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مقاله پژوهشی
راههای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن از منظر مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)
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تاریخ دریافت1399/11/13 :
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تاریخ پذیرش1399/12/18 :

چکیده :گفتمان انقالب اسالمي به عنوان یک الگوی ارزشي از همان ابتدای پیروزی ،با موانع نظامي،
سیاسي ،اقتصادی روبهرو بوده و تاکنون از همه آنها عبور کرده است اما در دهه چهارم از عمر انقالب،
عرصه پیچیدهای در مقابل نظام آغاز گردید که ویژگيهای آن بسیار متفاوت از عرصههای دیگر است و
دشمنان به دنبال مهار انقالب از درون توسط سربازان فرهنگي خود هستند .تأکیدهای فراوان مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالي) در این زمینه نشان از جدیت دشمنان و اهمیت باالی جنگ فرهنگي دارد .بیان عبارتهای
مانند تهاجم ،شبیخون و نفوذ فرهنگي در سالهای اخیر که در مناسبتهای مختلف توسط مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالي) مورد تأکید قرار گرفته است .در این مقاله ،پژوهشگران پس از بررسي مفهوم نفوذ و فرهنگ
به تبیین تاکتیکهای نفوذ فرهنگي از دیدگاه رهبری و در نهایت راهکارهای مقابله با آن پرداخته است .با
توجه به موضوع پژوهش ،با رویکرد روش تحلیل محتوا محور است روش پژوهش برای گردآوری دادهها،
(مدظلهالعالي)

استفاده از کتب ،مقاالت و پایگاه اختصاصي مقام معظم رهبری

بوده است .با جمعبندی مطالب،

نتیجهگیری شد که امروزه دیگر سلطه بر کشورها با لشکرکشيامکانپذیر نبوده و استعمارگران با استفاده از
روش نفوذ در سیاستهای فرهنگي به دنبال دستیابي به اهداف خود ميباشند.
واژگان اصلی :نفوذ ،نفوذ فرهنگي ،مقابله ،دشمن.

 .1دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
dastafcanm@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری امنیت ملي ،دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری امنیت ملي ،دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران
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در جامعه جهاني کشورهای زیادی وجود دارند که شرایط اقلیمي و جغرافیایي مشابهي دارندد ولدي
قدرت سیاسي ،اقتصادی و نظامي آنها یکسدان نیسدت .خواسدتگاه ایدن تفاوتهدا در فرهندگ اسدت
(الواني .)22 :1386 ،آنچه در گدذر قدرنهدا موجدب تغییدرات اقتصدادی ،صدنعتي ،سیاسدي و ...شدده
تغییرات فرهنگي بوده است ،در نتیجه سرنوشت ملتها تابع سرشت فرهنگي آنان اسدت .مقدام معظدم
رهبری(مدظلهالعالي) در این باره فرمودند :عزیزان من! فرهنگ از اقتصداد هدم مهدمتدر اسدت .چدرا چدون
فرهنگ ،به معنای هوایي است که ما تنفّس ميکنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس ميکنید چه بخواهیدد ،چده
نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد ،آثاری دارد در بدن شما ،اگر این هوا کثیف باشدد ،آثدار دیگدری دارد
(بیانات در حرم مطهر رضوی .)1393/1/1
ازآنجاکه فرهنگ یک مقوله اجتماعي است و ریشه در اعتقادها و آداب و رسوم یدک جامعده دارد،
به همین دلیل یکي از روشهای نظام سلطه در دوران استعمار جدید هجدوم بده فرهندگ ،ارزشهدا و
باورهای یک ملت است .در مورد جمهوری اسالمي ایران این نوع تهداجم از زمدان سدلطنت قاجدار و
مشخصاً دوران رضاخان آغاز شد .اما پس از انقالب اسالمي و به ویژه بعدد از پایدان جندگ تحمیلدي،
نظام سلطه تالش خود را در جبهه دیگری علیه ایران متمرکز نمود (بنانیدان .)41 :1388 ،عرصدهای کده
با تهاجم فرهنگي آغاز و در اندک زماني به شدبیخون فرهنگدي و سد س نداتوی فرهنگدي و بدا سدهل
انگاری متولیان حوزه فرهنگ به نفوذ فرهنگي انجامیده است (دفتر اطالعرساني رهبدری .)1374 ،مقدام
معظم رهبری(مدظلهالعالي) در اینباره فرمودند :من سالها پیش یک روز راجع به تهاجم فرهنگدي صدحبت
کردم و گفتم دشمن از روزنههای فرهنگي به ما حمله ميکند ،اما متأسدفانه عددّهای ایدن را نفهمیدندد.
بعضي صریح و بعضي هم در پرده گفتند فالني به چده چیدزی حملده مديکندد! کددام تهداجم ،چده
تهاجمي! امروز بعد از گذشت چند سال ،آدمهای دیرفهم کم کم ميفهمند که تهاجم فرهنگدي یعندي
چه! موج حمالت فرهنگي دشمن که ایمان جوانان را هدف قرار داده ،حداال بده چشمشدان مديآیدد و
ابراز نگراني ميکنند (بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم قم .)1380/10/19 -حال پدس از گذشدت
سالها از تأکیدها و هشدارهای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي)؛ بار دیگر بر سر پرونده فعالیتهدای صدلح
آمیز  1+5در اوج مذاکرات هیئت دی لماتیک ج.ا.ایران با گروه هسدتهای کشدورمان بدود کده ایشدان بدا
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و از این توافق وسیلهای برای نفوذ در ایران بسازند ،اما ما این راه را قاطعانه بسدتهایدم و بدا همده تدوان
باالی خود ،اجازه نفوذ اقتصادی ،فرهنگي یا حضور سیاسدي در ایدران را بده آمریکدایيهدا نمديدهدیم
(دیدار با اعضای مجمع جهاني اهل بیت علیهمالسالم و اتحادیه رادیو و تلویزیون )94/5/26
با عنایت به هشدارهای معظم له بر مقوله نفوذ فرهنگي کده عقبده آن در مباحده تهداجم فرهنگدي
قابل جستجو است ،ميتوان صحنه گستردهای از آسیبپذیریهای فرهنگي را مشداهده کدرد کده نظدام
سلطه از آن نقاط درصدد نفوذ فرهنگي در ایران است که البته تدا حدد زیدادی نیدز موفدق عمدل کدرده
است .از دیدگاه مقام معظدم رهبدری (مدظلدهالعالي) نفدوذ فرهنگدي نسدبت بده تهداجم و شدبیخون ،روندد
خطرناکتری به خود گرفته و به همان میزان هدف آن نیز پیچیدهتر است .موضوعي کده مددتهاسدت
به شکلي روشن و شفاف مورد تأکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته تمرکز دشدمنان بدر روی فرهندگ
بیشتر از همه جا است .چرا به خاطر همدین تدأثیر زیدادی کده فرهندگ دارد .هددف و آمداج تحدرّک
دشمنان در زمینه فرهنگ ،عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم .مسئوالن فرهنگي بایدد مراقدب
رخنه فرهنگي باشند؛ رخنههای فرهنگي بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند ،باید هوشیار باشدند.
باورهای قلبي مردم را مورد تهاجم قرار ميدهند (بیانات در حرم مطهر رضوی)93/1/1 -
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بازخواني نیت اصلي کشورهای غربي به ویژه آمریکا فرمودند :نیت آنها این بود کده از ایدن مدذاکرات

علي رغم این تأکیدها ،نفوذ فرهنگي دشمن در منظر گفتمان والیت فقیه تاکنون بده طدور همده جانبده
مورد بررسي قرار نگرفته است .از اینرو مسئلهای که هددف پدژوهشگدر ان را بده نگدارش ایدن مدتن
ترغیب نموده ،پاسخ به این است راه کارها و راههای مقابله با نفوذ فرهنگي دشمن از منظر مقدام معظدم
رهبری(مدظلهالعالي) چیست آنچه در بیان اهمیت و ضرورت تحقیق ميبایست به آن پرداخت ،بدا پیدروی
از دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) در محورهای زیر خالصه شده است:
* خطرناکتر بودن نفوذ فرهنگي از دیگر نفوذها
* نفوذ فرهنگي جاده صاف کن دشمن برای نفوذ سیاسي و اقتصادی
* نفوذ فرهنگي ابزار استعمارگران برای رسیدن به اهداف ظالمانه
این موارد که منبعه از فرمایشات رهبر انقالب است اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسدئله را
اثبات ميکند .بنابراین هدف از انجام این پژوهش :ایجاد باور مبتني بر نظام ارزشدي اسدالم در مددیران



