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  چكيده
يي براي تحقق امنيت روشهااز چه ) ره(اصلي اين پژوهش اين است كه امام خميني سؤال 

به مقوله ) ره( امام خميني هاي اين پژوهش حاكي است كه اوالً  يافته.گرفتند؟ يفرهنگي بهره م
اند و از آنجا كه براي فرهنگ اهميت زيادي قائل بودند،  كردهاي  امنيت و ابعاد آن توجه ويژه

هاي خويش مردم را كردند و با هشدارها و پيام ها از آن را طلب مي دودن ناامنيتقويت فرهنگ و ز
براي مديريت منازعات فرهنگي ) ره(ثانياً روش امام خميني. ساختند دات فرهنگي آگاه مياز تهدي

 تدريجي و در بستر زمان بود كه با مشاركت همگاني، آگاهي و ،و حفاظت از حوزه فرهنگ
سازي فرهنگي در   روش امنيتثالثاً. آيد هاي مهاجم به دست مين در برابر فرهنگممارست مسئوال
به عبارتي ديگر، امام . دشو شامل پنج مرحله مي) ره(منظومه فكري امام خمينيسيره عملي و 

براي تحقق امنيت فرهنگي، مراحل شناخت و آگاهي از فرهنگ بومي، شناخت ) ره(خميني
فرهنگ وارداتي منحرف، هشدار فرهنگي و آگاهي دهي به مردم در خصوص تهديدات فرهنگي، 

بردهايي براي مقاومت فرهنگي را مدنظر داشتند و طبق توالي شناخت تهديدات فرهنگي و ارائه راه
  .دندكر آنها را اجرايي مي

  

ي ، رويكردها.ا.ا. در ج، امنيت فرهنگي)ره( امام خميني و فرهنگ در نظرامنيت :ها كليدواژه
  .ا.ا.فرهنگي و انيت در ج

 

 -  و عضوء دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران) ره(دانشيار پژوهشكده امام خميني 

 -  و انقالب اسالمي) ره(كارشناس ارشد انديشه سياسي اسالم پژوهشكده امام خميني ghorbi68@yahoo.com 
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  مقدمه. 1
واره در تـالش بـراي       اجتمـاع انـسانها همـ      .امنيت يكي از لوازم اساسـي زنـدگي بـشري اسـت           

 دربـاره بـه همـين دليـل، امنيـت پژوهـي و مطالعـات           . تحصيل محيطي امن و فاقـد تهديـد بـوده انـد           
ي امنيتـي و سياسـتمداران      سـازمانها ،  علمـي هـاي     هاي محيط   هاي تحقق امنيت، يكي از دغدغه       شيوه

نظاميگري بود و به منشأ تهديدات و ناامني در گذشته، سخت افزارها و به عبارتي ديگر،       . بوده است 
امـا بـا گذشـت زمـان و     . همين دليل، امنيت نظامي و فيزيكي دولتها همواره مدنظر سياستمداران بود   

شد بلكـه جـنس      تحوالت امنيتي پس از جنگ سرد، منشأ تهديدات صرفاً به امور نظامي مربوط نمي             
ياسـي، اجتمـاعي و    تهديدات اقتصادي، زيـست محيطـي، س       .دش» چند بعدي « و   1»نرم«تهديدات نيز   
هاي ناامني را فراهم كرد و در پي چنـين تحـولي در تهديـدات، امنيـت ملـي بـا ابعـاد               فرهنگي زمينه 

امنيت سياسي، امنيـت اقتـصادي، امنيـت زيـست محيطـي، امنيـت اجتمـاعي و                 .  شد رو  روبهمختلفي  
خيـر بـه يكـي از       فرهنگي مورد توجه قرار گرفت كه در ميان آنها، امنيت فرهنگي نيـز در دو دهـه ا                 

 زيرا تحصيل آن، قوام نظام سياسي را بـه همـراه خواهـد              ؛هاي جوامع انساني تبديل شده است       بايسته
  .داشت

 ديگر به سبب نقش و جايگـاهي كـه فرهنـگ در هويـت و موجوديـت انـسان و                     ديدگاهياز  
 زندگي بشر   فرهنگ بر همه ابعاد   مؤثر  چنين به علت نفوذ گسترده و         پيشرفت جوامع بشري دارد، هم    

و تأثيري كه بر ساير بخشها دارد، امنيت فرهنگي نيز از موقعيت و حساسيت زيادي برخوردار گشته                 
است تا آنجا كه در سالهاي اخير در سطح ملي و بين المللي، امنيـت بـه امنيـت سياسـي، اقتـصادي،                       

گ همـراه شـده و      موضوع امنيت در حال حاضر با فرهنـ       «بنابراين،  . شود  نظامي و فرهنگي تقسيم مي    
امنيت فرهنگي به عنوان يك وجه از امنيت در كنار ديگر وجوه آن، مورد توجه جدي قـرار گرفتـه      

وجـود دارد و    ) ره( امـام خمينـي    هاي   چنين رويكردي در آرا و انديشه      .)23: 1389محمدي،(» است
ز مجمـوع بيانـات   اي كـه ا    را بر بعد فرهنگي و اعتقادي امنيت دارنـد بـه گونـه            تأكيد  ايشان بيشترين   

 قـوي و ايمـن باشـد، تهديـدات اثـري            ،اگر بعد فرهنگي و اعتقادي جامعـه      «توان دريافت     ايشان مي 
به عبـارتي در ارزيـابي      ؛  )76: 1389درويشي،(» پيوندد  نخواهد داشت و احساس ناامني به وقوع نمي       

، تعلـق  )ره(ينـي  امـام خم ديـدگاه هاي امنيت ملي و تهديدهاي پيش روي آن از          كمي و كيفي مؤلفه   
 

1- Soft 
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) انوني موضـوع امنيـت ملـي      بعد فرهنگي و اجتماعي به مثابه نقطـه كـ         (ايشان به رويكرد نرم افزاري      
 و اهداف آن نيز دينـي       آرمانهاديني و   - خاستگاه انقالب اسالمي نيز فرهنگي     شود؛ زيرا   مشخص مي 

انقـالب، كـشور،    ) ره(ترين آسيبهايي كه از ديدگاه امام        در نتيجه، مهمترين تهديدها و جدي     . است
در نقطـه مقابـل،     . اجتمـاعي اسـت    -رو هستند، تهديدهاي فرهنگـي     هنظام سياسي و مردم با آنها روب      

 و اسـت اجتمـاعي   -امنيت ملـي داراي صـبغه فرهنگـي    تأمين  هاي    ترين مؤلفه  ترين و كليدي   اساسي«
ي پايدار و فراگير ارزيابي     لكننده و ضامن امنيت م      مينأها، ت  وجود، ايجاد، تداوم و تحكيم اين مؤلفه      

  ).161: 1390كريمي و بابايي،(» دشو مي
 و در ايــن مــسير، اســتامنيــت فرهنگــي يكــي از ملزومــات سياســتگذاري امنيتــي كــشورها  

بـه شـمار     خطيـر و مهـم       ،ي مناسب بـراي تحقـق امنيـت فرهنگـي         روشهاراهكارهاي تحقق و اتخاذ     
  ؛ي مناسب را براي تهديـدزدايي فرهنگـي برگزيننـد        اروشه تا   كنند بايد سعي    رود و لذا مسئوالن     مي

االت مهمي است كه پيش     ؤيكي از س  » ؟ است روش مناسب تحقق امنيت فرهنگي كدام     «به عبارتي،   
 سياسي و امنيتي سعي دارند جواب مناسـبي         پردازان  نظريه .روي بازيگران سياسي و دولتها قرار دارد      

به عنوان رهبر انقـالب     ) ره(هاي امام خميني     آرا و انديشه   در اين ميان، بررسي   . بيابندسؤال  براي اين   
توانـد بـه    اسالمي و شخصيتي كه توانستند انقالب اسالمي را براي مردم ايران به ارمغان آورنـد، مـي              

مقالـه بـه بررسـي        ايـن   بـه همـين دليـل      كنـد؛ ي مناسب تحقق امنيـت فرهنگـي كمـك          روشهاتبيين  
  . پردازد ي تحقق امنيت فرهنگي ميروشها در خصوص) ره(هاي امام خميني  انديشه

