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 نقش اساتید بسیجی در مقاومت  پیوست فرهنگی اجتماعی
 و اجتماعی  و بازدارندگی فرهنگی 

 1399آذر 

 با    ،امین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(ای در مراسم سیهللا خامنهآیت  رهبر حکیم انقالب اسالمی حضرت

عنوان درس بزرگ امام برای ملت و مسئوالن  به  «راه و منطق مقاومت و ایستادگی »  تشریح ابعاد و اجزاء

کند و ملت ایران و  ها را به خود جلب میازپیش ملت»این فکر و راه پرجاذبه هرروز بیش  :تأکید کردند
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ابعاد اقتصادی، سیاسی، بازدارندگی در همه  مسئوالن نظام نیز این راه روشن الهی را تا رسیدن به نقطه  

 «.ی ادامه خواهند دادنظامی، اجتماعی و فرهنگ

 مقدمه

یک گفتمان فرهنگی و دینی مبتنی بر اسالم ناب محمدی )ص(  در عصر حاضر انقالب اسالمی ایران بر پایه  

های همین گفتمان  ساالری دینی بر اساس مؤلفه های رقیب در جهان، به پیروزی رسید و مردمو نفی گفتمان 

گر غربی و صهیونیستی با انقالب اسالمی و نظام  نظام سلطه رو، تعارض و رویارویی  مستقر گردید. ازاین 

قابل امری  ایران،  اسالمی  پیروزی  پیش   جمهوری  از  دهه  چهار  از  بیش  باگذشت   این رو؛  از  بود.  بینی 

پرافتخار انقالب اسالمی، فرهنگ و باورهای دینی و مذهبی اسالم ناب محمدی )ص( به علت جذابیت و  

بخشی همچنان آماج حمله نظام سلطه و ایادی و عوامل آن از یکسو و جریان نفاق و التقاط وابسته با  الهام 

های پیچیده، ابزارهای  نی از سوی دیگر بوده است که به اقتضای شرایط هر دوره، از شیوه استکبار جها

دهد و در صدد تسخیر متنوع و بازیگران متعددی بهره گرفته است و اینک در فضای مجازی جوالن می

 باشد.  ها میفکرها و قلب 

خست انقالب اسالمی با نگاهی آسیب  رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیش از چهار دهه گذشته یعنی در گان ن 

شناسانه به وضعیت کشور و روندهای موجود و هوشمندی نسبت به تهدیدات دشمن و عوامل آن، ضمن انتقاد  

از برخی مواضع و رفتارها، پیوسته نسبت به  »تهاجم فرهنگی«، »شبیخون و غارت فرهنگی«، »نفوذ  

سالگرد ارتحال امام )ره( بر    اند. ایشان درداده   »جنگ نرم« دشمن هشدار  و  فرهنگي«، »سلطه فرهنگی«

تالشی برای تحکیم    های دشمن و ها و توطئه عنوان سد نفوذی در برابر فتنه تحقق »بازدارندگی فرهنگی« به 

های حاکمیتی باالخص اساتید و  ناامید سازی دشمنان تأکید داشتند. در این میان دستگاه   بنیان انقالب اسالمی و

بسیج و  نخبگان  اسالمی  انقالب  از  دفاع  برای  اسالمی  انقالب  فرهنگی  علمی  جبهه  کالم  یک  در  و  ی 

می  آن  بهره دستاوردهای  با  ظرفیت توانند  از  وگیری  دشمن  فرهنگی  جنگ  برابر  در  خود  فرهنگی    های 

از  ، نقش مؤثری ایفا نمایند. حفظ هویت ملی، دفاع  افزاییبا  همکاری و هم های داخلی ناشی از آن،  آسیب 

های راهبردی نیروهای  آرمان ها و ارزش های حیاتی کشور و تأمین امنیت روانی جامعه اسالمی از اولویت 

هایی که ملت  گردد و تحقق این امور جز با احساس مسئولیت و حضور در وسط میدان انقالبی محسوب می 

 ایران و انقالب اسالمی به حضور آنان نیاز دارد مقدور نخواهد بود. 

 ماهیت بازدارندگی   هویت و -1

در جهت بازداشتن دشمن از اقدام به    در ادبیات فرهنگی و اجتماعی کنونی؛ بازدارندگی، یک راهبرد سازنده

شود، یا او را از پیشروی و  نشدن تهدید دشمن می  حمله است و اقدام بازدارنده یعنی اقداماتی که باعث عملی 

ای از تدابیر و اقدامات یک  فرهنگ دفاعی امنیتی؛ به مجموعهدارد. بازدارندگی در رسیدن به اهداف بازمی

های تهدیدآمیز یا بازداشتن یک دولت از راهبرد  های دیگر از پیگیری سیاستکردن دولت   دولت برای مأیوس

شود. بازدارندگی زمانی تحقق  جنگ و هرگونه تدابیری که از بروز جنگ یا تهدید جلوگیری کند، گفته می 

تمی که  دولت وانایی یابد  ذهنی  باور  به  کشور  یک  دفاعی  استحکام  های  درجه  شود.  تبدیل  متخاصم  های 

 بازدارندگی به میزان تهدید نیز ارتباط دارد. 

