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  ناتوي فرهنگي

  
  )اهداف، سياست ها و شيوه هاي مقابله با آن(

  

  

  

  

  

 
  مصطفي رنجبر شيرازي: تهيه و تنظيم 
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 :پيشگفتار

ششمين اجالس رايزنان و مسؤالن فرهنگي جمهوري اسالمي      نوشتار حاضر با عنايت به مقاله در خواستي

 )هداف، سياست ها و شيوه هاي مقابله با آنا(ناتوي فرهنگي  :پيرامون،  ايران در خارج از كشور
 با توجه به اين كه براي و.  تهيه شده استچالش هاي فرهنگي در جامعه اسالمي ايران نيز مقابله با ديگر و 

بسياري از مسؤالن فرهنگي موانع رشد فرهنگ مشخص شده، ليكن برنامه ريزي جدي براي رفع موانع نمي 
د متخصصان دين و مربيان جامعه، ناشناخته باقي مانده است كه ضرورتاً مي بايست ، نز كنند و يا بعضي ازموانع

  .آنها را شناخت و جهت دفع آنها و هدايت امت اسالمي تالش روز افزوني را  آغاز كرد 
    در واقع نبود برنامه ريزي جدي، دليل بر عدم حركت در اين راستا نبوده و نيست ، ليكن سرعت تحوالت 

جتماعي،اقتصادي،اجتماعي و ديني در ميان جامعه و جهان تناسبي با نوع حركت سفيران فرهنگي ما در سياسي،ا
 بسيار كند ، يا غير كافي مي  ما حركتچرا كه جريان شناسي دفاع از دين و حراست از ارزش هاي الهي ندارد 

  .باشد 
ميل عمومي و  هنگ از قافله عقب افتاده اند ،امروزه حوزه هاي ديني و سكان داران امر فر:    لذا بعضي معتقدند

اكثريت مردم را از دست داده اند و باز گرداندن مردم و جوانان به طرف دين مداري و حسن ارتباط با علماي 
ديني و واليت ، نيازمند يك حركت سريع و درست با برخوردي كامالً مهربان  در ميان جامعه ي خودمان 

  .ارج از كشورنيز امري مشكل تر از اداره حوزه داخل كشور استميباشد و در ميان جوامع خ
     ما در عصري زندگي مي كنيم كه غرب و آمريكا ، پس از رنسانس و عصر روشنفكري در مغرب زمين ، با 

    :مي نمايد حكومت بر همه ي كره ي زمين تالش بر سيطره وتكيه بر سه مكتب نظري 

ايي كه انسان را با عنوان موجودي مستقل ، بريده از آسمان و بي نيازاز يا انسان گر : مكتب اومانيسم - 1
  .هدايت هاي الهي معرفي مي كند 

يا اصالت بخشيدن به آزادي هاي فردي و انكار اصول و ارزش هاي اخالقي و : مكتب ليبراليسم -2

  .م ديني را ندارد استه از تعاليواباحي گري و نفي همه ي محدوديت هاي برخ اجتماعي كه ثمره اي جز

يا عرفي گرايي كه پيامد آن نفي حاكميت دين در عرصه ي قانونگذاري و برنامه  : مكتب سكوالريسم -3

بر اساس ) نمودهاي اساسي زندگي يك انسان ( در اينجا فرهنگ ، سياست ، اقتصاد . ريزي هاي اجتماعي است 
w       . هشتي ، بريده از خدا در عرصه ي خاك قرار گرفتند آن مباني ، تعريفي ديگر يافتند و همه در خدمت ساختن ب
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و اختيار بي حد و ...اما آنچه كه به اين بهشت انسان ساخته ، معنا و هويت مي بخشد ، آزادي ، مردم ساالري و 
 حصر انسان براي تغيير و تفسير همه چيز بودكه حتي به او اجازه داد تا دين را با قرائتي ديگر به سوي همان

  .مباني با قرائت جديد همسو نمايد 
    زنان نيز در اين جهان بيني و انسان شناسي جديد غربي ، دست به تالشي مضاعف براي خالصي از چنگال 

 ومردان دست يازيد ند و بدين سان مكتبي به نام )هاي انسان ساخته(غير عادالنه ي ظلم و ستم طبيعت ، دين
 تقويت فاصله ي ميان مردان و زنان ، تضعيف كانون خانواده ، آسيب فمينيسم شكل گرفت كه ثمره اي جز

در ميان غربي ها نداشت، كه با وجود همه ي كاستي ها، چنين مكاتبي ، سعي ... پذيري روابط افراد خانواده و 
در انتقال آن آموزه هاي ارتجاعي به شرق و بذل مساعي در همسان سازي فرهنگي و اقتصادي در تن دادن 

  .امي انسانهاي مشرق زمين به الگوگيري از اين مدل ها نموده اند تم
    اينك در سومين دهه ي انقالب مقدس اسالمي ، جوانان عزيز ما در درون كشور و در خارج آن در معرض 
پر خطر ترين هجوم استحاله ي فرهنگي هستند و علماي اعالم و سفيران فرهنگي بر اساس مكتب علوي كه 

  :فرمود

 »... َذاظهرت البدع فللعامل ان يظهـر علمـه         إ« 
موظفند تا جريان شناسي اين موج غفلت خواهي را آغاز و آن را به رغبت الهي تبديل كننـد ، چـرا كـه امـروزه                          
دشمن ما بجز اطالع گيري از وضع داخلي مجتمع ايران اسالمي ، در ايجاد يك بحران هويـت و همـراه نمـودن                       

ام به همراهي ميل عمومي براي استحاله ي نظام اسالمي در تالش است ، پس بـراي                 نيروهاي خودي از درون نظ    
 بكوشيم  )ارواح من سواه فداه   ( دفع ان خسته نشده و تا ظهور حضرت بقيه اهللا االعظم            

يـي بـا پوشـش قرائـت     او ضرورتاً مي بايست به تمام آگاهي ها و لوازم خنثي سازي اين فرهنگ منحط ديـن زد                 

العامل بزمانه الهتجم عليه اللوابس     « ويم چرا كه    جديد ، مسلح ش   

.« 
     در اين راستا و به در خواست دبير محترم ششمين اجالس رايزنان فرهنگي به بعضي راه كارها در مقابله با 

 تهاجم فرهنگي و موانع رشد فرهنگ اشاره شده ، اميد است به يمن عنايات الهي و با تالش ،ناتوي فرهنگي 
قدم ) عج (استاي كسب رضايت الهي و جلب نظر مقام عظماي واليت حضرت بقيه اهللا االعظم خويش در ر

آيه اهللا العظمي سيد علي حسيني خامنه  برداشته و براي سالمتي و توفيق ياران حضرتش و نائب عظيم الشان او
  .ا كنيد دع) طال اهللا عمرهم ا( و ديگر علماء و مراجع عظيم الشان شيعه) دام ظله الوارف(اي

w  در آرزوي رويت قافله ساالر واليت الهي                                                                                            
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                           طفي رنجبر شيرازيمص   
  1385مستان ز          
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  رهنگي و ناتوي ف تهاجم فرهنگي،فرهنگ : دفتر اول 

  
  تعريف: فصل اول 

  

  . مقوله وسيعي است كه در اطراف آن بسيار بحث شده است  ،     مقوله فرهنگ

 مي دانند كه براي اين واژه بيش از پانصد تعريف ذكرشده ،     كساني كه با مفاهيم جامعه شناسي آشنايي دارند

  :كه كوتاه ترين آنها اين است كه  است 

  1 (»ازد مي س مايه هايي كه رفتار انسان را از رفتار حيوانات مشخص و ممتاز  جموعهفرهنگ عبارت است از م«  

با .      امروزه بسياري از مناسبات فردي و اجتماعي ملت هاي مسلمان تحت تأثير فرهنگ جدي غرب است 

نده مقاالت و اظهار نگاهي به صحنه فرهنگ جامعه بخوبي در مي يابيم كه انتشارات و روزنامه هاي يوميه در برگير

به صراحت مي توان گفت كه در هيچ دوره اي از ادوار گذشته . نظرهاي متنوعي در باره تهاجم فرهنگي است 

ايران تا اين اندازه به مباحثي چون فرهنگ ، تمدن ، روشنفكري و تحوالت اجتماعي پرداخته نشده است ، علت 

  )2.(ضرورت و اقتضاي تاريخي بوده است سويي ديگر اين امر نيز شايد از سويي تازگي موضوعات و از 

 دانسته يا ندانسته متذكر اين نكته مي ،     كساني كه در مواجهه با انقالب اسالمي آن را بنياد گرا اعالم مي كردند

اساس تمدن مغرب زمين را با طرح ) و ديانت( شدند كه بازگشت به هويت معنوي و بنيادهاي فطري انسان 

ي به مخاطره خواهد انداخت و در صورت موفقيت در سير تدريجي ، همه كيان او را در هم خواهد سواالت جد

  .ريخت 

ه فرهنگي كه بعداز انقالب اسالمي منتشر مي ياين همه كافي بود كه غرب براي حفظ حيات شيطاني خود برعل    

  .گشت قد بر افراشته و بر عليه آن با سالح فرهنگ وارد عمل شود 

                                                 
  11فرهنگ و شبه فرهنگ ، محمدعلي اسالمي ، ص   1 
 
 17 نشر صدر ص – چاپ دوم –سيماي تمدن غرب ، سيد مجتبي موسوي الري   .2
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 150 دوباره به انديشه اي باز مي گشت كه طي ، جهت بازيافت خشي از اين حركت حساب شده تهاجمي ب    

سال ،  مذهب اومانيستي روشنفكرمĤبانه را در ميان تعليم گيرندگان نظام مدرسي و دانشگاهي جديد و هنرمندان و 

 تزريق اعتبار اجتماعي ، امكانات مالي و غيره نويسندگان انتكتلوئل ايجاد كرده بود و با وجود اين زمينه مهيا ، تنها

  .بار آن را در قالب آثار جديد و با رنگ و لعاب نوين احياء نمايند كافي بود تا ديگر

  

  :ن دقت فرماييدآبه اين عبارت و نحوه گويش 

خود كه  ساله به نبرد واقعي 70توانيم پس از يك كجروي  حال مي. ما جنگ سرد را از روسيه كمونيست برديم«

  .» ساله دارد و همانا رويارويي با اسالم است، باز گرديم1400قدمتي 

 ميالدي با 1991در سال ) اتحاديه ناتو مركز( فرمانده اسبق نيروهاي ناتو به هنگام ترك بروكسل  جان گالوين،   

اب اسالمي خبر داده مدت غرب براي مبارزه با اسالم و فرهنگ ن طرح و بيان چنين سخناني به خوبي از طرح بلند

 »ناتوي فرهنگي«اي با عنوان  در قاموس پديده)دام ظله(اي كه امروز به تعبير رهبر معظم انقالب بود؛ مسأله
 سال پيش وجود 1400فرمانده گالوين از  هاي دورتر و به قول  البته تقابل غرب با اسالم از گذشته.كنيم مشاهده مي

  . استزه تري بروز نموده تا ابعاد ه در هرچند امروز، داشته 

كه در يكي از » واقعيت تهديد اسالم اسطوره يا«اي با عنوان   هست برژينسكي چند سال پيش در مقالهانيادم   

  : اظهار نمودهكه  بود از جمله اين هاي جالبي زده هاي آمريكايي هم به چاپ رسيده بود حرف روزنامه

ي آن الزاماً  معناي اعالن جنگ سرد دوم است كه البته نتيجه حده بهاياالت مت عنوان دشمن به» اسالم«اعالم “ 

قرمز جهان  اكنون ترس از تهديد سبز رنگ اسالم به خوبي جايگزين تهديد... جنگ سرد اول نيست همانند

  ". شده است كمونيسم

وان بانيان آن، غافل عن گذاشته شد، كشورهاي غربي به  كه ناتوي نظامي بنيان1949جالب اينكه حتي در سال      

بينيم در طول تاريخ معاصر با ايجاد ناتوي فرهنگي و محاصره بلوك  كه مي آن هاي فرهنگي نبودند چه از طرح

ويژه  و به فروپاشي شوروي را از درون فراهم كردند و اينك مأموريت ناتوي فرهنگي مقابله با اسالم شرق، زمينه

  .عنوان مظهر آن در جهان امروز است به طور كلي انقالب اسالمي ايران و بهمقابله با اسالم ناب و اسالم انقالبي 
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هاي اخير مقاالت بسياري نگاشته شده  طي ماه  خوشبختانه درچيستي ناتوي فرهنگيدر خصوص       اما

  :توان گفت اين مسأله مي در يك جمله پيرامون ، ولي است 

ها در معناي  افزارهايي چون رسانه سخت افزاري به كمك اي از اقدامات نرم  به مجموعهاتوي فرهنگي    ن

عنوان فرهنگ غالب جهاني  اوالً ترويج فرهنگ غربي به :شود كه هدف آن وسيع از سوي جهان غرب گفته مي

هاي  هاي اصيل و قدرتمندي همچون فرهنگ اسالمي در گستره فرهنگ و ثانياً جلوگيري از رشد و نمو

 .اشدب مي المللي اي بين منطقه

ايشان صراحتاً در   چه آنكه،شك همين بوده هم از طرح چنين بحثي بي )دام ظله(مراد مقام معظم رهبري      و

  : فرمودند )در سفر اخيرشان به اين استان(جمع دانشجويان و دانشگاهيان سمناني 

تو را تشكيل نا ها، سازمان نظامي المللي زر و زور كه براي تسلط بر منافع ملت باندهاي بين«    

اهدافشان در پي تشكيل  داده بودند، اكنون براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر

اي،  و بسيار گسترده رسانه اي متنوع ناتوي فرهنگي هستند تا با استفاده از امكانات زنجيره

.                 »گيرنددست  ها را به و ملت  اجتماعي و فرهنگي كشورها اقتصادي، سررشته تحوالت سياسي، 

 به هيچ وجه جداي از مقوالتي »ناتوي فرهنگي«داشت  كه بايد توجه نكته حايز اهميت در اين باب اين      

دربخش مبارزه با دين هر و به عبارت گوياتر بايد گفت  نيست »فرهنگي شبيخون« و »تهاجم فرهنگي«چون 

  .سه به هم پيوسته اند

 مسأله  دو توجه جدي بهما اعتقاد  به وشده ي هم اين روزها زياد صحبت   مقابله با  تهاجم فرهنگ  و جهت    

