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شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفههای گفتمان آتش به اختیار
از منظر امام خامنهای
پژمان

صالحی

چکیده
طرح موضوعِ گفتمان «آتش به اختیار» در ادبیات انقالب اسالمی با توجه مقتضیات زمان و مصالح
جامعه اسالمی از سوی مقام معظم رهبری ،نشان از لزوم مقابله با هجمههای فرهنگی دشمنان
دارد از اين رو تبیین و شناسايی ابعاد و مؤلفههای آن میتواند تکلیف نخبگان و فرهیختگان
جامعه اسالمی را به عنوان افسران جنگ نرم ،در مواجهه با دشمنان مشخص ساخته و به نمايش
کارآمدی نظام اسالمی در برهه کنونی بپردازد.
در تحقیق حاضر تالش شده با استفاده از روشهای تحلیل مضمون و ساير رويکردهای کیفی به
شناسايی و تبیین ابعاد گفتمان آتش به اختیار ،از منظر مقام معظم رهبری بهعنوان راهکاری برای
غلبه بر مشکالت کنونی کشور پرداخته شود .نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان میدهد برخی
از مهمترين ابعاد و مؤلفههای گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری عبارت است
از :ابعاد علمی ،فرهنگی ،فکری و جهادی که به شکلگیری ارکان اصلی گفتمان يادشده ،منتهی
میشود که توجه دقیق به مفاهیم و پیادهسازی صحیح ابعاد مربوط بر اساس قوانین اسالمی و احکام
دينی ،میتواند توفیق و پیشرفت جامعه اسالمی را در برهه کنونی سبب شود.

کلیدواژهها:

جنگ نرم ،آتش به اختیار ،امام خامنهای

 دانشجوی دکتری مديريت آموزشی ،مديريت و علوم و تحقیقات قم ،قم ،ايران (.)pejmansalehi.metro@gmail.com
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مقدمه
انقالب اسالمی ايران يکی از مهمترين دستاوردهای رويکرد دينی به استقرار نظام حاکمیّتی در
جامعه از منظر ايدئولوژی اسالمی بوده است که درنتیجه آن تمامی ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و علمی کشور بر اساس آرمانها و ارزشهای اسالمی متحول شده و سازمانيافته
است (سالمی.)54 :1397 ،
مطالعه و بررسی موضوعی جهتگیریها و رويکردهای امام

خامنهای

به مؤلفهها و ابعاد

اسالمی و ايرانی انقالب؛ نشان میدهد که عناصر اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی انقالب اسالمی بر
اساس اعتقادات و ارزشهای دينی مردم مسلمان ايران شکلگرفته است .اين مؤلفهها و ابعاد کلیدی
در کنار هم و بهصورت آمیخته و همساز میتوانند توسعه و رشد جامعه اسالمی را در تمامی
زمینههای فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی سبب شوند (مرشدی زاده و احمدلو.)69 :1394 ،
مؤلفههای اساسی و مهم رويکرد فکری ،فرهنگی ،اجتماعی و علمی انقالب اسالمی با توجه به
آموزههای دينی طوری در ساختار حاکمیتی تبلور میيابند که با توجه به آن میتوان طرح و نقشة
جامع تحول را در ابعاد مختلف برای پیشبرد آيندة کشور ترسیم نمود (زارعی و ابولی)142 :1397 ،؛ از
سوی ديگر در عصر حاضر امام خامنهای بهعنوان رهبر جامعه اسالمی ،زعامت امّت اسالمی و
واليت امور را عهدهدار میباشند و ازاينرو میتوانند در اين جايگاه خاص به تبیین ،شناسايی و ارائه
رهنمودهای کلیدی برای کشور بپردازند (برزگر و رضايی.)39 :1395 ،
بر اساس اصل يکصد و دهم قانون اساسی ،تعیین سیاستهای کلی نظام در زمرة مهمترين
واصلیترين وظايف و اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است که رهبری با استفاده از آن میتواند
سیاستهای کالن کشور را تعیین و ابالغ نمايد (افشانی .)166 :1390 ،از اين نگاه ،رهبری با اشراف
جامع و ديد کامل با توجه به خواستهها و نیازها و متناسب با مقتضیات جامعه اسالمی به تبیین
رويکردهای کالن کشور بر اساس احکام و اصول دينی و مصالح نظام اسالمی پرداخته و متناسب با
آن به تعیین خطوط راهنما و ابالغ سیاستهای کلی کشور در عرصهها و شئون مختلف میپردازد.
ازاينرو در حوزههای مرتبط با شناخت ابعاد و مؤلفههای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر
جهتگیری حکومت اسالمی ،بهترين راهنما برای تعیین خطمشیها ،بیانات و رهنمودهای معظمله
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در مسائل مختلف است که میتواند بهعنوان فصل الخطاب برای افراد و نهادها تلقی شود (دانائی فرد

و همکاران.)124 :1394 ،
گفتمان «آتش به اختیار» ،موضوعی است که معظمله درزمینههای مرتبط با سیاستگذاری-
های فرهنگی و جهادی کشور در جمع تشکلهای دانشجويی ايراد فرمودهاند و به دلیل اهمیت ويژه
و تأثیرگذاری قلمرو آن ،در اين مقاله مورد بررسی قرارگرفته است.
درواقع مقام معظم رهبری با به کار بردن اصطالح «آتش به اختیار» ،به ابداع گفتمانی نوين در
ادبیات انقالب اسالمی مبادرت نمودند که از ديدگاه مفهومی ناظر بر شکل گیری هستههای اصلی
فکری ،فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و جهادی کشور است که درنهايت میتواند راهنمای جامعی برای
دلسوزان و نخبگان جامعه برای اقدام و عمل بر اساس مصالح نظام اسالمی و بهمقتضای ابعاد جنگ
نرم دشمنان باشد.
با توجه به آنچه گفته شد از ادبیات موضوع و بررسی محتوايی بیانات مقام معظم رهبری چنین
برمیآيد که طرح گفتمان «آتش به اختیار» بسیار هدفمند و هوشمندانه در فضای علمی ،سیاسی
و اجتماعی کشور مطرحشده است و دارای مخاطبین خاصی است (جاللوند  .)44 :1395 ،بر اين اساس
مخاطبان اين گفتمان میتوانند نخبگان فکری ،فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و مديريتی کشور بهعنوان
افسران جنگ نرم باشند.
با کنکاش جامع و تحلیل مضمون فرمايشهای معظم له ،مشاهده میشود گفتمان مزبور به
لحاظ ساختاری و محتوايی دارای ابعاد و نتايج ويژهای است که در برهة کنونی به آن وجهی
خاص بخشیده و در ادبیات انقالب اسالمی آن را برجسته نموده است