161

جامعه و توجه دادن تصمیمگیران در دستگاههای مختلف به آسیبپدذیریهدا و تهدیددات موجدود در
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این حوزه و شناخت اهداف ،ابزار و راهکارهای مقابله با آن است .در روش انجام این پژوهش تدالش
شده است از مطالب منتشره در منابع ،کتب و مقاالت و نیز سایت رسمي مقام

معظم رهبدری(مدظلدهالعالي)

در خصوص واژه «نفوذ» بیشترین بهرهبرداری صورت پذیرد .با این بررسي مشخص شدد بدیش از300
سخنراني و کالم از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) موجود است که در آن این واژه به کدار رفتده
است .با توجه به موضوع پژوهش ،با رویکرد روش تحلیل محتوا محور فقط مفهدوم «نفدوذ فرهنگدي»
از این بیانات گهربار استیفاد گردید .س س جمالت و بیانات وارد یک جددول معندایي شدده و ضدمن
درج کد برای هریک ،مفاهیم معنایي این جمالت استخراج گردیده است.
پیشینه پژوهش
با بررسي منابع مرتبط در حوزه نفوذ ،آنها را از حیه محتوایي ميتوان به سه دسته تقسیم نمود:
الف .متوني که به تجزیه و تحلیل سیاستهای دشدمن در حدوزه نفدوذ اختصداص دارد ،در ایدن آثدار
محققان به تبیین سیاستهای مختلف نفوذ که دشمنان برضدد انقدالب ایدران اتخداذ کدردهاندد .همدت
گماردهاند .براین اساس مالحظات نظری در خصوص چیستي نفدوذ چنددان موضدوعیت نددارد و در
عوض عملکرد دشمن در حوزه نفوذ مد نظر است .در این ارتباط مديتدوان بده پدژوهش آقدای علدي
فرهادی ( )1396اشاره نموده که سناریوهای نفوذ نرم دشمن در نیروهدای مسدلح جمهدوری اسدالمي
ایران را از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد تبیین و تحلیل قرار داده و مقاله آقای روزبهداني ( )1395کده
به بررسي ابعاد نفوذ دشمن پرداخته و پژوهش آقای احمدیان ( )1394که به تبیین ماهیت انواع نفدوذ و
رابطه آنها با دستگاه چهار طیفي تهدید پرداخته ،اشاره نمود.
ب.آثاری که به موضوع نحوه مقابله با نفوذ اختصاص دارد ،در این متون تدالش نمدودهاندد تدا الگدو و یدا
سیاستهای مقابله با دشمنان در حوزه نفوذ را تبیین نمایند .برای مثال ميتوان به مقاله آقای خاتمي()1378
اشاره داشت که به تبیین الگوی رفتاری امامعلي(ع) در برخورد با نفدوذ دشدمنان اشداره دارد و مقالده آقدایي
رضایي و رحیمي ( )1394با عنوان راههای مقابله با نفوذ اشاره نمود که بده تشدریح اقددامات مقابلدهای در
حوزه نفوذ سیاسي پرداخته است و نیز مقاله آقای رشیدپناه ( )1396با عنوان نحوه مقابله با نفوذ فرهنگي که
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ج.آثاری که به شناخت انواع نفوذ اختصاص دارد ،در این متون روشهای نفوذشناسدي مددنظر بدوده و
تالش شده تا اهمیت و ضروت پرداختن به نفوذ تبیین شود .برای مثدال آقدای سدبزواری ( )1396ایدن
موضوع را با نفوذ و ابعاد آن تبیین و تشریح نموده و پژوهش آقای رحماني ( )1393که بدا رجدوع بده
قرآن کریم نفوذ را واکاوی نموده و آقای بهشتي( )1389نیز از انواع نفدوذ و ویژگيهدای آندان را تبیدین
نموده است ،مقاله ابعاد نفوذ آمریکا در ایران ( )1953 – 1979و پیامددهای آن در شدکلگیدری روابدط
دو کشور پس از انقالب به نگدارش جعفدر ولدداني و محسدن پیرهدادی در سدال  1395در فصدلنامه
پژوهشهای سیاسي جهان اسالم در این مقاله اقدامات نرم افزاری و سدخت افزاریدي آمریکدا را زمدان
کودتایي  1953تا سال  1979را بررسي نموده است
در بررسي پیشینه پژوهش عمدتاً به مباحه و متوني برخورد مينمداییم کده بده تعداریف  ،اصدول،
مشخصهها ،روشها و ...قدرت نرم یا جنگ نرم اشاره داشته و به طور مشخص درباره کنترل تهدیدات
نفوذ در جنگ نرم مطالب هدفمند و منسجمي را ارائه ننمودهاند .از مهمترین کتب در این باره ميتوان به
جنگ نرم ،براندازی نرم در کشورهای مدل ،تعیین و تبیین مدل دفاع غیرعامل در مقابل جنگ نرم دشمن
و جنگ رسانهها و تبلیغات نام برد .به نظر ميرسد عمده کارهای تحقیقاتي انجدام شدده در ایدن زمینده
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به راههای مقابله با جنگ نرم دشمن در حوزه نفوذ فرهنگي پرداخته ،اشاره نمود.

