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 چکیده

در ابعاد و سرررطو   خیدر طول تار یمقوله فطر کیعنوان به  تیبودن نوع بشررررم امن الطبعیبنا بر مدن

و  ینگینهاد تمیبوده است. تثب هایدئولوژیمکاتب و ا انمیاد میاسیها سرمختلفم مورد توجه همه نظام

جامعهم  سطحدر  یطور اخص بعد فرهنگدر ابعاد و سرطو  مختلف نن به تیمسرلله امن مندیدغدغه

ه ب یابیمطلوب و دسررت یاسرریسرر انیح میو ضرررورن نظا اجتماع یداریدر پا یانکارقابل رهینقش غ

پژوهش تلاش  نیدارد و داشته است .در ا یاسیس یهادر همه نظام یر معنو یو توسعه ماد شرفتیپ

هبر انقلاب ر انانیب لیبا تحل یر اسناد یاو مطالعان کتابخانه یلیر تحل یفیشده است تا با روش توص

 در. ودش¬پرداخته  رانیا یاسلام یجمهور یاسیدر نظام س یفرهنگ تیمقوله امن لیو تحل یبه واشکاف

ظا مقام مع یتیریو نگاه مد یسؤال پاسخ دهد که در منظومه فکر نیبرنن است به ا یراستا مساع نای

 یهاافتهی شود؟یم یابیچگونه ارز تیدارد؟ نسبت فرهنگ وامن یگاهیچه جا یفرهنگ تینام میرهبر

به  میاجتماع تیریمد یهایپردازهیو نظر هایاز نن اسرررت که فرهنگ همواره در تلور یپژوهش حاک

با  راًیمطر  بوده اسرررتم اخ ینظام اجتماع یو سرررازمانده یو شررراکله سررراختارده تیعنوان محور

 نن افزوده تیبر اهم میطلاعاتررر ا یارتباط یهایفرهنگ و رشد فناور شدنیجهان ایشدن پاردامطر 

توجه  ژهیمسلله به صورن و نیبه ا یفرهنگ یعنوان حرکت و جنبشبه رانیا یشده است. انقلاب اسلام

 داشته است. 

 : واژگان کلیدی

 یکار جهاد میاخامنه اللهتین مینید یسالارفرهنگم مردم تمیامن

 

                                                                        

 farzanehdashti30@yahoo.com           ایران ،بادانآ ،دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه پیام نور آبادان -1 
 . نرای( دانشگاه شاهد، تهران،  ایاسیس یجامعه شناس شیانقلاب )گرا یاسیمطالعات س یدکترا یدانشجو -2 

  25/07/99تاریخ پذیرش:                                                           29/10/98ارسال : تاریخ            
 
 

 «های انقلاب اسلامیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقلاب اسلامی ايران

 34شماره ، 1399پاییز ، نهمسال 
  41ـ  61صفحات 

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 9, Autumn 0202 , No 34 



42         43شماره م 99 پاییز  م9فصلنامه علمی ر پژوهشی انقلاب اسلامیم س 

 

 

 ـ مقدمه 1

 نیو ارائه نظا نو انهیخاورم کیو ژئواسرررتراتژ کیرتیژئوپل تیرو موقع رانیدر ا یانقلراب اسرررلرام یروزیپ

و سرربک  ینیسررالار دمردم یاسرریو نظام سرر یارائه مدل حکومت گرید یو از سررو یالمللنیو ب یامنطقه

 یکی. است شدهلیمختلف تحل یهابا نگاه یالمللنیو ب یامنطقهیرقبا یاز سرو ممحوری¬تیمعنو یزندگ

شده انقلاب مطر  نیا یعنوان شالوده اصلبه یو خارج یگران داخل لیاغلب تحل یکه از سو ییهااز مؤلفه

 یهاکردن فشررارها و شررکا  یجهت خنث رانیملت ا یبر قدرن نرم و اتحاد و انسررمام درون هیاسررتم تک

و مبارزان  ینظام دانیو تهد نگگرفتن ج انیحاکا بوده اسررت. به دنبال پا یاسررینظام سرر هیوارده عل

 یو ارزش یها با توجه به صبغه فرهنگ رانیا یاسلام یجمهور میالمللنیو ب یاسرخت در عرصره منطقه

در عرصرره جنگ و نبرد سررخت  تیکشررور پا از موفق نی. اسررتیقاعده مسررتثنا نبوده و ن نیخاص از ا

قدرن نوظهور  کیعنوان خود را به یالمللنیو ب یامنطقه یهااغلب قدرن یو همراه یبا همکار یلیتحم

اند کرده یسع رانیا یبه همگان نشان داد. در وهله بعد دشمنان و رقبا یجهان یو حت یاو باثبان منطقه

و قدرن و نفوذ اقتدار  یتعال شررررفتمیپ ریرا جهت مقابله و موانع قرار دادن در مسررر یمختلف یابزارهرا

د که بو ییهاکیلحاظ کنند. مسرررلله نفوذ و اسرررتحاله از درون ازجمله تاکت رانیا یالمللنیو ب یامنطقه

مسلله مدنظر  نیقرار گرفت. ا ریها در دو دهه اخدر دسرتور کار نن ایمسرتق رهیو غ ایصرورن مسرتقبه

ها ها در تلاش بودند از نن رونیقرار داشررته اسررتم از ا یو انقلاب یارزشرر ینهادها ریرهبران انقلاب و سررا

و  یشده دشمنان و کارشکنان داخل یدهو هد  سازمان کیتاکت نیا یگوناگون جلو یو ابزارها یهاراه

سبک  مینید یسرالارنن چون مردم یهامقوله ریو مبنا قرار دادن ز یفرهنگ تیگرفته شرود. امن یخارج

مقوله  راًیو اخ یبر توان داخل هیتک میو کار جهاد هیمطر  کردن بحث جنگ نرمم روح میاسرررلام یزندگ

 میاسرریمسررلله نفوذ سرر شررودیمقاله تلاش م نیها بوده اسررت. در انن نیتراز جمله مها ارینتش به اخت

ارها و به راهک ردیقرار گ لیو تحل یکشور از منظر و ابعاد مختلف مورد واشکاف یدشمنان و رقبا یاجتماع

ر مذکو تیرفت از وضعبرون تجامعه جه یر اجتماع یاسیدر ساختار س یفرهنگ تیتحقق امن یو ابزارها

 و افکار رهبر انقلاب اشاره گردد. هاشهیبر اساس اند

 

 پژوهش: یـ مفهوم شناس 2

 تیـ امن 1ـ 2

ه در لغت ب تیمیسر نیست. امن یسادگاسرت که تعریف واحدی از نن به یادهیازجمله مفاهیا بچ تیامن 

 نانمیوجود نرامشم اطم ای یم نگرانم ترساضطرابم هرراس شمیتشو بمینس مدیم تهداز خطر ییرها یمعنا

ترس و  که است یرامشو ن نهیطمأن یضامن و حائل است و در اصطلا  به معنا نمیاعتمادم تأم شمینسرا

. کند¬ین دور ماز انسا یو معنو یتوسعه ماد یهانهیو در همه زم یاجتماع میرا در حروزه فرد ینرگران

 میخطر حمله خارج احساس گونهچیه دانست که کشورها یتیوضرع توانیرا م تیامن میاز لحاظ مفهوم

 حالمنیرا دنبال کنند در ع شینرکنند و برتوانند نزادانه گسترش و توسعه خو یاقتصاد ای یاسیفشار س

 و یتعال یهاو خشرونت اسرت و فرصت دیاز تهد یکرد که عار فیتوصر ییفضرا وجود توانیرا م تیامن

باشند  رها شیجسا و روان خو دنید بیوجود دارد و افرراد از دغدغه نس در نن یو معنو یرشررد مراد



     34..    .ینید یسالارمردم یاسیدر نظام س یفرهنگ تیمسلله امن یبازخوان

باشدم امری  فیو تعر حیقابل توض یاز نن که مفهوم شیب تیامن ی(. از طرف4231492 میو قرب ی)موسرو

 انیاست که ح یاندازه تمام موجوداتمفهوم به  نیدرک اسرت.  گسرتره درک امحسروس و قابل  میذهن

خود را  انیتواند عدم ح-یخود را داشرته باشد م انیدرک ح ییکه توانا یخودنگاهانه دارند.  هر مخلوق

 نی. اکند¬یمقاومت م شودم¬یمنمر م انیکه به عدم ح یطیبرابر شررا در مهیمتصرور شرودم در نت زین

شوند. -یمنمر م انیکرد که به نابودی ح فیتعر یداتیعنوان تلاش برای رفع تهدبه  توان¬یمقاومت را م

 میلی)نشررناماسررماعگردد¬یم فیتعر یبشررر انیعنوان ابزاری برای حفظم تداوم و ارتقاء ح به تیلذا امن

ها  یرویاز ن ندمیها کنار ها نانسرران شررودیاسررت که موجب م یعامل نیاول تیامن نی(. بنابرا8331477

ه کنند)خواج یتر زندگتر و مطملنتا نسوده ندیجو مشرارکت یاجتماع ای هاتیکمک گرفتهم در مسرلول

 یو فرهنگ یفکر تیبدون داشررتن امن ای¬جامعه چیه ثیح نی(. بد17331491همکارانم  میوند احمد

 یو خارج ینیعنمود  قتی. رفتار و اعمال انسانم در حقدینخواهد رس داریپا یاجتماع یاسیسر تیامن به

 انمیبی)حب شررود¬یمختلف ظاهر م های¬به شررکل رونیاوسررت که در ب یذهن های¬و موج ها¬شررهیاند

. است تیشهروندان در جامعه متأثر از امن یاساس یازهانی ¬رو بخش عمده نی(. از ا3131491 میصربور

در همه ابعاد و سرررطو   یاتیمقوله ح کی نیو اهدا  کلان ننم اهم رانیا یاسرررلام یدر نظرام جمهور

 تمیامن»فرمودند تیامن تیبرضرورن و اهم دیراسرتا رهبر انقلاب در تأک نیمختلف جامعه اسرت. درهم

 کند؛یم دایپ اختناقنداشته باشدم حالت  تیطور مستمر لازم است. اگر جامعه امنانسانم به یمثل هوا برا

ها متعلّق به همه است.  تیاست. امن تیامن تیاهم نمینداشته باشد. ا اریکه هوا در اخت یامثل ممموعه

. در همه شلون سرتیجنوب و شررق و غرب کشرور ن نیمردم مرزنشر تِامنی از تر¬تهرانم واجب تِیامن

 یانتظام یروین های¬از فرمان یجمع داریدر د انانیانسرران اسررت )ب یضرررورن برا کی تیامن میزندگ

را  یرهبر ژهیدر جامعه است که توجه و یاز اها مسائل ضرور تی(. همانطور که گفته شرد امن22/3/81

 حیوضرا ت تیمسلله ابتدا ابعاد امن نیا تیاست با توجه به اهم یضرور نیبه خود جلب کرده است. بنابرا

 .ایده

  تیـ ابعاد امن 2ـ  2

ن وجوه ن کنندهفیتعر یو اجتماع یانسان یفضا یعمل خیکه تار شرود¬یرا شرامل م یابعاد متعدد تیامن

و  یو فرهنگ یاقتصاد میاجتماع میاسیس رندهسرطو یدربرگ تیامن یانداز کل چشراکیبوده اسرت. در 

 پرداخت. ایابعاد خواه نیاز ا یمختصر حیبه توض لیاستکهدر ذ رهیغ

   یاسیس تیـ  امن 1ـ  2ـ  2

شرور ک کی تیلازم توسر  حاکم نهینرامش و طمأن نیتأم یبه معنا یاسریسر تیامن میکل فیتعر کی در

 یسایحقوق س نیتضم نیو همچن یمختلف خارج دانیاز راه مقابله با تهد شیشهروندان قلمرو خو یبرا

(. نظام 12231493)مقدممباشدیها منن یو اجتماع یاسیسررنوشرت سر نییها در مشرارکت جهت تعنن

سرنوشت خود و جامعهم  نییمشارکت و دخالت مردم در تع لیو تسه بخشی¬امکان یدر راستا  یاسیس

 یاسیکا را به داشرتن باور س چهی و نورد فراها را ها¬و حضرور نزادانه و برابر نن تیامن یسرتبای¬یم

تم چه قانون اس بلدر مقا یبرابر هیهمگان تنها در سا یبرا یاسیس تیامن یریوادار نکند. به تعب یخاص

بعد از  نی(. ا1783149و همکارانم  یقانون)خواجه وند احمد یو چه از لحاظ اجرا یاز نظر وضرررع قانون

 یمملا شورا ندگانیشرهر و روسررتام نما یمتعدد در سرطو  شرورا های¬که در قالب انتخابان تیامن