(جاللوند1395 ،؛ جاويدی و

همکاران1395 ،؛ خامنهای .)1395 ،اجرای صحیح ،هدفمند و مبتنی بر اصول دينی و پايههای انقالبی
اين گفتمان میتواند مقدمة مناسبی برای تحول در ساختار فکری ،فرهنگی ،جهادی و علمی
کشور باشد (همان.)1395 ،
در اين مقاله کوشش شده است با استفاده از روش تحلیل محتوا ،جهتگیریها ،نقاط تأکید و
تحلیل توجّیهی گفتمان آتش به اختیار را واکاوی و دستهبندی نموده و نشان دهیم که از منظر
مقام معظم رهبری «آتش به اختیار» از مق ّدمات و ملزومات مديريت عرصهی تحوالت فرهنگی،

52

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،7بهار و تابستان 1397

علمی ،فکری و جهادی کشور برای حفظ استقالل ،مقاومت و تابآوری در برابر هجمههای فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی دشمنان است.
در تحقیق حاضر تالش شده ابعاد و مؤلفههای گفتمان انقالبی آتش به اختیار شناسايی و
تبیین شده و درنهايت بر اساس روش تحلیل مضمون به جمعبندی الزم از اين گفتمان در راستای
تحقق آرمانهای اصیل انقالب اسالمی بر اساس آموزههای اسالمی پرداخته شود .نتايج اين پژوهش
نشان میدهد که مؤلفههای مهم گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری عبارتاند از:
عوامل و عناصر علمی ،فرهنگی ،فکری ،اجتماعی و جهادی که بر اساس آن هر اقدامی بر اساس
مصالح نظام اسالمی ،احکام شرعی ،اصول دينی ،چارچوبهای قانونی و با لحاظ مقتضیات زمان از
وظايف مهم افسران جنگ نرم است که در پرتو بصیرت دينی ،دانش ،خرد جمعی ،واقعبینی و
کوشش جهادی ،دشمنشناسی و تعقّل در روشهای نفوذ بدخواهان انقالب و با بهرهگیری از تدبیر
و نصرت الهی امکانپذير میشود که دستاوردهای مهم آن جملگی در پیشرفت ،عزت ،آزادی ،توسعه
و رشد کشور و کنترل پیامدهای تهاجم دشمنان اسالم و سرآغاز تحقق اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی متجلی خواهد شد .پژوهش حاضر با استفاده از رويکرد تحلیل مضمون در پی پاسخگويی
به پرسشهای زير است:
نخست :از منظر مقام معظم رهبری گفتمان آتش به اختیار از چه ابعاد و مؤلفههايی
تشکیلشده است؟
دوم :مقدمات ،ملزومات و نتايج استقرار گفتمان آتش به اختیار در جامعه اسالمی با توجه به
محورهای تعیینشده توسط مقام معظم رهبری کدام است؟

روش انجام پژوهش
در اين تحقیق برای نیل به اهداف پژوهش ،از روشهای تحلیل مضمون و دلفی برای شناسايی و
تبیین ابعاد و مؤلفههای آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری ،استفادهشده است .با استفاده
از روش تحلیل مضمون ،میتوان با شناخت الگوهای موجود در دادههای کیفی ،نحوة ارتباط میان
آنها را تبیین نمود.
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روش تحلیل مضمون ،میتواند از طريق فراهم آوردن فهرستی از مضامین بهصورت سلسله
مراتبی و ايجاد شبکهای از آنها ،ارتباطات میان اين مفاهیم و مضامین را در قالب الگوها و نگارههايی
شبیه تارنما نشان دهد .اين روش ،با ارائه فرايندی نظاممند به تحلیل دادههای متنی پرداخته و از
بطن دادههای پراکنده و متنوع به دادههای غنی ،تفضیلی و مبسوط میرسد (براوان و کالرک:2006 1،

 .)80علیرغم نقاط قوت اين روش در به دست آوردن مضامین پیچیده و ضمنی ،بايد در نظر داشت
که در اين شیوه از پژوهش ،تحلیل مضمون بهعنوان متدولوژی ،صرف ًا يک روش کیفی خاص نیست
بلکه میتواند مجموعهای از فعالیتها يا فرايندهای باشد که در غالب روشهای کیفی مورداستفاده
قرار میگیرد (دانايی فرد و همکاران.)124 :1394 ،
ازنظر نوع شناسی نیز تحقیق حاضر دارای جهتگیری کاربردی است؛ زيرا نتايج آن میتواند
بهصورت عملی و کاربردی در تنظیم و طراحی اهداف کالن و اسناد مرتبط با چشمانداز تحول
علمی ،فرهنگی و اجتماعی کشور و يا ساير تصمیمسازیهای مرتبط مورداستفاده قرار گیرد .تصوير
شماره يک ابعاد و مؤلفههای گفتمان آتش به اختیار را بر اساس روش تحلیل مضمون از منظر مقام
معظم رهبری نشان میدهد.

نگاره شماره ( )1مدل مفهومی پژوهش شامل ابعاد و مؤلفههای گفتمان آتش به اختیار از
منظر مقام معظم

رهبری

1. Clarke & Braun
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 .1جايگاه واليتفقیه در جامعه اسالمی برای تعیین و تبیین مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی،
علمی و سیاسی
با نگاهی گذار به فرهنگ حاکمیتی در جوامع اسالمی برای اعصار و دورههای مختلف تاريخی
مشاهده میشود که ضرورت پیادهسازی قوانین و احکام دينی تنها محدود به دورة پیامبر

