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 های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشة رهبر معظم انقلاب اسلامی راه

 ای)مد ظله العالی(آیت الله خامنه
                                                                                پژوهشی :قالهنوع م

 9قاسم خانجانی 

 24/99/9317تاریخ پذیرش:                                   09/27/9317تاریخ دریافت: 

 چکیده
ابله با آن در اندیشة رهبر معظم انقلاب های مقهدف از این تحقیق، شناسایی نفوذ فکری و فرهنگی و راه     

است. روش تحقیق در اینن نوشنته، توصنیفی تحلیلنی اسنت  نه بنا اسنتفاده از روش  (العالی مدظله)اسلامی 

های ایشان اسنتخرا  شنده اسنت. بنر ها از مجموعه بیانات و سخنرانیای و بر اساس گردآوری داده تابخانه

ایشان، نفوذ فکری و فرهنگی هم خطرنا تر و هنم مانندگارتر اسنت. این اساس روشن خواهد شد  ه از نظر 

از همین رو تخریب و تأثیر منفی این نوع نفوذ از انواع دیگر بسنیار بیشنتر و البتنه راه مقابلنه بنا آن نینر بسنیار 

تر است. مهمترین خطر این گونه از نفوذ، بی هویتی، سکولاریره شدن، سیطره و تسلط فرهنگ غربنی پیچیده

و  (العنالی مدظلنه)ای و استحاله است  ه در این نوشته، با تأ ید بنر اینن خطنرات از نگناه آینت اللنه خامننه

 دشنمنی از غفلنت عندم و های مقابله با این خطرات نیر پرداخته شنده اسنت. هوشنیاریپیامدهای آن، به راه

 بنا انقلاب و مقابله مبانی و قلابان شعارهای مبنای بر فرهنگ فرهنگی، مدیریت تهاجم و نفوذ به دشمن، باور

 هاست  ه در این نوشته بدان پرداخته خواهد شد. استحاله از جمله این راه

 ای.نفوذ، استحاله، دفاع، اندیشه، آیت الله خامنه  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

نفوذ در ابعاد مختلف آن از مباحثی است  ه بسیار مورد توجه و هشدار رهبر معظم      

های مختلفی در دیدارهای قرار دارد و آن بررگوار با عبارت (العالی مدظله)انقلاب اسلامی 

اند. باید توجه داشت  ه مفهوم نفوذ، تنها متعدد با مسئولان و مردم از خطر نفوذ سخن گفته

یک واژه و یا اصطلاح تکراری نیست  ه از ناحیه ایشان برای رفع تکلیف مطرح شده باشد؛ 

رود  ه سبب شده است شمار میبه انقلاب معظم رهبر بسیار مهم هایدغدغه از یبلکه یک

های مختلف آن را تکرار  نند تا بلکه اثر داشته باشد و بتواند به هشیاری ایشان به مناسبت

 فکری و فرهنگی همگانی و در نتیجه پیشگیری از آن بیانجامد. یکی از انواع نفوذ، نفوذ

یابد و اگر پیش از آن  ه اثرات ن و یا دوستان نادان به جامعه راه می ه از ناحیة دشم است

گیری نشود یا در صورت رخ دادن آن، درمان نشود مخرب خود را داشته باشد از آن پیش

انجامد و چنان از درون جامعه را متلاشی های اعتقادی و دینی میبه سرعت به تخریب پایه

 درمان آن وجود نخواهد داشت. خواهد  رد  ه دیگر هیچ راهی برای

شاید به سبب همین حساسیت و اهمیت موضوع است  ه رهبر معظم انقلاب اسلامی در      

بیانات مختلف و در دیدارهای متعددی با مسئولان و مردم این بحث را مورد توجه قرار داده 

وار به هنگام هر چند آن بررگ. اندو همگان را از گرفتار شدن در دام نفوذ برحذر داشته

سخن گفتن از نفوذ، ابعاد مختلف نفوذ فردی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فکری و فرهنگی 

اند اما تأ ید فراوان ایشان بر نفوذ فکری و فرهنگی و نفوذ جریانی را مورد توجه قرار داده

 نشان دهندة آن است  ه دایره و وسعت تخریب نفوذ فرهنگی بسیار خطرنا تر و مقابله با

 تهاجم به نسبت بودن صدا بی و آرام دلیل به فرهنگی نفوذ آن بسیار دشوارتر است. چرا ه

 هویت در بنیادی تغییر هدف با فرهنگی نفوذ دارد. خطرنا تری روند فرهنگی شبیخون و

 دارد قصد دشمن گفت توانمی حقیقت در. است ایران ملت مانند هاییملت روحی و ذهنی

 غرب اهداف مبنای بر را آنها اصلی هویت و باورها ها،ارزش م،مرد فرهنگ در نفوذ با
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 نمادهای و غربی زندگی غربی، هویت طالب و شیفته جامعه مردم  ه نحویبه دهد تغییر

 .شوند و هویت خود را فراموش  نند غربی

 مفهوم شناسی  .8

ذ با ضمه نون نیر در لغت، نَفوذ با فتحه نون به معنای رسا و درگذرنده در هر  ار و نُفو     

به همین معنا و معانی دیگر از جمله روان شدن و جاری شدن فرمان و نامه، اثر  ردن و 

(. در اصطلاح نیر به 02202، 93، 9373دخول در چیری و فرورفتگی آمده است )دهخدا، 

به همان معنای اثر  ردن و رسایی و « نفوذ  ردن»و « نفوذ داشتن»شکل تر یبی مانند 

توان گفت نفوذ به معنی  نش یا قدرتی است  ه یک رود )همان( و میبه  ار می فرورفتن

 ند و به اصطلاح ای را بدون اعمال آشکار زور یا بدون اعمال مستقیم فرمان تولید مینتیجه

-عبارت از اعمالی است  ه مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می

گری ) ه به تاریخچه آن (. بر اساس همین تعریف، نفوذ و نفوذ940، 9386شود )الوانی، 

اشاره خواهیم  رد( به دانشی تبدیل شده است  ه در ادبیات سیاسی  اربرد بسیاری دارد. 

انقلاب )مدظله العالی( برای هشدار در بارة نفوذ تنها از  معظم البته باید توجه داشت  ه رهبر

اند  ه هر چند  ار بردهند بلکه  لمات مختلفی را در این باره بهاواژة نفوذ استفاده نکرده

های اند ی میان این واژگان وجود داشته باشد، اما ممکن است با نگاه دقیق ادبی تفاوت

آنچه مورد نظر ایشان بوده و هست یک مفهوم وسیع و گسترده است  ه بیش از  اربرد 

هایی مانند رخنه، تهاجم، شبیخون فرهنگی، جنگ گیرد. واژهمعنایی واژة نفوذ را در بر می

نرم، استحاله فرهنگی و حتی واژة جاسوسی از  لماتی هستند  ه هرچند از نظر اشتقاق و 

هایی داشته باشند اما مفاد همة آنها و مفهوم برآمده از واژه شناسی ممکن است با هم تفاوت

سلامی، تنها یک مفهوم و برداشت است این واژگان، به ویژه در اندیشة رهبر معظم انقلاب ا

 ه همان رخنه و نفوذ دشمن در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد جامعه به منظور تغییر 

 اعتقادی و اخلاقی جامعه است.
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ای استفاده شود مهم آن است  ه بر این اساس، مهم نیست  ه در این باره از چه واژه     

و اخلاق فردی و اجتماعی جامعه است و به این منظور  هدف دشمن تغییر اعتقادات، رفتار

ای نیر استفاده خواهد  رد. از همین رو رهبر آگاه و فهیم انقلاب در از هر سلاح و حربه

مواقع مختلف و متعدد با استفاده از واژگان مختلفی این خطر را گوشرد  رده و خطرات 

 اند.هاین نوع تهاجم و نفوذ فکری و فرهنگی را بازگو  رد

 تاریخچه نفوذ دشمن در ایران .2

ویژه پس از های اخیر و بههر چند بحث نفوذ دشمن و هشدار نسبت به آن در دهه     

رود اما باید توجه داشت  ه بحث نفوذ، در ابعاد مختلف آن،  ار میانقلاب اسلامی بیشتر به

پاپ  9600د در سال انگردد. چنان  ه گفتهمیبه چند قرن پیش از انقلاب اسلامی باز

 congregatio(  نگره پروپاگاندای ایمانی )pope griegory xvگریگوری پانردهم )

de propaganda fideعنوان سلاح  لیسای  اتولیک بنیان نهاد؛ هدف از تأسیس ( را به

توان این نهاد  لیسایی گسترش ایمان به مسیحیت در میان غیرمسیحیان بود. با این اقدام می

وجود آورد  ه امروزه دانش نفوذگری نامیده نمود  ه او برای اولین بار چیری را به ادعا

(. البته  ار رد این دانش 072، 9312 ( )مانهایم،science of infiuenceشود )می

اختصاص به ایران نداشت بلکه از سوی استعمارگران و صاحبان قدرت، در  شورهای 

گرفت  ه قق نفوذ از مجاری مختلفی صورت میشد. تحضعیف یا زیر سلطه اعمال می

قرن پیش از انقلاب اسلامی در ایران  0های آن فراماسونری بود  ه آن نیر حدود یکی از راه

سر هارد »اند اقدامات فراماسونرها در ایران با سفر غیر رسمی تحقق یافت. همچنان  ه گفته