عنوان بازدارنده  دهد در ادبیات موجود، کمتر از قدرت فرهنگی بهمطالعات فرهنگی و اجتماعی نشان می 

شود. توانایی انجام  بازدارندگی تهاجمات کمک گرفته میعمدتاً از عملیات روانی در    صحبت شده است و

تواند، بازدارندگی یک کشور  عملیات روانی و استفاده صحیح از رسانه باهدف ممانعت از بروز جنگ می 
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تنهایی بازدارنده  را تقویت کند؛ به همین جهت وجه روانی بازدارندگی اهمیت دارد. ممکن است توانایی به 

 شود. است که دشمن برای توانایی قائل می   نباشد؛ مهم اعتباری

 بازدارندگی فرهنگی در منظومه فکری رهبری معظم انقالب  -2

عالوه بر تأکید به    1398خرداد    14در    )ره(رهبر معظم انقالب اسالمی در سالگرد رحلت حضرت امام    

پرداخته  جانبه، به تبیین اندیشه مقاومت در مکتب امام خمینی )ره( مقاومت، پایداری و تحقق بازدارندگی همه 

را ترویج تفکر و باور مقاومت معرفی کردند، ایشان در مقابل شعار جمعیت )نبرد با    و رمز موفقیت امام

ترین جانبه رسید. به عبارتی مهم های گوناگون به بازدارندگی همه د که  باید از راه دهنآمریکا( واکنش نشان می 

 کنند. جانبه معرفی میعنصر و محصول مقاومت را بازدارندگی همه

فرمایند: » جمهوری اسالمی مرکز مقاومت است؛  های قدرت میای در توصیف مؤلفه در این زمینه امام خامنه 

گر هیچ اقدامی هم نکنیم، هیچ حرفی هم نزنیم خود وجود جمهوری اسالمی ایران به  اینجا جایی است که ما ا

های  گیرد. ما باید بنیانها صورت میدهد. مقاومت تنها با استحکام بخشیدن به بنیانهای منطقه الهام می ملت

 فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را استحکام ببخشیم. به نظر من معیار و مالک، این است«. 

ایشان همچنین تأکید و تصریح کردند: »اندیشه مقاومت قدرتمندترین سالح است و دشمن درصدد است با القاء  

ها  های آمریکایی فایده بودن مقاومت، این سالح را از دست ملت ایران خارج کند. شکست ناممکن بودن و بی 

اقتدار جبهه مقاومت است... د لبنان، عراق، سوریه و فلسطین نمود  المللی از این  ر ادبیات سیاسی بیندر 

شود و برخی از سیاستمداران برجسته غربی در این  یاد می   )ره(عنوان مقاومت به شیوه امام خمینیموضوع به

اند که این دکترین  اند و تأکید کرده برده نام   عنوان »دکترین مقاومت خمینی« اند و از آن به زمینه مقاله نوشته 

 و آمریکا را هدف گرفته است.«  غرب های سیطره شاهرگ 

های گوناگون اقتصادی،  رهبر حکیم انقالب اسالمی هدف از مقاومت را رسیدن به نقطه بازدارندگی در عرصه

ای برسیم که دشمن از تعرض به  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی برشمردند و افزودند: »باید به نقطه 

... امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی و  ها منصرف و ناامید شود ملت در همه زمینه 

ایم و علت اصرار دشمن بر مسائل دفاعی و موشکی نیز محروم کردن کشور و ملت از قدرت  تثبیت رسیده 

 بازدارندگی است، که البته هرگز نخواهند توانست به این هدف دست پیدا کنند.  

جانبه و مواجهه تمام کننده و سازنده با دشمن  بازدارندگی همهحضرت آیت هللا خامنه ای برای رسیدن به  

 فرمایند:چهار شرط اصلی را مطرح می 

 یکم( شجاعانه باشد، نه مرعوبانه                 دوم( امیدوارانه باشد، نه مأیوسانه 

انی و احساساتی و  سوم( مبتکرانه باشد، نه منفعالنه                چهارم( عاقالنه و خردمند باشد، نه هیج

 سطحی. 

 کالبدشکافی  بازدارندگی فرهنگی و ابعاد آن  -3

بعدی و فقط در تقویت توان نظامی کشور و جهان  در عصر کنونی مقوله امنیت برخالف روند سنتی تنها امری تک 

بر توان  تکیه  شود بلکه امنیت اکنون ابعاد بسیار متنوع و گوناگونی پیدا کرده است. جمهوری اسالمی با  خالصه نمی 

های بومی قدرت را در سطحی شگفت انگیز و برای دشمنان حیرت آور ایجاد کرده و امنیت  داخلی خود، مؤلفه 

اقتدار نظامی و دستگاه  های کارآمد، علم و پیشرفت علمی، اقتصاد قوی و مستقل، نیروی نظامی  پایدار مرهون 

ای،  ی و  مشارکت سیاسی مردم است. چنین مجموعه فرهنگ   های دینی و وفادار، دولت اسالمی مقاومت، ارزش 

دولت  دارد.  دهد و دشمنان را از تهدید و تعرض بر حذر می قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی را تشکیل می 
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نشینی نکند و در الک دفاعی متوقف نشود. امروزه مقاومت یعنی اینکه در برابر دشمنان مرعوب نشود، عقب 

ها در سطحی گسترده و تأثیرگذار  سی، اجتماعی، اقتصادی، ارتباطات و رسانه و امثال آن بازدارندگی فرهنگی، سیا 

