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چکیده
بنا بر مدنیالطبع بودن نوع بشررررم امنیت به عنوان یک مقوله فطری در طول تاریخ در ابعاد و سرررطو
مختلفم مورد توجه همه نظامها سریاسریم ادیانم مکاتب و ایدئولوژیها بوده اسرت تببیتم نهادینگی و
دغدغهمندی مسرلله امنیت در ابعاد و سرطو مختلف نن بهطور اخص بعد فرهنگی در سرط جامعهم
نقش غیره قابلانکاری در پایداری و ضرررورن نظا اجتماعیم حیان س ریاس ری مطلوب و دسررتیابی به
پیشرفت و توسعه مادی رر معنوی در همه نظامهای سیاسی دارد و داشته است در این پژوهش تالش
شده است تا با روش توصیفی ر تللیلی و مطالعان کتابخانهای ر اسنادی با تللیل بیانان رهبر انقالب
به واشرکافی و تللیل مقوله امنیت فرهنگی در نظام سریاسری جمهوری اسرالمی ایران پرداخته ¬شرود
در این راسرتا مسراعی برنن اسرت به این سراال پاسرخ دهد که در منظومه فکری و نگاه مدیریتی مقام
معظا رهبریم امنیت فرهنگی چه جایگاهی دارد؟ نسررربت فرهنا وامنیت چگونه ارزیابی میشرررود؟
یرافترههرای پژوهش حراکی از نن اسرررت کره فرهنرا همواره در تلوریهرا و نظریرهپردازیهرای مردیریرت
اجتماعیم به عنوان ملوریت و شرراکله سرراختاردهی و سررازماندهی نظام اجتماعی مطر بوده اسررتم
اخیراً با مطر شدن پاردایا جهانیشدن فرهنا و رشد فناوریهای ارتباطی رر اطالعاتیم بر اهمیت نن
افزوده شرده اسرت انقالب اسرالمی ایران بهعنوان حرکت و جنبشری فرهنگی به این مسرلله به صرورن
ویژه توجه داشته است
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 1ـ مقدمه
پیروزی انقالب اسرررالمی در ایران و موقعیرت ژئوپلیتیرک و ژئواسرررتراتژیرک خراورمیرانره و ارائره نظا نوین
منطقهای و بینالمللی و از سرروی دیگر ارائه مدل حکومتی و نظام س ریاس ری مردمسرراالر دینی و سرربک
زندگی معنویت¬ملوریم از سروی رقبایمنطقهای و بینالمللی با نگاههای مختلف تللیلشرده اسرت یکی
از مالفرههرایی کره از سررروی اغلرب تللیرل گران داخلی و خرارجی برهعنوان شرررالوده اصرررلی این انقالب
مطر شررده اسررتم تکیه بر قدرن نرم و اتلاد و انسررمام درونی ملت ایران جهت خنبی کردن فشررارها و
شرکا های وارده علیه نظام سریاسری حاکا بوده اسرت به دنبال پایان گرفتن جنا و تهدیدان نظامی و
مبارزان سرخت در عرصره منطقهای و بینالمللیم جمهوری اسرالمی ایران ها با توجه به صربهه فرهنگی و
ارزش ری خاص از این قاعده مسررتبنا نبوده و نیسررت این کشررور پا از موفقیت در عرصرره جنا و نبرد
سرخت تلمیلی با همکاری و همراهی اغلب قدرنهای منطقهای و بینالمللی خود را بهعنوان یک قدرن
نوظهور و باثبان منطقهای و حتی جهانی به همگان نشران داد در وهله بعد دشرمنان و رقبای ایران سرعی
کردهاند ابزارهای مختلفی را جهت مقابله و موانع قرار دادن در مسررریر پیشررررفتم تعالی و نفوذ اقتدار و
قدرن منطقهای و بینالمللی ایران للاظ کنند مسرلله نفوذ و اسرتلاله از درون ازجمله تاکتیکهایی بود
که بهصرورن مسرتقیا و غیره مسرتقیا در دسرتور کار ننها در دو دهه اخیر قرار گرفت این مسرلله مدنظر
رهبران انقالب و سرایر نهادهای ارزشری و انقالبی قرار داشرته اسرتم از اینرو ننها ها در تالش بودند از
راههای و ابزارهای گوناگون جلوی این تاکتیک و هد سرازماندهی شرده دشرمنان و کارشرکنان داخلی و
خارجی گرفته شرود امنیت فرهنگی و مبنا قرار دادن زیر مقولههای نن چون مردمسراالری دینیم سربک
زندگی اسرررالمیم مطر کردن بلر جنرا نرمم روحیره و کار جهرادیم تکیه بر توان داخلی و اخیراً مقوله
نتش به اختیار از جمله مهاترین ننها بوده اسررت در این مقاله تالش میشررود مسررلله نفوذ س ریاس ریم
اجتماعی دشمنان و رقبای کشور از منظر و ابعاد مختلف مورد واشکافی و تللیل قرار گیرد و به راهکارها
و ابزارهای تلقق امنیت فرهنگی در ساختار سیاسی ر اجتماعی جامعه جهت برونرفت از وضعیت مذکور
بر اساس اندیشهها و افکار رهبر انقالب اشاره گردد

 2ـ مفهوم شناسی پژوهش:
2ـ  1ـ امنیت
امنیت ازجمله مفاهیا بچیدهای اسرت که تعریف واحدی از نن بهسرادگی میسرر نیسرت امنیت در لهت به
معنای رهایی از خطرم تهدیدم نسیبم تشویشم اضطرابم هرراسم ترسم نگرانی یا وجود نرامشم اطمینانم
نسرایشم اعتمادم تأمینم ضرامن و حائل اسرت و در اصرطال به معنای طمأنینه و نرامشری اسرت که ترس و
نررگرانی را در حرروزه فردیم اجتماعی و در همه زمینههای توسعه مادی و معنوی از انسان دور می¬کند
از للاظ مفهومیم امنیت را میتوان وضرعیتی دانسرت که کشرورها هیچگونه احسراس خطر حمله خارجیم
فشار سیاسی یا اقتصادی نررکنند و بررتوانند نزادانه گسترش و توسعه خویش را دنبال کنند در عینحالم
امنیت را میتوان وجود فضرایی توصریف کرد که عاری از تهدید و خشرونت اسرت و فرصرتهای تعالی و
رشررد مررادی و معنوی در نن وجود دارد و افررراد از دغدغه نسیب دیدن جسا و روان خویش رها باشند
(موسروی و قربیم  )32:1392از طرفی امنیت بیش از نن که مفهومی قابل توضری و تعریف باشردم امری
ذهنیم ملسروس و قابل درک اسرت گسرتره درک این مفهوم به اندازه تمام موجوداتی اسرت که حیان
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خودنگاهانه دارند هر مخلوقی که توانایی درک حیان خود را داشرته باشرد می-تواند عدم حیان خود را
نیز متصررور شررودم در نتیمه در برابر شرررایطی که به عدم حیان منمر می¬شررودم مقاومت می¬کند این
مقراومرت را می¬توان بره عنوان تالش برای رفع تهردیرداتی تعریف کرد کره بره نرابودی حیران منمر می-
شوند لذا امنیت به عنوان ابزاری برای حفظم تداوم و ارتقاء حیان بشری تعریف می¬گردد(نشناماسماعیلیم
 )74:1388بنابراین امنیت اولین عاملی اسررت که موجب میشررود انسررانها کنار ها نیندم از نیروی ها
کمک گرفتهم در مسرلولیتها یا اجتماعی مشرارکت جویند تا نسرودهتر و مطملنتر زندگی کنند(خواجه
وند احمدیم همکارانم  )184:1396بدین حی هیچ جامعه¬ای بدون داشرررتن امنیت فکری و فرهنگی
به امنیت سریاسری اجتماعی پایدار نخواهد رسرید رفتار و اعمال انسرانم در حقیقت نمود عینی و خارجی
اندیشرره¬ها و موج¬های ذهنی اوسررت که در بیرون به شررکل¬های مختلف ظاهر می¬شررود (حبیبیانم
صربوریم  )41:1391از این رو بخش عمده¬ نیازهای اسراسری شرهروندان در جامعه متأثر از امنیت اسرت
در نظرام جمهوری اسرررالمی ایران و اهردا کالن ننم اهمین یرک مقولره حیراتی در همره ابعراد و سرررطو
مختلف جامعه اسرت درهمین راسرتا رهبر انقالب در تأکید برضررورن و اهمیت امنیت فرمودند«امنیتم
مبل هوا برای انسررانم بهطور مسررتمر الزم اسررت اگر جامعه امنیت نداشررته باشرردم حالت اختناق پیدا
میکند؛ مبل ممموعهای که هوا در اختیار نداشرته باشرد اینم اهمیت امنیت اسرت امنیت ها متعلّق به
همه اسرت امنیتِ تهرانم واجب¬تر از امنیتِ مردم مرزنشرین جنوب و شررق و غرب کشرور نیسرت در همه
شررلون زندگیم امنیت یک ضرررورن برای انسرران اسررت (بیانان در دیدار جمعی از فرمان¬های نیروی
انتظامی  )76/4/25همانطور که گفته شرد امنیت از اها مسرائل ضرروری در جامعه اسرت که توجه ویژه
رهبری را به خود جلب کرده اسرت بنابراین ضرروری اسرت با توجه به اهمیت این مسرلله ابتدا ابعاد امنیت
را توضی دهیا

 2ـ  2ـ ابعاد امنیت
امنیت ابعاد متعددی را شرامل می¬شرود که تاریخ عملی فضرای انسرانی و اجتماعی تعریفکننده وجوه نن
بوده اسرت در یکچشرا انداز کلی امنیت دربرگیرندهسرطو سریاسریم اجتماعیم اقتصرادی و فرهنگی و
غیره استکهدر ذیل به توضی مختصری از این ابعاد خواهیا پرداخت

 2ـ  2ـ  1ـ امنیت سیاسی
در یک تعریف کلیم امنیت سریاسری به معنای تأمین نرامش و طمأنینه الزم توسر حاکمیت یک کشرور
برای شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدان مختلف خارجی و همچنین تضمین حقوق سیاسی
ننها در مشرارکت جهت تعیین سررنوشرت سریاسری و اجتماعی ننها میباشرد(مقدمم )125:1394نظام
سریاسری در راسرتای امکان¬بخشری و تسرهیل مشرارکت و دخالت مردم در تعیین سررنوشرت خود و جامعهم
می¬بایسرتی امنیت و حضرور نزادانه و برابر نن¬ها را فراها نورد و هیچ کا را به داشرتن باور سریاسری
خاصری وادار نکند به تعبیری امنیت سریاسری برای همگان تنها در سرایه برابری در مقابل قانون اسرتم چه
از نظر وضرررع قرانونی و چره از للراظ اجرای قرانون(خواجره ونرد احمردی و همکرارانم  )187:139این بعرد از
امنیت که در قالب انتخابان¬های متعدد در سررطو شررورای شررهر و روسررتام نمایندگان مملا شررورای
اسرامیم مملا خبرگان و ریاسرت جمهوری بوده اسرت در نظام سریاسری مردم سراالر دینی ایران به خوبی
و جدیت مورد توجه قرار گرفته اسرت امام خمینی (ره) در نن جمله تاریخی میزان را رای ملت دانسرت
نیتاهلل خامنه¬ای نیز بر این امر اهتمام ویژه ای داشرتند ضرمن برگزاری مداوم و اسرتمرار این فرنیند در
مورد مسررلله امنیت س ریاس ری می¬فرمایند« :امنیت س ریاس ری معنایش این اسررت که تفکران و معار
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سریاسری در جامعهم معار واضر و دور از نفاق و دوگانهگویی و دوگونه¬اندیشری باشرد معنایش این اسرت
که کسرانی که متصردی بیان مسرائل سریاسری برای مردم هسرتندم نسربت به مردم امانت به خرج دهند
معنایش این اسرت که کسرانی که متصردی نوشرتن و پخش کردن و منتشرر کردن معار فکری جامعه
هسرتندم درو نگویندم فریب ندهندم تقلب نکنند و در طعامی که علیالظاهر شریرین اسرتم زهر مخلوط
نکنند این امنیت سیاسی است»(بیانان رهبردردیدار با سپاهیان و بسیمیان در مشهد )78/6/10

