه امیدواراناه
باشد ،نه نگاه نومیدانه .اگت نگاه نومیدانه شد ،نگاه بدبی)انه شد ،نگاه «چه فایدهاى دارد» شد ،باه
دنبالش بىعملى ،به دنبالش بىتحتکى ،باه دنباالش انازوا اسات؛ مطلقااً دیگات حتکتاى وگاود
نخواهد داشت؛ همانى است که دشامن مایاواهاد» (دیادار باا دانشاجویان و نخبگاان علمای،
 . 2266ایشان هم چ)ین میفتمای)د« :باید درست در گهت مخالف بتنامه دشامن کاه باه دنباال
ایجاد فضای ییس و ناامیدی در دانشگاههاست ،حتکت و محایال درس و دانشاگاهها را فضاای
امید به آی)ده کتد» (دیادار باا گمعای از اساتادان و اعضاای هیایت علمای ،نخبگاان و ر ساای
دانشگاهها و متاکز تحقیقاتی . 2266 ،ایشان همچ)ین با تیکید بت مسئله اعتماد باه نفاا در باین
دانشجویان میفتمای)د« :چتا من مسئله اعتماد به نفا را اصالً مطتح میک)م؟ مگت در کشور چه
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اتفاقى افتاده که ب)ده اصتار دارم روى اعتماد به نفا ملتمان یا گوانانمان تکیه ک)م؟ توضایحى
وگود دارد .ملت ما بت اثت انقالب ،بت اثت دفاع مقدس ،بت اثت تیثیت شخصیت ویژه امام -که حاال
بعد اگت انشاءاللَّّه یادم ماند ،اشاره میک)م که در ایجاد اعتمااد باه نفاا ملاى ،شاخص اماام و
ع)اصت تشکیلده)ده شخصیت او ،یکى از بیشتتین تیثیتهاا را داشات -و بات اثات پیشاتفتهااى
گوناگون ،امتوز به یک نصاب قابل قبولى از اعتماد به نفا دستیافته است .بیم آن هست که
در عتصه گ)

هاى روانى و تبلیغاتى و به اصطالح گ)ا

ناتم باین ماا و دشام)انى کاه بسایار

اصتار بت ادامه این نبتد دارند ،این اعتماد به نفا یا ادشه پیادا ک)اد ،تضاعیف بشاود ،متزلازل
بشود یا الاقل در حدى که ملت ما به آن احتیا دارد ،پیش نتود .ما در نیمه راهیم .من به عیاان
مىبی)م که در ذهن ،زبان و عمل بسیارى از بتگستگان کشورمان این اعتماد باه نفاا ه)اوز باه
حد نصاب الزم نتسیده است» (دیدار با دانشجویان دانشگاههای استان یزد. 2267 ،
 .9راهاندازی کتسیهای آزاداندیشی و نظتیاهپاتدازی آزاد :باا توگاه باه ای)کاه دساتگاه تبلیغای و
رسانهای فته)گی استکبار با ارائه اابار و ااالعات شبههانگیز و اغلب نادرست در زمی)ه رهبتان
و نهادهای گمهوری اسالمی درصدد القای ناکارامدی گمهوری اسالمی ایتان و ایجاد شک و
شبهه در مورد ارزشهای دی)ی و ه)جارهای م هبی هست)د ،وگود تمهیداتی به م)ظور تبادل آرا
و اندیشهها بتای گتیانهای سیاسی کشور امتی بسیار ضاتوری باه نظات مایرساد .مقاام معظام
رهبتی در این زمی)ه میفتمای)د« :بهتتین زمی)اه باتای ایجااد فضاای اظهاارنظت آزاد ،تساتیع در
راهاندازی کتسیهای آزاداندیشی در دانشگاه اسات» (دیادار باا گمعای از اساتادان و اعضاای
هییت علمی ،نخبگان و ر سای دانشگاهها و متاکز تحقیقاتی. 2266 ،
 .5بصیتت آحاد گامعه و به ویژه نخبگان :بصیتت یکی از مهمتتین راهبتدهای ارائاهشاده و ماورد
تیکید مقام معظم رهبتی ،بهویژه درباره حوادث بعد از انتخاباات و فت)اه اایات ،باتای مقابلاه باا
گ)