  :باشد تواند بسيار راهگشا مهم مي

 تالش جهان اسالم  در مقياسپس از آن  در مقياس كشورمان و»مهندسي فرهنگي« تحقق جهتيكي      

 »بيداري اسالمي«مسأله  هاي آينده بيشتر بدان پرداخته خواهد شد و ديگري شاءاهللا در فرصت  كه اننماييم 

w   .ايم انقالب شنيده ي اخير بارها از زبان رهبر فرزانه است كه در يكي دو ساله
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دور از انواع و اقسام  اسالم راستين به ضت بازگشت بهبيداري اسالمي در حقيقت چيزي نيست مگر احياي نه    

گيري چنين نهضت  شكل. هم داد» رنسانس اسالمي«به آن عنوان   شايد بتوان.هايي كه بر آن زده شده است پيرايه

ي   را در سرتاسر جهان اسالم جامههاي ديني احياي دين و ارزش ،مطلوب  ي  خواسته عظيمي كه بتواند

ناتوي فرهنگي باشد   در مقابل جريان)زهرها عبارتي پاد و به(تواند جزو بهترين راهكارها  طعاً مي ق، بپوشاند عمل

 .                                                                         نماندبه شرطي كه در حد شعار صرف باقي

حمايت از حقوق « جهان اسالم با رداي دروغين ورزان به   طمعهقدري است كه امروز به اهميت اين مسأله    

آن  كمر به نابودي» ها برخورد تمدن« تحت پوشش تئوري  و يا»دفاع از صلح و امنيت و دموكراسي«و  »بشر

  .كند تر از هر زماني مي اند و اين حقيقت وظيفه ما را سنگين بسته

  :ويان استان سمنان ابراز داشتدانشگاهيان و دانشج  در جمع)دام ظله( حضرت آيت اهللا خامنه اي

امكانات زنجيره اي ، متنوع و بسيار گسترده رسانه اي،  آن ها مي خواهند تا با استفاده از

، اجتماعي وفرهنگي كشورها و ملتها را به دست بگيرند  سررشته تحوالت سياسي ، اقتصادي

 .زير نظر داشت كه بايد هشيارانه اين مساله را

 :محورهاي زير اشاره نمودند بري در بررسي ماهيت ناتوي فرهنگي بههمچنين مقام معظم ره

  جهاني به عنوان خطرجدي كنترل تحوالت جهاني به دست صهيونيسم و سرمايه داري -

 بشري تشكيل سازمان فرهنگي براي نابودي هويت ملي جوامع -

  اهداف حققاستفاده از امكانات زنجيره اي متنوع و بسيار گسترده رسانه اي براي ت -

كشورها و ملت  به دست گرفتن سه رشته تحوالت سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي -

  .ها با تسلط بر رسانه ها
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 تاريخچه ناتو: فصل دوم 

طرف كشورهاي طرفدار يك  از  ،طبي شدقجهاني دوم و شكست آلمان صحنه بين الملل دو  پس از پايان جنگ   

  و كشورهاي را تشكيلا،آلمان غربي،فرانسه، انگليس، بلژيك و مانند آن بلوك غربداري مانند آمريك سرمايه

پس از اين .بندي شدند در بلوك سياسي شرق مرز.... طرفدار سوسياليسم مانند شوروي، آلمان شرقي، لهستان و 

 .آرايي كردند  هر دو بلوك با تشكيل پيمانهاي نظامي در مقابل هم صف ،مرز بندي

با حضور ) ناتو(آتالنتيك شمالي  سازمان پيمان) 1949(هار سال پس از پايان جنگ جهاني دوم حدود چ    

ورشو با حضور كشورهاي بلوك شرق پا به عرصه   پيمان ،ودر جبهه مقابل.كشورهاي بلوك غرب تاسيس شد

ر قالب جنگ توجه به موقعيت خاص صحنه بين الملل اين جنگ د هر چند كه با. معادالت بين المللي گذاشت

 .رقابت در زمينه تسليحاتي ابعاد گسترده تري نيز يافت سرد صورت گرفت كه عالوه بر

 }. اقتصاد و ايدئولوژي:ما بايد در رقابت با شوروي در دو جنبه پيروز شويم{: گفت نيكسون در اين زمينه    

 

استفاده از ابزار رسانه   فرهنگي با جنگ،در واقع عامل اساسي كه باعث فرو پاشيدن امپراطوري بلوك شرق شد   

دانش و بينش و رفتار مردم ،نخبگان ،مديران و  ها بود كه با صرف مهارت كامل و صرف هزينه هاي گسترده بر

 .گرفت دولتمردان بلوك شرق صورت

الت مقا،) دام ظله( و پس ازهشدار مقام معظم رهبري)نيكسون ( قسم خورده اسالمين دشمناظهارات ابدنبال     

 منتشرگشت ، ليكن عوامل خارجي و داخلي اين تهاجم و نظريات ارداعالميه هاي بسياري مبتني بر  ،گفتمانها و

هنوز هم براحتي هر چه تمام تر اهداف خويش را پي مي گيرند و با گسترش امكانات و متنوع ساختن فعاليت 

  :بنابر اين . مخدوش مي نمايند  تفكر ديني را هاي سنن و باور ،هاي خود تمامي ارزش هاي معنوي

تهاجم فرهنگي به اين معني است كه يك مجموعه سياسي يا اقتصادي براي اجراي مقاصد « 

  »خاص خود و اسير كردن يك ملت به بنيان هاي فرهنگي آن ملت هجوم مي برند 
 ، اشاعه ابتذال و فساد ،     بر اين اساس در عصري كه بسياري از واژه ها معناي حقيقي خود را از دست داده اند

نام ترويج فرهنگ و خدمت به جامعه بشري به خود مي گيرند و دفاع از هويت ملي و ارزشهاي واالي انساني و 
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فرهنگي، واپسگرايي ، سكون و عقب ماندگي تلقي مي شود و با نداي آشكار و نهان مافيايي از هر وسيله اي براي 

  .ي بهره مي جويند استحاله فرهنگي و مسخ ارزشهاي معنو

  

  وجوه مشترك: فصل سوم 
ه گي هاي مشتركي برخوردارند كه اشاره به برخي از آنها مي ژ    همه فرهنگها، گذشته از خاستگاه خود از وي

  : تواند در بررسي پديده هاي اجتماعي سودمند افتد

 معنا از راه وراثت واين  ،سور است براي ديگران ميرييفراگوامكان   بوده قابل انتقال به ديگريهمه فرهنگها - 1

  .به ديگري انتقال نمي يابد 

در واقع فرهنگ يك موضوع اجتماعي است كه در جامعه شكل و  اجتماع بشري است  ، خاستگاه فرهنگ-2
  . و مفهوم مي يابد ه  ، بارور شدفتهگر
   .با گذشت زمان پيوسته تحول مي يابد و  فرهنگ ايستايي نمي پذيرد- 3

  3.از نسلي به نسلي و يا از ملتي به ملت ديگر انتقال مي يابد  و گ قابل انتقال است فرهن- 4

 نخواهد بود زيرا  ميان ملتها      البته اين منقصت و كاستي هاي عرصه فرهنگ هرگز بمعناي عدم تبادل فرهنگي

  ) :دام ظله(به فرموده رهبر معظم انقالب

تبادل فرهنگي الزم است و هيچ ملتي از . وت است تهاجم فرهنگي با تبادل فرهنگي متفا«    

اينكه معارفي را در تمام زمينه ها از جمله فرهنگ و مسائلي كه عنوان فرهنگ به آنها اطالق مي 

  4»شود از ملت هاي ديگر بياموزد ، بي نياز نيست 
در پيشرفت ارزش هاي     بنابر اين تبادل فرهنگي كه همان ارتباط منطقي و درست فرهنگي است ، مي تواند 

  .انساني و بهسازي زندگي بشر بسيار سودمند افتد 

    زيرا همه مردم جهان از تجربه، آگاهي و باورهاي درست يكديگر بهره مي برند و از آزمايش روش هاي 

  .نادرست آزموده شده بي نياز مي شوند 

                                                 
 16/3/76سخنراني مورخ . 3

   16 -18 جواد منصوري ص - فرهنگ استقالل.4
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هنگي ، خود باوري ،اعتماد به نفس،شناخت     البته بايد توجه داشت كه نخستين شرط موفقيت درعرصه تبادل فر

  . ،ايمان به ارزش هاي انساني و الهي فرهنگ خودي است 

  :به اين حقيقت مهم اشاره كرده و مي فرمايد ) ره( پيشواي بزرگ انقالب اسالمي مرحوم امام خميني     

د به اين ممالك اسالمي اين است كه هشدار بدهن... به هر صورت آن چيزي كه وظيفه همه مسلمين است ...«

  5» ...صادره شده است به خارج ... فرهنگ ما طوري بوده است كه  ، كه ما خود فرهنگ غني داريم

  زمينه هاي پيدايش ناتوي فرهنگي: فصل چهارم 
  

  زمينه هاي داخلي:  اول گفتار
مل كليدي در گسترش تهاجم      در ميان عوامل داخلي ناتوي فرهنگي ويژه گي هايي وجود دارد كه به عنوان عوا

فرهنگي نقش اساسي را داراهستند ، بعضي از اين ويژه گيها توسط استعمار گران و مهاجمين ايجاد شده و براي 

سهولت در امر تهاجم و استعمار ، به جوامع ديگر تحميل شده و برخي ديگر مختص ساختار داخلي جوامع مورد 

  :ها به عنوان زمينه هاي داخلي تهاجم فرهنگي عبارتند از نمونه اي از مهمترين آن. هجوم مي باشد 

 بي توجهي به فرهنگ خودي - 1

  خود باختگي فرهنگي - 2

  بي لياقتي سران حكومت ها - 3

 رفاه طلبي و تجمل گرايي - 4

 عقب ماندگي علمي و صنعتي - 5

 عدم شناخت صحيح از دين و بي توجهي در عمل به آن - 6

سات  مقد زدايي از  تبليغ افكار انحرافي، تقدس و گاه ضد اسالمي،هاي غير اسالمي  و انديشه ترويج افكار -7     

 .مذهبي سرزمين خود هاي ملي و ها، ارزش هاي اعتقادي جوانان نسبت به آرمان پايه و سست نمودن

 حاكم  وگرايي  غرب،گرايي  تجددگرايي، علم :هاي خاص مانند تبليغ و ترويج برخي باورها و انديشه - 8     

.                                                                                                         غربي به سبك و روش كراسينمودن دمو

                                                 
  11/5/71روزنامه اطالعات .  5
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ن آن به نمود قرار دادن جمهوريت نظام در مقابل اسالميت آن و مخالفت با اصل واليت فقيه و تبديل - 9     

گريز و  طرق مختلف از قبيل عقل هاي علميه از ، تالش در راه منزوي كردن روحانيت و حوزه »واليت مشروط«

، طرح مسئله سرگرداني مردم در  تقويت جريان روشنفكري مقلدپرور معرفي كردن و تحقير و تمسخر آنها و طرح

هاي  طرح چهره اي از عناصر فرهنگ اسالمي،  هو ضرورت تجديدنظر در پار ميان سه فرهنگ غربي، ملي و مذهبي

روشنفكران و   ترويج افكار و آثار اين گروه از عنوان الگوي نسل جوان، و متأثر از فرهنگ غربي به دار فاسد، مسأله

  . گرا از طريق نشريات، كتب، فيلم، ماهواره، اينترنت شبه روشنفكران غرب

طرح جدايي «، »هاي نوين بشري ارزش دليل عدم تطابق با ارف اسالمي بهاعتبار نشان دادن علوم و مع بي« -  10    

» خدامحوري«در مقابل » محوري انسان«و » مانيسموا«محصول  ، ترويج ليبراليسم غربي كه در واقع»دين از سياست

 .است

  و باورهايبعد استراتژي ناتوي فرهنگي در حوزه داخلي درهم شكستن عنصر اخالق، اعتقاد ترين بنابراين مهم

  .ديني است

  زمينه هاي خارجي پديده ناتو در عرصه فرهنگ:  دوم گفتار
 گذشته كه ايران اسالمي در عرصه فرهنگ مورد تهاجم بود هريك از كشورهاي غربي براساس  دههسهدر      

هاي  استاعمال سي در حوزه فرهنگ خودي يافته و براساس آن به» حكومت«و » ورود«منافع خود راهي را براي 

تعامالت سياسي كشورهاي غربي با  نحوه هاي فرهنگي به پرداختند، شايد منوط نمودن سياست تخريبي خود مي

همين امر نيز سبب تشتت و پراكندگي رفتار فرهنگ مهاجم  هاي آن دوران شمرد كه ايران را بتوان يكي از خصيصه

خصوص ترسيم كاريكاتورهاي پيامبر   چند ماه اخير بههايي كه در اين با حركت  اما.غرب در قبال ايران شده بود

با  كند، تا همسو جانبه حركت مي ريزي همه مشاهده شد، معلوم گشت كه غرب به سمت يك برنامه)ص  (اعظم

خصوص ايران تحمل  و به ها باشد و در اين راستا كمترين ضربات را از جانب دنياي اسالم آمريكا و صهيونيست

اروپا با آمريكا و » انسجام فكري و عملي«همين   شاخصه بارز ناتوي فرهنگي و وجه تسميه آنبنا بر اين. نمايد

 .توان به دو حوزه داخلي و خارجي تقسيم نمود ناتوي فرهنگي را مي هاي ها و خصيصه صهيونيزم است، نشانه
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                                                                                                         هاي خارجي نشانه: گفتار سوم 

 :است شود در محورهاي ششگانه زير نمايان مرزي دنبال مي  تهديدآميز كه در حوزه برون هاي اين پديده  نشانه

چهره اسالم و مسلمانان  شان دادنها، اقداماتي كه از سوي غرب صرف مخدوس و مشوش ن اجراي برنامه  1.

 .پذيرد مسلمانان صورت مي طور عام و تخريب روند بيداري جهان اسالم و وحدت و همگرايي به

 هاي مسلمانان افكار و انديشه ستيزي حاكم بر ستيزي و بيگانه مقابله با روحيه غرب  2.

 دنيا از جهان اسالم و ايران اسالمي در اذهان مردم تالش جهت ارائه تصويري تحريف شده و ناخوشايند.  3

از طريق ... تروريسم، نقض حقوق بشر، تهديد آزادي بيان و نويسندگان و حمايت از تحت عناويني چون،

امكانات و  و استفاده از... ها، اينترنت و ها، ماهواره هاي تبليغاتي از قبيل، رسانه بنگاه هاي گسترده شبكه

 .المللي در اختيار دارند ع بينهاي مختلفي كه در مجام موقعيت

نظام جمهوري  پاشيدن بذر فتنه و اختالف در ميان مسلمانان و ايجاد بدبيني و سوءظن در آنها نسبت به  4.