 کند.خودنمایی می 

 یکم( نقش و جایگاه بازدارندگی فرهنگی در بسیج اساتید 

همین جهت تولید بازدارندگی با  باشد و به  ها میقدرت نرم درواقع پایه و زیرساخت قدرت در سایر مؤلفه

که رویکرد    های قدرت نرم، مقدم بر بازدارندگی سخت و نیمه سخت شده است. همچنانمؤلفه   گیری از بهره

های ها از تمرکز به قدرت سخت به نرم تغییریافته است. اگر دشمن بتواند باور و ارزشچند دهه اخیر غربی

مقاومت را در جامعه  ای و اعتقادات یک ملت را در ضرورت مقابله و دفاع و ایستادگی و اعتبار گزینه پایه 

های فراوانی  در مورد شکست  که در تاریخ  تجربه   سست کند، کشور به مخاطره جدی خواهد افتاد. همچنان

ها وجود دارد. بنابراین  های برخاسته از ایمان ملت های برخوردار از توان نظامی و امنیتی مقابل اراده قدرت

، نظامی و اقتصادی به بازدارندگی برسیم، ابتدا باید در  با رویکردهای جدید اگر بخواهیم در عرصه سیاسی 

های بازدارنده ایجاد نمائیم. بسیج اساتید و اساتید  عرصه فرهنگی و جنگ نرم بسترهای فکری و ظرفیت

 بسیجی رکن اصلی در این بازدارندگی هستند. 

پایه در استحکام بنیان اجتماعی    فرهنگهای سیاسی  ویژه در نظام در دوره کنونی اساس قدرت بازدارندگی به 

باشد. دشمن زمانی  هم فرهنگ عمومی حاکم بر آن جامعه و برآورد افکار عمومی می ـ فرهنگی یک جامعه آن 

چنان انسجام  شود که آن جامعه از آن از نفوذ و فروپاشی مرزهای فکری و معنوی و روانی جامعه ناامید می 

سازی فرهنگی  برخوردار باشد که آحاد جامعه در    های تولید قدرتفیت اجتماعی و پیوستگی فرهنگی و ظر

برابر تهدیدات برانگیخته و در یک صف واحد و منسجم قرار گیرند. براین اساس،عنصر اصلی مقاومت  

شود. قدرت بازدارنده فرهنگی باید  وجود فرهنگ مقاومت است که اگر گسترش یابد بازدارندگی پایدار می 

حاصل گذاری در این بخش بی نفوذ و تهاجم فرهنگی بازداشته و به این نتیجه برساند که سرمایه دشمن را از 

 است. 

دهد بازدارندگی فرهنگی عبارت است از رسیدن جامعه به نصاب مطلوب  بررسی های انجام شده نشان می 

به  بلوغ و استقالل و درک فرهنگی  از    ای که هیچگونهدر  انحراف  تحمیلی برای  معیارهای اساسی  عامل 

فرهنگ اسالمی و انقالبی نتواند او را از مسیر خود منصرف یا منحرف کند. دشمنان که در تهاجم  فرهنگی  

های اجتماعی و ارتباطی  های تصویری و فضای مجازی و شبکه و جنگ نرم افزاری خود از طریق رسانه 

گیرند، در صورتی به اهداف  ن بکار میگسترده و فراگیر همه تالش خود را برای اغواگری و فریب مخاطبا

ها و خألهای فرهنگی باشد و به  ها، نارسایی ها، ضعفیابند که جامعه مخاطب دچار کاستی خود دست می 

افزاری دشمن تر باشد، طبعاً تهاجم فرهنگی و جنگ نرمها بیشتر و عمیق ای که این خألها و ضعفهراندازه

ای بازدارندگی فرهنگی و تقویت عامل درونی و استحکام ساخت فرهنگ  تر خواهد شد. بنابراین؛ ارتقموفق

ها و تزویرها خود تیرهای دشمن را با سپر محکم فرهنگی جامعه مواجه خواهد ساخت و حیله جامعه، خودبه 

را به شکست خواهد کشاند. عمق بخشی فرهنگ و تفکر انقالب اسالمی در این زمینه دستمایه اصلی است و  

 ری امامین انقالب اسالمی به عنوان سند باالدستی معتبر و نقشه راه مطمئن قابل اتکا خواهد بود.منظومه فک

 دوم(اهمیت و ضرورت بازدارندگی فرهنگی 

  15سکوالر غرب است. دغدغه حضرت  امام خمینی)ره( از آغاز نهضت در    چالش اصلی ما با فرهنگ .1

خواهیم  کنند که ما می فقیه،تأکید می بود و با طرح نظریه والیت مقابله با سکوالریزه شدن ایران    1342خرداد  

 کنیم. سیاست و مدیریت را از دین استخراج 
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های فرهنگی در سال  اقتدار فرهنگی؛ پایه اقتدار در سایر ابعاد است. رهبر معظم انقالب در دیدار رایزن .2

ی در مقابل انزوای فرهنگی قرار دارد.  فرمایند: اقتدار حقیقی اقتدار فرهنگی است. اقتدار فرهنگمی  1389

 آید. وجود می  ها به ترین نوع اقتدار، اقتدار فرهنگی است، زیرا از این اقتدار، اقتدار در سایر بخش باارزش

 جنگ امروز جنگ ترکیبی است. الجرم بازدارندگی در ابعاد مختلف معنی دارد.  .3

 بخش آن  است. و عنصر الهام   جوهر مقاومت، فرهنگ است و فرهنگ؛ هویت انقالب اسالمی  .4