و  یبه خوب رانیا ینید لارمردم سا یاسیبوده است در نظام س یجمهور استیمملا خبرگان و ر میاسام

ملت دانسررت.  یرا را زانیم یخی)ره( در نن جمله تار ینیتوجه قرار گرفته اسررت. امام خم مورد تیجد
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ر د ندیفرن نیمداوم و استمرار ا یداشرتند ضمن برگزار یا ژهیامر اهتمام و نیبر ا زین ای¬خامنه اللهتین

 یاسیاست که تفکران و معار  س نیا شیمعنا یاسیس تیامن3 »ندفرمای¬یم یاسیس تیمورد مسلله امن

اسررت که  نیا شیباشررد. معنا  یشرراندی¬و دوگونه ییگودر جامعهم معار  واضررح و دور از نفاق و دوگانه

مردم هسررتندم نسرربت به مردم امانت به خرج دهند.   یبرا یاسرریمسررائل سرر انیب یکه متصررد یکسرران

ه جامع یکردن و منتشر کردن معار  فکر خشنوشرتن و پ یکه متصرد یاسرت که کسران نیا شیمعنا

 استم زهر مخلوط نیریشر الظاهریکه عل یندهندم تقلب نکنند و در طعام بیفر ندمیهسرتندم درو  نگو

 (.11/1/87در مشهد  انیمیو بس انیبا سپاه داریرهبردرد انانیب«)است یاسیس تیامن نینکنند ا

 یاقتصاد تیـ امن 2ـ  2ـ  2

مطر  شرررد.  تیاز امن یبعد عنوانبهیطورروزافزونپا از جنگ سرررردم به یایردر دن یاقتصررراد تیرامن

 ایه¬با سلامت جامعهم به دنبال راه یاقتصاد تیارتباط امن دییضمن تأ گذاراناسرتیپژوهان و سردانش

که  یرگبز خطر لذا. اند¬بوده یدفاع یسنت یدر راهبردها یواردکردن موضروعان اقتصراد یبرا یدیجد

غل  نن را تنها بعد مها در مورد است که به نیوجود دارد ا یاقتصراد تیامن جیرا انیامروز در مورد نظر

داشت.  وجود ینظام تیدرباره امن یبرداشت نیچن زیکه در دوران گذشته نچنان ا؛یکن یتلق یمل تیامن

ا و کالاه نیتأم قیاز طر عهجام کیمردم  یزندگ وهیحفظ ارتقا ش زانیعبارن است از3 م یاقتصراد تیامن

(. در 1131479 فمی)سررر المللی¬نیب یو ها حضرررور در بازارها یعملکرد داخل یخدمانم ها از ممرا

مانند ارزش بودن  یاخلاق یهاو ارزش تیمعنو دیابتدا با یاقتصررراد نتیجهت تحقق ام یجوامع اسرررلام

 یارجح و اول یطلبو جاه یطلبقدرن میاندوزمانند ثرون یماد یهابرارزش یرخواهیعمرل صرررالح و خ

 ییدر معرض خطر ظاهرگرا نصورنیا ریشوند. در غ تیگرفته و تثبشکل ینید یاسرلام تیباشرند تا هو

خواهد  مادیا یظاهر اسرلامبه  هایی¬و سرازمان ییبود و نهادها اینبودن ازدرون خواه یو مذهب ییدورو

 تیبا بحران امن ینهادها یبه سرربب ناکارنمد تونخواهد داشرر یاز اسررلام واقع ییرنگ بو چیشررد که ه

از امور  یاقتصاد تیامروزه مسلله امن یمقام معظا رهبر شانیشرد. بنا بر فرما ایمواجه خواه یاقتصراد

 نیبرا دیبا تأک شررانیدارد. ا یکشررور در پ یاقتصرراد یرا برا های¬یکه نگران روند¬یبه شررما م ریخط

مردم استم  شتیاقتصاد و مع یکشرورم مسلله یمسرائل اسراسر از یکیامروز »موضروع اذعان داشرتند3 

نهاده  ینام ادیبن کیبر  یستیکشور ها با یاقتصاد یاست؛ بنا تیامن ازمندیکنا که اقتصاد ها ناشراره

اقتصاد ما به نفت  یوابستگ میما از دوران طاغوت یمام مشکل بازمانده یخیشرود. مشرکل مام مشرکل تار

 ادیدورانم ز یرا در همه تیامن یدغدغه میمسائل اقتصاد ینهیکه ما در زم تموجب شده اس نیاست؛ ا

ونمد نفت مشکل شدم فلان شردم فروش نفت ممنوع شدم رفت ادینفت کا شردم ز متیق ا؛یداشرته باشر

اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد  چرخدمیبر محور نفت در اقتصاد م زیچهمه ینفت پول ما را نداد. وقت یمشتر

 (.4/7/91ارتش یافسر یهادانشگاه انیدانشمو ینموختگمراسا دانش اناتدری)ب« امن بشود یستیها با

   یاجتماع تیـ امن 3ـ  2ـ  2

 کیو شررر اینن سرره نیدر تأم گریکدی همراه به ها¬اسررت که افراد و دولت ای¬مقوله یاجتماع تیامن

در  حالت نیهم گرمیکدیشدن دولت و جامعه از  کیتفک رقابلیو همگام با غ جیتدربه رومنیهسرتند و ازا

 یتیوضع را یاجتماع تیامن ای( دورک1131472 امیدنی)نو کند¬یم داینن دو مصرداق پ یخصروص ناامن

مشررترک بر اسرراس  جمعی اعتقادان و باورها هام¬بر ارزش یهمبسرته مبتن یکه در نن گروها داند¬یم

 میخشنود مادیو ا لانیتما یارضا یبرا یاجتماع کاراینظام تقسهنمارمند جهت ورود افراد به  مانیتنظ

 شتریب تیو تثب یاجتماع یوندهایپ دیانسمامم تعادل و تشد یسوننان به یو عمل اجتماع افتهی ینمادگ
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 به ¬ها¬انسان(. درواقع 11331491 امیشرده است )امانتبه نقل از دورک یرگیجهت هنمارها و ها¬ارزش

شهروندان چه در  یاجتماع تیسالا و امن هستند اما در حال حاضر امن  یمح کی ازمندین فطری لحاظ

و  یکیزیف های¬نمار خشونت رانیروبرو است. در ا ایعظ یباچالش المللی¬نیچه در سرطح ب یسرطح مل

ظا . مقام معکنند¬ینم ینیبشیکشرررور پ ندهین یرا برا ای¬کننده¬نیبخوش تیروضرررع یکیزیف ریغ

را  یاجتماع تیامن شررانیگذشررته ا انانیب ینمودند و ط دیتأک یاجتماع تیبارها بر مسررلله امن یرهبر

نمودند و   فیکنندم تعر تیامن و بدون خو  و وحشرت که در نن شرهروندان احساس امن یطیمح مادیا

اشدم نب تیاگرامن3 »ندفرمای¬یدانستند. و م تیجامعه رام امن کی ازیو ن یاجتماع تیخصروص نیتربزرگ

 یرویاز فرماندهان ن یجمع داریدر د انانیب«)جامعهم از نن جامعه رخت خواهد بست رانیاز خ یاریبسر

 (18/8/87یانتظام

 یفرهنگ تیـ امن 4ـ  2ـ  2

ه ک سررتین نیا یندارد؛اما به معن یمشررخصرر فیمتعدد تعر یمفهوم و معان یدگیچیفرهنگ به سرربب پ 

و  یشرررناختجامعه یگرفته باشرررند.اصرررلا  فرهنگ به معنا دهیرا ناد یریامر خط نیچن پردازانهینظر

 یدر کرتاب یلادیمر 1781در سرررال  لوریتا امیشناس انگلمردم لهیوسبه بار نینن نخست یشناختمردم

شامل معار م  کره یامرررمموعه»کرد3  فیتررعر نینن را چررن یبه کار رفررت. و ییبه نام فرهنگ ابتدا

ت اس یسرنن و بالاخره تمام عادان و رفتار و ضوابط نمیاخلاقم قوان مهاکیتکن معیمعتقدانم هنرهام صرنا

به  یم تعهداتجررررامعه و در قبال نن ردیگیجامعه نن را از جامعه خود فرام کیعنوان عضو  که انسان به

شرررامل3 رسرررومم  یاسرررت؛ فرهنگ معنو یو ماد یودو بعد معن یدارا یدر نگاه و . فرهنگعهده دارد

ها در اسررت که توسرر  انسان ییایشرامل ابزارها و اشر یو فرهنگ ماد شرودیاعتقادانم علوم و هنرها م

شناسانم (. از منظر جامعه117-11931494مییرضا«)است دهیدسرررت ما رس و بررره شدهگذشته ساخته

و  ایکنیدر ترمام ابرعادش فرکر م یراجع به زندگ و ننچه ررایدار ایبه دن ما است که یفرهنگ نن نگرش

هام هنمارهام دانشم هنرم . در واقع  ارزشایکنیمررر دیترررول است که ییزهایرفرررتار مرررا و چ نیهمچن

هاست انررررسان یو مررررعنو یماد و محصولان نیندابم رسوم و قوان امو در کنار هنماره قیعواطفم سلا

و  هادهد و زمانى که باورهام ارزششکل مى تی( جوهره فرررررهنگ را هررررو11231474 میعیشف می)زمان

(. 1431477 میگردد)باقرمتحولمى زیجوامعى ن نیچن تیشررروندم هوا  دگرگون مىهنمرارها  جامعه

 هر جامعه در شدهنهینهاد یهااست و بررره مرررمموعه از باورها و ارزش ایپو فهومم یفرهنگ دارا نیبنابرا

 .سازدمی متمایز جوامرع دیگرر از را نن کره شود¬می اطلاق

و مکمل  رگذاریدو مقوله تأث ایمفاه نیگفت ا دیو فرهنرگ برا تیرامن یدر خصررروص ارتبراط مفهوم امرا

 در رایز است در جرامعه تیامررن یبرررقرار مستلزم ایفرهنگ زنده و پو کی از ی. لذا برخوردارگرندیکدی

 مانع یتعاملان انسان رد یمتزلزل خواهد شردو نشفتگ برقرار نباشردم اسراس جامعه تیکه امن یاجامعه

م اهم ارزشهنمارها یریگشکل عدم منطق در صورن نی. بدشود¬یم حیصح یفرهنگ تیهو یریگشکل

 تیمشترک از امن یفرهنگمجامعه دچار معنا شدهم تلق یطور کلو به  مرررشترک یو رسوم رفرررتار نداب

را متزلزل نمودهم نرامش  داریپا تیامن یریگشررکل اسرراس ییو تعارضرران معنا دینیوجررررود نم برررره

 ییو ترررررروانا تیقابل یبه معن یفرهنگ تیمنظر امن نیخواهد برد. از ا نیشرررهرونردان و جرامعه را ازب

به  باشدمیجامعه م کیفرهنگ خاص  یطورکلو به  تیهو هامدهیهام ادر حفظ و دفاع از ارزش هاحکومت

 دولت ر مرلت ستایس کشور در داخل کی یمل یفرهنگ تارساخ دهندهلیچارچوبم تشک ررنیا کهینحو

 تی(. امن12231491و همکارانم  یلانیاسرررت )م گرید یکشرررور از کشرررورها کیملت  زکنندهیو متمرا
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استگاه خ شمیخو تیامن نیبا تأم امیاست.جامعه بالنده و پو یمل تیامن نیادیو بن یمؤلفه اصرل میفرهنگ

م جامعه کیدر  یفرهنگ یبالندگ سومکیاست. از  یفرهنگ های¬زشهنمارها و ار نیتضم یبرا یمناسرب

 ی(. از سررو19131472 مینیاسررت )نائ یالمللنیو ب یو ثبان در حوزه مل ییهمگرا تمیضررامن حفظ امن

ترین بعد امنیت ملی اسرت و ترهدیدان فررهنگی هر کشور و نامحسوس نیترمها فرهنگی امنیت گرمید

. امنیت فرهنگی در ذیل رود¬ینن کشرررور به شمار م مررلی امنیت تهدید علیه یاهترین گونهاز پیچیده

أکید بر عناصر فرهنگی رود. تهای اصلی نن به شمار میو از مؤلفه دارد موضوع امنیتی ملی کشورها قرار

 اینشده از امنیت ملی ها تناسب دارد. برررا جدید عرضه تعاریف و ارزشی امرررنیت مرررلی کشرررورها با

ملت بتواند ضرررمن حفظ هویت  هر» نن امنیت فرهنگی را شررررایطی دانسرررت که طی توانمی رویکرد