 2ـ  2ـ  2ـ امنیت اقتصادی
امنیرت اقتصرررادی در دنیرای پا از جنرا سرررردم برهطورروزافزونیبرهعنوان بعردی از امنیرت مطر شرررد
دانشپژوهان و سریاسرتگذاران ضرمن تأیید ارتباط امنیت اقتصرادی با سرالمت جامعهم به دنبال راه¬های
جدیدی برای واردکردن موضروعان اقتصرادی در راهبردهای سرنتی دفاعی بوده¬اند لذا خطر بزرگی که
امروز در مورد نظریان رایج امنیت اقتصرادی وجود دارد این اسرت که بهغل نن را تنها بعد مها در مورد
امنیت ملی تلقی کنیا؛ چنانکه در دوران گذشرته نیز چنین برداشرتی درباره امنیت نظامی وجود داشرت
امنیت اقتصرادی عبارن اسرت از :میزان حفظ ارتقا شریوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و
خردمرانم ها از ممرای عملکرد داخلی و ها حضرررور در برازارهرای بین¬المللی (سررریفم  )10:1389در
جوامع اسررالمی جهت تلقق امینت اقتصررادی ابتدا باید معنویت و ارزشهای اخالقی مانند ارزش بودن
عمرل صرررال و خیرخواهی برارزشهرای مرادی مراننرد ثرونانردوزیم قردرنطلبی و جراهطلبی ارج و اولی
باشرند تا هویت اسرالمی دینی شرکلگرفته و تببیت شروند در غیر اینصرورن در معرض خطر ظاهرگرایی
دورویی و مذهبی نبودن ازدرون خواهیا بود و نهادهایی و سرازمان¬هایی به ظاهر اسرالمی ایماد خواهد
شررد که هیچ رنا بویی از اسررالم واقعی نخواهد داشررتو به سرربب ناکارنمدی نهادهای با بلران امنیت
اقتصرادی مواجه خواهیا شرد بنا بر فرمایشران مقام معظا رهبری امروزه مسرلله امنیت اقتصرادی از امور
خطیر به شررما می¬روند که نگرانی¬های را برای اقتصررادی کشررور در پی دارد ایشرران با تأکید براین
موضروع اذعان داشرتند« :امروز یکی از مسرائل اسراسری کشرورم مسرللهی اقتصراد و معیشرت مردم اسرتم
اشرارهکنا که اقتصراد ها نیازمند امنیت اسرت؛ بنای اقتصرادی کشرور ها بایسرتی بر یک بنیاد امنی نهاده
شرود مشرکل مام مشرکل تاریخی مام مشرکل بازماندهی ما از دوران طاغوتیم وابسرتگی اقتصراد ما به نفت
است؛ این موجب شده است که ما در زمینهی مسائل اقتصادیم دغدغهی امنیت را در همهی دورانم زیاد
داشرته باشریا؛ قیمت نفت کا شردم زیاد شردم فروش نفت ممنوع شردم رفتونمد نفت مشرکل شردم فالن
مشتری نفت پول ما را نداد وقتی همهچیز بر ملور نفت در اقتصاد میچرخدم اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد
ها بایستی امن بشود» (بیاناتدر مراسا دانشنموختگی دانشمویان دانشگاههای افسری ارتش)96/8/3

 2ـ  2ـ  3ـ امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی مقوله¬ای اسرررت که افراد و دولت¬ها به همراه یکدیگر در تأمین نن سرررهیا و شرررریک
هسرتند و ازاینروم بهتدریج و همگام با غیرقابل تفکیک شردن دولت و جامعه از یکدیگرم همین حالت در
خصرروص ناامنی نن دو مصررداق پیدا می¬کند (نویدنیام  )61:1382دورکیا امنیت اجتماعی را وضررعیتی
می¬داند که در نن گروهای همبسررته مبتنی بر ارزش¬هام باورها و اعتقادان جمعی مشررترک بر اسرراس
تنظیمران هنمرارمنرد جهرت ورود افراد بره نظرام تقسررریاکرار اجتمراعی برای ارضرررای تمرایالن و ایمراد
خشررنودیم نمادگی یافته و عمل اجتماعی ننان بهسرروی انسررمامم تعادل و تشرردید پیوندهای اجتماعی و
تببیت بیشرتر ارزش¬ها و هنمارها جهتگیری شرده اسرت (امانتبه نقل از دورکیام  )164:1390درواقع
انسران¬ها¬ به للاظ فطری نیازمند یک ملی سرالا و امن هسرتند اما در حال حاضرر امنیت اجتماعی
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شررهروندان چه در سررط ملی چه در سررط بین¬المللی باچالشرری عظیا روبرو اسررت در ایران نمار
خشررونت¬های فیزیکی و غیر فیزیکی وضررعیت خوشبین¬کننده¬ای را برای نینده کشررور پیشبینی
نمی¬کنند مقام معظا رهبری بارها بر مسرلله امنیت اجتماعی تأکید نمودند و طی بیانان گذشرته ایشان
امنیت اجتماعی را ایماد ملیطی امن و بدون خو و وحشرت که در نن شرهروندان احسراس امنیت کنندم
تعریف نمودند و بزرگترین خصرروصریت اجتماعی و نیاز یک جامعه رام امنیت دانسررتند و می¬فرمایند:
«اگرامنیت نباشردم بسریاری از خیران جامعهم از نن جامعه رخت خواهد بسرت»(بیانان در دیدار جمعی از
فرماندهان نیروی انتظامی)78/7/17

 2ـ  2ـ  4ـ امنیت فرهنگی
فرهنا به سرربب پیچیدگی مفهوم و معانی متعدد تعریف مشررخصرری ندارد؛اما به معنی این نیسررت که
نظریرهپردازان چنین امر خطیری را نادیرده گرفتره باشرررنرد اصرررال فرهنرا به معنرای جامعرهشرررنراختی و
مردمشناختی نن نخستین بار بهوسیله مردمشناس انگلیام تایلور در سررال  1871مرریالدی در کررتابی
به نام فرهنا ابتدایی به کار رفرررت وی نن را چرررنین ترررعریف کرد« :مرررمموعهای کررره شامل معار م
معتقدانم هنرهام صرنایعم تکنیکهام اخالقم قوانینم سرنن و باالخره تمام عادان و رفتار و ضروابطی اسرت
که انسران به عنوان عضرو یک جامعه نن را از جامعه خود فرامیگیرد و در قبال نن جررررامعهم تعهداتی به
عهرده دارد فرهنرا در نگراه وی دارای دو بعرد معنوی و مرادی اسرررت؛ فرهنرا معنوی شرررامرل :رسرررومم
اعتقادانم علوم و هنرها میشرود و فرهنا مادی شرامل ابزارها و اشریایی اسرت که توسر انسرانها در
گذشته ساختهشده و برررره دسررررت ما رسیده است»(رضاییم )118-119:1393از منظر جامعهشناسانم
فرهنا نن نگرشی است که ما به دنیا داریررا و ننچه راجع به زندگی در تررمام ابررعادش فررکر میکنیا و
همچنین رفرررتار مرررا و چیزهایی است که ترررولید مررریکنیا در واقع ارزشهام هنمارهام دانشم هنرم
عواطفم سالیق و در کنار هنمارهام ندابم رسوم و قوانین و ملصوالن مادی و مررررعنوی انررررسانهاست
(زمانیم شفیعیم  )115:1383جوهره فرررررهنا را هررررویت شکل مىدهد و زمانى که باورهام ارزشها و
هنمرارهراج جرامعرهاج دگرگون مىشرررونردم هویرت چنین جوامعى نیز متلولمىگردد(براقریم )63:1388
بنابراین فرهنا دارای مفهوم پویا است و بررره مرررمموعه از باورها و ارزشهای نهادینهشده در هر جامعه
اطالق می¬شود کره نن را از دیگرر جوامرع متمایز میسازد
امرا در خصررروص ارتبراط مفهومی امنیرت و فرهنرا برایرد گفرت این مفراهیا دو مقولره ترأثیرگرذار و مکمرل
یکدیگرند لذا برخورداری از یک فرهنا زنده و پویا مستلزم برررقراری امررنیت در جررامعه است زیرا در
جامعهای که امنیت برقرار نباشردم اسراس جامعه متزلزل خواهد شردو نشرفتگی در تعامالن انسرانی مانع
شرکلگیری هویت فرهنگی صرلی می¬شرود بدین منطق در صرورن عدم شرکلگیری هنمارهام ارزشهام
نداب و رسوم رفرررتاری مرررشترک و به طور کلی فرهنامجامعه دچار معنا شدهم تلقی مشترک از امنیت
بررررره وجرررررود نمینید و تعارضرران معنایی اسرراس شررکلگیری امنیت پایدار را متزلزل نمودهم نرامش
شرررهرونردان و جرامعره را ازبین خواهرد برد از این منظر امنیرت فرهنگی بره معنی قرابلیرت و ترررررروانرایی
حکومتها در حفظ و دفاع از ارزشهام ایدههام هویت و به طورکلی فرهنا خاص یک جامعه میباشردم به
نلویکه ایررن چارچوبم تشکیلدهنده ساختار فرهنگی ملی یک کشور در داخل سیستا دولت رر مررلت
و متمرایزکننرده ملرت یرک کشرررور از کشرررورهرای دیگر اسرررت (میالنی و همکرارانم  )125:1391امنیرت
فرهنگیم مالفه اصرلی و بنیادین امنیت ملی اسرت جامعه بالنده و پویام با تأمین امنیت خویشم خاسرتگاه
مناسربی برای تضرمین هنمارها و ارزش¬های فرهنگی اسرت از یکسروم بالندگی فرهنگی در یک جامعهم
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ضررامن حفظ امنیتم همگرایی و ثبان در حوزه ملی و بینالمللی اسررت (نائینیم  )191:1385از سرروی
دیگرم امنیت فرهنگی مهاترین و ناملسوسترین بعد امنیت ملی اسررت و تررهدیدان فرررهنگی هر کشور
از پیچیدهترین گونههای تهدید علیه امنیت مرررلی نن کشرررور به شمار می¬رود امنیت فرهنگی در ذیل
موضروع امنیتی ملی کشرورها قرار دارد و از مالفههای اصرلی نن به شرمار میرود تأکید بر عناصرر فرهنگی
و ارزشی امرررنیت مرررلی کشرررورها با تعاریف جدید عرضهشده از امنیت ملی ها تناسب دارد برررا این
رویکرد میتوان امنیرت فرهنگی را شررررایطی دانسرررت که طی نن «هر ملت بتواند ضرررمن حفظ هویت
فرهنگی خویش و بدون برخورد برررا مررروانع برررشریم مسیر تکاملی خود را بپیماید» (همانم-16 :1385
 )15از اینرو هیچ جامعهای بدون داشرررتن امنیت فرهنگی به امنیت سر ریاسر ریم اقتصرررادی اجتماعی
نمیرسرد درواقع پیشررفت و ارتقاء فرهنا یک جامعه موجب افزایش امنیت اجتماعی و با افزایش امنیت
اجتماعیم مرررروجبان امنیت اقتصرادی و فرهنگی و امنیت قضرایی و مرزی تأمین خواهد شرد مقام معظا
رهبری در میان جمعی از فرماندهان کشرروری و لشررکری و بس ریج و سررپاهم امنیت فرهنگی و اخالقی را
سرومین بُعد امنیت دانسرتند و با اشراره به دغدغه و تالش مردم برای دور ماندن فرزندانشران از اعتیاد و
فساد و ناهنماریهای اخالقی اذعان کردند؛«در تأمین امنیت فرهنگی و اخالقی جامعهم نیروهای مامن و
جان بر کف بسرریج و نیروی انتظامی هرکدام در جای خود و با وظایف مشررخصرری باید تأمینکننده این
امنیت باشررند»(بیانان در مراسررا مشررترک یگان¬های نظامی اسررتان کرمان  )84/2/15بدین ترتیب با
توجه به ضررورن و جایگاه امنیت فرهنگی در بیان و اندیشره رهبری در ذیل به عوامل اخاللکننده نظا و
امنیت فرهنگی از منظر رهبری می¬پردازیا:
-3نسیبشناسی امنیت فرهنگی از منظر و اندیشه رهبر انقالب