اکرم

نبوده است و اين مبنا تمامی دورههای اسالمی را در برمیگیرد (میردامادی .)108 :1396 ،درآيات قرآن
کريم نیز بهصورت مکرر ضمن جلب توجه افراد به اين اصل ،تأکید شده است که احکام اسالم دارای
قید مکانی و زمانی نبوده و لذا گسترهی زمانی و مکانی مشخص را برنمیتابند و ازاينرو است که
تبیین ،شناسايی و تعیین ابعاد و بخشهای مختلف اين احکام و قوانین همواره مدنظر بوده است
(همان .)109 :ازاينرو حاکمیت با تبیین و تشريع ابعاد و مؤلفههای قوانین اجتماعی و فرهنگی زمینه
شکوفايی جامعه اسالمی را مورد توجّه قرار میدهد (طاهری نیا.)71 :1394 ،
برخی از قوانین و مقررات اسالمی ،نظیر احکام شرعی مبنای اجتماعی داشته و همواره اجرا
میگردند .مشابه اين وضع را میتوان در ساير احکام اجتماعی و حقوقی مشاهده نمود .برخی ديگر
از ابعاد و مؤلفههای اجتماعی ،ناظر بر مسائل سیاسی و دفاعی جامعة اسالمی است که نظارت بر
حسن اجرای آن در حدود اختیارات ولیفقیه است (عظیمی.)12 :1384 ،
امور مربوط به حراست از جغرافیای اسالمی و ايدئولوژی اشاره نمود که زمینهسازی اجرای آن
به حفظ امنیت نظام اسالمی منتهی میشود از آن جمله است (فرهی و همکاران .)24 :1389 ،برخی
ديگر از مسائل و مشکالت در جامعه اسالمی با توجه به مقتضیات زمان و بر اساس مصالح و نیازهای
هر مقطع زمانی توسعه ولیفقیه ،تبیین و تعیین میشود (اسکندری و ثمنی)41 :1391 ،؛ بنابراين
ولیفقیه میتواند بهعنوان امین مسلمین و زمامدار امور ،بر اساس احکام و قوانین دينی و مصالح
اجتماعی به تبیین و تعیین مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و فکری نظام اسالمی بپردازد.
در اين خصوص میتوان به بیانات امام خامنهای درزمینة نقش واليتفقیه در تبیین معیارها و
مؤلفههای نظام اسالمی اشاره نمود« :پاسداری و ديدهبانی حرکت کلی نظام به سمت هدفهای
آرمانی و متعالی آن ،مهمترين و اساسیترين نقش واليتفقیه در دوره غیبت امام عصر است»
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233
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امام راحل اين نقش را از متن فقه سیاسی اسالم و نیز از عمق دين فهمیده و استنباط
نمودهاند؛ همچنان که در طول تاريخ شیعه و تاريخ فقه تشیع و در تمام زمانها ،فقهای اسالم اين
مهم را از فحوای دين فهمیدند و شناختند و به آن اذعان کردند

(همان).

چنانکه مشاهده میشود تبیین مؤلفههای اجتماعی ،فکری ،علمی و فرهنگی جامعه اسالمی بر
اساس معیارهای دينی و انديشههای امام راحل و با لحاظ آراء مردم از وظايف خطیر رهبری
شمردهشده است .بر اساس رهنمودهای معظم له ،رهبری کسی است که در مسند حساسی
قرارگرفته و دارای ضوابطی است که بر اساس آن به تبیین و تعیین مؤلفههای جهادی ،مديريتی،
اجتماعی و سیاسی میپردازد؛ ازاينرو اگر يکی از اين ضابطهها از وی سلب شود و فاقد يکی از اين
ويژگیها شود ،چنانچه همه مردم کشور نیز طرفدار وی باشند ،از اهلیت ساقط خواهد شد
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233
بنابراين رهبری با برخورداری از شرايط خاص يادشده میتواند بر اساس مصالح کشور و مبانی
دين اسالم به تعیین خطمشیهای کالن کشور پرداخته و بر اساس آن تکلیف آحاد مردم را درباره
مسائل و مشکالت مشخص نمايد؛ بنابراين رهبر با برخورداری از صالحیتهای علمی و اخالقی و با
پشتوانه مردمی میتواند خطوط کلی و جهت تصمیمگیریهای کالن کشور را مشخص نموده و
ابزارهای مواجهه با توطئههای دشمنان را بر اساس بصیرت فقهی و اجتماعی تبیین و تشريح نمايد.
همچنین تمامی فقها بر اساس ادلّه متعدد نقلی و عقلی ،نیابت و حکومت عام امام زمان را برای
مجتهد جامعالشرائط قبول داشته و حق سیاستگذاری و تبیین خطوط کلی جامعه اسالمی را بر
اساس مقتضیات زمان و مصالح کشور برای وی قائلاند (لطفی.)53 :1396 ،
با توجه به آنچه گفته شد؛ مقام معظم رهبری با استفاده از اختیارات قانونی و شرعی خود
برای حفظ مصالح جامعه اسالمی و بهمنظور مقابله با دسیسههای دشمنان با طرح گفتمان آتش
به اختیار ضمن تعیین تکلیف نخبگان ،سیاستهای جامعه اسالمی را در خصوص ابعاد مديريتی،
جهادی ،علمی و فکری نظام اسالمی برای رويارويی با جنگ نرم دشمنان مشخص ساختهاند
(جاللوند.)44 :1395 ،
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 .2اهمیّت و ضرورت تبیین و تعیین مؤلفههای اجتماعی ،جهادی ،فرهنگی و فکری جنگ-
نرم دشمنان توسط واليتفقیه
با توجه به اينکه دفع مخاطرات و آسیبهای ناشی از تحرکات دشمنان و نیز توسعۀ جامعه اسالمی
بر اساس احکام دينی ضرورتی ابدی به شمار میآيد ،لذا با تشکیل حکومت اسالمی و برقراری نظام
اسالمی ،نظارت بر امور کشور ،مديريت و اداره جامعه اسالمی و تعیین سیاستهای کالن نظام برای
توسعه و رشد و نیز مواجهه با دسیسههای دشمنان از ضرورت های وجودی واليتفقیه به شمار
میرود (ترابی.)85 :1393 ،
بدون وجود واليتفقیه ،دستیابی به اين ضرورت در تبیین مؤلفههای اجتماعی و اجرای احکام
و اداره جامعه اسالمی امکانپذير نخواهد بود (میردامادی .)107 :1396 ،از سوی ديگر عدم تبیین و
تعیین خطمشیها و مؤلفههای کالن نظام اسالمی زمینهساز بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی
نظیر هرجومرج و به وجود آمدن برخی مشکالت در ابعاد اجتماعی ،اعتقادی ،فکری و اخالقی است؛
ازاينرو ضرورت حفظ و نگهداشت جامعه اسالمی ايجاب میکند بهمنظور سازماندهی و هدايت
جامعه ،رهبری با استفاده از اختیارات خود برای انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جريان
دارد به تعیین و تبیین مؤلفههای اجتماعی ،فرهنگی ،جهادی و مديريتی کشور بپردازد (اسدی:1393 ،

