
 

 

 

 تأثیرات جنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسيمقاله پژوهشي: 

 اسالمي ایرانجمهوری  
 3سلیمان طاهری، 2امیر غالمعلیان، 1اصغر افتخاری

 09/00/09پذیرش مقاله:                                                                                      90/09/09دریافت مقاله: 

 

  چكیده
 بتر  تتثییری  چته  غتر   نتر   جنت   کته  است   گرفته صورت اساسی سؤال این به پاسخگویی هدف با حاضر تحقیق

 و اهتداف  برمبنتای  کتاربردی،  نتو   از دستتاورد  برمبنای تحقیق این. دارد ایران اسالمی جمهوری در سیاسی مشروعی 

 بررستی  از پت  . است   آمیخته نو  از استفاده مورد های داده نو  برمبنای و تحلیلی و توصیفی پیمایشی، نو  از ماهی ،

 تتثییر  تعیتین  منظتور  بته  و شده شناسایی آن های مؤلفه و ابعاد سیاسی، مشروعی  و نر  جن  به راجع نظری های دیدگاه

 روش بته  هتا  داده و اطالعتات  آوری جمتع  روش.. گردیتد  اقتدا   آمتاری  جامعته  بین پرسشنامه تنظیم به نسب  ها، مؤلفه

. شتدند  آوری جمع الز  های داده ای، کتابخانه برداری فیش و پرسشنامه ابزارهای از استفاده با و بوده میدانی و ای کتابخانه

 این نتیجه. اند گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد کیفی های تحلیل و توصیفی آماری های شیوه از استفاده با تحقیق های داده

 ابعتاد  در نتر   جنت   گونتاگون  های مؤلفه بکارگیری با غر  اسالمی، انقال  پیروزی از پ  که اس  این بیانگر تحقیق

 در رنگی های انقال  وقو  بشر، حقوق از تاکتیکی برداری بهره فقیه، والی  اصل تضعیف های عنوان با فرهنگی سیاسی،

 فشتار  هتای  گتروه  و غتر   بلوک توسط فرهنگی های اپوزیسیون تشکیل و دینی سازی فرقه مدنی، نافرمانی رواج کشور،

 بعضتا   و نمتوده  ریتزی  برنامته  جهتانی،  مجتامع  همچنتین  و داخلی سطح در آن سیاسی مشروعی  و نظا  تضعیف برای

   .اند آورده پدید نظا  برای را هایی بحران

    ایران اسالمی جمهوری فرهنگی، مؤلفه سیاسی، مؤلفه سیاسی، مشروعیت نرم، جنگواژگان کلیدی: 

                                                           
السال ( )علیهدانشیار علو  سیاسی دانشکده معارف اسالمی و علو  سیاسی دانشگاه اما  صادق. 1

  

 Gholamalian.Amir.@gmail.comراهبردی دانشگاه عالی دفا  ملی، )نویسنده مسئول( دفاعی  آموخته دکتری علو  . دانش2

  راهبردی دانشگاه عالی دفا  ملیدفاعی آموخته دکتری علو   دانش.  3

 استراتژیكفصلنامه مطالعات دفاعی 

  8937  زمستان، 87، شماره هفدهمسال 

 853 -887، از صفحه  مهفتمقالة 
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 مقدمه
 پتر دغدغته  مردان آمریکا از مسائل وقو  انقال  اسالمی و تثسی  نظا  جمهوری اسالمی ایران برای دول 

اند تا با انوا  تحتریم و کارشتکنی در مستیر پیشترف  ایتران، نظتا  استالمی را        بوده اس ؛ آنان تالش کرده

ناکارآمد نشان دهند و با تهتاجم بته عقایتد و باورهتای سیاستی، مت هبی و اجتمتاعی، موجبتات تضتعیف          

بترای بیتان مستئله ایتن     سالمی ایران را فراهم کننتد.  ایدئولوژی انقال  اسالمی و شکس  نظا  جمهوری ا

 تبلیغ در ایرانی، -اسالمیهویّ  رساندن به آسیب منظور  غر  به"توان به این نکته اشاره کرد که تحقیق، می

ستبب    غربى کته  ترویج تفکرات  یدرنهااسالمى و ملى و  یجا بهبیگانه   جه  جایگزینى الگوهاى مخر 

 یریکتارگ  بته است  تتا بتا     در تالش، شود مى ج.ا.ایران نظا  سیاسى مشروعی  ادى وهاى اعتق تخریب بنیان

های سیاسی و فرهنگی، مشروعی  سیاسی نظتا  را در ستطو     های گوناگون جن  نر ، ازجمله مؤلفه مؤلفه

اوال  استناد باالدستتی    "جهت  دارای اهمیت  است  کته      ایتن تحقیتق از آن  داخلی و خارجی کاهش دهتد.  

انتد و   جمهوری اسالمی ایران به مقابله با تهدیدات جن  نر  غر  بر مشروعی  سیاسی نظا  تثکیتد کترده  

ا... تعالی(، ضرورت هوشتیاری   ای )حفظه بارها در سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقال ، حضرت اما  خامنه

ها  کردن تهدیدهای دشمن، دانشجویان، اساتید دانشگاهله برای خنثی  مسئولین مربوطه گوشزد گردیده، معظم

و هنرمندان را به میدان فراخوانده و با تثکید بر رسال  دانشجویان با عنتوان افستران جنت  نتر  و استاتید      

(، 1331ای،  ا... خامنته  اند. )آیت   دانشگاه با عنوان فرماندهان خودی جبهه نر ، مسئولی  آنان را یادآور شده

هتا اقتدا  عملتی صتورت      سازی و اقدامات عملی برای شناسایی دقیق این فعالیت   شفاف صدر خصوولی 

هتای سیاستی، فرهنگتی     ستازمان  ژهیو بهها  تواند راهنمای عملی سازمان نگرفته اس . اجرای این تحقیق می

ن  نر  غر  که های ج ترین ابعاد و مؤلفه توان مهم کشور در این زمینه باشد. بنابراین با انجا  این تحقیق می

توان مغفول مانتدن زوایتای    را تبیین نمود. در ضرورت اجرای این تحقیق می قرارگرفته مورداستفادهتاکنون 

عتد  انجتا  ایتن تحقیتق برشتمرد. هرقتدر        در صتورت مختلف جن  نر  غر  برعلیه مشروعی  نظا  را 

شتر تبیین گردد، انتخا  مدلی کارهای غر  برای تضعیف مشروعی  سیاسی جمهوری اسالمی ایران، بی راه

 تر خواهد بود. برای مقابله با این تهدیدات، سهل

شناخ  تثییرات جن  نر  غر  بر مشتروعی  سیاستی در جمهتوری استالمی      "هدف اصلی این تحقیق، 

شناسایی ابعاد جن  نر  غر ، برضد مشتروعی  سیاستی ج.ا.ایتران و شناستایی     و اهداف فرعی آن، ایران 

باشد. با توجه به اهداف تحقیق، سؤال  می" ن  نر  غر ، برضد مشروعی  سیاسی ج.ا.ایرانهای ج سیاس 

جن  نر  غر  چه تتثییری بتر مشتروعی  سیاستی در      "اصلی این تحقیق، به این شکل مطر  گردیده که 