 3ـ  1ـ نفوذ فرهنگی
نفوذ شررکلی ظریف و نامرئی از قدرن اسررت که از طریق تسررخیر و تسررل دسررتگاه ملاسررباتی و نظام
تصررمیا¬گیری بر یک فردم گروهم دولت اعمال می¬شررود به عبارتی نفوذ جزئی از مفهوم قدرن و در
واقعم پیششرررط و پیشزمینه اِعمال قدرن به شررمار می¬رود (خدایارم )100:1394تالش برای رخنه و
نفوذ در کشرورم اسراسراً برای تهییر ارزش¬های مردم کشرورمان اسرت که خود ارزش¬ها مقوله بنیادین
شررکل¬دهنده به فرهنا هسررتند؛ بنابراینم هد دشررمن برای نفوذ در کشررور این اسررت که با تهییر
نگرش¬ها و ارزش¬های مردم کشررورمانم زمینه تهییر رفتار و سرررانمام براندازی نظام اسررالمی را فراها
سرررازد (همرانم )105:1394مقرام معظا رهبری عواقبی را کره نفوذ فرهنگی در جرامعره ایران بره وجود
خواهدنوردم بسررریار مها¬تر از پیامدهای دیگر دانسرررت و می¬فرمایند« :با مسرررائل فرهنگی شررروخی
نمی¬شرررود کردم بی¬مالحظگی نمی¬شرررود کرد؛ اگر چنرانچره یرک رخنره فرهنگی بره وجودنمردم مبرل
رخنه¬های اقتصرادی نیسرت که بشرود نن را جمع کردم پول جمع کرد یا سربد کاال داد یا یارانه نقدی داد؛
اینجوری نیسرررتم بره این نسرررانی دیگر قرابرلترمیا نخواهرد بودم مشرررکالن زیرادی دارد (بیرانران رهبر
 )92/12/15ایشران براین عقیده¬اند که دشرمن از طریق شرناسرایی افراد نخبه و اسراتید مطر کشروری و
نفوذ در بین نن¬¬ها درصردد تضرعیف هویت فرهنگی و تخریب ارزش¬ها و باورهای اسرالمی می¬شرود
دشرررمن برای تهییر باورهای دینی و انقالبی از هر ابزار و دسرررتراویزی اسرررتفراده می¬کنرد رهبر انقالب
می¬فرمراینرد دشرررمن برا نفوذ فرهنگی سرررعی در دگرگون کردن ارزش¬هرا و براور¬هرای جرامعره دارد نن
باورهایی که جامعه را سرررپا نگه می¬دارد از بین ببرند و اختالل رخنه در نن¬ها به وجود نورند (بیانان
رهبر دردیدار با فرماندهان سرپاه  )94/6/25ایشران در جای دیگر میفرمایند« :باورهای مردم باید عوض
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بشرود باور به اسرالمم باور به انقالبم باور به اسرالم سریاسریم باور به اینکه اسرالم غیر از کارهای شرخصری
وظایف عمومی ها داردم حکومت ها داردم جامعه سررازی ها داردم تمدن¬سررازی ها دارد»(بیانان رهبر
در دیدار با اعضرای مملا خبرگان  )94/12/20بدین ترتیب دشرمن از طریق رواج پوشرش غیر اسرالمیم
تهییر ذائقه مردمم تهییر نرمان¬ها و ارزش¬ها¬ی انقالب و تهییر دیدگاه مردم بهخصرروص قشررر جوان و
تلصریلکرده نسربت به بنیانگذاران انقالبم سرعی در ریختن قب مسرائل اخالقی در میان مردم شرده و
جوانان را به انلرا می¬کشانند
در ذیل راههای نفوذ فرهنگی استنتاج شده از بیانان مقام معظا رهبری بهصورن نمودار ترسیاشده است:
(نگارندگان تمزیه تللیل بیانان رهبری در مورد نفوذ فرهنگی)
رهبر انقالب لشرکرکشریهای نظامی ابرقدرنها و اسرتعمار ملل کوچک در گذشرته را نشرانی مبنی بر نفوذ
فرهنا نامشررروع ابرقدرنها و بیگانگان دانسررتند که امروزه بانامهای موجهم نن¬ها را توجیه می¬کنند
ایشررران می¬فرمراینرد« :امروز قردرنهرای جهرانیم حتّی برا زور نظرامیم میخواهنرد فرهنرا خودشررران را
منعکا و منتقل کنند نمریکاییها به شریوهای که در مورد دولت و حکومت و نظام اجتماعی و اقتصرادی
قائلاندم به اینما و ننمای دنیا لشررکرکشرری میکنند یعنی این طهیان نفوذ نامشررروعِ فرهنا بیگانهم به
اینماها ها میرسرد؛ تلت نامهای موجّه مبل حقوق بشرر (بیانان رهبری در مراسرا تنفیذ حکا ریاسرت
جمهوری  )72/5/12ایشرران یکی دیگر از نشررانه¬های نفوذ را مذاکره نمریکا با جمهوری اسررالمی ایران
می¬داننرد و براین عقیردهانردکره نفوذ دشرررمنم پرایره اقتصرررادِ ملکا را متزلزل میکنرد و نفوذ فرهنگی
جادهصرا کن دشرمن برای نفوذ سریاسری و اقتصرادی اسرت رهبر معظا انقالب همچنین با نیندهنگریم
برهطور غیرمسرررتقیا بره نفوذ فرهنگی پنهران اشررراره میکننرد و از مهردهرای کودک مبرال میزننرد و برا
دشرمنشرناسریم از تالش دشرمن برای یافتن نقاط نفوذپذیر سرخن میگویند و نظام اسرالمی و ملت را از
موانع نفوذ فرهنگی دشرررمن میداننرد در بیرانران رهبر معظا انقالب دربراره نفوذم واژه مها تور نرامرئی بره
نفوذ فرهنگی نسبت داده و بر بیرون کشاندن جوانان از این دام تأکید شده است (بیانان رهبری در دیدار
فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی پاسررداران انقالب اسررالمی و خانوادههای نن ¬ )94/7/15باتوجه به
مباح گفته شده در فوق شاخصهای که رهبر معظا انقالب درباره نفوذ فرهنگی به ننها اشاره کردهاند
عبارناند از( :نگارندگان)