  
 تحقيقسؤال . 2

  ؟ استكدام) ره(ي تحقق امنيت فرهنگي در انديشه امام خميني روشها
  

 روش تحقيق. 3
هـاي    اي بـه بررسـي بيانـات و انديـشه          توصيفي و مطالعات كتابخانه    -اين مقاله با روش تحليلي    

ي تحقـق امنيـت فرهنگـي در        روشـها ايـن مـسير،     پـردازد و در       در صحيفه امام مـي    ) ره(امام خميني   
  .دشو استخراج مي) ره(انديشه امام خميني 
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  بررسي مباني و مفاهيم
  مفهوم امنيت . 2-1

اي است كه تعريف واحدي از  از جمله مفاهيم پچيده» امنيت« كه كرددر عين حال بايد توجه      
 تهديـد، آسـيب، تـشويش،       رهـايي از خطـر،    «امنيـت در لغـت بـه معنـاي           .آن بسادگي ميسر نيـست    

» مين، ضامن و حائل   أاضطراب، هراس، ترس، نگراني يا وجود آرامش، اطمينان، آسايش، اعتماد، ت          
و به معناي اطمينان و در اصطالح بـه         » خوف« امنيت در زبان عربي مقابل       .)27: 1388نويدنيا،(است  

هـاي   جتماعي و در همه زمينه    نينه و آرامشي است كه ترس و نگراني را در حوزه فردي، ا            أمعناي طم 
از لحـاظ مفهـومي، امنيـت را         .)75: 1386عطـارزاده،  (كنـد   مـي توسعه مادي و معنوي از انسان دور        

 دانست كه كشورها هـيچ گونـه احـساس خطـر حملـه خـارجي، فـشار سياسـي يـا                      وضعيتيتوان    مي
: 1390ي و ديگـران،   آدمـ  (دنبال كننـد  اقتصادي نكنند و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خويش را           

 پرويزوقتي يك ملت داراي امنيت است كه درصورت         «نگارد؛     درباره امنيت چنين مي    1»ليپمن «.)7
از جنگ بتواند ارزشهاي اساسي خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آنها به پيش                   

 كـه  كـرد توصـيف  تـوان وجـود فـضايي     در عين حال، امنيت را مي .)Lippman,1973: 150(» ببرد
عاري از تهديد و خشونت است و فرصتهاي تعالي و رشد مادي و معنوي در آن وجود دارد و افراد                    

  .نوع انسان از دغدغه آسيب ديدن جسم و روان خويش رها باشند
  

  فرهنگ. 3-2
 و تكثر نگرش و رويكردهاي معطـوف بـه        فراوانيفرهنگ از جمله واژگاني است كه به دليل         

ده كـر هر كس با توجه به نگرش خود به موضـوع، تعريـف خاصـي ارائـه                 . داردادي  آن تعاريف زي  
فرهنـگ،  . دشو  رفع اين آشفتگي در مفهوم به برخي از تعاريف اشاره مي           به منظور از اين رو،    . است

  .  و قواعد استارزشهااي از هنجارها،  مجموعة سازمان يافته
نشها، اعتقادات، هنرها، اخالقيـات، قـوانين،       فرهنگ، مجموعة دا  «:  معتقد است  2»ادوارد تايلر «

بـه دسـت     كه به وسيلة انسان به عنوان عضو جامعه،           است رسوم و هر گونه توانايي و عادت ديگري       
 

1- W.Lippman 
2- Edward Taylor 
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برخي ديگـر از فرهنـگ شناسـان و تمـدن شناسـان، دو واژة فرهنـگ و تمـدن را يكـي تلقـي                         . آيد
مـدنظر اسـت،    آنچه از مفهـوم فرهنـگ  . دكنن ، در حالي كه برخي ديگر، اين دو را جدا مي    كنند  مي

شـود كـه مجموعـة دانـشها،          تعريف خاصي از فرهنگ است كه شامل بخش نرم افزاري تمـدن مـي             
كه به صورت آگاهانه يـا ناآگاهانـه        است  ها، آداب و رسوم       ، هنجارها، طرز تلقي   ارزشهااعتقادات،  

، فرهنـگ را    1»ماگـارت ميـد    «.)8: 1379بـشيريه، (» آيـد   به دست مـي   شود    توسط انسان اكتساب مي   
 كـه مـشترك ميـان گروهـي از          دانـد   تها مي اي از رفتارهاي آموختني، باورها، عادات و سن         مجموعه«

وند آموخته و به كـار گرفتـه   ش اي متوالي توسط ديگران كه وارد آن جامعه مي  افراد است و به گونه    
   .)19: 1389زهره اي،( »دشو مي

 توصـيف  آرمانهـا هـاي دينـي و    اي از ارزشها، آمـوزه  مجموعهتوان  به هر روي، فرهنگ را مي   
 به طور مثال، فرهنگ اسـالمي و ارزشـي         ؛توان در جامعه مشاهده نمود      د كه نمود عيني آن را مي      كر

 به عبـارتي ديگـر، فرهنـگ را         ؛دهد  خود را در نوع رفتار و منش موجود در جامعه اسالمي نشان مي            
 و پندارها دانست كه در رسومات، زبان و ميراث بشري خـود             زشهااراي از باورها،      توان مجموعه   مي

  .سازد را نمايان مي
  

  امنيت فرهنگي. 3-3
، لـزوم توجـه بـه    ...هاي سياسي، اقتـصادي، فرهنگـي و   با توجه به رخدادهاي جهاني در عرصه 

زمـاني  موضوع امنيت فرهنگي در مطالعات امنيتـي از   . استمهمترين كارها از يفرهنگامنيت مسئله  
آغاز شد كه اين حـوزه از مطالعـات، محـدود شـدن تفاسـير امنيتـي درچـارچوب امنيـت نظـامي را                        

هـاي اقتـصادي،      برنتافت و متفكران معاصر بـا رويكـردي موسـع در مطالعـات امنيتـي، سـاير حـوزه                  
ــه... سياســي، اجتمــاعي، فرهنگــي، زيــست محيطــي و  ــه مؤلف ــد   را ب ــي افزودن ــاني و (هــاي امنيت زم

   .)109 و 110: 1389شريفي،
ــي     ــه معن ــي ب ــت فرهنگ ــدگاهيامني ــا در  دي ــايي حكومته ــها  « توان ــاع از ارزش ــظ و دف » حف

، هويـت و بـه طـور كلـي          افكـار  از منظري ديگر، صيانت از ارزشـها،      . است) 136: 1391حاجياني،(
دهنـده    كـه ايـن شـاكله تـشكيل    اي گونـه  بـه  گوينـد   را امنيت فرهنگي مـي     جامعه   هرفرهنگ خاص   

 
1- Margaret Mead 
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 كـشور از    هـر ملت و متمايزكننـده ملـت        - فرهنگي ملي يك كشور در داخل سيستم دولت        ساختار
  ).1: 1389حسين زاده،  (كشورهاي ديگر است
ترين بعـد امنيـت ملـي اسـت و تهديـدات فرهنگـي هـر                  ين و نامحسوس  مهمترامنيت فرهنگي   

رهنگـي در ذيـل     امنيـت ف  .  تهديد عليه امنيت ملـي آن كـشور اسـت          هاي  گونهترين    كشور از پيچيده  
تأكيـد بـر عناصـر      . رود  هاي اصلي آن به شمار مـي        موضوع امنيتي ملي كشورها قرار دارد و از مؤلفه        

. فرهنگي و ارزشي امنيت ملي كشورها با تعاريف جديد عرضه شده از امنيت ملي هـم تناسـب دارد    
انـد ضـمن حفـظ       ملت بتو  هر«توان امنيت فرهنگي را شرايطي دانست كه طي آن            با اين رويكرد مي   

: 1385نائيني،(» هويت فرهنگي خويش و بدون برخورد با موانع بشري، مسير تكاملي خود را بپيمايد          
  دينـي، امنيـت فرهنگـي حفـظ الگوهـاي     در مـورد تعريف مورد نظر نگارنده  به هرروي، .)15 و  16

ها، نتاي كـه سـ       اسـت بـه گونـه      ارزشي بومي و هويتهاي فرهنگي مختلف در سطح جامعه         -فرهنگي
 و تهديدات فرهنگـي در      ، اصول فرهنگي حاكم بر جامعه حفظ و صيانت        تمام و   ارزشهاعرف ملي،   