نتم است .ایشان در گمع متدم اونگتم چالوس و نوشهت در ارتبااب باا ضاتورت وگاود

بصیتت میفتمای)د« :بصیتت قطبنماای حتکات صاحیح در اوضااع اگتمااعی پیچیاده اماتوز
است؛ بهگونهای که اگت کسی این قطبنما را نداشات و نقشاهااوانی بلاد نباود ،ممکان اسات
ناگهان اود را در محاصته دشمن ببی)د .اگت بصیتت نباشد ،انسان حتی باا نیّات ااوب ممکان
است گمتاه شود و در راه بد قدم بگ ارد» (در گمع متدم ااونگتم چاالوس و نوشاهت. 2266 ،
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معظم له دلیل تمتکز دشمن روی اواص را نفوذ آنها در میان متدم دانسته ،میفتمای)د« :اماتوز
به گمان من ،هدف و آما دشمن« ،اواص» است .مینشی))د اتاحی میک))د تا ذهان ااواص
را عوض ک))د ،بتای ای)که بتوان)د متدم را بکشان)د ،چون اواص تیثیت میگ ارناد و در عماوم
م تدم نفوذ کلمه دارند .یکی از وظایف اصلی امتوز من و شما همین است .ما بصیتت اودماان
را در مسائل گوناگون تقویت ک)یم و بتوانیم انشاءاهلل بصیتت مخاابان و مستمعان اودماان را
هم زیاد ک)یم» (دیدار با رئیا و نمای)دگان مجلا ابتگان رهبتی . 2266 ،ایشان با تیکیاد بات
نقش نخبگان و اواص گامعه در اشاعه بصیتت میفتمای)د« :بصیتت مهم است .نقش نخبگاان
و اواص هم این است که این بصیتت را نه فقال در اودشان ،در دیگتان هم به وگود بیاورند.
آدم گاهی میبی)د که متیسفانه بعضی از نخبگان اودشان هم دچار بیبصیتتیاند ،نمایفهم)اد.
اصالً ملتفت نیست)د .یک حتفی ناگهان به نفع دشمن میزن)د» (در گمع اعضای دفتات رهباتی و
سپاه ولی امت. 2266 ،
 .7ایستادگی و عدم سازش در بتابت دشم)ان انقالب و نظام اسالمی :شاید بتوان صالبت و ایستادگی
حضتت امام(ره  ،مقام معظم رهبتی و ملت ایتان اسالمی را بت ست ارزشهاا ،در بتابات فت)اههاا،
فزوناواهیها ،فشارها و تهدیدهای دشم)ان گمهاوری اساالمی ،رماز موفقیات نظاام در مهاار
گ)

نتم دشم)ان دانست .استکبارستیزی در اطبههای نمااز گمعاه تااریخی  33ااتداد 2266

توسال مقام معظم رهبتی بهاور ویژه مورد تیکید قتار گتفت .رهبت معظام انقاالب در اینبااره
میفتمای)د« :به صتاحت اعالم میک)یم ما با استکبار و نظام سلطه و تسلال چ)د کشور بات گهاان
مخالفیم و نخواهیم گ اشت این چ)د دولت با ستنوشت دنیا بازی ک))د» (دیدار با هزاران نفت از
متدم آذربایجان . 2266 ،ایشان در دیدار باا ماتدم مازنادران ،حجات را بات اساتکبار گهاانی و
گتیان مصلحتاندیش ،سازشکار و تحمیلگات داالای تماام کتدناد و فتمودناد« :در مقاااعی
بتای اتاحیهای دشمن بتای وادار کاتدن نظاام اساالمی باه باا دادن باوده اسات؛ اماا اماام
بزرگوار هیچ گاه با ندادند و همه بدان)د ما نیز از اتف ملت ایتان و از اتف اود به هیچکا
با نخواهیم داد .ملت ایتان میاواهد ملتی مستقل ،پویا ،حتکتک))ده به گلو ،عامل به احکام
اسالمی و قدرتم)د بتای دفاع از حقوق و عقاید اود باشد .آیا این اواسته به حن گتم اسات؟»
(دیدار با هزاران نفت از متدم مازندران. 2266 ،
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ـ تعریف فرهنگ
فته)

م ل سایت مفاهیم علوم انسانی ،میان صاحبنظتان و نظتیهپتدازان به یکی از مقوالت مغلان

و مبهم میماند و در دایته لفظپتدازیهای بیستانجام ،حیاتان و ساتگتدان اسات و ه)اوز اگمااع
روش)ی بت ست تعتیف آن حاصل نشده است (آقاپور. 33 :2269 ،
تعاریف متعددی ،متجاوز از  272تعتیف ارائه شده است که بعضی از آنها مفهاوم

از فته)

عام و بتای دیگت مفهوم ااصی از این واژه را به دست میده)د.
ـ یکی از اولین تعاریف نسبتاً گامع از فته)

در سال 2662م توسال تایلور 2ارائه شده است.

این متدمش)اس انگلیسی اعتقاد داشت که فته)

عبارت اسات از :مجموعاه پیچیادهای از

علوم ،دانشها ،ه)تها ،افکار ،اعتقادات ،قوانین و مقترات ،آداب و رسوم ،س)تها و بهاور
االصه ،تمام آمواتهها و عاداتی که یک انسان به ع)وان عضو گامعه اا میک)د.
ا فته)

مجموعه پیچیدهای است که دربتگیتنده دانست)یها ،اعتقاادات ،ه)تهاا ،ااالقیاات،

قوانین ،عادات و هتگونه توانایی دیگتی است که بهوسیله انسان بهع)وان عضو گامعه کسب
شده است (دانش)امه سازمان پژوهش و بتنامهریزی آموزشی .
ا باه اعتقااد «سامئت» گامعهشا)اس آمتیکاایی ،فته)ا

مجموعاه آداب و رساوم ،سا)تها و

نهادهای اگتماعی است.
ا اسپ)ست در کتاب اصول گامعهش)اسی اود از فته)
میک)د و درصدد گدا سااتن فته)

بهع)وان محیال فوق گسمانی انسان یاد

از عوامل گسمانی و ابیعی است .وی اعتقاد داشات

که محیال فوق گسمانی ااص انساان اسات ،درحالیکاه انساان از لحااظ دو محایال دیگات
(ابیعی و گسمانی با حیوان دارای وگه مشتتک است (عتبی و حاتمی. 5 :2233 ،
ا بتاساس اندیشههای رهبت انقالب ،فته)