بیشتر جنبه ژورنالیستي پردازش تک بعدی و نگاه توصیفي داشته است.
چارچوب نظری پژوهش
 -1نفوذ :به معني کنشي است که یک نتیجهای را بدون اعمدال آشدکار زور یدا بددون اعمدال مسدتقیم
فرمان ،تولید ميکند و اصطالحاً عبارت از اعمالي است که مستقیم یا غیرمستقیم باعه تغییدر در رفتدار
یا نظرهای دیگران ميشود (الواني .)196:1392،نفوذ رابطهای میان کنشگران انساني بده گوندهای اسدت
که نیازها و خواستهها یا نیات یک یا چند کنشگر بر کنشها یا تمایل به عمل یک یدا چندد کنشدگر در
جهتي هماهنگ یا مغایر با نیازها ،ترجیحات یا نیات نفوذگذار اثر گذارد (دال بریکنر.)51:1392،
 -2فرهنگ :فرهنگ در نگرش جامعده شدناختي ،مجموعدهای از معدارف مرجدع ،اندیشدههای رایدج،
اعتقادهای پذیرفته شده ،هنجارهای مقبول ،ارزشها و کارکردهای خاص ،عقایدد ،باورهدا و ...مدادی و
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غیرمادی بشر است (بیرو .)84:1372،فرهنگ به صورت نظامي از نگرشها ،ارزشهدا و دانشدي اسدت
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که به طور گسترده در میان مردم مشترک و از نسلي به نسل دیگر منتقل مديشدود .فرهندگ بده عندوان
چسب اجتماعي ،الگویي از مفروضهای اساسي است که گروه اجتماعي برای حل دو مسدئله بنیدادین
تطابق با محیط بیروني (شیوه ادامه بقاء) و ایجاد انسجام دروني (شیوه در کنارهم ماندن) خلدق ،کشدف
یا ایجاد کرده است (بنایانیان .)8:1387 ،اساساً فرهنگ هر جامعده ،هویدت و موجودیدت آن جامعده را
تشکیل ميدهد و با انحراف فرهنگ ،هرچند جامعه از بعدهای اقتصادی ،سیاسي و نظدامي قدرتمندد و
قوی باشد ولي پوچ و میان تهي است .مقام معظم رهبری نیدز فرهندگ را ایدن گونده تعریدف کردندد:
باورهای مردم ،ایمان مردم ،عادات مردم ،آن چیزهایي که مدردم در زنددگي روزمدره بدا آن سدر و کدار
دائمي دارند و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛ فرهنگ است .فرهنگ عبدارت اسدت
از خلقیات یک جامعه و تفکراتش ،ایمانش ،آرمانهاش ،اینها تشکیلدهنده مبنای فرهنگ بدومي یدک
ملت است(.بیانات در حرم رضوی در دیدار جمعي از رؤسای دانشگاه.)1383/10/17 -
نفوذ از منظر مقام معظم رهبری:
رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالي) طي سالهای اخیر به صراحت هشددارها و تدذکراتي را دربداره نفدوذ
دشمنان ارائه کردند« .غالباً عموم مردم یا حتّي خیلي از خواص مطّلع نميشوند ما مطّلع ميشدویم .مدن
از روی اطّالع دارم عرض ميکنم که برنامه نفوذ در کشور یک برنامه جددی اسدت (بیاندات دردیددار
رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبری .)1394/12/20-ایشان در بیاندات خدود بده چهدار ندوع نفدوذ
فرهنگي و فکری ،سیاسي ،اقتصدادی و امنیتدي اشداره و تأکیدد نمودندد :امدروز نفدوذ دشدمن یکدي از
تهدیدهای بزرگ است برای این کشور .دنبال نفوذند ،نفوذ اقتصادی ممکن است که البتّه کدم اهمّیّدت-
ترین آن نفوذ اقتصادی است و ممکن است که جزو کم اهمّیّتترین نفوذ امنیّتي هدم باشدد (دیددار بدا
فرماندهان س اه پاسداران .)94/6/25 -در مجموعه پیشدرو ،بدا مطالعده و بررسدي بیاندات رهبدر معظدم
انقالب(مدظلهالعالي) درباره واژه کلیدی نفوذ فرهنگي ،شاخصهای محوری و مؤلفههای کدانوني ایدن حدوزه
استخراج شده که در ادامه به آن پرداخته ميشود:
 -1نفوذ فرهنگی :حضرت آیتاهلل خامنهای(مدظلهالعالي) در مرحله چهارم گفتمان فرهنگي خدود ،دریچده
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ایشان بر آن تأکید کرده و فرمودند :رخنههای فرهنگي بسیار خطرناک است .باید حسداس باشدید .بایدد
هوشیار باشید (بیانات در حرم رضوی .)93/1/1 -این مفهوم نیز مانند سایر مفداهیم مربدوط بده عرصده
فرهنگي ،دارای ویژگيهای خاص خود است .مهمترین این ویژگيها عبارتند از:
* تأکید بر کاستيها و رفع انفعال داخلي
* استفاده از ابزارها و مسیرهای غیرحساسیت زا به نام آزادی
* عناصر داخلي ،بستر ایجاد رخنه
یکي دیگر از محورهای اساسي در تبیین رخنه تأکید بر ابزارهای نویني است که در مقایسده بدا روش-
های پیشین یک ویژگي مختص به خود یعني خنثي بودن و را داراست .این ابزارها دایدرهای از آثدار ادبدي،
هنری ،کتاب ،مقاله و ...است .مقام معظم رهبری با تأکید به این مسیرهای جدید مديفرمایندد :اینکده ببیندیم
کساني با استفاده از هنر ،با استفاده از بیان ،با استفاده از ابزارهای گوناگون ،بدا اسدتفاده از پدول ،راه مدردم را
بزنند ،ایمان مردم را مورد تهاجم قرار بدهند ،در فرهنگ اسالمي و انقالبي مردم رخنه ایجاد کنند ،ما بنشینیم
تماشا کنیم و بگوییم که آزادی است (بیانات در حرم مطهر رضوی.)93/1/1 -
کشورهای غربي با بهرهگیدری از سدازوکارهای روانشدناختي و جامعده شدناختي ،در پدي آنندد تدا
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جدیدی از تهدیدات را گشوده و به ملت در مورد آن هشدار دادند .نفوذ فرهنگي ،مفهدومي اسدت کده

فرهنگ ،نهادهای اجتماعي ،احساس دلبستگي و انسدجام ملدي ،وحددت سیاسدي و مدذهبي را تحدت
فشار و تهدید قرار داده و زمینه تغییر رفتار و فروپاشدي از درون را فدراهم سدازند .در همدین راسدتا از
سال 1374بودجه براندازی نرم نظام ایران در کنگره آمریکا تصدویب و پدس از آن بودجده  75میلیدون
دالری مصوب شد که اخیراً از مرز  100میلیون دالر گذشدته اسدت .یدک اتحداد بدین قدارهای دربداره
اجرای این پروژه شکل گرفته که کشور هلند نیز در مرکزیت این اتحاد حضور داشته و بودجهای را بدا
نام پلورالیزم رسانهای در ایران بالغ بر 100میلیون یدورو تصدویب کدرده اسدت (بیابداني .)17:1396 ،در
همین راستا کنگره آمریکا از سال  2013تاکنون گزارشي با عندوان «گدزارش جدامع سداالنه دی لماسدي
عمومي و پخش برنامه بینالمللي» را منتشر ميکند که اطالعات این گزارش از سدوی وزارت خارجده
و سازمان موسوم به (هیئت رئیسه پخش برنامه) تأمین شدد .ندام ایدران در ایدن گدزارش در توصدیف
بخش فارسي زبان صدای آمریکا ،توضیح فعالیتهای رادیو فردا ،رادیوهای اروپای آزاد ،سرویسهدای
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کُردی ،آذری و افغان (دری و پشتو) صدای آمریکا ذکر ميشدود .انجدام چندین فعالیدتهدایي توسدط
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دی لماسي عمومي توسط دولدت آمریکدا نشدان مديدهدد کده خطدر نفدوذ فرهنگدي در میدان جواندان
کشورهای مخالف استکبار جهاني به ویژه ایران بسیار جدی است (بنایانیان.)25 :1387 ،
 -2جدول معنایی نفوذ فرهنگی از دیدگاه رهبری :در این پدژوهش یدک جددول معندایي از بیاندات
معظم له درخصوص نفوذ فرهنگي ارائه ميشود که با رویکردی علمدي و مفهدومي ،آن دسدته بیاندات
ایشان را که مستقیماً به مفهوم «نفوذ فرهنگي» پرداختهاند را مدورد بررسدي معندایي و عمیدق قدرار داده
است تا از این طریق پیام رهبر معظم انقالب به آحاد جامعه اسالمي و دستگاههدای ذیربدط و مسدئول
در این حوزه به صورت ویژه استنباط و استخراج گردد .در این جدول ابتدا مصادیق نفدوذ فرهنگدي از
دید ایشان مشخص شده و به هر مصداق یک کد اختصاص داده شده است.
کد  :Aاهداف نفوذ فرهنگی ( A1الی  )A7استحاله معنوی انقالب -تضدعیف ایمدان و روحیده
فداکاری مردم -تضعیف روحیه دفاعي و سلحشوری مردم -نا امید کدردن مدردم -جدداکردن ملدت از
گذشته خود -نفوذ در مراکز فرهنگ  -ایجاد دشمني بین اقشار مردم.
کد  :Bروشهای نفوذ فرهنگ ی ( B1ال ی  )B6رخنده در باورهدای دیندي و انقالبدي -القدای
ناامیدی نسبت به آینده کشور -دلسردکردن جواندان از طریدق انکدار توانمنددیهدای بالفعدل و بدالقوه
کشور -دروغ پراکني و شایعهسازی -فساد انگیزی در بین جوانان -ایجاد اختالف و تفرقه افکني-
کد  :Cانواع نفوذ فرهنگی ( C1الی  )C3تهاجم فرهنگي -شبیخون فرهنگي -ناتوی فرهنگي.
ردیف مدرک (فرمایشات مقام معظم رهبری)
1

کلمات کلیدی

داللت

وظیفه ما این است کده بدرای مقابلده بدا آن  -آمددادگي بددرای مقابلدده اس
استحاله معنوی آماده باشیم و نگذاریم ایدن با استحاله معنوی