  .ابعاد داخلي و خارجي مديريت شوند
  

  ) ره(فرهنگ و امنيت در منظومه فكري امام خميني . 4
 ) ره( امام خميني ديدامنيت از . 4-1

هـاي    از آمـوزه برخاسـته ط بـا امنيـت،   مـسائل مـرتب  دربـاره  ) ره(ات و تقريرات امام خميني     بيان
بـه   آزادي، سعادت و در نهايت امنيـت  ،اسالمي است و ايشان معتقدند كه اگر از اسالم پيروي شود          

  ).68: 1392قربي، (گردد ها از جامعه دور مي  و ناامنيآيد دست مي
ادي و  هـايي همچـون حفـظ آز        تـوان در مؤلفـه      امنيت را مـي   ) ره(با بررسي بيانات امام خميني      

، آرامش بـالد و     )636: 1صحيفه امام،ج (، صيانت از جان و عفت       )113: 17صحيفه امام،ج (استقالل  
، شـرايط آرام    )142: 17صـحيفه امـام،ج   (، آسـايش كامـل      )2:126صـحيفه امـام،ج   (هالك دشـمن    

، حفـظ نـواميس،   )336: 20صحيفه امـام،ج (ها  ، خنثي نمودن توطئه)427: 18صحيفه امام،ج (داخلي  
، )454: 13صـحيفه امـام،ج   (، اطمينان به ثمرات و انفس       )336: 20صحيفه امام،ج ( و شخصيت    اموال

، حس عدم وجود خوف و ايجاد حالـت اطمينـان   )205: 13صحيفه امام،ج(صلح و آشتي در جامعه     
امـام  (، در امـان بـودن مـردم         )174: 1377امام خمينـي،  (، صحت و رفاهيت     )43: 11صحيفه امام،ج (
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  . كردو غيره مشاهده ) 73: 1375خميني،
امنيـت،  . اين گونه برداشت كـرد توان از مفهوم امنيت در انديشه امام  بنابراين در جمعبندي مي 

 وضـع اي كـه عرصـه ملـي از           به گونـه  يي است   تهديدات در عرصه داخلي و مرزهاي جغرافيا      نبودن  
مش، حفظ شخـصيت،     از آزادي، استقالل، آرا    مندي  بهرهآرامي برخوردار باشد و شهروندان ضمن       

هاي دشمن از حـس اطمينـان         ها، مشكالت و حيله    رفاه و سالمت در جامعه با در امان بودن از توطئه          
و عدو وجود خوف برخوردار باشند و اطمينان از ثمرات و انفس در كنار آرامش بالد در حـداعلي       

 باشـند و    كنـار بردر عين حـال، ملـت از تهديـدات خـارجي و عوامـل داخلـي تـشنج زا                    . تحقق يابد 
  . ايمن و آرام براي تعالي و رستگاري مادي و روحاني آنها فراهم گرددموقعيت
  

  ) ره( امام خميني ديدفرهنگ از . 4-2
 به عبـارتي ديگـر      دارد؛ند كه كاركردي دوگانه     كن فرهنگ را امري تلقي مي    ) ره(امام خميني   

  : هاي ملت باشد بدبختيأ  منشتواند ها است و از سوي ديگر مي  تمامي خوشبختيأفرهنگ مبد
»اگـر . اسـت  ملت بدبختي هاى  ها و   خوشبختي همه مبدأ فرهنگ  ايـن  شـد،  ناصـالح  فرهنـگ 

» كننـد  مـى  ايجـاد  فـساد  آتيه در اينها ناصالح، فرهنگ تربيتهاى اين به شوند مى تربيت كه جوانهايى
  ).306 :3 امام،ج صحيفه(

ــشان  ــد اي ــد تأكي ــد كــه فرهنگهــاي مــنحط باي ــا عــاري دارن ــد و ب ســازي عوامــل   تحــول يابن
  : كننده از فرهنگ، آن را به سوي استقالل، انساني بودن و سالم بودن سوق داد منحرف
 متحـول  فرهنـگ  بايـد  بـاالخره  و اسـت  مهـم  بـسيار  فرهنگ در كه است مطلبى يك هم اين«
 :6 ج ،امـام  صـحيفه (» انـسانى  فرهنـگ  يـك  و مـستقل  فرهنـگ  يك به ؛سالم فرهنگ يك به بشود
396.(  

، امام راحل نيز بـر اهميـت فرهنـگ          پيامبرانهاي    با توجه به اهميت فرهنگ در اسالم و آموزه        
 زيـرا ايـشان   اصـرار دازنـد؛  » تحـول فرهنگـي  «اي داشتند و به همـين دليـل بـر ضـرورت              ويژهتأكيد  

  :كند ي ملت را تعيين مهرگرفتند كه عظمت و تباهي  اي در نظر مي فرهنگ را به مثابه مؤسسه
 است اى مؤسسه بزرگترين اينكه براى بشود؛ بايد فرهنگ در بشود بايد كه تحولى بزرگترين «

 الزم تحـول  فرهنگى هاى  برنامه. كشد مى قدرت و عظمت اوج به يا كشد مى تباهى به يا را ملت كه
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  ).474 :7 امام،ج صحيفه( » بشود متحول بايد فرهنگ دارد،
و مداقـه در بـاب مجموعـه تقريـرات و سـخنرانيهاي ايـشان               ) ره( امام خمينـي     با بررسي آراي  

توان به اين نتيجه دست يافت كه ايـشان از فرهنـگ برداشـتي مكتبـي و ارزشـي              فرهنگ، مي  درباره
 ايـشان   .دكـر توان فرهنگ را در آرا و انديشه ايشان به دو دسته سـلبي و ايجـابي تقـسيم                     دارند و مي  

 و در نقطـه مقابـل از فرهنـگ مـنحط            ،و راهنماي بـشريت معرفـي     فرهنگ اسالمي را به مثابه هادي       
كنند كه در نقطه مقابل فرهنگ ارزشمدار اسالمي قرار دارد و راه شقاوت را به انسانها                  غربي ياد مي  
داشتند كه فرهنـگ مـا بايـد فرهنـگ اسـالمي و الهـي       تأكيد به همين دليل، ايشان . دهد آموزش مي 

 امـام  ديـد ا يك فرهنگ مترقي است و همراهي با فرهنگ اسـالمي از         زيرا كه اسالم مساوي ب     ؛باشد
 سـوى  بـه «: فرماينـد   آورد و در ايـن خـصوص مـي          خميني، رهايي از سلطه استعمار را به ارمغان مـي         

 و. مترقـى  اسـت  فرهنگـى  اسـالم  كـه  زيـرا  ؛گيرنـد  كـار  بـه  را آيـين  اين و بازگردند اسالم فرهنگ
  .)358 :8 ج امام، صحيفه(» بيايند بيرون استعمار سلطه از تا ندباش اسالم خط در همه كه اميدوارم
  

  ) ره( امام خميني ديدامنيت فرهنگي از . 4-3
اى نقش اساسى و     اينكه فرهنگ در موجوديت و حيات هر جامعه        با تأكيد بر  ) ره(امام خمينى   

وردهاى ا از جملـه دسـت     آيـد   رأس همه اصالحات بـه شـمار مـى         محورى دارد و اصالح فرهنگ در     
. دانـستند  انقالب اسالمى را برقرارى فرهنگ استقاللى در جامعه توسط دانشگاه مستقل و حوزه مـى              

برقرارى نظم و امنيت فرهنگى برمبناى استقالل فكرى و قطع وابستگى فرهنگى و جايگزين كـردن                
اى  يـژه با توجه به عنايت خاص و و .فرهنگ مستقل اسالمى ـ ايرانى از وظايف دولت اسالمى است 

 ،خـورد  نسبت به مقوله فرهنگ و اسـتقالل فرهنگـى بـه چـشم مـى              ) ره(كه در گفتار و كلمات امام       
اى برخوردار است و به عبارت ديگـر         العاده شود كه امنيت فرهنگى از اهميت فوق       چنين استفاده مى  

دولـت   .دآيـ  اگر امنيت فرهنگى باشد، امنيت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و نظامى هم به وجود مـى 
طبـق    و سـازد موظف است مقدمات و بسترهاى الزم را براى رشد و تعـالى فرهنـگ جامعـه فـراهم                   