(. موضوع نفوذ، با گذر 01، 9382ی، به ایران آغاز شد )طباطبای 9824در سال « فورد جونر

از این مراحل تاریخی، پس از انقلاب اسلامی اهمیتی بسیار یافت و عموم دشمنان انقلاب 

های اسلامی و ایالات متحده آمریکا را به صورت ویژه بر آن داشت تا از تمام ابرار و راه

ف جامعة اسلامی ایران مؤثر خود در خار  و داخل ایران برای رخنه و نفوذ در ابعاد مختل

 استفاده  نند.
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 چرا نفوذ .9

وجود آید  ه چرا نفوذ؟ یعنی دشمن به هنگام بحث از نفوذ ممکن است این پرسش به     

 ند؟ پیش از پاسخ به این پرسش لازم است به وضعیت ایران از نفوذ چه هدفی را دنبال می

شود تا پاسخ به این پرسش روشنتر پیش از انقلاب اسلامی و مناسبات ایران و آمریکا اشاره 

نظر در اختیار آمریکا قرار داشت و آمریکا بر تمام باشد. ایران پیش از انقلاب اسلامی از همه

ار ان قدرت و اداره  شور تسلط داشت تا جایی  ه حتی در عرل و نصب فرماندهان و 

 امل در اختیار  رد. اقتصاد  شور به طور افراد رده بالای لشکری و  شوری دخالت می

شد. فرهنگ و آموزش و پرورش  شور با آمریکا بود و زیر نظر آمریکا اداره می

شد و در یک جمله ایران و حکومت پهلوی در هیچ یک از سیاستگذاری آمریکا تنظیم می

ای از خود نداشتند. در چنین وضعیتی انقلاب اسلامی ظهور یافت ها هیچ ارادهگیریتصمیم

آمریکا در ایران به خطر افتاد. با استقرار جمهوری اسلامی دست آمریکا از  و تمام منافع

های خود را از همان روزهای نخست نشان داد و ایران و منافع آن قطع شد. آمریکا دشمنی

از هیچ  وششی برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی فروگذار نکرد اما موفق نشد تا آن 

 شور عراق بر ایران تحمیل  رد و در این مرحله نیر موفقیتی   ه جنگی نابرابر را از طریق

 سب نکرد. پس از گذشتن ده سال از استقرار جمهوری اسلامی و شکست آمریکا در 

-های پنهان و برنامهدشمنی با ایران، آمریکا در  نار اقدامات و دشمنی آشکار به دشمنی

موضوع نفوذ بیش از پیش و به شکلی ریری برای جنگ نرم نیر اقدام  رد  ه از این زمان 

جدی در دستور  ار آمریکا قرار گرفت. با این توضیح پاسخ به پرسش بالا بسیار روشن 

است، نفوذ برای  نترل و تسلط بر  شور؛ این هدفی است  ه سردمداران آمریکا حتی در 

ا  ه جان  نند. تا آنجدوستانه با صراحت بیان میهای به ظاهر انسانهدف خود از  مک

ای است برای اعمال نفوذ و  نترل؛ و این های خارجی وسیله مک»گفت: اف  ندی می

است رسالت ایالات متحده آمریکا در تمام دنیا و برای پشتیبانی از بسیاری از  شورها و الا 

 (.20، 9368گردند )سنجر، شوند و یا دچار بلای  مونیسم میاین  شورها یا نابود می
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مین اساس و با همین شناخت دقیق از راهبرد دشمن است  ه رهبر معظم انقلاب )مد بر ه     

 هدف  »اند: هخوبی به این پرسش پاسخ داده و فرمودظله العالی( با تبیین هدف دشمن، به

 و نماید منصرف اسلام راه از  ند؛ عوض را مردم ذهن  ه است این دشمن فرهنگى تهاجم

 و الدنیا خسر بینیممى ما  ه آنچه حسب به خودش،  ه آقایى نآ. سازد ناامید مبارزه از

 نویسند،مى "!اندشده الآخره و الدنیا خسر ایران ملت" ه  نویسدمى داردبرمى است، الآخره

 الآخره و الدنیا خسر ایران، ملت جمله از و عالم مسلمانهاى"  ه  نندمى هم چاپ و

 الآخره و الدنیا خسر این،! است این قصودشم جنگیدند؛ آمریکا با چون چرا؟ ".شدند

 را خود توانست دهد؛ نجات وابستگى ذلّت   از را خود توانست  ه ایران ملت! است؟ بودن

 با ارتباط و پهلوى فاسد ىنشاندهدست منحوس رژیم با اتّصال و ارتباط ننگ و ذلّت از

 نمایش به خود از دنیا در سربلندى و شهامت و شجاعت طوراین و دهد نجات امریکا

 این ما، جوانان این! است؟ الآخره و الدنیا خسر نهد، گام آزادگى ىجاده در و بگذارد

 و الدنیا خسر خدا، راه عاشق و دین باختةدل مرد و زن این ما، مؤمن هاىخانواده

 و نیاالد خسر حقیقتاً گوید،مى را این  ه  سى! اندالآخره و الدنیا خسر خودشان! اند؟الآخره

 و قهر بلاشک هم آخرتشان نکبت؛ دنیاى دنیاشان،. آخرت نه دارند، دنیا نه. است الآخره

 پخش چه براى.  نندمى هم پخش و زنندمى را حرفها این مردم به نسبت. است الهى عذاب

  ار این،.  نند عوض را مردم ایمان اینکه براى  نند؛ مترلرل را مردم اینکه براى  نند؟مى

 ضرر به سیاسى استقلال اوست، ضرر به اقتصادى استقلال  ه دشمنى همان  ار  یست؟

. است فرهنگى تهاجم این،. دشمنند عوامل اینها. اوست ضرر به فرهنگى استقلال اوست؛

 با اینها نیست؛ هم ما مخصوص. دهندمى انجام دشمنان  ه است، ایران ملت با مبارزه این،

 به  شور، فرهنگیان و با  ارگران دیدار در )بیانات « نندىم دشمنى اسلام با و بدند اسلام

 (.92/0/9370، «معّلم روز» و « ارگر روز» مناسبت

 مقاومت  ندمی سعی خود فرهنگی تهاجم در دشمن»اند: ایشان در جایی دیگر فرموده     

 از را گرهاسن و  ند شکنیمقاومت واقع در بیندازد؛ اعتبار و حیثیت از ما مردم میان در را
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 این دهید اجازه نباید. اوست عشق و انگیره و ایمان انسان، یک سنگر مهمترین. ببرد بین

 نیروهای شهدای هایخانواده دیدار در )بیانات «ببرند بین از و بریرند فرو دلها در را سنگر

 (.4/7/9382مسلح، 

 ند و بهترین یبی خاصیت  ردن انقلاب اسلامی هدف دیگری است  ه دشمن دنبال م    

راه برای رسیدن به این هدف نفوذ فکری و فرهنگی است. به همین سبب رهبر معظم انقلاب 

  ندمی ملاحظه را ایگسترده جبهة یک خود مقابل در ما ملت امروز»در بیاناتی فرمودند: 

 استکباری ضد اثر و خاصیت از را اسلامی انقلاب  ه است این درصدد خود توان همة با  ه

 اسلامی جمهوری نگذارد  ه بود این اشسعی جبهه همان انقلاب، پیروزی اول از. بیندازد

 از را اسلامی جمهوری  ه  ردند را خودشان تلاش همة بگیرد؛ پا است، انقلاب مولود  ه

  ردند، اقتصادی محاصرة  ردند، سیاسی اقدام. نتوانستند البته و  ند رشد نگذارند بنیان

  ردند، تجهیر را ملت این دشمنان  ردند، تحمیل ملت این بر سال شته را تحمیلی جنگ

 این به. نتوانستند انداختند، اسلامی جمهوری نظام و انقلاب جان به را درونی هایوسوسه

 آن، حامی آن، مدافع چون  رد؛ ساقط شودنمی را اسلامی جمهوری نظام  ه رسیدند نتیجه

 بحث. اندداشته نگه را نظام این مؤمن انسان یلیونهام است؛ مؤمن مردم سپر ردة هایسینه

 عده یک و است نفر چند به قائم نظام یک وقت یک. نیست اینها بحث و دولت و مسئولین

 به متکی نظام یک وقت یک. ندارد خطری استکبار برای نظام آن نظامند؛ یک مرترقة

 را نظام این است، مردم عمیق پشتیبانی به مردم، دلهای به متکی است، مردم ایمانهای

 امسال بهمن 00 همین ها،راهپیمایی همین. است فهمیده استکبار را این. داد تکان شودنمی

 جوانها حضور علمی، پیشرفتهای. بود پرعظمت و باشکوه بسیار نمایش یک این مردم، شما

 از یاست  س شده پیش از ترزنده خوشبختانه  ه انقلاب شعارهای مختلف، هایصحنه در

 استقلال، به  نندمی افتخار شود؛نمی مواجه انقلاب شعارهای به نسبت شرمندگی با مسئولین

 را نظام  ه دهدمی پرمعنا نشان و پرمغر و معتبر اساسی قانون این به اسلام، به آزادی، به

  م ندتوانمی چه هر نظام محتوای از باید  ه اندرسیده نتیجه این به آنها. داد تکان شودنمی
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 در انسان  ه فرهنگی شبیخون این گفتم، قبل سال چند بنده  ه فرهنگی تهاجم این.  نند