معن

کد موضوعي
اله A1
وی

استحاله انجام گیرد ،نگدذاریم انقدالب را از  -نگهدددداری از بنیددده انقالب
درون پوک و پوسیده و میدان تهدي کنندد؛ معنوی انسانها
یعني بنیه معنوی انسانها را سالم و قدوی و
خدددوب نگددده داریدددم (امامخامندددهای،
.)121:1376
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2

 -چون عامل پیروزی اسالم و ملت ایران - ،اجتمداع مدردم ،عامددل تض

عیف A2

پس دشمنان اسالم و ملدت ایدران سدعي ایران

روحی

ه

ميکنند که این عامل را از بین ببرند .مردم  -تمرکددز دشددمن بددر ف
را که نميشود از بین برد ،سعي مديکنندد روحیددده ایثدددارگری و مردم

داکاری

ایمان و روح فداکاری را در مردم ضعیف فداکاری مردم

کنند (امامخامنهای.)154 :1376 ،
 دشمن ،تمام تالش خود را برای ضربهزدن به ایمدان دیندي و آگداهي و روحیده
ایثارگری و فداکاری و وحدت و همدلي
مردم متمرکز کدرده اسدت (امامخامندهای،
.)279 :1376
3

بزرگترین جنایت استعمار و ایادی خدائن  -بزرگتدددرین جنایدددت تض

عیف A3

آن این بود که روح دفاع و سلحشوری را دشدددمن ،کشدددتن روح روحی
در ملتها کشتند و آنها را به شدعارهای دفاع و سلحشوری

دف

پوچ مثل قومیّدت و ملیدتهدای افراطدي

سل ش وری

سرگرم کردند (امامخامنهای.)41:1378 ،
4

ه
ا یو
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اجتماع مردم مؤمن و فداکار بدوده اسدت ،پیروزی اسدالم و ملدت ایم

ا و

مردم

 امددروز بیشددترین تددالش شددیطان کدده  -تددالش دشددمن بددرای نا امید کردهمددان جبهدده سیاسددي اسددتکبار اسددت ،ایجاد نا امیدی

A4

مردم

مصروف آن ميشود که مسدلمانان را از  -ایجاد تردید نسبت بده
آینده خود نومید و به ذخیره گرانبهدای آینده توسط دشمن
فرهنگ و دانش خود بياعتنا سازند.
 یکي از ترفندهای تبلیغاتي دشمن ایناست که به نحوی ذهنیتهدا را نسدبت
به آینده دچار تردید کند (امامخامندهای،
.)23 :1376
5

سعي بسیاری از دشمنان این اسدت کده  -تددالش دشددمن بددرای ج
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بددین گذشددته هددر نسددل ،بددین همددان ایجاد فاصله بین نسلها

مل

افتخارات ،بدین همدان تجربدهها و بدین

گذش ه خود

از

همان دستاوردها فاصدله بیندازندد ،او را
بدديریشدده کننددد ،او را از خددودش و از
گذشددتهاش قطددع کننددد (امامخامنددهای،
.)29 :1386
6

احسدداس مدديشددود کدده در سددینما ،در  -حاضر بدودن دشدمن نف

وذ در A6

مطبوعات ،حتي رادیدو تلویزیدون و ...در برای کار بر روی مراکدز مراک
سالنهای فرهنگي در جشدنوارههدا و در فرهنگي

فرهنگی

جای جایِ مناطق فرهنگدي مجموعده در  -انتقاد به نظام و دولدت
آنجا حاضر است و دارند کار ميکنند .اول از طریق سینما
هم فرهنگي محض حرکت کردهاند ،امدا
حاال سیاسياش هم کردهاندد ،بده دولدت
انتقاد بکنند ،بده نظدام انتقداد بکنندد ،روی
گذشته نظام عالمت سؤال بگذارندد ،ایدن
کار شدده اسدت ،ایدن کدار ،کدار بسدیار
خطرناکي است (امامخامنهای.)38 :1396 ،
7

جداکردن دلها و ایجاد دشمني میان گروه - -تددالش دشددمن بددرای ایجاد دشمنی A7
ها و قشرهای مختلدف مدردم از کارهدای ایجددداد دشدددمني میدددان ب ین اقش ار
دشمن است (امامخامنهای.)38:1387 ،

8

گروههدددا و قشدددرهای مردم
مختلف مردم

مردم ما باورهدای اعتقدادی درخصدوص  -تددالش دشددمن بددرای رخن
دین ،خانواده ،مسئله زن و مرد ،اسدتقالل ،دسدددتکاری باورهدددای باوره
مقابله با بیگانه ،مدردمسداالری اسدالمي و فرهنگي و اسالمي مردم

دین

مسائل گوناگون فرهنگي دارندد و طدرف

انقالبی

مقابل تالش دارد این باورها را دستکاری
168

ه در B1
ای
یو

کند یا تغییر دهد (دیدار با رئیس و مدیران
9

آنها ميخواهند به جوان امروزی القداء  -القددداء شدددرمندگي از القای ناامیدی B2
کننددد کدده وضددع کنددوني کشددور مایدده وضعیت کندوني توسدط نس ب
شرمندگي است و رسیدن بده پیشدرفت دشمن

ب ه

آینده کشور

در آینده نیز غیرممکن است تا نشداط و
تحرک و علم آموزی را از نسدل جدوان
بگیرنددد (دیدددار بددا رئددیس و مدددیران
سازمان صدا و سیما.)94/7/20-
10

آن چیزی که به نظر من هشدار اسدت ،خطدر  -دلسردی خطرناک است.

B3

دلس ردکرد

است؛ ما در داخل کشور عناصدر دلسدردکننده  -شناسدددایي نخبگدددان جوان

ا از

داریم؛ چه جوری دلسرد میکنند موجودیهدا توسدددددط دشدددددمن و طریق انک ار
را نفي ميکنند .ایران در یک حرکت سریع ،در آمدددادهسدددازی زمینددده توانمندیهای

جادّه علم و فنّاوری دارد این را همه دنیدا مدي -مهاجرت آنان
دانند ،آن وقت کساني بیایند جدوانهدای مدا را

بالفع

و

بالقوه کشور

دلسرد کنند؛ خیانت اسدت .یکدي [دیگدر] از
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سازمان صدا و سیما.)94/7/20-

خطرها؛ شناسایي کردن نخبهها بدرای عوامدل
بیروني؛ این هدم هسدت؛ بررسدي مديکنندد،
جستجو میکنند ،نخبهها را پیدا ميکنند؛ نه برای
اینکه در داخل تشویق شدوند ،تربیدت شدوند
بلکه برای عوامل بیروني که بده آنهدا معرفدي
کنند .برای مهاجرت نخبگان و یا به تعبیر رایج،
فرار مغزها ،این هم خیاندت اسدت (دیددار در
نهمین همایش ملي نخبگان.)97/4/22-
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11

یکي دیگر از حربههای دشمن جهت از بین  -شددایعه پراکنددي و دروغ دروغ پراکنی B4
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بددردن انقددالب اسددالمي ،دروغ پراکنددي و توسط دشمن در بین مردم

و شایعهسازی

شدددایعهسدددازی اسدددت (امامخامندددهای،
.)282:1376
12

 یکي از توطئههای دشمنان فساد انگیزی  -ایجدداد فسدداد توسددط فس ادانگی ی B5است (امامخامنهای.)282:1376 ،

دشمن

 -جواني که مظهر پاکي اسدت ،دشدمن

ین

در ب
جوانا

ميخواهد او را به فسداد و و ناپداکي در
انواع مخدتلفش بکشداند (امامخامندهای،
.)29:1379
13

اد B6

احساس میکنم که میخواهند بدین آحداد  -ایجدداد اخددتالف بددین ایج
مردم ،بین دلها ،بین ذهنها ،بین مسئولین و مددردم ،مسددئولین و رده -اخ

الف و

ردههای گوناگون ،اخدتالف بیندازندد .از هددای مختلددف توسددط تفرقه افکنی
ردههای بداال مأیوسدند ،سدراغ ردههدای مردم
بعدی ميروند (امامخامنهای.)72:1378 ،
14