112؛ معینی پور.)91 :1393 ،
بنابراين ضرورت تبیین و تعیین اولويتهای علمی ،فکری ،جهادی و مديريتی نقش محوری و
بااهمیت واليتفقیه را در حاکمیت اسالمی برای حفظ ،نگهداشت ،حراست و گسترش ارزشهای
ال مشخص مینمايد (شفیعی و همکاران.)22 :1395 ،
اسالمی و اجتماعی بر اساس آموزههای دينی کام ً
ضرورت ايفای اين نقش در وهلة نخست از مجرای استقرار يک حکومت اسالمی صالح و سپس در
پرتو تربیت دينی جامعه بهعنوان رسالتی بااهمیت و اصلی برای رهبر جامعه اسالمی نمود میيابد
(صديقی و همکاران.)47 :1396 ،
امروزه ضرورت و اهمیت اين حوزه از نقشها به شکل کامالً آشکاری در تعیین ،تدوين ،تصويب
ال بديهی به نظر
و اجرای برنامههای رشد و توسعه کشور مبتنی بر ارزشهای دينی و اسالمی کام ً
میرسد (شوشتری .)119 :1384 ،مهمی که می تواند از طريق تبیین و تعیین مؤلفههای اجتماعی،
جهادی ،فرهنگی و فکری جنگ نرم دشمنان توسط واليتفقیه محقق گردد.
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 .3حوزههای راهبردی واليتفقیه برای تبیین و تعیین ابعاد اجتماعی ،مديريتی ،علمی،
فرهنگی و فکری جامعه اسالمی
تعیین و تبیین مؤلفههای مرتبط با فرايندهای سیاستگذاری کالن در حوزههای اجتماعی و
راهبردی ،عموم ًا تابعی از مقتض ّیات زمان ،دورههای تاريخی و تحوالت منطقهای و جهانی است که
بر اساس آن به لحاظ ژئوپلیتیک ،ايدههای دفاع از مرزهای جغرافیايی و عقیدتی در کنار پرداخت
هزينههای مربوط به حفظ ارزشهای اسالمی و همچنین نحوه نگرش و شیوة پاسخگويی به تهديدات
و توطئههای دشمنان نظام و انقالب و نیز فهم دقیق راهبردها و انديشههای امنیت ملی در سطوح
کالن ،جز با شناخت ادراک ذهنی و تدقیق انديشههای راهبردی امام خامنهای با توجه به بیانات
و آثار ايشان امکانپذير نخواهد بود (برزگر و رضايی.)37 :1395 ،
در نظام اسالمی فرامین و فرمايشهای مقام معظم رهبری انقالب چه بهصورت صريح و چه
بهصورت تلويحی میتواند بهگونهای بالفصل بهعنوان يک حکم حکومتی مبنای عمل همه شاخههای
اجتماعی ،نظامی و امنیتی مرتبط قرار گیرد (همان .)39 :1395 ،مطابق اصل  110قانون اساسی
جمهوری اسالمی ايران ،مقام معظم رهبری ،فرماندهی کل قوای مسلح و اختیار اعالنجنگ و صلح
و همچنین بسیج نیروها را بر عهدهدارند (افشانی .)164 :1390 ،ازاينرو بیان حوزههای راهبردی در
تبیین و تعیین ابعاد اجتماعی ،مديريتی ،علمی ،فرهنگی و فکری در اداره جامعه اسالمی در حیطه
اختیارات مقام معظم رهبری محسوب میشود.

 .4سپهر انديشههای امام خامنهای برای تعیین و تبیین ابعاد فکری ،علمی ،فرهنگی
و اجتماعی نظام اسالمی
ساختار امنیتی و دفاعی نظام اسالمی بهگونهای است که بهمنظور تحقق آرمانهای دينی خود و
حفظ تمامیّت ارضی و اقتدار ملّی کشور ،الزم است راهبردها ،رهنمودها و انديشههای حکیمانة
حضرت امام خامنهای را مدنظر قرار داده و از آن تبعیت و پیروی داشته باشد

(نجاتی و همکاران،

.)29 :1395
برای شناخت سپهر انديشههای امام خامنهای در تبیین ابعاد فکری ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی
نظام اسالمی ،ابتدا الزم است از طريق بررسی و مطالعه آثار و بیانات ايشان ،زمینه شناخت درونمايه
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و عمق افکار و رهنمودهای معظم له به لحاظ موضوعی و محتوايی ايجاد شود؛ زيرا تبلور علمی و
عملی آموزههای دين مبین اسالم در کالم و گفتار خردمندانه حضرت امام خامنهای بهعنوان رهبر،
مرشد و مقتدای نظام اسالمی قابلمشاهده است (نصیری.)19 :1395 ،
درونماية اين بیانات و آثار ذخیرهای بسیار ارزشمند برآمده از محتوای عملی دين مبین اسالم
و ابعاد متعدد آن نظیر :فقه ،حديث ،تفسیر ،تاريخ اسالم ،سیره نبوی و علوی و غیره است که
میتواند از منظرهای گوناگون موردبحث و بررسی قرار گیرد (مرشدی زاده و همکاران.)65 :1396 ،
دستیابی به اين فهم پیشرفته و کماليافته که انطباق جامعی با ابعاد و بخشهای مختلف دين اسالم
دارد ،عالوه بر ايجاد امکان درک عمیق و روشن دين و آموزههای مربوط به آن که معظم له از
تحوالت ،رخدادها و روندهای حال و آينده دارند ،میتواند بهعنوان منبعی باارزش به منظور ترسیم
چشماندازهای کالن و تدوين نقشة راه پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسالمی مورداستفاده قرار
گیرد (علیزاده و مرادی صالحی.)93 :1391 ،
بامطالعه پیشینه پژوهش و تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه میتوان ابراز داشت که تفکرات،
انديشهها و ديدگاههای امام خامنهای درزمینههای علمی ،اجتماعی ،امنیتی ،دفاعی و غیره برگ
زرينی از مجموعة ديدگاهها و نگرشهای کالن ايشان است که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون در موقعیتهای مختلف برای هدايت جامعه ،تبلور عینی يافته است

(سالمی و يدالهی:1396 ،

 .)84الگوی راهبردی و دفاعی نشئتگرفته از فرمايشها و انديشههای سیاسی و دفاعی حضرت امام
خامنهای با توجه به ويژگیها و مقتضیات کنونی به شرح زير طبقهبندیشده است:
 )1ايمان مداری و حرکت در مسیر فرامین و اوامر الهی؛
 )2مردمساالری و بزرگداشت قدرت و توان مردم برای رويارويی با دشواریها و دشمنیهای
استکبار جهانی؛
ال دفاعی آن نظام اسالمی؛
 )3توان ايستادگی و قدرت بازدارندگی با توجه به ماهیّت کام ً
 )4در نظر داشتن انديشههای برتافته از دستورات انسانساز دين مبین اسالم و سیره نبوی
و حضرات معصومین؛
)5