 -311 1472)همانم« ود را بپیمایدبرخورد بررا مرروانع برشریم مسیر تکاملی خ و بدون فرهنگی خویش

 یاجتماع یاقتصررراد میاسررریسررر تیبه امن یفرهنگ تیبدون داشرررتن امن یاجامعه چیه رونی(. از ا12

 تیامن شیافزا و با یاجتماع تیامن شیجامعه موجب افزا کیو ارتقاء فرهنگ  شرفتی. درواقع پرسدینم

. مقام معظا خواهد شد نیتأم یو مرز ییقضا تیو امن یو فرهنگ یاقتصاد تیمرررروجبان امن میاجتماع

را  یو اخلاق یت فرهنگیو سررپاهم امن جیو بسرر یو لشررکر یاز فرماندهان کشررور یجمع انیدر م یرهبر

و  ادیدور ماندن فرزندانشان از اعت یدانسرتند و با اشراره به دغدغه و تلاش مردم برا تیبُعد امن نیسروم

مؤمن و  یروهایجامعهم ن یو اخلاق یفرهنگ تیامن نیدر تأم»کردند؛اذعان  یاخلاق یهایفساد و ناهنمار

 نیا کنندهنیتأم دیبا یمشررخصرر فیو با وظا ودخ یهرکدام در جا یانتظام یرویو ن جیبر کف بسررجان 

با  بیترت نی(. بد12/2/73اسررتان کرمان  ینظام های¬گانیدر مراسررا مشررترک  انانیب«)باشررند تیامن

و  کننده نظابه عوامل اخلال لیدر ذ یرهبر شهیو اند انیدر ب یفرهنگ تیامن گاهیضرورن و جاتوجه به 

 3اپردازی¬یم یاز منظر رهبر یفرهنگ تیامن

 رهبر انقلاب  شهیاز منظر و اند یفرهنگ تیامن یشناسبینس-4

 یـ نفوذ فرهنگ 1ـ  3

 و نظام یو تسررل  دسررتگاه محاسرربات ریتسررخ قیاز قدرن اسررت که از طر یو نامرئ فیظر یشررکل نفوذ

از مفهوم قدرن و در  یئنفوذ جز ی.  به عبارتشررود¬یفردم گروهم دولت اعمال م کیبر   یرگی¬ایتصررم

و  نهرخ ی(. تلاش برا11131493ارمی)خدا رود¬یاِعمال قدرن به شررمار م نهیزمشیو پ شرررطشیواقعم پ

 نیادبنی مقوله ها¬شرورمان است که خود ارزشمردم ک های¬ارزش رییتغ ینفوذ در کشرورم اسراسراً برا

 رییاسررت که با تغ نینفوذ در کشررور ا یهد  دشررمن برا نمبنابرای هسررتند؛ فرهنگ به دهنده¬شررکل

را فراها  ینظام اسررلام یرفتار و سرررانمام برانداز رییتغ نهیمردم کشررورمانم زم های¬ارزش و ها¬نگرش

به وجود  رانیدر جامعه ا یرا کره نفوذ فرهنگ یعواقب ی(. مقرام معظا رهبر11231493سرررازد )همرانم

 یشررروخ یبا مسررائل فرهنگ3 »ندفرمای¬یدانسررت و م گرید یامدهاپی از تر¬مها اریخواهدنوردم بسرر

 لبه وجودنمدم مث یرخنه فرهنگ کیکرد؛ اگر چنرانچه  شرررود¬ینم ملراحظگی¬یکردم ب شرررود¬ینم

اد؛ د ینقد ارانهی ایسبد کالا داد  ایکه بشود نن را جمع کردم پول جمع کرد  ستین یاقتصاد های¬رخنه

رهبر  انانیدارد )ب یادینخواهد بودم مشرررکلان ز ایترمقرابل گرید ینسررران نیبره ا سرررتمین یجورنیا

و  یمطر  کشور دیافراد نخبه و اسات ییشناسا قیکه دشمن از طر اند¬دهیعق نیبرا شرانی(. ا12/12/92

. شود¬یم یاسلام باورهای و ها¬ارزش بیو تخر یفرهنگ تیهو فتضرعی درصردد ها¬¬نن نیب نفوذ در

. رهبر انقلاب کند¬یاسرررتفاده م یزیاز هر ابزار و دسرررتاو یو انقلاب ینید یباورها رییتغ یدشرررمن برا

جامعه دارد. نن  یاه¬باور و ها¬در دگرگون کردن ارزش یسرررع یدشرررمن با نفوذ فرهنگ ندفرمای¬یم
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 انانبی) نورند وجود به ها¬ببرند و اختلال رخنه در نن نیاز ب دارد¬یکه جامعه را سرررپا نگه م ییباورها

عوض  دیمردم با یباورها3 »ندیفرمایم گرید یدر جا شانی(. ا22/1/93با فرماندهان سرپاه  داریرهبر درد

 یخصش یاز کارها ریاسلام غ نکهیباور به ا میاسریسر امبشرود. باور به اسرلامم باور به انقلابم باور به اسرل

رهبر  انانیب«)ها دارد سازی¬ها داردم تمدن یها داردم حکومت ها داردم جامعه سراز یعموم فیوظا

 میاسلام ریرواج پوشش غ قیدشمن از طر بیترت نی(.  بد21/12/93مملا خبرگان  یبا اعضا داریدر د

خصرروص قشررر جوان و مردم به دگاهید رییانقلاب و تغ ی¬ها¬ارزش و ها¬نرمان رییذائقه مردمم تغ رییتغ

ده و مردم ش انیدر م یقبح مسائل اخلاق ختنیدر ر یانقلابم سرع گذارانانینسربت به بن کردهلیتحصر

 . کشانند¬یجوانان را به انحرا  م

 ست3ا شدهایر ترسصورن نمودابه یمقام معظا رهبر انانیاستنتاج شده از ب ینفوذ فرهنگ یهاراه لیذ در

 (یدر مورد نفوذ فرهنگ یرهبر انانیب لیتحل هی)نگارندگان تمز                                 

نفوذ  بر یمبن یها و استعمار ملل کوچک در گذشته را نشانابرقدرن ینظام یهایانقلاب لشرکرکشر رهبر

 .کنند¬یم هتوجی را ها¬موجهم نن یهادانسررتند که امروزه بانام گانگانیها و بفرهنگ نامشررروع ابرقدرن

خودشررران را  رهنگف خواهندیم میبا زور نظام یحتّ میجهان یهاامروز قدرن3 »ندفرمرای¬یم شرررانیا

ی و اقتصاد یکه در مورد دولت و حکومت و نظام اجتماع یاوهیبه ش هاییکایمنعکا و منتقل کنند. نمر

ه طغیان نفوذ نامشررروعِ فرهنگ بیگانهم ب نیا یعنی. کنندیم یو ننمای دنیا لشررکرکشرر نمایاندم به اقائل

 استیدر مراسا تنفیذ حکا ر یرهبر نانموجّه مثل حقوق بشرر )بیا یهاتحت نام رسرد؛یها م نماهایا

 رانیا یاسررلام یبا جمهور کاینفوذ را مذاکره نمر های¬از نشررانه گرید یکی شررانی(. ا12/2/82جمهوری 

 یو نفوذ فرهنگ کندیاقتصرررادِ محکا را متزلزل م هینفوذ دشرررمنم پا انردکهدهیرعق نیو برا داننرد¬یم

 مینگرندهیبا ن نیاست. رهبر معظا انقلاب همچن یو اقتصاد یاسرینفوذ سر یکن دشرمن براصرا جاده

و با  زنندیکودک مثال م یو از مهدها کننردیپنهران اشررراره م یبره نفوذ فرهنگ ایرمسرررتقیطور غبره

ا از و ملت ر یو نظام اسلام ندیگویسخن م رینقاط نفوذپذ افتنی یاز تلاش دشمن برا میشرناسردشرمن

ه ب یرهبر معظا انقلاب درباره نفوذم واژه مها تور نامرئ انانی. در بدانندیدشرررمن م یموانع نفوذ فرهنگ

 داریدر د یشده است )بیانان رهبر دیدام تأک نیکشاندن جوانان از ا رونینسبت داده و بر ب ینفوذ فرهنگ

 به باتوجه(. 12/8/93¬نن  یهاو خانواده یپاسررداران انقلاب اسررلام ییایفرماندهان و کارکنان نیروی در

اند کردهها اشاره به نن یکه رهبر معظا انقلاب درباره نفوذ فرهنگ یهاشده در فوق شاخص گفته مباحث

 )نگارندگان( اند از3عبارن

 یفرهنگ یولنگار ـ 2ـ  3

3 دنفرمای¬یم شانیاند ابردهنام یفرهنگ یو جلسراتشان از واژه ولنگار ها¬یدر سرخنران راًیانقلاب اخ رهبر

چه در  کنا؛یم یولنگار کیفرهنگ احساس  یاست ومن در مسلله یمهم یفرهنگم مسلله یمسرلله

که در   «یگارولن». واژه یمضرررر فرهنگ یاز کالاها یریو چه در جلوگ دیمف یفرهنگ یکرالراهرا دیرتول

 نیاز همه ا یینما شکیب ؛یدیقی. بیانگار. سهلیگریشده. لاابال یمعن گونهنینامه مرحوم دهخدا الغت

اسرررت که رهبر معظا انقلاب  یدر حال نیدر بردارد. ا اشیلغران و واژگران را در معنا و فلسرررفه واژگان

 شانینکردند و با توجه به تسل  ا دهاسرتفا یلغت نیها از چن یفرهنگ یدر باب معضرلان جد نیازاشیپ

دارد که کار در عرصه فرهنگ مملکت  دیشد ینگران یمها جا نیا انمیخصوص ادببه مقوله فرهنگ و به

. کنندیم ادی یاواژه نیوصررف حال رو به احتزار فرهنگ از چن یبرا شررانیاسررت که ا دهیبه کما رسرر

 یقرار است همانند قحط ییاست که گو ینگبزرگ فره یو قحط یسالکخش کیخطر  یفرهنگ یولنگار
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ا مملا ده ندگانینما انیرهبر در م انانی)ب ردیاز مملکتمان بگ یشماریب انیم قربان1291سرال بزرگ

17/3/92) 

 یـ تهاجم فرهنگ 3ـ  3

جهان همانند  دگوی¬یطور که مک لوهان معصرررر رسرررانه و ارتباطان اسرررت. همان کامیو  سرررتیب قرن

باخبر   یو تحولان بشررر یاسررت که از هزاران فرسررخ افراد باها در تعامل و از روند دگرگون یا¬دهکده

 یامر تنهانه یاست. مبادله فرهنگ یو تهاجا فرهنگ یمبادله فرهنگ یتیوضع نی. ماحصل چنشروند¬یم

. ایتروبرو هس یتهاجا فرهنگ دهیاسرت اما متأسفانه امروزه ما با پد رگذاریتأث اریبلکه بسر سرتیمذموم ن

نن  ایگفت اثرگذار است که ب توان¬یم یخطرناک وحت  یدارد و به حد یسرابقه طولان یتهاجا فرهنگ

 یگواه هایی¬روش نیچننیا تیها بر موفق خی. تارندیبه اهدافشرران نائل ن تیدر صررورن موفق رودیم

د با توانستن ها¬یاست که در نن غرب نیمسرلم هیعل یتهاجا فرهنگ ینی.توطله اندلا نمونه عدهد¬یم

بر ننان غلبه کنند.  تاً یو نها  دهیپاشنن روز اندلا را از درون ازها یجامعه اسلام یگسرترش فساد جنس

 یریکارگچند فرهنگ با به ایدو  نیب  یکردند3 جنگ فرهنگ فیتعر گونرهنیرا ا یتهراجا فرهنگ یبرخ

اند از عبارن ی.عناصر تهاجا فرهنگردگی¬یباطانم هنرها صورن مارت غانمیتبل لیاز قب یفرهنگ یابزارها

دتهاجا مور یاست. دوم نظام فرهنگ گرید یبر نظام فرهنگ یتهاجا که فرمان سلطه فرهنگ ینظام فرهنگ

چهارم   ی. سرروم فعل تهاجا فرهنگگردد¬یو زوال م اطدر اثر هموم دچار انحط اش¬یکه عناصررر اصررل

مذهب  هیمذهب  عل یارشررادم فرقه سرراز مای¬گسررترده ارتباطان ماهواره غانیتبل یابزار تهاجا فرهنگ

سرررلطه  تیکهدرنهاآنیجافرهنگ مهاجا به یدرواقع نابود یهرد  تهاجا فرهنگ رونی. ازابراشرررد¬یم

 یدهیپد فی(. در تعر114-11231484 میدیخواهد داشرت )جمش یدر پ رایاقتصراد میاسریسر میفرهنگ