متهم نمودن ايران به  طلب از انقالب اسالمي و اي خشن و جنگ اسالمي و مذهب تشيع، و ترسيم چهره

                  هراس و بيم و تنفر دردل مسلمانان منطقه و جهانطلبي، براي ايجاد  گري، تجاوز و جنگ نظامي

                       . 

گيري از  و استعمار ساخته در كشورهاي اسالمي با بهره هاي منحط هاي انحرافي و مسلك تبليغ و ترويج عرفان. 5

 .گري و بهاييخصوص تقويت مسلك وهابي  وابسته به غرب به امكانات برخي كشورها و حاكمان

 ها و تخريب اخالق ملل مختلف، هاي عظيم كارتل ها، سرمايه فرهنگي با تكيه بر كمپاني ابتذال اخالقي و. 6

 .اسالمي هاي ملي و مباني فرهنگي و ارزشي اعتنايي به هويت گرايي و نيز بي ترويج مصرف

 رسانه نوين بازي هاي رايانه اي. 7  

قابليت ها و ويژگيهاي خاص خود به جرات مي توان گفت كه ضريب  نه اي بارسانه نوظهور بازي هاي رايا   

 را حتي از رسانه هايي چون سينما و تلويزيون نيز افزايش داده اند از مهمترين اين تاثير گذاري و نفوذ خود

 .ويژگيها ماهيت تعاملي بودن بازي هاي رايانه اي است
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در معرض بازي هاي كامپيوتري ) معموال كودكان و نوجوانان (ادقرار گرفتن افر به دليل همين ويژگي است كه

 .است كننده تر از قرار گرفتن آنها در معرض برنامه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي نگران

،تمرين ،تكرار و پاداش و تقويت )سازي  الگو(زيرا اين بازي ها بسياري از اصول يادگيري مانند هم ذات پنداري 

 .مي گيرندرا به كار 

بازتاب  گرافيك، صدا و تعامل، ابتكار سير داستان، كنجكاوي، پيچيدگي وتخيل، منطق، حافظه، در بازي رايانه اي

فردي است كه بازيگران را  ها، مهارت هاي رياضي، چالش حل مساله و تجسم از جمله جنبه هاي فني، رواني و

بردن از بازي، مشاركت فعال، تعامل مشاركتي،  ، لذتكار مستقل، مداومت در بازي.جذب اين بازي ها مي كند

گروهي و فرصت هاي برابر در بازي ازجمله عواملي است كه در  ساختار گروهي، يادگيري، رقابت يا همكاري

انگيزه مي كند و دقيقا به دليل همين خصوصيات است كه به يكي ابزار تاثير گذار غرب  فرد براي ادامه بازي ايجاد

 .است ناتوي فرهنگي عليه دنياي اسالم و خصوصا انقالب اسالمي ايران تبديل شدهراستاي  در

حمايت از حقوق مردم فلسطين در  المللي قدس و مقام معظم رهبري در مراسم افتتاحيه سومين كنفرانس بين

  :اين موضوع فرمودند جالس سران در تهران برگزار شد با اشاره بهاساختمان 

دنياي اسالم را صريحا تهديد  جهاني كه رئيس جمهور كنوني آمريكا سخنگوي آن است امروز استكبار      

هاي جاسوسي آمريكا و  صهيونيزم و سازمان گويد، شبكه استكباري كند و سخن از جنگ صليبي مي مي

ل آن با اي و امثا هزارها فيلم سينمايي و بازي رايانه... انگيزي اند، انگليس در همه دنياي اسالم سرگرم فتنه

 .شود نماياندن چهره اسالم و مسلمين، توليد و روانه بازارها مي هدف زشت
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  فرهنگي بازي رايانه اي كاركردهاي: فصل پنجم 

 :مقدمه 

شواليه هاي مجازي، قدرتمند و جذاب ناتوي فرهنگي و  با توجه به آنچه كه ذكر شد بازي هاي رايانه اي به     

در حال تخريب و تغيير تدريجي ارزشها و هنجار هاي انقالب اسالمي و  ه اند كهجنگ صليبي غرب تبديل شد 

   .جهان اسالم هستند

حساسيتي تا عمق خانه هايمان  شواليه هاي رايانه اي كه در نبرد جنگ هاي صليبي قرن جديد بدون هيچگونه    

حتي هزينه مالي حضورشان را نيز در حال آنها رفته ايم و  نفوذ كرده و ما در بي خبري با آغوشي باز به استقبال

رويكردي مدبرانه با اين سربازان رايانه اي بر خورد نكنيم به زودي و در نسل آينده  پرداخت هستيم و چنانچه با

 .بايست هزينه هاي گزاف و جبران ناپذير معنوي را نيز پرداخت كنيم مي

 :شود اليه هاي رايانه اي و مصاديق آن پرداختهسعي خواهد شد به نحوه تاثير گذاري اين شو در اين قسمت

 خشونت و پر خاشگري-1        

  مجاز اخالقي تبليغ فرهنگ برهنگي و نمايش صحنه هاي غير -2       

 تبليغ فرهنگ غرب -3       

 اصرار بر انجام خطا و گناه -4       

 بردن قبح گناهان از بين-5        

   اخالقي يا ضداخالقيارايه نمادهاي غير -6       

 .شخصيت هاي غير اخالقي اسوه سازي از -7       
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 :خشونت و پر خاشگري: گفتار اول 

 رايانه اي كه مورد اتفاق   زياد از بازي هاي  منفي استفاده  از تاثيرات كه يكي   گفت  شايد به جرات بتوان     

بازي هاي  نت و پر خاشگري در ميان ميان كاربرانبين تمام كارشناسان مي باشد افزايش روحيه خشو نظر در

  .رايانه اي مي باشد

اينترنتي   /  ويدئويي  بازيهاي(DeGaettano and Bander 1996)بنا به اعتقاد دي گاتانو و بندر    

 :دارد را به بازيگران القاء مي هاي كاذب و گمراه كننده ذيل خشونت آميز پيام

 اندك رفع گردد عت و با سرمايه شخصيتواند به سر مشكالت مي -    

 است بهترين راه براي حل مشكالت حذف نمودن منبع و علت مشكل-     

قرار دادن قوانين مورد  غرق شدن در قانون بازي ويدئويي نشات گرفته از واقعيت صرفنظر ازمورد سؤال-     

 باشد قبول و پذيرش مي

 رفتارهاي متفكرانه و مسووليت دار درقبال واكنش به مشكالتجاي  بهره جستن از رفتارهاي غريزي به-     

در بازي هاي رايانه اي را به دوگروه خشونت انساني و خشونت خيالي تقسيم بندي  مي توان خشونت      ضمنا 

بازي هاي سوم . ي را نيز تعريف كرديعالوه بر اين مي توان براي هر يك از اين گروه ها زير گروه ها كرد

 .ازي هاي اول شخصشخص و ب

كه دست به اقدام خشونت آميز مي زند كنترل مي كند ولي در  در بازي هاي سوم شخص كاربر شخصيتي را     

 خود ماشه  كنيم گويي كه   نگاه   بازي  اجازه داده مي شود كه از پشت اسلحه به بازي هاي اول شخص به ما

 . را به قتل مي رسانيم ديگران  و مي كشيم

 در آمريكا مثال خوبي از 1999درسال (Columbine) تراژدي يد خاطرنشان ساخت كه دو تيرانداز مسؤولبا    

حدس و گمان بر اين است كه .باشند هاي الكترونيك مي خشونت آميز رسانه حساسيت جوانان نسبت به تصاوير

. بازي كرده بودند  ود در نقش آنان خ مقلد شخصيتهايي بودند كه آنها در كامپيوترهاي خانگي) تيرانداز دو(دو پسر w
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از (Dylan Kiebold)ديالن كيبولد و(Eric Harris)ها،دو تيرانداز،اريك هريس براساس گزارشات رسانه

منظور آموزش سربازان براي كشتن مؤثرتر و  كه از جانب ارتش اياالت متحده به DOOM انجام بازي

 .ندبرد  لذت مي و، مجوز و پروانه گرفتهبودهكارآمدتر

بازي هاي ويديويي  تمرين تير اندازي با افرادي كه تا به حال با يك اسلحه واقعي شليك نكر ده اند و فقط به    

 در  .  مي كنند ،عالي هدف گيري  بار  اولين اسلحه واقعي براي سرگرم بوده اند به هنگام تير اندازي با يك

اهل پادوكا ،كه سه دانش آموز را به قتل رساند ه بود آمده ،پسر چهارده ساله   مايكل كارنيل  دادگاهي پرونده 

و گردن مورد  سه نفر كه از ناحيه سر. تاي آن به هدف خورد 8 گلوله شليك كرد كه 9ثانيه ،30او ظرف  است كه

آنجا كه اطالع دارم هيچگاه در  و يك نفر تا آخر عمر فلج شد تا .  اصابت گلوله قرار گرفته بودند كشته شدند

  .ماهرانه ثبت نشده است وابق پليس يا ارتش يا حتي سوابق جنايي چنين هدف گيريس

   صحنه هايي  وشوند كه خشونت در آن موج مي زند هر روز بازي هاي جديدي توليد و به بازار عرضه مي     

راه با صداي هم... ،استفاده از ضربات مشت و پا و   هاي گردنهمهر  همراه با صداي شكستن   خفه كردن چون

 يي همراه با افكتها  ،شمشير و مانند دشمن، استفاده از سالح هاي سرد مانند چاقو ، خنجر شكستن استخوانهاي

ربايي ،استفاده از سالح  قتل افراد عادي به خاطر سرقت ،ماشين... چون صداي ناله و پاشيدن خون به اطراف و 

 .در بازار رايانه اي موج مي زند ...و از قطع عضو گرم، ترسيم خون در بازي، نمايش خون حاصل  هاي

نيروهاي پليس مي كند، ماشين  كاربر اقدام به ضرب و شتم GTA به عنوان مثال در مجموعه بازي رايانه اي    

،افراد مسن سال را مورد ضرب و شتم قرار مي دهد و  سرقت مي كند، مردم عادي رهگذر در خيابان مانند زنان

  .نمايد  پولهاي آنها مياقدام به سرقت

، بازي  ( Max payne)  پين   مكس  بازي  چون بازيهايي  به   مي توان   اين بازي ها نمونه  از ديگر    

  .اشاره كرد....و (IGI 1 ) ، بازي آي جي آي(Hitman)،بازي هيت من (Mafia) مافيا
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  اخالقي تبليغ فرهنگ برهنگي و نمايش صحنه هاي غير مجاز:گفتار دوم 

عريان يا با پوشش بسيار كم  متاسفانه يكي از مشتركات تصويري و گرافيكي بسياري از بازيها نمايش تصاوير    

  .ندارد زنان كه هيچ سنخيتي با فرهنگ ملي و اسالمي كشور ما

:   GTA بيلبزرگ اتوم ي به نام سرقتي اعالم شد كه در باز جهاني و اروپا به عنوان مثال در سايتهاي خبري    

در بسياري از كشور ها مانند  داراي صحنه هاي ضد اخالقي بوده و حتي (san Andreas) سن آندرياس

 .استراليا فروش اين بازي ممنوع شد

بازي     نگاهي به. توان گفت بيشتر بازي هاي رايانه اي كم و بيش داراي اين مشكل مي باشند به جرات مي    

. به اين موضوع پي برد ان كه بدون هيچ گونه محدوديتي به فروش مي رسد مي توانهاي موجود در بازار كشورم

،  Far Cry ،بازي(Sim City )و (The Sims)  ،سيمز)(PAYNE (MAX)بازي هاي چون مكس پين

 ...و(Tomb Raider ) ،بازي تام رايدرCatwoman بازي

  

  تبليغ فرهنگ غرب :گفتار سوم 

    .رايانه اي تبليغ فرهنگ و شيوه زندگي در غرب مي باشد ار كردهاي بازي هايبه نظر مي رسد يكي از ك     

  :براي امنيت داخلي آمريكا بيان شده همان گونه كه در استراتژي ملي

كنيم كه نهايتا به خاطر ارزشهاي دمكراتيك و شيوه   ما هرگز در جنگ عليه تروريسم جهاني فراموش نمي

 . نيمزندگي خود جنگ و مبارزه مي ك

 .باشد نمونه بارز اين مورد( SIMS) شايد بتوان گفت مجموعه بازي سيمز     

طعم يك ... بازي زندگي كنيد  در اين بازي رايانه اي شما ديگر بازي نمي كنيد بلكه براي اولين بار در يك    

تولد بشويد ، رشد كنيد همراه با شخصيت خود م ... زندگي مجازي اما كامال واقعي رابا تمام جزييات آن بچشيد

 ، سركار برويد ، ازدواج كنيد ، بچه دار بشويد ، پير شويد و سرانجام بميريد ،به دانشگاه برويد  ، به مدرسه برويد 
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... 