به مع)ای ااص بتای یک ملت ،عبارت اسات از

ذه)یات ،اندیشهها ،ایمانها ،باورها ،س)تها ،آداب و ذایتههای فکتی و ذه)ایا .]2بخاش
عمده فته)

 ،همان عقاید و ااالقیات یک فتد یا گامعه است .رفتارهاای گامعاه هام کاه

گزو فته)

یک ملت است ،بتااسته از هماان عقایاد اسات .در واقاع،

عمومی و فته)

عقاید یا ااالقیات ،رفتارهای انسان را شکل میده)د و بهوگود میآورند.
1- E. B. Taylor
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از تعاریف فوق یک وگه مشتتک میتوان یافت و آن وگود سلسلهای از باورها و اعتقاادات
عجینشده در انسان است که ضمیت نااودآگاه او را هدایت میک)د و به قاول «ادگاار شااین» الیاه
مص)وعات و ابداعات ،ارزشها و مفتوضات اساسی وگود انساان را اشاغال کاتده اسات (عتبای و
همکاران. 22 :2233 ،
د اهمیت فرهنگ
بتای گامعه ،همچون حافظه بتای انسان است (تتیان دیا . 37 :2266 ،اهمیت فته)

فته)

بااهاور کلاای میتااوان در دو گ)بااه االصااه کااتد :نخساات ،گایگاااهی کااه فته) ا
موگودیت گامعه دارد و دیگتی ،نقشای کاه فته)ا

در هویاات و

در پیشاتفت گواماع ایفاا میک)اد .بیشاک

باالتتین و واالتتین ع)صتی که در موگودیت هت گامعه داالت اساسی دارد ،فته)ا
است .اساساً فته)

را

آن گامعاه

هت گامعه هویت و موگودیت آن گامعاه را تشاکیل میدهاد (قتباانی:2262 ،

. 23-33
گتوهی از گامعهش)اسان از فته)

تقسیمب)دی متفااوتی باا ع)اوان فته)ا

ساختافزاری و

نتمافزاری مطتح کتده و آن را دارای دو گ)به اساسی دانستهاند.
د فرهنگ سختافزاری و نرمافزاری
 .2فته)

سختافزاری :شامل ابزارها و اشیایی که سااته و به ارث گ اردهاند.

 .2فته)

نتمافزاری :شامل رسمها ،اعتقادات ،علوم و ه)ت که عمدتاً محصول زبان و اال است .به

هت حال ،یافتن نقطه اتصال فته)

ساختافزاری و نتمافازاری گامعاه در بهتهباتداری آن و در

گهت توسعه یا تکمیل و یا حتی تصحیح گامعه نقش مهمی دارد.
د ارزشها
ارزشها «ایدههایی هست)د که بتای آنها احتتام قائل هستیم» (کاظمی و سعیدی . 2262 ،ارزشها را
به دو دسته زیباییش)اسی و ااالق تقسیم میک))د .ارزشهای ااالقی گ)به دستوری دارند و آنها را
به «ایدههایی که بتای آنها احتتام قائلیم و رفتار ما را هدایت میک))اد» تعتیاف مایک)یم .همچ)این
ارزشها را مجموعه تتگیحهایی که یک نفت دارد ،تعتیف میک))د (علیپور. 2 :2266 ،
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د ایثار
کلمه ای ار باب افعال از ماده آثت یوثت به مع)ای او را بت اود بتگزید و بتتتی داد (گت . 3 :2272 ،از
ای ار تعابیت و تعاریف مختلفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره میک)یم :ب ل و بخشش ،تاتگیح
دادن بعضی بت بعضی دیگت ،گ شت کاتدن از حان ااود باتای دیگاتان (دهخادا. 2277 :2267 ،
بتگزیدن و م)فعت غیت را بت اود مقادم داشاتن (اناوری . 232 :2262 ،ای اار در اساالم باه مع)اای
تالش ،فداکاری ،بخشش و ااالص در راه ادا آمده است که بیانگت رشد و معتفات الهای انساان
است و با مفاهیمی همچون شهادت ،ایتاواهی و دیگتاواهی همتاه است.
د شهادت
واژه شهید به مع)ای شاهد ،گواه و کشتهشده در راه ادا آمده است .شهید از ریشاه شاهد در لغات
عتب با مشتقات متعدد در اصل به مع)ی حاضت بودن در یک محل (نقطه مقابل غایب بودن اسات
(میم)ه. 6 :2265 ،
ظاگت فتد متگی را انتخاب ک)د کاه دارای دو مشخصاه باشاد ،در اساالم از او باهع)وان شاهید یااد
میک))د :اول ،در راه ادا کشته شود؛ دوم ،دو متگی آگاهانه باشد (مهی)ی. 95 :2262 ،
شهادت یع)ی کشته شدن در راه ادا .شهادت متگی آگاهانه ،مقدّس و هدفم)د است (گ)تی،
 265 :2263و صابتی یزدی. 252 :2265 ،
د ترویج
تتوی ،در لغت به مع)ی رای ،کتدن ،متاداول کاتدن و روان کاتدن اسات .تاتوی ،ناوعی تغییات در
گهت توسعه م)ابع انسانی است.
د فرهنگ شهادت
تعاریف متعددی از فته)