قانون اساسى ابزار و امكانات مورد نياز مردم را از تحصيالت ابتدايى گرفته تـا آمـوزش عـالى مهيـا                  
  . دانند امروزه انسجام فرهنگى را يكى از منابع تأمين كننده امنيت داخلى مى. سازد
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شك باالترين و واالتـرين عنـصرى كـه در موجوديـت هـر جامعـه دخالـت اساسـى دارد،                      بى
دهـد    فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مى        اساساً. فرهنگ آن جامعه است   

 هر چند جامعه در بعـدهاى اقتـصادى، سياسـى، صـنعتى و نظـامى قدرتمنـد و              ،و با انحراف فرهنگ   
اى وابـسته و مرتـزق از فرهنـگ          اگر فرهنگ جامعـه   . پوك و ميان تهى است    قوى باشد ولى پوچ و      

كنـد و بـاالخره در آن        مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مـى             
اسـتقالل و موجوديـت هـر       . دهـد  شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مـى            مستهلك مى 

گيرد و ساده انديشى اسـت كـه گمـان شـود بـا وابـستگى                  نشأت مى   آن 1جامعه از استقالل فرهنگ   
  .فرهنگى، استقالل در ابعاد ديگر يا يكى از آنها امكانپذير است

راه «تـوان اسـتفاده كـرد كـه           و پيامهاى امام در مقوله فرهنگ و امنيـت مـى           بياناتاز مجموعه   
يگرى بازگشت به اصالت خويش     رسيدن به استقالل فرهنگى يكى پايان دادن به فرهنگ بيگانه و د           

خود باختگى در مقابل فرهنـگ غـرب و بيگانـه شـدن از خويـشن خـويش                  . و هويت اسالمى است   
» دافكنـ  باعث تزلزل فرهنگى و اخالقى خواهد شد و امنيت و ثبات فرهنگى جامعـه را بـه خطـر مـى       

   .)112-120: 1382ساالر،(
تـأمين  اهميت زيادي برخوردار هـستند،      براي فرهنگ ارزش و     ) ره(از آنجايي كه امام خميني    

كـد بـر   ؤنمايد و ايشان، بارهـا و بـه صـورت م    امنيت و صيانت از اين بخش براي ايشان ضروري مي      
اند و چـاره اساسـي ملتهـاي         داشتهتأكيد  حمايت فرهنگي، استقالل فرهنگي، تحول فرهنگي و غيره         

  :دانند مي» هنگيحفظ فرهنگ و امنيت فر«مسلمان و دولتهاي شرقي را در گرو 
 كننـد  كوشش هستند ملى اگر دولتها و مسلمان ملتهاى كه است آن اساسى مقدمه يا و چاره،«

 :10 امـام،ج  صـحيفه (» بيابنـد  را خود اصالت و فرهنگ و بزدايند غرب از را خود فكرى وابستگى تا
395.(  

 و بايـستند  خودشـان  اىپـ  روى بايد«كنند كه؛     در اين زمينه به ملتها توصيه مي      ) ره(امام خميني 
فرهنـگ  «و اين امر، با تكيـه بـر         )  396 :10 امام،ج صحيفه(» كنند مبارزه صادراتى فرهنگ با شديداً
 

 امـا يكـي از لـوازم و بـسترهاي          نيـست؛ استقالل فرهنگي الزاماً به معناي امنيت فرهنگـي         ) ره( در انديشه امام خميني      -1
كيـد  أ كه ايشان بارها بر استقالل در حـوزه فرهنـگ ت  استتحقق امنيت فرهنگي در انديشه ايشان، استقالل فرهنگي   

  .دهند س اصالحهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرار ميأل فرهنگي را در رداشتند و استقال
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  :فرمايند  ايشان در اين خصوص مي.آيد به دست مي» فرهنگ غير«و انفصال از » بومي
 از فرهنگمان و داريم غنى فرهنگ يك ؛داريم فرهنگ خودمان ما كه را اين بفهميم بايد ما «
 ايـن  بـر  بنـاى  همـه  بگـذاريم،  اآلن ايـن  بـر  بنـاى  اينكـه  بـه  كنيم كوشش بايد ما و است بهتر خارج

  ).180 :11 امام،ج صحيفه(» كنيم مستقل ؛كنيم منفصل غير از را خودمان كه بگذاريم
بـه مثابـه راه حـل نهـايي امنيـت           » استقالل فرهنگـي  «و  » اصالح فرهنگي « امام راحل بر راهبرد     

نگرند و راه برونرفت كشورهاي مستضعف از دامهاي اسـتعمارگران را در گزينـه                زايي فرهنگي مي  
  : فرمايند بينند و مي اصالح و استقالل در مقوالت فرهنگي مي

 آميـز  شـيطنت  دامهـاى  از بخواهنـد  اگـر  جهـان  مستضعف كشورهاى ساير و ايران عزيز ملت«
» ندارنـد  آن اسـتقالل  و فرهنـگ  اصـالح  جـز  اى هچـار  ،كننـد  پيـدا  نجـات  آخر تا بزرگ قدرتهاى

  ).447 ،15 امام،ج صحيفه(
دهـد كـه ايـشان ضـمن          نشان مـي  ) ره(هاي فرهنگي امام خميني     با اين تفاسير، مداقه در انديشه     

-داشتند و همواره صـيانت از هويـت ارزشـي      تأكيد  اهميت به فرهنگ بومي بر امنيت زايي فرهنگ         
 امـام   ديـد بـه عبـارتي، امنيـت فرهنگـي از          ؛  راني را مدنظر داشـتند    اي-بومي و فرهنگ اصيل اسالمي    

توان حفظ الگوهاي فرهنگي نظير زبان، سنت و آداب مختلف و صيانت از فرهنگهاي                خميني را مي  
  .دكرمتعالي حاكم بر جامعه تعريف 

  
  ي تحقق امنيت فرهنگي روشهاو ) ره(امام خميني . 5

شويم كه دسـتيابي بـه         متوجه مي  ،ه عملي ايشان بنگريم   اگر به منظومه فكري امام راحل و سير       
 تك بعدي و ساده نيست و براي اينكه به صيانت و حفاظت فرهنگي دست يابند در                 ،امنيت فرهنگي 

در مرحلـه دوم، بـه شناسـايي        . پردازنـد   مرحله اول به شناخت فرهنگ بومي و فرهنـگ ارزشـي مـي            
دهنـد و ملـت را از          و تدريجي، هشدار فرهنگي مي      مهار شده  فراينديپردازند و در      فرهنگ غير مي  

هـاي فرهنگـي، راهبردهـاي        كننـد و در نهايـت، بعـد از شـناخت تهديـد               مي آگاهآسيبهاي فرهنگي   
  .كنند عرضه ميفرهنگي خويش را 
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ارزشي بـه مثابـه قـدم       - آگاهي و شناخت فرهنگ بومي     ،روش معرفتي . 5-1
  اول تحقق امنيت فرهنگي

 به عبارتي ؛امنيت فرهنگي، شناخت و باور داشتن به اهميت فرهنگ است         تأمينقدم اول براي    
گـذارد و     ديگر، توجه نداشتن به فرهنگ و كم اهميت دانستن آن بـر راهبردهـاي امنيتـي تـأثير مـي                   

.  سـازد  اعتناحتي امكان دارد متوليان فرهنگي و مسئوالن نظام سياسي را نسبت به امنيت فرهنگي بي                
اهميـت يـافتن فرهنـگ در منظومـه فكـري ايـشان       ) ره(گي در انديشه امام خميني بنمايه امنيت فرهن  

 :گونه كه در كالم و بيانات ايشان بارها نمود يافته است است، همان

صحيفه (» بكند تواند مى سياسى زندگانى فرهنگش با ملت .دارد فرهنگ به احتياج ملتى يك«
 و«: گيرند  درنظر مي » كارخانه آدم سازي  «به مثابه    ايشان در جايي ديگر، فرهنگ را        .)134: 4امام،ج
 و بدهند نجات توانند مى را ملتها كه اشخاصى. كنند مى قيام بزرگ اشخاص اين فرهنگ، از هميشه
 پـس  ؛هـستند  فرهنگيهـا  كننـد  تعميـر  توانند مى را ملت آخرت و دنيا و كنند آباد توانند مى را كشور