 . اما در تمام مراحل بازي زندگي ،  شما به سبك غرب زندگي مي كنيد

 و   لباس تغيير آرايش به دلخواه،انتخاب انواعتغيير چيدمان وسايل خانه و تنوع اين محصوالت، مواردي چون    

غربي براي گوش كردن  انتخاب انواع موسيقي... پوشش مانند لباس ورزشي ،لباس خواب،لباس ميهماني و

 ......وتعامالت و روابط اجتماعي ميان زن و مرد و

  اصرار بر انجام خطا و گناه : گفتار چهارم 

 .تكرار خطاو انجام گناه مي باشد ه اي اصرار ويكي از تاثيرات منفي بازي هاي رايان

  از بين بردن قبح گناهان :گفتار پنجم 

اين بازي ها نيز نوعي ابزار مدرن براي قبح شكني . از بين مي برد قبح موضوعات را  استمرار چنين بازي هايي    

 ....و مال مواد مخدرچون جنايت و قتل ، سرقت ، قمار ، اعمال منافي عفت ، استع قبح اعمالي. هستند

 ارايه نمادهاي غير اخالقي يا ضداخالقي : گفتار ششم 

  شخصيت هاي غير اخالقي اسوه سازي از : گفتار هفتم 

 .مهمترين نكته اين بازيها الگو دهي كاذب به فرزندان است كه اينها نقش عمده اي در ان ايفا مينمايند 
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  شيوه هاي تهاجم فرهنگي دشمن: فصل ششم 
  

  :مقدمه 
     امروزه سلطه گران جهاني پس از سال ها تجربه در چپاول و غارت ، بخوبي پي برده اند كه براي  تداوم  

سلطه ، ناچارند از روش هاي مختلف و جديد استفاده كنند از اين رو به شيوه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي 

ختلف بويژه كشورهاي اسالمي مي كوشند تا مردم را روي آورده اند و از اين راه با نفوذ در فرهنگ جوامع م

متقاعد سازند كه معيارها و ارزش هاي  ارائه شده از سوي آنان همان هدف مطلوب ملتها و متناسب با شأن و مقام 

  .واالي انسان متمدن و مترقي است 

ت ، اما تحول بخش فرهنگي     اگرچه تهاجم فرهنگي استكبار جهاني در ايران از سابقه اي طوالني برخوردار اس

جديد در جامعه ايران مشخصاَ از زمان رضاخان قلدر شروع شده ، اين حركت شوم كه جهت اجراي اصول 

ديكته شده استعمار گران با خشونت و حشيانه همراه بود  نقطه عطفي در مبارزه با  فرهنگ غني اسالم محسوب 

، ممانعت از برگزاري مجالس مذهبي و سوگواري اهل بيت مبارزه با  حجاب  و ترويج بي حجابي   . مي شود 

، در انزوا قراردادن روحانيت و خلع لباس از ايشان ، برگزار متينگ سياسي به سبك غربيان ، بستن مدارس ) ع(

اين  .   از جمله اموري  بودند كه  استبداد رضاخاني  براي  استحاله فرهنگي از آنها بهره جست ... علوم ديني و 

ويكرد در دوران  فرزندش ادامه يافت  كه  اين  بار احساس خطر جدي توسط مردم  موجب  خيزش ،   ر

دشمن پس از پيروزي . مقاومت و بيداري آنها گشت و نهايتاَ منجربه سرنگوني و فروپاشي حكومت پهلوي شد 

زمينه نيز همانند  جبهه نظامي  مختلفي در ادامه حركات شوم خود داشت ولي در اين   انقالب اسالمي با شيوه هاي

  ):دام ظله(توفيقي نداشت و  به    فرموده رهبر معظم انقالب

دشمن با يك محاسبه فهميده كه جمهوري اسالمي را با تهاجم نظامي نمي شود از بين برد ، محاسبه         « 

  .م نمي شود كاري كرد همين طور ديدند كه با محاصره اقتصادي ه.قبلي آنان   غلط ازآب در آمد ه بود 

عقبه ما درمبارزه   ملت مسلمان ايران با قلدري استكبار جهاني ...لذا فهميدند كه بايد عقبه ما را بمباران كنند

  ... عبارت ازفرهنگ بود منطقه عقبه ما عبارت از اخالق اسالمي ، توكل به خدا ايمان و عالقه به اسالم بود 

 :خي از مهم ترين اين شيوه ها اشاره مي شوددر اين جا به عنوان نمونه به بر
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  تربيت دست آموزها: گفتار اول 
سياستمداران ، اسا تيد دانشگاهها ، دانشجويان فارغ التحصيل غرب ، تاجران، صاحبان قلم، هنرمندان و 

  .شاعران مي توانند بهترين عوامل براي نفوذ و نشر فرهنگ بيگانه باشند 

 

  ها و نمونه هاارائه الگو: دوم  گفتار

     استعمار با ارائه الگوهايي براي افراد جوامع مختلف در جهت وابستگي فرهنگي آنها مي كوشدو فرهنگ خود 

  .را به گونه اي القاء مي كند كه ملل استعمار شده فرهنگ اصيل خود را رها كرده و مجذوب فرهنگ او مي شوند 

  

  جدايي جوانان از اعتقادات ديني : سوم گفتار

     همواره چون جوانان سازندگان كشورند و اگر خوب تربيت شوند و باورهاي ديني را در قلب پاك خويش 

بپرورانند هاديان جامعه اند ، از اين رو با ورهاي اسالمي در نوك پيكان يورش آنان است و مي كوشند از هر 

  .هدف خود برسند طريق اعتقادات مذهبي را در وجود جوانان سست و كم رنگ كنند تا به 

  :رهبر معظم انقالب در اين زمينه فرمودند 

يكي ازراههاي تهاجم فرهنگي اين بود كه سعي كنند جوانان مومن را از پاي بند ي هاي متعصبانه به      « 

ايمان كه همان چيزي است كه يك تمدن را نگه ميدارد منصرف كنند همان كاري كه در قرن هاي گذشته در 

جوانها را گرفتار كردند در عالم فساد ، شهوتراني و ميگساري، اين كارها در حال حاضر  . آندلس كردند

 6. دارد انجام مي گيرد 

  

  فرهنگ غرب  ارائه معيارهاي : چهارم گفتار

اين معيارها عبارتند از رفاه مادي ،بهره جويي و لذت بردن بي حد و لجام گسيخته در زندگي و باالخره زندگي در 

  .ب حيات مادي و حيواني محض تا به دوراز معنويات و اخالق و انسانيت سير كنند چار چو

  

                                                 
  همان.  6
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  طرح و تفسير دموكراسي به شيوه غرب : پنجم گفتار

معناي حقيقي دموكراسي يعني آزادي هاي  .      امروزه واژه دموكراسي پيش از هر زماني بر سر زبانهاست 

اما آن  دموكراسي كه  توسط  غربي ها  .  توانند از آن بهره مند شوند مشروعي  كه  هر كدام از افراد انساني مي 

را مد نظر قرار مي دهد كه در اين صورت آزادي نا مشروع  ،  جزيي ) ليبراليزم ( مطرح  شده  آزادي مطلق انسان 

بات جنسي نا از حقوق طبيعي انسانها   به حساب مي آيد و بر اين اساس بي بند و باري ، هم جنس بازي و مناس

  .مشروع و صدها فساد ديگر جنبه قانوني به خود مي گيرد 

جهان غرب با .     يكي ديگر از اقدامات دشمن در اين زمينه سوء استفاده از مقام و موقعيت زنان در جامعه است 

ظور از راههاي تبليغ اينكه زن بايد از هر بندي آزاد باشد در صدد ترويج فساد و هرزگي در جامعه است و بدين من

بهره  جسته و مي ... مختلفي چون انتشار مقاالت ، كتب ، آموزش هاي محتلف و نشر  و تصاوير خالف عفت و

  .جويد كه همه اينها را تحت پوشش آزادي   به مردم القاء مي كند 
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  و روش هاي مقابله  تهديدها،ها  فرصت: وم ددفتر 
  

  : مقدمه 
 

توان ليستي از تهديداتي كه در اين رابطه براي ما   شناخت ابعاد گوناگون ناتوي فرهنگي اكنون ميبا توجه به     

المللي آن   عنوان مجاري نفوذ فرهنگ غرب و هجمه پشتيبان كننده بين ها را به وجود دارد را شناسايي نمود و آن

  .آيد حساب مي  بهدانست لذا كنترل هميشگي و البته معقوالنه آن از ضروريات روزگار ما

   :عنوان مثال به

 جمله تهديدات ماست،  امروز ما نقش بسته از   در فضاي مدرن اي كه تفكر ترجمه •

 رساني و فعاليت اجتماعي براي ما تهديد است،  فضاي راكد آگاهي •

 انگاري و تداوم ضعف كاركردي در عرصه فرهنگ از تهديدات ماست، ساده  •

 .هاي ترجمه براي ما تهديد است هديد است، كتاببراي ما ت هاي وارداتي  فيلم •

 .خطر دارد اي براي ما هاي رايانه  بازي •

 .شود، تهديد است ها تدريس مي  حتي برخي از دروسي كه در دانشگاه •

 هنري كه در اين چند ساله شكل گرفته براي ما تهديد است، در نتيجه بايد مباني نظري هاي  فعاليت •

 .م فرهنگي انديشيده شود اين تهاج مقابله بابراي

 :گيرد  اختيار ما قرار مي اما مهمترين فرصتي كه از اين هجمه در

 جهانيان است و  خصوصيات آن به تقويت بنيه فرهنگ ديني و ملي و معرفي كامل با تمامي •

 .شويم وادار مي خصوص كه به آموختن اصول اساسي دفاع فرهنگي نيز به
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 راهكارهاي مقابله: فصل اول 

اي و   و روزنامه   اي ، رسانه ناتوي فرهنگي خود لشكري از امكانات فرهنگي حال كه غرب براي تحقق اهداف    

   هويت تبليغاتي را در دست خود آماده عمليات دارد و با كارآمدترين نيروهاي خود قصد دارد مسائل گوناگون

گيري يك مقاومت  درصدد شكل  كند، ما هم بايدها را وارد ترين ضربه ها را مورد هجمه قرار دهد و مهلك ملت

 .كنيم فرهنگي باشيم تا بتوانيم اين تهاجم را خنثي

  :برشمرد چنين توان اين هاي مقابله با اين تهاجمات را مي مهمترين روش

 كشور ها و نهادهاي فرهنگي نظر جدي در مشي سازمان  تجديد:گفتار اول 

صدا و سيما، سازمان  ارتباطات اسالمي،  سازمان فرهنگ و  اسالمي، هايي چون وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان

ها شوراي عالي انقالب فرهنگي  هاي خبري و در رأس تمام اين سايت ها و تبليغات اسالمي، مطبوعات، خبرگزاري

به  يهاي فرهنگ  بايد در زمينه مديريت كالن كشور. فرهنگي غرب نقش اساسي بر عهده دارند در مقابله با هجوم

را از عناصري كه نخبه  لذا بايستي در اين خصوص ابتدا اين نهادها. دست نخبگان حوزه و دانشگاه اداره شود

 استفاده  هاي الزم براي مقابله با تهاجم غرب هستند، شايستگي نيستند، پاكسازي كرد و در ادامه از افرادي كه داراي

هجوم  دي به ترسيم نقشه مقابله با ناتوي فرهنگي كه در آيندهايجاد شورايي فرهنگي و راهبر كرد و در نهايت با

  .تر خواهيم ديد بپردازيم آن را به مراتب روشن

 مرزي  تبليغ فرهنگي برون : گفتار دوم 

سازي و   ايران هستند كه بايد عالوه بر شناسايي به خنثي اسالميسربازان خط مقدم فرهنگ رايزنان فرهنگي    

بايستي نقش اساسي براي  هاي آينده هاي سال ريزي به همين دليل در برنامه. به جلو بپردازندهاي رو  حركت انجام

ها به  ها با علوم فرهنگي و ديني قبل از اعزام آن آن لذا تربيت تخصصي و آشنا نمودن. اين دسته از افراد قائل شد

بليغ و كنترل فرهنگي داخلي را از تواند اين حوزه مهم ت مي  كشورهاي خارجيمراكز فرهنگيها و خانه سفارت

  .تنها به برگزاري يك هفته فرهنگي در خارج از كشور ختم ننمايد ركود حال حاضر دربياورد و

  

  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 25

  پيرايش چهره فرهنگي كشور:گفتار سوم 

مبارزه با ناتوي فرهنگي پيرايش صحيح فرهنگ داخلي است چون بسياري حمالت فرهنگي را  هاي يكي از راه

پيرايش چهره «عنوان  رهبر انديشمند انقالب در ديدار با كارگزاران نظام هم موضوعي را تحت. دانند يتوهم م يك

. را دعوت به تحقق اين امر نمودند ها مطرح كردند و دولت و مجلس اصولگرا و همه دستگاه» فرهنگي كشور

هاي  بايست پايه فرهنگي ميهاي  كه دولت و دستگاه هاي فرهنگي اشاره كردند ايشان در آن جلسه به شاخص

خرافه را در ذهن نسل جوان تقويت و ايمان به دين، انقالب، استقالل كشور و  دور از بينانه و به ايمان روشن

  .روشن را در دل و ذهن مردم استوار كند اي آينده

 فاده حداكثري از هنر ايرانيت اس:گفتار چهارم 

تمامي توان  كارگيري ها به مي، و مصون داشتن آن از آفات و هجمهگسترش فرهنگ اصيل ايراني و اسال هاي از راه

در تأثيرگذاري بر فرهنگ و  و ظرفيت هنري كشور است در حال حاضر و با توجه به آمارهاي موجود سهم هنر

در حال عرضه شدن است كه » هنر بدون هدف«عنوان  به ديانت بسيار پايين است و آن مقداري هم كه وجود دارد

اي  هاي هنري ما نيز بدون استفاده و رهاست و هيچ برنامه بسياري از ظرفيت .ين اثر را از آن شاهد هستيمتر كم

مورد توجه مسئولين قرار  هاست عنوان مثال فرهنگ ايثار و شهادت با اينكه سال استفاده از آن وجود ندارد به براي

حمايت و . در اين حوزه صورت نگرفته است سومهاي مر دارد اما هيچگاه كاري جدي و بديع و خالي از كليشه

تالش كنيم تا انحرافي در كارهاي هنري ديده نشود كه در اين  نظارت بر كار هنرمندان نيز مهم است و بايد

  .شويم براي گسترش ناتوي فرهنگي مي صورت ما خودمان ابزاري

 هاي فكر  تشكيل اتاق: گفتار پنجم 

 عاً سامان داده شود تشكيل اتاق فكري براي توليد مباني نظري و مقابله بابايستي سري از مهمترين اموري كه

مباني نظري تعريف شود بعد  اين كار ابتدا بايد در دانشگاه و حوزه انجام شود و از آنجا. هاي موجود است هجمه

 .شود مي  پروژه و اجرا ختم گذاري، هم اين مباني به سياست

اين كار را هم نبايد . پردازي نشده است نظريه هاي فرهنگي انقالب اسالمي  مؤلفهمتأسفانه تاكنون براي بسياري از

هاي زير مجموعه آن انتظار داشت بلكه نخبگان حوزوي و  كميسيون تماما از شوراي عالي انقالب فرهنگي و w
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دهي  سامان  بههاست ليكن بايستي نهادي گيرند و عمده انتظارات از آن مورد خطاب قرار مي جا دانشگاهي در اين

فرهنگ كشور شود كه نقش  هاي متولي اين نخبگان بپردازد و بعد از آن سياست گذاري واحدي براي دستگاه

  .باشد گذاري مشخص و تبيين شده ها در اين سياست هركدام از آن

 فرهنگي  كاهش انتظار از حوزه سياسي جهت فعاليت: گفتار ششم 

بتواند از  جمع آنهاست و نه عاملي كه ه ساختارهاي اجتماعي و حاصلحوزه سياسي، در اغلب موارد خود نتيج

توان به  سياسي نوعي انتزاع خارج از جامعه است و با تغيير آن مي كه حوزه باور به اين. بيرون اوضاع را تغيير دهد