 مختلفی بخشهای در را آن انسان هم امروز و  ردمی مشاهده را آن علائم مختلف بخشهای

 و اسلامی مضمون از خود، محتوای از را انقلاب است؛ قصد این با است؛ نیت این به بیند،می

  ه است حساسی نقاط همان از این،.  نند جدا و  نند تهی خود انقلابی روح از ،خود دینی

 اهمیت هاخیلی. است بهمن نه و بیست قضیة همان مثل هم این. طلبدمی را مردم هوشیاری

 فهم این هم، عمل مرحلة در فهمیدید، را این هاتبریری شما نفهمیدند، را بهمن نه و بیست

 ما ملت باید را حوادث اهمیت. است جور همین مقاطع همة در ید؛بست  ار به را خودتان

 از یکی هم این خود. هوشیارند  املا ملت  نند؛می درک امروز خوشبختانه و  ند؛ درک

 پیدا تحلیل قدرت اند،شده بیدار مردم. است بوده اسلامی جمهوری نظام و انقلاب بر ات

 (.08/99/9387شرقی،  بایجانآذر مردم از جمعی دیدار در )بیانات « ردند

های گوناگون و در مواقع انقلاب به شکل معظم اهمیت بحث نفوذ سبب شده است رهبر     

 مختلفی نسبت به آن هشدار دهند برخی از سخنان ایشان در این باره از این قرار است:

 یک چنانچه اگر  رد؛ شودنمی ملاحظگیبی  رد، شودنمی شوخی فرهنگی مسائل با»

 جور این  رد، جمع بشود  ه نیست اقتصادی هایرخنه مثل آمد، وجود به فرهنگی رخنه

 )بیانات در دیدار« دارد زیادی مشکلات بود، نخواهد ترمیم قابل دیگر آسانی این به نیست،

 زمینه در دشمنان تحرک آما  و هدف» (.92/90/9310رهبری،  خبرگان مجلس با اعضای

رخنه  مراقب باید فرهنگی مسئولان. مردم باورهای و مردم مانای از است عبارت فرهنگ،

 هشیار باید باشند، حساس باید است، خطرناک بسیار فرهنگی هایرخنه باشند؛ فرهنگی

 (.9/9/9313مطهر رضوی،  )بیانات در حرم« باشند

 و گوناگون هایاغواگری و تبلیغات و پول با و بفرستند  شورها به را خودشان ایادی»     

 و اغوا را ملتها از بخشی عالم، ظالم مستکبران چهرة دادن نشان موجه و دادن نشان رنگین

 ترزشت استکبار و استعمار چهرة چون رسید؛ نخواهد جایی به هم این البته.  نند تحریک
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 در )بیانات « ند پنهان را خود ددمنشى  و ستمگری و ظلم تواندنمی حرفهاست؛ این از

 (.91/92/9383 قم، با مردم دیدار

 مقابل در وقتی دشمن.  ندمی حمله جنگ جبهه از فقط دشمن  ه نکنید خیال شما»     

 و انقلاب این بر جبهه، از تواندنمی  ه دید و گرفت قرار اسلامی جمهوری نظام مثل نظامی

 را  ار درون، از و  ند رخنه ملت داخل در  ه  ندمی سعی بشود، پیروز ملت این بر

 ،(ع)مجتبی حسن امام پادگان در بسیج روز ویژه مراسم در بیانات)«نماید شکلم

2/1/9361.) 

 خطرات نفوذ .4

ویژه نفوذ فکری و فرهنگی خطرات جبران ناپذیری به دنبال دارد  ه بخشی از  نفوذ به     

رسد خطراتی  ه ایشان بدان انقلاب آمده است. به نظر می معظم آن در بیانات مختلف رهبر

ای از خطرات نفوذ باشد  ه طیف وسیعی از خطرات را در اند عنوان و نمونهاشاره  رده

شود. در این بخش به برخی از مهمترین خطرات نفوذ فکری و های مختلف شامل میعرصه

 شود:فرهنگی اشاره می

 . تغییر هویت4/8

دم از اهداف تغییر هویت و یا دست  م ایجاد توهم تغییر هویت در فکر و ذهن مر    

آید. البته عوامل استعمار، این دیگری است  ه به دنبال نفوذ فکری و فرهنگی به وجود می

دهند بلکه با  ار را به آسانی و با پرچمی برافراشته و با اعلان عمومی صورت نمی

شود: های دروغین برای رسیدن به این نقطه از دو عامل استفاده میها و وعدهسازیزمینه

ارزش، ابتدایی و نا ارآمد نشان آنکه هویت مستقل و موجود را در میان افراد بی نخست

دهند تا روز نشان دهند. دوم آنکه هویت جدید و مورد نظر خودشان را هویتی برتر و به

بتوانند ذهن افراد را اقناع  نند و از این راه روی آنان اثر بگذارند. یعنی بدیهی است  ه 

توانند بر روی هویت جدید تبلیغ  نند. ادعای ضعف هویت موجود نمی بدون نشان دادن و

پردازند و از این رو از ابتدا به تحقیر، تضعیف، نا ارآمد بودن و  هنه شدن هویت افراد می
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هویتی و وابستگی به فرهنگ غربی سپس هویت جعلی و مورد نظرشان را  ه در اصل بی

  نند.است عرضه و تبیلغ می

به همین سبب رهبر معظم انقلاب روی تغییر هویت از طریق وابسته  ردن  شور  درست     

 است؛ معمول دنیا در پیشرفته  شور و پیشرفت برای هاییتعریف»تأ ید  رده و فرمودند: 

 شور،  شدن فراصنعتی و شدن صنعتی مثلا نمی  نیم؛ رد و داریم قبول را اینها اغلب ما

 را هاشاخص این ما و می  نند ذ ر پیشرفته  شور یک ایبر دنیا در  ه است هاییشاخص

 تحویل ما به  ه وقتی را هاشاخص این باشید داشته توجه منتها. داریم قبول و نمی  نیم رد

  ه است چیرهایی آن، لایلابه در –نیستیم هاشاخص این دهندة تشکیل  ه ما به– می دهند

 این  ه آورندمی میان به را چیرهایی ست؛نی توسعه و پیشرفت هایشاخص جرء آنها دیگر

  ردن وابسته برای میل و ملی شخصیت و هویت با مخالف فرهنگ  ردن صادر

 .(98/8/82بیانات، « ) شورهاست

ای نسبی است  ه در  شور موضوع تغییر هویت نه یک فرضیه، بلکه یک امر تحقق یافته    

ای نیر رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ایران نیر تا حدودی رخ داده و سبب اظهار تأسف

 است ممکن جامعه، اساسی بنیانی تحولات در ما»شده است از این رو ایشان فرمودند: 

  ه را آنچه و  نیم فشاری پا داریم، نیاز  ه آنچه بر و  نیم حفظ را هابنیان اینکه جایبه

  ه  نیم؛ فراموش را خودمان ملی مستقل  هویت  نیم، فراهم خودمان برای نداریم،

 بسیار سرگذشت و داستان اسلامی  شورهای از خیلی و ما  شور در مسئله این متأسفانه

 .(98/8/82بیانات، « )دارد غمباری

 . سکولاریزم4/2

 معظم دنبال نفوذ رخ دهد هر چند در بیانات رهبریکی از خطراتی  ه ممکن است به     

سکولاریسم و افتادن در دام جدایی دین از سیاست انقلاب بدان تصریح نشده باشد، خطر 

دنبال نفوذ محقق شود زیربنای وداع با انقلاب اسلامی و است. این خطری است  ه اگر به

انگارانه در این امر های آن خواهد بود. اگر  سی با نگاهی سادهها و آرمانهمة ارزش
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تواند به این حقیقت کولاریسم میتردید داشته باشد با یک مرور و بررسی ساده در مفهوم س

های مکتب فکری سکولاریسم را ترین شاخصهاند، مهمواقف شود. زیرا چنان  ه گفته

گرایی سیاسی مذموم گرایی و طایفه. قوم0. دین از دولت جداست. 9شمرند: چنین برمی

ان زن و مرد . می4مساوات برقرار است.  -به رغم اختلافات دینی -. میان افراد ملت 3است. 

گذاری است و بر اساس . جامعه منشأ قانون2در قانون احوال شخصی مساوات برقرار است. 

. منشأ حا میت و مشروعیت، حکومت ملت است. 6 ند. نیازها و مشکلات آن را وضع می

های دینی مختلف به . حقوق مذاهب و قومیت8. فرهنگ علمی و عقلانی ارزشمند است. 7

. دین از سیطرة دولت و دولت از سیطرة دین آزاد است 1شود. یرسمیت شناخته م

 (. 942: 9316)سعیدی، 

های یاد شده، به تنهایی با یک مرور اجمالی متوجه خواهیم شد  ه هر یک از شاخصه     

ها را محصول تواند به معنای وداع با انقلاب باشد چه رسد به این  ه همة این شاخصهمی

ی بدانیم و این همان چیری است  ه استکبار جهانی به دنبال آن بوده و نفوذ فکری و فرهنگ

 اند.انقلاب در موارد متعددی به آن هشدار داده معظم هست و به همین دلیل رهبر

انقلاب یکی از اقسام نفوذ را نفوذ جریانی  معظم گذشته از این، با توجه به آن  ه رهبر     

تواند در ابعاد مختلف نفوذ از جمله نفوذ وذ جریانی میاند، بدیهی است  ه این نفدانسته

تواند خطرات بیشتری را به دنبال فکری و فرهنگی نیر راه یابد. اتفاقا این گونه از نفوذ می

دلیل مرموز بودن آن، هم شناخت آن دشوارتر است و هم مبارزه با آن و داشته باشد؛ زیرا به

راین آنچه نباید از آن غافل شد نفوذ جریانی و سازمان تر و دشوارتر. بنابدرمان آن پیچیده

های نفوذی تواند مولد جریانیافته است  ه اگر در بعد فکری و فرهنگی اتفاق بیافتد می

 های دیگر باشد. های مختلف اقتصادی و نظامی و عرصهدیگر در عرصه

ی قرار داده و های ضد فرهنگی را مورد بازشناسبرخی از محققان معاصر، جریان     

مانند فراماسونری،  هاییاند. جریان رده و تحلیل فرهنگی را شناسایی مختلف ضد هایجریان

-های سکولار، فمنیسم،  ثرتپرستی، معنویتگرایی، شیطانابتذال فرهنگی، موسیقی
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ذ (. با مطالعه و دقت در ابعاد نفو90-2: 9381گرایی، ناسیونالیسم و موارد دیگر )خسروپناه، 

های ضد فرهنگی یاد شده، نفوذ فکری توان دریافت منشأ همة جریانجریانی به آسانی می

 و فرهنگی است.