 کی یدر تهاجا فرهنگ3»شرررانیتوجه اسرررت. ازنظر ارهبرمعظا انقلابم قابل دگراهیرد یتهراجا فرهنگ

 یهاانیملتم به بن کیبه مقاصرد خاص خود و اسارن  دنیرسر یبرا میاقتصراد ای یاسریسر یممموعه

بر فرهنگ  ینیگزیقصررد جازور و  به  را به یاتازه یاورهاهمومم ب نی. در ابردینن ملت هموم م یفرهنگ

جوانان را  کندیم یو دشمن از راه اشاعه فرهنگ غل م سع کنند؛ینن ملت وارد کشرور م یلم یو باورها

 دیااسررت بلکه ب یتهاجا فرهنگ کی تنهاکندنهیم یکه دشررمن ازلحاظ فرهنگ یبه انحرا  بکشرراند. کار

با  داریدر د یمقام معظا رهبر انانیب«)است یعام و غارن فرهنگقتل کیو  یفرهنگ خونیشب کیگفت 

به دنبال  مدشررمنیدر تهاجا فرهنگ ندفرمای¬یدر ادامه م شررانی(. ا22/3/81فرماندهان گردان عاشررورام 

نرام و  یمثل خودِکار فرهنگ یبردن نن اسرررت. تهراجا فرهنگ نیو از ب یکردن  فرهنرگ مل کنشرررهیر

در برپا  یکه عامل مهم مانیمتعصرربانه ا های¬یبندیجوانان را از پا کنند¬یم یسررع سررروصررداسررتویب

 .کند¬یملت ظهور م کیببرد و در مرحله ضعف  نیاستم از ب یداشتن تمدن اسلامنگه

ر د یبحث رسررانه اسررت. رسررانه نقش اصررل یتهاجا فرهنگ دهیدر رابطه با پد تینکان حائز اهم گریاز د 

عوامل اشرراعه تهاجا  گریرهبر معظا رسررانه را از د جهتمنیبرعهده دارد ازا یبه افکار عموم یدهجهت

ک خطر یفرصررت اسررتم ها  کیها  دمیجد یارسررانه لیوسررا نیا3 »ندفرمای¬یبرشررمردند و م یفرهنگ

هام در ها و شُبههحر  نیکه ممکن اسرت ا جهتنی. خطر ازاجهتکیاسرت؛ فرصرت از دو نظرم خطر از 

 داریجهت خطر اسرررت(د نیرا منحر  کند؛ ا هانیاثر بگرذارد و ا هرارجوانیهرا و در ذهن غذهن جوان

 مسلله بر تر¬شیپ شانی(.ا1491/14/11مؤسرسره امام صادق با رهبر انقلاب دیو اسرات رانیاز مد یجمع

 یبر منطقم راه اسرراسرر یو متک یتهاجم میقو یمقابله»داشررتند3  انیتهاجا  ب دهپدی مقابل در مقاومت

ازجمله  هانهیزم یدر همه دیمسررتکبران خواندند و افزودند3 با یجبهه یهاها و توطلهکردن طر  یخنث



     39..    .ینید یسالارمردم یاسیدر نظام س یفرهنگ تیمسلله امن یبازخوان

و  ایرئ داری)د «ایباشرر شررتهدا یدر مقابل غرب حالت هموم یجنگ انیو جنا سررایحقوق بشرررم ترور

خارج  انیرانی(. رهبر معظا انقلاب در نامه به ا1492/12/19با رهبر انقلاب یمملا خبرگان رهبر یاعضا

اره اش شانیعنوان کردند. ا یفرهنگ یتهاجم مهیو ظهور داعش را نت دیتأک دهیپد نیا تیاز کشرو بر اهم

 زیغرب ن یفرهنگ های¬استیدر اعماق س جیتدرهب میمتماد انیسال یط هاشرهیر نیمتأسرفانه ا»کردند

معاصررررم جهان غرب با  یهموم نرم و خاموش را سرررامان داده اسرررت. امّا در دوره کیرسرررور کرده و 

 . منکندیم یجهان پافشررار یفرهنگ یو همانندسرراز یسررازهیبر شررب شرررفتهمیپ یاز ابزارها یریگبهره

خشونت خاموش و  کیمسرتقل را  یهافرهنگ ردنها و کوچک شرمملّت ریفرهنگ غرب بر سرا لیتحم

 یدر حال هاآنیهابخش نیترو اهانت به محترم یغن یهافرهنگ ری. تحقکنایم یتلقّ برارانیرز اریربسررر

و طور مثالم د. بهستیبرخوردار ن ینیجانش تیاز ظرف وجهچیهبه  نمیگزیفرهنگ جا ردکهیگیصرورن م

استم  دهشلیتبد یفرهنگ غرب یاصل یهاکه متأسفانه به مؤلّف یاخلاق یبندوباریو ب یعنصر پرخاشگر

ف با ینن را حتّ گاهیو جا تیمقبول  یهاکه گروه ایبگو دیدر خاسررتگاهش تنزّل داده اسررت. باکمال تأسررّ

است. اگر مشکل واقعًا  یواردات یهابا فرهنگ ناموفقیهاوصرلت گونهنیا یدهییمثل داعشم زا یاهیفروما

 شدم¬یدر جهان اسلام مشاهده م هادهیپد نیا رینظ زیاز عصر استعمار ن شیپ سرتبای¬یبودم م یدتیعق

که  دهد¬ینشان م یروشرنبه یخیمسرلّا تار. مسرتندان دهد¬یم یخلا  نن را گواه خمیتار کهیدرحال

ا در ر یبذر تندرو میبدو یلهیقب کیها در دل و مطرودم نن یتفکّر افراط کیاسرررتعمار با  یچگونه تلاق

در  شانی(. ا7/9/93 میغرب یبه عموم جوانان در کشرورها ینامه رهبر انقلاب اسرلام«)منطقه کاشرت نیا

اسرررلام و انقلاب و  میابعاد نیبا چن یتهاجا فرهنگ نیهد  ا3 »کنند¬یخراطرنشررران م یگرید یجرا

اسلام  هیعل ایظع یرا جنگ دیجد یتهاجا فرهنگ شانیا ی(.اما بعد از مدت8/9/17رهبر  انانی)ب«ایماهست

 هیعل از انقلاب و ترعیتهاجام وس نیا»با انقلاب ندارد و خاطرنشان کردند3 یمیعنوان کرد که ارتباط مستق

 -لام اس هیعل میاسیو س یو اجتماع یاست که با تمام ابعاد فرهنگ یاالعادهو فوق بیعم زیاسلام است. چ

استثنا دارد و نن  کیوارد کارزار شده است. فق   - ردنفوذ دا ریمردم المزا یکه در توده یاسلام یو حتّ

 یاعتقاد عوامانه یعنابه م یهااسلام یو فهدگونه است؛ والّا حتّ یاستعمار یهااسرلامِ وابسرته به دستگاه

 گریکه د - رانیها اسلام انن ریو به تعب - یمردم ها موردتهاجا اسرت؛ چه برسرد به اسرلام ناب و انقلاب

در  شانی(. ا21/794 ییکایو اسلام نمر یتفاون اسلام ناب محمد  انانیب دهی)گز«توضرعش روشرن اسر

دشررمن  یمقابله با تهاجا فرهنگ یبرا یفرهنگ یاز افراد مؤمن و متخصررص در نهادها تیخصرروص حما

درمقابل تهاجا  یسرررد هانیشرررود. ا هیمؤمن تک یروهایبه ن میفرهنگ های¬ یدر مح3 »ندفرمای¬یم

رهبر انقلابم   میفرهنگ یشرررناسررربینسررر ثیاز ح نی(. بنابرا21/2/82رهبر  انانیب«)هسرررتند یفرهنگ

و  هابرارزشهیمؤمن و خداجو و تک یدشرررمن را پرورش افراد یمرانع در مقرابرل هموم فرهنگ نیترمها

 دگاهیبودن اسررلام در د یشررمولبارز جهان یژگیو با اشرراره به و داند¬یم یرانیا یاسررلام لیاصرر یباورها

بلکه تمام جهان اسلام را در برخواهد  دانند¬یخطرناک م هنمانیم یتنها برارا نه یتهاجا فرهنگ شانمیا

 به دنبال خواهد داشت. ندهیاسلام را در ن یایدن یگرفت که نابود

 یـ  استحاله فرهنگ 4ـ  3

 ینیگزیجا یبه معن یاست. استحاله فرهنگ یاسرتحاله فرهنگ میفرهنگ تیبحران امن های¬نشرانه گرید از

خویش به زدودن  یهاهموم فرهنگ در نخسرررتین گام نای هام¬ارزش یدگرگون ای یفرهنگ یهراارزش

 مهاجام. مردم در سررایه تبلیغان دشررمن و پیرو  کورکورانه از الگوها  فرهنگ پردازدیفرهنگ بومى م

 های¬برنامه رتأثی تحت چنان ها¬. ننشوندیو شیفته فرهنگ بیگانه م یخود را نف یفرهنگ های¬ارزش
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 فرهنگ جانبههمه پذیرش ها¬نخواهند شرررد.  از نظر نن رییتغ نیکه متوجه ا رندگی¬یدشرررمن قرار م

 شود؛یر مفراگی انگان. در چنین فضایىم پیرو  از بیگدینیراه پیشررفت و توسرعه به شمار م تنها هبیگان

 از  ردیپذیشررده و رنگ بیگانه مدگرگون بختمرهتی مردم ها ¬پوشررشم نرایشم گویش و حتى خواهش

خویش را نه در  یماندگعقب یهاشهیمردم جامعه مورد همومم در زیر رخنه  فرهنگى مهاجمان ر یطرف

روهم گ نی.  دز نظر اپندارندیخود م نهاصطلا  کهنه و واپسگرایادشمنانم بلکه در باورها  به یهاسهیدس

 ماخلاق و دین و شده تلقى ها¬ها و سرد راه پیشرفت و تعالى ننپنداشرتها  فرهنگى خود  افیون توده

و  زدبا¬یم اصول انسانى و اخلاقى رنگ م. در چنین فضرایىدینیحسرابمپوچ و کهنه به میرعلمغی باور 

 یها. جامعه از برنامهکندیو جمود  فکر  جلوه م اطپرایبنرد  بره براورها  مذهبى نشرررانى از انحط

. بدین ترتیبم مردم زیر سلطه غلتدیپیامبرانم دور و در گرداب پلید باورها  ماد  فرهنگ سلطه فرو م

اسررتعمار  را نیز نشررانه سررربلند م دانش و تمدن  یهاامهبرن تنها خطرسرراز نیسررتند بلکه پذیرش نه 

 (21-2231487سپاه پاسدارانم  ی)معاونت فرهنگ پندارندیم

 ریغ حالنیخطرناک و درع یتیواقع میشررده در جهت اسررتحاله فرهنگتلاش هماهنگ و حسرراب رونیا از

از  یباشررد که متأسررفانه برخ یدگیچیپ نیهم لیبه دل دیو دشرروار اسررت. شررا دهیچیپ ای¬انکار و مقوله

 ی. حرکتکنند¬یبرانداز را حا نمحرکت خانمان نیا یژرفرا دمیرو شرررا دیرکره براچنران  هرا¬یخود

. است یرگی¬در حال شکل ینظام یبرانداز تاًیو نها فیدر جهت تضع یاسریبا اهدا  سر افتهی¬سرازمان

که بر نن هسررتند  کنند¬یم ییدار و با برنامه گاه خودنمامعرکه در چهره طراحان هد  نیعهده داران ا

اسرررتحاله  روند هام¬واعتقادان نن مانیمورد قبول مردم و رسرررور در ا های¬ذائقه و ارزش رییترا براتغ

 یربغ یباورها ریکه تحت تأث ینگاه و نانگاه خود انیگاه در قالب ممر رو؛نیرا شتاب بخشند از ا یفرهنگ

 های¬و واژه ریاز تعاب یریگو بهره یستیدر پوشش نرا اومان نیاز د یبرالیو ل یدنظرطلبیتمد یرهایو تفس

 نیا یسررتیمدرن ایاسررلام متمدد  های¬یغرب ریو به تعب یمذهب سررایرفورم ینوعنوردن به یو رو ینید

 یرهنگمعرکهم مسلولان ف نیا ارانیکه گاه نتش ب ادکردی دیبا یو متأسفانه با شگفت ردگی¬یعمل انمام م

از تسراهل و تسرامح و حدود نن در اسلام ندارند و با گرفتار شدن در امواج  یدرسرت ریهسرتند که تفسر