تهاجم فرهنگي به این معندي اسدت کده  -دشمن از طریق تهاجم ته
یک مجموعه سیاسي یا اقتصدادی بدرای فرهنگي برای رسیدن بده فرهنگی
اجرای مقاصد خاص خود و اسدیرکردن مقاصددد خدداص خددود
یک ملت به بنیانهای فرهنگي آن ملدت است.
هجوم ميبرند .آنها هم چیزهای تدازه-
ای را وارد این کشور و ملت مديکنندد.
اما به زور و به قصد جایگزیني آنهدا بدا
فرهنگ و باورهای ملي آن ملت که ندام
این تهاجم فرهنگدي اسدت (بیاندات در
دیددددار بدددا کدددارگزاران فرهنگدددي-
.)1381/5/21
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اجم C1

15

فرهنگ فسداد و فحشدا سدعي مديکندد بدرای انحدراف جواندان ،فرهنگی
جوانهای ما را از ما بگیدرد .کداری کده شبیخون فرهنگي است.
دشمن از لحاظ فرهنگي مديکندد ،یدک
تهاجم فرهنگي بلکده بایدد گفدت یدک
شبیخون فرهنگي است .امدروز دشدمن
این کار را با ما ميکند (بیانات در دیددار
بدددا فرمانددددهان گردانهدددای عاشدددورا
.)1371/4/22
16

اما برای سرکوب هر صدای معدارض بدا  -دشمن با ایجاد الگوی ن

اتوی C3

خودشان در منطقه غرب آسدیا و غیدره از ناتوی فرهنگي به دنبدال فرهنگی
آن استفاده ميکردندد ،حداال یدک نداتوی مقاصد خود است.
فرهنگي هم به وجود آوردهاند .این بسیار
چیز خطرناکي است .البته حاال هم نیست؛
مدتهاسدت کدده ایدن اتفدداق افتداده اسددت

مقالۀ پژوهشی :راههای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن  /...رشید خلف زاده و همکاران

دشددمن از راه اشدداعه فرهنددگ غلددط و  -امروزه روش دشدمن ش

بی و

C2

(بیانددات در دیدددار اسدداتید و دانشددجویان
دانشگاههای استان سمنان .)1385/8/18-

اهداف نفوذ فرهنگی:
(کد )Aاز دیدگاه مقام معظم رهبری ،نفوذ فرهنگدي نسدبت بده تهداجم و نداتوی فرهنگدي روندد
خطرناکتری به خود گرفته و به همان میزان اهداف آن نیدز پیچیددهتدر شدده اسدت .در همدین راسدتا
مهمترین اهداف نفوذ فرهنگي به شرح زیر است:
 -1اس اله معنوی انقالب )A1( :اولین و مهمترین هدف دشمن در استحاله انقالب مدا تهدي کدردن از
فرهنگ و اندیشههای اصیل اسالمي یا به عبارت دیگر استحاله معنوی آن است تا بدینوسیله بتواند از نظام
اسالمي ایران صرفاً پوستهای تهي کنند (امامخامنهای .)121:1376 ،و از محتوای فرهنگي و احکدام اسدالم
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باقي گذارده و از این رهگذر ،محو فیزیکي آن را محقق سازد (نوروستا.)19 :1398 ،
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

 -2تضعیف ایما و روحیه فداکاری مردم )A2( :ایمدان ،اعتقادهدا و باورهدای مدذهبي مدردم پایده
اساسي حرکت انقالبي ملت و تداوم بخدش آن بدوده و اسدت (امامخامندهای .)154 :1376 ،از ایدن رو
یکي از مهمترین اهداف استکبار جهاني برای به زانو درآوردن انقالب اسدالمي ،هددف قدراردادن ایدن
روح ایمان و فداکاری است.
 -3تضعیف روحیه دفا ی و سل شوری مردم )A3( :سلحشوری ملدت مسدلمان و قهرمدان ایدران
در طول تاریخ افتخارآمیز این سرزمین ،یکي از ویژگيهای بارز آن است که همواره با هددایت رهبدران
دیني در مقابل ظلم و جور و تجاوز ایستاداند زیرا که ایدئولوژی حیاتبخدش اسدالم دفداع را یکدي از
وظایف مهم و اساسي هر فرد مسلمان اعم از پیر و جوان ،نسبت آیین و سرزمین خود دانسته و بددون
قید و شرط آن را واجب نموده است .همه تالشهای دشمنان انقالب در کشتن ایدن روح مقاومدت و
سلحشوری مسلمانان شجاع ایران زمین است (حاذق.)42 :1394 ،
 -4ناامید کرد مردم )A4( :پشتوانه عظیم مردمي یکي دیگر از سرمایههای بيبدیل انقالب اسدالمي
است که همواره مورد طمع دشمن بوده و هست (امامخامنهای .)49 :1376 ،ناامید کردن مردم از آیندده
انقالب و ترسیم فضای ابهام آمیز آینده ،توطئهای خطرناک است که دشمن به منظدور جدداکردن مدردم
از انقالب خود بدان تمسک جسته است (علي آباد.)247 :1397 ،
 -5جداکرد مل

از گذش ه خود )A5( :دشمنان ایران سعي دارند که ملت ما را بديهویدت جلدوه

دهند تا او را از افتخارات گذشته وریشههای پرافتخار و اصیل خدود جددا سدازند(امامخامنهای:1386 ،
 .)29و زمینههای آلت دست قرارگرفتن آنان را فراهم کنند (علوی موحد.)42 :1394 ،
 -6نفوذ در مراک فرهنگی )A6( :دشمن که تاکنون از توطئههای نظدامي و سیاسدي مکدرر خدود بده
نتیجه نرسیده است(امامخامنهای .)38 :1396 ،تنها با هوشیاری مردم و مسئولین همدواره در بدن بسدت
قرارگرفته و با شکست مواجه شده مقابله با انقدالب اسدالمي را تغییدر فرهندگ ارزشدي حداکم بدر آن
دانسته و سعي ميکند با نفوذ دیني و اجتماعي به اهداف شوم خود نائل شود (حداتمي ،پورطهماسدبي،
.)42 :1394
 -7ایجاد دشمنی بین اقشار م ردم )A7( :خداوندد جدلّ جاللده ميفرمایدد :إِنَّمَدا الْمُؤْمِنُدونَ إِخْدوَ ٌ
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یکدیگرند بنابراین میان دو برادر خود صلح و آشتي برقرار کنید و تقوای الهي پیشده کنیدد تدا مشدمول
رحمت او شوید .دشمنان امروز به این نتیجه رسیدهاند که تنها راه رسدیدن بده اهدافشدان ایجداد تفرقده
بین ملل مسلمانان چه در داخل جامعه خود و چه در عرصه بینالملل است(.سبزواری.)42 :1396 ،
روشهای نفوذ فرهنگی
(کد )Bدر هر نوع از نفوذ دشمن به اقتضای زمان و امکانات ابزار و وسدائل متناسدب بدا خدود را،
به کار ميبرد و در نفوذ فرهنگي که خطرناکترین نوع نفدوذ مديباشدد قطعداً قدویتدرین و مدؤثرترین
ابزارها و روشها به کار گرفته خواهد شد که برخي از آنها به شرح زیر است:
 -1رخنه در باورهای دینی و انقالبی )B1( :دین و باورهای دیندي مهدمتدرین نقطده اتکدای جامعده
اسالمي ما است و به همین دلیل بیشترین برنامهریزی دشمنان بده ایدن کدانون بدر مديگدردد .یوسدف
یورشلیمي ،مدیر مرکز مطالعات رژیم صهیونیستي و یهود در اینباره اظهار داشت :تمدام مشدکالت مدا
ریشه در هویت ایرانیان دارد که بخش قابل توجهي از آن وابسته به باورهدای مدذهبي آنهاسدت .پدس
تالش برای از بین بردن یا کمرنگ کردن مظاهر اعتقادی اسدالمي مانندد رعایدت حجداب و ...اولویدت

مقالۀ پژوهشی :راههای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن  /...رشید خلف زاده و همکاران

فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات()10/انصاریان .)516 :1374 ،مؤمنان بدرادر