نفی خودباختگی در برابر استکبار و اتکا بر توانايیهای داخلی کشور (سالمی و يدالهی:1396 ،

89؛ دهقانی فیروزآبادی و مرتضوی شريف 45 :1396،و امیدی و همکاران.)178 :1395 ،
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 .5لزوم تبیین راهبردهای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و مديريتی با توجه به دسیسههای
دشمنان از منظر مقام معظم رهبری
از منظر امام خامنهای بهمنظور تصمیمگیری و واکنش صحیح و اصولی به خدعهها و توطئههای
پیچیده و متکثر دشمنان اسالم ،الزم است در ابتدا دشمن را از ابعاد مختلف ،شناسايی و مورد
ارزيابی قرارداد تا از اين رهگذار بتوان به نقشهها و روشهای نفوذ آنها در مرزهای جغرافیايی و
ايدئولوژيک جهان اسالم پی برد (صديقی و همکاران )32 :1396 ،و بهاينترتیب روشهای او را در ضربه
زدن و رسیدن به مقاصدش بازشناخت.
بنابراين الزم است در بیانات مقام معظم رهبری ،نقاط ضعف و قوت دشمن تحلیلشده تا عالوه
بر تنظیم استراتژی مناسب دفاعی ،نظام اسالمی را در ابعاد مختلف اجتماعی ،فرهنگی و فکری در
برابر دشمن محافظت نمود و با توجه به مقتضیات کشور ،عکسالعملی مناسب و بهنگام ارائه نمود
(مظفری .)78 :1389 ،به فرموده معظم له« :در ادبیات انقالب اسالمی به مجموع اين فعالیتها
دشمنشناسی گفته میشود که اگر شناسايی دشمن بهخوبی انجام نگیرد ،آثار منفی آن در مراحل
تصمیمگیری و برخورد ،خود را نشان میدهد» (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
همچنین معظم له ضمن تأيید اصول و مبانی دشمنشناسی بهعنوان يک وظیفة مستمر برای افراد
جامعه اسالمی ،میفرمايند:
ملّت ايران به همان نسبت که دشمن ،روشهای خود را در توطئه علیه ايران اسالمی پیچیدهتر
میکند ،الزم است بر هوشیاری و آگاهی خود بیفزايند و با آمادگی معنوی ،فکری ،سیاسی و
حفظ وحدت و اتصال و ارتباط با يکديگر ،چهره دشمن را در هر لباسی که هست ،شناسايی کند
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860

از اين رهگذر می توان توان دفاعی کشور را برای مواجهه با دسیسههای نظامی ،فرهنگی و
اجتماعی دشمنان افزايش داده و آسیبهای ناشی از هجمههای دشمنان را به حداقل ،کاهش
داد .بنابراين ايجاد چنین راهبردی مستلزم آشنايی با ابعاد و مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی ،جهادی
و مد يريتی نظام اسالمی از منظر و ديدگاه مقام معظم رهبری است تا از اين مجرا بتوان عزت
اسالمی و اقتدار کشور را در برخورد با آسیبهای دشمنان حفظ و کشور را در مسیر بالندگی و
شکوفا ياری نمود.
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 .6هويّت مطلوب نخبگان جامعه اسالمی بهعنوان افسران جنگ نرم در مواجهه با تهاجمات
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی دشمنان از منظر مقام معظم رهبری
از ديدگاه مقام معظم رهبری ،پیشگامان عرصة مواجهه با دسیسههای دشمنان ،نخبگان جامعة
اسالمی هستند که مخاطبان مهم گفتمان «آتش به اختیار» در جنگ نرم از منظر مقام معظم رهبری
به شمار می روند (جاللوند 49 :1395 ،؛ شاه علی .)70 :1390 ،ايشان در خالل فرمايشهای خود ،هويت
مطلوب نخبگان کشور را بهعنوان افسران جنگ نرم معرفی نموده و رسالت مهم آنها را بازگو نمودهاند.
يافتههای برگرفته از گفتارهای حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص مقايسة هويت مطلوب
جمهوری اسالمی برای افسران جوان جنگ نرم و همچنین هويت مطلوب ازنظر دشمنان برای افسران

رديف

جوان جنگ نرم در جدول شماره يک نشان دادهشده است:
هويت مطلوب جمهوری اسالمی
برای افسران جوان جنگ نرم

هويت مطلوب ازنظر دشمنان
برای افسران جوان جنگ نرم جمهوری
اسالمی

1

پُرانگیزه

2

هوشیار

3

امیدوار

4

بافکر و انديشهورز

بیفکر و بیبهره از توان فکری الزم

5

شجاع و فداکار

تسلیمپذير

6

مصمّم و با تصمیم

بیاعتنا به سرنوشت خود و ديگران

باايمان و متدين

بیايمان

7

پارسا و پاکدامن

8

دارای اعتمادبهنفس

9

فعال ،پرکار و اثرگذار

بیانگیزه
فريب خور
خوشبین به دشمن
نا امید

سرگرم غرايز
بدبین به فرمانده و عقبة خودی
بیتحرک و بیحال ،معتاد (به مواد
مخدّر ،شهوترانی يا بازیهای کامپیوتری)

جدول شماره ( )1هويت مطلوب جمهوری اسالمی برای افسران جوان جنگ نرم از منظر
امام خامنهای)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32859( 
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 .7بررسی کاربردهای «گفتمان» در پیاده سازی پارادايم آتش به اختیار از منظر
واژهشناسی در بیانات امام خامنهای
در تعريفی ساده« ،گفتمان» را به مفهوم کلّی تعابیر و معانی منظومهای معرفی کردهاند که دارای
يک انسجام درونی بوده و برای درک مسائل جاری جامعه اسالمی میتواند مورداستفاده قرارگیری
(قربانی و پروانه .)105 :1395 ،ضرورت و اهمیت گفتمان در طرح چشماندازهای يک جامعه بهعنوان
يک شیوه نظاممند و پیشرو برای شناخت و حل مسائل ،معموالً از ديدگاههای مختلف موردنقد و
بررسی قرار میگیرد که با توجه به مطالعات پیشین ،برخی از آنها به شرح زير فهرست میشود:
نخست :گفتمانهای سازنده که ناظر بر تبیین محتوايی رفتار و عکسالعمل متناسب از سوی
حوزة رقیب در قبال آن رفتار است که در اين ديدگاه ،گفتمان امری است اجتنابناپذير که از آن
برای يافتن آن نوع خاص از هژمونی استفاده میشود که میتواند شکلهای مسلط معنايی و رفتاری
را شناسايی و تبیین نموده و بهطور مؤثر آن را مورداستفاده قرار دهد (اسدی 106 :1393 ،و منوچهری