لذا  .كند د نمينوعي باور نادرست است كه هيچ واقعيت تاريخي آن را تأيي جامعه دست يافت،  تغييراتي اساسي در

صورت تخصصي به  شده و به به تمامي از حوزه سياست جدا... مديريت ما و پردازي ما،  نظريه بايد نگاه ما، 

گذارد نه  تأثيرات جدي در حوزه سياسي مي مباحث فرهنگي بپردازند چرا كه ما معتقديم تغييرات فرهنگي

  .بالعكس

 هاي ابتكاري استفاده از روش: گفتار هفتم 

آنها رسيد  هايي كه بايد هرچه زودتر به ارتقاي اجتماعي هايي همچون تبعيض مثبت به سود گروه روش تفاده ازاس

تواند حاصل تفكر  ها مي گونه روش اين .از جمله راهكارهاي اساسي ماست... ها و مثل زنان، جوانان، خرده فرهنگ

بايد دايما اين نكته را . با آنها سر و كار داريمجهان سومي  هاي خاصي باشند كه امروز در كشورهاي بر موقعيت

 اي جديد از موقعيت پيشين هاي در حال توسعه، نمونه كنيم كه موقعيت كنوني كشور براي خود و ديگران تكرار

 .در نظر گرفت هاي ابتكاري  حل يافته در قرن نوزده نيست و بايد براي اين موقعيت راه كشورهاي توسعه

 ل فرهنگي و منطقي با جهانتعام: گفتار هشتم 

در موقعيت  توان انتظار تغيير تر با جهان و تقويت اين فكر كه بدون تعامل، به هيچ روي نمي منطقي تعامل بيشتر و

. مبارزه با ناتوي فرهنگي است هاي رحم كنوني در جهان امروز را داشت نيز از روش قرباني شدن در مناسبت بي

هاي گذشته تلقي نشود كه در اين  گرد از آرمان بعنوان عقب كه رفتارهاي ما هيچگاهدر اين تعامل بايد دقت داشت 

  .كنيم را با خود باز مي صورت راه رسوخ هجمه فرهنگي
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 مردم هاي فرهنگي به واگذاري اجراي سياست: گفتار نهم 

ردازد در عرصه فرهنگ هم به فعاليت بپ عنوان عامل اجرايي خوبي تواند در اقتصاد به همانطور كه دولت نمي     

هاي اجرايي فرهنگي در درون كشور بايستي به نيروهاي  پروژه تواند مجري خوبي باشد، لذا واگذاري نمي

رسد بايستي دفاتر ارتباط با دولت در عرصه  نظر مي به. دانشگاهي منتقل شود خصوص خودجوش مردمي و به

و مجريان  عنوان محققين يي و نيروهاي فعال دانشگاهي بههاي دانشجو ها تأسيس شود و تشكل دانشگاه فرهنگ در

عنوان دفاتر كنترل و  باشند و همواره به هاي دولتي دائما در حال رايزني با دستگاه. دلسوز به اداره آن بپردازند

عمومي و دانشگاهي شناسايي و بعد از بررسي علل آن به فكر  مراقبت، كوچكترين تغييرات را در عرصه فرهنگ

 رابطه با چگونگي مقابله با آن بپردازند چرا كه مهمترين نقطه هجمه ناتوي فرهنگي در ورزي در زي و انديشهسا

 .كند هاست و از آنجا به حوزه فرهنگ عمومي رسوخ پيدا مي دانشگاه

 

  رمهمترين روش هاي مقابله با تهاجم فرهنگي از نگاهي ديگ: فصل دوم 

  :مقدمه 

 طلبد كه در آينده بيشتر به آن خواهيم پرداخت اما آنچه ي طويل و تخصصي ميفرهنگي بحث صحبت از ناتوي

 وجود دارد  ديگري متنوع بوده ولي از منظري ديگر راههاي جزو الفباي مقابله با تهاجم فرهنگي مانظر  گفته شد به

 :كه به بعضي از انها اشاره ميشود

   منكراحيا ء فريضه ي  امر به معروف و نهي از: گفتار اول 

 از باالترين واجبات الهي و موجب بالندگي و رشد معنوي جامعه اسالمي امر به معروف و نهي از منكر    

  .مي شود 

  :قرآن كريم در باره ي زنان و مردان با ايمان جامعه ي اسالمي مي فرمايد 

و املؤمنون و املؤمنات بعضهم أولياء بعض « 
 يقيمون يأمرون با ملعروف و ينهون عن املنکر و
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الصاله و يؤتون الزکاه و يطيعون اهللا و رسوله 
 ٧»اولئک سير محهم اهللا ان اهللا عزيز حکيم 

 اما گروه مقابل مؤمنان يعني در توصيف ،     پس تكليف مومنان در قبال اين فريضه بزرگ الهي روشن است

نشانه مي گيرند ، مشمول اين خطاب منافقان ، كه بسان گرگ هاي در لباس ميش ،  فرهنگ و ايمان دين داران را 

  :هستند كه 

املنافقون و املنافقات بعضهم من بعض يأ مرون « 
باملنکر و ينهون عن املعروف و يقبضون أيديهم 

  ٨»نسوااهللا فنسيهم إن املنافقين هم الفاسقون 
ت بسيار جذاب و       و با كند و كاوي در كلمات گهربار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم به روايا

برانگيزاننده اي در مورد امر به معروف و نهي از منكر بر مي خوريم كه ضرورت احياء و پاسداري از اين فريضه و 

  :نيز عمل بدان را بيشتر روشن مي سازند

  :     جابربن يزيد جعفي از امام باقر عليه السالم نقل مي كند كه فرمودند

   فيه قومبعتيکون يف آخر الزمان قوما ي« 
 »ن وراؤم

   عده اي حق به جانب و ريا كار در جامعه پيدا مي شوند كه مردم فريب آنها را مي خورند 

 يتقرؤن ويتنسکون ،" 
  . اينان عالمان واقعي عامل به دين خدا نيستند بلكه قيافه علمي و فريبنده اي به خود گرفته اند 

ا عن حدثاءسفهاء اليوجبون أمرا مبعروف و ال ي«
نفسهم الرخص  المنکر،اال إذا امنوا الضرر، يطلبون

 و املعاذير؛
  . اين روشن فكرهاي عالم نما هميشه در پي تساهل و تسامح در دين خدا بوده و هستند 

و     ولوأضرت الصاله بسائر ما يعملون بأمواهلم«
أبدام لرفضوها کما رفضوا أمسی الفرائض و 

عروف و النهي عن املنکر األ مرباملّ أشرفها ، إ ن
قام الفرايض ، هنا لک يتّم غضب تفريضه عظيمه هبا 

                                                 
  71/ توبه .  7
  67/ توبه .  8
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مهم بعقابه فيهلک ععليهم، في) عزوجل( اهللا 
األبراريف داراألشرار و الصغار يف دارالکبار ، إن 
َاألمر باملعروف و النهی عن املنکر سبيل األنبياء و 

 الفرائض و قامهبا تمنهاج الصلحاء فريضه عظيمه 
املظا مل و َ درتامن املذاهب و تحل املکاسب و ت

 »تعمراالرض ووينتصف من االعداء و يستقيم االمر 
  . امر به معروف در جامعه بسيار ضروري است  پس شناسايي راه بردهاي اجرايي: الف 

انتقال آن به كميته ها  ي شناسايي تمام موانع اجرايي و تهديدها در اجراي اين قضيه ي بزرگ الهي و  : ب

  .تخصصي امر به معروف در هركشور  جهت شناسايي روش هاي رفع آن 

مثل ( تشكيل گروه هاي ويژه با همياري مراكز رسمي امر به معروف و نهي از منكر در جمهوري اسالمي  : ج

  .جهت اجراي اين فرايند ) بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي هر شهر 

 امنيتي ، انتظامي ، فرهنگي و حزب اهللا هر شهر ، جهت تقويت بنيه  والن قضاييوت هماهنگي با مسايجادجلسا: د

  .اجرايي امر به معروف و نهي از منكر 

  .ي ربط ذتنظيم گزارش هاي تحليلي و آماري محرمانه و ارائه ي آن به مسؤلين : ه

ي بايست پس از شناسايي و  سطح بندي جامعه زبان و ادبيات محتوايي اين فريضه و روش هاي اجرايي آن م: و 

و از هر گونه افراط و تفريط و بر . مخاطب توسط متخصصين امر و علماي  حوزه هاي علميه تعريف گردد

  .خوردهاي تنش زا ، جداً خودداري گردد

يضه بسيار و ائمه ي محترم مجمعه در اجراي اين فر) دام ظله ( نظارت نمايندگان محترم مقام معظم رهبري : ز

  .ضروري است 

  گسترش فرهنگ ارتباط با خدا: گفتار دوم 
ميسور ) له الفدا ارواحنا( خصوصاًارتباط با حضرت ولي عصر ) : ع(      اين امر به واسطه ي توسل به اهل بيت 

يا ست در دانشگاه هاي ما س: يكي از متوليان امر فرهنگ در يكي از بزرگترين دانشگاه هاي كشور مي گفت .است 

زدگي و جناح بندي به حدي تقويت شده بود كه همه ي روش هاي سياسي را طي كرديم تا جو موجود آن را 

م تعديل نماييم  ولي به نتيجه ي مثبتي نرسيديم ، لذا در اين مكان مقدس ارتباط با خدا و معنويت را پر رنگ كردي
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كه يكباره نور واليت الهي بر دل جوانان ما دميده شده و بسياري از مكايد ، كينه ها و معصيت ها تبديل به الفت ، 

  .محبت و عشق به خاندان رسالت و قرآن گرديد

  :مي فرمود ) عج(در گسترش ارتباط با حضرت ولي عصر ) دام ظله ( به همين منظور مقام معظم رهبري 

 مقابل تالش دشمنان بايد در جهت اعتماد ، عمل و تبليغ و تبيين حقيقت مهدويت حركت امروز در نقطه ي« 

  .»كنيم 

  

  

  روش هاي مقابله با آن  و  گناه شناسي: گفتار سوم 
     پيگيري و مطالعه ي عميق دانش پژوهان جوان و متدين در پژوهش پروژه ي گناه شناسي در ميان جامعه 

 مسابقات در شناسايي علمي انواع گناه ، معرفي آن ، راه مبارزه با آن و روش اسالمي و انجام رقابت ها و

  .پيشگيري از وقوع آن گناه 

  :در اين راستا امور زير مفيد به نظر مي رسد 

ثواب « كميته هاي پژوهش گناه شناسي و روش هاي مقابله با آن مي توانند از كتاب هايي ، مثل:       الف 

ي شهيد دستغيب رحمه اهللا و ديگر منابع » گناهان كبيره « شيخ صدوق رحمه اهللا ،»  عمال االعمال و عقاب اال

  .اصيل ديني و الهي ، بهره هاي زيادي ببرند 

گروه هاي ويژه اي براي شناسايي روش هاي پيش گيري از گناه ، درمان آن و شيوه هاي مقابله با گناه ، :       ب

ي در هر منطقه تشكيل شود و نظارت كالن آن را يكي از بزرگان روحاني منطقه با همياري مربيان فرهنگي و دين

  .بر عهده گيرد  

  گسترش فرهنگ ارتباط با قرآن كريم: گفتار چهارم 
مخصوصاً تفسير و توضيح آيات معاد و ) قرائت ، حفظ، پرسمان قرآني ، ترجمه ، تفسير ( در تمام رشته هاي ان 

 13نان ، مانند روشي كه خداوند سبحان به رسول اكرم عليه السالم آموخت و ايشان قيامت در ميان مردم و جوا

سال از زمان بعثت تا هجرت را به فرهنگ عبوديت و تقويت عنصر تقوي پرداخت و لذا اصلي ترين آيات مكَي 

  .در تقويت مبنايي و توصيفي معاد است 
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كودكان ، نوجوانان ، جوانان ، (  خواهران  و برادران تشكيل كالسهاي ويژه ي قرآني در تمام سطوح:      الف 

  .ضروري است ) بزرگساالن

از كارهاي موازي و تكراري پرهيز شود و در ارائه شيوه هاي جديد و مؤثر در تقويت فرهنگ قرآني تالش :     ب

  .شود 

زي ، جذب نيروي كار آمد ، اجراي برنامه هاي گسترش فرهنگ قرآني ، به شكل طبيعي ، نيازمند برنامه ري:     ج

مساعده ي مالي ، سازماندهي و اجراي صحيح مي باشد ، بايد نسبت به هرمنطقه و با مراعات شرايط ان ، از 

و اگر از مركز هم مساعده اي مادي يا معنوي به  منطقه ( ظرفيت هاي مادي و معنوي منطقه اي بهره وري نمود

  ).نرسيد ، كار فرهنگي قرآني متوقف نشود 

  آموزش هاي  كاربردي جهت مبلغين: گفتار پنجم 
يكي از بهترين روشها براي صدور مباني ديني و انقالب اسالمي در خارج ويا داخل كشور استفاده از ظرفيت 

و پتانسيل  فارغ التحصيالن مراكز مذهبي و ديني است و  مي بايست انان  را  با آخرين استانداردها و روش 

 و انتقال مفاهيم ديني در ميان امت اسالمي آشنا نموده و پس از سازماندهي انها به هاي مؤثر در تبليغ

  .ساماندهي امر تبليغ پرداخت

     هم چنين استفاده از بهترين ابزار و با نگرش سنجي عمومي از مردم و انتقال نتايج اين نگرش سنجي به 

ان  پس از سازماندهي واحد مديريت تبليغ در هر بزرگان  دين و فرهنگ و نيز ايجاد دوره هاي كارورزي مبلغ

  .منطقه و ارتباط دهي آنان با  ديگر مراكز تبليغي در تمام ايام از ضرورتهاي غير قابل اجتناب است 

  گسترش درسهاي اخالق ، عرفان: گفتار ششم 
مند تربيت صحيح و  نياز...)منازل ، مساجد، مدارس ، دانشگاه ها و(  و در همه ي سطوح  انساني جامعه    

  :اخالق است و ترك آن موجب گسترش غفلتها بوده و هست ، لذا 

بديهي است استاد اخالق ، مي بايست كسي باشد كه عامل به اخالق الهي باشد ، قبل از آنكه حامل آن : الف    

  .بوده باشد

 و حاكميت الهي باز مي دارد اخالق و عرفاني كه انسانها را از حضور در مشاركت و  تقويت حكومت ديني: ب   