ویژه ها از جمله راسیونالیسم، سیانتیسم، اومانیسم و بهاگر محصول بسیاری از ایسم     

لیبرالیسم، تفکر سکولاریسم باشد، بدون تردید سکولاریسم خود محصول نفوذ فکری و 

های جدی و مکرری از جانب همین دلیل دربارة آن هشدارها و نگرانینگی است  ه بهفره

 انقلاب مطرح شده است. معظم رهبر

 شاند بلکه در تنها در بعد اعتقادی انسان را به سکولاریسم مینفوذ فکری و فرهنگی نه     

ایش پیدا  ند. نفوذ رفته به اخلاق سکولار نیر گرشود انسان رفتهبعد اخلاقی نیر سبب می

فکری و فرهنگی و دعوت به  نار زدن افکار سنتی و گرایش به مدرنیته و تجددگرایی 

شناسان با تفسیم جوامع به محصولی جر سکولاریسم اخلاقی نخواهد داشت. برخی از جامعه

دانند و معتقدند با انتقال های سنتی میدو دستة سنتی و مدرن، عقاید دینی را ویژة ساخت

های اخلاقی مردم جوامع سنتی به ساخت مدرن، تحولات بنیادی در باورهای دینی و ارزش

تنها در جوامع مدرن  ار رد خود را از دست ها نهشود؛ زیرا این باورها و ارزشایجاد می

شود )سربخشی، دهد، گاهی به موانعی در راه رشد و ترقی فردی و اجتماعی بدل میمی

9388 :0007.) 

ای  ه باید بدان توجه داشت این  ه برخی ممکن است بر این باور باشند  ه به کتهن     

لحاظ فکری به دلایل مختلف سکولاریره  ردن جامعة اسلامی وجود ندارد. ناسازگاری 

بنیادین اسلام و سکولاریسم، فقدان مشکلاتی  ه مسیحیت و غرب مسیحی را به وادی 

گروی از مهمترین دلایل این عده ام در مقابله با عرفیهای اسلسکولاریسم راند و توانایی

(. اما مهم آن است  ه حتی اگر بپذیریم 09: 9387برای مدعایشان است )ر.ک: شا رین، 

به دلایل یاد شده امکان سکولاریره  ردن در مرحلة فکر و اندیشه وجود نداشته باشد، اما 

اد و سرانجام نابودی حکومت اسلامی هم تجربة  هن مربوط به اندلس  ه منجر به روا  فس
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ای از خلق و خوی جوامع اسلامی از جمله جامعه در اندلس شد و نیر تجربة فعلی در پاره

دهد  ه سکولاریره  ردن اخلاقی  املاٌ محتمل و بلکه امری تحقق یافته ایران نشان می

 است.

لاریره  ردن مسلمانان با البته در این بخش توجه به این نکته بسیار مهم است  ه سکو     

عرفی  ردن دین و اسلام دو مقوله سراسر مجرا است  ه نباید آن دو را در هم آمیخت یا 

یکی پنداشت. آنچه برخی از بررگان بر آن تأ ید دارند اینکه عرفی شدن دین یا فقه، یک 

رب اندیشة وارداتی است و در واقع  پی برداری روشن از بستر اصلی این اندیشه در غ

 (. 92: 9387وجه با اسلام و جامعه اسلامی سازگار نیست )سبحانی، هیچمسیحی است  ه به

روشن است  ه دین اسلام و فقه پویا و همیشه زندة آن  ه از پشتوانة وحی و استدلال      

گاه قابل عرفی شدن و سکولاریره شدن نیست؛ اما اخلاق برد، هیچقوی عقلانی بهره می

امعه و در نتیجه اخلاق اجتماعی آنان اگر با احکام اسلام فاصله پیدا  ند فردی افراد ج

سراسر قابل تغییر و در نتیجه قابل سکولاریره شدن هست و این همان خطری است  ه در 

 اثر نفوذ فکری و فرهنگی ممکن است تحقق یابد.

های در عرصههای غربی، الگو برداری از سبک زندگی غربی گرایش برخی افراد به مدل   

مختلف، از جمله پوشش و همراه داشتن سگ در منرل و خیابان و مواردی دیگر نشان از 

آن دارد  ه این افراد با آنکه مسلمانند و شاید بسیاری از امور دینی مانند نماز و روزه را 

اف آورند اما قائل به تبعیت از همة احکام دینی در ابعاد مختلف نیستند و امور خلجا میبه

یاد شده را بر اساس برداشت خودشان از دین و فهم از دین مطابق با عرف خودشان روا 

دارند. این افراد شاید حتی در مقام احتجا  و استدلال، به درستی  این اعمال و انطباق این می

جدایی نوعی بهامور بر دستورات دینی اعتقاد نداشته باشند، اما در عمل و اخلاق اجتماعی به

 ن از مدیریت جامعه باور دارند  ه همان اخلاق سکولار است. دی

بر این اساس، باید پذیرفت  ه در چنین فضایی نفوذ فکری و فرهنگی توانسته است  ار      

خوبی انجام دهد و حتی اگر اندیشه و تفکر جامعة اسلامی را تحت تأثیر قرار خود را به
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محسوسی تغییر داده است و این همان خطری است نداده باشد، اما اخلاق جامعه را به شکل 

 انقلاب بوده و هست. معظم  ه جامعه را تهدید  رده و پیوسته مورد توجه و هشدار رهبر

شود آنکه اگر جامعه دچار توهم مشکل دیگری  ه در اثر این نفوذ گریبانگیر جامعه می     

تقلی نشان دهند و در این زندگی مدرنیته شد، حتی اگر برخی افراد از خود شخصیت مس

-طرز تفکر و گرایش باطل هضم نشوند و به اصطلاح هویت شخصی داشته باشند، اما نمی

رفته این افراد نیر در حداقل توان بخش عظیمی از جامعه را از این خطر حفظ  رد و رفته

تمایل  بسا توان مقاومت نداشته باشند و در نتیجه به سمت گرایش غالبگیرند و چهقرار می

گونه اند  ه در جامعة مدرن، دینداری فردی هیچپیدا  نند. شاید بر همین اساس گفته

دارند. ای از سوی نهادهای عمومی اصلی دریافت نمیپشتیبانی و تأیید قابل ملاحظه

طور  امل از هنجارهای این نهادها  ه به لحاظ وبیش بهساختارهای ذهنی غالب معنا  ه  م

شوند، واقعیتی بالنسبه مترلرل و ناپایدار را برای افراد ی هستند گسسته می ار ردی عقلان

تر دیانت فردی  ه مشخصة جوامعی زنند. همچنین آنها نسبت به الگوهای همگونرقم می

سازد و آن مدل به لحاظ است  ه هر یک از اعضای آنها مدلی رسمی را درونی می

 -و شاید سختی –شود، از ثبات د تقویت میاجتماعی در سراسر زندگینامة اجتماعی فر

 (.16: 9383 متری برخوردارند )زمردی، 

های معنای گیرند  ه در حالی  ه نظامدرست بر اساس همین ساختار است  ه نتیجه می     

شوند، به غایی در جامعة مدرن به واسطة تغییر پذیری قابل توجهی در محتوی مشخص می

 ن جا(.ثبات هستند )هماپذیر و بیوبیش انعطافرند. آنها  ملحاظ ساختاری مشابهت دا

بنا بر این آنچه مسلم و قطعی است آنکه نتیجه نفوذ فکری و فرهنگی، تغییر گسترده و      

فراگیر در اعتقادات و اخلاق جامعه خواهد بود و این تغییر در بسیاری از موارد یا غیر قابل 

 دشوار خواهد بود. جبران است و یا درمان آن بسیار
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 . تسلط فرهنگ غرب4/9

 و شغل، مسکن آزادی، خواهان اینکه برای نه  ردند، حمایت انقلاب این از جوانان     

 پس. باشند معتقد مادیگرایی از به بیش آن با تا خواستندمی را بودند بلکه چیری بهتر لباس

 آنها اینکه. بود داده قول انقلاب  ه آوردند، دستبه را چیری همان ایران مردم انقلاب، از

  ه نیست انکار جای اما. نیست یافت روشن خواهند دست چیری چه به  ردندمی تصور

 ایمان و عشق با را آن آنها و داد ارائه را هااندیشه واقعی انقلاب یک اسلامی انقلاب

 غرب، سیاسی آرمانهای .آوردمی بار به رفاه و رشد غرب، اقتصادی آرمانهای. پذیرفتند

 ارتقای جایبه غرب  ه آنجایی از اما. است دو هر تشنة جهان، دهد،می ثمر را آزادی

 سرعت به اسلامی گرایان بنیاد اینک و  مونیستها است؛ آورده روی پول ارسال به ارزشها،

 راهگشای باید آمریکا است باقی 9111 سال تا  ه سالهایی در.  نندمی پر را خلأ این

 رشد در حال جهان به را وتکامل بهروزی  ه  سانی بر معنوی پیروزی برای باشد یامبارزه

آورند )نیکسون، می ارمغان به را رنج روح و برای جسم، فقر برای ولی دهند،می نوید

9381 :342 .) 