شاهادت آورده شاده اسات .فته)ا

شاهادت عباارت اسات از

«مجموعه آگاهیها ،باورها ،آداب ،اعتقادات و اعمالی که موگب وصل شدن انسان به عالیتتین و
واالتتین درگة کمال ،یع)ی متگ آگاهانه در راه ادا میشود .هتگوناه آثاار بااقیماناده از شاهدا
درباره شهادت و شهید ،سیته ،روش و پیام شهیدان و باالاته تتبت پاک و مقدس آناان بخشای از
این فته)

محسوب میشود .تعیین عاشقانهای کاه انساان دنیاوی را در عباور از حیاات ماادی باه
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حیات مع)وی لقاءاهلل ...میرساند (معدنی. 33 :2266،
تعتیف نهایی فته)

شهادت عبارت است از« :آثار باقیمانده از شهید ،اعام از غیاته ماادی

(مع)وی م ل :باورها ،اعتقادات ،القیات ،رفتارها ،اهداف و سایت وگوه مع)وی و الهای شاهید کاه
الهامگتفته از قتآن و معصومین (ع است و آثار ماادی آن کاه عبارتاناد از :تتبات پااک شاهید،
وسایل شخصی ،اسامی ایابانها ،متاسم متبوب به شهید ،آثار مکتوب و کالً هات چیازی کاه قابال
مشاهده و لما بوده ،یادآور شهید باشد».
در تعتیف شهادت میتوان سه نگاه داشت :قبل از شهادت ،حین شهادت و بعد از شهادت ،و
بتاساس آن مقااع و ویژگیهای آن و زمان مورد نظت ،تعتیف ارائه داد .میتوان این مقااع را گدا
دید یا به همه پیوسته .همچ)ین میشود یک مقطع را مب)اا قاتار داد یاا ای)کاه باه عوامال و ماواردی
پتداات که م)ت ،به شهادت میشاود .باه عباارت دیگات ،فته)ا

م)ات ،اسات ،تادریجی درسات

میشود ،شهادت نیز محصولی است که بایستی معتفی شود و شهدا معتف آن فته)

اند .فته)ا

شهادت مجموعه آثار ،اصول و معارفی است که معتف و بتآمده از حیات مع)وی شهیدان راه ادا،
و مبین سیته عملی آنهاست.

کارکردهای مختلف فرهنگ شهادت
 .1فدا کردن جان برای حفظ ارزش ها :در گوامعی که احتتام و وفاداری به ارزشها
یک اصل محسوب میشود و بتای گامعه اهمیت دارد ،در صورت به اطت افتادن ارزشهاایی کاه
مهم هست)د ،در مقااعی از تاریخ ،افتاد گان اویش را کمتت از ارزشها میدان)د و حاضت میشوند
به م)ظور بقا و حیات گامعه و ارزشهای آن گان اویش را فدا ک))د.
 .2عزت نفس بخشیدن به افراد :امام راحال(ره در ایان زمی)اه میفتمای)اد« :اساالم ایان
پیتوزی را حاصل کتده ،شهادت است که این پیتوزی را حاصل کتده ،شهادت هام حفاظ اساالم
است ،از اول اسالم با شهادت پیش بتده ،حاال هم که میبی)ید گوانهای ما شهادت را میاواه)د...
این حا بود که ما را پیش بتد ،این حا شهادت بود ،گلو آمدن بتای اسالم و شهادت بود که ما
را به پیتوزی رساند».
 .3ایجاد هویت و هدف مشترك :مسلفههای شهادت یع)ی گام بتداشاتن در راه اادا و
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متگ داوالبانه در موقع لازوم ،هویات و هادفی مشاتتک را باتای افاتاد گامعاه ایجااد میک)اد و
میتواند الگو و راهکار عملی بتای نسلها و ملل زیت ظلم و ستم باشد.
 .4عامد) همبسدتگی اجتمداعی :عاشااورا ،عازاداری ،نوحاهاوانی ،اماام حسااین(ع و...
مفاهیمی هست)د که موگب همبستگی شیعیان در اول تاریخ مبارزانشان شاده و انگیازهی قاوی باه
م)ظور همدلی ،اتحاد و اتفاق به آنها بخشیده است .ل ا فته)ا

شاهادت یکای از عوامال مهام در

همبستگی اگتماعی محسوب میشود.
 .8ایجاد روحیه ظلم ستیزی و عدالت طلبی :صاحبان سلطه ،ظالمان و مخالفان عدالت
و قسال تا زمانی که مشعل شهادت در گامعاه فاتوزان اسات ،مادام احسااس اطات میک))اد .رهبات
انقالب نیز به اوبی به این مسئله واقف بودهاند« :اسالم در کشور ما میرفات تاا باه تبااهی کشایده
شود ،که با اون شهیدان ملت ما حیات اود را باز یافت» (عتبی و حاتمی. 6 :2233 ،

عمدهترین موانع باز دارنده ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
غ)ی و ناب اساالم ،فته)ا

یکی از بخشهای فته)