نخست عملیاتي ماست که در این مسیر به استفاده از تمامي ابزارهایي کده در اختیدار داریدم ،بده ویدژه
رسانهها به شدت پایبندیم (سایت وزارت اطالعات .)4 :1395 ،راس بدرن ،محقدق مرکدز مطالعدات
پیشرفته یهودی دانشگاه پنسیلوانیا تأکید دارد :با استفاده از تمام ابزارها باید فضای دینگرایدي و اخدالق
در جامعه جوانان ایران که اساسيترین راهبرد بدرون رفدت جمهدوری اسدالمي ایدران از چدالشهدای
متعددی نظیر جنگ ،تحریم و ...است را پاک کرده و اخالق دیني را از این جامعه دورکرد کده در غیدر
این حالت هر برنامهای با شکست روبه رو خواهد شد(.نوروستا.)19 :1398 ،
 -2القای ناامیدی نسب

به آینده کشور )B2( :ایجاد ناامیددی بدین عمدوم مدردم بزرگتدرین هددف

دشمنان نظام و انقالب بوده و دشمن ميکوشد در جبهههای فرهنگي و اقتصادی مردم را ناامید کندد و
چنین القأ کند که نظام نفسهای آخر حیات خود را مديکشدد و دیگدر راه حلدي بدرای نجدات مدردم
نیسددت (سددایت وزارت اطالعددات .)8 :1395 ،آریدده اسددتاو ،مدددیر مرکددز تحقیقددات سیاسددي رژیددم
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صهیونیستي یکي از اهداف این مرکز را چنین بیان ميکند :ناکارآمد نشان دادن سند چشمانداز 20سداله
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)25بهار 1400

مهمترین اولویت عملیاتي مرکز است؛ چراکه صرف نظر از محتدوای آن ،آغداز حرکداتي اسدت کده بدا
منافع ما در تضاد کامل است (علي آباد.)247 :1397 ،
 -3دروغ پراکنی و شایعهسازی )B3( :با توجه بده گسدترش و توسدعه روز افدزون ابدزار و وسدایل
ارتباطي درسطح جهان و با درنظر داشدتن پیچیددگي فعالیدتهدای اطالعداتي کشدورهای قدرتمندد و
استعمارگر در میان کشورها و ملل جهان و بدا لحداظ کدردن تأثیرهدای عمیدق دروغ پراکندي و شدایعه
پردازی در افکار عمومي ،امروز این موضوع در بسیاری از جوامع بده یدک آسدیب جددّی اجتمداعي و
بعضاً به یک بحران تبدیل شده است(.علي آباد.)247 :1397 ،
 -4فسادانگی ی در بین جوانا  )B4( :ما در عصری زندگي ميکنیم که جهان بده شددت در مادیدات
غلتیده و یک سره غرق در جاذبههای دنیایي شده است .خأل عظیم و هولنداکي از معنویدت در جوامدع
بشری پدید آمده و زمینههای فساد و بيبندوباری به اوج خدود رسدیده اسدت .جواندان نیدز در چندین
روزگاری عالقهمندند که به نوعي عطش خود را در زمینه غرایز و تمدایالت نفسداني فدرو نشدانند .بدا
توجه به این اصل یکي از روشهای قددیمي دشدمنان بدرای از بدین بدردن فرهندگ ارزشدي ملدتهدا
خصوصاً فرهنگ اصیل اسالمي ،فساد انگیزی است (نوروستا.)19 :1398 ،
 -5ایجاد اخ الف و تفرقه افکنی )B5( :یکي از اصول مهمي است کده اسدتعمارگران همدواره از آن
در سلطهجویي خویش بر ملل مستضعف جهان بهدره بدردهاندد .جملده معدروف یکدي از سدردمداران
استعمار «تفرقه بینداز و حکومت کن ناشي از همین اصل است (علي آباد.)247 :1397 ،
انواع نفوذ فرهنگی (کد)C
 -1تهاجم فرهنگی )C1( :اصطالح تهاجم فرهنگى؛ یعنى اعمال قدرت به منظور اشداعه ارزشهداى
فرهنگى ام ریالیسم در میان ملل جهان سوم و خفه کردن فرهنگ این ملتها اسدت .بده عبدارت دیگدر
تهاجم فرهنگى به این معناست که یک مجموعه سیاسى یا اقتصدادى بدراى اجدراى مقاصدد خدود بده
بنیانهاى فرهنگى آن ملت هجوم مىبرد .تهاجم فرهنگى براى بياعتقادکردن نسدل ندو بده دیدن و بده
اصول انقالبى انجام مىگیرد .حضرت آیتاهلل خامنهای(مدظلهالعالي) از آغاز دهه 1370این مسئله مهدم را کده
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 -2شبی و فرهنگی )C2( :حضرت آیتاهلل خامندهای(مدظلدهالعالي) شدبیخون فرهنگدي را بدا واژههدایي
چون«غارت» و «قتل عام فرهنگي» توصیف ميکنند (حسیني و ملکوتیان.)60 :1399 ،
 -3ناتوی فرهنگی )C3( :ناتوی فرهنگي اصطالحي است که بیان کننده وضعیت تعامل فرهنگي جوامدع
پس از فروپاشي شوروی سابق ميباشد ،دورهای که با از بین رفتن کمونیسم ،فرهندگ لیبدرال-دموکراسدي
غرب به عنوان نهایت تمدن و آرمان بشری و ایدئولوژی بي رقیب در جهان مطرح شد (دوستدار و ذوقي،
 .)49 :1398ناتوی فرهنگي اصطالحي است که در سال  1999خانم فرانسیس استیونر ساندرز در در کتابي
با عنوان با عنوان جنگ سرد به کار برد .خانم ساندرز در این کتاب نشان داد که بخدش عملیدات بینالملدل
سیا فرهنگي حرکتي را آغاز کردند که به ایجاد شبکه فرهنگي غول آسایي در سراسر جهان انجامیده است.
ساندرز این شبکه را ناتوی فرهنگي نامید .مقولهای که در گفتمان آیتاهلل خامنهای(مدظلهالعالي) به عنوان نداتوی
فرهنگي نام برده ميشود ،مرحله واپسین توطئههای دشمن در عرصه فرهنگ پدس از تهداجم و شدبیخون
است .ایشان با توجه به اینکه دشمن به فراخور شرایط و روحیات جامعده ،نسدخههدای مختلفدي را بدرای
استحاله فرهنگي جامعه اسالمي ایران ،تجویز ميکند (بیاباني.)6 :1387 ،

مقالۀ پژوهشی :راههای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن  /...رشید خلف زاده و همکاران

دشمن فرهنگ ملت ایران را هدف قرار داده ،مورد تأکید قرار دادند (دوستدار ،ذوقي.)49 :1398 ،