اد تترین ابعت   جمهوری اسالمی ایران دارد؟ و در همین راستا سؤاالت فرعی به این شکل مطر  گردیده، مهم

های غر  در  ترین سیاس  جن  نر  غر  برای تثییرگ اری بر مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران، چیس ؟ و مهم

فرضیه این تحقیق به این شتکل بیتان   " جن  نر  برای تثییرگ اری بر مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران، چیس ؟
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دو بعد اصلی فرهن   رسد، جن  نر  غر  برضد مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران، بر می به نظرچنین  "گردیده

فرهنگتی( و سیاست  )بتا محوریت       یهتا  ونیست یاپوزو تقویت    یفرقته ستاز  هتای   )با محوری  سیاست  

 ."باشد و رواج نافرمانی مدنی(، استوار می هیفق  یوالهای تضعیف اصل  سیاس 

 مباني نظری 

 :شناسيپیشینه  -الف 

، اغلتب بته   شده پرداختهبه تثییرگ اری جن  نر  و تهدید نر ،  ها آنمنابع و مقاالت متعددی که در  بامطالعه

و به مباحث مربوط به تثییرگ اری جن  نر  بر مشتروعی    کرده اشارهها و ابعاد جن  نر   رویکردها، زمینه

ایحال به دو نمونه در  باشد. علی پردازی در این خصوص اندک می سیاسی کشورها کمتر توجه شده و نظریه

 شود: اشاره میاین رابطه 

ای تح  عنوان رویکردهای امنی  داخلی در مقابله بتا تهدیتد نتر ، در     (، در مقاله1373حسین ذوالفقاری )

ای داشتته و بته ایتن شتکل      بحث ادبیات تحقیق، به مشروعی  سیاسی و تثییرپ یری آن از تهدید نر  اشاره

ی مانند مشتارک  سیاستی و القتاا حاکمیت      های گیری نموده که تهدید نر  در حوزه سیاسی در مؤلفه نتیجه

تواند منبع و مبنای مشروعی  را به چالش کشتانده و الگوهتای مشتارک  را دچتار دگرگتونی و       دوگانه می

و بته   شتده  اشتاره گونتاگون ماننتد زبتان، مت هب و قومیت        مسائلتحول نماید و در حوزه فرهنگی نیز به 

 ها بر مشروعی  سیاسی پرداخته اس . تثییرگ اری تهدید نر  در این حوزه

هتای غتر     ای بته فعالیت    ای تح  عنوان جن  نر  از دیدگاه قرآن، اشاره ( در مقاله1378اصغر افتخاری )

هتای   اندازی پایگتاه  دشمنان با راهگیری نموده که  برای تضعیف مشروعی  سیاسی نظا  داشته و چنین نتیجه

دس  آوردن اطالعتات در رابطته بتا افکتار و گرایشتات افتراد و        جاسوسی برای رخنه در جوامع دینی و به

هتای   از طترق و شتیوه   جامعه و پیدا کردن نقاط ضعف و قابل رخنه در بُعتد فرهنگتی و امنیتتی و نظتامی،    

هتای   . کشف و افشای پایگاهکنند انگیزی هستند و در این راه از هیچ تالشی فروگ ار نمی مختلف در پی فتنه

ها و طراحان جن  نر  و ستون پنجم دشتمن را   تواند گلوگاه جاسوسی و معرفی افراد مشکوک و مرموز می

های  گیری از روش ها بر ضد نظا  شود. باال بردن بصیرت فرهنگی بهره های براندازانه آن افشا و مانع حرک 

های متفاوت، اصلی مهم برای جبهته باطتل    تاکتیک یریکارگ گوناگون برای به تسلیم کشاندن جبهه حق و به

 اس . 

 :شناسي مفهوم-ب 

 جنگ نرم

متعاقب طر  مفهو  قدرت نر  توسط ژوزف نای، شاهد تولید طیف متنوعی از مفاهیم جدیتد  : الف. چیستي

باشد. به همین دلیل  میبا وصف نر  مانند امنی  نر ، استراتژی نر  و.... هستیم که جن  نر  نیز از آن جمله 

دهد )افتختاری،   اس  که نقطه آغازین شناخ  تمامی این مفاهیم را شناخ  و تحلیل نظریه نای تشکیل می
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 کشتورها  اجتمتاعی  و سیاسی فرهنگی، ی پیش اندیشیده از اقدامات و تدابیر ی مجموعه نر ، (. جن 1371

 و هتا  گروه ها، دول  ها، حکوم  از اعم) آماج مخاطبان های ارزش و انگیزش ها، نگرش نظرات، بر که اس 

 و فتردی  هتای  کتنش  و رفتتار  متنش،  تغییر موجب بلندمدت در و گ ارد می تثییر( خارجی کشورهای مرد 

 قدرت از شده برنامه ریزی و دقیق استفاده نر ، جن  همچنین(. 12: 1378 الیاسی،) گردد می آنان اجتماعی

 باهتدف  و بنیتادین  هتای  ارزش و باورهتا  بتر  تثییرگت اری  منظتور  به هدف، مورد سیاسی های نظا  علیه نر 

 فرهنگتی،  سیاستی،  مختلتف  هتای  عرصته  در موردقبتول  رفتتاری  الگوهتای  و فرهنگی هوی  در دگرگونی

 .(31: 1373 نائینی،) اس  اقتصادی و اجتماعی

 یتا  پیچیتده  سیاسی جوامع در اجتماعی کنش های شاخص با ارتباط در توان را می لومان رویکرد: ها ب. زمینه

 درون فضتای  تتثییر  تحت   صترفا   اجتمتاعی  موضتوعات  جوامتع،  این در. داد قرار توجه مورد پیچیده نسبتا 

نیروهتای   آفرینتی  نقتش  و تثییرگت اری  شاهد جوامعی، چنین در. شود نمی تلقی مربوطه، محیط و ساختاری

 آورد متی  وجود به را تعادل عد  فضای سو یک از المللی، بین و اجتماعی نیروهای ترکیب. باشیم می فراملی

 و یبتاتی  بتی  های جلوه دارای موجود ادبیات در که دانس  فرآیندی ساز زمینه را آن توان می دیگر سوی از و

  (.521: 1331شود) می محسو  نر  جن  ساز زمینه امر این. اس  تعادل عد 

 تعتادل،  عتد   فضتای  حداقل سازی همچنین و مرکز از گریز نیروهای یمحصورساز برای سیاسی های نظا 

 توانتد  متی  اجتمتاعی  نهتاد  هتر  گتر ید عبتارت  به. باشند می اجتماعی کنترل برای متنو  نهادهای ایجاد نیازمند

 نهادهایی، چنین گری کنش و تحرک بدون که اس  باور این بر لومان. کند تولید را جدیدی معنادار مرزهای

 ( بتر 71: 1377 شیمان ، و النک) داش  خواهد قرار ناپایداری آنومی و شرایط در اجتماعی و سیاسی نظا 

 و فقتر  شتود،  متی  شتنیده  آن ی خاتمه چگونگی و نر  جن  علل به مربوط بحث در که رایج تصور خالف

 بته  را اجتمتاعی  درون منازعتات  گسترش ی زمینه که دانس  عواملی ی زمره در توان می را خشون  و فساد