 بنـابراين، امـام اولـين راه تحقـق          ؛)427 :7 امـام،ج  حيفهصـ (» اسـت  سازى آدم كارخانه يك فرهنگ
دانند و آن را سرلوحه اسـتقالل، آزادي           مي 1»شناخت فرهنگ خودي و بومي    «امنيت فرهنگي را در     

  :فرمايند دانند و در اين خصوص مي و خوداتكايي مي
 اداره خودمـان  را خودمان مملكت كنيم، پيدا آزادى كنيم، پيدا استقالل بخواهيم ما اگر بايد«
 ايـن  از بايـد  را، خودمان بكنيم پيدا بايد را، خودمان ما كرديم گم كنيم، پيدا را خودمان بايد كنيم،

 و داريـم  چيـز  همه ما خير، ؛نداريم هيچ ما و آنجاست چيز همه نكنيم خيال. برويم بيرون غربزدگى
 مبـدئى  كـارى  هـر  االخرهب خوب،. را فرهنگ اين كنيم پيدايش بايد .است غنى فرهنگ فرهنگمان

 مـا  خـود  از چيز همه اينكه دنبال برويم بايد ما كه است اين ابتدا اآلن دارد؛ الزم ىيابتدا دارد، الزم
  ).387 :10 امام،ج صحيفه(» باشد

دارند، معتقدند كه بايد فرهنـگ را بـه    تأكيد  ايشان عالوه بر اينكه بر شناخت فرهنگ اسالمي         
 مترقـى  فرهنـگ  و«:  و آماده اسـتقالل فرهنگـي شـود        عه اسالمي مهيا  موخت تا ذهنيت جام   ديگران آ 

 

 بـه معنـاي ناديـده انگاشـتن فرهنـگ متعـالي و              در برخي مواقع بر روي فرهنگ بومي      كيد امام   أ كه ت  كرد بايد توجه    -1
 و ملي، نـوعي  به فرهنگ بومي ) ره(گيرد و اشارات امام خميني        اسالم ناب محمدي نيست بلكه در ذيل آن قرار مي         

  .واكنش در برابر فرهنگهاي مهاجم نظير فرهنگ غربي است
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) ره(امـام   ) 395 :10 امام،ج صحيفه(» بشناسانند و بشناسند -گيرد مى الهى وحى از الهام كه-را اسالم
  ند؛ كن دانند و بيان مي  را به شناخت فرهنگ خودي منوط ميكارهااصالح در ساير 

 و دارد فرهنگـى  اينكـه  بـه  توجـه  و نكنـد  پيـدا  را خودش گفرهن و نيايد خود به ملت اين تا«
  .)5: 12ج امام، صحيفه(» بشود اصالح شود نمى دارد، غنى فرهنگ

معلمـان،  ) ره(اهميت شـناخت فرهنـگ خـودي و ارزشـي بـه حـدي اسـت كـه امـام خمينـي                       
ا بـا فرهنـگ     دانند كه سعي كننـد جوانـان ر         دانشگاهيان و متوليان تربيتي جامعه را موظف به اين مي         

امـام  . شـود  هاي تعهد به مصالح فرهنگي كشور پايه ريزي مـي      زيرا پايه  ؛اسالمي خويش آگاه سازند   
  :فرمايند در اين خصوص مي

 را جوانـانى  خـود  كوشـش  بـا  تـا  است دبيرستانى و دبستانى مسئول و متعهد معلمان بر اكنون«
 اسالمى مستقل و غنى فرهنگ بر انشگاهد گذشته انحرافات از آگاهى با كه دهند ها  دانشگاه تحويل
 و انحـراف  مـشاهده  صـورت  در هـا   دانـشگاه  شدن باز با تا است متعهد اساتيد بر و كنند تكيه ايرانى

 و كننـد  آگـاه  شـيطنتها  و هـا   توطئـه  بـه  را آنـان  مكـر،  و قـدرت  قطب دو از يكى به جوانان گرايش
 باشـند  مطمـئن  و دهند جامعه تحويل اسالم اهداف به آگاه و كشور مصالح به نسبت متعهد جوانانى

 :15 امـام،ج  صـحيفه (» شد خواهد تضمين عزيزشان ميهن كامل آزادى و استقالل خدمت، اين با كه
245(.  

  
 شناخت فرهنگ غير بومي و متعارض بـه مثابـه           ،روش شناختيِ انتقادي  . 5-2

 ايراني -بديل فرهنگ اسالمي

اخت فرهنگهاي معارض و معاند است كه بـه مـا   روش دوم در مسير تحقق امنيت فرهنگي، شن  
 در ؛ بـه همـين دليـل   دهـد   در خصوص راهبردسازي و پدافنـد غيرعامـل مـي    را بينش و آگاهي الزم   

بيانات، سخنرانيها و تقريرات خويش به طور دائم از فرهنگهاي منحط و غير بومي صحبت بـه ميـان                   
 بـه عنـوان مثـال، ايـشان         ؛دنـد كر  ه مـي  آورند و مـردم را نـسبت بـه آسـيبها و ضـررهاي آن آگـا                  مي
  :فرمايند مي

 كـشيدن  ستم تحت و خود شوم مقاصد آوردن دست به براى جهانخواران كه نيست ترديدى«
 تربيـت  بـا  زيـرا  ؛نـدارد  ضـعيف  كشورهاى ادب و فرهنگ به هجوم از بهتر راهى جهان مستضعفان



   )ره(امام خميني  روشهاي تحقق امنيت فرهنگي در منظومه فكري

41  

 تربيـت  بـراى  مجهـز  شـوند  مى محلهايى دبيرستانها، دبستانها و  كه است استاد و معلم شرقى يا غربى
 تربيـت  گونـه  ايـن  با و كشورهايند آتيه كاران اندر دست و دولتمردان كه جوانهايى شرقى يا غربى
 دام بـه  در جهـان  مـستكبرين  بـراى  را راه قـدرت،  قطـب  دو از يكـى  بـه  گرايش با جوانان كه است

 نظـامى  سـالحهاى  بـه  يازىدسـت  و زحمـت  بدون و شايسته صورتى به مستضعف كشورهاى كشيدن
   .)446 :15 امام،ج صحيفه(» نمايند مى باز زنگزده
شناخت رقيب و مهاجم براي مقابله و جلوگيري از اهداف ترسيم شده آن بسيار حائز اهميت                 
 و از   ،به همين دليل، مردم را به شناخت فرهنگهـاي رقيـب و مـنحط تـشويق               ) ره(امام خميني   . است

  : كنند ياد مي» ام االمراض«فرهنگ غربي با عنوان 
 كـه  اسـت  اسـتعمارى  اجنبى فرهنگ روزافزون رواج است، االمراض ام گفت توان مى آنچه«

 آن بـر  اسـتعمار  داخلـى  عمـال  و داده پرورش مسموم افكار با را ما جوانان طوالنى بسى سالهاى در
 حاصــل ارزدهاســتعم كارفرمــاى و كارمنــد جــز اســتعمارى فاســد فرهنــگ يــك از و انــد زده دامــن
 بـا  و برسـانيد  ملتهـا  اطـالع  بـه  و كرده بررسى را حاضر فرهنگ مفاسد كنيد كوشش بايد. شود نمى

» كنيـد  جـايگزين  را انـسانى  -اسـالمى  فرهنگ آن جاى به زده، عقب را آن متعال خداوند خواست
اسـت كـه     ام االمـراض     دليـل به اين   ) ره( امام خميني  ديد فرهنگ غربي از     .)346: 2صحيفه امام،ج (

 رواني و اضمحالل جامعه اسالمي را به همـراه دارد و از ميـزان مقاومـت در                  -بسترهاي فساد روحي  
البتـه تمـامي    . سـازد   آسان مي كاهد و پذيرش فرهنگ منحط وارداتي را          برابر تهديدات فرهنگي مي   

هاي   نبهجمنحط نيست بلكه از ديدگاه ايشان، غرب داراي         ) ره(فرهنگ غرب از ديدگاه امام خميني     
د، فرهنگي بيمـار و  شو  اما آن چيزي كه به كشورهاي شرقي و اسالمي تحميل مي     فرهنگي مثبت هم  