  .، شبيه رهبانيتي است كه مورد قبول ائمه اطهار عليهم السالم نبوده ونيست 

  شناسايي عوامل توطئه گر در جامعه ي اسالمي: گفتار هفتم 
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و معرفي آنها به مراجع ذي صالح و پيش گيري از رشد آنها ) با هر عنوان ، لباس ، شكل ، و مسؤوليتي كه باشد ( 

  . جلوگيري از گسترش تأثير گذاري آنها در مجتمع اسالمي و جوانان و

  تقويت روح اعتماد به خدا: گفتار هشتم 
  و جلوگيري از يأس مردم از دين خدا و مقابله با القاي ناكار آمدي حكومت ديني ،

اهالن درون مجتمع ي دشمنان ديرينه ي نظام اسالمي و بعضي از نا يشناسايي شبهه هاي جديد و قديم القا: الف

  .اسالمي و حتي بعضي عمامه به سرهاي ناآگاه ، و آماده سازي مبلغين و عالمان ديني در پاسخ دهي به آن شبهات 

رسيدن به هر هدفي نيازمند تدوين استراتژي ، روش و طرح است كه مراعات اين گزينه نيز بسيار ضروري : ب 

  .است 

  ديث اهل البيت عليهم السالم گسترش فرهنگ انس با احا: گفتار نهم 
در ميان تمامي سطوح و تقويت روح حديث پژوهي در  بيان مفاهيم رسيده از اهل بيت عصمت و طهارت     

،اثر شگرفي بيين ، تدريس و تفسير نهج البالغه ي مولي الموحدين امام علي  عليه السالمتميان جوانان ، خصوصاً 

  .بر روح واالي انساني دارد

   گسترش فرهنگ انس با دعا و ذكر: م گفتار ده
    به دليل گسترش غفلت ها ، معصيت ها ، بد حجابي ها ، گوش سپردن به موسيقي و نوارهاي مبتذل ، فرهنگ 

گسترش اين . انس با دعا و ذكر به شكل جدي جايگاه خودش را در جامعه ي اسالمي از دست داده است 

  :سانها مي شود ، چرا كه خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده فرهنگ موجب تقويت خوف الهي در ميان ان

  »واذكروا  اهللا ذكراً  كثيراً « 

( بديهي است كه بايد در ميان خواهران و برادارن از قرائت دعاهايي كه برگرفته از منابع اصيل اهل البيت :  الف 

  .نيست ، جلوگيري گردد) عليهم السالم 

ي از اساتيد خوش نام علمي و ديني ، جهت تقويت مباني اعتقادي و احكام شرعيه در هر مجلس دعا ، از يك:  ب

  .و اخالق حاضران ، استفاده گردد

موارد خرافه اي شيوع يافته در ميان خواهران يا برادران ، به صورت صريح تذكر داده شود و جايگزين آن ، : ج 

  .آموزش داده شود )م عليهم السال( روش درمان مشكالت از مكتب الهي و اهل بيت 
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   استفاده ي بهينه از پيشرفته ترين ابزار علمي: گفتار يازدهم 
   . بهره وري نمودعليه خود دشمن و براي ارتقاء فرهنگ ديني مردم ايران و جهان چرا كه از اين ابزار مي توان 

بكارگيري آن ابزار را در اين ارتباط مي بايست آموزش هاي ضروري ابزار شناسي فرهنگ و روش هاي : تبصره

 .در گارگاه هاي آموزشي ويژه فراگرفت 

 
 
  

   آماده سازي طرحي جامع در پروژه ي بسيار مهم مردم داري و مردم نگهداري: گفتار دوازدهم 
ام مقدس اسالمي محقًق است ، چرا كه از مهمترين ترفندهاي ظكه بهترين فضاي عيني سازي آن ، در سايه ن     

، تقويت روح بي اعتمادي در بين ملت و نظام اسالمي و جدا سازي آنها از واليت است كه خطر جهت دار دشمن 

آن بسيار جدي بوده و لذا امروزه تمام حرف هاي دشمن را از زبان بعضي نسل هاي فريب خورده ي غرب كه 

  :م و دراين راستا مي بايست مرتبط با انقالب اسالمي نيز هستند ، با فريبنده ترين شيوه هاي تأثير گذاري مي شنوي

  .زبان بيان دين ، زباني كامالً مهربان و اثر گذار در ميان امت ، مخصوصاً قشر جوان و عزيزما باشد : الف

  .ادبيات جديد مورد نياز امت را فراگرفته و با مراعات بالغت هاي ويژه ي روز، با مردم سخن بگوييم : ب

سؤليت هاي كالن از نسل قديم به نسل جديدنموده و در اين راستا  مي در مقام ضرورت تالش در  انتقال م: ج

توان با شناسايي نيازمنديهاي  مديريتي در تمام سطوح نظام اسالمي ، آماده ي تربيت و رشد انسان هاي فرانگرو 

ه مي ريزند متعبد به دين خدا در قبول مسؤليت ها باشيم ، چرا كه در صورت عدم آمادگي ، ديگران براي ما برنام

   .و بديل سازي مي نمايند

مي نشستند و مردم به آنها مراجعه مي كردند و با اطاعت از آنها ) سلًمهم اهللا تعالي ( اگر تاكنون علماي اعالم : د

به مسير هدايت و با لندگي خويش ادامه مي دادند ، امروز مي بايست به سراغ مردم رفت و در انتظارتحقق يك 

ازاين رو بايد با حضور در عمق جان مردم ، .  ننشست »ن يقلدوهافللعوام «طرفه 

به فراخوان »طبيب دوار بطبه « و » رحمه للعا لمين « و با سيره اي چون پيامبر ) ص ( همچون پيامبر اكرم  

 عمومي به طرف دين دست يازيم و اگر چنين نكنيم دزدان طريق ، ايمان و اقتصاد مردم را خواهند دزديد كه در
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) کلکم راع وکلکم مسؤل عن رعيته( اين صورت همه ي ما مسؤليم 

. 

  تقويت انديشه كار آمدي حكومت ديني:گفتار سيزدهم 

  بحث پيرامون كارآمد بودن حكومت ديني ، ضرورت وجود حكومت اسالمي در عصر غيبيت 

ترين سوژه هاي گسترش ، از مهمجايگاه واليت فقيه در عصر غيبيت) ارواح من سواه فدا ( حضرت ولي عصر 

  .فرهنگ است

... اين نقطه تمركز ديني ، همان بخشي از فرهنگ است كه تمام كفر ، شرك ، الحاد ، اباحي گران و سكوالرها و    

 نادر مقابله با آن يكدست و يكزبان شده اند و با طرح آخرين ترفندهاي مكٌارانه در لواي القاي مكتب پلوراليسم و 

كه تز .  ، در مسير مبارزه با اساس دين خدا برآمده اند نموده  انگيزي شبهه، عرصه ي حكومتكار آمدي دين در

و اگر در قلم . در همين مسير است ...  جدايي دين از سياست ، اسالم منهاي روحانيت و ،هاي قديمي و جديد

يراٌ در حضانت تربيتي غرب كه اخ( زني هاي زهرآگين بعضي نا اهالن طراح و مرتبط با دوستان انقالب اسالمي 

دين اگر در عرصه ي سياست وارد گشت دو راه بيشتر ندارد، يا با نظام مدرنيته به  :مي خوانيد كه) قرار گرفته اند 

جنگ مي پردازد و باالخره مغلوب آن مي شود و يا اگر مي خواهد بماند ، مي بايست به پناهگاهي دور از عرصه 

 ...اقي بماند ، همانطور كه دين مداران غرب براي حفظ كليسا چنين كردند و ي سياست و حكومت خزيده تا ب

  :نتيجتاً مي بايست. تمام اين القائا ت در همين راستا ست ،

 تمامي مراكز فرهنگي و ديني ، مباني فقهي و كالمي اين مباحث را به صورت تئوريك جمع :الف  •

ه آموزش و تقويت آميزه هاي طالب و دانشجويان آوري نمود ه و با ايجاد كتابخانه هاي تخصصي ، ب

  .در كار آمدي دين در عرصه سياست  و حكومت بپردازد

را جمع آوري و همگان ... هات مطروحه در جرايد ، كنفرانس ها ، مقاالت و ب ضرورتاً تمامي ش:ب  •

 از مراكز ذي ربط در اين راستا مي توان. ( را به پاسخ دهي آن و واكسينه كردن جوانان آماده نماييم 

   .)زه هاي علميه كمك گرفتدر حو

را به » تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت «  اگر در يك جمع بندي خالصه، بحث اساسي :ج •

سه نظر يه تقسيم كنيم تمامي مسؤالن محترم فرهنگي موظف خواهند بود تا  مردم را با مباني انديشه 
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وح حاكم بر نهج البالغه ، ايات الهي و روايات شريفه  را آشنا نموده و ر) قدس سره( ي امام خميني 

  .در عمق جان و دل مردم حاكم نمايند 

   : در بحث حكومت اسالمي  سه نظريه كلًي

  :تشكيل حكومت جايز نيست و هر كس اقدام به تشكيل آن نمايد) عج ( در عصر غيبت حضرت ولي عصر - 1

پس پي گيري تشكيل حكومت اسالمي در عصر غيبت غير ) ا و لشيعتنااستلمته البليه و كان قيامه مكروهاً لن ( 

  .شرعي است 

  ،اصل تشكيل حكومت واجب نيست- 2

  .ليكن اگر تشكيل شد ، بايد از آن حفاظت نمود و با تمام قدرت از آن دفاع كرد 

  ،اصل تشكيل حكومت ، ضرورت اوليه شرعي است- 3

 مبارزه با واز تشكيل ، اقدام به طراحي ، زمينه سازي ، رفع موانع و مي بايست با تمام قدرت و توان ، از قبل 

    تا حكومت عدل الهي در زمين      )نه جايز ( م فدا شوند واجب است لدشمنان آن نمود و در اين راه اگر تمام عا

ه رت بقيايجاد شود و به سير خودش ادامه داده تا حاكميت را به صاحب اصليش ، يعني حض) به صورت نسبي ( 

  ...)و مرحوم صاحب جواهر و ) قدس سره( نظر امام خميني . ( بسپاريم ) عج (اهللا االعظم 

گر چه عنوان مصوب نظام مقدس اسالمي ما ، جمهوري اسالمي است و در ظاهر امر ، مبناي جمهوري : د •

 اسالمي آن ، اتكاء سازگاري دارد و مبناي) اتكا ء به آراي عمومي و رأي اكثريت ( آن با تئوري انتخاب 

كه دليل مشروعيت واليت فقيه ، ادله ي نصب است و رأي مردم ( به تئوري نصب و انتصاب دارد 

ليكن گاهي براي تبيين تعارض ظاهري اين عنوان مصوب در ) موجب مقبوليت آن است ، نه مشروعيت 

به طرح مباحثي بسنده ) كه اصلي ترين سند وفاق ملي ماست ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

شده كه ديگران از آن سوء استفاده نمود ه تا مردم و ميل عمومي امت اسالمي را از واليت دور نمايند ، 

در مقابل همان سوء استفاده كنندگان ، جمهوريت نظام مقدس را پر رنگ تر نموده و به جذب مكّارانه ي 

مباحث ، با مطالعه ي بسيار دقيق ، كارشناسانه و يا مردم پرداخته اند و لذا مي بايست از طرح اين گونه 

مراعات تمامي شرايط روان كاوي اجتماعي وروان شناختي فردي و ديني صورت پذيرد ، تا خداي ناكرده 

لذا در همين راستا ست كه مقام . اسالميت آن مورد خدشه قرار نگرفته و بهره وري سوء از آن نشود 

مردم  با عنوان ،از عنوان مردم ساالري و تكرار اين خرده فرهنگ ) دام ظله العالي( معظم رهبري  w
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ما نيز ، از آن به بعد در متن  سابق  ياد كردند و بحمداهللا رياست محترم جمهوري اسالميساالري ديني

  .گفتمان خويش از عنوان مردم ساالري ديني استفاده نمودند

  سيآينده نگري فرهنگي ، خبري ، سيا :گفتار چهار دهم 

 هاي موجود اجتماعي و نوع نگرش جريان دهپس از مطالعه ي در ست پيشينه ي هر بخش از القائات و پدي     

 تا در ازاي آن ، شيطنت ها و طرح سازي  را درك سازي هاي آن در جامعه ، مي توان نگرش دقيق آينده نگران 

را شناخت تا براي دفع يا خنثي سازي ... تصاد و هاي درون نظامي ، برون نظامي ، ملي و فراملّي عليه فرهنگ ، اق

درست برخورد ) آينده نگري ( در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه اگر با اين بايسته . آن برنامه ريزي كرد 

 بعكس خود ما با جريان شناسي و جريان سازي صحيح .گردد ، هيچگاه با پديده ها منفعالنه برخورد نخواهد شد

  .دام به جذب و هدايت خلق خدا به طرف حاكميت دين خواهيم پرداختو  درست ، اق

  ضرورت آغاز تربيت فرهنگي از كودكي: گفتار پانزدهم 
 اصوالً برنامه سازان فرهنگي ، جهت طراحي هر گونه برنامه ي آموزشي و پرورشي ، از كودكي و جواني آغاز    

 و در » فی احلجراالد ب فی الصغر کالنقش« حركت مي كنند چرا كه 

براي كودكستان ها، .. ) امور تربيتي آموزش و پرورش و ( اين جهت با انسان هاي مخلص و متد ين مشاوره

مدارس، دانشگاه ها ، خانه هاي جوانان ، مراكز اجتماعي فرهنگي خانواده هاي عزيز جانبازان ، شهدا ، ايثارگران و 

  .ا به مطالعه اي فرانگر در تربيت و پرورش امت اسالمي اقدام نمايند با كمك ارگان هاي برنامه دار در اين راست

    اشكال مختلف تهاجم فرهنگي مبارزه با :گفتار شانزدهم 
تهاجم فرهنگي اشكال مختلفي دارد ، گاهي ظاهري است ، گاهي غير آشكار ، گاه از مبدأ بيرون مرزها وارد مي    

إن النفس ( س اماره ي انسان سرچشمه مي گيرد شود ، گاه درون مرزي است ، گاهي از نف

 گاهي فقر و عدم اشتغال مبناي آن است ، )المارة بالسوءإالما رحم ربی 

 گاهي به دليل باالتررفتن آمار سني دختران در ازدواج و يا اساساَ عدم امكان ازدواج است ، گاهي نيز به دليل عدم

 تهاجم بستر هاي باالخره مي بايست تمام ... انواده در عرصه ي اجتماعي است و يا  اداره ي مادي يك ختوانايي