 (6: 1375 مونکلر،) آورد یم وجود

 :ج. ابعاد جنگ نرم

ی غت ایی   ها، ورزش و یا حتی مواردی مانند ذائقه هایی چون هنر، رسانه فرهن ، مقوله :بعد اول، فرهنگی -

و از  ردیت گ یبرمت های تاریخی و ادبی)آیار باستانی و گردشگری( را در  های ملی، موقعی  یک مل ، خصل 

های  آید که طیف متنوعی از گونه این حیث منبعی بسیار ارزشمند و غنی در مطالعات قدرت نر  به شمار می

ای، قدرت هنجاری، قدرت تمدنی و مواردی از این قبیل بته وجتود    قدرت را با عناوینی چون قدرت رسانه

 بعد و سیاسی فرهنگی، بعد به توان می نر  جن  ابعاد ترین مهم ازجمله(. 37-51، 1373آورد )افتخاری،  می

 . نمود اشاره اجتماعی

ی داخلی و خارجی مشاهده نمود. در  توان در دو عرصه تثییر سیاس  بر قدرت نر  را می :بعد دوم، سیاسی

ی داخلی، افکار عمومی )شامل نقش آن در سیاس  و میزان تثییر و همراهی آن بتا دولت (، رعایت      عرصه
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گویی دول ، میزان امید به رعایت  عتدال  در افتراد جامعته و...      ی قضائیه، پاسخ قوهحقوق بشر، کارآمدی 

 نگترش،  نتو   تتا  صتددند  در نتر   جنت   عتامالن  سیاستی،  بعتد  (. در1332مورد توجه اس . )افتختاری،  

 و نماینتد  کاری دس  آن، سیاسی نهادهای و حکوم  برابر در را جامعه یک شهروندان کنش و گیری موضع

 ترغیب آن، جزا و اعتصا  تظاهرات، راهپیمایی، مانند آمیز اعتراض های کنش به یازیدن دس  برای را آنان

 متدنی  نافرمتانی  به وادار را جامعه شهروندان که هستند آن پی در نر  جن  عامالن تر، روشن تعبیر به. کنند

 مشروعی ، و سازند تغییر دستخوش جیتدر به را حکوم  ساختار حتی یا حکوم  رفتار آن، ایر بر تا نمایند

 (121: 1372 ساندرس،) دهند قرار دیموردترد را موجود سیاسی الگوی کارآمدی و مقبولی 

 مشروعیت سیاسي 
 ی واژه بترای  .است   مشتروعی   مبحتث  کشورها سیاسی حوزه در مهم بسیار مفاهیم جمله از: الف. چیستي

 عتدال ،  یتا  اعتتدال : جمله از اند کرده ذکر فراوانی معانی و تعاریف حکوم  و سیاس  با  در مشروعی 

 حق ییشناسا از عبارت مشروعی ،(. 16: 1373 حائری،) ،...و کارآمدی داشتن، حاکمیّ  حقّ بودن، قانونی

 تلقتی  حقّانیت   و حتق  بتا  توأ  اطاع ، و فرمان که کند می پیدا مشروعی  هنگامی قدرت. اس  حکمرانی

 مطلتب  دو بتا  مشروعی  ی واژه کالبدشکافی هنگا  (. به213: 1377 فر، محمدی و مرادی ،ایمسعود ن. )شود

 واقتع،  در. مترد   جانتب  از حق آن پ یرش دو ، و حاکمان برای حکوم  حق ایجاد اول،: شویم می مواجه

  ی دهنتده  تشتکیل  اجتزای  ،حکوم  شوندگان سوی از حق آن پ یرش و حاکمان برای حکوم  حقّ توجیه

 التتزا   و الزا  را حکوم  شوندگان پ یری حکوم  و گران حکوم  حکوم  اگر. هستند مفهو  مشروعی 

. است   مشتروعی   از پرستش  سیاستی،  التتزا   و التزا   چرایتی  از پرستش  که گف  توان می بنامیم، سیاسی

 (131: 1381تقوی،)

 ایجتاد  توانایی و اس  عمومی ی اراده مبیّن نظا ، آن که این یعنی سیاسی، نظا  یک بودن مشرو : ها ب. زمینه

 ستان  بتدین . هستتند  جامعته  برای نهادها ترین مناسب موجود، سیاسی نهادهای که دارد را اعتقاد این حفظ و

 متضتمّن  اقتدار، و یابند می یبردار فرمان به الزا  و تعهّد مفهو  با نزدیک ارتباط دو، هر مشروعی ، و اقتدار

 و یکتی  اجتمتاعی،  علتو   و سیاسی اصطال  در مشروعی : گف  توان می رو نیازااس .  مشروعی  فرض

 اکثریت   یتا  همگتان  باورهتای  و نظریه با جامعه، زمامداران و رهبران قدرت انطباق چگونگی و بودن یگانه

 ی وظیفته  و رهبران برای دادن فرمان حق پ یرش آن، نتیجه که اس  معین مکان و زمان کی در جامعه، مرد 

 بتر  مبتنی را حکوم  مشروعی ، جدید های تئوری از بسیاری در. باشد می جامعه اعضای برای بردن فرمان

 ( 351: 1375 ربیعی،) داند می شوندگان حکوم  رضای 

 و قتدرت  بته  اعتقاد و باور یکی: اس  برخوردار اساسی وصف دو از مشروعی : ج. ابعاد مشروعیت سیاسي

 نظتر  صرف سیاسی، قدرت هیچ اوال  که داش  توجه باید خصوص این در. آن از ناشی الزا  و تعهد دیگری

 تداو  و تحقّق ،رانیقدرت پ  باور و اعتقاد از حداقلی وجود بدون سیاسی، رژیم نو  و مشروعی  منابع از
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 بتا  مطتابق  آن، اعمتال  و اکتسا  که اس  مشرو  هنگامی قدرت دیدگاه، این مطابق. داش  نخواهد واقعی

 مهتمّ  هتای  جنبته  از یکتی  کتم  دست   یا اس  برابر حقوقی اعتبار با مشروعی  یعنی. باشد موضوعه حقوق

 و منشتث  سیاستی  اندیشتمندان  یطتورکل  به(. 56: 1375 سرفراز،) .اس  آن حقوقی اعتبار قدرت، مشروعی 

 مترد   ی همته  یا اکثری  خواس  صورت به گاه عمومی؛ ی : ارادهاند برشمرده چنین را مشروعی  های مالک

باشتد؛   متی  حکومت   یک از جامعه یک مرد  رضای  شکل به گاه و اس  حکوم  یک آمدن کار روی در

 و عدال  اجرای بر متوقف قدرت، و حکوم  آوری الزا  و مشروعی  نظریه، این براساس ارزش؛ و عدال 

 و سازد؛ دین محقق جامعه در را اخالق و عدال  که اس  مشرو  حکومتی اس ؛ اخالقی های ارزش تحقق

 انتد،  یکسان حقوق دارای همه و برابرند بودن انسان در ها انسان ی همه ازآنجاکه نظریه، این در الهی؛ ی اراده

 او چراکته  است ؛  خداونتد  تنهتا  حتق،  و مشروعی  ی سرچشمه و ندارد دیگری بر حاکمی  حق ک  چیه