به همـين دليـل،   . منحط است و دستاوردي به جز رخوت و سستي در جوامع اسالمي نخواهد داشت           
 »فرهنـگ انگلـي   «و  » فرهنـگ اسـتعماري   « همچون   تعبيرهاييفرهنگ وارداتي را با     ) ره(امام خميني 

  :دانند افزاري مي كنند و آن را از لحاظ تخريبي، قويتر از سالحهاي سخت ياد مي
 صورت با و كنند مى كشى نقشه ما براى اجانب و شود مى درست ديگران نقشه با كه فرهنگى«
 ايـن  و اسـت  انگلـى  و اسـتعمارى  فرهنگ فرهنگ اين بدهند، ما جامعه تحويل خواهند مى فرهنگ
 ).306 :3 امام،ج صحيفه(» است بدتر قلدرها اين اسلحه اين از حتى ،چيزها همه از فرهنگ

هـاي شـرقي    خريب هويت اصيل و فرهنـگ بـومي ملت        فرهنگ وارداتي و استعماري كه براي ت      
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يكي از سـالحهاي مخـرب غـرب عليـه ممالـك اسـالمي و       ) ره( امام ديدبرنامه ريزي شده است از      
پردازد و بـه تهـي شـدن          هاي فرهنگي جامعه مي     ريب اليه به تخ » انگل«دينمدار است و به مثابه يك       

ايـشان فرهنـگ اسـتعماري غـرب را مـنحط، فـساد آميـز، مـصرفي و          .انجامـد   مـي ارزشهاجامعه از 
مـانع  » فرهنگ پوسيده غرب و شـرق     «كنند و معتقدند كه       ن انساني و اخالقي معرفي مي     أبرخالف ش 

  : گام بردارد» فرهنگ الهي«سوي تعالي انسانها هستند و جامعه ايراني بايد به 
 عـصر  مـنحط  فرهنـگ  و غـرب  و شـرق  پوسـيده  فرهنگهـاى  بر فرهنگى جهت از امروز شما«

 غـرب  خدمت در را ما هاى  دانشگاه و كشيد مى فساد به فوج فوج را ما عزيز جوانان كه شاهنشاهى،
 ملـت  يـك  را مـا  ملـت  كـه  را فرهنگهـايى  امروز شما. ايد زده پا پشت برد، مى پيش به شرق احياناً و

 افـزون  روز گـسترشى  را اعتيـاد  و فساد و فحشا و بود آورده بار قدرتها خدمتگزار و مصرفى وابسته
 شـرافت  و كـرده،  خـرد  خـود  پـاى  زير در كند گيرى كناره رفت مى اخالق و انسانيت از و بود داده

 بـه  توجـه  و تقـوا  و بـرّ  در تعاون و مروت و سلحشورى و صبر و شجاعت و شهامت و تقوا و انسانى
 بـه  الهى فرهنگ پيشرفت براى سرافراز امروز شما ايد و  نموده آن جايگزين را كشور و ملت مصالح
  ).337 :19 امام،ج صحيفه(» رويد مى پيش

  
 هـشدار و آگـاهي بخـشي بـه مـردم در زمينـه               ،روش كنشيِ گفتـاري   . 5-3

  تهديدات فرهنگي 
اند  تأكيد كرده ايراني -هيت فرهنگ غني و پيشرفته اسالمي     بعد از اينكه به ما    ) ره(امام خميني   

ند و در مقابل، شـناخت فرهنـگ مـنحط غربـي را بـراي      كن بر استغنا و استقالل اين فرهنگ تكيه مي    
ايشان پس از اينكه به فوايد، آثار و ابعاد        . دانند  شناخت بهتر فرهنگ معاند غرب الزم و ضروري مي        

ســازي چالــشها و آســيبهاي فرهنــگ غربــي  نــد و بــه روشــنكن ارزشــي اشــاره مــي-فرهنــگ بــومي
 يعني ايشان پس از بحثهاي ماهيت شناسـانه و شـناخت            دهند؛  مي، هشدار عمومي به ملت      پردازند  مي

 ديگر، ايـشان در     ديداز  . رسند  ارزشي به قدم و مرحله كنشي و واكنشي مي         -شناسانه فرهنگي بومي  
دادنـد و در عـين      فرهنگي آگاهي و هشدار عمـومي مـي        شرايط مختلف مردم را نسبت به تهديدات      

 :دندكر حال مسئوالن را به اطالع رساني و هشدار فرامرزي موظف مي
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صـحيفه  (» برسـانيد  ملتها اطالع به و كرده بررسى را حاضر فرهنگ مفاسد كنيد كوشش بايد«
  .)346: 2امام،ج

ر معضالت و تهديدات فرهنگي قائل     به عمل و اقدام راهبردي در براب      ) ره(هرچند امام خميني    
 : هستند در مرحله قبل از آن بر تذكر و هشدار تكيه دارند

 دينيـه  علـوم  كه را فاسده عقيده اين مفاسد و دادم نشان را راه و دادم توضيح را اصليه مسائل«
 وزهحـ  بـه  پيامى ضمن شد پيدا مجالى اگر شايد و ام داده تذكر است بيفايده نيز جديد فرهنگ بلكه
  .)329: 3صحيفه امام،ج(» دهم تفصيل قم

د و براي اين امر از تماسهاي بـين  كردارند كه بايد مردم را از مسائل فرهنگي آگاه      تأكيد  امام  
  :هاي ديداري و شنيداري بهره گيري كرد المللي افراد با خارجي ها، روزنامه و رسانه

 ايـن  فـساد  مراكـز  و بكننـد  رشـد  مـا  جوانهـاى  گـذارد  نمى و برد مى دارد عقب را ما فرهنگ«
 كـه  اسـت  هـايى   نقـشه  همـه  اينهـا  بكننـد؛  فاسـد  را مـا  جوانهـاى  اينكه براى اند كرده درست قلدرها
 بـه  نـسبت  را مـا  مملكـت  اجـزاى  اين اينكه براى كنند مى پياده اينها و كشيدند ديگران و اند كشيده
 تـان خارجي رفقـاى  دسـترس  در داريد شماها كه اطالعات از قدر آن ....كنند ابالى ال اجتماعى امور

  ).117 :4 امام، ج صحيفه(» بگذاريد
سازي مردم از فرهنگ غني و بومي خويش          يكي از راهكارهاي اساسي امام در خصوص آگاه       

هاي دقيق در خـصوص فرهنـگ اسـت و ايـن عملكـرد                در مقابل فرهنگهاي غير، طرح پرسش واره      
دهد و آثار تمـدني فرهنـگ از ايـن     اريخي فرهنگ سوق ميمردم را به سوي تبارشناسي و مباحث ت 

  : شود آشكار ميطريق بر مردم 
 غيـر  دخالـت  كه فرهنگى داريم؟ ما مستقل فرهنگ يك] آيا [فرهنگ سراغ آييم مى خوب،«

 رئيـسهاى  خـود  فرمـان  تحـت  كند؟ فكر خودش و باشد مستقل كه هايى دانشگاه يك نباشد؟ او در
 فرهنـگ  كـه  وقتـى  آن از ديديم؟ خواب فرهنگى همچو ما داريم؟ چيزى همچو ما باشد؟ دانشگاه

 داشـتيم  باشد صحيحى فرهنگ كه فرهنگى يك ما] آيا [حاال، تا مشروطه اول از]  است آمده پديد[
صـحيفه  ( »كردند درست ما براى ديگران كه است بوده فرهنگى يعنى بوده؟ وابسته فرهنگ يك يا

  .)51: 5امام،ج
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  سازي مختصات و تبيين ابعاد تهديدات فرهنگي   روشن،1نيروش تبيي. 5-4
سـازند و هـشدارهاي       امام بعد از اينكه مردم را نسبت به فرهنگ خودي و غيرخودي آگاه مي             

دهند در مرحله جديد به تبيين و بررسي شاخصها و ابعاد             متعدد خويش را درباره فرهنگ مهاجم مي      
 و قـصبات  اعمـاق  در فحـشا  اشـاعه  با همزمان استعمار، شوم مقاصد«. پردازند  تهديدات فرهنگي مي  