فرهنگي و داليل انحراف اجتماعي را شناسايي و با اشكال مختلف خودش اقدام به درمان جامعه ي اسالمي نمود 

و حتي براي عموم تاَ با همياري متخصصين مربوطه ، كارگاه هاي آموزشي ويژه براي خواص اهل فرهنگ رو ضرو w
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اقشار جامعه نمود و مراكز بسيج به عنوان بهترين هشدار دهنده ها در عرصه ي سياسي ، امنيتي در هر شهر ، 

بخش و استان ، مي توانند مسؤلين فرهنگي را به چالش هاي احتمالي ايجاد شده و يا در مسير ايجاد ، آشنا نمايند 

  .در دو بخش پيشگيري و در مان ، اقدامي جدي صورت پذيرد تا به موقع به خنثي سازي آن پرداخته تا 

  گسترش فرهنگ ازدواج :گفتار هفدهم 
 است و باز  اقدام به ازدواجوانجاز درمان هاي واقعي غر يزي و الهي در جامعه ي انساني ، مخصوصاً قشر     

براي همگان روشن است كه ...شتغال ،خورد افزايش سن ازدواج در ميان دختران و پسران به بهانه هاي فقر ، عدم ا

  .حداقل آنهاست ...افسردگي ، فساد ، انحراف و 

نتيجه اين كه با تماس با كليه ي مؤسسات خصوصي يا عمومي ، مراكز مشاوره اي ازدواج، اشخاص مطلع در     

 و صدايي ، با اين راستا ، اقدام به جمع آوري منابع تئوريك طرح پيوند سبز، نموده و بدون هيچ گونه سر

برخوردي حساب شده و با رعايت تمامي موارد شرعي و عرفي در هر منطقه و با كمك گيري اعتباري و مالي و 

( تأمين لوازم خانگي و جهيزيه ، گسترش فرهنگ اجراي مراسم ازدواج به صورت ساده و درسالن هاي رايگان 

و با استعانت از كارخانجات كه به ) ي بدون هزينه مشابه برگزاري جشن ازدواج در حسينيه ها و مراكز فرهنگ

زمينه هاي گسترش ازدواج را در جامعه فراهم آوريم و ... نحوي در اين راستا كمك مي كنند ، ائمه جمعه و 

خداي متعال شاهد است كه طرح و اجراي اين فكر از ارزشي ترين هنجارهاي اجتماعي است كه بايد به هر شكل 

  . آن صورت گيرد ممكن اقداماتي در

...  ازدواج هاي دانشجويي ، طلبه اي ، طلبه دانشجو، فرزندان شاهد با يكديگر ، ايثارگران با يكد يگر  و:تبصره 

 14000( از انواع نمونه هايي است كه مي توان به مطالعه ي راه كردهاي آن پرداخت و تبليغات راديوو تلويزيوني 

  . و خواهد بود نيز بسيار مؤثر بوده) زوج دانشجو 

  ايجاد مركز تخصصي آموزش مبلغين در سطح ساده ي آن: گفتار هيجدهم 

 انسان هاي تأثير تادر هر استان، يا منطقه اي ، در صورت امكان مركز تخصصي آموزش مبلّغين ايجاد شود     

زماندهي ، ساماندهي و ار و مثبت ديني را آموزش داده و در خدمت جامعه اسالمي قرار گيرند ، چرا كه با ساذگ

  .اطالع رساني محرمانه اين اشخاص تأثير بسيار جدي اي برجامعه ي خويش خواهند داشت 

w   احياء مناسبات و بزرگداشت ايام خاص در طول سال: گفتار نوزدهم 
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 از بهترين شيوه هاي كار آمد و جاذب از نوع روبنائي آن درميان امت خودمان بحث زنده داشت مناسبات     

ديني ، انقالبي و ملي است ، كه اين بزرگداشتها بهترين بهانه براي حفظ ارتباط با جامعه ي مخاطب و موجب 

تقويت دين وايمان مردم است ، از طرفي ارزش هاي الهي ، ديني و ملّي پايدار خواهند ماند ، در اين راستا فرقي 

 يك و با مراعات شرايط ووضيعت روان شناختي بين مناسبات شاد يا عزاداري نبوده است ، پس به فراخور هر

  .تماعي ديني متناسب با همان مناسبت ، بايد پي گيراجرا، تقويت ، گسترش و توسعه ي اين رويكرد باشيم جا

ومن يعظم َشعائراهللا فانها من تقوی ( آيه ي شريفه ي : الف     

  . دقيقاً گوياي همين واقعيت است )القلوب 

و ديگر منابع، توصيه مي شود تا » ينظتقويم الواع«ي ، بمرحوم ملبو» الوقايع و االيام« استفاده از منابع : ب       

جدولي متناسب با وضيعت فرهنگي منطقه اي خويش آماده كنيم و متناسب با اين جدول و با وجود امكانات اقدام 

  .نماييم

  بسيج  تاسيس و توسعه ارتباط با: گفتار بيستم 
 قلب عاشقان اسالم و انقالب است ، بديهي است ، ارتباط داشتن با بسيج ،احياو تقويت روح بسيجي عني بسيج ي

 و تمام سطوح سرويس دهي ديني و فرهنگي به بسيج و بسيجي هاي و سرويس گيري از آنها در و تمام مراكزدر 

  .ر نطام مقدس اسالمي است در ميان جوانان و اقشار مختلف ، از بهترين سوپاپ هاي اطمينان فرهنگي د

  مراجعه مستمر به جايگاه واليت فقيه: گفتار بيست و يكم 
اختالف پيدا شود ، گر چه مباني ديني ...  هر گاه در جامعه ي اسالمي نسبت به مسا يل ديني، سياسي، اقتصادي و

ه ي ژ باالتر عنايت ويقرآن و سنت و سيره ي عملي بزرگان دين وعلماي عظيم الشأن حوزه هاي علميه و ازهمه

مبين فاروق حق از با طل هستند، ليكن در مقام تطبيق عيني دقيق تر و شناخت تكاليف ) عج(حضرت ولي عصر 

 و نظريات بسيار روشن يعني واليت فقيه) عج(نيابت عامه ي حضرت ولي عصر   دربه روز آن جايگاه

 به روزترين نسخه هاي درماني در حل اختالف بين از بهترين و كار آمد ترين و) دام ظله(مقام معظم رهبري 

خواهد بود ، لذا در هر حوزه مي بايست گروهي از طالب پي ) مجريه ، مقننه، قضائيه( قواي سه گانه حكومتي 

گير دسته بندي ، استخراج ، جهت دهي ، چاپ و نشر و گسترش فرموده هاي ايشان در ميان جامعه باشند و اين 

با اشكال مختلف ، مانند چاپ . (  تناوب و تنوع مورد لزوم خودش در هر زمان ادامه دهند مسير را با رعايت w
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تراكت هاي تبليغي از ايشان و فرمايشات ايشان ، نوارهاي ايشان ، فيلم هاي ايشان ، پالكاردهاي ويژه ، ويژه نامه 

  ... )هاي راهيان سبز نور و 

   فراغت جوانان و نوجوانان برنامه ريزري جهت ايام: گفتار بيست و دوم 
 دقت )فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب ( اگر در آيه ي شريفه 

كنيد ، از كار آمدترين پيش گيرها و درمان هاي موضعي براي جوانان ، برنامه ريزي جهت ايام فراغت آنان و 

ابقه ، استخر ، ورزش ، كوهنوردي ، تبديل فراغ جوان از غفلت به رغبت الهي با برنامه هاي متنوع اردو ، مس

سفرهاي كوتاه كم خرج ، پياده روي ها ، تفسير ،آموزش زبان ، كامپيوتر و آموزش هنرهاي مورد توجه هر نسل و 

البته بايد دانست كه مديريت عقالني و طر . مي باشد ... ) دختران ، زنان ، پسران، مردان، كودكان و ( هر جنسيتي 

  .است ...  هر برنامه ، رافع نگراني امكانات ، بودجه و احي اقتصادي اجراي

  ضرورت ارتباط هميشگي مسوالن فرهنگي با جوانان: گفتار بيست و سوم 
    ما در هر منطقه اي كه زندگي مي كنيم ، در كنار ما چند مركز تجمع ويژه ي جوانان وجود دارد ، مثل

 دبستان و مدارس راهنمايي ، خانه هاي جوان ، مساجد ، مراكز دانشگاه ، خوابگاه هاي دانشجويي ، دبيرستان و( 

سؤال اين است كه آيا ما بايد در حوزه بنشينيم تا آنها به سراغ ما بيايند ، يا ما موظف هستيم در ... ) فرهنگي و 

 آرام و بي كنار تحصيل خويش ، روش هاي ورود به آن مجامع و تأثير گذاري بر آنها را در دستور كار قرار داده و

صدا ، فضاي حاكميت ديني و اخالق و تربيت را در ميان آنها به صدا در آوريم ؟ بايد اين پديده را جدي بگيريم 

 ديگران خواهند رفت كه در ،رويمنو از بركات بسيار مهم و كار آمد آن غافل نباشيم ، چرا كه اگر ما به سراغ آنها 

  .د اين صورت همه چيز را از دست خواهيم دا

  ضرورت انقالب فرهنگي دوباره به امر مقام عظماي واليت: گفتار بيست و چهارم 
به ...  در اوايل پيروزي انقالب مقدس اسالمي براي تطهير انقالب و مراكز علمي آن ، هم چون دانشگاه  ها و    

ارتخانه  هاي علوم و دستور صدور انقالب فرهنگي در مراكز علمي و در وز) قدس سره( امر حضرت امام خميني 

حال اگر دوباره ناهنجاري هاي جناحي و ضد فرهنگي وارد سيستم علمي . نيز بهداشت و درمان صادر گرديد

يف شده و عوامل عآموزشي ما شده باشد و عقالنيت و حاكميت ديني در تمام عرصه هاي آموزشي و فرهنگي تض

بايست يكبار ديگر جهادي فرهنگي در مقابل اين تهاجم و منابع فكري غير عقالني بر آن هجمه نموده باشد مي 

  .صورت پذيرد 
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   فرايند آسيب شناسي تهاجمچند پروژه در  : گفتار بيست و پنجم 

مانند درون مرزي ، برون مرزي، درون  ، دشمن شناسي در تمام ابعاد آن و مقابله ي همه جانبه با آنها: الف 

رايي، جنگ سازي سياسي ، حذف دين مداران ريشه دار سياسي از تأثير نظامي، كفرشناسي، نفاق شناسي، الئيك گ

  ...گذاري در حكومت اسالمي و 

   در تمام ابعاد آن ، و يا واليت زدايييياكشف ريشه هاي بسيار مرموز امام زد: ب 

ا عين ديانت ديانت ما عين سياست و سياست م«  هجمه هاي بسيار زيادي كه در مقابله با مباني سياسي با نگاه به

 پذيرد و يا هجمه ي همه جانبه به مباني واليت فقيه ، اركان ديني حكومت اسالمي ، و يا پي  ميصورت» ماست 

لوم نشان دادن اشخاص ، مثل سلمان رشدي مرتد ظگيري ارتباط با امپرياليسيم آمريكا و صهيونيزم جهاني ، م

 در مقابله با چنين شيطاني هستند ، )رض(ام خمينيومتحجر دانستن فكري و ذهني كساني كه مدافع فكر ام

گسترش كمي سلمان رشدي هاي ديگر در جامعه مطبوعاتي و قلم هاي مسموم ، ايجاد جبهه سازي انحرافي در 

( منحرف نمودن جوانان غيور در مقابله با جبهه ي كفر و ضاللت و تبديل چايگاه آغازين نهضت امام خميني 

، بي منطق نشان دادن ...در مقابل ... داد در مقابل نظام سنگين ستم شاهي به جبهه ي در پانزده خر) قدس سره

واقعه ي تسخير النه ي جاسوسي و اصرار بر عذر خواهي از آمريكا يي ها ، مقابله با مراكز غني حوزه ها و واليت 

تقدس و اهميت واليت فقيه به فقيه ، بديل سازي جايگاه جمهوريت نظام در مقابل اسالميت آن و اصرار بر تبديل 

سوي مقدس سازي جايگاهي ديگر در مقابل واليت ، آن هم با عناويني موجه و مستند به بعضي مواد قانون 

  .اساسي 

  مقابله ي جدي و خستگي ناپذير با دين زاديي در گسترده ترين شكل آن: ج

ش مجاني آموزش هاي موسيقي و گستر( :     كه در پوشش هاي مختلف به فعاليت خويش مشغولند مانند

كنسرت هاي موسيقي ، گسترش فرهنگ تورهاي ارزان قيمت سفر به خارج در مقابل سفرهاي زيارتي ، ايجاد 

تشكل هاي دانشجويي و جوانان براي جدا سازي آنان از واليت و علما ، القاء قرائت غير صحيح در مقابل علماي 

عدم اهتمام به ... يي ووترش اختالف دختر و پسر در سفرهاي اردبزرگ ديني به عوام الناس و جوانان ، گس

حجاب ديني در قشر زنان و دختران ، بلكه اهتمام به آزادي بي حصر و حد ، منكر جلوه دادن معروف و معروف 

، اصرار بر عدم ضرورت گسترش مباني ديني در ميان ... جلوه دادن منكر با پوشش ادبيات مهربان و آزادي و 

نان با شكل تعبدي و سنتي آن ، شكستن حريم هاي ديني در جامعه ، گسترش فرهنگ اعتراض ، اعتصاب و جوا
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يعني دوري از ( حركت هاي دانشجويي و جوانان براي بهره وري در روزهاي ويژه ، بزرگ نمودن دردهاي جامعه 

ليغي و شلوغ شدن مراكز غفلت و ،كم شدن حضور مردم و جوانان در مراكز ديني و تب...) خدا، غفلت، معصيت و 

  .معصيت 

پس فراگيري مبارزه با دين خيلي جدي است و مي بايست تمام تالش خويش را در جهت شناسايي دشمن و     

  .يش دين ، واليت و امامت بكار بنديم ا زدخنثي سازي نحوه حركت انها در 

  تقويت خود باوري ديني و فرهنگي : گفتار بيست و ششم 
مسير هايي كه دشمن با عنصر و فرايند تكنولوژي براي ملت ها ترسيم نموده اين است كه هميشه جهان  يكي از 

سوم را از تكنولوژي خودش صدها سال ، كمتر يا بيشتر دور نگه داشته تا هميشه به دنبال غرب و عقب تر از آن 

  :جلسه ي خصوصي مي فرمودند  در يك )دام ظله العالي ( ليكن مقام معظم رهبري ها در حركت باشيم ، 