 مشتروعی   بتا   در استال   پت یرش  متورد  نظریته  این. اس  موجودات ی همه حقیقی مالک و ر  خالق،

 (.31: 1377 رجبی،) اس  قدرت و حکوم 

 سازوکارهای تأثیرگذاری

 بترای  تتالش  تتوان  متی  را نتر   جنت   اصتلی  محورهتای  از یکتی : ساختار سیاسیي  یناکارآمد سازالف: 

 نائتل  یتابی  مشتروعی   بته  نتر   قتدرت  راه از کشتورها  که گونه همان. دانس  ساختاری زدایی مشروعی 

 برانتدازی  بترای  ستاختاری  افتته ی سازمان اقدامات یجا به تا شود می تالش نر  جن  فرآیند در گردند، می

 بته  زدایتی،  مشتروعی   و اجتمتاعی  هتای  اعتتراض  اصتلی  عل  که شود گرفته بهره الگوهایی مستقیم، از

 صترفا   لومتان  هتای  اندیشته  در (. قتدرت 121: 1377 متقتی، . )شود داده نسب  سیاسی ساختار ناکارآمدی

 نیروهتای  مقاومت   با ساختار، توسط قدرت کاربرد مواقع، از بسیاری در. نیس  سیاسی ساختار به مربوط

 بته . است   اجتماعی کنش ساختار پیچیدگی افزایش بیانگر امر این. شود می رو روبه المللی بین و اجتماعی

 باشتند؛  آفترین  نقش سیاسی رویدادهای و تاریخی حوادث گیری شکل در متعددی بازیگران که میزان هر

 سیاستی  های نظا  فرآیندی، چنین. یاف  خواهد بیشتری کاهش سیاسی یافته سازمان نهادهای کنترل میزان

 یابتد،  ادامته  رونتدی  چنتین  اگتر . ستازد  متی  رو بته  رو ای مرحله و تدریجی مزمن، یباتی بی های پدیده با را

 (.51: 1375 مونکلر،) شد خواهد ایجاد نر  جن  های زمینه

 تضتادهای  افتزایش  بترای  زمینته  گیترد،  می شکل نر  جن  که زمانی: افزایش تضادهای درون ساختاریب: 

 کته  است   سیاستی  و اجتماعی نیروهای هدای  نر ، جن  اصلی محور. آید می وجود به ساختاری دورن

 تعتارض،  شترایط  در نیروهتا  ایتن . باشتند  متی  یکتدیگر  با ایدئولوژیک و تحلیلی فکری، تضادهای دارای

 ستاختاری  درون هتای  شتکاف  راه، این از و نمایند می منتقل سیاسی ساختار به را خود ستیزش های مؤلفه

 ایتن . گتردد  متی  سیاستی  ستاختار  در تضتاد  افزایش به منجر نر  جن  گسترش و گردد. ظهور می تشدید

 برابتر  در حکومت   مقاوم  همچنین و اجتماعی های گروه انتظارهای و ها مطالبه افزایش بازتا  موضو ،
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 امکان بیشتر جوامعی در نر  . جن Lunel, 2008: 115) شود. می منجر را دکنندهیتهد فزاینده انتظارات

 متؤیری  گونته  بته  قتدرت  هتای  ساخ  و بوده ناکارآمد سیاسی های دول  داری که یابد می بروز و ظهور

 در. کننتد  غلبته  ها تنش بر توانند می ندرت به و بوده ضعیف عمل در که هایی دول . اند نشده یده سازمان

 ارتبتاط  پتیش  هتای  ستال  در نخبگتان  زیترا  یابتد؛  متی  کاهش نخبگان به جامعه اعتماد میزان کشورها این

. گیرنتد  متی  قرار پ یری، آسیب این معرض در بنابراین ؛داده ازدس  را اجتماعی های الیه با خود ساختاری

(. 6-1: 1375 متونکلر، ) شوند برخوردار مؤیری سیاسی نقش از بحران تصاعد شرایط در توانند نمی ها آن

 ای شتبکه  کتنش  بته  فراملتی،  نیروهتای  متوازات  به یفرو مل های گروه و اجتماعی نیروهای فرآیند، این در

. بتود  غیررستمی  قتدرت  هتای  چرخه شاهد توان می ارتباط این در. (78: 1377 متقی،. )ورزند می مبادرت

 از ناشتی  فشتار  تحت   قتدرت  رستمی  ی چرخته   نتر ،  جن  شرایط در که کرد تثکید توان می یطورکل به

 بترای  را خود کارکرد سیاسی، نهادهای و احزا  گیرد، می قرار ارتباطی و اجتماعی ساختار یها یدگیچیپ

 هتای  گروه حمای  با اجتماعی های گروه دهند، می دس  از اجرایی های برنامه یده سازمان و محیط کنترل

 ساختار و متنو  های رقاب  شرایط در سیاسی کنند، احزا  می مطر  را خود مطالبات ها، رسانه و نفوذ ذی

 غیررستمی  هتای  چرخه قالب در نهادها و احزا  عبارتی، به و شوند می زیآم تناقض کارکرد دارای پیچیده،

 (Warterberg, 1997: 127 کنند می نقش ایفای سیاسی

 هتای  شتاخص  باشتد،  برخوردار بیشتری پیچیدگی از اجتماعی نظا  میزان هر به:زدایي قدرت ج: مشروعیت

 شتاخص  تترین  اصتلی  تتوان  متی  را قتدرت  مشروعی  زدایی. یاف  خواهد ظهور نر  جن  از تری متنو 

 متتون  ای، رستانه  فرهنگتی،  ابزارهتای  از گیتری  بهره اساس امربر این. دانس  نر  جن  فرهنگی -سیاسی

 سیاستی  نر  جن  که . زمانی.Bok, 1996 356). شود می حاصل ارتباطی فرآیندهای همچنین و عملی

 کتاهش  کشتور  رستمی  قتوانین  استاس  بتر  سیاسی قدرت اعمال امکان اوال ، شرایط آن در شود، می ایجاد

 و قرارگرفتته  ناکارآمتدی  وضتعی   در کننتد،  متی  توجیته  را سیاستی  قتدرت  که هنجارهایی یانیا ، یابد، می

 اعتال   بته  تمایل شهروندان که نیا  یدرنها. شود می ایجاد اختالل جامعه رسمی باورهای در بیترت نیا به

 نر  جن  ی گانه سه سطو  را شده یاد های مؤلفه. ندارند قدرت ساختار در اقتدار مراتب به نسب  رضای 

پ یرفتته   باورهتای  قتانون،  هماننتد  هایی مؤلفه شرایط این در. نامند می مشروعی  زدایی فضای در سیاسی

 که اخالقی توجهات ،جهیدرنت و افتهی کاهش کارآمد سیاسی نظا  یک زیآم  یرضا انتخا  و اجتماعی شده

 همچنتین . یابتد  متی  کتاهش  یتتوجه  قابل به گونه اس ، سیاسی نظا  یک از اطاع  و همکاری ساز زمینه

 ظهتور  حکومت   و نهادهتا  بتا  جامعته  تعامل در و اجتماعی یه حوز در  محدود مشروعی  از هایی جلوه