اب ارهای نفوذ فرهنگی
 -1بهرهبرداری از وسای ارتباط جمعی :وسایل ارتباط جمعي به دلیدل ویژگدي بسدیار مدورد توجده
عامالن تهاجم فرهنگي است ازجمله :پوشش فراگیدر ،قابلیدت آمدوزش ،غیرتخیلدي داشدتن ،قابلیدت
تطابق داشتن با فهم عوام و فرازمان بودن وسایل ارتبداطي بدا قابلیدتهدا و ویژگديهدای خدود اسدت.
متأسفانه این ابزار شمشیر دو لبهای است که استکبار جهاني لبه مخرب و فساد انگیدز آن را بدرای قطدع
ریشههای فرهنگي یک کشور به کار ميگیرد .امروزه فرهنگ غرب بر وسایل ارتباط جمعدي در جهدان
تسلط داشته و از طریق خبرگزاریها و شبکههای رادیدو و تلویزیدون و سدینما علیده انقدالب اسدالمي
فعالیت ميکند ( علي آباد.) 247 :1397 ،
 -2م صوالت سینمایی :از راه صدور فیلمهای سدینمائي و ...کده براسداس فرهندگ بديبندد و بدار و
رعایت نشدن نکات اخالقي و زمینه تحریک جنسي ساخته ميشوند تا حریم مقدس محرم و ندامحرم
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کمرنگ شود و جوانان دختر و پسر به بلوغ زودرس و تحریک جنسي دچار گردند و پردههدای حیدا و
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شرم ،از بین رفته و زمینه فساد خود به خود فراهم شود (علي آباد.)247 :1397 ،
 -3ترویج برهنگی :خداوند در قرآن ميفرماید :اى پیامبر به زنان و دخترانت و بده زندان مؤمندان بگدو
پوششهای خود را فروتر گیرید .این کار براى اینکه از کنیزان و آلودگدان شدناخته شدوند و مدورد آزار
قرار نگیرند [به احتیاط] بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است( .سوره األحزاب ،آیه  )59ایدن بخشدي
از اهمیت و فلسفه حجاب در قرآن مجید است و از سویي پوشش زنان مؤمنه در جهت حفظ آرامدش
و زیبایي آنها در نظر گرفته شده است .ابداع و ترویج مدهای لباس و پوشاک به ویژه لباسهای زنانده
که به تدریج عفاف را از دختران و زنان سلب مينماید و هم اکنون آثار احیاء و زنده شددن ایدن شدیوه
شوم که در جامعه انقالبي ایران به چشم ميخدورد ،یکدي از ابزارهدای نفدوذ فرهنگدي دشدمن اسدت
(حسیني نژاد ،ملکوتیان .)60 :1399 ،
 -4آموزش زبا  ،ترجمه و اصطالحات :آموزش به سبک غربي یکي از روشهای اسدتعماری نفدوذ
در کشورهای جهان سوم بوده است .یکي از کارکردهای پنهان این برنامههای آموزشي که در ظداهر بده
منظور پیشرفت علمي در این کشورها اجرا شده ،زمینهسازی برای پذیرش فرهنگ بیگانه و برتر جلدوه
دادن آن و انهدام فرهندگ ملدي بدوده اسدت .زبدان مديتواندد مهدمتدرین ابدزار نفدوذ فرهندگ بیگانده
باشد(.حاجي رستملو.)42 :1394 ،
 -5فضای مجازی و شبکههای اج ما ی :امروزه فنآوریهای جدید ارتباطي موجدب ظهدور فضدای
مجازی در کنار جهان واقعي شده است.و از ویژگيهایي چون بديمکداني ،محددود نبدودن بده قدوانین
مدني متکي بر دولت -ملتها ،قابل دسترسدي بدودن هدمزمدان و برخدورداری از فضداهای فرهنگدي،
اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسي جدید برخوردار است .امروزه شبکههای اجتمداعي بدین جواندان محبوبیدت
زیادی کسب کرده است .این شبکهها در عین حال که فضاهایي برای یافتن دوستان جدید ميباشند یدا
دوستان قدیمي خود را در جریان تغییرات زندگي خود قرار ميدهند ،مکانهایي برای تبادل نظدر مدي-
باشند که جوانان در آن عقاید و نظرهای خود را با یکدیگر به اشدتراک مديگذارندد .ایدن شدبکههدا از
سویي به عنوان یکي از گونههای رسانههای اجتماعي امکانات تعاملي قابدل تدوجهي را بدرای کداربران
اینترنتي فراهم و در افزایش مشارکت شهروندان در برخي فرایندها مؤثر بودهاند .بدارزترین کارکردهدای
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ناامني درجریان وقایع پس از انتخابات سال  1388است .در نتیجه شبکههای اجتمداعي کدارکرد امنیتدي
نیز پیدا ميکنند و هدف از آن نیز تأثیرگذاری بر اراده ،افکدار و احساسدات مخداطبین و در نهایدت بده
تسلیم کشاندن جامعه هدف است (بندهعلي.)8 :1397 ،
راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی
برای مقابله و مبارزه با نفوذ فرهنگي ،راهکارهای متعدددی بیدان شدده کده در ادامده بده برخدي از
مهمترین آنها در حوزههای خانواده ،فرهنگ و هنر ،تاریخ و سرزمین ،زبان و فضای مجدازی پرداختده
ميشود .در پایان نیز توصیههایي در حوزه اقدامهای اطالعاتي ارائه ميگردد.
 -1در حوزه خانواده :از منظر جامعه شناختي خانواده واحدد بنیدادین جامعده و بدا هدویتي حقیقدي و
مهمترین رکن در جامعهپذیری ،فرهنگپذیری و انتقال فرهنگ در جامعه محسوب ميشود .در کشدور
ما بيتردید یکي از مؤثرترین و کارآمدترین عاملهای تأثیرگذار بر فرهنگ پویا ،فراگیر و منسجم ،نهداد
خانواده است.
با توجه به موارد باال ،برخي اصولي که باید در سیاستهای فرهنگدي خدانواده محدور ،بایدد مدورد
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منفي این شبکهها ،سوء استفاده دشمنان کشورمان از شبکههای اجتماعي بدرای گسدترش آشدوبهدا و

توجه قرار گیرد:
الف -محوریت یافتن نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادی و سدنگ بندای جامعده اسدالمي ایراندي و
کانون رشد و تعالي انسان ،پشتوانه سالمت ،بالندگي ،اقتدار و اعتالی معنوی کشور و نظدام جمهدوری
اسالمي ایران است (ارجیني و حسیني نژاد.)270 :1399 ،
ب -معطوفسازی رویکرد حرکت نظام سیاستگذاری کشور به ایجاد جامعدهای خدانواده محدور
و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلي آن بر پایده الگدوی اسدالمي بده عندوان مرکدز تربیدت
اسالمي فرزند و کانون آرامش بخش.
پ -مدیریت فرهنگ ملي خدانواده محدور و ارتقدای بخدش کارکردهدای خدانواده شدامل فرآیندد
بازشناسي ،آسیبشناسي ،بر پایه هویت اصیل اسالمي -ایراني و جهتدهي آن با توجده بده مقتضدیات
و شرایط محلي ،ملي و جهاني است (حسیني نژاد ،ملکوتیان .)60 :1399 ،
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ت -طراحي مجموعهای منسجم و هماهنگ از جهدتگیدریهدا و اهدداف مرحلدهای بدرای نهداد
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خانواده در تعامل با سایر نهادها و کارگزاران فرهنگي به نحوی که در افق زماني تعریف شدده در سدند
چشمانداز دست یافتني باشد.
 -2در حوزه فرهنگ و هنر (سینما و رسانه)
 -1ایجاد خودباوری ملي از طریق نمایش اقتدار ،وحدت و امنیت کشور توسط دسدتگاههدای مسدئول
به ویژه صدا و سیما (حسینينژاد و ملکوتیان.)60 :1399 ،
 -2نمایش همگرایي و همبستگي ملي به عنوان ویژگي برجسته فرهنگي ایرانیان به خصدوص در برابدر
دشمن خارجي.
 -3برجستهسازی مشترکات هویت اقوام با هویت ملي ایران.
 -4توجه به سبک ایراني اسالمي در زندگي با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي).
 -5آگاهي رساني در زمینه شبکههای تفرقه آمیز ماهوارهای.
 -6توجه ویژه به هنر ایراني به ویژه موسیقي که قدرت جذب باالیي را در میان جوانان دارد (همان).
 -3در حوزه تاریخ ،سرزمین و میراث فرهنگی
 -1توجه به تاریخ مشترک اقوام زیر نام ایران ،اسطورهها ،قهرمانان و شخصیتهای ملي مشترک.
 -2ساخت سریالهای فاخر تاریخي و توجه به نقش بیگانگان در غارت اموال ملي ایران در طول تاریخ.
 -3توجه ویژه به میراث ایراني به ویژه آن بخشي کده در ایدران فرهنگدي جداری بدوده و در معدرض
مصادره است.
 -4توجه به نقش اقوام و اقلیتهای دیني در جنگ تحمیلي و دفاع از میهن (سبزواری.)54 :1396 ،
 -4در حوزه زبا  :زبان و اندیشه رابطه تنگاتنگي دارند به طوری که زبان شکل دهنده اندیشده بدوده و بدا
ابزار زبان ميتوان به بیان اندیشه پرداخت .با تغییر یک زبان باید تغییر در اندیشه را نیز انتظار داشت .از این-
رو حفظ زبان همواره در زمره سیاستهای دولتمردان قرار گرفته و مقدام معظدم رهبدری(مدظلدهالعالي) نیدز در
بیانات خود تأکید بسیاری بر حفظ و گسترش زبان فارسي دارند (حاجي رستملو.)42 :1394 ،
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در حوزه فرهنگ ملي ،ایرانیان دارای عناصر فرهنگي خاص خود هستند که از یدک تداریخ پرفدراز
و نشیب و یک پیشینه تمدني طوالني نشأت ميگیدرد .در ایدن میدان ،فرهندگ ایراندي کده نده تنهدا بدا
چارچوب جغرافیایي و سرزمیني فالت ایران بلکه با شیوه زیستن ،شیوه تعامل اقوام ایراندي بدا طبیعدت
و محیط ،شیوه تفکر و رویکرد آنها در پذیرش باورها و ارزشهای برتر از فرهنگهای دیگر و شدیوه
نگاه به جهان و تفسیر آن تعریف ميشود ،نقش تعیین کننده فرهنگي خود را در طول تاریخ ایفدا کدرده
و بسترساز نحوه گذر ایرانیان از شرایط مختلف محیطي در طول تاریخ بوده است.
انقالب اسالمي ایران را باید یک انقالب جامع و همهجانبه دانست کده اعدتالی فرهنگدي و تعدالي
روحي ازجمله اهداف اصلي آن بوده است .بدا پیدروزی انقدالب اسدالمي در ایدران ،اسدتکبار مندافع و
اهداف خود را از دسترفته دید و برای بازیابي آنها شیوههای گوناگوني را به کدار گرفدت کده تحدریم،
جنگ تحمیلي ،نفوذ و ...از آن جمله ميباشند.
بدون تردید «نفوذ فرهنگي» برای رسیدن به اهدداف خدود از همده تواندایيهدا ،شدیوههدا ،ابدزار و
راهکارها استفاده کرده و هدف آن انهدام عقبه نظام اسالمي و دین و اخالق مدردم جهدت برانددازی یدا
بيمحتواکردن جمهوری اسالمي است .دشمن در عرصه فرهنگي در پدي اندلسدي دیگدر اسدت تدا بده
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ن یجهگیری