وم و س یجمهور یو مدع کیروشنفکران لائ تیفعال یبرا را دانیشرده توس  دشمنم مسراخته یغاتیتبل

نقشه دشمن را  یراسرتا مقام معظا رهبر نی(. در هم1131488می)نب کنند¬یهموار م ینید سرایپلورال

 انشیرا از درون استحاله کند. ا رانیروش قصد دارد ملت ا نیخواند که با ا  یداخل یروهاین نینفوذ در ب

غل   شررانیکه نقشرره قبل کنندیاما الان اعترا  م کردند؛یم دیتهد ینظام تهاجاقبلاً به 3 »ندفرمای¬یم

ها نن ا؛یرا استحاله کن رانیاز درونم ملت ا ایباشد که ما بتوان نیا دینقشه با ندیگومی ها¬بوده است. نن

 رانیملت ا ؛یاسرریسرر انِیجر کی میفرهنگ انِیجر کیدارد3  انیهسررتند. اسررتحاله ها دو جر نیدنبال ا

در  هاست و باهاکه دستشان در دست نن هایی¬ستیونیو صه کایامر یمتوجه باشد. قصد نظام استکبار

 و تفاونیب شهای¬و هد  دیها و عقااسررت که بتوانند ملت را نسرربت به نرمان نیبهه هسررتندم اج کی

 رانیبر ا اکینمر طرهیس گشتباز یرا برا نهیعوامل و مزدورانِ خود زم لهیوسکنند و بعد بتوانند به اعتنایب

در ادامه سررخنانشرران به جوانان  شررانی(. ا24/7/1472نماز جمعه  های¬در خطبه انانی)ب«ندیفراها نما

 انیما متوجهِ جر زیجوانان عز3 »ندفرمای¬یباشرررندو م یانحراف انیجر نیگوشرررزد کردنرد که مواظب ا

و  یرزگو کشاندن به ه یگریو اباح یگریلاابال قیتزر یعنیباشند؛  ندازندمیراه ب خواهندیکه م یایفرهنگ

وپرورش و ها ها نموزش میها جوانانم ها مسلولان علم. یو اسرلام ینیبه اخلاق منضرب ِ د ییاعتنایب

نماز جمعه  یهادر خطبه انانیموارد باشررند)ب نیمراقب ا دیبا پردازندیکه به مسررائل جوانان م یکسرران
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اما اراده و قدرن جوانان  داند¬یعوامل م نیرا مسبب همه ا کاینمر شانیا یگرید ی(. در جا24/7/1472

در  اه¬ییکایترنمرشکست بزرگ3 »ندفرمای¬یو م دانند¬یشوم دشمن م یهاهتر از نقشررا بزرگ نیمتد

. یاسررلام ینظام جمهور یاسررتحاله یاند؛ و نن عبارن اسررت از تلاش برااسررت که امروز نراسررته یدانیم

نظام  میاسیو س ینشاندگان فرهنگو با دست یفرهنگ یبا ابزارها میاسیس یبا ابزارها خواهند¬می ها¬نن

 نیها شکست خواهد خورد؛ و ا نیکنند؛ و ا یته اشیواقع تیاز روحش و از هو قتشمیرا از حق یاسلام

در مراسررا  انانیاسررت )ب جیبسرر یروهایمؤمنِ جوان در ن زانیاز شررما عز کایشررکسررت امر نیتربزرگ

از اسررتحاله  یریجلوگ یبرا شررانیا ی(. از طرف2/1/73 جیبسرر های¬رویمختلف ن یهارده یاهصرربحگ

و تحول وجود  رورنیص دیدائماً با یاسلام یجامعه در»ندفرمای¬ی3 و مدهند¬یارائه م یراهکار یفرهنگ

دار با یدر د انانیب«)رسرروبان گذشررتهم افراد اسررتحاله نشرروند ای گانهیب قانیتزر نیداشررته باشرردتا در ا

بر عزم و اراده جوانان و  دیانقلاب  با تأک نرهبری(؛بنابرا13/12/1481 ینیامداد امام خم تهیکم نیمسررلول

 یعرفنظام م یفرهنگ تیامن یبرا دیتهد نیتردر داخل اسررتحاله را بزرگ گانهیب ینفوذ یرویشررناختن ن

 را گرفت. یهنگهموم فر یجلو توان¬یم یو قواعد اسلام نیقوان برهیکردند که با تک

  یازمنظر وکنش رهبر یفرهنگ تیـ الزامات تحقق امن 4

 اند از3عبارن  یدر متن سخنان رهبر یفرهنگ تیعوامل و الزامان تحقق امن نیترمها

 یخودجوش مردم یهاـ حرکت 4-1

 یفرهنگ میاجتماع میاسرریدر عرصرره سرر یخودجوش مردم های¬شرراهد حرکت خیهمواره در طول تار ما

چه در عرصرره فرهنگ و چه در  ای¬داوطلبانه های¬تیروند فعال ی. بعد از انقلاب اسررلامایا-بوده رهیوغ

 تاس یخودجوش مردم های¬تشکل نیاز ا یکی جیشده است. امروزه بس دهیوضو  د به گردی ها¬عرصه

در مناطق  جیبسرر ییدانشررمو ی. برگزار اردوهاکند¬یم فایا یفرهنگ اسررلام جیدر ترو یکه نقش اصررل

و زنده  ایاح میاسرررلام یسررربرک زندگ تیرو تثب جیدر جهرت ترو یتیتقو هرای¬محروم و ارائره کلراس

و  نگاه انیگرفته شده توس  دانشمواز اقدامان انمام ینمونه مورد یاسرلام لاصری فرهنگ داشرتن¬نگه

 نیهرنظامم رخنه در ب یبرانداز یهد  دشررمن برا نیترمها رونی. از اباشررد¬یفرهنگ م نهیفعال در زم

را فراها کند.  ینظام نیچن های¬هیپاسررسررت شرردن  نهیاسررت تا بسررتر و زم یافراد نگاه و انقلاب نیچن

ه به ک ردگی¬یمصورن  یمیبه صلا  بس یاز طر  افراد دهینسنم یاقدامات ریاخ اای¬دهیطور که دهمان

به جوانان  دیاقدامان گرفته شود با نیا یجلو دیبا نیبنابرا شود¬یمخلص انقلاب نوشته م انیمیاسا بس

اصلح  یمیبس ریو غ یمیبس نیخود را شکوفا کنند و  فرق ب یبااخلاق فرصرت داد تا اسرتعدادها نیمتد

داشتند؛ و  یفراوان دیتأک ضروعمو نیا تیبارها در سرخنانشران براهم یشرناخته شرود. مقام معظا رهبر

 تیاهم یمها است؛ بنده به مسائل فرهنگ اریبه نظر من بس یکه مسائل فرهنگ ددانی¬یم3 »ندفرمای¬یم

است که به نظرم سال گذشته  یعرض بکنام همان مطلب خواها¬یو ننچه امروز م دهایم یادیز اریبسر

خودجوش  یهاممموعه نیکه ا کردماوّل سرررال عرض  یجلسررره نیسرررال قبلش بود که در هم ایبود 

هست که  یخودجوش مردم یالان در سرتاسر کشور هزاران ممموعه کنند¬یم یکه کار فرهنگ یمردم

 -کنندیم یو کار فرهنگ کنندیخودشران تلاش م کنندمیخودشران فکر م ندمکنیدارند خودشران کار م

 میدولت یهاکمک کنند. دسرررتگاه هانیا به دیبا یدولت یهاکنند؛ دسرررتگاه دایتوسرررعه پ دیروز باروزبه

که نه اسلام را قبول  یکسان ینغوش خود را به رو نکهیا جایبه هسرتندم ¬که مربوط به فرهنگ ییهانن

بچّه  یرا باز کنندم نغوش خود را به رو یاسرررلام یهارام نه ارزش یدارنردم نه انقلاب رام نه نظام اسرررلام

باز کنند؛  یاللهحزب یهابچه یبه رو میانقلاب یهابچه یبه رو منممؤ های¬جوان روی به هام¬مسررلمان
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. در ردگی¬یدارد انمام م یباارزشررر یفرهنگ یکارها کنند؛¬یتوانند کار کنند و دارند کار م-یم هرانیا

در اجتماع زائران و مماوران  انانیتلاش کنندم کار کنند )ب توانند¬یما م یجوانان انقلاب هانهیزم یهمره

 ها¬اگر در جامعه حرکت شود¬یاستناد م نیچننیا یرهبر انانی(. از ب1/1/92 انانیب یحرم مطهر رضو

 دیبا نیکرد بنابرا یرا ممبور به کار یکسررر شرررود¬یبا اجبار نم ردنگی صرررورن داوطلرب خودجوش

 هارابه¬نیمردم دلسوز انقلاب و نظام محترم شمرده شود وا میفعالم جوانان انقلاب انیمیبس های¬تیفعال

 یاسررتعدادها یاز همه نکهیا»داشررتند3  انیب گرید یدر جا شررانیکنند. ا قیداوطلبانه تشررو یهاتیفعال

 ندندازیکشور به کار ب نیا شرفتیخودشان را در خدمت پ یکه استعدادها ایکنیموجود کشور دعون م

 نیاز ا که اکنی¬یم دعونمسلولان  ریو سا یو از مسرلولان دولت اورندیب دانیو به م اورندیو به صرحنه ب

سر  در دانشگاه اف انانیب«)است ریجهاد کب نیا یِنن بخشِ فعّالِ اجتماع نیاستعدادها استقبال بکنندم ا

 (.4/4/1492 السلامهیعل نیامام حس یپاسدار تیو ترب

 یـ حرکت جهاد 2ـ  4

 یندهین یبرا رگذاریتأث یهادانیگوناگونم خصوصاً م یهادر عرصره یحضرور جهاد میانقلاب اسرلام رهبر

ر خسته نشدن د یبه معنا یاقدام جهاد»دانستند و افزودند3  شرفتیو پ تیعوامل موفق گریکشور را از د

نسل  یاخامنه اللهتیو حرکت بر اسراس فکر و منطق اسرت. ن ریبه مسر مانیو موانعم ا هایمقابل سرخت

 ییتر و هوشمندتر از نسل اول انقلاب برشمردند و با اشاره به جنبش دانشموترم نگاهتوانا اریرا بسر دیجد

انقلاب است  یهاو در خدمت نرمان ریدر مس یدحرکت جها یبه معنا ییجنبش دانشمو»کردند3  دیتأک

 با رهبر انقلاب فینور دانشگاه شرمدال یمیبس انینخبگان و دانشمو داردی) «هاست¬و نه بر ضرد نرمان

چالش خصمانه از سو  دشمن  کیدانست که در برابر  یجهاد را تلاشر ی(. مقام معظا رهبر14/11/92

وقت معنا  نن»کردند3 فیتعر گونهنیرا ا یجهاد تیریمد یراستا نیدر هم شانیصرورن گرفته اسرت. ا

ور علمى کش شرفتیاست که حرکت علمى کشور و نهضت علمى کشور و پ نیا نمایجهاد  در ا تیریمد

 رانمیو مد دیاسات انمیچالش خصمانه شما دانشمو نیچالش خصرمانه مواجه اسرت که در مقابل ا کیبا 

ه وزارنم چ  تیریدانشگاهم چه مد تیریدستگاه؛ چه مد تیریو مد شد حرکت جهاد  نیا د؛یستیبا دیبا

 دیاسررات داریدر د انانیخواهد شررد )ب امی  عظعرصرره نیگوناگون ا یهاهر بخشررى از بخش تیریمد

دانسررتند که در همه  یرا از برکان ثمران  انقلاب اسررلام یفرهنگ جهاد شررانی(. ا11/3/93هادانشررگا

ننچه انقلاب اسلامی به مردم ما دادم 3»ندفرمای¬یو توسعه کارگشاست. رهبر انقلاب م شرفتیپ یهاعرصه

نید و در زمینه کارهای ها به کار میها وعرصرررهفرهنرگ جهرادی بود. فرهنگ جهادی در همه صرررحنه

ها از اول انقلراب رو  و فرهنگ جهادی وارد میدان  هرانیزیربنراییم کشررراورزی و دامرداری و امثرال ا

 یرا گناه بزرگ ای¬هیروح نیغفلت از چن ی(. و13/11/72از کشرراورزان یبا جمع داریدر د انانیب«)شررد

غفلت از 3 »ندفرمای¬یکشررورمان به بار خواهد نورد و م یبرا یریناپذبرانج های¬بیدانسررتند که نسرر

بودن دشمنم غفلت از نفوذ  نیدشمنم غفلت از در کم یغفلت از تهاجا فرهنگ ثارمیو ا یجهاد یهیروح

نقاط  اهنیگناهان ماستم ا هانیا المال؛تینسبت به حفظ ب یمبالاتیکشورم ب یارسانه یدشرمن در فضا