 3ـ  2ـ ولنگاری فرهنگی
رهبر انقالب اخیراً در سرخنرانی¬ها و جلسراتشران از واژه ولنگاری فرهنگی نامبردهاند ایشران می¬فرمایند:
مسرللهی فرهنام مسرللهی مهمی اسرت ومن در مسرللهی فرهنا احسراس یک ولنگاری میکنا؛ چه در
تولیرد کراالهرای فرهنگی مفیرد و چره در جلوگیری از کراالهرای مضرررر فرهنگی واژه «ولنگراری» کره در
لهتنامه مرحوم دهخدا اینگونه معنی شرده الابالیگری سرهلانگاری بیقیدی؛ بیشرک نمایی از همه این
لهران و واژگران را در معنرا و فلسرررفره واژگرانیاش در بردارد این در حرالی اسرررت کره رهبر معظا انقالب
پیشازاین در باب معضرالن جدی فرهنگی ها از چنین لهتی اسرتفاده نکردند و با توجه به تسرل ایشران
به مقوله فرهنا و بهخصروص ادبیانم این مها جای نگرانی شردید دارد که کار در عرصره فرهنا مملکت
به کما رسرریده اسررت که ایشرران برای وصررف حال رو به احتزار فرهنا از چنین واژهای یاد میکنند
ولنگاری فرهنگی خطر یک خشکسالی و قلطی بزرگ فرهنگی است که گویی قرار است همانند قلطی
بزرگسرال 1296م قربانیان بیشرماری از مملکتمان بگیرد (بیانان رهبر در میان نمایندگان مملا دها
)95/4/18
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 3ـ  3ـ تهاجم فرهنگی
قرن بیسرررت و یکام عصرررر رسرررانه و ارتباطان اسرررت همانطور که مک لوهان می¬گوید جهان همانند
دهکده¬ای اسررت که از هزاران فرسررخ افراد باها در تعامل و از روند دگرگونی و تلوالن بشررری باخبر
می¬شروند ماحصرل چنین وضرعیتی مبادله فرهنگی و تهاجا فرهنگی اسرت مبادله فرهنگی نهتنها امری
مذموم نیسرت بلکه بسریار تأثیرگذار اسرت اما متأسرفانه امروزه ما با پدیده تهاجا فرهنگی روبرو هسرتیا
تهاجا فرهنگی سرابقه طوالنی دارد و به حدی خطرناک وحتی می¬توان گفت اثرگذار اسرت که بیا نن
میرود در صرررورن موفقیت به اهدافشررران نائل نیند تاریخ ها بر موفقیت اینچنین روش¬هایی گواهی
می¬دهد توطله اندلا نمونه عینی تهاجا فرهنگی علیه مسرلمین اسرت که در نن غربی¬ها توانسرتند با
گسرترش فسراد جنسری جامعه اسرالمی نن روز اندلا را از درون ازهاپاشریده و نهایتاً بر ننان غلبه کنند
برخی تهراجا فرهنگی را اینگونره تعریف کردنرد :جنرا فرهنگی بین دو یرا چنرد فرهنرا برا برهکرارگیری
ابزارهای فرهنگی از قبیل تبلیهانم ارتباطانم هنرها صرورن می¬گیرد عناصرر تهاجا فرهنگی عبارناند از
نظام فرهنگی تهاجا که فرمان سلطه فرهنگی بر نظام فرهنگی دیگر است دوم نظام فرهنگی موردتهاجا
که عناصررر اصررلی¬اش در اثر هموم دچار انلطاط و زوال می¬گردد سرروم فعل تهاجا فرهنگی چهارم
ابزار تهاجا فرهنگی تبلیهان گسررترده ارتباطان ماهواره¬ایم ارشررادم فرقه سررازی مذهب علیه مذهب
می¬براشرررد ازاینرو هرد تهراجا فرهنگی درواقع نرابودی فرهنرا مهراجا برهجرایرآنکهردرنهرایرت سرررلطره
فرهنگیم سریاسریم اقتصرادیرا در پی خواهد داشرت (جمشریدیم  )103-102:1373در تعریف پدیدهی
تهراجا فرهنگی دیردگراه رهبرمعظا انقالبم قرابرلتوجره اسرررت ازنظر ایشررران«:در تهراجا فرهنگی یرک
ممموعهی سریاسری یا اقتصرادیم برای رسریدن به مقاصرد خاص خود و اسرارن یک ملتم به بنیانهای
فرهنگی نن ملت هموم میبرد در این همومم باورهای تازهای را به زور و به قصررد جایگزینی بر فرهنا
و باورهای ملی نن ملت وارد کشرور میکنند؛ و دشرمن از راه اشراعه فرهنا غل م سرعی میکند جوانان را
به انلرا بکشرراند کاری که دشررمن ازللاظ فرهنگی میکندنهتنها یک تهاجا فرهنگی اسررت بلکه باید
گفت یک شربیخون فرهنگی و یک قتلعام و غارن فرهنگی اسرت»(بیانان مقام معظا رهبری در دیدار با
فرماندهان گردان عاشررورام  )71/4/22ایشرران در ادامه می¬فرمایند در تهاجا فرهنگیمدشررمن به دنبال
ریشرررهکن کردن فرهنرا ملی و از بین بردن نن اسرررت تهراجا فرهنگی مبرل خودِکرار فرهنگی نرام و
بیسررروصررداسررتو سررعی می¬کنند جوانان را از پایبندی¬های متعصرربانه ایمان که عامل مهمی در برپا
نگهداشتن تمدن اسالمی استم از بین ببرد و در مرحله ضعف یک ملت ظهور می¬کند
از دیگر نکان حائز اهمیت در رابطه با پدیده تهاجا فرهنگی بل رسررانه اسررت رسررانه نقش اصررلی در
جهتدهی به افکار عمومی برعهده دارد ازاینجهتم رهبر معظا رسرررانه را از دیگر عوامل اشررراعه تهاجا
فرهنگی برشررمردند و می¬فرمایند« :این وسررایل رسررانهای جدیدم ها یک فرصررت اسررتم ها یک خطر
شربهههام در
اسرت؛ فرصرت از دو نظرم خطر از یکجهت خطر ازاینجهت که ممکن اسرت این حر ها و ُ
ذهن جوانهرا و در ذهن غیرجوانهرا اثر بگرذارد و اینهرا را منلر کنرد؛ این جهرت خطر اسرررت)دیردار
جمعی از مدیران و اسراتید ماسرسره امام صرادق با رهبر انقالب )01/03/1396ایشران پیش¬تر بر مسرلله
مقاومت در مقابل پدیده تهاجا بیان داشررتند« :مقابلهی قویم تهاجمی و متکی بر منطقم راه اسرراسرری
خنبی کردن طر ها و توطلههای جبههی مسررتکبران خواندند و افزودند :باید در همهی زمینهها ازجمله
حقوق بشرررم تروریسررا و جنایان جنگی در مقابل غرب حالت همومی داشررته باشرریا» (دیدار رئیا و
اعضرررای مملا خبرگران رهبری برا رهبر انقالب )19/12/1395رهبر معظا انقالب در نرامره بره ایرانیران
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خارج از کشرو بر اهمیت این پدیده تأکید و ظهور داعش را نتیمه تهاجمی فرهنگی عنوان کردند ایشران
اشراره کردند«متأسرفانه این ریشرهها طی سرالیان متمادیم بهتدریج در اعماق سریاسرت¬های فرهنگی غرب
نیز رسرروک کرده و یک هموم نرم و خاموش را سررامان داده اسررت امّا در دورهی معاصرررم جهان غرب با
بهرهگیری از ابزارهای پیشرررفتهم بر شرربیهسررازی و همانندسررازی فرهنگی جهان پافشرراری میکند من
تلمیل فرهنا غرب بر سرایر ملّتها و کوچک شرمردن فرهناهای مسرتقل را یک خشرونت خاموش و
بسررریرار زیرانبرار تلقّی میکنا تلقیر فرهنراهرای غنی و اهرانرت بره ملترمترین بخشهرایرآنهرا در حرالی
صرورن میگیردکه فرهنا جایگزینم به هیچوجه از ظرفیت جانشرینی برخوردار نیسرت بهطور مبالم دو
عنصرر پرخاشرگری و بیبندوباری اخالقی که متأسرفانه به مالّفهای اصرلی فرهنا غربی تبدیلشرده اسرتم
تأس رف باید بگویا که گروههای
مقبولیت و جایگاه نن را حتّی در خاسررتگاهش تنزّل داده اسررت باکمال ّ
فرومایهای مبل داعشم زاییدهی اینگونه وصرلتهایناموفق با فرهناهای وارداتی اسرت اگر مشرکل واقعاً
عقیدتی بودم می¬بایسرت پیش از عصرر اسرتعمار نیز نظیر این پدیدهها در جهان اسرالم مشراهده می¬شردم
درحالیکه تاریخم خال نن را گواهی می¬دهد مسرتندان مسرلّا تاریخی بهروشرنی نشران می¬دهد که
چگونه تالقی اسرررتعمار با یک تفکّر افراطی و مطرودم ننها در دل یک قبیلهی بدویم بذر تندروی را در
این منطقه کاشرت»(نامه رهبر انقالب اسرالمی به عموم جوانان در کشرورهای غربیم  )94/9/8ایشران در
جرای دیگری خراطرنشررران می¬کننرد« :هرد این تهراجا فرهنگی برا چنین ابعرادیم اسرررالم و انقالب و
ماهستیا»(بیانان رهبر  )68/9/7اما بعد از مدتی ایشان تهاجا فرهنگی جدید را جنگی عظیا علیه اسالم
عنوان کرد که ارتباط مسررتقیمی با انقالب ندارد و خاطرنشرران کردند«:این تهاجام وسرریعتر از انقالب و
علیه اسرالم اسرت چیز عمیب و فوقالعادهای اسرت که با تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی و سریاسریم علیه
اسرالم  -و حتّی اسرالمی که در تودهی مردم المزایر نفوذ دارد  -وارد کارزار شرده اسرت فق یک اسرتبنا
دارد و نن اسرالمِ وابسرته به دسرتگاههای اسرتعماری و فهدگونه اسرت؛ والّا حتّی اسرالمهای به معنای اعتقاد
عوامانهی مردم ها موردتهاجا اسرت؛ چه برسرد به اسرالم ناب و انقالبی  -و به تعبیر ننها اسرالم ایران -
که دیگر وضرعش روشرن اسرت»(گزیده بیانان تفاون اسرالم ناب ملمدی و اسرالم نمریکایی )893/26
ایشران در خصروص حمایت از افراد مامن و متخصرص در نهادهای فرهنگی برای مقابله با تهاجا فرهنگی
دشرررمن می¬فرمایند« :در ملی ¬های فرهنگیم به نیروهای مامن تکیه شرررود اینها سررردی درمقابل
تهاجا فرهنگی هسرتند»(بیانان رهبر  )75/5/21بنابراین از حی نسریبشرناسری فرهنگیم رهبر انقالبم
مهاترین مرانع در مقرابرل هموم فرهنگی دشرررمن را پرورش افرادی مامن و خرداجو و تکیرهبرارزشهرا و
باورهای اصریل اسررالمی ایرانی می¬داند و با اشرراره به ویژگی بارز جهانشررمولی بودن اسررالم در دیدگاه
ایشرانم تهاجا فرهنگی را نهتنها برای میهنمان خطرناک می¬دانند بلکه تمام جهان اسرالم را در برخواهد
گرفت که نابودی دنیای اسالم را در نینده به دنبال خواهد داشت