 ملـت  خواهند مى و دارد ادامه بيشتر چه هر شدت با فرهنگ و علم با مبارزه. است جريان در دهات
 به كمر مسلمانى به تظاهر و اسالم ادعاى با. دارند نگه مانده عقب استعمارگران دستور به را بدبخت
صـحيفه  (» كننـد  مـى  نـابود  و محـو  ديگرى از پس يكى را قرآن سهمقد احكام و بسته اسالم نابودى
 و قـرآن  فرهنـگ  و مانـده،  عقب ايران ملت بايد«: فرمايند   ايشان در جايي ديگر مي     .)324: 2امام،ج
 اسـت  ايـران  اسـمش  كـه  ماتمـسرا  ايـن  اعمـاق  تا فحشا و فساد و شود نقض قوانين و مهجور، اسالم
 بـه   .)450: 2صحيفه امام،ج (» دهد ادامه خود چپاولگرى به راحت لخيا با نو استعمار تا شود كشيده

 قالـب قابـل    ايـن در) ره( امـام خمينـي    ديـد هرحال، برخـي از شاخـصها و ابعـاد تهديـد فرهنگـي از               
  :بازشناسي است

امام معتقدند كه نظام سلطه بـا بهـره گيـري از            : تخريب اسالم و نهاد روحانيت    . 5-4-1
خويش، دو سد محكم را در مقابل فرهنگ مهاجم و صادراتي خـويش     مطالعات ميداني و پژوهشي     

 و از ايـن طريـق       كنـد د تا اين دو نهاد مهم را تخريب و مـضمحل            كرد و در همين راستا سعي       بين مي
 :  و از اين طريق، ذخاير و ثروتهاي ملي را به يغما ببردسازدزمينه را براي سستي در مقاومت فراهم 

 مطالعـه  انـد،  ديـده ] را [جوامع اين. است بوده جوامع فرهنگ جهت هست كه ديگرى جهت«
 سياسـى  جمعيتهـاى  يك اينها توى از باشد صحيح مستقل فرهنگ يك اينها فرهنگ اگر كه كردند
 دو روحانيت، و اسالم جانب در علَيه بِناء. است مضر آنها براى هم اين و شود مى پيدا امين و مستقل
 اين احتمال باز ديگر جانب در و را روحانيت هم يكى و را، اسالم اصل يكى: ديدند مى سد را چيز
 و جوانهـايى  يـك  شـوند  مـى  تربيت اينها بين در باشد، مستقلى فرهنگ يك فرهنگ اين اگر كه را

 مـانع  هم باز افتد، مى اينها دست مملكت مقدرات محاله ال بشوند، تربيت اينها اگر]  كه [رجالى يك
 

 امـا مـراد از روش تبيينـي،    اسـت؛ گيرند، تبيني  براي تحقق امنيت فرهنگي در نظر مي   ) ره( روشهايي كه امام خميني      -1
 زوايـاي    ايـشان بـه ايـن طريـق، مـردم و مـسئوالن را نـسبت بـه ابعـاد و                     است بـه  تبيين مختصات تهديدات فرهنگي     

  .ساختند تهديدات فرهنگي آگاه مي
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 هـست؛  هـم  زمينى روى. زيرزمينيهاست آمالْ آن كه خودشان آمال به برسند ينهاا اينكه از شوند مى
 ايـن  و را مطلـب  تـا  سه اين... كه برآمدند درصدد. دارند زمين زير در كه است آنهايى مهمش ولى
   .)506 :3 ج صحيفه امام،(» بشكنند را سد تا سه

يكي ديگر  : قبضه فرهنگي و بسترسازي براي پذيرش فرهنگ استعماري       . 5-4-2
، قبضه فرهنگي اسـت  استزا   چالش،از ابعاد تهديد فرهنگي كه براي امنيت در بستر فرهنگ جامعه  

آسان آورد و در نقطه مقابل، پذيرش فرهنگ استعماري را            كه زمينه وابستگي فرهنگي را فراهم مي      
توسط متوليـان  سازد كه      فرهنگ را تضعيف و دگرگون مي      هرهاي بومي و ارزشي        و برنامه  سازد  مي

  :شود فرهنگي و علماي دين تدوين مي

 يـك . گرفتنـد  قبـضه  تحـت  در هـم  را ما فرهنگ بودند، قائل خطر برايش كه هم ما فرهنگ«
 كـه  مـستقلى  فرهنـگ  يـك  هـم  اآلن. اسـتقاللى  فرهنگ يك نه كردند؛ درست استعمارى فرهنگ
  ).22: 4ام،جصحيفه ام(» نيست باشند، ريخته قوم عقَالى خود را اش برنامه

ايـشان معتقدنـد كـه      : فرهنگ ديكته شـده و جلـوگيري از رشـد جامعـه           . 5-4-3
كنند فرهنگ خويش را به ملتهاي آزاده ديكته و تحميل كنند و به               هاي بين المللي سعي مي      هژموني

 رشـد و تعـالي همـه        كـم افتد و استعمارگران نيز همين درصـد          خير مي أهمين دليل، رشد جوامع به ت     
  :ا مدنظر دارندجانبه ر

 مـا  جوانهـاى  گذارنـد  نمـى . كردنـد  ديكتـه  مـا؛  بـراى  آنهـا  كردنـد  درست كه است فرهنگى«
 اينهـا  از كمتـر  ايرانـى  بردارنـد،  را دستـشان  آنهـا . بكنيم رشد ما كه گذارند نمى آنها. بكنند تحصيل
 كنـيم  رشد ما اگر اينكه براى كنيم؛ رشد ما كه گذاريد نمى شما اما كند، مى رشد هم ايرانى. نيست
. داريـد  نگـه  عقـب  را شـرق  همـه  و بخوريـد  را شرق همه خواهيد مى شما. است خطر در شما منافع
 چـه  هر كه داريد مى نگه عقب داريد را شرق شما و. است شرق مال خوردن براى داشتن نگه عقب
  .)91 :4 امام،ج صحيفه(» آن سر گذاشتند مأمورى يك جا هر. بخوريد دارند،

سازي جامعه نسبت بـه مـسائل داخلـي           اعتنارويج فساد در راستاي بي      ت.5-4-4
، ترويج فساد و فحـشا در سـطح   )ره(ديد امام خمينيي اسالمي از   نظامهايكي از شگردهاي معاندانِ     

 افراد جامعه نسبت به سرنوشت كـشور و مـسائل       اعتنايياي كه با اين روش، بي         جامعه است به گونه   
 و خواستار تفريحات جـانبي بـه فكـر          اعتنايي بي   ي   زيرا وجود جامعه   ازند؛سداخلي جامعه را فراهم     
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 زيـرا افـراد     ؛توانـد بـه اهـداف خـويش دسـت يابـد             تهاجم دشمنان نيست و نظام سلطه براحتـي مـي         
اي كه دنبال تفريحات ناسالم و عياشي هستند، ياراي مقاومت و ايـستادگي در برابـر دشـمنان                    جامعه

اند   كه دشمنان دريافته   از آنجا .  ندارند كه نيازمند دغدغه و فكر سالم است        هاي فرهنگي را    در جبهه 
كه مقاومت فرهنگي و ايستادگي در برابر فرهنگ مهاجم توسـط افـراد هوشـيار و آگـاه بـه مـسائل                      

رزم «نـد تـا ايـن افـراد را بـا حاشـيه رانـدن از ميـدان                   كن گيرد، ايشان تالش مـي      فرهنگي صورت مي  
  :دور سازند» فرهنگي

 قدرها اين فساد مراكز و بكنند رشد ما جوانهاى گذارد نمى و برد مى دارد عقب را ما فرهنگ«
 و انـد  كـشيده  كـه  اسـت  هايى  نقشه همه اينها بكنند؛ فاسد را ما جوانهاى اينكه براى اند كرده درست
 اجتمـاعى  مـور ا بـه  نسبت را ما مملكت اجزاى اين اينكه براى كنند مى پياده اينها و كشيدند ديگران

 چنـد  يـك  آن تـوى  بـرويم  باشـد  اى كابـاره  يـك  باشـند،  نداشته دين به كارى يعنى كنند؛ ابالى ال
 صـحيفه (» !بكنـيم  مختـصرى  عـيش  يك آنجا برويم باشد فسادى مركز يك! بكنيم]  عيشى [ساعتى
   .)117 :4 امام، ج
اي غرب  يكي از راهبرده  : هاي اسالمي   پروژه جداسازي فرهنگ از آموزه    . 5-4-5