 (.157-111: 1377 بتیا ،) یابد می
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 بعد فرهنگي جنگ نرم غرب برضد مشروعیت سیاسي جمهوری اسالمي ایران

سازی یعنی جداسازی یک جزا از کل، سابقه دیرین در تتاریخ ادیتان مختلتف دارد.     فرقه: سازی الف: فرقه

هتای  هتای اخیتر پیتروان فرقته    بین بردن اصال  دین است . در ستال   سازی دینی از ترین پیامد فرقهاصلی

پرستی عرفانی و .... برای ج   هرچه بیشتر اعضای جدید و انحراف افکار مترد    شیطان ازجملهمختلف 

هتای گونتاگون   انتد. مروجتان بهائیت  از روش   های تبلیغی خود در ایران افزودهجوانان بر فعالی  ژهیو به

به  ینقد ریغهای نقدی و کنند. مبلغان وهابی  با پرداخ  کمکج ابی  جنسی استفاده می بر هیتک ژهیو به

هتای انحرافتی   کنند آنان را با اندیشههای فقیر شهری و روستایی مرزی و جنوبی کشور تالش میخانواده

 ،یپرستت  طانیشت یک حرک  شبه مکتبتی است . در    یپرست طانیش(. 1378خود همسو کنند. )کیاشمشکی،

 برشمردهدوزخ  عنوان بهنماد قدرت حاکمی  مورد پرستش قرار دارد. این عقیده دنیا را که  عنوان بهشیطان 

پرستش قدرت پلیدی اس  هسته اعتقتاد انحرافتی    یپرست طانیشمعنای   یدرنهاکند. شود قانونمند میمی

 هتا  آنادیتان در متورد    ژهیت و بهالحاد و پوچ انگاری اس  بر این مبنا هر رفتار ناهنجاری که  پرستان طانیش

 (1331مبا  و حتی الز  اس .)محمدی، ها آنحساسی  دارند برای 

ای که پ  از پیروزی انقال  اسالمی در ایران ذهن غر  را به خود مشغول داش  احتمتال  نخستین مسئله

ابتزار   یپرست طانیشآمریکا بود.  متحده االتیا ژهیو بهر منطقه و تهدید منافع غر  وقو  یک انقال  فراگیر د

رود. آمریکتا بترای ایجتاد    جن  نر  غر  علیه انقال  فراگیر دینی و اسالمی در جهان و منطقه بشمار متی 

در ای نش فرقهبحران هوی  در ایران تالش دارد تا با تبلیغ ترویج و حمای  از فرآیند فرقه سازی به ایجاد ت

سرزمینی و هویتی ایران بپردازد ایتن مستئله در چتارچو  راهبترد ))تتنش از       یکپارچگیو تضعیف  کشور

های قومی، مت هبی و  ها و گروهکاس  که در برخی از تحرکات فرقه فیتعر قابلتغییر از درون((  -بیرون

شتود.  هتای مترزی مشتاهده متی    تروریستی مانند جندالشیطان، پژاک یا گستترش شتیعه هراستی در استتان    

 (31: 1377)متقی،

هتای اپوزیستیون   تجربه سیاسی بسیاری از کشورها نشان داده اس  که گروه :ب: تشكیل اپوزیسیون فرهنگي

ها در روند جدال استراتژیک شوند. هرگاه آمریکاییاز ابزارهای سیاس  خارجی آمریکا محسو  می ها آن

زدایتی را  هتای اپوزیستیون، رونتد مشتروعی     کنند تا از طریق گتروه گیرند، تالش میبا کشوری قرار می

ها، اپوزیسیون، نیروی سیاسی متؤیری بترای ایفتای نقتش در امتور داخلتی       پیگیری کند. از نظر آمریکایی

نیتروی   عنتوان  بته کنتد از اپوزیستیون ایرانتی    رود. به همین دلیل، آمریکا تتالش متی  کشورها به شمار می

-برداری از گتروه ( پروژه بهره3: 1378ئل سیاسی و اجتماعی ایران، استفاده کند. )کرمی، بر مسا رگ اریتثی

ختارج نشتین    ضتدانقال  هتای  ترین اهداف خود را ایجاد اتحاد میان گروههای اپوزیسیون یکی از اصلی

-متی  بته عمتل  ا نهای  استفاده ر  ها، نهادها و سیاسیون متنف  متمایل به خود،قرار داده اس . آنان از البی
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 هتا  آنهای خارج نشین را به یکدیگر متصل کرده و یک اتحاد هرچند مصنوعی بین آورند تا بتوانند گروه

 (31: 1373با محوری  ضدی  با ایران ایجاد کنند. )نائینی ،

 بعد سیاسي جنگ نرم غرب برضد مشروعیت سیاسي جمهوری اسالمي ایران

تفکیتک دیتن از سیاست ، ایجتاد      منظور به هیفق  یوالتشکیک در مشروعی   :هیفق تیوالالف: تضعیف اصل 

برای استحاله مکتب شتیعه در ایتران و کودتتای نتر       هیفق  یوالاعتمادی در بین مرد  و استحاله اصل  بی

علیه گفتمان انقال  اسالمی اس . اتخاذ این راهبرد، در نظریه جن  نر  فوکویامتا و مهندستی معکتوس    

که برای پیروزی بر یک مل ، باید میل و ذائقه آن مل  را تغییر داد و نظا  ارزشی آن را نتابود  ریشه دارد 

 (87: 1376کرد.)فوکویاما،

ای کته دو  ای اس  که افق پرواز آن خیلی باالتر از تیرهای غر  اس ؛ پرندهبه اعتقاد فوکویاما، شیعه پرنده

و  یختواه  عتدال  ظریه فوکویاما، بال سبز شیعه، انتظار یا بال دارد؛ یک بال سبز و یک بال سرخ. بر اساس ن

اس  که ریشه در کربال دارد و شیعه را فناناپ یر ساخته اس . افق پرواز شیعه  یطلب شهادتبال سرخ شیعه، 

رستد.  با این دو بال، خیلی باال اس  و تیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و... به آن نمی

پ یری بر تن دارد کته آن  د او بعد سو  شیعه، مهم اس  که این پرنده، زرهی به نا  والی  و والی به اعتقا

نموده اس . او بر همین اساس، نظریه مهندسی معکوس را بترای شتیعیان    ریناپ  دیتهدو  ریناپ  شکس را 

فقیه، نشانه گرفته شتود؛   مطر  کرد. طبق این نظریه برای موفقی  در عملیات بر ضد ایران ابتدا باید والی 

گیرد و پ  از آن، عدال  و انتظار از جامعه رخ  زیرا در صورت تضعیف والی ؛ رفاه جای شهادت را می

 جریان براندازی در جن  نر  اس . های اصلی بندد. تاکید بر استحاله و مقابله با رهبری نظا ، از روشبرمی

غر  بر موضوعات حقوق بشری در واقع تالش بترای تتثمین    تمرکز :برداری تاکتیكي از حقوق بشرب:بهره

ای ای برای حمالت نر  به ایران اس  و در هر تهاجم و دفتاعی، ابتزار و محتتوای رستانه    محتوای رسانه

مداو  و نر  از اهمی  استراتژیک برخوردار اس . جن  نر  غتر  در حتوزه حقتوق بشتر کارکردهتای      