دو نکته در این سخنان نیکسون برجسته است؛ نخست آن  ه مردم ایران برای رسیدن به      

 انقلاب یک اسلامی ری بیش از مادیگرایی انقلاب  ردند، دوم آن  ه انقلابمعنویت و چی

داد. بنا بر این روشن است  ه آمریکا باید تمام توان خود را روی  ارائه را هااندیشه واقعی

این دو محور متمر ر  ند. یعنی نخست بکوشد تا برای معنویتی  ه انقلاب اسلامی ایران به 

وجود آورد و دوم آن  ه تلاش  ند تا گرینی هر چند دروغین بهارمغان آورده است جای

اثر سازد یا برای آن نیر ها را  ه با انقلاب اسلامی رخ داده است بیاندیشه واقعی انقلاب

و این همه  ای جایگرین البته به ظاهر معنوی اما در باطن سراسر مادی دست و پا  نداندیشه

امکان پذیر نخواهد بود مگر از راه نفوذ فکری و فرهنگی  ه آمریکا سالها است برای 

  ند.رسیدن به این مقصود آن را دنبال می
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 . گسترش فساد4/4

های نفوذ فکری و فرهنگی، گسترش فساد است. مشغول  ردن بدون تردید یکی از راه     

های انقلاب است ادامة مبارزه و فاصله گرفتن از آرمان افراد به فساد سبب بازداشتن آنان از

 هایتوطئه از»از همین رو رهبر معظم انقلاب این امر را یک توطئه دانسته و فرمودند: 

 واقعی سربازان میان در فساد ایجاد جوان، نسل در نفوذ است؛ فسادانگیری توطئنة دشمن،

 .(32/2/9372بیانات، ) « ردن مشغول و سرگرم فسادبرانگیر مسائل به را جوانان اسلام،

 دشمن»گسترش فساد و مقابله با آن چندان اهمیت دارد  ه رهبر معظم انقلاب فرمودند:      

. بگیرد ما از را ما هایجوان  ندمی فحشا سعی و فساد فرهنگ غلط فرهنگ اشاعة راه از

 یک گفت ایدب بلکه فرهنگی تهاجم یک  ند،می فرهنگی لحاظ از دشمن  ه  اری

 دشمن امروز. است "فرهنگی عام قتل" یک و "فرهنگی غارت" یک "فرهنگی شبیخون"

  ه مؤمنی جوان آن  ند؟ دفاع هافضیلت این از تواندمی  سی چه.  ندمی ما با را  ار این

.  ند دفاع هافضیلت از و بایستد تواندمی و نبسته شخصی منافع به دل نبسته، دنیا به دل

با  جوان این!  ند دفاع هافضیلت از تواندنمی  ه است گرفتار و آلوده خودش  ه  سی

 اسلامی هایارزش و فضایل از اسلام، از انقلاب، از جوان، این.  ند دفاع تواندمی اخلاص

 (.00/4/9379عاشورا،  هایگردان فرماندهان دیدار در )بیانات«  ند دفاع تواندمی

اند برای اینکه نکند دشمن از راه لاابالی  ردن جوانان دار دادهبر همین اساس ایشان هش     

 روحیّة حفظ درونی، تقویت هایراه ترینمهم از یکی»اند: موفق شود و در این باره فرموده

 را ما جوان  ه است این دشمنان سعی. جوانها در خصوصبه مردم؛ در گری استانقلابی

 در را گریانقلابی و حماسه روحّیة بیاورند، بار تفاوتبی بانقلا به نسبت بیاورند، بار لاابالی

  ند حفظ باید را گریانقلابی روحّیة جوان،. ایستاد باید این جلوی ببرند؛ بین از و بکُشند او

 انقلابی و الّلهیحرب هایجوان همهاین بدارند؛ گرامی را انقلابی جوانهای  شور مسئولین و

 را انقلابی جوان. اینها امثال و افراطی اسم به نکوبند یسندگاننو و گویندگان از برخی را

 را  شور  ه است روحّیه این  رد؛ تشویق گریانقلابی روحّیة به باید داشت، گرامی باید
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  شور داد به خطر هنگام در  ه است روحّیه این  ند؛می دفاع  شور از  ند،می حفظ

 (.98/6/9314)بیانات،  «میرسد

 انداختند، دور را شهوات ما جوانان»همین احساس خطر بود  ه ایشان فرمودند:  به سبب     

. درآورند زانو به را دشمن توانستند و مبارزه میدان در رفتند انداختند؛ دور را لذّت و راحتى

  ه است این دشمن انتقام چیست؟ انتقامش. گیردمى را انتقامش ما جوانان از دشمن حال

 چاپ مبتذل عکس  نند،مى خر  پول.  ند سرگرم شهوات و ذّاتل به را ما جوانان

 مهیّج هاىفیلم و  نندمى درست ویدئو.  نندمى منتشر جوانان بین مجّانى و  نندمى

 هم پول طریق، این از عدّه یک البته،.  نند نگاه  ه دهندمى آن و این به مجّانى را شهوت

 گذارىسرمایه پول براى  نند،مى ارىگذسرمایه  ه هایىآن اما آورند؛مى دست

. آورند دستبه پول و  نند پخش آزادانه دیگر،  شورهاى در را آنها توانندمى.  نندنمى

 فرهنگیان و  ارگران دیدار در )بیانات « نند نابود و ضایع را جوان نسل خواهندمى اینجا

 .(9370/ 0/ 92 معلّم روز  ارگر و روز مناسبت به  شور،

 استحاله .4/5

استحالة فکری و فرهنگی مهمترین هدف دشمن برای براندازی نظام است. بسیار روشن      

ویژه در میان مسئولان نظام، نفوذ است  ه اگر دشمن بتواند از نظر فکری در میان افراد، به

 هاای برساند  ه در نظر آنان ارزش ند و نوع تفکر آنان را تغییر دهد و آنان را به نقطه

ها جای آنها را بگیرند، مهمترین سنگر مقاومت در مقابل دشمن را رنگ باخته و ضد ارزش

های هنگفتی پرداخت  ند، بلکه فتح  رده است؛ زیرا پس از این دیگر لازم نیست هرینه

گیرد. این ها یکی پس از دیگری روی ریل افتاده و به مرور زمان شتاب میتخریب ارزش

ا نون نیر تا حدودی تحقق یافته است و بدیهی است  ه هشدارهای   ار با  مال تأسف هم

ها پیش برای نرسیدن به این نقطه بوده است  ه اگر این حر ت رهبر معظم انقلاب از سال

طور  امل رخ خواهد داد و اگر چنین شود ادامه یابد، در آینده استحاله فکری و فرهنگی به

نگر دفاع از انقلاب و نظام قرار داشتند، در مقابل افراد استحاله شده  ا تا دیروز در س
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گیرند و به آسانی نقش پیاده نظام دشمن را ایفا نیروهای ارزشی و استحاله نشده قرار می

خواهند  رد. اگر این خطر به خوبی احساس شود اهمیت هشدارهای رهبر انقلاب نیر بیش 

 از پیش روشن خواهد شد.

شود  ه بدانیم هدایتگران و عاملان تئوری نفوذ مترصد نسته میاین مهم هنگامی بهتر دا     

لوحی بود، باوری و سادههستند تا هرجا  ه اثری از تسامح، تساهل، تغافل، تجاهل، خوش

عنوان هدف برگرینند و پس از یافتن بستر مناسب، آرام، آرام، اما بسیار آنجا را به

ها و معیارهای خود را القاء  نند و لاکهوشمندانه و با سازماندهی قوی، به تدریج م

مجموعه مورد نظر را به سوی اهداف از پیش تعیین شده هدایت نمایند. در همین رابطه 

 دارد:یکی از عناصر بنیاد  یان اظهار می

صورت جایگرین شدن افراد رو با توجه به نفوذی  ه در نظام صورت گرفته، این روند به»

های علنی به لحاظ امکان تغییر وضع فعلی تظاهر به فعالیتبه پیشرفت است و هرگونه 

)معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران، « گرددخیانت محسوب می

9377: 33 .) 