ای اار و شاهادت اسات کاه باتای شا)اات

صحیح و کافی درباره ابعاد گوناگون آن و اشاعه آن در سطح گامعه ،عاالوه بات شاتایال و فضاای
م)اسب فتدی و اگتماعی نیازم)د ش)اسایی و رفاع «اصالیتاتین مواناع و عوامال بازدارناده» در ایان
ارتباب هستیم که به عمدهتتین آنها اشاره میشود:
 .2عدم ش)اات صحیح و کافی نسلهای گدید از فته)

ای ار و شهادت بهواسطه ایجااد شاکاف

بین نسل گوان با نسل شهدا و ای ار گتان که م)شی بخشای از مشاکالت باوده اسات و نیاز عادم
پاسخگویی به شبهات فکتی ایجادشده بتای نسل گوان در این زمی)ه؛
 .3تهاگم فته)گی دشم)ان اارگی و داالی در قالب تبلیغات سوءرسانهای و گ)
ع)اصت اصیل فته)

ای ار و شهادت و کامرنا

اسالمی ،از گمله فته)

ناتم نسابت باه

ساااتن پیامادهای

م بت آن بتای گامعه؛
 .2وگود دغدغه اقتصادی ،اگتماعی و فته)گی در سطح گامعه و اولویت م)اافع فاتدی بات مصاالح
همگانی که م)جت به تضعیف باورهای فته)گی  -اسالمی (روحیاه ای اار و شاهادت البای نازد
اقشار مختلف گامعه میشود؛
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 .9نبود ارتباب کافی اانوادههاا باا ساازمانهای فته)گای و ما هبی ،از گملاه :ب)یااد شاهید و اماور
ای ارگتان و همیناور روابال اندک این متاکز با نهادهای علمی و پژوهشی ،به ویژه دانشگاهها
و بالعکا و کمبود محسوس فعالیتهای پژوهشی در این حوزه؛
 .5ضعف در سااتار و محتوای سازمانها و نهادهای م هبی و فته)گی متتبال با اماور ای اارگتان و
شهدا ،از قبیل :ضعف در مدیتیت ،بتنامهریزی ،ک)تتل ،نظارت ،آموزش ،تبلیغ و غیته؛
 .7نهادی)ه شدن بتای رفتارهای غلال و افکار نادرست در اذهان بسیاری از متدم به دلیل عدم تبیین
صحیح فته)ا

ای اار و شاهادت و نیاز بتاوردهاای ت)اد و غلاال در ایان ارتبااب کاه موگاب

گبههگیتی میشود.
 .6بتاورد سلبی و غیتتتبیتی با گوانان ،عدم استفاده از زبان م)اساب ،ضاعف در معتفای الگوهاای
عملی به آنان و کم توگهی به نقش سازنده آنها به همتاه محکم نبودن پایههای فکاتی و عادم
درک صحیح از این مقولهها؛
 .6عدم توگه به اولویتب)دیها ،مقتضیات زمانی و عدم ش)اات کافی از این موانع و راههای مقابله
با آن (عتبی و حاتمی. 26-26 :2233 ،
بت این اساس تا زمانی که این موانع و چالشها متتفع نشوند ،هتگز نمیتوان انتظار داشت که
فته)

ای ار و شهادت در گامعه اسالمی بهاور کامل و صحیح اشاعه یابد و در متحله بعد ،از آن

باهع)وان ابازاری باتای مقابلاه باا گ)ا

ناتم دشاامن بهاته باتد .ایان امات نیازم)اد بیا)ش و تحلیلاای

گامعهش)ااتی و الهیاتی است.

راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
 ش)اسایی عوامل مهم و مسثت در توسعه و تتوی ،فته) -فته)

ای ار و شهادت؛

سازی و ارتقای سطح آگاهیها و باورهای دی)ی متدم در ااول ساال از اتیان رساانهها،

بهویژه صدا و سیما ،سازمانهای مسئول و متولی اماور دی)ای ،ما هبی و فته)گای ،اانوادههاا و
نهادهای آموزشی؛
 -بتنامهریزی بتای نهادی)ه کتدن فته)

ای ار و شهادت در گامعه؛

 ایجاد ارتباب و تعامل متقابل از سوی سازمان ب)یاد شهید و امور ای ارگتان با گوانان بهویژه گوانان91
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دانشگاهی و مدرسهای و نیز بتگزاری نشستهای مشاتتک و تخصصای دورهای و حمایات از
اتین پژوهشهای علمی و عملیاتی آنان ،ایجااد تعامال ساازنده باا ساایت نهادهاای آموزشای و
پژوهشی و استفاده از ایدههای متخصصان و صاحبنظتان در حوزه دین؛
 معتفی شهدا و ای ارگتان به ع)وان الگوهای راستین رفتاری بتای گوانان؛ بتگزاری همایشها ،ک)فتاناها و مسابقات علمی -پژوهشای در قالاب فتاااوان آثاار در ابعاادمختلف فته)

ای ار و شهادت با همکاری ب)یاد شهید ،نهادهای فته)گی و م هبی ،دانشگاهها،

و مدارس و صدا و سیما که عالوه بت گ)به ااالعاتی و آموزشی میتواند ،با تجمع آثار و افکار
مشوق ایف وسیعی در گهت اشاعه و زناده نگاه داشاتن دساتاوردهای دفااع مقادس ،انقاالب
اسالمی ،شهداء و ای ارگتان باشد؛
 رسانههای گمعی ،به ویژه صدا و سیما بهع)وان مهمتتین ابزار ،که هدایتگتی روند کلی فته)گامعه را بتعهده دارند ،میتوان)د در احیا ،رونن ،پیتایهزدایی و زمی)هسازی هت چه بهتت و بیشاتت
این فته)