گوید؛ نسل بعد از انقالب متحول  آمریکا امید به تحول فرهنگی و نسلی در ایران دارد، برژینسکی می  .5

 شود. خود این نظام استحاله می کند خودبه شده، نظام ارزشی آن فرق می 

 فرهنگی است.  هایدشمن به دنبال القای ناتوانی انقالب اسالمی در تحقق و نهادینه کردن ارزش  .6

 ساز سلطه در سایر ابعاد است. سلطه فرهنگی زمینه  .7

 رویکرد امروز به امنیت،  قدرت و تهدیدات؛ نرم افزارانه شده است.  .8

 های اجتماعی و فرهنگی آن است.استحکام ساخت درونی نظام به حفظ و ارتقاء سرمایه  .9

 شناختی و روانی است. های نرم افزارانه و جنگ ما در حوزه  پذیریترین آسیب عمده .10

 های اصلی فرهنگ مقاوم و بازدارنده  سوم( ویژگی ها و شاخصه

شود، معنی آن رسیدن به قدرتی است که دشمن در انجام تغییرات  وقتی صحبت از بازدارندگی فرهنگی می 

.  هویتی و تغییر سبک زندگی و تضعیف فرهنگ مقاومت در ایران و جهان اسالم ناکام و دچار تردید شود

 شود: بندی می های فرهنگ بازدارنده  به شرح زیر دسته ویژگیبنابراین 

ها، تری برای جذب عناصر مثبت سایر فرهنگ هرقدر یک فرهنگ از توانایی و قابلیت بیش   پذیری:. انعطاف1

 پذیر است. بدون استحاله و ایجاد دگرگونی عمیق در خود، برخوردار باشد، آن فرهنگ؛ انعطاف 
فرهنگی که در طول زمان و بر اساس نیازهای افراد جامعه خویش به رشد و تعالی و تکامل    پویایی:.  2

 تری برخوردار است. خویش ادامه دهد، از پویایی بیش 
گرایی، هایی نظیر عقالنیت، معنویت هرچقدر فرهنگ یک جامعه بر ارزش   های پایدار: . برخورداری از ارزش 3

 تری برخوردار است.  أکید بیشتری داشته باشد، از توان و قدرت افزون محوری ت زیبادوستی و دانش 
تری کنند، از  های اخالقی و احساس مسئولیت اجتماعی تأکید بیش هایی که بر ارزشفرهنگ مداری:. اخالق4

 تر است.  ها بیش تری برخوردارند و درنتیجه، قدرت نفوذ آن مقبولیت جهانی بیش 
 شود.  تر تلقی می تری برخوردار باشد، قدرتمند ی افزون ک فرهنگ از قدرت اشاعه هرچقدر ی . قدرت اشاعه:  5

شود که متولیان آن بتوانند در  در دنیای امروز زمانی از »فرهنگ قدرتمند« یاد می   . تولیدات فرهنگی:6

 تری  را عرضه کنند. های فرهنگی و هنری فزوندنیای پررقابت کنونی فراورده 

 های مقاومت و بازدارندگی فرهنگی چهارم( منابع و مؤلفه 

های ای روی مؤلفه مطالعات گستردهقلمرو موضوعی و مفهومی فرهنگ بسیار گسترده است.دشمن در      

فقیه، فرهنگ و گفتمان مقاومت،فرهنگ انتظار  قدرت فرهنگی و اقتدار جمهوری اسالمی ازجمله تشیع، والیت

با توجه به پیشینه و پشتوانه تمدنی  ریزی کرده است.  ها برنامهو مهدویت )عج( و...انجام داده و برای تضعیف آن

کانون و منبع  پنج توان به می جمهوری اسالمی  های قدرت نرم  ها و مؤلفه میان ویژگی  و فرهنگی ایران اسالمی، از 

 : نمود   اشاره   کشور اصلی قدرت نرم یا قدرت فرهنگی در  
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و اسالمی که در عین تأمین نیازهای معنوی و روحی بشر در ساماندهی امر دنیا    : اسالم ناب و اسالم حقیقی    -1

دارا  ترین تئوری ها نیز جامع انسان آمیز  مسالمت سیاسی  زیست  اجتماعی و    زندگی عزتمندانه  ها و راهبردها را 

 .باشد می 

فقیه -2 تفسیر عملی و میدانی    :اصل مترقی والیت مطلقه  دینی،  استقرار حاکمیت  انقالب و  به برکت  که 

  در عصر غیبت همواره همان مدیریت و رهبری دینی است که    درواقع فقیه  است. والیت   داکرده یپ تری  ملموس

  صورت به تشکیل نظام جمهوری اسالمی  جریان داشت که البته پس از    شیعهبا محوریت علما و مراجع بزرگوار  

رهبری نمود یافت تا جایی که امروزه همین نعمت بزرگ، ملت و کشور ایران را در میان همه و  والیت  

 .جوامع و بالد اسالمی، ممتاز ساخته است ژهیوبه ها، کشورها و ملت 

های بزرگی همچون بعثت و  نهضتی که ریشه در حماسه :  فرهنگ عاشورا و نهضت سرخ حسینی )ع(  -3

را فراسوی بشریت تشنه عدالت    عزتمندانهو    شرافتمندانه انداز ، چشم باشعورم  غدیر دارد و همراه با شور توأ 

. اکنون راهپیمایی اربعین ظرفیت تبدیل شدن به یک عرصه تمدن سازی  و حریت و معنویت ترسیم نموده است 

 را دارد. 