بر همین اساس رهبر معظم انقلاب نسبت به خطر استحاله هشدار دادند و آن را مساوی      

 و فرمودند:با از میان بردن انقلاب دانسته 

 را انقلاب نکند، پیدا تحقق اسلامی جمهوری نظام براندازی اگر  ه بود این بعدی هدف»

 انقلاب روح انقلاب، سیرت انقلاب، باطن اما بماند، باقی انقلاب صورت یعنی  نند؛ استحاله

 صحنه روی  ه آنها نمایشنامة آخرین  ه  ردند؛ تلاش خیلی زمینه این در. برود بین از

 حب خاطر به داخل، در ایعده یک. بود تلاشی یک حقیقت، در. بود 88 فتنة همین ،آمد

 من. شدند توطئه این اسیر -نفسانی خطرناک امراض قبیل این از- مقام به حب نفس، به

 در. هست و بود مرزها این از بیرون در صحنه، مدیر و  شنقشه و طراح ام؛گفته بارها

تهران،  جمعه نماز های)خطبه« ندانسته بعضی دانسته، بعضی  ردند؛ همکاری آنها با داخل

92/99/9381.) 
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رهبر معظم انقلاب با توجه به حساسیت موضوع استحاله، آن را نقشه جدید دشمن برای      

 براندازی جمهوری اسلامی دانسته و فرمودند:

 بوده غلط شانقبلی شةنق  ه  نندمی اعتراف الان اما  ردند؛می تهدید نظامی تهاجم به قبلا»

  نیم؛ استحاله را ایران ملت درون، از بتوانیم ما  ه باشد این باید نقشه گویندمی آنها. است

 جریان یک فرهنگی، جریان یک: دارد جریان دو هم استحاله .هستند این دنبال آنها

 دستشان  ه هاییصهیونیست و امریکا استکباری نظام قصد. باشد متوجه ایران ملت سیاسی؛

 به نسبت را ملت بتوانند  ه است این هستند، جبهه یک در هم با و آنهاست دست در

 و عوامل وسیلةبه بتوانند بعد و  نند اعتنابی و تفاوتبی هدفهایش و عقاید و آرمانها

 جریان در. نمایند فراهم ایران بر آمریکا سیطرة بازگشت برای را زمینه خود مردوران

 دستبه گوناگون هایجناح شدن  وبیده و اختلاف ایجاد اینها شةنق عمده سیاسی،

 را آنها اینها- هستند آن به وابسته و انقلاب از برخاسته همه  ه هاییجناح است؛ یکدیگر

 «است این منطقه در آمریکا نقشة اصلی خطوط و اصول -بکوبند را اینها آنها بکوبند،

 (.03/8/9380نمازجمعه،  هایخطبه در )بیانات

رهبر معظم انقلاب در سخنان دیگری هر چند از استحاله نام نبردند، اما با اشاره به مفهوم      

 آن، خطر آن را بسیار جدی دانسته و فرمودند: 

 احساس مستحکم، بنیان این بر ندن از اسلامی جمهوری نظام دشمنان امروز  ه بدانند همه»

 این تو  ه  سانی خود  دستبه گوناگون، لوسائبه  ه است این سعیشان  نند؛می عجر

 جمهوری اسمش اسلامی، جمهوری. بکنند ذره ذره محتوا این از هستند، و بودند انقلاب

 آن در انقلاب محتوای از اسلام، محتوای از اما باشد، انقلابی نظام اسمش باشد، اسلامی

 وظیفة من، وظیفة. تاس مهم محتوا است؛ لازم محتوا دارد؟ ارزشی چه اسم. نباشد خبری

 این نگذاریم و  نیم دفاع انقلاب ارزش   با اصول از انقلابی، محتوای از  ه است این شما

 دیدار در )بیانات« ماست وظیفة این بشود؛ گرفته نادیده والا ارزشهای این و ارزش با مبانی

 (.08/99/9387شرقی،  آذربایجان مردم از جمعی
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 رمودند:ایشان در سخنان دیگری ف     

 نرم  جنگ این از اصلی هدف ایران، موضوع در اما نیست ایران مخصوص فقط نرم جنگ»

 حفظ با سیرت، و باطن تغییر و ایران اسلامی جمهوری استحالة شده،حساب و فکرشده

 نام ماندن باقی دشمن، نرم  جنگ اهداف چارچوب در .است آن ظاهر و صورت

  ه است آن مهم نیست، مهم آن رأس در مممع یک حضور حتی و "اسلامی جمهوری"

 دنبالبه آنها .باشد جهانی قدرت شبکة و صهیونیسم آمریکا، اهداف  نندةتأمین ایران

 هستند نخبگان و جوانان ویژهبه آنان باورهای از وسیعی طیف تغییر و مردم بر تأثیرگذاری

 اصلی هدف .است باورها این جمله از مردم فرهنگی و سیاسی دینی، اعتقادی  باورهای  ه

 طریق از اسلامی جمهوری داخلی استحالة و درونی انحلال شده،طراحی نرم جنگ نهایی و

 و رئیس )بیانات در دیدار« است جوانان ویژهبه و مردم ایمان  ردن سست و باورها تغییر

 (.02/7/9314انقلاب،  رهبر با صداوسیما سازمان مدیران

-ر سخنان دیگری با تأ ید بر دشمنی دشمن از راه استحاله فرمودهرهبر معظم انقلاب د     

 است عبارت آن و اند؛آراسته امروز  ه است میدانی در هاآمریکایی بررگتر شکست»اند: 

 با سیاسی، ابرارهای با خواهندمی آنها. اسلامی جمهوری نظام استحالة برای تلاش از

 از حقیقتش، از را اسلامی نظام سیاسی، و یفرهنگ نشاندگاندست با و فرهنگی ابرارهای

 بررگترین این و خورد؛ خواهد شکست هم این و  نند؛ تهی اشواقعی هویت از و روحش

 مراسم در )بیانات« است بسیج نیروهای در جوان مؤمن عریران شما از آمریکا شکست

 (.02/6/9384، بسیج مقاومت نیروی مختلف هایرده صبحگاه

له چنان است  ه رهبر معظم انقلاب مکرر به آن هشدار داده و بر این تکرار خطر استحا     

 نیر تأ ید  رده فرمودند:

ولان فرهنگی هشدار ئاین همان چیری است  ه من از هفت، هشت سال قبل مرتّب به مس»

فکری مردم  ةام  ه سرانگشتان دشمن برای تسخیر فرهنگی  شور و استحالداده و گفته



 28/    رهبر معظم انقلاب اسلامی...؛ قاسم خانجانی های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشةراه 

 

بیانات در دیدار اعضای « )شودها و حقایق آشکار می. الان ببینید اعتراف نندتلاش می

 (.2/2/9389، ستادهای نمازجمعه

 های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگیراه .5

نفوذ فکری و فرهنگی ممکن است تصور شود  ه رهبر معظم انقلاب تنها به موضوع      

اند بدون آنکه راه حل و یا راه مقابله با نفوذ را مطرح  رده باشند، در حالی  ه اشاره  رده

اند، راه مقابله با آن را نیر ایشان همچنان  ه بر خطرات نفوذ فکری و فرهنگی تأ ید  رده

، در عمل ها و دستورات ایشاناند  ه در صورت عمل  ردن به همین توصیهمطرح  رده

-ها اشاره میراه نفوذی برای دشمن باز نخواهد ماند. در ادامه این نوشته به برخی از این راه

 شود:

 دشمن دشمنیعدم غفلت از و . هوشیاری 5/8

مهمترین راه مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی، هوشیار بودن و عدم غفلت از دشمنی و      

ها باشیم و دچار غفلت و ار و مراقب دشمنیدشمن است. در حقیقت اگر ما همیشه هوشی

تواند برای ما خطرآفرین باشد، فراموشی نسبت به دشمن نباشیم، دشمنی آنان هیچگاه نمی

 در این، از قبل روز چند من باشیم؛ هوشیار»از همین رو رهبر معظم انقلاب فرمودند: 

 مختلفی جاهای از رخنه این  ردنند؛ رخنه صدد در نفوذند، صدد در اینها  ه گفتم صحبت

  هوقتی است؛ این من حرف نکنیم؛ فراموش را دشمنی باشید. مواظب باشد؛ است ممکن

 هایشانسلاح اند،نشسته سنگر پشت است، شما رویروبه ایجبهه یک  ه نبردید یاد از شما

 (.4/6/9314بیانات، ) «[ نیدمی عمل] اقتضا به وقتآن اند، رده آماده را

یاری و مراقبت چندان اهمیت دارد  ه رهبر معظم انقلاب در بیانی دیگر فرمودند: هوش     

 روزی یک  ه اندنشسته منتظر آنها. شد خواهد ناامید آنها امید باشیم، بیدار ما اگرچنانچه»

  ه دهندمی وعده. هستند این منتظر ببرد؛ خوابش ایران اسلامی جمهوری نظام و ایران ملّت

 این تصوّرشان  نند؛نمی  اری دیگر  ه هم دیگران و نیست ایران آن یرانا بعد، سال ده

 چنانآن باید بگیرد؛ پا دشمن دل در شیطانی امید این و فکر این گذاشت نباید. است

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3133
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3133
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3133
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 زید و آن و این بودن زنده و مُردن  ه باشد مستحکم اینجا در انقلابی فکر و انقلاب هایپایه