متعالی نقشی تعیینک))ده ایفا ک))د؛

 حمایاات از مطالعااات و پژوهشهااای دانشااگاهی در قالااب پایاننامااههای تحصاایالت تکمیلاای واتحهای پژوهشی متتبال با فته)

ای ار و شهادت؛

 ایجاد تشکلهای غیتدولتی گوانان و نوگوانان ( NGOبه م)ظور مشارکت در امت تتوی ،فته)ای ار و شهادت و گ ب افتادی که مایل به همکاری هست)د؛
ا افزایش ارتباب با اانوادههای شهدا ،گانبازان و ای ارگتان؛
 معتفی و ش)اساندن اسوههای ای ار و شهادت به نسل گوان در متاسمها و گشنهای م هبی؛ -ساماندهی آرشیو و تدوین بانک ااالعات پژوهشهای فته)

ای ار و شهادت؛

 مبارزه با مظاهت پیدا و پ)هان تهاگم فته)گی؛ زنده نگه داشتن یاد شهدا؛ حضور در آرامگاههای شهدا و تشتیح مسئله شهادت از دیدگاههای مختلف؛ اصالح ذه)یتها در گهت یادآوری مع)ای واقعی ای ار و شهادت؛ تشوین ای ارگتان اهل قلم به تیلیف کتابهای حماسی و ای ارگتی؛ ایجاد هماه)گی میان بخشهای مختلف فته)گی ،اقتصادی ،اگتماعی و سیاسی از اتین مه)دسی91
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فته)گی و مدیتیت آن.
 اقدام مسثت بتای از بین بتدن مظاهت مت)وع ضد ارزشی در سطوح مختلف گامعه کاه حتای گااهیبه نام ارزش تبلیغ و تتوی ،میشود.

نتیجهگیری
نیم قتن پیش ،گزارههای نظیت این گزاره که «با افزایش قدرت نتم اود و بهتهگیتی و اعمال
روشم)د تهدیدات نتم ،سهلتت و ستیعتت از اعمال قدرت سخت و حتی نیمهساخت مایتاوان اراده
اویش را بت ملتها و دولتها تحمیل کتد» ،نه ت)ها گدی گتفته نمیشد ،بلکه راوی آن باه م)زلاه
سبک مغزی واقعیت گتیز تلقی میشد؛ اما امتوزه در گفتمانهای رای ،بین بسیاری از اندیشام)دان
قلمتوهای مختلف اگتماعی ،سیاسی و فته)گی ،چ)ین گزارههایی به موضوعی بدیهی و باینیااز از
استدالل و حجّت تبدیل شده است .در نیم قتن اایت ،بهویژه در دو دهاه گ شاته ،شاواهد مت)اوع و
متعددی آشکار میسازد که با بهاتهگیاتی از فتای)ادهایی نظیات :اشااعه فته)گای ،نافتماانی مادنی،
فته)

پ یتی ،مجابسازی ،عملیات رسانهای ،نفوذ اگتمااعی و آموزشهاای تلاویحی مایتاوان

اذهان مخاابان را دستکاری کتد و نگتشها ،تتگیحات ،سبک زندگی و نظام باورهای آنان را باه
تدری ،بی آنکه اود بدان)د ،دستخوش تغییت ساات.
اكنون كه دشمنان اسالم و انقالب تقریبااً از تماام توئهاههاي اساكببايي واوین نااد ا
ش هان  ،ت)ها راه مقابله با این انقاالب شاکوهم)د اساالمی را مباارزه باا فته)ا
می دان)د و بتای پیشبتد اهداف اود راهکار گ)

و اعتقاادات ماتدم

ناتم را در پایش گتفتاهاناد و بیشاتتین توگاه و

حمله را به نسل گوان ،این آی)دهسازان گامعه اسالمی ،معطاوف داشاتهاناد .لا ا یکای از مهمتاتین
راهکارهای عملی نظام مقادس گمهاوری اساالمی ایاتان در ایان مباارزه و گ)ا
فته)

ای ار و شهادت در گامعه است .در کشور ما ،این فته)

ناابتابت ،تاتوی،

گایگااه ویاژهای دارد و او آن

دوران هشت ساله دفاع مقدس بوده است که به فتماوده مقاام معظام رهباتی مدظلاهالعالی «دوران
هشت ساله دفاع مقدس او افتخارات ملت ایاتان اسات» .ملات ایاتان مسالمان و از ما هب تشایع
هست)د و ابن قتآن و سایت آموزههای دی)ی ،ماتدن در راه آرمانهاا و شاعائت اساالمی ،زناده شادن
است .اوشبختانه در گامعه ما این حقیقت واال ،ش)ااته و پ یتفته شاده و در چ)این بساتتی ،م)اافع
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ملی بت م)افع فتدی ،گتوهای ،قاومی و ...ارگحیات دارد .باا توگاه باه ای)کاه گ)ا