 اللهتی(. حضرن ن1491/12/11رانیا یاسرلام یمسرلولان نظام جمهور داریدر د انانی)ب«اسرتضرعف م

و توکل به خداوند متعالم از لوازم تلاش و حرکت  یاله تین میزگاریپره نکرهیبر ا دیربرا ترأک یاخرامنره

 شرردنپروردگار و باز  تیموجب عنا میعلم یدر کارها یاهیتفکر و روح نیچن»اسررتم افزودند3  یجهاد

با رهبر  یاز محققان جهاد دانشگاه یمسلولان و جمع دارید«)خواهد شرد یعلم شررفتیپ یسروهابهراه

فظ را ح مانیانقلاب انیّخصرروصرر دیبا ردمیانمام بگ یقیحق شرررفتیپ نیا ای(. اگر بخواه19/4/94انقلاب
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و در  امیوهضرررا نشررر امیرا حفظ کن مانیملّ تیعزن و هو امیرا حفظ کن مرانیحرکرت جهراد امیکن

درسررت  نیا امیبکن تیرا رعا هانیاگر ا ا؛یهضررا نشررو یجهان یو اقتصرراد یخطرناک فرهنگ یهاضررمه

 تیریاساس اگر مد نی(. برا21/12/92و اعضا  مملا خبرگان رهبر  ایرئ داریدر د انانیخواهد شد)ب

  یکشورم در شرا کلانحاکا باشدم مش تیبر علا و درا یو مبتن یاله تیهمان کار و تلاش با ن ای یجهاد

حل اسررت و کشررور حرکت قابل گرمید  یو در شرررا یجهان یهاقدرن زِنمی¬خباثت یفشررارها یِکنون

(. 92/11/24شهر تهران با رهبر انقلاب یاسلام یشورا یشهردار و اعضا داریجلو را ادامه خواهد داد)دروبه

سررلام و ا یعنیفرهنگ ما  -باشررد  دمانبه فرهنگ خو یهیو با تک یبا نگاه بوم یسررتیبا میعلم شرررفتیپ

ا ما ر یحرکت علم یممموعه یسررتیبا نمیکشررور. ا یزهاایناظر به ن زیو ن -ما  یدهیملىِ پسررند ثیموار

 – ایکن دایباور را پ نیا دیما با شررود؟یخدشرره کنند که نقا مگر م یبدهد. ممکن اسررت بعضرر لیتشررک

 نیادیم یهیعلا ها مثل بق دانیدر م سررتمین جنگ دانیکرد. جهاد فق  در م دبای گونه جهاد حرکت

و  -در حد معقول البته  - یریهمراه با خطرپذ وقفهم¬یتلاش ب یعنیجهراد لازم اسرررت. جهاد  میزنردگ

 تیتقو شررانمی(. ا4/7/87هادانشررگاه دیو اسررات ینخبگان علم داریدر د انانی)بندهیبه ن دیو ام شرررفتیپ

 ندفرمای¬یدانسررتند و م یحرکت جهاد انیرا از ضرررور شیخو های¬ییو باور به توانا یخودباور هیروح

 یروزیاما بعد از پ توانندیشررودم که نم نیتلق انیرانیتلاش شررد تا به ا یمتماد یهامتأسررفانه در سررال3»

شور ک یو انقلاب یاسیسر انیرا وارد فرهنگ وادب اتوانی¬یما م» هیامام بزرگوار)ره(م روح میانقلاب اسرلام

مشرراهده گوناگونم قابل  یهادر عرصرره رانمیملت ا یهاییصررورن بروز توانامه نن اکنونم به یکرد و نت

 (.19/4/94با رهبر انقلاب یاز محققان جهاد دانشگاه یمسلولان و جمع داریاست)د

ــ 4 ــ مرارکت خودجوشآ اهاهانهآ ساختارمند همه احاد جامعه در نظام مردم 4ـ سالار ـ

 (اری)اتش به اخت ینید

در سطو  و ابعاد مختلف جامعهم رهبر   یماعاجت میناتمام فرهنگ یهاوسرو دادن به پروژهبا هد  سرمت 

خصررروص جوانان و بره یاجتمراع یهرارا  بره همره اقشرررار و گروه اریرنتش بره اخت  ای¬دهیرانقلراب ا

 طلوبنام  یو شرررا تیرفت از وضررعدر دوران زعامت خودم برون شررانیکردند  ا یمعرف کردگانلیتحصرر

مبنا قرار دادن   یانقلاب را در گرو یرررر معنو یماد یو دستاوردها انیکشور و محقق شدن  اهدا م غا

راسررتا در جمع فرماندهان سررپاه  نیاند. رهبر انقلاب  در هممطر  دانسررته یو جهاد یانقلاب یهاحرکت

هرگونه تلاش  رایز ست؛یجنگ ن دانیحضور در م یجهاد ها فق  به معنا3 »ندیفرمایالله ممحمد رسول

انمام دهند و زحمت ها  یممکن است کار یشرود. البته بعضر یتلقّ جهاد تواندیدر مقابله با دشرمنم م

ه در است ک نیشرط جهادم ا کی. چون ستیدرست ن رمیتعب نیبه جهاد کنند؛ اما ا ریبکشند و از ننم تعب

نام دارد؛  یجنگِ مسررلحانه اسررت که جهاد رزم دانیوقت در م کیمقابلهم  نیمقابله با دشررمن باشررد. ا

 یمسائل فرهنگ دانیها در م وقتکی شود؛یم دهینام یاسیاست که جهاد س استیس دانیدر م وقتکی

 یاست که به نن جهاد سازندگ یسازندگ دانیدر م وقتکیو  شرودیم ریتعب یاسرت که به جهاد فرهنگ

رهبر  رونی(؛ از ا21/4/1482الله ص محمد رسول 28فرماندهان لشکر  داریدر د انانی)ب «گرددیاطلاق م

ش به جالب نت  دهیا میاسلام استیو س یشناسانسان میشناسیهست میشرناسراز معرفت یلاب با تأسرانق

 یعنی یاسرررلام یهاو نموزه ینید یسرررالاراصرررل مردم نیتررا بر اسررراس مبنا قرار دادن مها  اریاخت

فطر در  سررال  دیسررع دیع نیو همچن  انیبا دانشررمو داریرمضرران  د اهاز منکر در  م یمعرو  و نهامربه

 مطر  کردند.  1491

ز جهت عبور ا کردیرو کیعنوان به اریرهبر انقلابم مقوله نتش به اخت یتیریدر نگراه و نگرش مد هرچنرد
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گفت که  دیبا یجامعه مطر  است؛ ول یرررر اجتماع یموقت در حوزه فرهنگ یو اضطرار یبحران  یشررا

 لیابزارها و وسا حدوحصریفرهنگ و توسرعه ب شردنیموج جهان شیاز پ شرتریامروزه در اثر گسرترش ب

 یدارهینظام سرما یو فرهنگ مصرف یدئولوژیا یتوسعه سبک زندگ گرید یاز سرو انویجر نیا ینگینهاد

 نیا ررسیها در تفرهنگ و تمدن گریکه اسررتحاله و اضررمحلال د رسرردیدر اغلب نقاط جهانم به نظر م

و  رانیمد یبرخ رنمدنامطلوب و ناکا تیریمد میاسررلام یااز کشرروره یپروژه قرار داشررته اسررت. در برخ

ر ب دیزده  مزوابستهم روشنفکران غرب استمدارانیاز اقشرار ازجمله نخبگان و سر یبرخ یهاحکامم تلاش

 حیو تشر لیشود. رهبر انقلاب با تحل لیها تبدنن یعنوان مسلله اساسبه یعلت شرد که مشکلان فرهنگ

 یهاصررحبت از  نزاع ریدو دهه اخ یکیجهان اسررلامم در  یایحاکا بر دن یو اجتماع یفرهنگ تیوضررع

 م«یقرارگاه فرهنگ» م«یفرهنگ یناتو» م«یفرهنگ خونیشب» م«یفرهنگتهاجا »در قالب واژگان  یفرهنگ

وفصررل معضررلان حل نی(؛بنابرا1491 یدیاند )جمشررو...  کرده «ارینتش به اخت« »افسررران جنگ نرم»

دو  یکی یجامعه همواره دغدغه اصررل لیو اصرر یبوم یها و هنمارهاارزش هامتیهو حفاظت از میفرهنگ

 کرده بود.  یادنوریها دهه رهبر انقلاب بوده است که در جلسان با کارگزاران مختلف نظام به نن

جامعه  یفرهنگ برا تیاهم میانقلاب فرهنگ یعال یشررورا یبا اعضررا داریدر د 1492نذر  19در  شررانیا 

ملت اسررت.  کی یقیحق یرو  و معنا یفرهنگ یهاملت اسررت. ارزش کی تیفرهنگ هو3  »ندیفرمایم

 تمسین استیس لِ یو ذ هیحاش ستمیاقتصراد ن لِیو ذ هیمترتب بر فرهنگ اسرت. فرهنگ حاشر زیچهمه

قلاب ان یشورا یبا اعضا داریتوجه کرد )در د دیبا نیاند؛ به ابر فرهنگ لیو ذ هیحاش استیاقتصراد و سر

 تیمملا خبرگان در مورد وضررع یبا اعضررا داریرهبر انقلاب در د نی(. همچن1492/ 19/ 12 میفرهنگ

شد که  معلومها حالا  انیفرهنگ اسرت؛ که نقا یمسرلله ها مسرلله کی3 »ندیفرمایجامعه م یفرهنگ

رکت ح نیا میتادگسیا نیاست. اساس ا یمهم یفرهنگم مسلله یبنده ها نگرانا. مسلله دمیدار ینگران

م مؤمن یجنا  فرهنگ تیاسررت و تقو یو انقلاب یبر حفظ فرهنگ اسررلام میروزیشرراءالله پان تیو درنها

در  ایدار یمؤمنِ خوب یهافرهنگ؛ بحمدالله جوان یاسرررت در عرصررره دهییکه رو ییهانهال نیا تیتقو

را ها  یجوان یدوره یاندم بعضرررجوان یکردندم کارکردند؛ حالا بعضررر تیفرهنگ و هنر؛ فعال یعرصررره

[م دولت محترم ایتوجه کن دیفرهنگ ]با ی. ما حتماً در مسرررللهایکا ندار یاند؛ ما عامل فرهنگگذرانده

 یملاحظگیکردم ب شرررودینم یشررروخ یرهنگها توجه کنند. با مسرررلله ف گرانیتوجه کندم د دیها با

 که بشود ستین یاقتصاد یهاوجود نمدم مثل رخنه به یفرهنگ یرخنه کیکرد؛ اگر چنانچه  شرودینم

در سخنان  شرانی(.  ا12/12/1492 یمملا خبرگان رهبر یاعضرا داریدر د انانی]نن را[ جمع کرد )ب

تر است. چرا؟ چون فرهنگم به اقتصاد ها مها زفرهنگ ا3 »ندیفرمایم یخود در حرم رضرو دیع یابتدا

 د؛یچه نخواه دمیچه بخواه دمیکنیشما ناچار هوا را تنفّا م ا؛یکنیاسرت که ما تنفّا م ییهوا یمعنا

 کیدارد. فرهنگ  یگریباشدم نثار د فیهوا کث نیدارد در بدن شما؛ اگر ا یباشردم نثار زیهوا تم نیاگر ا

 (. 1494/ 1/ 1 میدر حرم رضو انانی)ب« دارد یباشدم نثار تکشور مثل هوا است؛ اگر درس

که  یامام رضا )ع( در مورد بطن و شالوده فرهنگ غرب ینوروز نینوروز و در جوار زائر دیانقلاب در ع رهبر

 نینام بردند و در هم یفرهنگ یتحت عنوان ولنگار شودمیم نهیکشور نهاد یو فرهنگ یدر حوزه اجتماع

رر که  یدها است. نزاضابطه یهمه یاز رهاساز ریغ یاست؛ نزاد یاز ولنگار ریغ ینزاد»راستا فرمودند3 

ندارد. اگر چنانچه  یمعن یضابطه است؛ بدون ضابطهم نزاد یاست رررررررر خودش دارا ینعمت بزرگ اله

 نیا ودشینم کنندمیجوانان زدن دارند تلاش م مانیا یشهیبه ر شهیت یهستند در کشور که برا یکسان

دن ب یکنندهمواد مسموم یهیّو بق نیاست. همچنان که اگر هروئ ینزاد نیا نکهیعنوان ارا تماشا کرد به



     22..    .ینید یسالارمردم یاسیدر نظام س یفرهنگ تیمسلله امن یبازخوان

 نکهینشست. ا تفاونیب شودیکندم نم عیو نن توز نیا نیبخواهد ب یها را کسخانواده یو بدبخت کننده