 و سپاه نخبگان اساسی وظیفة این نگذارد؛  شور این قلابیان حر ت در تأثیری عمرو، و

 (.02/6/9314)بیانات،  «است  شور این انقلابی نخبگان همة

شناسی را به گروه یا فرد آنچه مهم است اینکه رهبر معظم انقلاب این هوشیاری و دشمن     

 همه»اند: فرموده دانند از این رواند بلکه آن را برای همه لازم میخاصی اختصاص نداده

  ه است حسّاسیتی آن این. باشد جمع همه حواسشان  ند؛  ارچه خواهدمی دشمن بدانند

 است؛  ار چه در دشمن  ه بدانند بیاید، وجودبه  شور مسئولین همة در خواهممی من

 دشمن مدّت وتاه مساعدت یک احیاناً با دشمن، لبخند با چیست؛ دشمن هدف  ه بدانند

 یک  رد، جایک در  ه مساعدتی  نید فرض یا ای،مسئله یک در امری، یک در

 اسلامی جمهوری نفع به -است بعید هم خیلی  ه- احیاناً  حرفی  لمه یک  رد، ایهمراهی

« بکند خواهدمی  ارچه دشمن بدانیم نخوریم؛ فریب ما حرفها این به آورد، زبان بر

 (. 90/6/9314)بیانات، 

 ذ و تهاجم فرهنگی. باور به نفو5/2

شود نفوذ تحقق پیدا  ند و به دنبال آن اثرات مخرب یکی از مشکلاتی  ه سبب می     

خود را داشته باشد، عدم باور به نفوذ و رخنة فرهنگی و به اصطلاح خیالی دانستن یا توهم 

-یدانستن آن است. به عبارتی دیگر زمانی ما در صدد مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی برم

آییم  ه باور داشته باشیم دشمن به دنبال نفوذ است، اما هنگامی  ه این باور وجود نداشته 

باشد و بلکه به عکس این اعتقاد وجود داشته باشد  ه نفوذ دشمن خیال و توهمی بیش 

نیست یا دشمن به دنبال نفوذ نخواهد بود، بدیهی است  ه به فکر مقابله و به دنبال پیشگیری 

 شمن نخواهیم بود. از نفوذ د

اند رهبر معظم انقلاب نیر با توجه به برخی گفتارها و رفتارها به این نوع نگاه اشاره  رده     

اند از این رو فرمودند: ها بر حذر داشتهو افراد را از توهم یا خیال تلقی  ردن این توطئه

  ه  ردم مطرح را "فرهنگى تهاجم" بحث این، از قبل سال هفت شش، وقت،یک بنده»
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 همان. باشد یادتان شما از بعضى شاید زدند؛ حرف اشباره در هابعضی و شد برانگیربحث

 نفر چهار سه،  ه دادند تشکیل باره این در میرگردى اسلامى جمهورى تلویریون در وقت

  رد؛مى حمایت و بود موافق بودم،  رده ابراز بنده  ه نظرى آن با نفر یک. بودند آنجا

 باطل اینها است، خیالات اینها! آقا نه"  ه  ردندمى رد را آن  ّلىبه هم دیگر نفر چند

 التحصیلىفارغ مراسم در )بیانات« شودنمى  سى متعرّض  سى  ه بینیدمى بنابراین "!است

 (.9377/ 6/ 90 مدرّس، تربیت دانشگاه دانشجویان از گروهى

ه رهبر معظم انقلاب در سخنانی بر آن بحث تهاجم فرهنگی چندان اهمیت داشت       

  سان بعضی  ردیم، مطرح ما  ه ایفرهنگی تهاجم مسألة این»تأ ید  رده و فرمودند: 

 تهاجم  ه حالی در ؟!فرهنگی تهاجم گوییدمی چرا گفتند و شدند آزرده آن از شدتبه

 در را آن  ردند سعی  سان بعضی است، طلبیدن مبارز مشغول میدان وسط فرهنگی،

 و ظاهری هایپدیده از برخی مخصوص فرهنگی، تهاجم این!  نند پیدا  نار و گوشه

 وتو، حق نفت، به تکیه با دنیا در فرهنگی مجموعة یک  ه است این مسأله نیست؛ سطحی

 چارچوبهای و باورها همة خواهدمی سیاسی قدرت و اتمی بمب شیمیایی، و میکروبی سلاح

 یک  ه است این.  ند تحمیل آنها به را دیگر  شورهای و املته برای خودش پسند مورد

 فکر ایترجمه  ند،می  ه هم فکر. شودمی دچار ایترجمه ذائقة و تفکر به گاهی  شور

 اول؛ دست هایفرآورده نه البته. گیردمی را دیگران فکری هایفرآورده و  ندمی

 برای آنها  ه را ایشده خار  دانمی از و شده دستمالی شده، نسخ دوم، دست هایفرآورده

 عنوانبه و  نندمی ترریق ملت آن به تبلیغاتی راه از و دانندمی لازم ملت یک و  شور یک

 ترسخت و بررگتر مصیبتی هر از ملت یک برای این. گذارندمی میان در ملت آن با نو فکر

 (.1/90/9371یر، امیر ب صنعتی دانشگاه اساتید و دانشجویان جمع در )بیانات« است

بدیهی است  ه تا اعتقاد به نقشة دشمن برای تهاجم فرهنگی وجود نداشته باشد فکر      

ریری برای مقابله با نقشة دشمن نیر وجود نخواهد داشت. از این رو با توجه به مقابله و برنامه

انقلاب در دانستند، رهبر معظم آنکه برخی تهاجم فرهنگی را غیر واقعی و خیالی باطل می
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 این از قبل سال چند ما»اند: بیانات دیگری دربارة واقعی دانستن تهاجم فرهنگی فرموده

 چه گفتند شدند؛ منکر را تهاجم اصل هابعضی  ردیم؛ مطرح را فرهنگی تهاجم بحث

 هم غیرغربی  شورهای از خیلی گوییم،می نه ما  ه دیدند یواش یواش بعد تهاجمی؟

  ردند؛ فرهنگی تهاجم ما به هاغربی گویندمی و  نندمی مطرح را فرهنگی تهاجم مسئلة

 لابد  رده. فرهنگی تهاجم ما به آمریکا گویندمی هم هااروپایی خود  ه دیدند بعد

 ایفرهنگی تهاجم چه آمریکایی  تابهای آمریکایی، فیلمهای[ گفتند]  ه ایدخوانده اید،دیده

 قبول بر ت به بالأخره بعد. دهندمی قرار تأثیر تحت را ما فرهنگ دارند و اند رده ما به

 گرفت. قرار  ردندنمی قبول  ه  سانی از خیلی قبول مورد هم ما حرف این دیگران،

 گفت شودمی صدها، گویممی  ه من حالا صدها،. است واقعّیتی یک فرهنگی تهاجم

  نم، احتیاط خواهدمی لمد آماری هایزمینه در خردهیک چون بنده حالا منتها هرارها؛

 با  نندمی  ار دارند دنیا در مکتوب اینترنتی، تصویری، صوتی، صدهارسانة گویممی

  ه هست وقتیک.  نندمی را خودشان  ار دارند اینکه نه! ایران هدف با! ایران هدف

 خودش برای دارد  اری یک  شور فلان تلویریون یا  شور فلان رادیوی  نید فرض

 استفاده وقت با را آن فارسی؛ زبان با است؛ اینجا هدف اصلاً نیست، این  ند؛می

 مسائل، آن طبق بر و  نندمی رصد را ما مسائل  نند؛می تطبیق ایرانی عنصر یا زبانفارسی

 هدف  ه است واضح  املاً یعنی  نند؛می تهّیه خودشان رسانه برای محتوا و موضوعات

 شورای اعضای دیدار در )بیانات « نندنمی هم انکار ویند،گمی هم خودشان. است اینجا

 (.91/1/9310 فرهنگی، انقلاب عالی

رهبر معظم انقلاب پس از آن  ه با اطلاع شدند دربارة مقابله با تهاجم فرهنگی  ارهایی     

 ما  ه را فرهنگی تهاجم تابلو این»صورت گرفته است، اظهار خوشنودی  رده و فرمودند: 

 بلند و قبول هااین خوشبختانه  ردند، سنگبارانش ایعده و  ردیم بلند پیش لسا چند

 وجود واحدی جهت نشده، احصا و ناشناخته  وچک تشکلهای این همة در الان. اند رده

  نید؛  ار چه خواهیدمی شما پرسیدمی هابچه از. است فرهنگی تهاجم با مبارزه آن و دارد
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 چه برای را انجمن این و نوشتید چه برای را شعر و بروشور ه،جرو نمایشنامه،  تاب، این

 مبارک خیلی  ار این.  نیم مبارزه فرهنگی تهاجم با خواهیممی گویندمی  ردید؟ درست

 را طلا و الماس هایمعدن آن شما  ه همینها است بین در. نگیرید  مدست را این و است

 گرینش و شناسایی را آنها و بروید. "والفضهًًْ الذهب  معادن معادن الناس":  نیدمی پیدا

 دارای را مجموعه توانیدمی البته. نمایید مجموعه وارد ایشده حساب شکل به و  نید

  نید؛ وارد دغدغهبی و راحت را هااین تا  نید گوناگون هایگیتی و هاگردون و دهلیرها

 باید  ارها این از.  نید مجموعه اصل وارد بعد و بگذرانید ناآشکاری قرنطینة یک از یعنی

 (.8/99/9389 قلم، انجمن اعضای از جمعی دیدار در )بیانات« بکنید

 انقلاب مبانی و انقلاب شعارهای مبنای بر فرهنگ . مدیریت5/9

های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی، چگونگی مدیریت فرهنگی یکی از مهمترین راه     

عال و نه منفعل، بر اساس شعارهای انقلاب وجود داشته  شور است. اگر مدیریتی قوی، ف

گونه نباشد بلکه مدیریتی منفعلانه و تواند با این نفوذ مقابله  ند، اما اگر اینباشد، می