 یرانی دارد: المللی و ضد افراوان داخلی، بین

 گر؛ الملل از سوی مداخلهالف( مداخله آشکار در امور ایران بدون پرداخ  هزینه نقض حقوق بین

 گرایی؛ ( تخریب چهره ایران و سایر نیروهای منتسب به اسال 

 ج( مقابله با پیشرف  دکترین ایران و ممانع  از الگوبرداری سایر ملل از آن؛

 ایران و اسال ؛د( ادامه ائتالف غربی علیه 

( توجه اذهان عمومی از غر  به شرق، همراه نمودن فعاالن ضد جن  در غر  با دستور کتار ضتد   ته

 ها نسب  به مسائل حقوق بشری.اسالمی و ضد ایرانی، با توجه به حساسی  این گروه

 های اخیر در موضو  حقوق بشر عبارتند از:های غر  در سالاز جمله اقدامات دول 
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طعنامه در مجمع عمومی شورای امنی  و شورای حقتوق بشتر، تحتریم امتوال و ستفر مقامتات و       صدور ق

هتای  مسئولین ایران، فراخوان سفیر از ایران یا احضار سفیر ایران، اعطای جایزه صلح نوبل و ایجتاد کمپتین  

مشغول هایی گروه 1(UPRای وضعی  حقوق بشر کشورها در ژنو)حقوق بشری. در هر دوره بررسی دوره

ها، گزارشگران موضتوعی و   ترین ابزارهای نر  حقوق بشری عبارتند از: رسانه تجمع و اعتراض هستند. مهم

تمرکتز  . (1331مطالعاتی .)رمضانی، مؤسساتهای معارض،  اتاق فکرها و های گروهگزارشگر ویژه، کمپین

های م هبی، ها، اقلی رگران، قومی های جوانان، زنان، دانشجویان، کابر مفاهیم حقوق بشر مربوط به گروه

پردازان جن  نر  قرار دارد. عبدالته   های نظریهتگان، حتی همجن  بازان در فهرس  برنامهیخهنرمندان، فره

 (61: 1371خانی،

ای و افکتار   ت سیاسی اس  که با مدیری  رسانهای از تحوالانقال  مخملی رنگی، پروژه  :ج:انقالب رنگي

های سیاسی منجر شود و به مهندسی سیاسی شبه دموکراتیک در نظا جتماعی آغاز میعمومی و مهندسی ا

های دول  و حمایت  از آزادی، دموکراستی و   در اعتراض به سیاس  زیآم خشون شود. مقاوم  غیر می

 (111: 1373پیشانیان، ها اس . )ماهاستقالل ملی از وجوه مشخص این انقال 

-فرهنگی و اجتماعی و یورش تبلیغاتی به مهندسی انقال  رنگی در ایران میدول  آمریکا با بحران سازی 

هتای  آمریکتا گتروه   ازنظتر کنتد.   پردازد و نقش چندگانه را در تسهیل وقو  انقال  رنگی در ایران ایفا متی 

ن از های نمابر، رایانه، اینترن ، مبالغ الز  برای انتشار مطالب و مخفتی مانتد  معترض داخل ایران به دستگاه

نیاز به حمای  پنهانی دارند تا بتوانند مثموری  ختود را بته    ها آن  ،تر مهمچشم مثموران نیاز دارند و از همه 

کوشند کاستی رژیم را  های مورد حمای  آمریکا می(. رسانهDonovan ،2113 :86نحو احسن انجا  دهند.)

اخص تبدیل کنند. آمریکتا پتیش از ایتن از    های ش برجسته و مخالفان و منتقدان حکوم  و نظا  را به چهره

( و رادیوی فارسی زبان )رادیو فتردا(، حمایت  کترده است . ایتن      VOAای فارسی زبان ) تلویزیون ماهواره

هتای متالی را بترای تترویج لیبترال دموکراستی اومانیستتی،        های اخیر، بخش اعظم کمتک  ها در سال رسانه

 (87: 1373اند.)ماه پیشانیان،ادهسکوالریستی غر  در ایران به خود اختصاص د

 و متدنی  نافرمتانی  باشتد،  متی  قتوی  ارتباط دارای آن با نر  جن  که هایی واژه جمله از :مدني د: نافرماني

 ابزارهتای  بتر  اتکتا  بتا  جامعته  شهروندان که اس  مدنی، اقدامی نافرمانی. اس  جامعه آحاد هنجارشکنی

 ریت غ بایتد  اول درجه در مدنی نافرمانی به اقدا . دهند می انجا  موجود، هنجارهای برابر در آمیز، مسالم 

 در. شتود  پ یرفتته  کننتدگان  اقتدا   سوی از باید اقدامی چنین مسئولی  دو  درجه در. باشد زیآم خشون 

 و الیاسی) دهد ارائه ای سازنده های بدیل چهار  درجه در و باشد محدود باید اقدامی چنین نیز سو  درجه

                                                           
1 Universal Periodic Review ای وضعی  حقوق بشر                                                          بررسی دوره
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 حکومت   اقتدار و قدرت که نر  جن  نوعی عنوان به مدنی نافرمانی تلقی بنابراین (.86: 1377 همکاران،

 نظر به درستی تلقی کشد، می چالش به را موجود سیاسی الگوی مشروعی  و کارآمدی و دهد می تقلیل را

 شتمار  بته  سیاستی  نظا  یک براندازی برای نر  جن  از ای شیوه مدنی، نافرمانی از برداش  این. رسد می

 (21: 1373 نائینی،) گیرد. برنمی در را نر  جن  ابعاد سایر و شود می سیاسی بعد به محدود که رود می

 های تأثیرگذار جنگ نرم بر مشروعیت سیاسي سایر مؤلفه

های اقتصادی ساختاری و کارگزاری، اقتصاد ملی ایران را با چالش  برآیند محدودی  الف: حوزه اقتصادی:

گت اری ختارجی و اعتبتار     ها و موضوعات صتادرات کتاال و ختدمات، جت   سترمایه      ناامنی در زمینهو 

هتای   المللی، توسعه اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیکی، مواجه ساخته و نهایتا  مشکالت تثمین نیازمندی بین

انایی دول  در جامعه و رفاه و وضعی  مطلو  اقتصادی برای مل  را به دنبال دارد. بدون تردید عد  تو

تثمین نیازها و رفاه اقتصادی مرد ، موجب نارضایتی مل  و به تبع آن کاهش مشروعی  و مقبولی  نظتا   

 (.531: 1373شود )دهقانی،  می

هرگونه اقدامی که منجتر بته تغییتر در فرهنت  و الگوهتای دفتاعی گتردد و         ب: حوزه دفاعي، امنیتي:

طلبی، توکل و ..... را نادیده بگیرد، در زمتره تهدیتدات نتر      ادتعناصری مانند روحیه مقاوم ، ایثار، شه

تواند منبعث از وابستگی به تولیدات علمی و آموزشی ناکارآمتد   گونه تهدیدات می حوزه دفاعی اس . این

گیری ادراکات دفاعی متناسب بتا شترایط و ضتروریات     گونه مواد آموزشی، مانع از شکل دشمن باشد. این