های  دل ملت رغم ناامیدی و سردرگمی بشر امروز، بارقه امیدی در  اعتقادی که علی   )عج(:   مهدویت   گفتمان -4

رود تا به برکت تحقق دولت کریمه مهدوی )عج( امنیت و عدالت و پاکی را  مظلوم جهان به وجود آورده و می 

 .سازد فرماحکم در سرتاسر عالم نهادینه و  

فرهنگ و تمدن ایران: ایرانیان مردمی باهوش، خالق و با پیشینه فرهنگی و تمدنی تاریخی متکی بر   -5

سرزمین این  غنی  روحیه    هستند   فرهنگ  در  را  آن  تبلور  وطن طلباستقالل ی،  خواهعدالت که  دوستی،  ی، 

، خوردی می اسالمی پیوند  هاارزش  باکه  ی بزرگ آنگاههاقدرت استکبارستیزی و مقاومت در برابر سلطه گری  

 دید.  توانیم

هللا خمینی )ره( و آیت منظومه فکری و نظامات رفتاری رهبران: منظومه فکری و نظامات رفتاری امام   -6

 ای نقشه راه انقالب اسالمی و کارکرد نیروهای انقالبی است. خامنه 

 شناسی مقاومت و  بازدارندگی  فرهنگی پنجم( آسیب 

اقتصاد   مجلس مسئله  نیدر جریان دیدار با نمایندگان ا  نیز در پیام به مجلس دهم و  اسالمی  رهبر معظم انقالب 

فرمودند:    و   نموده  ی ابراز نگران  «یفرهنگ  ی»ولنگار  یکاري دانستند و از وجود نوع  تیو فرهنگ را دو اولو

مهم    اریاست و بس  مستمری    مسئله  کیفرهنگ   هلما است، ]اّما[ مسئ  یکنون  اولویتو    ی فور  ه»اقتصاد مسئل

احساس    یله در مسئ .  اقتصاد هم مهم است   یه یّدر قض  یاست؛ حتّ  بنده  در    ؛کنممی   ولنگاری  کیفرهنگ، 

  رهنگدر امر ف  اهتمامی  بیو    ینوع ولنگار  کی  -غیردولتیو    یدولت  یهااعم از دستگاه -  یفرهنگ  یهادستگاه 

  ی فرهنگ  یکاال   دیاز تول  یریچه در جلوگ  ،کنیممی  کوتاهی که    دیمف   ی  فرهنگ  ی  کاال   د  یوجود دارد؛ چه در تول

 .« است شتری ب ست، یکمتر ن  ی جسمان یمصرف یاز کاال  ی فرهنگ یکاال  تیّ . اهمّ کنیم ی میمضر که کوتاه

  ییکشور به مسئوالن اجرا  یفرهنگ  تیریو مد  ینسبت به روند مسائل فرهنگ  در دیدار هیئت دولت    ایشان

مسائل    خاطر  بهمن شب خوابم نبرده؛    کهموجب شده    یاوقات مشکالت فرهنگ  یگاه  »هشدار داده و فرمودند:  

  ی کیرد؛یانجام بگ  د یاست که با  و اصلی   اساسیاست. دو کار    جورن یا  ی مسائل فرهنگ  ت یّاهمّ   ی عنی؛یفرهنگ

ی  اصطالح متاع و کاال مضر و به  یدهای از تول یریجلوگ  ی کیمختلف، و  یهانه یسالم در زم ی فرهنگ دات یتول

و    یمراقبت از محصوالت فرهنگ  ایاست. در همه دن  ی اساس  یکارها  وجز  نیبه نظر من ا  ؛یفرهنگ  مضر

 « .دیرا به من نشان بده  یکجااست که وجود نداشته باشد؟  ا یدن ی وجود دارد؛ کجا هااین کتاب و مانند  
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 از:  اند های تضعیف بازدارندگی فرهنگی عبارت های داخلی و یا بسترها و زمینه پذیری برخی از آسیب 

 فرهنگی کشور گذارعف مراکز راهبردی سیاست ناکارآمدی و ض ✓

 توجهی به تدابیر و هشدارهای رهبر معظم انقالب و اسناد باالدستی نظیر سند مهندسی فرهنگی  کم ✓

 های فرهنگی ریزیگذاری و برنامه گرا در سیاست افزایش تأثیر عناصر فرهنگی غرب ✓

 می در جامعه های اسالضعف در تولید گفتمان مسلط فرهنگی مبتنی بر ارزش ✓

 ای پرمخاطب ضعف در تولید محصوالت فرهنگی، هنری و رسانه  ✓

 غفلت و یا انکار برخی از مدیران کشور از جنگ نرم دشمن ✓

 های پاسخگو رواج خرافات، موهومات و شبهات فکری و اعتقادی و ضعف ظرفیت ✓

 ری فرهنگی تأثیر آن در وادادگی و ولنگا های اجتماعی ونارضایتی عمومی و تضعیف سرمایه  ✓

 عدم انسجام و یکپارچگی در نخبگان و مسئوالن نظام در رویکرد به مسائل فرهنگی  ✓

 ترویج فساد، فحشا و ابتذال در سطح جامعه  ها درهای دشمن در داخل و نقش آن نفوذ رسانه  ✓