از  یتفادهگوناگونم با اس یاز ابزارها یبا استفاده انمیاز ب یاز هنرم با استفاده یبا استفاده یکسان اینیبب

مردم رخنه  یو انقلاب یمردم را موردتهاجا قرار بدهندم در فرهنگ اسرررلام نمایرا بزنندم ا ردمپولم راه م

 ایدن یجا چیدر ه ینزاد جورنیاسرررتم ا یکه نزاد اییو بگو ایتماشرررا کن اینیکنندم ما بنشررر مرادیا

 گرید ییدرجا ای(. 1/1/1494 یدر حرم مطهر رضرررو انانینوروز ب دیرهبر انقلاب در ع انانیب!«)سررتین

فرهنگم بنده  یدر مسررلله» ندیفرمایحاکا بر جامعه م تیو وضررع یفرهنگ یهااسررتیضررمن نقد سرر

نوع  کی -یردولتیو غ یدولت یهااعا از دستگاه - یفرهنگ یهادر دستگاه کنا؛یم یولنگار کیاحساس 

 یکه کوتاه دیرمف یِفرهنگ یِکرالرا دِیردر امر فرهنرگ وجود دارد؛ چره در تول یاهتمرام یو ب یولنگرار

و  ایئر داریدر د انانی)ب«ایکنیم یمضررر که کوتاه یفرهنگ یکالا دیاز تول یریچه در جلوگ امیکنیم

 (.   11/4/1492 یاسلام یمملا شورا ندگانینما

که ماه  یداریدر د رانمیموجود در ا ینیسررالار داسررت که رهبر انقلاب در نظام مردم یطیشرررا نیچن در

عنوان افسران اقشرار جوان جامعه به ریو سرا انیانم دانشرمواند  از نخبگان جوداشرته 91رمضران سرال 

 میمحور تیشررفاف میزیفسرراد سررت   خواهدیمضراعفم توان و همت بلند و... م یانرژ یجنگم  افراد دارا

اند و انقلاب بوده یاصررل یهاو...  که از نرمان یعدالت اجتماع مینزاد میخدمت محور میگسررتر تیمعنو

مختلف و  یهاکار نمدن گفتمان یرو میو ادار کیو اختلافان بروکرات هاتیرریامروزه   در اثر سررروء مرد

از اقشرررار و طبقان نن  یمعنوان  گمشرررده جامعه  و بخش مهبه میاسررریبعضررراً متعارض نخبگان سررر

ستور کار در د  یشرع فیتکل میانونق فهیوظ کیعنوان به یارینتش به اخت دهیرا در قالب ا اندشدهلیتبد

در    انیاز نخبگان و دانشمو یماه رمضان رهبر انقلاب با جمع داریخود قرار دهند. در د یو عقلان یجهاد

در حوزه 3 »ندیفرمایها و ابعاد مختلف مدر حوزه عهو نظارن مطلوب در سرررطح جام تیریرابطره با  مد

 تیو بر اساس توان و ظرف دیگر نباشو  نظاره یتماشراچ یگر فرهنگاختلال تیو وضرع یمسرائل فرهنگ

موضرروعان و مسررائل کشررور  و  تحقق جامعه  یبندتیکار با اولو نیا یو ماد جیخودم بدون توجه به نتا

 بودن را یاریافراد مختلف جامعهم نتش به اخت یو معنو یماد شرررفتیو پ یتعال مادیا میمطلوب اسررلام

در  شرررودمیدچارِ اختلال م «یقرارگاه مرکز» یگاه میدر جنگِ نظام  ؛دیخود قرار ده یسررررلوحه کار

 و از انمام دادنِ شرروندیگرفتارِ اختلال م م«یو دولت یرسررم یِفرهنگ ینهادها» یگاه زین یجنگِ فرهنگ

 روهاین میحالم همچنان که در جنگِ نظام نی. در امانندیبازم شمیخو یِقانون یهاتیو مسرررلول فیوظا

 یِ فرهنگ ینهادها برهیبدونِ تک روهامین دیبا زین یو اقدام کنندم در جنگِ فرهنگ شندیندیخودشران ب دیبا

/ 4/ 18 رمضان انمیبا دانشمو داریرهبر انقلاب در د انانیو حرکت کنند )ب ریو تدب یشیاندچاره میرسرم

و رسررالت همه افراد  فهیاسررتم وظ یکه جنگم جنگ فرهنگ یفعل  یاسرراس در شرررا نی(.  بر هم1491

«  گفتن»در قالب   یو مها فرهنگ قیعم یو گسترش کارها مادیا مینگاه و عقلان انیخصروص دانشموبه

نتش به  دهیا  درواقعهمه نحاد جامعه است.    یبرا «یگفتمان ساز»و « قانع ساختن»م  «کردن نییتب»

 یریپذتیمسررلول  ینگیو نهاد یسررازفرهنگ یعنی ینید یسررالارمردم یهامؤلفه  کندیتلاش م اریاخت

مشررارکت نگاهانه و خودجوش همه نحاد  میو اسررتقلال فرهنگ نیهمه نحاد جامعهم حراسررت از احکام د

نقد اصحاب  میعدالت اجتماع هیاخدمت به محرومان بر پ میعمل قرار دادن  قانون اسراس یجامعهم مبنا

   یفرهنگ یهااسررتیسرر   یو تفرنقد افراط  میاسرریو سرر یباند یهاتیریقدرن و ثرونم برملا کردن مد

 و  گسترش دهد. ایگوناگون را در سطو  مختلف جامعه اح یهاکشور در برهه  یراجتماع

رشررته اسررت که با  انیم یمفهوم کی اریگفت که  نتش به اخت دیواژه با نیا یاصررطلاح یمورد معان در
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 و تیرفت از  وضررعخروج و برون  میو اجتماع ینظام میتیریمد میاز عناصررر و مقولان فرهنگ یریگبهره

 نیچننیرا ا نن توانیم یکل فیتعر کیجامعه را در نظر دارد. در  زیبحران گونه و مسررلله نم   یشرررا

و  ایمسرررتق دانیرفع تهد ایکه جهت دفع  یاداوطلبانه و نگاهانه میاریکرد3 رفترار و کنش  اخت فیتعر

همه نحاد جامعه  در  یو...  از سو یو اقتصاد یاسیس میو  فرهنگدشمنان در ابعاد و سط ایمستق رهیغ

 یاز سو دیهرگونه ابزار و سرلا  جهت دفع و رفع دشمن و تهد یدسرتور کار قرارگرفته اسرت؛  به عبارت

گفت نتش به  دیکلام با کی(. در 1491 می)منصرررور  ندیگویم یفرهنگ اریافراد را نتش به اخت کیکرای

 کیمام خالصانه با ان یروزتلاش و کوشش شبانه یعنی ؛یبدون امکانان حکومت یکار فرهنگ یعنی اریاخت

ن در ن یاسررت که کاربرد اصررل یبیاصررطلا  ترک کی  اژهو نی.  اانبریو م یابتکار یریکار پرحما با مسرر

قطع  یلیخطوط به هر دل گریکه ارتباط خ  مقدم با د یزمان ینظام یاسرررت. در کاربردها یحوزه نظام

دفاع از خود و سنگرم موظف هستند تا خود زمام امور را به  یبر اساس اصل اساس ریافراد  درگ شرودمیم

 یالهیو دفاع از سنگر پرداخته و دشمن را به هر وس انتیو به صر کرده تیریرا مد دانیو م رندیگدسرت

 موجب میارتباط با فرمانده فقدان ایو  یاسررراس فقدان فرمانده نیاز حرکت بازدارند. برا ایردفع کننرد 

 یفرمانده دیحمله بردارند و منفعل عمل کنندم بلکه با ایدسرررت از دفاع  یدانیم یروهایتا ن شرررودینم

و اراده از هر  اریاز افراد خود به اخت کیهر  یتیحالت و ظرف نیو در صررورن عدم وجود چن دهانتخاب کر

حرکت و  نی(. همواره ا1491 میاقدام کنند )منصرررور دیدفع دشرررمن و تهد یبرا یراهبرد و سرررازوکار

 خصوصمختلف به یهادر حوزه یجنگ گونه و اضطرار تیکه در وضع یبلکه زمان ستمیمطر  ن کردیرو

وجود دارد که  ریتدبو سست  قینالا یریمد ایفرمانده وجود ندارد  ای میو اقتصراد یرررر اجتماع یرهنگف

جامعه  یو پرانرژ رومندیافراد و اقشار قدرتمندم ن یداردم از سو وجود یهرلحظه امکان سرقوط و فروپاشر

 نی. در چنردیگیصورن م بیرق یجو یبرتر هینظام و شرکست دادن روح یهاهیاسرتوار ماندن پا یبرا

خودم اقدام به رفتار و  یوجود  یشرا صیو تشخ فیتکل فهمیبر اسراس وظ یاسرت که هرکسر یتیوضرع

 و کنش رهبر انقلاب نشی.  دربکندیمشخص اقدام م یبه جهت دنیرس یو هدفمند برا یستمیکنش سر

 دارند. یخصلت نیچن یتحقق اهدا   گفتمان اسلام یطورکلو به یاسلام یهانموزه

 لیحلو ت نییفعال سراسر کشور در تب انیاز نخبگان و دانشمو یبا جمع داریانقلاب در ماه رمضان و د رهبر

  یکه گفته بود مح انیاز دانشررمو یکی انانیدر پاسررخ به ب  گرید یجامعه و از سررو یفرهنگ تیوضررع

 دییونگ»فرمودند3  ادانمام د یکار فرهنگ شودینم رونیزده و سکولار است از ا استیس یطیدانشگاهم مح

اه در دانشررگ گریکه نقام د ندیگویم هایرا که بعضرر نیا دمیکرد؛ شررن یکار شررودینم گریدر دانشررگاه د

 یسکار کرد. چه ک دیکار کردم اتفاقاً در دانشگاه با شودیم یلیکرد؛ نه نقام در دانشگاه خ یکار شودینم

اب بنده در . البتّه خطدیکار بکن دید که در دانشگاه بایها هستدر دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشکّل دیبا

در  یفرهنگ میفکر میجهاد یِو عمل یفکر یهانن هسررته یجلسرره به همه اسررت؛ من به همه نیرازایغ

بّته در . الاریجنگم نتش به اخت دانیمستقل و به قول م د؛ی3 هرکدام کارکنایگویسررتاسرر کشور مرتباً م

قرارگاه  ایقطع شد قرارگاه  یامّا اگر چنانچه رابطه دهدمیکه دسرتور م داردوجود  یجنگم قرارگاه مرکز

د قرار ش- دیجنگ نرم ا ی. خب شما افسرهادهدیم رایفرمانده دستورِ نتش به اخت نمایکردم ا دایپ یبیع

دارد و  یاختلال یدسررتگاه مرکز دیکنیکه احسرراس م ییننما -دیشررما افسررران جوان جنگ نرم باشرر

 دایپ دمیر کنفک دمیریبگ ایخودتان تصم دیبا یعنی د؛یاریکندم ننما نتش به اخت تیریدرست مد تواندینم

 فکر و فرهنگ یمرکز یهادستگاه کندیاوقان انسران احساس م یگاه.  دیاقدام کن دمیحرکت کن دمیکن

 صیتشخ یفرع یلهرا از مسل یاصل یمسلله اند؛لیاندم دچار تعطدچار اختلال هانیو مانند ا اسرتیو سر
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. کنندیدرشت م میاصل یمسلله کیعنوان را به یفرع تیاهمیب اعتبارِیاصلاً ب یمسرلله کیو  دهدینم

اسررت که  یاریهمان نتش به اخت یجا نمایوقت ااختلال دارندم نن یمرکز یهادسررتگاه یجورنیا یوقت

اسررت  یو منابع یبر مبان یمبتن دهین ای(. اما ا1491/ 14/ 18 میمقام معظا رهبر انانی)ب« عرض کردم

 نورده شده است3 ریکه در شکل ز

 متعدد( یهایرهبر انقلاب در سخنرانسخنان  یمحتوا لی)نگارندگان با تحل                     

 ریگرا برنن اسرررت که مسرررنرمان یگراتیدر قالب  واقع ارینتش به اخت دهیانقلراب با مطر  کردن ا رهبر

ان فکرم محاسب رمیخردم تدب میمبنا قرار گرفتن حکمت و دانش اسلام هیبخش اهدا  انقلاب در ساتحقق

حالت  بر کشور را کاحا یکل  یفضا و شرا  شانیاسرت. ا ریپذامکان یانقلاب تیو کار کارشرناسرىم عقلان