ناتم از ااتف

کشورهای استکباری ،به ویژه آمتیکا علیه کشور و ملت ایتان شتوع شده است ،تتوی ،نام)اسب و
عدم دقت در ادامه شیوهها و راهکارهای درست ،م)اسب و اثتگ ار این فته)

غ)ی و متعالی و نیز

نادیده گتفتن ع)اصت ارتباای مسثت در یاک تاتوی ،م)اساب ،مشاکالت گادی باتای ایان راهکاار
فته)گی ایتان به م)ظور مقابله با گ)

نتم دشمن ایجاد میک)د .در تتوی ،فته)

باید روی انواع ارتبااات انسانی و تیثیتات فته)

ای ار و شاهادت

 ،اقتصاد و سیاست تمتکز داشت و عملکتد هات

یک از این عوامل مختلف و تیثیتات متقابل آنها در یکدیگت را مد نظات قاتار داد .لا ا باتای تبیاین
نقش و گایگاه فته)

ای ار و شهادت کاه در دوران دفااع مقادس متبلاور شاد ،بایش از هات چیاز

نیازم)د بترسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم .در این ارتباب ،حتکات گادی
تحقیقاتی و علمی درباره موضوع ضتوری به نظت میرساد .باه فتماوده مقاام معظام رهباتی« :اگات
بخواهیم انقالب و کشور بیمه باشد ،باید این شور و شوق ،این حتکت عمومی و بسی ،ملت را روز
به روز تقویت ک)یم» .ل ا بتای حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس و فته)
نسل آی)ده و دفع اطت گ)ا

ناتم دشامن ،بایساتی ایان فته)ا

ای ار و شاهادت باه

باا گادیت در بتناماهریزیهاای

فته)گی ،اگتماعی و اقتصادی کشور مدنظت قتار گیتد و این نکته مهم را هتگز فتاموش نک)یم کاه
با پیتوزی انقالب و اتمام گ)

 ،نباید شهدا ،ای ارگتان و فداکاریهای آنان فتاموش شود.

مقام معظم رهبتی اهمیت گ)
به نقش استادان در مقابله با گ)

نتم و ضتورت مقابله با آن را همان)د گ)

نظامی دانساته و

نتم اشاره کتدهاند و ای)کاه آنهاا باا ایجااد فضاای امیاد ،تحلیال

مسائل و ش)اسایی اهداف دشمن در گایگاه فتماندهانی هست)د که باید مسائل کالن را ببی))د ،دشمن
را درست ش)اسایی کتده ،اهداف دشمن را کشف ک))د .در مقابل به نقش مسثت دانشاجویان نیاز در
مقابله با این گ)

اشاره میک))د که وظیفه حفظ حتکت ،دفاع از نظام گمهوری اساالمی و نگااه

امیدوارانه را بت عهده دارند و معتقدند که گوانان افستان مقابله با گ)

نتم هست)د و دانشاجویان را

افستان این گبهه میدان)د؛ افستانی که هام فکات دارناد ،هام عمال و هام حضاور در صاح)ه ،و در
چارچوب نیز کار میک))د.
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منابع
 -2ابتاهیمی ،اسماعیل و بهتام فاتح و شهتوز داناا (بیتاا

؛ ای اار و شاهادت؛ نقاش و کاارکتد آن در

توسعه کشور ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار و شاهادت ،دانشاگاه آزاد اساالمی ،واحاد
همدان.
 -3ااوان ارمکی ،عباسعلی و فاامه حمیدیان (2232
تقویت فته)

؛ باز اوانی وصیت نامه شاهدا ،راهکااری باتای

ای ار و شهادت ،مجموعه مقاالت هماایش ملای ای اار و شاهادت ،دانشاگاه آزاد

اسالمی ،واحد همدان.
 -2اسدی ،علی و سیدمحمدرضا موسوی و محمد رگبی (2232
فته)

؛ عوامل مسثت بت پیدایی و گستتش

ای ار و شهادت ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار و شهادت ،دانشاگاه آزاد اساالمی،

واحد همدان.
 -9آقاپور ،علی ( 2269؛ مجموعه مقاالت همایش ای ار و شهادت ،دبیتاانه شورای نظارت بت تتوی،
فته)

ای ار و شهادت ،زمستان.

 -5امیتنژاد ،ق)بت و محمدحسن محسن نسب (2232
فته)

؛ گستتش ای ار و شهادت ،راهباتد اساسای تاتوی،

دفاع مقدس ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای اار و شاهادت ،دانشاگاه آزاد اساالمی،

واحد همدان.
 -7انوری ،حسن (2262
 -6افشار ،اعظم (2266

؛ فته)

بزرگ سخن ،2 ،تهتان.

؛ راههای حفظ و انتقال فته)

ای ار و شهادت به نسل آی)ده ،مجموعاه مقااالت

ک)گته ستداران ،امیتان ،فتماندهان و هشت هزار شهید استان همدان.
 -6بیانات رهبت معظم انقالب در دیدار با علما و روحانیون تبتیز.2263/5/5 ،
 -3بیانات مقام معظم رهباتی در متاسام ویاژه روز بسای ،در پادگاان اماام حسان مجتبای(ع ،
.2273/3/5
 -22تتابیان ،سمیه؛ متیم ااوری رمضاان و حمیاد چهتهپاور (2232
مختلف بهویژه گوانان نسابت باه فته)ا

؛ نگاتش گتوههاای اگتمااعی

ای اار و شاهادت و راهبتدهاای تقویات آن ،مجموعاه مقااالت

همایش ملی ای ار و شهادت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 -22تتیاندیا ،هتیا (2266

؛ فته)

و رفتار اگتماعی ،تتگمه نصتت فتی ،تهتان :رسانش.
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 -23گت ،الیل (2272

الروس ،تتگمه سیدحمید ابیبیان ،تهتان :امیتکبیت.