گمان نفوذ فرهنگی اثرات مخرب خود را خواهد داشت. بر همین ضعیف حا م باشد بی

 مبانی و انقلاب شعارهای مبنای بر یدبا فرهنگ مدیریت»اساس رهبر معظم انقلاب فرمودند: 

 اساس مضر، و ناسالم فرهنگی خوراک از جلوگیری و سالم فرهنگی خوراک باشد؛ انقلاب

 اسلام مبانی و انقلاب مبانی با اینشریه  تابی، فیلمی، تئاتری، بیندمی اگر دولت. است  ار

 در دیدار با رئیس بیانات« ) ند برخورد آن با و بگیرد را جلویش باید است، مخالف

  .(14/ 4/6 دولت، هیات اعضای و جمهور

 . مقابله با استحاله5/4

اند برای مقابله رهبر معظم انقلاب اسلامی به همان شکل  ه بر خطر استحاله تأ ید  رده     

اند  ه اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد، دشمن هایی ارائه  ردهبا این خطر نیر راه حل

ر نیر خلع سلاح خواهد شد و با این حربه  اری از پیش نخواهد برد. از مهمترین از این نظ

. آمادگی برای مقابله 9 ارهای ایشان برای خنثی  ردن این حربه دشمن، دو امر است: راه
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. وجود داشتن احکام 0ها از لحاظ بنیه معنوی؛ و سالم، قوی و خوب نگه داشتن انسان

های های بلند و چشمنیروی ایمان و مجاهدت و تو ل و همت. وجود 3اسلامی در جامعه؛ 

 اسلام قرار داده است.باز و استفاده از ذخائری  ه خداوند در دین 

ها از . آمادگی برای مقابله و سالم، قوی و خوب نگه داشتن انسان5/4/8

 لحاظ بنیة معنوی

ها از لحاظ بنیة نسانمنفعل نبودن، عدم  سالت و سستی و سالم و قوی نگه داشتن ا     

گاه نباید آن را معنوی برای مقابله با استحالة دشمن از مهمترین وظایفی است  ه هیچ

گیرد  ه تسامح و تساهل نسبت به فراموش  رد. روشن است  ه استحاله زمانی صورت می

احکام دینی و امور معنوی روا  یابد و افراد از درون دچار ضعف معنوی شوند. از همین 

 اند:گیری از این حالت مخرب فرمودهو رهبر معظم انقلاب برای پیشر

در چنین شرایطی وظیفة ما چیست؟ وظیفة ما این است  ه برای مقابلة با آن استحالة »

معنوی آماده باشیم و نگذاریم این استحاله انجام بگیرد؛ نگذاریم انقلاب را از درون، پوک 

لحاظ بنیة معنوی، انسانها را سالم و قوی و خوب  تهی  نند؛ یعنی ازو پوسیده و میان

همچنین خودمان را برای مقابلة با تدبیر دوم آماده  نیم؛ یعنی از لحاظ نظامی،  .نگهداریم

نیروهای نظامیمان را  ارآمد و فعال نگهداریم. هر دوی اینها احتیا  به این دارد  ه سپاه 

یلاتش را مستحکم  ند و  یفیتها را طور دایمی نظارت داشته باشد، تشکبر خودش به

ه، بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی زمینی سپا« )دروز بالا و بالاتر ببرروزبه

09/0/9372.) 

 . وجود احکام اسلامی در جامعه5/4/2

وجود معه عامل مهم دیگری است  ه اگر در جامعه بهحا میت احکام اسلامی در جا     

هویت  ردن درونی مقابله  رد از این رو رهبر معظم انقلاب در توان با استحاله و بیآید می

 اند: این باره فرموده
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 هم اسلامی احکام وسیعتر، معنای به یا اسلامی، رفتارهای  ه است این به اسلامی جامعة»

 هایبکن بلکه نیست؛ واجب صورت به نکن و بکن فقط اسلامی، حکم. باشد داشته وجود

 و خلقیات و رفتارها شامل  ه است، اسلامی احکام جرء هم مکروه هاینکن و مستحب

 و صیرورت باید دایما اسلامی جامعة در. برویم طرف این به باید ما شود؛می ما نفسانیات

« نشوند استحاله افراد گذشته، رسوبات یا بیگانه ترریقات این در تا باشد، داشته وجود تحول

 (.94/90/9372، (ره)خمینی امام امداد  میته مسئولان دیدار در )بیانات

های های بلند و چشمنیروی ایمان و مجاهدت و توکل و همت. وجود 5/4/9

 باز 

های بلند و چشم باز از عوامل مؤثر نیروی ایمان، مجاهدت و تو ل و داشتن همت     

تواند خطر استحاله را خنثی  ند. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ی است  ه میدیگر

تنها برای مصونیت افراد جامعه بلکه برای در امان بودن از خطر ها را نهداشتن این ویژگی

 اند: ها بسیار لازم دانسته و فرمودهاستحاله ملت

است  ه اگر مسلمانان با نیروی  یاامروز جهان اسلام دچار مشکلات بررگ و تهدید  ننده»

های باز و استفاده از ذخائری  ه های بلند و چشمایمان و مجاهدت و تو ل و با همت

خداوند در این دین حنیف قرار داده است، این مشکلات را بر طرف نسازند دشمنان 

 ةریاند، هر روز دامستکبر اسلام  ه به سلاح قدرت سیاسی و نظامی و تکنولوژی مسلح

مشکلات را تنگتر خواهند  رد و آزادی و نجات را برای ملتهای اسلامی باز هم دهها سال 

 لی استحاله  رده، ه بلکه قرنها به عقب خواهند انداخت و شاید برخی ملتها را ب

تدریج ه فاسد و مفسد فرهنگ غربی، ب ةخصوصیت اسلامی آنان را با تحمیل و ترویج نیم

 (.4/0/9372، پیام به  نگرة عظیم حج« )نابود خواهند ساخت

 اسلام قرار داده استاستفاده از ذخائری که خداوند در دین . 5/4/4

اند راهکار دیگری  ه رهبر معظم انقلاب برای مقابله با استحاله بر آن تأ ید  رده     

های دشمن تواند در مقابل تهدیددین حنیف )یعنی اسلام( است  ه می استفاده از ذخائر

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2796
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2796


 8931 بهار و تابستان ،(22پیاپی ) اول شماره ،نهم سال ،نرم قدرتمطالعات  علمی فصلنامهدو /      21

 

ویژه در مقابله با استحاله، افراد را محافظت  ند. مبنای این نگاه و طرز فکر نیر بسیار به

پذیر خواهند روشن است. زیرا هرگاه افراد از درون احساس فقر معنوی و خلأ  نند آسیب

ائات دشمن قرار خواهند گرفت. احساس فقر درونی زمینه را بود و به آسانی تحت تأثیر الق

شود را اندیشة ای  ه به او القا میآماده خواهد  رد تا انسان عقاید، رفتار و یا هر اندیشه

وجود خواهد آمد. از برتر دانسته و آن را بپذیرد و استحالة فرهنگی در چنین وضعیتی به

 اند:ری و فرهنگی اسلام تأ ید  رده و فرمودههمین رو رهبر معظم انقلاب بر غنای فک

ی است  ه اگر مسلمانان با نیروی اامروز جهان اسلام دچار مشکلات بررگ و تهدید  ننده»

های باز و استفاده از ذخائری  ه های بلند و چشمایمان و مجاهدت و تو ل و با همت

طرف نسازند دشمنان خداوند در این دین حنیف قرار داده است، این مشکلات را بر 

 رهیاند، هر روز دامستکبر اسلام  ه به سلاح قدرت سیاسی و نظامی و تکنولوژی مسلح

مشکلات را تنگتر خواهند  رد و آزادی و نجات را برای ملتهای اسلامی باز هم دهها سال 

  لی استحاله  رده، خصوصیتهبلکه قرنها به عقب خواهند انداخت و شاید برخی ملتها را ب

تدریج نابود خواهند ه فاسد و مفسد فرهنگ غربی، ب ةاسلامی آنان را با تحمیل و ترویج نیم

 (.4/0/9372، پیام به  نگرة عظیم حج« )ساخت

 

 گیرینتیجه

تیجه گرفت  ه نفوذ فکری و توان ناز مجموع مباحثی  ه در این نوشته مطرح شد می     

فرهنگی از مهمترین اهداف دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. 

دهد  ه ایشان اندیشة بلند و نگاه عمیق رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( نیر نشان می

ت های متعددی نسبهای مختلف و به مناسبتگاه از این خطر غفلت نکرده و در زمانهیچ

اند. اهمیت این خطر چنان است  ه ایشان را بر آن داشت تا علاوه به این خطر هشدار داده

هویت، سکولاریرم  تغییر نیر گوشرد  نند. های مقابله با این خطر راباره، راهبر هشدار در این

و جدایی دین از سیاست، تسلط فرهنگ غرب، گسترش فساد و استحاله از مهمترین 
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آید. رهبر معظم انقلاب وجود میبا نفوذ فکری و فرهنگی در جامعه به خطراتی است  ه

 دشمنی از غفلت عدم و اند  ه هوشیاریهایی را مطرح  ردهبرای مقابله با این خطرات، راه

 مبانی و انقلاب شعارهای مبنای بر فرهنگ فرهنگی، مدیریت تهاجم و نفوذ به دشمن، باور

 ها است.ز جمله این راهاستحاله ا با انقلاب و مقابله
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