برخورد مدیران های نوظهور فرهنگی و عدم  های فرهنگی و سیاستگذار در مواجهه با پدیدهانفعال دستگاه  ✓

 با فرهنگ وارداتی 

 های قدرت و اقتدار فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ششم( مؤلفه 

گیرد.  های سیاسی صورت میهای فرهنگی و ایده قدرت نرم بر جذابیت و كشش مبتنی است و از طریق جذابیت

هایی كه دارای ماهیت فرهنگی  انقالب ترین عامل تولید قدرت نرم است و به همین دلیل  عامل فرهنگی، مهم

نمای قدرت نرم خواهند بود. بنابراین، آنچه بعد از پیروزی باشند، مانند انقالب اسالمی، درواقع تابلوی تمام 

پشتوانه  انقالب« مطرح شد، درواقع، با  انقالب  انقالب اسالمی در ایران تحت عنوان »صدور  نرم    قدرت 

با ایدئولوژی اسالمی و مخاطب قرار دادن بیش از یك میلیارد مسلمان در    پذیرد. انقالب اسالمیصورت می

خواه، محرومان و های آزاده و آزادی بیش از پنجاه كشور جهان و با آرمان سعادت نوع بشر، تمامی انسان 

 خواهان را مخاطب قرارداد. مستضعفان و عدالت 

یت برجسته و استثنایی امام راحل؛ چنان قدرت نرم  خواه از انقالب اسالمی و شخصهای آزادی تأثیرپذیری ملت 

انقالب اسالمی احساس خطر كردند و بر همین اساس،    ها از ناحیه جمهوری اسالمی را افزایش داد كه ابرقدرت 

ساقط كردن نظام جمهوری اسالمی یكی پس از دیگری طراحی    ها برایهای بسیاری از سوی این قدرتتوطئه 

گر غربی از جمهوری  های سلطه ویژه قدرت ها و به درآمد. درواقع، احساس نگرانی قدرتاجرا    شد و به مرحله 

 خاطر قدرت نرم ایران است.   اسالمی، به

 

 اند از: عناصر قدرت نرم انقالب اسالمی عبارت

 الف. عنصر فرهنگی 

درواقع، یك انقالب فرهنگی  ترین عنصر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران، عنصر فرهنگی است. انقالب اسالمی  مهم 

ها است. انقالب اسالمی همانند انقالب پیامبر اكرم)ص( از دو  برای ایجاد تحول و دگرگونی در نوع نگرش انسان 

ها فارغ از رنگ، زبان  ها در تمامی دوره ویژگی برجسته برخوردار است. ویژگی اول، مخاطب قرار دادن همه انسان 

 سازد.های آن را پایدار می های اسالمی با فطرت بشری است كه ارزش اق تعالیم و آموزه و نژاد است و ویژگی دوم، انطب 

فرمایند: »نهضت مـا اسالمی است، قبل از  گونه تشریح میهای انقالب اسالمی را اینامام خمینی )ره( ویژگی 

متعلق باشد. نهضت    ای خاص كه به منطقه كه ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است، قبل از آنآن
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این برای  نیست،  به خودش نبوده و  به طایفه ایران مخصوص  اختصاص  اسالم،  ندارد. ما كه  كه  ای خاص 

تواند محصور به یك كشور باشد و  نهضت كردیم، برای جمهوری اسالمی بوده است. نهضت برای اسالم نمی 

خیزد.«  جوشد و از فطرت آنان برمی دم مینه حتی به تمام كشورهای اسالمی، امروز این انقالب از درون مر

 (87)مجرد، ص 

روژه گارودی اندیشمند مسلمان اروپایی که تحت تأثیر انقالب اسالمی قرارگرفته، در خصوص قدرت نرم 

هللا علیه روی داد، متعلق به تمدن  انقالبی كه به رهبری امام خمینی رضوانگوید: » فرهنگی انقالب اسالمی می 

انبیا مختص همه  بشری بود و ب انقالب، همچون نهضت  این  نداشت.  اختصاص  ه یك جامعه و ملت خاص 

 (24جوامع است.« )امیدوار و یكتا، ص  ها و همهانسان 

شده است »جمهوری اسالمی ایران، سعادت انسان  تعریف    گونه قانون اساسی، آرمان ملت ایران این   150در اصل  

مردم جهان    داند و استقالل و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه بشری را آرمان خود می   در كل جامعه 

طلبانه  حق   های دیگر، از مبارزه شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت می 

 كند.«مستضعفین در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمایت می 

تأثیر قدرت نرم    دهندههای اخیر، نشان و ایران هراسی غـرب طـی سال   هراسی، شیعه هراسی  پـروژه اسالم

ارزش ترویج  در  اسالمی  و  انقالب  خودباوری  روح  و  حس  ایجاد  اسالمی،  بیداری  اسالمی،  و  دینی  های 

ها است.  های استكباری و عوامل وابسته به آن نفس در میان مستضعفان برای ایستادگی در برابر قدرتاعتمادبه 

های شوروی سابق، از موقعیت انقالب اسالمی در  یش به اسالم در اروپا، آمریكا، شرق آسیا و جمهوری گرا

 الملل برای تقویت اسالم نشان دارد. ی بینعرصه

 ب. عنصر سیاسی 

عنوان یك  ساالری دینی به نظام مردم با پیروزی انقالب اسالمی مبتنی بر خواست و رأی اكثریت مردم ایران،