 3ـ  4ـ استحاله فرهنگی
از دیگر نشرانه¬های بلران امنیت فرهنگیم اسرتلاله فرهنگی اسرت اسرتلاله فرهنگی به معنی جایگزینی
ارزشهرای فرهنگی یرا دگرگونی ارزش¬هرام این هموم فرهنرا در نخسرررتین گرامهرای خویش بره زدودن
فرهنا بومى میپردازد مردم در سررایه تبلیهان دشررمن و پیروج کورکورانه از الگوهاج فرهنا مهاجام
ارزش¬های فرهنگی خود را نفی و شریفته فرهنا بیگانه میشروند نن¬ها چنان تلت تأثیر برنامه¬های
دشرررمن قرار می¬گیرند که متوجه این تهییر نخواهنرد شرررد از نظر نن¬ها پذیرش همرهجانبره فرهنرا
بیگانه تنها راه پیشررفت و توسرعه به شرمار مینید در چنین فضرایىم پیروج از بیگانگان فراگیر میشرود؛
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پوشررشم نرایشم گویش و حتى خواهش¬هاج مردم تیرهبختم دگرگونشررده و رنا بیگانه میپذیرد از
طرفی مردم جامعه مورد همومم در زیر رخنه فرهنگى مهاجمان ریشرههای عقبماندگی خویش را نه در
دسریسرههای دشرمنانم بلکه در باورهاج بهاصرطال کهنه و واپسرگرایانه خود میپندارند دز نظر این گروهم
پنداشرتهاج فرهنگى خودج افیون تودهها و سرد راه پیشررفت و تعالى نن¬ها تلقى شرده و دین و اخالقم
باورج غیرعلمیم پوچ و کهنه بهحسرابمینید در چنین فضرایىم اصرول انسرانى و اخالقى رنا می¬بازد و
پرایبنردج بره براورهراج مرذهبى نشرررانى از انلطراط و جمودج فکرج جلوه میکنرد جرامعره از برنرامرههرای
پیامبرانم دور و در گرداب پلید باورهاج مادج فرهنا سرلطه فرو میغلتد بدین ترتیبم مردم زیر سرلطه
نه تنها خطرسرراز نیسررتند بلکه پذیرش برنامههای اسررتعمارج را نیز نشررانه سررربلندجم دانش و تمدن
میپندارند (معاونت فرهنگی سپاه پاسدارانم )51-52:1378
از اینرو تالش هماهنا و حسررابشررده در جهت اسررتلاله فرهنگیم واقعیتی خطرناک و درعینحال غیر
انکار و مقوله¬ای پیچیده و دشرروار اسررت شرراید به دلیل همین پیچیدگی باشررد که متأسررفانه برخی از
خودی¬هرا چنران کره برایرد و شرررایردم ژرفرای این حرکرت خرانمرانبرانرداز را حا نمی¬کننرد حرکتی
سرازمان¬یافته با اهدا سریاسری در جهت تضرعیف و نهایتاً براندازی نظامی در حال شرکل¬گیری اسرت
عهده داران این معرکه در چهره طراحان هد دار و با برنامه گاه خودنمایی می¬کنند که بر نن هسررتند
ترا براتهییر ذائقره و ارزش¬هرای مورد قبول مردم و رسررروک در ایمران واعتقرادان نن¬هرام رونرد اسرررتلرالره
فرهنگی را شتاب بخشند از اینرو؛ گاه در قالب ممریان نگاه و نانگاه خودی که تلت تأثیر باورهای غربی
و تفسیرهای تمدیدنظرطلبی و لیبرالی از دین در پوشش نرا اومانیستی و بهرهگیری از تعابیر و واژه¬های
دینی و روی نوردن بهنوعی رفورمیسررا مذهبی و به تعبیر غربی¬های اسررالم متمدد یا مدرنیسررتی این
عمل انمام می¬گیرد و متأسفانه با شگفتی باید یادکرد که گاه نتش بیاران این معرکهم مسلوالن فرهنگی
هسرتند که تفسریر درسرتی از تسراهل و تسرام و حدود نن در اسرالم ندارند و با گرفتار شردن در امواج
تبلیهاتی سراختهشرده توسر دشرمنم میدان را برای فعالیت روشرنفکران الئیک و مدعی جمهوری سروم و
پلورالیسرا دینی هموار می¬کنند (نبیم )10:1377در همین راسرتا مقام معظا رهبری نقشره دشرمن را
نفوذ در بین نیروهای داخلی خواند که با این روش قصرد دارد ملت ایران را از درون اسرتلاله کند ایشران
می¬فرمایند« :قبالً به تهاجا نظامی تهدید میکردند؛ اما االن اعترا میکنند که نقشرره قبلیشرران غل
بوده است نن¬ها میگویند نقشه باید این باشد که ما بتوانیا از درونم ملت ایران را استلاله کنیا؛ ننها
دنبال این هسررتند اسررتلاله ها دو جریان دارد :یک جریانِ فرهنگیم یک جریانِ سرریاسرری؛ ملت ایران
متوجه باشرد قصرد نظام اسرتکباری امریکا و صرهیونیسرت¬هایی که دسرتشران در دسرت ننهاسرت و باها در
یک جبهه هسررتندم این اسررت که بتوانند ملت را نسرربت به نرمانها و عقاید و هد ¬هایش بیتفاون و
بیاعتنا کنند و بعد بتوانند بهوسریله عوامل و مزدورانِ خود زمینه را برای بازگشرت سریطره نمریکا بر ایران
فراها نمایند»(بیانان در خطبه¬های نماز جمعه  )1382/8/23ایشرران در ادامه سررخنانشرران به جوانان
گوشرررزد کردنرد کره مواظرب این جریران انلرافی براشرررنردو می¬فرمراینرد« :جوانران عزیز مرا متوجرهِ جریران
فرهنگیای که میخواهند راه بیندازندم باشرند؛ یعنی تزریق الابالیگری و اباحیگری و کشراندن به هرزگی
و بیاعتنایی به اخالق منضررب ِ دینی و اسررالمی ها جوانانم ها مسررلوالن علمیم ها نموزشوپرورش و
ها کسرانی که به مسرائل جوانان میپردازند باید مراقب این موارد باشرند(بیانان در خطبههای نماز جمعه
 )1382/8/23در جای دیگری ایشران نمریکا را مسربب همه این عوامل می¬داند اما اراده و قدرن جوانان
متدین را بزرگتر از نقشرههای شروم دشرمن می¬دانند و می¬فرمایند« :شرکسرت بزرگترنمریکایی¬ها در
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میدانی اسرت که امروز نراسرتهاند؛ و نن عبارن اسرت از تالش برای اسرتلالهی نظام جمهوری اسرالمی
نن¬ها می¬خواهند با ابزارهای سیاسیم با ابزارهای فرهنگی و با دستنشاندگان فرهنگی و سیاسیم نظام
اسرالمی را از حقیقتشم از روحش و از هویت واقعیاش تهی کنند؛ و این ها شرکسرت خواهد خورد؛ و این
بزرگترین شررکسررت امریکا از شررما عزیزان مامنِ جوان در نیروهای بسرریج اسررت (بیانان در مراسررا
صرربلگاهی ردههای مختلف نیرو¬های بسرریج  )84/6/2از طرفی ایشرران برای جلوگیری از اسررتلاله
فرهنگی راهکاری ارائه می¬دهند :و می¬فرمایند«در جامعهی اسرالمی دائماً باید صریرورن و تلول وجود
داشررته باشرردتا در این تزریقان بیگانه یا رسرروبان گذشررتهم افراد اسررتلاله نشرروند»(بیانان در دیدار با
مسررلولین کمیته امداد امام خمینی )1370/12/14؛بنابراینرهبر انقالب با تأکید بر عزم و اراده جوانان و
شررناختن نیروی نفوذی بیگانه در داخل اسررتلاله را بزرگترین تهدید برای امنیت فرهنگی نظام معرفی
کردند که با تکیهبر قوانین و قواعد اسالمی می¬توان جلوی هموم فرهنگی را گرفت

 4ـ الزامات تحقق امنیت فرهنگی ازمنظر وکنش رهبری
مهاترین عوامل و الزامان تلقق امنیت فرهنگی در متن سخنان رهبری عبارناند از:

 4-1ـ حرکتهای خودجوش مردمی
ما همواره در طول تاریخ شرراهد حرکت¬های خودجوش مردمی در عرصرره س ریاس ریم اجتماعیم فرهنگی
وغیره بوده-ایا بعد از انقالب اسررالمی روند فعالیت¬های داوطلبانه¬ای چه در عرصرره فرهنا و چه در
عرصره¬ها دیگر به وضرو دیده شرده اسرت امروزه بسریج یکی از این تشرکل¬های خودجوش مردمی اسرت
که نقش اصررلی در ترویج فرهنا اسررالمی ایفا می¬کند برگزار اردوهای دانشررمویی بسرریج در مناطق
ملروم و ارائره کالس¬هرای تقویتی در جهرت ترویج و تببیرت سررربرک زنردگی اسرررالمیم احیرا و زنرده
نگه¬داشرتن فرهنا اصریل اسرالمی نمونه موردی از اقدامان انمامگرفته شرده توسر دانشرمویان نگاه و
فعال در زمینه فرهنا می¬باشررد از اینرو مهاترین هد دشررمن برای براندازی هرنظامم رخنه در بین
چنین افراد نگاه و انقالبی اسررت تا بسررتر و زمینه سررسررت شرردن پایه¬های چنین نظامی را فراها کند
همانطور که دیده¬ایا اخیر اقداماتی نسرنمیده از طر افرادی به صرال بسریمی صرورن می¬گیرد که
به اسرا بسریمیان مخلص انقالب نوشرته می¬شرود بنابراین باید جلوی این اقدامان گرفته شرود باید به
جوانان متدین بااخالق فرصرت داد تا اسرتعدادهای خود را شرکوفا کنند و فرق بین بسریمی و غیر بسریمی
اصرل شرناخته شرود مقام معظا رهبری بارها در سرخنانشران براهمیت این موضروع تأکید فراوانی داشرتند؛
و می¬فرمایند« :می¬دانید که مسررائل فرهنگی به نظر من بسرریار مها اسررت؛ بنده به مسررائل فرهنگی
اهمیت بسریار زیادی میدها و ننچه امروز می¬خواها عرض بکنام همان مطلبی اسرت که به نظرم سرال
گذشرررتره بود یرا سرررال قبلش بود که در همین جلسرررهی اوّل سرررال عرض کردم که این ممموعرههای
خودجوش مردمی که کار فرهنگی می¬کنند االن در سرتاسر کشور هزاران ممموعهی خودجوش مردمی
هسرت که دارند خودشران کار میکنندم خودشران فکر میکنندم خودشران تالش میکنند و کار فرهنگی
میکنند -روزبهروز باید توسررعه پیدا کنند؛ دسررتگاههای دولتی باید به اینها کمک کنند دسررتگاههای
دولتیم ننهایی که مربوط به فرهنا¬ هسرتندم بهجای اینکه نغوش خود را به روی کسرانی که نه اسرالم
را قبول دارندم نه انقالب رام نه نظام اسرالمی رام نه ارزشهای اسرالمی را باز کنندم نغوش خود را به روی
بچّره مسرررلمران¬هرام بره روی جوان¬هرای مامنم بره روی بچرههرای انقالبیم بره روی بچرههرای حزباللهی براز
کنند؛ اینها می-توانند کار کنند و دارند کار می¬کنند؛ کارهای فرهنگی باارزش ری دارد انمام می¬گیرد
در همرهی زمینرههرا جوانران انقالبی مرا می¬تواننرد تالش کننردم کرار کننرد (بیرانران در اجتمراع زائران و
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مماوران حرم مطهر رضروی بیانان  )95/1/1از بیانان رهبری اینچنین اسرتناد می¬شرود اگر در جامعه
حرکت¬ها خودجوش داوطلب صررورن نگیرد با اجبار نمی¬شررود کس ری را ممبور به کاری کرد بنابراین
باید فعالیت¬های بسرریمیان فعالم جوانان انقالبیم مردم دلسرروز انقالب و نظام ملترم شررمرده شررود
واین¬هارابه فعالیتهای داوطلبانه تشررویق کنند ایشرران در جای دیگر بیان داشررتند« :اینکه از همهی
اسرتعدادهای موجود کشرور دعون میکنیا که اسرتعدادهای خودشران را در خدمت پیشررفت این کشرور به
کار بیندازند و به صرررلنه بیاورند و به میدان بیاورند و از مسرررلوالن دولتی و سرررایر مسرررلوالن دعون
می¬کنیا کره از این اسرررتعردادهرا اسرررتقبرال بکننردم این نن بخشِ فعّرالِ اجتمراعیِ این جهراد کبیر
است»(بیانان در دانشگاه افسرج و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم )1395/3/3