 (.113: 1373آورد )ذوالفقاری،  جبات کاهش مشروعی  را فراهم میو مو شده یبوم

 تعتامالت،  و روابتط  اجتمتاعی،  هتای  کنش نر ، جن  اجتماعی بعد های مؤلفه ازجمله اجتماعي: ج: حوزه

 انستجا   جامعته،  هویت   بتر  تا هستند آن پی در نر  جن  عامالن. اس  جمعی رفتارهای و ورسو  آدا 

 ساندرس،. )بگ ارند تثییر ،... و ملی یبستگ دل رفتاری، الگوهای اجتماعی، سرمایه ملی، روحیه اجتماعی،

1372 :126). 
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 زیر اس ( 1شکل )بر اساس ادبیات تحقیق به شر  تحقیق مدل مفهومی : مدل مفهومي تحقیق

 
: :مدل مفهومی تحقیق8شکل   

  شناسي روش
تواند مبنای  از نو  کاربردی اس  یعنی نتایج آن میاین تحقیق برمبنای دستاورد و نتیجه تحقیق، 

های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد. برمبنای  گیری در سازمان عمل و تصمیم

تنها در یک مرحله از فرآیند  اهداف تحقیق از نو  پیماشی،توصیفی، تحلیلی اس . چون محققان نه

پردازند، به چگونگی تثییر  های جن  نر  غر  می مؤلفه انجا  کار به شناسایی و توصیف ابعاد و

 ایران.ا.مؤلفه های تأثیرگذارجنگ نرم غرب بر مشروعیت سیاسی ج

 

 مؤلفه فرهنگی

 

 فرقه سازی

 تشکیل اپوزیسیون فرهنگی

 مؤلفه اقتصادی

 تحریم های اقتصادی

ممانعت از جذب سرمایه 

 گذاری خارجی

 مؤلفه سیاسی

 تضعیف اصل والیت فقیه

بهره برداری  تاکتیکی از  

 حقوق بشر 

 انقالب رنگی

 شیوع نافرمانی مدنی



 
 تثییرات جن  نر  غر  بر مشروعی  سیاسی جمهوری اسالمی ایران  181

متغیر مستقل )جن  نر  غر ( بر  متغیرتابع )مشروعی  سیاسی جمهوری اسالمی ایران( نیز 

های موردنیاز، بصورت یک تحقیق آمیخته )کمی  اند. همچنین این تحقیق برمبنای نو  داده پرداخته

ای و مطالعه  ز  با استفاده از دو روش مطالعه کتابخانههای ال و کیفی( اس . در این تحقیق، داده

برداری و در روش میدانی از ابزار  ای از ابزار فیش اند. در روش کتابخانه آوری شده میدانی، جمع

 شده اس . پرسشنامه استفاده

دانشگاه عالی دفا  ملی  32-33جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

دهند که تمامی جامعه آماری دارای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و  نفر تشکیل می 31اد به تعد

سال سابقه خدم  در  11گویان به سؤاالت پرسشنامه، باالی  % پاسخ75دانشجوی دکتری بوده و 

جه  این جامعه  مشاغل اجرایی و یا علمی مرتبط با مباحث سیاسی و تهدیدات امنیتی دارند. ازآن

ا... تعالی(، افسران جن  نر  که  وردتوجه قرارگرفته که به باور مقا  معظم رهبری)حفظهآماری م

باشند و دانشجویان این دانشگاه  نقش مؤیری در مبارزه با تهدیدات غر  دارند، دانشجویان می

که  اند. ازآنجایی عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده واسطه ایرگ اری زیاد در این حوزه به به

باشند، ل ا برای تعیین اندازه  ای بوده و میانگین پ یر میهای این تحقیق دارای مقیاس فاصله داده

 شده اس .  ای میانگین و فرمول کوکران استفاده نمونه از تخمین فاصله

 
باشد،  می 1936شده اس . که مقدار آن  % از طریق جدول مربوطه محاسبه31با ضریب اطمینان   

شده اس . در این تحقیق پ   گرفته شده از قبل تعیین ه آماری از روی تحقیق انجا واریان  جامع

داد، اقدا  به  های پرسشنامه را تشکیل می های سؤال های متغیر که پایه شاخصاز مشخص شدن 

 تهیه پرسشنامه گردید.

 های تحقیق ها و یافته وتحلیل داده تجزیه

 وتحلیل فرضیه: تجزیه

رسد، جن  نر  غر  برضد مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران، در بعد اصلی  می چنین به نظرفرضیه: 

های فرهنگی( و در بعد اصلی  سازی و تقوی  اپوزیسون های فرقه فرهن  )با محوری  سیاس 

فقیه و رواج نافرمانی مدنی(، استوار  های تضعیف اصل والی  سیاس ، )با محوری  سیاس 

 باشد. می
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 حاصل جمع میانگین تعدیل = میانگین مرکبتعداد حجم گروه نمونه / 

 

 

 : جدول توزیع و درصد فراواني مربوط به سؤاالت فرضیه0جدول 

 جمع خیلي کم کم متوسط زیاد خیلي زیاد طیف

 32 1 1 1 18 11 فراوانی

 %111 %1 %1 %1 % 1/13 % 3/56 درصد

 

 وتحلیل استنباطي  تجزیه

 هاتدوین فرضیه: 0گام   

H0 =فقیه و رواج نافرمانی  های فرهنگی و تضعیف اصل والی  سازی و تشکیل اپوزیسیون فرقه

 مدنی توسط غر ، مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران را کاهش نخواهد داد.
H1 =فقیه و رواج نافرمانی  های فرهنگی و تضعیف اصل والی  سازی و تشکیل اپوزیسیون فرقه

 مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران را کاهش خواهد داد.مدنی توسط غر ، 

 : محاسبه آماره آزمون2گام 

 گردد: آماره آزمون با استفاده از رابطه و جدول زیر محاسبه می

 
 ( مربوط به فرضیه2: جدول مجذور کا )خي2جدول 

 

 فراواني

 سطوح

فراواني 

 (Foشده ) مشاهده

فراواني مورد 

 (Feانتظار )

 تفاوت

(Fo-Fe) 
 مربع تفاوت

(Fo-Fe)2 
 

  16/11  36/83 6/7  5/6 11 خیلی زیاد

 16/18  36/112 6/11  5/6 18 زیاد

  5/6  36/51 - 5/6  5/6 1 متوسط

  5/6  36/51 -5/6 5/6 1 کم

  5/6  36/51 - 5/6 5/6 1 خیلی کم

  32/57  2/313 - 32 32 مجموع

57932X2= 
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 محاسبه آمار بحراني: 3گام 

%  در نظر بگیریم، مقدار بحرانی 31و ضریب اطمینان را (  N-1=4=Df)   5اگر درجه آزادی را  

 شود.می x2=9/488برابر 
 گیری:  تصمیم4گام 

  
 ( مربوط به فرضیه2: نمودار مج ور کا )خی2شکل 

 

شود که آماره آزمون  مالحظه می ( 577/3( و مقدار بحرانی ) 57932با مقایسه مقدار آماره آزمون )

% با اطمینان 1شود. ل ا درسطح خطای  رد می 1قرارگرفته اس ، بنابراین فرضیه  1در ناحیه 