نابرابر و حسرراس دشمن   یشررا کیکه در  داندیم یرررر ذهن یصرورن نامحسروس روانجنگم البته به

افراد  یتیهو یهاعنوان شالودهو به هاهیهام پاهام عزممعرفت ممانیجامعهم ا یو معنو یفرهنگ یسرنگرها

گسرررتردهم نفوذم درو م  غانیتبل برا گرید یانرد و از سررروحملران خود قرار داده ررسیجرامعره را در ت

با  داریرهبر انقلاب در د انانی)ب کنندیرا دنبال م یو فکر یدتیرررر عق یاسررتحاله فرهنگ یپراکنعهیشررا

و  یجامعه الزام یدر سطو  مختلف فرهنگ ارینتش به اخت نی(؛بنابرا1477/8/2مملا خبرگان3  یاعضرا

 یروهاین «تیریمد»هستند و از عهده « اختلال» ارمام دچ یمرکز یهااز قرارگاه یبرخ»اسرت.  یضررور

ه ها داشرررتبه نن دیچشرررا ام دینبا میو فرهنگ یفکر یروهاین کهیطوربه ندمینیبرنم یو فرهنگ یفکر

و دفاع از مرزها و  انیعمل یطور )مسرررتقل( و )خویش بنیاد(م به طراحخودشررران به دیباشرررندم بلکه با

 خواهد گرفت یشرویشدن پصورنم دشمن به نیا ریدر غ بپردازندم یانقلاب و حمله به دشمن یهاایحر

 یهامقصررود از قرارگاه نمامیخواهد شررد. در ا بانیگربهدسررت میتربزرگ یو خطرها دهایو انقلاب با تهد

 یافهیوظ نیچن یبرا میو اول یطور اصولهستند که به یرسم یاندم نهادهاکه دچار اختلال شده یمرکز

 یرسمریغ یروهایبه ن توانندیاند و نمخود بازمانده فیاکنون از انمام وظا میلیاما بنا به دلا اندممادشدهیا

به  ندتوانینم یررسمیغ یروهاین رومنیو ازا اندشردهلیتبد یاز مشرکل یکمک کنندم بلکه خود به بخشر

 (.1491/ 4/  318 انیرهبر انقلاب در جمع دانشمو انانی)ب« کنند تیها تبعو از نن هیها تکنن

هت ج فیحق و تکل کیعنوان از منکر به یمعرو  و نهضرورن امربهانقلاب با توجه به موارد فوق  بر  رهبر

المانه جهت و ع یمنطق یهاحلکشور و ارائه راه یهایگذاراسرتیبر عملکرد و سر یانتقاد و نظارن دائم

و از  ددارندیو اقتدار کشرررور تأک یتیهو یهاهیکشرررور و اسرررتحکام پا یزابحران تیرفت از وضرررعبرون

 میریپذتیکه با مبنا قرار دادن مسلول خواهندیعنوان افسران جنگ نرم مو اقشرار جوان به  انیدانشرمو

جامعه  تیخود را جهت سررروسررامان دادن به وضررع یجوان یو... انرژ یگسررتر تیمعنو میقانون محور

است که وجود اختلال در ابعاد  نیبر ا دنگرش اعتقا نی(. در ا319 317 1492 می)خواجه سرو رندیکارگبه

 میناکارنمد میسست عمل میریتدبسرسرت یهااز مؤلفه یکی ایجامعه معلول علل  یرررر اجتماع یفرهنگ

 چرخش میشرریدگراند میروکج میبدفهم میشرریاند یو سررطح یکوته نگر میکار دهینسررنم میکارندانا

اسرررت   یرررررر اجتماع یدر حوزه فرهنگ افراطو  یطیتفر میالتقاط یهاشرررهیتفکران و اند کمیدئولوژیا

و نقش مقوله نتش به  گاهیدر رابطه با جا یسرررخنان مقام معظا رهبر لی(. با تحل1491 میدی)جمشررر

سرررالار در نظام مردم  یو معنو یمطلوب ماد انیبودن همه نحاد جامعه در تحقق اهدا  و غا یاریراخت

و  یجهاد کردیرو نیمطلوب ا یابیجهت دسرررت ااند؛ امرا به نن اختصررراص داده یمهم گراهیجرا مینید

 است  ریز یهاگرفتن نگاه و نگرش شیدر پ ازمندین مینیسالار ددر نظام مردم گرا¬فیتکل
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 :یریهجهینت

حرکت و جنبش  کیعنوان را به رانیا یانقلاب اسلام  یو خارج یداخل شمندانیو اند پردازانهینظر  اغلب

و کنش  شررهیدر اند یدر سررطو  مختلف  مطر  کرده اند. مسررائل و مباحث فرهنگ یو مذهب یفرهنگ

ه با توجه ب یاهخامن اللهتیو زعامت حضرن ن یداشته است. با رهبر یدیمها و کل گاهیرهبران انقلاب جا

 ی. دشرررمنان و رقبادیگرد یامها وارد مراحرل تازه نیایرالمللنیو ب یامنطقره یو تحولران داخل رییتغ

 میو اقتصاد یاسیسرر مینظام یهااز راه رانیدر تحقق اهدا  خود در ا یپا از ناکام  یاسرلام یجمهور

را در رأس  یدر قالب جنگ نرم و نفوذ فرهنگ یاسررتحاله درون یرا در راسررتا یمباحث و مسررائل فرهنگ

زعامت خود  یقرار دادند. رهبر انقلاب در همان ابتدا   یو اعلام یکلان اعمال یهااستیو س  یبرنامه کار

ب اغل ریدو دهه اخ یدر ط شانیا کهیطورمسلله را مدنظر داشته استم به نیو ذکاون خاص ا رنیبا بص

و  انیاسرراس اها و مها بودن مسررلله فرهنگ به متول ران کشررور را بکل یهایگذاراسررتیشررعارها و سرر

 مربوطه اعلام کردند. ینهادها

تر  اهدا  تحقق مطلوب  گرید یکشور و از سو یو بوم یدرون یها و هنمارهااستحکام ارزش یراسرتا در

 شرررانیا یاز سرررو ریاخ انیسرررال یدر ط یمختلف یهاو برنامه کیکلران انقلاب در داخل و خارجم تاکت

و شاکله  نو محور ثقل تحولا یدال مرکز شانمیا یشرده از سروارائه یهاشرده اسرت. در  گفتمانمطر 

و  یدبنبا فرمول انددهیروکوشنیداده استم ازا لینن تشرک یتیو امن یرا مباحث و مسرائل فرهنگ یاصرل

افراد و اقشار مختلف  یو معنو یماد یکشور  بستر تعال یرررر اجتماع یاسیکردن ساختار س یدهسازمان

دسررتور کار قرارگرفته اسررت  در شررانیا یراسررتا از سررو نیکه در ا ییها. مقولهرگرددیپذجامعه را امکان

 دیهمه افراد و اقشار مختلف از جنگ نرم و تهد یساز یو نگاه ییافزا رنیاند از  تلاش جهت بصرعبارن

تلاش جهت مطر  کردن  مدل  میررر اسلام یرانیا یبر  سبک زندگ دیدشمنانمتأک یکشور از سو یداخل

 نیوتمدن ن تاً یو نها یدولت اسلام میاسلام امعهج مینظام اسلام می)انقلاب اسرلام یگانه تمدن اسرلامپنج

 لیو تحل یدر ممامع و ممالا مختلف جهت واشکاف یهمه اقشار و افراد جامعه و سخنران ی( برایاسلام

شررکت و حضور فعال و مستمر همه نحاد  میحاد و انسرمام داخلبر ات دیابعاد و سرطو  مختلف ننم تأک

و  یبر قانومندار دیخودم تأک ندهیمطلوب حال و ن سرررنوشررت نییجهت تع یرأیهاصررندوق یجامعه پا

جذاب و جالب  دهیبر ا دیتأک میرانیا هیاز کار و سرررما تیحما میبر کار جهاد دیتأک  میسررالارسررتهیشررا

ها نهاد ریرهبر انقلاب و سا یهستند که از سو ییهاو... ازجملهمقوله ارینتش به اخت یرر اجتماع یفرهنگ

مطابق با شأن  یفرهنگ یهایگذاراستیترسکشور جهت تحقق مطلوب یو اجتماع یفرهنگ یهاو ارگان

ر دهمه افراد و اقشار مختلف در دستور کار قرارگرفته است. دشمنان نظام ها  یو منزلت و کرامت انسران

 هاترننروزه بستر مناسب نیمختلف که ا یاز طرق و ابزارها کنندیم یاند و سعننشسته کاریراسرتا ب نیا

و...  یو اطلاعات یارتباط یهایشررردن حقوق بشررررم  رشرررد فناورمطر  شررردنمیجهان ایدر قالب پارادا

 ار ببرند.کشور در سطو  مختلف به ک هیعل ایمستق دانیشده استم بر فشارها و تهدفراها

 

 و ماخذ منابع

بر  دیجانبه دشرررمن؛ با تأکسرررلطره همه سرررازنرهیزم ی(م نفوذ فرهنگ1493)اریرخردا میمیابراه .1
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 .114-127م صص 81رابطه اخلاق و فرهنگم پژوهشنامهم شماره  نیی(م تب1491زهرام ) مییرضا .48

 شدنمیو فرهنگ در عرصه جهان تیبر رابطه امن ی(م درنمد1471جمال ) میعیشف اکبرمیعل میزمان .47

 .119-3141 74-73شماره  مینگرش راهبرد

کد  م«ایبساز یفینهاد کوچک ک یعنی «ارینتش به اخت( »1491) تونیز ینییررر تب یلیتحل تیسا .49

 3http://www.zeytunnews.com/News/24119 در ندرس24119خبر3 

 .1491خرداد 324 یفرهنگ ارینتش به اخت یخیتار ۀ(  مقول1491) ایتسن تیسا .31

م 9سال سومم شماره  تمیفصلنامه نفاق امن میاقتصاد تیامن ی(م مفهوم شناس1479مرادم ) فمیسر .31

 -42ص 

 زیی(م کتاب نقد پایاخامنه اللهتی)گفتمان حضرن ن ینید یسالار(م مردم1471) یعل دیس اضمیف .32

 38ر  342 21و  21شماره  - 1471و زمستان 

اجتهاد در  ۀبه مثاب «ارینتش به اخت( »1491)خرداد  یعلا و فناور یخبرگزار یاختصراص گزارش .34

 18133شناسه خبر3  میو فرهنگ ینظام اریتا چمران؛ نتش به اخت ینیعلا و عمل/ از نو ۀعرص

 .21/794 ییکایو اسلام نمر یاسلام ناب محمد انانمتفاونیب دهیگز .33

 های¬پژوهش هام¬مراقبت و ها¬چالش میاسلام ی(م سررمقاله جمهور1488) یغلام نب میگلسرتان .32

 .3-11م3 12شماره  میاسلام میاجتماع

 می(م تهاجا فرهنگ1487انتشرراران مرکز فرهنگى سررپاه پاسررداران انقلاب اسررلامی ایرانم) معاونت .31

 تهران3 پاسداران انقلاب.

 ستیب 2امام سمادم معرفتم سال  شهیجامعه مطلوب در اند های¬(م شاخص1493) دمیسع مقدمم .38

 .11-327 219و چهارمم شماره 

روزنامه  مینید یهاو اصررول نن از منظر نموزه یو مبان اری(م نتش به اخت1491) لیخل میمنصررور .37

 117881 یم کد خبر1491 ریت 323 هانیک

 3822 2ج  گرانمیخسروپناه و د نیدر عبدالحس میاسلام استی(م نظام س1491محسن ) امین رمهاج .39

 741ر 

در  یفرهنگ تیتحقق امن یها(م روش1492محمدجوادم ) دیس میقرب نمیصردرالد دیسر میموسرو .21

 .7-29م صص 7شماره  میانقلاب اسلام یفرهنگ ی)ره(م پاسدار ینیامام خم یمنظومه فکر



     11..    .ینید یسالارمردم یاسیدر نظام س یفرهنگ تیمسلله امن یبازخوان

 شدنمیاروپا در عصر جهان یفرهنگ تی(م مسلمانان و امن1491) میزدانینمان پورم  لمیجم میلانیم .21

 .23-43مصص 3شماره  میاسیس یها-پژوهش

شماره  میروان انیمطالعان عمل کردهامیو رو هاهینظر ؛یفرهنگ تی(م امن1472) محمدمیعل مینینائ .22

 .191-222م صص 1

شماره نوزدهام  میفصلنامه مطالعان راهبرد میاجتماع تیبر امن ی(م درنمد1472) ژهمیمن امیدنینو .24

 .22-88صص 



 

 