؛ فته)

 -22گ)تی ،احمد ( 2263؛ نصایح ،قم :نشت الهادی.
 -29دانش)امه سازمان پژوهش و بتنامهریزی آموزشی ،وزارت آموزش و پتورش.
 -25دهخدا ،علیاکبت ( 2267؛ لغتنامه ،تهتان :دانشگاه تهتان.
 -27رنجبتان ،داود2266( ،

؛ گ)

نتم ،تهتان :انتشارات ساحل اندیشه.

 -26صابتی یزدی ،علیتضا و محمدرضاا انصااری محالتای ( 2265؛ الحکام الزاهاته ،قام :متکاز
چا و نشت تبلیغات اسالمی.
 -26عتبی ،زهتا و حاتمی ،داود (2233

؛ نقش و گایگااه فته)ا

ای اار و شاهادت در بیاداری اساالمی و

تداوم آن ،نخستین همایش بینالمللی مطالعه علمی ای ار و شهادت ،دانشگاه تهتان.
 -23علیپور ،گواد (2266

؛ گایگاه فته)

ای اار و شاهادت باهع)وان قادرت ناتم در دکتاتین ام)یات ملای

گمهوری اسالمی ایاتان ،مجموعاه مقااالت هماایش ملای فته)ا

ای اار و شاهادت ،دانشاگاه

زنجان.
 -32قتبانی ،علی حسین ( 2262؛ بترسای اصاول و مباانی مادیتیت فته)گای ،دبیتااناه شاورای عاالی
انقالب فته)گی.
 -32کاظمی ،یحیی و سعیدی رضوانی ،محمود 2262 ( ،؛ «مقایسه تیثیت روشهای تادریا بات
تغییت دانشآموزان نسبت به هدفهای ارزشای درس دی)ای» ،مجلاه علاوم تتبیتای و روانش)اسای

دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال  ،2ش .2
 -33ماه پیشانیان ،مهسا ( 2267؛ «راهکارهای آمتیکاا باتای گ)ا

ناتم باا گمهاوری اساالمی

ایتان» ،فصل)امه علمی -تخصصی عملیات روانی ،سال  ،5ش  ،26تهاتان :معاونات فته)گای ساتاد
مشتتک سپاه ،زمستان.
 -32مطهتی ،متتضی (2263
 -39معدنی ،سعید (2266

؛ فته)

شهادت ،تهتان :انتشارات صدرا.

؛ مقدمهای بت مفهوم فته)ا

شاهادت و شایوههای تاتوی ،آن ،تتگماه مساعود

حاگیزاده میم)دی ،دفتت تحقین و پژوهش اداره تحقیقات و مطالعات ب)یاد شاهید انقاالب
اسالمی.
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ناتم و راهکارهاای مقابلاه باا آن باا الهاام از

 -35ملکی ،سعید و حاتمی ،داود ( 2233؛ «گ)

دیدگاه مقام معظم رهبتی» ،مجله مه)دسی فته)گی ،سال  ،6ش  ،67تابستان.
 -37م)فتد ،حسین؛ پوراهماسبی ،سیاوش و فاتح ،بهتام (2232
با چالشهای گهانی شدن و نهادی)ه سازی فته)

؛ آسیبش)اسی رسانهها در رویارویی

ای ار و شهادت ،مجموعه مقاالت همایش ملی ای ار

و شهادت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 -36مهی)اای ،شااهتبانو ( 2262؛ ابقهب)اادی موضااوعات متبااوب بااه شااهید و شااهادت در نه،البالغااه محقاان؛
محمدرضا کالنتتی ستچشامه ،ساازمان ب)یااد شاهید و اماور ای اارگتان ،اداره تحقیقاات و
مطالعات.
 -36میم)ه ،حیدر علی (2265

؛ تبیین و ابقهب)دی ویژگیهای فته)

ای اار و شاهادت بات مب)اای معاارف و

تعالیم اسالمی ،سعید زاهد ،سازمان ب)یاد شهید و امور ای ارگتان استان فارس ،اداره تحقیقاات
و مطالعات.
 -33نادری زاده ،غالمتضا؛ علیتضا یوسفی و احمدعلی فتوغای (2232
فته)

؛ الگاوی آموزشای تقویات

ای ار و شهادت در بتنامه درسی مدارس ،مجموعه مقاالت هماایش ملای ای اار و شاهادت،

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 -22ا نوروزی ،محمدگواد و همکااران ( 2232؛ دسات در دسات صابح (انقاالب اساالمی  ،ت)ظایم و
نظارت نهاد نمای)دگی مقام معظم رهبتی در دانشگاهها ،معاونت راهبتدی ،نهاد نمای)ادگی
مقام معظم رهبتی در دانشگاهها ،قم :دفتت نشت معارف.
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