 4ـ  2ـ حرکت جهادی
رهبر انقالب اسرالمیم حضرور جهادی در عرصرههای گوناگونم خصروصراً میدانهای تأثیرگذار برای نیندهی
کشرور را از دیگر عوامل موفقیت و پیشررفت دانسرتند و افزودند« :اقدام جهادی به معنای خسرته نشردن در
مقابل سرختیها و موانعم ایمان به مسریر و حرکت بر اسراس فکر و منطق اسرت نیتاهلل خامنهای نسرل
جدید را بسریار تواناترم نگاهتر و هوشرمندتر از نسرل اول انقالب برشرمردند و با اشراره به جنبش دانشرمویی
تأکید کردند« :جنبش دانشمویی به معنای حرکت جهادی در مسیر و در خدمت نرمانهای انقالب است
و نه بر ضرد نرمان¬هاسرت» (دیدار نخبگان و دانشرمویان بسریمی مدالنور دانشرگاه شرریف با رهبر انقالب
 )95/10/13مقام معظا رهبری جهاد را تالشری دانسرت که در برابر یک چالش خصرمانه از سروج دشرمن
صرورن گرفته اسرت ایشران در همین راسرتای مدیریت جهادی را اینگونه تعریف کردند«:ننوقت معناج
مدیریت جهادج در اینما این اسرت که حرکت علمى کشرور و نهضرت علمى کشرور و پیشرفت علمى کشور
با یک چالش خصرمانه مواجه اسرت که در مقابل این چالش خصرمانه شرما دانشرمویانم اسراتید و مدیرانم
باید بایسرتید؛ این شرد حرکت جهادج و مدیریت دسرتگاه؛ چه مدیریت دانشرگاهم چه مدیریت وزارنم چه
مدیریت هر بخشررى از بخشهای گوناگون این عرصررهج عظیام خواهد شررد (بیانان در دیدار اسرراتید
دانشررگاها )94/4/11ایشرران فرهنا جهادی را از برکان ثمران انقالب اسررالمی دانسررتند که در همه
عرصرههای پیشررفت و توسرعه کارگشراسرت رهبر انقالب می¬فرمایند«:ننچه انقالب اسرالمی به مردم ما
دادم فرهنا جهادی بود فرهنا جهادی در همه صررلنهها وعرصررهها به کار مینید و در زمینه کارهای
زیربنراییم کشررراورزی و دامرداری و امبرال اینهرا ها از اول انقالب رو و فرهنرا جهرادی وارد میردان
شررد»(بیانان در دیدار با جمعی از کشرراورزان )82/10/14وی غفلت از چنین روحیه¬ای را گناه بزرگی
دانسررتند که نسرریب¬های جبرانناپذیری برای کشررورمان به بار خواهد نورد و می¬فرمایند« :غفلت از
روحیهی جهادی و ایبارم غفلت از تهاجا فرهنگی دشرمنم غفلت از در کمین بودن دشرمنم غفلت از نفوذ
دشرمن در فضرای رسرانهای کشرورم بیمباالتی نسربت به حفظ بیتالمال؛ اینها گناهان ماسرتم اینها نقاط
ضرعف ماسرت»(بیانان در دیدار مسرلوالن نظام جمهوری اسرالمی ایران )16/05/1390حضررن نیتاهلل
خرامنرهای برا ترأکیرد بر اینکره پرهیزگراریم نیرت الهی و توکرل بره خرداونرد متعرالم از لوازم تالش و حرکرت
جهادی اسررتم افزودند« :چنین تفکر و روحیهای در کارهای علمیم موجب عنایت پروردگار و باز شرردن
راههابهسروی پیشررفت علمی خواهد شرد»(دیدار مسرلوالن و جمعی از ملققان جهاد دانشرگاهی با رهبر
انقالب )93/3/19اگر بخواهیا این پیشرررفت حقیقی انمام بگیردم باید خصرروصرریّان انقالبیمان را حفظ
کنیام حرکرت جهرادیمران را حفظ کنیام عزن و هویرت ملّیمران را حفظ کنیام هضرررا نشرررویام و در
هاضررمهی خطرناک فرهنگی و اقتصررادی جهانی هضررا نشررویا؛ اگر اینها را رعایت بکنیام این درسررت
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خواهد شد(بیانان در دیدار رئیا و اعضاج مملا خبرگان رهبرج )95/12/20براین اساس اگر مدیریت
جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علا و درایت حاکا باشررردم مشر رکالن کشرررورم در
شررای کنونیِ فشرارهای خباثت¬نمیزِ قدرنهای جهانی و در شررای دیگرم قابلحل اسرت و کشرور حرکت
روبهجلو را ادامه خواهد داد(دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر تهران با رهبر انقالب)23/10/92
پیشرررفت علمیم بایسررتی با نگاه بومی و با تکیهی به فرهنا خودمان باشررد  -فرهنا ما یعنی اسررالم و
مواری ملىِ پسررندیدهی ما  -و نیز ناظر به نیازهای کشررور اینم بایسررتی ممموعهی حرکت علمی ما را
تشررکیل بدهد ممکن اسررت بعض ری خدشرره کنند که نقا مگر میشررود؟ ما باید این باور را پیدا کنیا –
حرکت جهراد گونه بایرد کرد جهراد فق در میردان جنرا نیسرررتم در میردان علا ها مبرل بقیرهی میرادین
زنردگیم جهراد الزم اسرررت جهراد یعنی تالش بی¬وقفرهم همراه برا خطرپرذیری  -در حرد معقول البتره  -و
پیشرررفت و امید به نینده(بیانان در دیدار نخبگان علمی و اسرراتید دانشررگاهها )78/8/3ایشررانم تقویت
روحیه خودباوری و باور به توانایی¬های خویش را از ضررروریان حرکت جهادی دانسررتند و می¬فرمایند
«:متأسررفانه در سررالهای متمادی تالش شررد تا به ایرانیان تلقین شررودم که نمیتوانند اما بعد از پیروزی
انقالب اسرالمیم امام بزرگوار(ره)م روحیه «ما می¬توانیا را وارد فرهنا وادبیان سریاسری و انقالبی کشرور
کرد و نتیمه نن اکنونم به صررورن بروز تواناییهای ملت ایرانم در عرصررههای گوناگونم قابل مشرراهده
است(دیدار مسلوالن و جمعی از ملققان جهاد دانشگاهی با رهبر انقالب)93/3/19