گذاری شد. پیوند ملت و نظام اسالمی در چهل سال گذشته، عامل  فرد در ایران پایه نظام سیاسی منحصربه

نظیر مردم در انتخابات و  کم   85ها بوده است. مشاركت  اصلی عبور جمهوری اسالمی از تهدیدها و توطئه 

عظیم    های مردم برخوردار است. این پشتوانه ها نشان داده است كه نظام اسالمی از حمایت توده راهپیمایی 

به  را  اسالمی  نرم جمهوری  قدرت  که  مردمی،  پشتوانه است  این  با  اسالمی  نظام  است.  داده  افزایش  شدت 

 تواند از موانع  عبور كند.  می

ترین عوامل قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران دانست. در  فقیه را باید یكی از اساسی سیاسی، والیت  در حوزه

شود. امام، پیشوا، رهبر و محور حركت  اندیشه سیاسی شیعه، نظام سیاسی، مبتنی بر امامت و امت تعریف می 

ت، مدیریت و آگاه بودن به  شناسی، شجاعی مردم مأموم و پیرو خواهند بود. عدالت، تقوا، دیناست و همه 

ی اسالمی از محبوبیت استثنایی برای هدایت كلی  فقیه در رأس جامعهشود كه ولی مسائل روز جهان سبب می

ی مردم با رهبری در نظام والیی، یك رابطه دینی  ها و اهدافش برخوردار باشد. رابطه سوی آرمانجامعه به 

دانند و بر همین اساس، همواره و  دینی و شرعی خود می  ا وظیفهفقیه رو اعتقادی است. مردم تبعیت از ولی 

فقیه، كارآمدی خود را در چهار دهه  ی شیعی والیت كنند. نظریهتحت هر شرایطی از دستورات او پیروی می 

عنوان فقیه در نظام اسالمی به درصحنه عمل به اثبات رسانده است. اكنون به دلیل همین نقش محوری ولی 

نرم   جریانقدرت  و  دشمنان  اسالمی،  رسیده جمهوری  نتیجه  این  به  و  های ضدانقالب  برای شكست  كه  اند 
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تضعیف جمهوری اسالمی، هیچ راهی جز تضعیف رهبری نـدارند. درواقع دشمنان بـه رمز و راز این جمله  

 یب نرسد.« فقیه باشید تا به مملكت شما آساند كه فرمودند: »پشتیبان والیت پی برده  امام خمینی)ره( 

 ج. عنصر اجتماعی 

كشوری دارای قدرت نرم خواهد بود كه از انسجام ملی و وحدت ملی باالیی برخوردار باشد. جمهوری اسالمی  

انسجام   باالی  از میزان  تنوع جمعیتی، اقوام و مذاهب گوناگون، كشوری است كه  باوجود برخورداری از 

دفاع مقدس كه   ایران اسالمی مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت، در  اجتماعی برخوردار است. در دوران 

ها، همه مردم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، فارس، كرد، لر، عرب، آذری و تركمن و...  جبهه 

دفاع كردند. در مناسبت  ایران  از  بهدر كنار هم قرار گرفتند و  انتخابات های گوناگون و  و در   هاویژه در 

قرار    22ـون  هایی چهللایوم هم  كنار  در  مذهبی  و  قومی  دینی،  فكری،  گرایش  بـا هر  ایـرانیان  بهمن، همه 

كنند. این وحدت، همبستگی و همدلی ایرانیان در دفاع از  ها و اهداف مشترك دفاع می گیرند و از آرمانمی

رد و چنین حالتی،  ی آنان به ایران اسالمی داتمامیت ارضی كشور و پیشبرد اهداف، نشان از عشق و عالقه

 دهد.قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران را افزایش می 

 شناختی د. عنصر روان

ترین دستاوردهای انقالب اسالمی به  نفس، روح خودباوری و عزت ملی در مردم ایران، از مهم ایجاد اعتمادبه 

هستند. انقالب اسالمی كه    فرهنگی و تمدنی تاریخی  آید. ایرانیان مردمی باهوش، خالق و با پیشینه شمار می

ی ایرانی  شناختی را به جامعه روان  های مطرح در حوزه در پی بازگشت به هویت خویشتن بود، تمامی ارزش

ی پوالدین، دارای غرور و عزت مردمی با عزم و اراده   بازگرداند. اکنون مردم ایران در میان ملل جهان،

بخشی برای  ها سبب الهام ید به آینده شناخته شدند و همین ویژگی ای سرشار از شادابی و امملی، دارای روحیه 

های جهان  توانیم« را صرف كردند و اكنون بسیاری از ملت ها شده است. مردم ایران فعل »ما می دیگر ملت 

ویژه در كشورهای اسالمی، تحت تأثیر همین ویژگی قرارگرفته و برای ایجاد تحول در جوامع خود دست  به

 اند. زده به قیام 

 و. عنصر علمی

پنجمین عنصر اصلی قدرت نرم هر كشوری، عنصر علمی و اطالعاتی است. با وقوع انقالب اسالمی، در  

عرصه علم و آموزش، تحولی اساسی در ایران رخ داد. موارد زیر گویای این تحول و افزایش قدرت نرم  

 جمهوری اسالمی است: 

واحد    300دانشگاه دولتی و بیش از    120به بیش از    58كشور از سی دانشگاه در سال    یهاتعداد دانشگاه ـ  

 افزایش پیداکرده است.  1398دانشگاه آزاد در سال 

افزایش پیداکرده    1398به نزدیك چهار میلیون نفر در سال    58هزار در سال  170ـ تعداد دانشجویان كشور از  

 است. 