و ديگران .)36 :1392 ،از اين ديدگاه ،گفتمان «آتش به اختیار» با مخاطب قرار دادن افراد انسانی در
جامعة اسالمی از طريق تبیین اصول و اشکال محتوايی ،میتواند بهصورت يک شیوة اجتماعی و
روش غالب ،ضمن عمومیت يابی ،بهعنوان يکشکل مسلط رفتاری به ايفای نقش پرداخته و برای
رويارويی با انديشههای رقیب ،عکسالعمل مناسب را فراهم نمايد.
دوم :کارکرد اجتماعی گفتمان بهعنوان هويتبخش رفتارها که در اين شیوه ،گفتمان با تفکیک
و مجزا سازی مقولهها و رتبهبندی ارزش کیفی هر عنصر ،در پی ايجاد و اعتالی هويت به عوامل و
کنشگران اجتماعی است (منوچهری و ديگران 36 :1392 ،و اسدی .)106 :1390 ،از اين منظر ،گفتمان آتش
به اختیار با ايجاد و اعتالی هويت در کنشگران اجتماعی اعم از :نخبگان و تودههای مردم و برقراری
ارتباط با ساير عناصر ،میتواند به تفکیک و مجزا سازی مقولههای مرتبط پرداخته و آنها را در
مسیر هويتبخشی پايدار نمايد .در اين شیوة بیان ،گفتمان با برجستهسازی ادبیات غیر ،نسبت به
هويتبخشی و اتقان درونی مجموعهها مبادرت نموده و میتواند با مقدمهچینی و ضرورت آفرينی،
زمینه ظهور گفتمانهای رقیب را محدود نموده و يا آنها را مطرود و به محاق برد

(قربانی و پروانه،

ال جلوه يافته است زيرا گفتمان مزبور با
 .)119 :1395مهمی که در گفتمان آتش به اختیار کام ً
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بهرهگیری از شیوههای اتقان درونی توانسته از طريق ايجاد محدوديت برای گفتمانهای رقیب ،آنها
را به عقبنشینی وادار نموده و به برجستهسازی عناصر و مؤلفههای مرتبط بپردازد.
به تعبیر ديگر گفتمان آتش به اختیار برای اينکه بتواند تعیینکننده شکلهای مسلط محتوايی
و رفتاری در حیطههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی باشد و بتواند هويت کنشگران را تبیین
و تعیین نمايد؛ الزم است به شیوهای کارآمد کارکردهای خود را از طريق فرايند «برجستهسازی و
ايجاد فضای تخاصم و طرد» به انجام رساند و در اين حالت همانند ساير کارکردهای گفتمان،
پارادايم آتش به اختیار توانسته است بهواسطه فرآيندهای برجستهسازی ،دالها و نقاط قوت خود
را برجسته کرده و با به حاشیه راندن کاستی و رفع خألها و ضعفهايشان ،زمینه تحول در
انديشههای مخاطبان را در سطح جامعه فراهم سازد (جاللوند و .)67 :1395 ،
ازاينرو مکانیسمهای طرد و برجستهسازی بهعنوان شیوهای مؤثر در گفتمان آتش به اختیار
برای تقويت شیوههای غالب و به حاشیه راندن گفتمان رقیب بهخوبی مورداستفاده قرارگرفته است.
با توجه به آنچه در دو باب گفتمان آورده شد مجموعه مؤلفههای موجود در آرای مقام معظم رهبری
در خصوص گفتمان آتش به اختیار را میتوان منظومهای گفتمانی دانست که اوّ ًال در آن تالش شده
که از گفتمانهای رقیب بهعنوان دشمن دين و اسالم اعتبار زدايی نموده و آن را طرد کرده و به
محاق برد؛ ثانیاً در اين گفتمان کوشیده شده فرايندهای مرتبط با تثبیت معانی و دالهای انقالبی
در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،فکری و علمی تبیین شود تا از اين طريق هم بتواند
جهتگیریهای کالن کشور را تبیین نمايد و هم اشکال مسلط محتوايی و رفتاری را برای افسران
جنگ نرم در اين حوزهها مشخص سازد ،بهطوریکه عالوه بر اعتالی فرهنگ اسالمی و هويت
انقالبی ،قانونمداری دينی و مصلحتانديشی اسالمی ،نظام و مردم را دچار خدشه ننمايد.
نکته مهم در گفتمان آتش به اختیار آن است که اين گفتمان دارای قابلیت دسترسی و
اعتبارسنجی نیز هست (جاللوند )67 :1395 ،؛ بدان معنا که در اين گفتمان ،ضمن بیان نقاط قوت
مديريت جهادی و علمی کوشش شده است تا زمینههای نضج گفتمانهای منحرف و دشمن ساخته
از بین برود برای همین در اين بخش به انتشار وسیع رهنمودهای ايشان در رسانههای مختلف
بهويژه در سطح داخلی اقدام شده است .عالوه بر آن گفتمان مزبور توانسته استهم اعتبار الزم را در
میان جامعه نخبگان و هم در میان عامه مردم کسب نمايد که توفیق اخیر مستلزم اثبات کارآمدی
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اين گفتمان در عرصههای عینی و عملی است که در تحقیق حاضر سعی شده برخی ابعاد آن بررسی
و بیان شود.

 .8ابعاد گفتمان آتش به اختیار از منظر ايجاد تحول در جامعه اسالمی
از منظر مديريتی ،تحول به مفهوم توسعه معرفیشده است که میتواند به اصالح و يا بهبود وضعیتی
منجر شود (شاه علی .)40 :1390 ،در ادبیات انقالب اسالمی ،تحول را تغییرات بنیادين در ابعاد مختلف
تعريف کردهاند که دارای تأثیرات ،زمینه بروز و ظهور شديد خارجی است و با نفی شکل قبلی،
ساختار جديدی را بر اساس نظام ايدئولوژيک اسالمی به نمايش میگذارد (دانائی فرد و همکاران:1394 ،

 .)131عمل مجاهدانهای که در گفتمان آتش به اختیار به تحول در جامعه منتهی میشود ،ناظر بر
ايمان کامل و حقیقی در میدان عمل است که میتواند به رونق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
منتهی شود ( .)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534از اين رو يکی از نتايج مهم
استقرار گفتمان آتش به اختیار؛ تحول فکری ،فرهنگی ،علمی و جهادی جامعه اسالمی است که در
ادامه به آن پرداخته میشود.