4ـــ  4ـــ مرارکت خودجوشآ اهاهانهآ ساختارمند همه احاد جامعه در نظام مردمساالر
دینی (اتش به اختیار)
با هد سرمتوسرو دادن به پروژههای ناتمام فرهنگیم اجتماعی در سرطو و ابعاد مختلف جامعهم رهبر
انقالب ایرده¬ای نتش بره اختیرار را بره همره اقشررررار و گروههرای اجتمراعی برهخصررروص جوانران و
تلص ریلکردگان معرفی کردند ایشرران در دوران زعامت خودم برونرفت از وضررعیت و شرررای نامطلوب
کشرور و ملقق شردن اهدا م غایان و دستاوردهای مادی رررر معنوی انقالب را در گروی مبنا قرار دادن
حرکتهای انقالبی و جهادی مطر دانسررتهاند رهبر انقالب در همین راسررتا در جمع فرماندهان سررپاه
ملمد رسرولاهلل میفرمایند« :جهاد ها فق به معنای حضرور در میدان جنا نیسرت؛ زیرا هرگونه تالش
در مقابله با دشرمنم میتواند جهاد تلقّی شرود البته بعضری ممکن اسرت کاری انمام دهند و زحمت ها
بکشرند و از ننم تعبیر به جهاد کنند؛ اما این تعبیرم درسرت نیست چون یک شرط جهادم این است که در
مقابله با دشررمن باشررد این مقابلهم یک وقت در میدان جناِ مسررللانه اسررت که جهاد رزمی نام دارد؛
یکوقت در میدان سیاست است که جهاد سیاسی نامیده میشود؛ یکوقت ها در میدان مسائل فرهنگی
اسرت که به جهاد فرهنگی تعبیر میشرود و یکوقت در میدان سرازندگی اسرت که به نن جهاد سرازندگی
اطالق میگردد» (بیانان در دیدار فرماندهان لشرکر  27ملمد رسرولاهلل ص )1375/3/20؛ از اینرو رهبر
انقالب با تأسری از معرفتشرناسریم هسرتیشرناسریم انسرانشرناسری و سریاسرت اسرالمیم ایده جالب نتش به
اختیرار را بر اسررراس مبنا قرار دادن مهاترین اصرررل مردمسررراالری دینی و نموزههای اسرررالمی یعنی
امربهمعرو و نهی از منکر در ماه رمضرران دیدار با دانشررمویان و همچنین عید سررعید فطر در سررال
 1396مطر کردند
هرچنرد در نگراه و نگرش مردیریتی رهبر انقالبم مقولره نتش بره اختیرار برهعنوان یرک رویکرد جهرت عبور از
شررای بلرانی و اضرطراری موقت در حوزه فرهنگی رررر اجتماعی جامعه مطر اسرت؛ ولی باید گفت که
امروزه در اثر گسرترش بیشرتر از پیش موج جهانیشردن فرهنا و توسرعه بیحدوحصرر ابزارها و وسرایل
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نهادینگی این جریانو از سروی دیگر توسرعه سربک زندگی ایدئولوژی و فرهنا مصررفی نظام سررمایهداری
در اغلب نقاط جهانم به نظر میرسررد که اسررتلاله و اضررملالل دیگر فرهنا و تمدنها در تیررس این
پروژه قرار داشررته اسررت در برخی از کشررورهای اسررالمیم مدیریت نامطلوب و ناکارنمد برخی مدیران و
حکامم تالشهای برخی از اقشرار ازجمله نخبگان و سریاسرتمداران وابسرتهم روشرنفکران غربزده مزید بر
علت شرد که مشرکالن فرهنگی بهعنوان مسرلله اسراسری ننها تبدیل شرود رهبر انقالب با تللیل و تشرری
وضررعیت فرهنگی و اجتماعی حاکا بر دنیای جهان اسررالمم در یکی دو دهه اخیر صررلبت از نزاعهای
فرهنگی در قالب واژگان «تهاجا فرهنگی»م «شربیخون فرهنگی»م «ناتوی فرهنگی»م «قرارگاه فرهنگی»م
«افسررران جنا نرم» «نتش به اختیار» و کردهاند (جمشرریدی )1396؛بنابراین حلوفصررل معضررالن
فرهنگیم حفاظت از هویتهام ارزشها و هنمارهای بومی و اصرریل جامعه همواره دغدغه اصررلی یکی دو
دهه رهبر انقالب بوده است که در جلسان با کارگزاران مختلف نظام به ننها یادنوری کرده بود
ایشرران در  19نذر  1392در دیدار با اعضررای شررورای عالی انقالب فرهنگیم اهمیت فرهنا برای جامعه
میفرمایند« :فرهنا هویت یک ملت اسررت ارزشهای فرهنگی رو و معنای حقیقی یک ملت اسررت
همهچیز مترتب بر فرهنا اسرت فرهنا حاشریه و ذیلِ اقتصراد نیسرتم حاشریه و ذیلِ سریاسرت نیسرتم
اقتصراد و سریاسرت حاشریه و ذیل بر فرهنااند؛ به این باید توجه کرد (در دیدار با اعضرای شرورای انقالب
فرهنگیم  )1392 /09 /12همچنین رهبر انقالب در دیدار با اعضررای مملا خبرگان در مورد وضررعیت
فرهنگی جامعه میفرمایند« :یک مسرلله ها مسرللهی فرهنا اسرت؛ که نقایان ها حاال معلوم شرد که
نگرانی داریدم بنده ها نگرانا مسرللهی فرهنام مسرللهی مهمی اسرت اسراس این ایسرتادگیم این حرکت
و درنهایت انشرراءاهلل پیروزیم بر حفظ فرهنا اسررالمی و انقالبی اسررت و تقویت جنا فرهنگی مامنم
تقویت این نهالهایی که روییده اسرررت در عرصرررهی فرهنا؛ بلمداهلل جوانهای مامنِ خوبی داریا در
عرصرررهی فرهنا و هنر؛ فعالیت کردندم کارکردند؛ حاال بعضر ری جواناندم بعضر ری دورهی جوانی را ها
گذراندهاند؛ ما عامل فرهنگی کا نداریا ما حتمراً در مسرررللرهی فرهنرا ببایرد توجه کنیا]م دولت ملترم
ها بایرد توجه کنردم دیگران ها توجه کننرد با مسرررللره فرهنگی شررروخی نمیشرررود کردم بیمالحظگی
نمیشرود کرد؛ اگر چنانچه یک رخنهی فرهنگی به وجود نمدم مبل رخنههای اقتصرادی نیسرت که بشرود
بنن را] جمع کرد (بیانان در دیدار اعضررای مملا خبرگان رهبری  )1392/12/15ایشرران در سررخنان
ابتدای عید خود در حرم رضروی میفرمایند« :فرهنا از اقتصراد ها مهاتر اسرت چرا؟ چون فرهنام به
معنای هوایی اسررت که ما تنفّا میکنیا؛ شررما ناچار هوا را تنفّا میکنیدم چه بخواهیدم چه نخواهید؛
اگر این هوا تمیز باشردم نثاری دارد در بدن شرما؛ اگر این هوا کبیف باشردم نثار دیگری دارد فرهنا یک
کشور مبل هوا است؛ اگر درست باشدم نثاری دارد» (بیانان در حرم رضویم )1393 /1 /1
رهبر انقالب در عید نوروز و در جوار زائرین نوروزی امام رضرا (ع) در مورد بطن و شرالوده فرهنا غربی که
در حوزه اجتماعی و فرهنگی کشرور نهادینه میشرودم تلت عنوان ولنگاری فرهنگی نام بردند و در همین
راستا فرمودند« :نزادی غیر از ولنگاری است؛ نزادی غیر از رهاسازی همهی ضابطهها است نزادی رررر که
نعمت بزرگ الهی اسرت رررررررر خودش دارای ضرابطه اسرت؛ بدون ضرابطهم نزادی معنی ندارد اگر چنانچه
کسرانی هسرتند در کشرور که برای تیشره به ریشرهی ایمان جوانان زدن دارند تالش میکنندم نمیشرود این
را تماشرا کرد بهعنوان اینکه این نزادی اسرت همچنان که اگر هروئین و بقیّهی مواد مسرمومکنندهی بدن
و بدبخت کنندهی خانوادهها را کسری بخواهد بین این و نن توزیع کندم نمیشرود بیتفاون نشرسرت اینکه
ببینیا کسرانی با اسرتفادهی از هنرم با اسرتفادهی از بیانم با اسرتفادهی از ابزارهای گوناگونم با اسرتفادهی از
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پولم راه مردم را بزنندم ایمان مردم را موردتهاجا قرار بدهندم در فرهنا اسرررالمی و انقالبی مردم رخنه
ایمراد کننردم مرا بنشرررینیا تمراشرررا کنیا و بگوییا کره نزادی اسرررتم اینجور نزادی در هیچ جرای دنیرا
نیسرررت!»(بیانان رهبر انقالب در عید نوروز بیانان در حرم مطهر رضررروی  )1393/1/1یا درجایی دیگر
ضررمن نقد سرریاسررتهای فرهنگی و وضررعیت حاکا بر جامعه میفرمایند «در مسررللهی فرهنام بنده
احساس یک ولنگاری میکنا؛ در دستگاههای فرهنگی  -اعا از دستگاههای دولتی و غیردولتی -یک نوع
ولنگراری و بی اهتمرامی در امر فرهنرا وجود دارد؛ چره در تولیردِ کراالیِ فرهنگیِ مفیرد کره کوتراهی
میکنیام چه در جلوگیری از تولید کاالی فرهنگی مضررر که کوتاهی میکنیا»(بیانان در دیدار رئیا و
نمایندگان مملا شورای اسالمی )1395/3/16
در چنین شرررایطی اسررت که رهبر انقالب در نظام مردمسرراالر دینی موجود در ایرانم در دیداری که ماه
رمضران سرال  96داشرتهاند از نخبگان جوانم دانشرمویان و سرایر اقشرار جوان جامعه بهعنوان افسرران
جنام افراد دارای انرژی مضرراعفم توان و همت بلند و میخواهد فسرراد سررتیزیم شررفافیت ملوریم
معنویت گسررتریم خدمت ملوریم نزادیم عدالت اجتماعی و که از نرمانهای اصررلی انقالب بودهاند و
امروزه در اثر سررروء مردیریرتهرا و اختالفران بروکراتیرک و اداریم روی کرار نمردن گفتمرانهرای مختلف و
بعضر راً متعارض نخبگان سر ریاسر ریم بهعنوان گمشرررده جامعه و بخش مهمی از اقشرررار و طبقان نن
تبدیلشردهاند را در قالب ایده نتش به اختیاری بهعنوان یک وظیفه قانونیم تکلیف شررعی در دسرتور کار
جهادی و عقالنی خود قرار دهند در دیدار ماه رمضران رهبر انقالب با جمعی از نخبگان و دانشرمویان در
رابطره برا مردیریرت و نظرارن مطلوب در سرررط جرامعره در حوزههرا و ابعراد مختلف میفرمراینرد« :در حوزه
مسرائل فرهنگی و وضرعیت اختاللگر فرهنگی تماشراچی و نظارهگر نباشرید و بر اسراس توان و ظرفیت
خودم بدون توجه به نتایج و مادی این کار با اولویتبندی موضرروعان و مسررائل کشررور و تلقق جامعه
مطلوب اسررالمیم ایماد تعالی و پیشرررفت مادی و معنوی افراد مختلف جامعهم نتش به اختیاری بودن را
سررررلوحره کراری خود قرار دهیرد؛ در جنراِ نظرامیم گراهی «قرارگراه مرکزی» دچرارِ اختالل میشرررودم در
جناِ فرهنگی نیز گاهی «نهادهای فرهنگیِ رسررمی و دولتی»م گرفتارِ اختالل میشرروند و از انمام دادنِ
وظرایف و مسرررلولیرتهرای قرانونیِ خویشم برازمیمراننرد در این حرالم همچنران کره در جنراِ نظرامیم نیروها
باید خودشران بیندیشرند و اقدام کنندم در جناِ فرهنگی نیز باید نیروهام بدونِ تکیهبر نهادهای فرهنگیِ
رسرمیم چارهاندیشری و تدبیر و حرکت کنند (بیانان رهبر انقالب در دیدار با دانشرمویانم رمضران /3 /17
 )1396بر همین اسرراس در شرررای فعلی که جنام جنا فرهنگی اسررتم وظیفه و رسررالت همه افراد
بهخصروص دانشرمویان نگاه و عقالنیم ایماد و گسرترش کارهای عمیق و مها فرهنگی در قالب «گفتن»
«تبیین کردن»م «قانع سراختن» و «گفتمان سرازی» برای همه نحاد جامعه اسرت درواقع ایده نتش به
اختیار تالش میکند مالفههای مردمسرراالری دینی یعنی فرهناسررازی و نهادینگی مسررلولیتپذیری
همه نحاد جامعهم حراسررت از احکام دین و اسررتقالل فرهنگیم مشررارکت نگاهانه و خودجوش همه نحاد
جامعهم مبنای عمل قرار دادن قانون اسراسریم خدمت به ملرومان بر پایه عدالت اجتماعیم نقد اصرلاب
قدرن و ثرونم برمال کردن مدیریتهای باندی و سرریاسرریم نقد افراط و تفری

سرریاسررتهای فرهنگی

راجتماعی کشور در برهههای گوناگون را در سطو مختلف جامعه احیا و گسترش دهد
در مورد معانی اصررطالحی این واژه باید گفت که نتش به اختیار یک مفهومی میان رشررته اسررت که با
بهرهگیری از عناصررر و مقوالن فرهنگیم مدیریتیم نظامی و اجتماعیم خروج و برونرفت از وضررعیت و
شررررای

بلران گونه و مسرررلله نمیز جامعه را در نظر دارد در یک تعریف کلی میتوان نن را اینچنین
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تعریف کرد :رفترار و کنش اختیراریم داوطلبرانره و نگراهرانرهای کره جهرت دفع یرا رفع تهردیردان مسرررتقیا و
غیره مسرتقیا دشرمنان در ابعاد و سرطو فرهنگیم سریاسری و اقتصرادی و از سروی همه نحاد جامعه در
دسرتور کار قرارگرفته اسرت؛ به عبارتی هرگونه ابزار و سرال جهت دفع و رفع دشرمن و تهدید از سروی
یکرایرک افراد را نتش بره اختیرار فرهنگی میگوینرد (منصررروریم  )1396در یرک کالم برایرد گفرت نتش بره
اختیار یعنی کار فرهنگی بدون امکانان حکومتی؛ یعنی تالش و کوشش شبانهروزی خالصانه با انمام یک
کار پرحما با مس ریری ابتکاری و میانبر این واژه یک اصررطال ترکیبی اسررت که کاربرد اصررلی نن در
حوزه نظرامی اسرررت در کراربردهرای نظرامی زمرانی کره ارتبراط خ مقردم برا دیگر خطوط بره هر دلیلی قطع
میشرودم افراد درگیر بر اسراس اصرل اسراسری دفاع از خود و سرنگرم موظف هسرتند تا خود زمام امور را به
دسرتگیرند و میدان را مدیریت کرده و به صریانت و دفاع از سرنگر پرداخته و دشرمن را به هر وسریلهای
دفع کننرد یرا از حرکرت برازدارنرد براین اسررراس فقردان فرمرانردهی و یرا فقردان ارتبراط برا فرمرانردهیم موجرب
نمیشرررود تا نیروهای میردانی دسرررت از دفاع یرا حملره بردارند و منفعرل عمرل کننردم بلکره بایرد فرماندهی
انتخاب کرده و در صررورن عدم وجود چنین حالت و ظرفیتی هر یک از افراد خود به اختیار و اراده از هر
راهبرد و سرررازوکاری برای دفع دشرررمن و تهدید اقدام کنند (منصررروریم  )1396همواره این حرکت و
رویکرد مطر نیسرتم بلکه زمانی که در وضرعیت جنا گونه و اضرطراری در حوزههای مختلف بهخصروص
فرهنگی رررر اجتماعی و اقتصرادیم یا فرمانده وجود ندارد یا مدیری ناالیق و سرسرت تدبیر وجود دارد که
هرللظه امکان سرقوط و فروپاشری وجود داردم از سروی افراد و اقشرار قدرتمندم نیرومند و پرانرژی جامعه
برای اسرتوار ماندن پایههای نظام و شرکسرت دادن روحیه برتری جوی رقیب صرورن میگیرد در چنین
وضرعیتی اسرت که هرکسری بر اسراس وظیفهم تکلیف و تشرخیص شررای وجودی خودم اقدام به رفتار و
کنش سریسرتمی و هدفمند برای رسریدن به جهتی مشرخص اقدام میکند دربینش و کنش رهبر انقالب
نموزههای اسالمی و بهطورکلی تلقق اهدا