سازی و تشکیل  بر کاهش مشروعی  سیاسی ج.ا.ایران از طریق فرقه مبنی  1% فرضیه 31

تائید شده  توسط غر ، فقیه و رواج نافرمانی مدنی های فرهنگی و تضعیف اصل والی  اپوزیسون

  باشد.و نتایج قابل تعمیم به کل جامعه موردتحقیق می

 گیری و پیشنهاد نتیجه

 :گیری نتیجه-الف

ترین  ترین و پیچیده حال، خطرناک ترین و درعین هزینه امروزه جن  نر ، مؤیرترین، کارآمدترین، کم

زمانی که جن  نر  شکل بگیرد، ها و مشروعی  سیاسی یک کشور اس .  نو  تهدید علیه ارزش

توانایی تثییرگ اری بر طرز تلقی و رفتار افراد عادی را دارد. هدف اصلی جن  نر  در سطح 

مردمان، عنصر مردمی قدرت ملی کشور اس . هدف از جن  نر  در این سطح، سلب اراده و  

های معارض،  عی ها به جمهای همراه و تبدیل آن تفاوت نمودن جمعی  انگیزه از مرد  و بی

های مدنی با ایجاد شکاف بین مرد  و حاکمی  اس .  تفاوت و شکل دادن به نافرمانی مخالف و بی

 های نظا  و نخبگان مؤیر باشد. تواند بر میزان حمای  مرد  از سیاس  جن  نر  در این سطح می

توان  ن  نر ، میها و ابعاد گوناگون ج های مختلف و بررسی چیستی، ویژگی با نگاهی به نظریه

های مختلف مشروعی  سیاسی کشورها را در عصر  ای اس  که جنبه گف  که جن  نر  پدیده
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حاضر تح  تثییر قرار داده و کشورهای غربی از ابعاد سیاسی و فرهنگی آن برای تضعیف 

های گوناگونی  کنند. پ  از پیروزی انقال  اسالمی، مؤلفه مشروعی  سیاسی کشورها استفاده می

برداری تاکتیکی از حقوق  فقیه، بهره های تضعیف اصل والی  در ابعاد سیاسی، فرهنگی با عنوان

سازی دینی و تشکیل  های رنگی در کشور، رواج نافرمانی مدنی، فرقه بشر، وقو  انقال 

های فشار برای تضعیف نظا  و مشروعی   های فرهنگی توسط بلوک غر  و گروه اپوزیسیون

هایی را  سازی گردیده و بعضا  بحران داخلی و همچنین مجامع جهانی، پیاده سیاسی آن در سطح

اند. آنچه مشخص اس  به موازات ارتقاا فرآیندهای راهبردی نظا  و  برای نظا  پدید آورده

داری جمهوری اسالمی ایران در  های سیاسی و فرهنگی جهان اسال  به پرچم گسترش اندیشه

ها برای تضعیف  قه، تهدیدات غر  و اقدامات تخریبی آنکشورهای عربی و غیرعربی منط

 .مشروعی  سیاسی نظا  نیز افزایش خواهد یاف 

 پیشنهادها: -ب

منظور مقابله با تهدیدات احتمالی فراروی کشور در ابعاد فرهنگی و سیاسی در  زیر بهپیشنهادهای  

 رسد: آینده ضروری به نظر می

ترین مؤلفه تثییرگ ار فرهنگی و  عنوان مهم های فرهنگی به برنامهمحوری  دادن به خانواده و -1

 ها گرایانه در این برنامه م هبی و دراختیار قرار دادن ابزارهای فرهنگی بدون نگاه منفع 

های  شناخ  نیازهای فکری و روانی جوانان با بررسی علل گرایش برخی از آنان به برنامه-2

ریزی برای بازتعریف  گردد و برنامه های فرهنگی ترویج می ونفرهنگی غر  که در قالب اپوزیسی

 های آینده دین، متناسب با نیازهای روانی و ج   حداکثری برای نسل

مندی مردمی  معرفی افتخارات ایرانی، اسالمی و ایجاد روحیه امید به آینده برای افزایش رضای -3

 های مشروعی  سیاسی نظا  و درنهای  تحکیم پایه

هایی که بیشترین ضربات را در فعالی  جن  نر  غر  متحمل  اسایی مراکز و مؤلفهشن -5

 77شوند، برای کاهش این ضربات در حوادث مشابه فتنه  می

با جهان خارج و   فعالی  المللى و همزیستى اى و بین هاى دو جانبه، منطقه گسترش همکارى -1

 و مصلح .  حکم مقابله با انزوا با سرلوحه قرار دادن اصول عزت، 
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عد  مداخله در   المللى و اصل بین تعامل با دنیاى خارج بر اساس احترا  به قواعد و هنجارهاى -6

اى و  هاى قدرت منطقه کشورها و گفتگو با کانون امور دیگران و ادامه پرهیز از تشنج در روابط با

 المللى. بین

فعال و فعال شدن دستگاه دیپلماسى در ها و نهادهاى  بازنگرى و ساماندهى ساختار دستگاه -8

ها  توسط دستگاه دیپلماسى کشور و معرفى آن هاى خارج از کشور ها و محدودی  شناسایى فرص 

المللى جه  بسط روابط  اى و بین براى فعالی  در عرصه منطقه ها به نهادهای سیاسی و تشویق آن

شوند که درنهای   نب کشور مىجا همه  کشورهایى که موجب سرع  بخشیدن توسعه سیاسی با

 باعث افزایش مشروعی  سیاسی کشور خواهد شد.

های فرهنگی در داخل کشور برای تضعیف  سازی مقاصد غر  در تشکیل اپوزیسیون شفاف-7

پژوهی برای  گیری از اصول آینده های گ شته غر  و بهره مشروعی  سیاسی نظا  و رصد فعالی 

 در ابعاد فرهنگی مقابله با تهدیدات احتمالی غر 

های ایرانی، اسالمی باقابلی  رقاب  و مقابله در  ای با محوری  ارزش های رسانه طراحی برنامه-3

 سازی دینی ها از طریق فرقه های تخریبی آن ای با تهاجم غر  و کاهش فعالی  فضای رسانه

مؤیر با تضادهای  منظور مقابله سازی جه  افزایش میزان اعتماد به نخبگان جامعه به زمینه-11

 درون ساختاری در جه  مقابله با تضعیف مشروعی  سیاسی نظا 

های الز  برای برخورد مناسب با حوادث  ساماندهی نیروهای مختلف مردمی و ارائه آموزش -11

 های رنگی های مدنی و انقال  نشده در زمان بحران بینی پیش

گیری  ی  م هبی از والی  مطلقه فقیه با بهرهالقاا تفکرات اسالمی در بین مرد  و لزو  تبع -12

 ها شده از رسانه ریزی برنامه

منظور ناکا   گرایی به پرستی و فرقه ترویج مبانی فرهنگی اسال  و مقابله با مظاهر شیطان -13

 گ اشتن تحرکات غر  در ایجاد بحران هویتی در ایران

رعای  حقوق بشر  ٔ  اسال  درزمینههای نا   ترویج و اشاعه فرهن  نا  اسال  و اندیشه -15

های تاکتیکی غر  از مقوله حقوق بشر در تضعیف مشروعی   برداری منظور مقابله با بهره به

 سیاسی کشور.
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