 .1 .8ابعاد علمی گفتمان آتش به اختیار
مطالعهی روندهای رشد و توسعة صنايع مختلف در جهان نشان میدهد که مقدمه هر پیشرفت
صنعتی و اقتصادی برخورداری از نگرش علمی و استفاده از ظرفیتهای دانشی آن جامعه است که
اين مهم خود ضرورت و اهمیت استفاده از رويکردهای علمی را در کوششهای بشری مشخص
میسازد (آزادی و همکاران.)30 :1395 ،
با نگاهی به فرمايشهای مقام معظم رهبری میتوان اهمیت و ضرورت دانش و استفاده از
رهیافتهای علمی برای توسعة کشور در ابعاد و حوزههای مختلف را دريافت .در بخشی از
رهنمودهای امام

خامنهای

آمده است« :امروز وقتی به راههای مختلف پیشرفت کشور نگاه

میکنید ،میبیند همة آنها بهنوعی به علم و کاربرد آن منتهی میشود»
( )https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262و يا درجايی ديگر میخوانیم« :ما احتیاج داريم
که در کشورمان تالش ،پیشرفت و رشد علمی و فنّاوری ،همراه با عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد
توأم باشد» ( .)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886بنابراين مشاهده میشود که علم
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و دانش توأم با توجه به عدالت و معنويت ،همواره در ادوار مختلف مورد تأکید معظم له قرار داشته
علم توأم با معنويت در بیانات ايشان است بهطوریکه
است که اين مهم نشان از عمق توجه به انديشة ِ
بتوان در سايه تحقق کامل ابعاد نظری آن در مقام عمل و با استفاده از رويکردهای صحیح مديريت
جهادی ،زمینهسازی رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی را فراهم نمود.
بنابراين يکی از مهمترين نتايج قابل تعمّق گفتمان آتش به اختیار ،توجه ويژه به ابعاد علمی و
ساختارهای دانشی آن است که اهمیت و ضرورت مؤلفة بااهمیت علم و دانش را در تبیین نقشة راه
و چشمانداز دانشی کشور مشخص میسازد.

 .2 .8ابعاد فرهنگی گفتمان آتش به اختیار
تهديدهای فرهنگی دشمنان يکی از ابعاد مهم جنگ نرم علیه واحدهای فرهنگی يک کشور محسوب
میشوند بنابراين از شیوههای تهديد علیه فرهنگ يک کشور بهويژه دربارة يک ساختار ارزشی و
فرهنگی همانند جمهوری اسالمی ايران که مبنايی ايدئولوژيک دارد؛ در قالب تهاجم يا شبیخون
فرهنگی طراحی و اجرا میشود (درخشه.)132 :1391 ،
با نگاهی به بیانات حضرت امام خمینی و امام خامنهای در باب مسائل فرهنگی ،مشاهده
میشود که ايشان باوقوف کامل به شکلگیری يک جبهه فرهنگی علیه نظام اسالمی ،همواره بر
هوشیاری و آمادگی مقابله با هجمههای فرهنگی دشمنان تأکید داشتهاند

(شفیعی و همکاران:1395 ،

44؛ شايگان.)118 :1391 ،
ازاينرو لزوم مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان و هوشیاری در تشخیص و انجام اقدام بهنگام
برای رويارويی با آن ،يکی ديگر از ابعاد مهم گفتمان آتش به اختیار را مشخص میسازد که بر
پويايی و کسب اقتدار ناشی از نفوذ و کارآمدی فرهنگی و اقناع افکار عمومی نسبت به مبانی فرهنگی
اسالم و انقالب و تبیین ابعاد انقالب برای افکار عمومی تاکید مینمايد .امام خامنهای در بیان
اهمیّت مسائل فرهنگی میفرمايند:
اينجانب به مسائل فرهنگی بهای زيادی میدهم و اعتقاد راسخ دارم که قوام يک کشور و ملیّت
يک ملّت ،به فرهنگ آن ملّت بستگی دارد و لذا بیش از هر چیز فرهنگ يک ملّت ،وجه تمايز او
با ساير ملّتها را نشان میدهد (.)https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=10158
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حال با توجه به اهمیّت و جايگاه فرهنگ در انديشه و سیرة امام خامنهای میتوان به نقش
برجستة آن در مقابله با توطئههای دشمنان و ارائه تصوير صحیح و جامع از نظام اسالمی پی برد و
میتوان اذعان داشت که مؤلفة مهم گفتمان آتش به اختیار در پیشبرد اهداف و طرحهای حکومت
اسالمی و مقابله با دشمنان ،بُعد فرهنگی آن است که بارها و به طرق مختلف از سوی رهبر معظم
انقالب مورد تأکید قرارگرفته است و رکن مهم اين گفتمان را برای مواجهه با دسیسههای فرهنگی
دشمنان به تصوير میکشد .اين مؤ ّلفه عالوه بر استفاده کاربردی بهعنوان خط راهنمای نخبگان در
مواجهه با پديدههای فرهنگی ،تکلیف افراد انسانی را در جامعه اسالمی برای مقابله با هجمههای
فرهنگی دشمنان مشخص نموده است.

 .3 .8ابعاد فکری گفتمان آتش به اختیار
خردورزی توأم بادانش و دين از مهمترين ارکان گفتمان آتش به اختیار است .اهمیّت اين بخش از
گفتمان به گونه ای است که معظم له ،الزمه هر اقدامی را تعقّل ،انديشه و سنجش میزان انطباق
رفتارها با موازين و شئون اسالمی و عقلی میدانند (صديقی و همکاران .)31 :1396 ،ايشان تعقّل و تفکّر
را از مؤلفههای ايمان انقالبی و بارزه برجستة بصیرت واليی میدانند.
در چنین فضايی است که با استفاده از دانش برگرفته از تفکّر انقالبی و بصیرت دينی میتوان
زمینههای تولید دانش ،رشد فنّاوری و صنعتی کشور در همة زمینهها را فراهم نمود .در همین راستا
امام خامنهای مستمراً بر پرورش انديشه و توان علمی بهعنوان الزمه تولید دانش و فن تأکیددارند.
ايشان در توصیه مکرر به مسئولین ،استادان و دانشجويان ،راهکار برونرفت از مشکالت موجود را
گسترش علم و تجاریسازی دانش عنوان کردهاند و با توجه به ظرفیتهای فکری و دانشی بر اهمیت
تدوين نقشه جامع علمی کشور تأکید نمودهاند (همان .)33 :1396 ،ازاينرو میتوان به ابعاد فکری
بصیرت انقالبی بهعنوان يکی از ارکان مهم گفتمان آتش به اختیار در توسعه و پیشرفت کشور و
مقابله با دشمنان اشاره نمود و آن را الزمة رشد و توسعه کشور قلمداد کرد.
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 .4 .8ابعاد جهادی گفتمان آتش به اختیار
با نگاهی اجمالی به رهنمودهای امام خامنهای مشاهده میشود پیشرفت فکری ،فرهنگی و علمی
در کشور از طريق رويکرد مديريت جهادی امکانپذير میشود (نیکروش .)95 :1393 ،امام خامنهای