گفتمان اسالمی چنین خصلتی دارند

رهبر انقالب در ماه رمضرران و دیدار با جمعی از نخبگان و دانشررمویان فعال سررراسررر کشررور در تبیین و
تللیل وضررعیت فرهنگی جامعه و از سرروی دیگر در پاسررخ به بیانان یکی از دانشررمویان که گفته بود
ملی دانشرگاهم ملیطی سریاسرت زده و سرکوالر اسرت از اینرو نمیشرود کار فرهنگی انمام داد فرمودند:
«نگویید در دانشررگاه دیگر نمیشررود کاری کرد؛ شررنیدم این را که بعضرریها میگویند که نقام دیگر در
دانشرگاه نمیشرود کاری کرد؛ نه نقام در دانشرگاه خیلی میشرود کار کردم اتفاقاً در دانشرگاه باید کار کرد
چه کسری باید در دانشرگاه کار بکند؟ شرما شرما تشرکّلها هسرتید که در دانشرگاه باید کار بکنید البتّه
خطاب بنده در غیرازاین جلسره به همه اسرت؛ من به همهی نن هسرتههای فکری و عملیِ جهادیم فکریم
فرهنگی در سرررتاسررر کشررور مرتباً میگویا :هرکدام کارکنید؛ مسررتقل و به قول میدان جنام نتش به
اختیرار البتّره در جنرام قرارگراه مرکزی وجود دارد کره دسرررتور میدهردم امّرا اگر چنرانچره رابطرهی قرارگراه
قطع شررد یا قرارگاه عیبی پیدا کردم اینما فرمانده دسررتورِ نتش به اختیار میدهد خب شررما افسرررهای
جنا نرم اید -قرار شررد شررما افسررران جوان جنا نرم باش رید -ننمایی که احسرراس میکنید دسررتگاه
مرکزی اختاللی دارد و نمیتواند درسرت مدیریت کندم ننما نتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصرمیا
بگیریدم فکر کنیدم پیدا کنیدم حرکت کنیدم اقدام کنید گاهی اوقان انسران احساس میکند دستگاههای
مرکزی فکر و فرهنا و س ریاسررت و مانند اینها دچار اختاللاندم دچار تعطیلاند؛ مسررللهی اصررلی را از
مسللهی فرعی تشخیص نمیدهد و یک مسللهی اصالً بیاعتبارِ بیاهمیت فرعی را بهعنوان یک مسللهی
اصررلیم درشررت میکنند وقتی اینجوری دسررتگاههای مرکزی اختالل دارندم ننوقت اینما جای همان
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نتش به اختیاری است که عرض کردم» (بیانان مقام معظا رهبریم  )1396 /03 /17اما این ایده مبتنی
بر مبانی و منابعی است که در شکل زیر نورده شده است:
(نگارندگان با تللیل ملتوای سخنان رهبر انقالب در سخنرانیهای متعدد)
رهبر انقالب برا مطر کردن ایرده نتش بره اختیرار در قرالرب واقعیرتگرای نرمرانگرا برنن اسرررت کره مسررریر
تلققبخش اهدا انقالب در سرایه مبنا قرار گرفتن حکمت و دانش اسرالمیم خردم تدبیرم فکرم ملاسربان
و کار کارشرناسرىم عقالنیت انقالبی امکانپذیر اسرت ایشران فضرا و شررای کلی حاکا بر کشرور را حالت
جنام البته بهصرورن ناملسروس روانی ررر ر ذهنی میداند که در یک شررای نابرابر و حسراس دشرمن
سررنگرهای فرهنگی و معنوی جامعهم ایمانم معرفتهام عزمهام پایهها و بهعنوان شررالودههای هویتی افراد
جرامعره را در تیررس حمالن خود قرار دادهانرد و از سررروی دیگر برا تبلیهران گسرررتردهم نفوذم درو م
شررایعهپراکنی اسررتلاله فرهنگی ررررر عقیدتی و فکری را دنبال میکنند (بیانان رهبر انقالب در دیدار با
اعضرای مملا خبرگان)2/7/1388 :؛بنابراین نتش به اختیار در سرطو مختلف فرهنگی جامعه الزامی و
ضرروری اسرت «برخی از قرارگاههای مرکزی مام دچار «اختالل» هسرتند و از عهده «مدیریت» نیروهای
فکری و فرهنگی برنمینینردم برهطوریکره نیروهرای فکری و فرهنگیم نبرایرد چشرررا امیرد بره ننهرا داشرررتره
باشرررندم بلکه باید خودشررران بهطور (مسرررتقل) و (خویش بنیاد)م به طراحی عملیان و دفاع از مرزها و
حریاهای انقالب و حمله به دشرمنی بپردازندم در غیر این صرورنم دشرمن بهشدن پیشروی خواهد گرفت
و انقالب با تهدیدها و خطرهای بزرگتریم دسررتبهگریبان خواهد شررد در اینمام مقصررود از قرارگاههای
مرکزی که دچار اختالل شردهاندم نهادهای رسرمی هسرتند که بهطور اصرولی و اولیم برای چنین وظیفهای
ایمادشردهاندم اما بنا به دالیلیم اکنون از انمام وظایف خود بازماندهاند و نمیتوانند به نیروهای غیررسرمی
کمک کنندم بلکه خود به بخشری از مشرکلی تبدیلشردهاند و ازاینروم نیروهای غیررسرمی نمیتوانند به
ننها تکیه و از ننها تبعیت کنند» (بیانان رهبر انقالب در جمع دانشمویان)1396 /3 / 17 :
رهبر انقالب با توجه به موارد فوق بر ضرورن امربهمعرو و نهی از منکر بهعنوان یک حق و تکلیف جهت
انتقاد و نظارن دائمی بر عملکرد و سریاسرتگذاریهای کشرور و ارائه راهحلهای منطقی و عالمانه جهت
برونرفت از وضرررعیت بلرانزای کشرررور و اسرررتلکام پایههای هویتی و اقتدار کشرررور تأکیددارند و از
دانشرمویان و اقشرار جوان به عنوان افسرران جنا نرم میخواهند که با مبنا قرار دادن مسرلولیتپذیریم
قانون ملوریم معنویت گسررتری و انرژی جوانی خود را جهت سررروسررامان دادن به وضررعیت جامعه
بهکارگیرند (خواجه سررویم  )19 :18 :1395در این نگرش اعتقاد بر این اسرت که وجود اختالل در ابعاد
فرهنگی رررر اجتماعی جامعه معلول علل یا یکی از مالفههای سرسرتتدبیریم سرسرت عملیم ناکارنمدیم
نداناکاریم نسررنمیده کاریم کوته نگری و سررطلی اندیشرریم بدفهمیم کجرویم دگراندیشرریم چرخش
ایدئولوژیکم تفکران و اندیشرررههای التقاطیم تفریطی و افراط در حوزه فرهنگی رررررر اجتماعی اسرررت
(جمشررریردیم  )1396برا تللیرل سرررخنران مقرام معظا رهبری در رابطره برا جرایگراه و نقش مقولره نتش بره
اختیراری بودن همره نحراد جرامعره در تلقق اهردا و غرایران مطلوب مرادی و معنوی در نظرام مردمسررراالر
دینیم جرایگراه مهمی را بره نن اختصررراص دادهانرد؛ امرا جهرت دسرررتیرابی مطلوب این رویکرد جهرادی و
تکلیف¬گرا در نظام مردمساالر دینیم نیازمند در پیش گرفتن نگاه و نگرشهای زیر است

نتیجههیری:
اغلب نظریهپردازان و اندیشمندان داخلی و خارجی انقالب اسالمی ایران را بهعنوان یک حرکت و جنبش
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فرهنگی و مذهبی در سررطو مختلف مطر کرده اند مسررائل و مباح فرهنگی در اندیشرره و کنش
رهبران انقالب جایگاه مها و کلیدی داشته است با رهبری و زعامت حضرن نیتاهلل خامنهای با توجه به
تهییر و تلوالن داخلی منطقرهای و بینالمللیراین مها وارد مراحرل ترازهای گردیرد دشرررمنران و رقبرای
جمهوری اسرالمی پا از ناکامی در تلقق اهدا خود در ایران از راههای نظامیم سریاسری و اقتصرادیم
مباح و مسررائل فرهنگی را در راسررتای اسررتلاله درونی در قالب جنا نرم و نفوذ فرهنگی را در رأس
برنامه کاری و سر ریاسرررتهای کالن اعمالی و اعالمی قرار دادند رهبر انقالب در همان ابتدای زعامت
خود با بصریرن و ذکاون خاص این مسرلله را مدنظر داشرته اسرتم بهطوریکه ایشران در طی دو دهه اخیر
اغلب شرعارها و سریاسرتگذاریهای کالن کشرور را بر اسراس اها و مها بودن مسرلله فرهنا به متولیان و
نهادهای مربوطه اعالم کردند
در راسرتای اسرتلکام ارزشها و هنمارهای درونی و بومی کشرور و از سروی دیگر تلقق مطلوبتر اهدا
کالن انقالب در داخرل و خرارجم تراکتیرک و برنرامرههرای مختلفی در طی سرررالیران اخیر از سررروی ایشررران
مطر شرده اسرت در گفتمانهای ارائهشرده از سروی ایشرانم دال مرکزی و ملور ثقل تلوالن و شراکله
اصرلی را مباح و مسرائل فرهنگی و امنیتی نن تشرکیل داده اسرتم ازاینروکوشریدهاند با فرمولبندی و
سازماندهی کردن ساختار سیاسی رررر اجتماعی کشور بستر تعالی مادی و معنوی افراد و اقشار مختلف
جامعه را امکانپذیرگردد مقولههایی که در این راسررتا از سرروی ایشرران در دسررتور کار قرارگرفته اسررت
عبارناند از تالش جهت بصریرن افزایی و نگاهی سرازی همه افراد و اقشرار مختلف از جنا نرم و تهدید
داخلی کشور از سوی دشمنانمتأکید بر سبک زندگی ایرانی ررر اسالمیم تالش جهت مطر کردن مدل
پنجگانه تمدن اسرالمی (انقالب اسرالمیم نظام اسرالمیم جامعه اسرالمیم دولت اسرالمی و نهایتاً تمدن نوین
اسرالمی) برای همه اقشرار و افراد جامعه و سرخنرانی در ممامع و ممالا مختلف جهت واشرکافی و تللیل
ابعاد و سرطو مختلف ننم تأکید بر اتلاد و انسرمام داخلیم شررکت و حضرور فعال و مسرتمر همه نحاد
جامعه پای صررندوقهایرأی جهت تعیین سرررنوشررت مطلوب حال و نینده خودم تأکید بر قانومنداری و
شررایسررتهسرراالریم تأکید بر کار جهادیم حمایت از کار و سرررمایه ایرانیم تأکید بر ایده جذاب و جالب
فرهنگی رر اجتماعی نتش به اختیار و ازجملهمقولههایی هستند که از سوی رهبر انقالب و سایر نهادها
و ارگانهای فرهنگی و اجتماعی کشرور جهت تلقق مطلوبترسریاسرتگذاریهای فرهنگی مطابق با شرأن
و منزلت و کرامت انسرانی همه افراد و اقشرار مختلف در دسرتور کار قرارگرفته اسرت دشرمنان نظام ها در
این راسرتا بیکار ننشرسرتهاند و سرعی میکنند از طرق و ابزارهای مختلف که این روزه بسرتر مناسربترننها
در قالب پارادایا جهانیشررردنم مطر شررردن حقوق بشررررم رشرررد فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و
فراهاشده استم بر فشارها و تهدیدان مستقیا علیه کشور در سطو مختلف به کار ببرند
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