 یافته است. هزار نفر افزایش  55نفر به بیش از  4000های كشور از علمی دانشگاه ـ تعداد اعضای هیئت 

 1398ی اول سال  ماهههزار مقاله فقط در شش 21به    58مقاله در سال    28المللی ایران از  های بین ـ تعداد مقاله 

 افزایش پیداکرده است. 

با سرعت زیادی در حال  مراكز پژوهشی و تحقیقاتی كشور افزایش چشمگیری داشته و اكنون ایران اسالمی 

کانادایی    سنجی آمریکایی علمی خود با كشورهای پیشرفته است. چندی قبل، یك مؤسسه علم   كم كردن فاصله
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های  طی گزارشی، سرعت رشد علم در ایران را یازده برابر متوسط رشد علم در جهان ارزیابی كرد. پیشرفت

اسالمی ایران را افزایش داده است. ورود ایران به    ایران در حوزه علوم و فنون جدید، قدرت نرم جمهوری

ها با  انگیز صنایع دفاعی و موشکی و امثال آنای، ورود به باشگاه فضایی جهان، پیشرفت شگفباشگاه هسته 

 كننده است.  نظران، غیرمنتظره و خیره ها، برای بسیاری از صاحب ها و تحریم وجود تمامی محدودیت 

 های راهبردی برای  تحقق بازدارندگی فرهنگیتوصیه خاتمه( 

که بازدارندگی  دهد مادامی ها نشان می تأکید منابع اسالمی بر عنصر درونی حفظ و حراست فرهنگی در انسان

هایی که  فرهنگی در درون فرد و جامعه تقویت نشود، همواره خطر استحاله فرهنگی وجود دارد و فعالیت 

با هجوم   نمیهیچپذیرد. به فرهنگی صورت میبرای مواجهه  آن را بخشکاند.  تواند ریشه وجه  اثرگذار  های 

های دینی  بازدارندگی فرهنگی امری نسبی و ذو مراتب است. قطعاً قدرت فرهنگ اسالمی و باورها و ارزش

ی شده و  در حدی باال در جامعه اسالمی ما وجود داشته است که تاکنون مانع کامیابی دشمن در تهاجم فرهنگ

آنان را به سرمایه  فعالیت گذاری همین عدم کامیابی،  هایشان واداشته  های بزرگ مالی و فکری برای تشدید 

 های فرهنگی فراوانی است.  توجهی هم وجود دارد که موجب نگرانی است. اما خألهای قابل 

ری که برای مقابله با جبهه  ها و تدابیها، در کنار تالش باید با تحلیل صحیح و عمیق از این خألها و ضعف 

معارض دارد، بیش از هر چیز به ارتقاء و تقویت »بازدارندگی فرهنگی« اندیشید و راهکارهای آن را اگرچه  

های فرهنگی رایج در تراز انقالب اسالمی  مدت، پیچیده و دشوار،در اولویت قرارداد. فعالیت پرهزینه، طوالنی 

محقق سازد. دشمنان در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم خود این نکته را  تواند اهداف فرهنگی را  نبوده و نمی 

ای  های ریشه های اصیل را نشانه بگیرند تا بتوانند زیرساخت های اعتقادی و ارزش اند که باید ریشه دریافته 

 فرهنگ اسالمی را تخریب کنند. 

و  کافی  توجه  و  نگرفته  شکل  مطلوب  حد  در  هنوز  اسالمی  انقالب  فرهنگی  به    جبهه  نسبت  را  الزم 

های  ها، حوزههای مصونیت ساز مبذول نداشته است. ارتقای توانمندی و اثربخشی مدارس، دانشگاه زیرساخت

های فرهنگ مطلوب در مخاطبان و افکار عمومی،  ها برای تحکیم پایه های فرهنگی و رسانه علمیه و دستگاه 

های مالی، انسانی، مدیریتی و حاکمیتی کالن  گذاریه شده است. سرماییک راهبرد اساسی ولی تقریباً فراموش 

 ها، اهداف و اصول فرهنگی انقالب اسالمی باشد.های رایج فرهنگی باید تماماً هم همسو با آرمانبرای فعالیت 

معرفتی، بصیرتی و اخالقی    هایهای مستقیم،مؤثر و کارآمد در زمینه اصالح و تقویت بنیان افزایش فعالیت 

اف و  سرمایه جامعه  اجتناب زایش  ضرورتی  زمینه،  این  در  مصونگذاری  است.  باید  ناپذیر  فرهنگی  سازی 

ها ریزی و تالش مضاعف نیاز دارد. از فرصتازپیش در دستور کار قرار گیرد. جهاد فرهنگی به برنامهبیش 

الب اسالمی اکنون بیش  افزایی جبهه فرهنگی انقهای در اختیار باید حداکثر استفاده به عمل بیاید،همو ظرفیت

 از هرزمانی باید تحقق پیدا کند. 

داری مراکز دینی جامعه و ارتقای  ها و میدان ها، سنت تمرکز بر نیازهای جوانان در چارچوب باورها، ارزش 

ریزی و اقدام  گذاری و برنامه مصونیت فرهنگی بخصوص برای جوانان، زنان و نخبگان در سطوح سیاست 

 ای همگانی است.  زه وظیفه اندابه هنگام و به 
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