میفرمايند:
اگر مديريت جهادی بود ،اقتصاد هم پیشرفت میکند ،فرهنگ هم پیشرفت میکند .ملّتی که
اقتصادی پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد در اوج قرار میگیرد و تحقیر
نمیشود (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26284

با نگاهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری بهخوبی روشن میشود که انقالب اسالمی
دارای يک سبک مديريت خاص است که در پرتو حرکت جهادی میسّر میشود .اين سبک مديريت
بومی انقالب اسالمی از سوی مقام معظم رهبری به مديريت جهادی تعبیر شده است

(احمديان،

 .)24 :1392بنابراين مشاهده میشود معظم له ،توسعه و پیشرفت کشور را در ساية تقويت ايمان
و رشد ابعاد معنوی امکانپذير می دانند که خود ناظر بر ابعاد معنوی گفتمان آتش به اختیار است
که در پرتو مديريت جهادی ظرفیّتهای مادّی و ظرفیّتهای غیرمادی و معنوی کشور محقق
میشود .بنابراين بامطالعه دقیق مؤلفههای گ فتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبری،
میتوان نقش برجستة مديريت جهادی را در پیشبرد اهداف و تحققبخشی به چشماندازهای نظام
اسالمی بهخوبی مشاهده کرد.

 .9مقابله با جنگ نرم دشمنان بهعنوان خروجی کاربردی گفتمان آتش به اختیار
مهمترين وجه کاربردی گفتمان آتش به اختیار در ادبیات انقالب اسالمی ،بُعد کاربردی آن است
که در اين بخش تالش شده از منظر مقام معظم رهبری تبیین و تشريح شود .امام خامنهای در
فرازی مهم میفرمايند:
امروز اولويت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است که هدف آن ايجاد ترديد ،اختالف و
بدبینی میان آحاد مردم است و مهمترين راههای مقابله با اين تهاجم ،حفظ و تقويت بصیرت،
روحیة بسیجی ،امید کامل به آينده و مراقبت جدی در تشخیصها است
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8430
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امروزه مطابق با فرمايشهای مقام معظم رهبری ،اقدامات دشمن بهصورت نبرد نرم نمود و
بروز يافته است (نجاتی منفرد و همکاران .)43 :1395 ،بنابراين همانگونه که دفاع از کیان اسالم بر هر
مسلمانی واجب است تقابل با جنگ نرم و آسیبهای آن بر همة دوستداران اسالم و نظام مقدس
جمهوری اسالمی فرض واجب است (محمدعلی زاده و زارع .)49 :1394 ،از سوی ديگر ازآنجاکه نظام
اسالمی ،نظامی مردمساالر است ،اتکا به قدرتهای مردمی برای مبارزه با اين نوع جنگ از ضرورتهايی
است که میتواند زمینهساز ايجاد گفتمان آتش به اختیار در ادبیات انقالب اسالمی باشد.
های مهم گفتمان آتش به اختیار ،مستلزم
مبارزه با جنگ نرم به مصداق يکی از خروجی ِ
برخورداری از بصیرت در مواجهه با دشمنان و شناخت حوزههايی است که احتما ًال میتواند بسترساز
آسیبپذيری نظام اسالمی را فراهم آورد .برخی از اين حوزهها به شرح زير فهرست میشود:
الف) ضعفهای مديريتی
ب) ضعفهای ساختاری و کارکردی (نجاتی منفرد و همکاران.)38 :1395 ،
حال با نگاهی اجمالی به موارد يادشده و با تدقیق ابعاد و مؤلفههای گفتمان «آتش به اختیار»
در مقابله با جنگ نرم دشمنان میتوان اذعان داشت که يکی از راههای مناسب برای اصالح
ضعفهای مديريتی ،ساختاری و کارکردی؛ تقويت قوای فکری ،فرهنگی ،علمی و جهادی کشور
است که از طريق کاربست صحیح و اصولی ابعاد و مؤلفههای گفتمان آتش به اختیار محقق میشود.
از اين ديدگاه آتش به اختیار اصطالحی است که بر تقويت قدرت نرم کشور برای مواجهه با
تهديدهای امروزی دشمنان جامعه اسالمی ،داللت مینمايد (جاللوند .)49 :1395 ،
در تأيید اين مهم میتوان به فرازی از فرمايشهای امام خامنهای اشاره نمود که میفرمايند:
«امروز آرايش رسانهای و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسالمی قرار دارد بسیار آرايش پیچیده،
متنوع ،متکثر ،کارآمد و فنی و پیشرفتهای است» (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
بنابراين ضرورت مواجهه با آرايش فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای دشمن ،برخورداری از بصیرت
علمی ،فرهنگی و جهادی است که میتواند با توجه جامع به ابعاد و مؤلفههای گفتمان آتش به
اختیار و پیادهسازی دقیق آن با توجه به مصالح انقالب و بر اساس شرايع اسالمی و دينی امکانپذير
شود ،درنتیجه دانشجويان و فرهیختگان جامعة اسالمی بهعنوان افسران جنگ نرم و مخاطبان اصلی
گفتمان آتش به اختیار در صفوف مقدم مقابله با حضور دشمن در جبهه فرهنگی ،فکری ،اجتماعی
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و علمی بهگونهای هوشیار و بر اساس مصالح کشور و مقتضیات دين مبین اسالم در چارچوب قانون
و احکام الهی ،خروجیهای اين گفتمان را بر اساس موازين علمی ،عقلی و شرعی پیادهسازی
مینمايند و به مهمترين خروجی اين گفتمان برای جنگ نرم دشمنان جامة عمل میپوشانند.
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