  )مضمون فرمايش ايشان  ( 

دنباله روي تكنولوژي غرب غلط است ، نا باوري در ميان متخصصان تكنولوژي داخل از بدترين « 

پديده ها ي ناهنجار است ، خود باوري و خود اتكايي در تكنيك و تخصص از بهترين هنجارها با 

 آن كه هميشه به دنبال مسير ترسيمي غرب و عقب تر از اتكال به خداوند سبحان است ، شما بجاي

آنها حركت كنيد و هميشه تابع آنها باشيد ، با شناسايي عوامل بسيار ارزشي كه غرب فاقد آنهاست ، 

ي ديني و انساني اسالمي در مقابل  راه ميان بر را طي كرده و با فرايندي همچون فرهنگ و عاطفه

 با قدرتي كه شما با نظام صحيح فكري و انگيزشي و رفتاري و عاطفي غرب سد راه نمود ه و بدانيد

  »صحيح و اسالمي داريد ، مي توانيد بر تمام حيثات آنها حاكم شويد و آنها را تابع خويش نماييد
 سال است كه در انگلستان بزرگترين مركز تحقيقات در 50براي نمونه ، آيا شما از خود سؤال كرده ايد كه چرا    

   ؟ تاسيس شده واينها چه مي كنند...رد شناسايي مباني فرهنگي ، سياسي ، ديني و بالخصوص نهج البالغه و مو

چرا اخيراً بزرگترين سايت شيعه شناسي در شبكه ي جهاني صهيونيزم و اسرائيل ايجاد شده و پاسخ به سؤاالت    

  شيعه در اسرائيل هم اكنون توسط همين سايت انجام مي شود ؟
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سرمايه .... چرا مركز بزرگ مطالعات و تحقيقات متعلق به دشمنان اسالم ، جهت شيعه شناسي ، امامت و    

گذاري سنگين تحقيقاتي و علمي صرف مي كنند ، ليكن بعضي از فرنگ برگشته هاي ما ، ناكار آمدي حكومت 

  !!ديني را سر لوحه ي كتا بنامه هاي خويش در تئوري سياسي مي دانند ؟ 

داشته صرف نموديم ، جا  پس هر آنچه را كه در راه تقويت خود باوري ديني در مقابل نظام مدرنيته ي جهاني،    

  .در اين راه از هر گونه فرهنگ سازي و استفاده از ابزارهاي كار آمد ، كوتاه نيابيم و 

  ضرورت شناسايي جامع ابزار نوين فرهنگي : گفتار بيست و هفتم 
براي مقابله با تهاجم فرهنگي ، تمام ايزارهاي كالن فرهنگي را شناسايي و چگونگي  امروزه ضروري است 

استفاده ي بهنيه از همان ابزار براي مقابله با دشمن را فرا بگيريم ، لذا همه ي طالب را برا ساس عالقه و استعداد 

 رمان نويسي ، طنز نويسي، كاريكاتور هايشان به فراگيري كامپيوتر ، هنر ، سينما، تأتر ، روزنامه نويسي ، خطاطي ،

تشويق نموده و در همين راستا ، هر گونه برنامه ريزي و هماهنگي با مراكز مربوطه ، جزو ضروريات فوق ... و 

  . است  و دانش پژوهانبرنامه در اوقات فراغت طالب

  

  ايجاد اطاق خبر: گفتار بيست و هشتم 
استفاده از بولتن هاي ويژه ي خبري از مراكز مربوطه جهت ...  خبري و ميز مطبوعات ، دسته بندي خبر ، تحليل   

و جهت ايجاد .  بسيار ضروري مي نمايد ها و مراكز ديني يا دانشگاهيطالب ، اساتيد ، معاونان و مديران حوزه 

  .ه نمود نچنين مراكزي از ارگان هايي ، هم چون بسيج مي توان بهره وري بهي

  يجاد كميته هاي تخصصي جوانان در ايام فراغت انانا: گفتار بيست و نهم 
 يكي از را ه كارهاي مؤثر در كشف چالش هاي فرهنگي و مقابله با شيوه هاي نوين دوركردن جوانان از دين ، 

ايجاد كميته هاي تخصصي ويژه از قبيل كميته هاي ورزشي ، فرهنگي ، تربيتي ، اخالقي، هنرهاي اسالمي ، 

مي باشد كه نظارت اساتيد متدين در فنون مختلف بر .. وزشي ، بدن سازي ، كوه نوردي ، و مطبوعات ، كمك آم

 به طرف برنامه دهي ، برنامه نويسي و جوان و خوش ذوق ه هاي ويژه ي طالبتهر كميته و هدايت كمي

  . داشت  و جامعه ي مخاطب آنها خواهدجوانانسازماندهي اجراي آن تأثير بسيار مثبتي بر روند فرهنگي 

w  هماهنگي و ارتباط با سايت افق سپاه و موارد مشابه ديگر : گفتار سي ام 
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تنظيم شده كه اگر » سايت افق « در سپاه پاسداران انقالب اسالمي و با نام ) اينترانت ( شبكه اي از اينترنت و     

 ديگر دوستاران دين و  وممكن است با مسؤلين مربوطه هماهنگي هاي الزم جهت بهره وري حوزه هاي علميه

 و اطالع رساني مراكز مرتبط با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي نيز مي تواند راهگشا باشد  ايجاد گرددفرهنگ

  . يا فرهنگي مي توانند نقش اساسي در اين راستا ايفا نمايند معاونت محترم پژوهش: تبصره 

  ها شهرتمام ر دهنده و دين نگهدار در  ارگان هاي هشداتقويت ارتباط با : گفتار سي و يكم  
، دفاتر علماي عظيم الشأن تقليد ، امام در استانها  رهبري گان نماينددفاتر  ،)دام ظله (رهبريمقام معظم مثل دفتر ( 

  .تقويت كنيم و ارتباط فرهنگي خويش را با آنها به شكل جدي حفظ نماييم ...) جمعه ، بسيج و 

  يري از ورود منحرفان به بدنه نظام مقدس اسالمي جلو گ: گفتار سي و دوم 
ام كار آمد واليت فقيه ، ورود اشخاص ظبراي شكستن حريم هاي ديني و عقالنيت ن  يكي از روش هاي نا مقدس

است تا با آلوده كردن محيط ، قداست ... هه افكنان به شهرها ، مراكز علمي ، ورزشي ، ديني دانشگاهي و بو ش

از اين رو بايد نسبت به حضور . بشكنند و جامعه را به قرائت هاي ديگر از دين خدا سوق دهند مقدسات ديني را 

چنين اشخاصي حساس بوده و به مجرد شنيدن كوچكترين خبري ، دست به حركت زده و با هر شكل مطلوب و 

 ورود چنين بلي از ق هماهنگيباام مقدس اسالمي جلوي چنين تحريكاتي را بگيريم و ظمورد پسند ارگان هاي ن

  .جلو گيري نماييم  نيزاشخاصي در ادارات دولتي ما

  تبيين تفكرات فاصله گرفته از مباني اصيل انقالي اسالمي: گفتار سي و سوم 
 متاسفانه ، بعضي نيروهاي خط امام ديروز ما و بعضي تسخير كنندگان النه ي جاسوسي آمريكا در گذشته ي 

ن مسير حركت نموده و با خيزشي نا همگن با مباني ديني و واليت در درون نزديك ، امروزه به شدت عكس آ

نظام اسالمي به سم پاشي مشغولند ، ضروري است كه نسبت به عملكرد چنين اشخاص ، يا افكار آنها مواظبت 

 ناهنجاري در خدمت نا اهالن قرار نگيرد و) دفتر تحكيم حوزه  و دانشگاه ( نموده تا اسامي زيباي انجمن اسالمي 

هاي وارادتي اپوزوسيون ، از زبان و قلم نيروهاي خودي سابق وارد بر عرصه ي ديني امت اسالمي و جوانان 

 و ايجاد تحول در مسايل كالن سياسي ، از قبيل مسأله ي فلسطين و ارتباط با تصميم گيري بديهي است ،نشود

ن چنين يميسور است و ضرورت تبي) لهظدام ( م رهبري ارت و اجازه ي مقام معظظتنها و تنها با ن... آمريكا و 

  .است همگي مامري براي طالب ارجمند و مردم عزيز ميهن اسالمي از وظايف جدي 
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  ضرورت برنامه ريزي دايم : گفتار سي و چهارم 
ها ايجاد كنيد براي دفاع از ارزش ..اي و  ك فرهنگي ، تبليغاتي ، هنري ، مطبوعاتي ، رسانهاتا مي توانيد ، خور   

  .و گسترش هيچ خرده فرهنگ ارزشي را كوچك فرض ننماييد

  . را شناسايي نماييد جواناناستعداد ها و ظرفيتهاي موجود در ميان  •

  .آموزه هاي تكميلي فوق برنامه ، پس از شناسايي استعداد ها ضروري است  •

 موظف همگيهاي آن است كه از بهترين نمونه ... بحث دفاع مقدس ، دهه ي فجر انقالب اسالمي و  •

  .هستند به هر شكل ممكن آنها را زنده و جاويد نگهدارند

  هرگونه فتنهدوري از : گفتار سي و پنجم 
  :در اولين كلمات قصار نهج البالغه مي فرمايند ) عليه السالم(  حضرت مولي الموحدين علي 

کن فی الفتنه کابن اللبون الظهر فيرکب و ال « 
 »ضرع فيحلب 

 ساله باش كه نه كمري براي باربري دارد و نه سينه اي براي شيردهي 2در هنگام پيدايش فتنه ، مانند بچه شتر     

  .يعني در فتنه ها ، نه از تو بار بكشند و نه از تو شير بدوشند . 

 امروزه فتنه عده اي در اين آشفته بازار فرهنگي وسياسي ، جامعه اسالمي را به اين طرف سوق مي دهند كه    

عليه ( ام اسالمي را فراگرفته ، پس همه را رها كنيد و در كناري بنشينيد تا امر امير المؤمنين علي ظسراسر ن

در حالي كه اگر به معاني مختلف فتنه دقت كنيد ، مي توانيد انواع اختالف را شناسايي . طاعت كنيدارا ) السالم

  :كنيد ، از قبيل 

وده ، مگر موارد بكه در چنين موردي كمك به باطل و به هر شكلش جايزن( باطل  اختالف بين باطل و - 1

  )...استثنايي ، مثل دفع افسد به فاسد و 

ن مصاديق پيدا مي شود و در چنين مواردي با مراجعه به فقه و يكه گاهي در تعي(  اختالف بين حق و حق - 2

  .)مباني ديني و حكميت واليت فقيه ، مشكل خاتمه مي يابد

   ،با معاويه) عليه السالم  ( مثل جنگ علي ( اختالف بين حق و باطل  - 3

عليه ( شامل بخش سوم نمي شود كه جنگ علي ) سالم لعليه ا( هيچ گاه حديث حضرت مولي الموحدين   

ت با  ، خير مي بايس!!! كنار نشست تا در امان بوديابا معاويه نوعي فتنه است و مي بايست كنار كشيده و) السالم w
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و در ديگر موارد كه نمي توان كمك . حق بود و با حق زيست و با حق و در كنار حق جهاد در مقابل باطل نمود 

  .حق نمود ، در مقابل حق هم نبايد ايستاد 

به نفع   تو جايگاه عمل نمود تا نه از ...) هكن في الفتن( ه ي اهل باطل با يكديگر بايد به حديث ن در فت  آري 

پس هر كس امروزه از حق دفاع نكند ، بدهكار و شرمسار . ره گيرند و نه تو به آنها بهره دهي نمايي باطل به

  .است ) ارواحنا له الفداء (  ولي عصر حضرت

  :خاتمه 
بنابراين امروزه هر كس در مقام دفاع از حق و واليت كوتاهي كند ، خالف ضرورت صريح تمام آيات خدا و      

  .عمل نموده است )  السالممعليه(وائمه ي طاهرين ) ص(سيره رسول اكرم 

بيايد ، ما كاري به اين دولت نداريم ) ارواحناله الفداه ( يم تا حضرت ولي عصر تپس عباراتي همچون ما ساك    

تا حضرت بيايد ، راي من وتو نفعي براي دين ندارد، چون اختالف است و يا اين كه ، بزن بر طبل بي عاري كه 

) عج (عظم ، همه و همه ي اين ها با روح اوامر الهي و دستورات حضرت بقيةاهللا اال...عالمي دارد و نهم آ

 .سازگاري نداشته و همه مأمور اجراي دستورات الهي از باالترين عرصه گرفته تا جزئي ترين آن ها مي باشيم 

 )کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعيته ( 
 

 :ختامه مسک 
راي اوامر الهي كا مالً شاداب و محكم ايستاده ايم و مثل جم ، ما دل زده نمي شويم ، ما در اما خسته نمي شوي   

در مسير جريان خويش به مانعي بر خوردكند ، :  كه اگر  ،  و جاري استزاللما مثل مؤمن است كه همچون آب 

ا بر او ببندند ، پس از درنگي جريان روبه رشد خودش ادامه ي  دهد ، و اگر تمام مسير رمانع به از كنار آن 

حكيمانه قدرت گرفته و سنگ مانع را به حركت در مي آورد ، و اگر سنگ ، خيلي سخت باشد و اطرافش نيز 

 ، از روي مانع به مسير )تاكتيكي (بسته شده باشد ، پس از توقفي كوتاه و قدرت پذيري و سازماندهي جدي

ن آب جاري است و توقفي ندارد ، همه ي وجودش حركت است ، خودش ادامه مي دهد ، چرا كه مؤمن ، همچو

ي احساسش عشق به خدا است ، عشق به اولياي الهي است ، عشق به انسان است ، عشق به وجود هر  همه

  . خداوند سبحان است  وجودموجودي است كه مثبت
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 عشق به ،قدس اسالمي ايرانآري اي عزيزان حامل فرهنگ و دين و اي رايزنان و اي سفراي فرهنگي نظام م   

به زمينه سازي ظهور ) عج(خدا و اولياي الهي را به شميم جان خود و مردم اشراب كنيد و تا ظهور مهدي فاطمه 

  : مي فرمايد ) جلّ و عال( حضرتش وفادار بمانيد ، چرا كه رب الكريم 

 سقيناهم ماَءأ لهعلی الطريق وأن لواستقاموا( 
 ...)غدقا

 هالحميده و الغره  الرشيدهعلا الطاللهم أرن

  

  و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين    

  مصطفي رنجبر شيرازي                                                                                             
   دار السالم-ا.ا.                                        رايزن فرهنگي ج                                                                     
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