آساني اهداف از پیش تعیین شده را فتح کند.
در حال حاضر گفتمان فرهنگي مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي) ،گفتمداني ویدژه بدا خطدوط و چدارچوب
منسجم ،روشن و دوراندیشانه است .این گفتمان یک مجموعه جامع محسوب شده و مراحل مختلفي را به
فراخور شرایط و بستر جامعه در بر ميگیرد .از اینرو توجه به گفتمان فرهنگي مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي)

یکي از واجبات در راستای آگاهي و ارتقای بینش سطوح مختلف جامعه به شمار ميآید.
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قرآن کریم ترجمه استاد حسین انصاریان (  .)1374قم :نور.
امامخامنهای ،سیدعلي ،رهبر جمهوری اسالمي ایران ( .)1378راهبردها در کالم والیت ،تهران :فرهنگ اسالمي.
امامخامنهای ،سیدعلي ،رهبر جمهوری اسالمي ایران .)1396( ،مقالهها و خطبهها ،تهران :فرهنگ اسالمي.
امامخمیني(ره) ،روحاهلل .)1371( ،صحیفه نور ،ج 1و ،2تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمیني(ره).
ابوالحسن شیرازی ،حبیب اله و سویلمي ،مرتضي (« .)1399خوانش تاثیرات هویتي «جهادکبیر» بر زیست -
سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران» ،فصلنامه راهبرد سیاسي ،دوره  ،4شماره  ،12صص .95-121
بنایانیان ،حسن (« .)1388مهندسي فرهنگي از نظر تا عمل در جامعه ایران» ،ماهنامه فرهنگي تحلیلي سوره ،شمار.14
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بیرو ،آلن )1370( ،فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمه باقر ساروخاني ،تهران :مؤسسه کیهان.
پایگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبری.
تهاجم فرهنگي و جنگ نرم سازمانهای اطالعاتي علیه ایرانwww.vaja.ir -

جزوه آموزشي درآمدی بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگي و نحوه مقابله با آن ( .)1392انجمن اسالمي دانشجویان
دانشگاه ارومیه.
جمشیدیان ،هادی (« .)1392از تهاجم فرهنگي تاجنگ نرم مبتني بردیدگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالي)» ،فصلنامه
اطلالعاتي ،شماره  ،11تهران :مرکز آموزشي پژوهشي شهید صیاد شیرازی.
حاتمي ،حمیدرضا و پورطهماسبي ،ملیحه (« .)1394نفوذشناسي بازخواني اندیشههای مقام معظم رهبری» ،فصلنامه
مطالعات عملیات رواني ،شماره .42
حاذق ،حمید (« .)1394خاستگاه و بسترهای نفوذ فکری فرهنگي سیاسي با تاکید بر نفوذ آمریکا» ،فصلنامه مطالعات
عملیات رواني.
حاجي رستملو ،قدرت (« .)1394آموزش زبان انگلیسي به مثابه ابزار نفوذ فرهنگي» ،فصلنامه مطالعات عملیات
رواني ،شماره .42
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نظام سلطه و راهکارهای مقابله با آن با تأکید بر اندیشههای مقام معظم رهبری» ،فصلنامه
مطالعات انقالب اسالمي ،شماره .60
حسینينژاد ،بيبي راضیه ،ملکوتیان ،مصطفي ( .)1399چیستي و چرایي نفوذ فرهنگي نظام سلطه و راهکارهای
مقابله با آن با تأکید بر اندیشههای مقام معظم رهبری  ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي ،شماره .60
حیاتي علي آباد  ،سیدروحاهلل ( « .)1397نگاه قرآني به شایعه و شبهه دو روش نفوذ فرهنگي دشمن از طریق
رسانه» ،مجله معرفت ،شماره .247
خاتمي سبزواری ،سید جواد ،بقیعي ،زهره (« .)1396واکاوی مسئله نفوذ فرهنگي در کالم مقام معظم رهبری با تکیه
بر آیات قرآن» ،مجله فرهنگ در دانشگاه آزاد اسالمي.
دارک علمي ایران  -پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانwww.irandoc.ac.ir/irandoc -
دال،رابرت ،استاین بریکنر ،بروس ( .)1392تحلیل سیاسي مدرن ،ترجمة حمیرا مشیرزاده ،تهران :فرهنگ جاوید.
ذوقي ،صفياهلل و رضا دوستدار (« .)1398راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگي دشمن از نظر رهبری و بررسي مفهوم
نفوذ در اندیشههای سیاسي آیتاهلل خامنهای» ،فصلنامه علمي بصیرت و تربیت اسالمي ،شمار .49
رستمي ،ابراهیم ( .)1392حدیه نور ،قم :جمال.
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حسینينژاد ،بيبي راضیه ،ارجیني ،حسین (« .)1399نفوذ فرهنگي سازوکارهای اعمال نفوذ فرهنگي

زورق ،محمدحسن ( .)1397ارتباطات و آگاهي ،جلد اول ،تهران :سروش.
عقیدتي سیاسي دفتر فرماندهي معظم کل قوا .)1396( ،ستیز با تهاجم فرهنگي غرب ،تهران :ستاد کل.
علوی موحد ،علیرضا (« .)1394نفوذ فرهنگي رویکرد متعاليگرایانه مبتني بر دی لماسي نظام سلطه ویژگيها و
راهکارهای مقابله» ،مجله مطالعات عملیات رواني ،شماره .42
مصباح یزدی ،محمدتقي ( .)1392تهاجم فرهنگي ،تهران :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امامخمیني(ره).
نوروستا ،زهرا (« .)1398نفوذ سیاسي و فرهنگي دشمن در دولت ایران بعد از انقالب» ،نشریه مطالعات راهبردی
علوم انساني و اسالمي ،شماره .19
الواني ،سیدمهدی ( .)1386مدیریت عمومي ،تهران :ني.
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