 با ايستارهاي ارزشي مقاومِ جوامع ارزشمدار و اسالمي، اجراي طرح فرهنگ منهاي             روياروييبراي  
هاي ناهمـسو      مقاوم و ايستاده در برابر هجمه      ،اند كه فرهنگ اسالمي    اسالم است زيرا غربيان دريافته    

ي كننـد  است و براي اينكه فرهنگ كشورهاي اسالمي را تحـت قبـضه خـويش درآورنـد بايـد سـع           
 :اسالم را از آن جدا كنند و حتي به تخريب چهره مثبت آن در بين مردم بپردازند

 خواهند مى را مردم تبليغات، با و بكند؛ را خودش رشد كه گذارند نمى را ما اسالمى فرهنگ«
 مقاصـد  بـا  مخـالف  را اسـالم  علمـاى  و اسـالم  اينكـه  بـراى  اسـالم؛  علمـاى  از و اسالم از كنند جدا

  .)195 :4 امام،ج صحيفه(» دانند مى خودشان

» اي پنهـاني و پـس پـرده    حملـه «پروژه تخريـب فرهنـگ اسـالمي را بـه مثابـه             ) ره(امام خميني 
تر را از تهديــدات ســخت افــزاري خطرنــاكداننــد كــه مــاهيتي خطرنــاك و پيچيــده دارد و آن  مــي
 نگـه  عقـب  بكند؛ رشد گىفرهن يك نگذارند كه است پرده پس حمله آن، از بدتر حمله« :دانند  مي

 صـحيفه (» بياورنـد  بـار  اسـالمى  غيـر  را فرهنـگ ...كنـد،  تربيـت  بايـد  كه طورى آن نگذارند دارند،
   .)430 :7 امام،ج
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امام معتقد هـستند    : هاي تحصيلكرده و متفكر     جلوگيري از توليد شخصيت   . 5-4-6
هــاي  شخــصيتكننــد از پــرورش و توليــد  كــه دشــمنان بــراي پيــشبرد اهــداف خودشــان ســعي مــي

 و مترصد هستند تا افرادي وابسته       جلوگيري كنند ها    تحصيلكرده و متفكر در سطح جامعه و دانشگاه       
بـرداري از طرحهـاي عمليـاتي آنهـا            شخصيت منفي را بازپروري نمايند زيرا از اين طريق، بهـره           باو  

 :دشو يب ميهاي مختلف جامعه آماج از قبيل فرهنگ، اقتصاد و غيره نيز تخر  و قسمتآسان،

 مـا  كـه  درآمـده  همـه  و شـاگردها  و معلمها همه داد اآلن. بكنند تحصيل اينكه از هستند مانع«
 كـه  شـما  گذاريـد  نمى را؛ خودمان كار بكنيم اداره خودمان خواهيم مى ما .باشيم مستقل خواهيم مى
 يـك  نگذارنـد  د،بشو پيدا انسان نگذارند دارند؛ نگه عقب كه مأمورند را فرهنگ. بكنيم زندگى ما

 نـسلى  كه نگذارند خواهند مى. كند فكر مستقل كه بشود پيدا مستقل صحيح كرده تحصيل آدمهاى
 يـك  حتمـاً  بايـد  بگيرنـد؛  دسـت  بخواهنـد  آنهـا  را مملكـت  زمـام  و بكند فكر مستقل كه بشود پيدا

 تواننـد ب اينهـا  اينكـه  تـا  شـوروى  و انگلـستان  و امريكـا  سياسـت  بـه  مربـوط  انگـل،  باشـند  اشخاصى
   .)208 :4 امام،ج صحيفه(» !بكنند را خودشان هاى استفاده
غـرب  : كننـده فرهنـگ     مضمحل كردن نيروي انسانيِ مولـد و تقويـت        . 5-4-7

داند كه نيروي انساني متخصص و متعهد يكي از ابزارهاي مقاومت فرهنگي و كيان بخش اسـت         مي
تهـاي غربـي سـعي دارنـد بـا محـصوالت و             انـد كـه دول     بـه ايـن امـر هـشدار داده        نسبت  و امام بارها    

ترفندهاي فرهنگي خويش، قشر تحـصيلكرده و متفكـر را بـه حاشـيه براننـد و قـدرت بـازپروري و                      
 نيـروى  بـه  مملكتـى  هـر «: كنندتقويت كنندگي آنها را در مسير رشد و تعالي فرهنگي كشور خنثي             

  نيـروى  اينهـا . نيـست  مملكـت  ديگر مملكت نباشد، كار در انسانى نيروى اگر. است]  بسته [انسانيش
 ايـشان  پس. تقريباً خشكيده و است رفته بين از انسانى نيروى جا همه. برند مى بين از دارند را انسانى
   .)54: 5 ج امام، صحيفه(» !رود مى بين از فرهنگى استقالل بروند اگر

اي سـلطه   يكي از كارهايي كه از ديدگاه امام راحل بر        : بسترسازي غرب زدگي  . 5-4-8
گيرد، شيوع و ترويج فرهنـگ غـرب اسـت و بـه نـوعي آحـاد جامعـه را دچـار                       بر ملتها صورت مي   

  :كند شيفتگي فرهنگ غير و غرب زدگي مي

 فرهنـگ  و خـارجى  قوانين خود سياسى عمال دست به خود شوم اغراض براى استعمارگران«
 ).41: 1376امام خميني،(» دكردن غربزده را مردم و دادند رواج مسلمانان بين در را اجنبى
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هاي بلندمدت خويش، فرهنگ غـرب را بـراي           ايشان معتقدند كه غرب با زمينه چيني و برنامه        
ايـن  . كننـد   ما به مثابه يك آمال و آرزو قرار داد كه ملت همه چيز خويش را در غرب جستجو مـي                   

طريق، حـصول اهـداف     آورد و از اين       هاي وابستگي فكري و مغزي را فراهم مي         غرب زدگي زمينه  
  ).4: 12صحيفه امام،ج (گردد تسهيل مي

هـاي    يكـي از شـيوه    : ارزشـي -هاي بـومي    سازي و تخريب چهره     اسطوره. 5-4-9
 زيـرا بـه    ؛و مفاخر ملـي اسـت      هاي ارزشي   ي سياسي قوي، تخريب چهره    نظامهاغرب براي تضعيف    

هـاي فرهنگـي    يابنـد و داشـته   هاي پرداخته شده غرب سوق مي    اين وسيله ملتها به مفاخر و شخصيت      
 : يافت مذهبي نمود مي -هاي ملي برند كه در شخصيت خويش را از ياد مي

 تمـام  ما...باشد مضر يا نباشد مفيد ما براى كه دهند مى انجام كارى يك بكنند كارى هر آنها«
 آنـى  نـد؛ دار آنهـا  كـه  آنى نه هم آن. غرب مفاخر سراغ رفتيم هى و گذاشتيم كنار را شرقى مفاخر

. هـستند  جلو طبيعى جهات در هم آنها خوب، بسيار داشتند، آنها كه بود آنى اگر. دهند مى ما به كه
 مـا  فرهنـگ  كنيد فرض خواهد مى اينجا آيد مى كه مستشارى آن دهند، مى تحويل ما به كه آنى اما
 غربـى  فرهنـگ  يـك  خواهـد  مـى  اين كند؛ درست فرهنگ ما براى خواهد نمى اين كند، درست را

 خواهـد  مـى  را نظـامى  آيد مى كه مستشارى هم آن و باشد غرب خدمت در كه كند درست ما براى
 خـدمت  در باشـد،  اسـالم  خـدمت  در كـه  كند درست خواهد مى نظامى يك نه هم آن كند درست
 هـم  را مـا  چيـز  همه اگر كه بكند درست چيزى يك خواهد مى آن. باشد ملت خدمت در مسلمين،
 كـه  آيـد  مـى  شـرق  از يـا  آيـد  مـى  ما براى غرب از چه هر. باشد نداشته كار يا باشد، دمؤي يا بردند،

 :10 امـام،ج  صـحيفه (» كنـد  مـى  و اسـت  كرده تباه را ما كه است آنهايى آورند، مى ما براى سوغات
42(.  

 جـستجوها امـام در    : تأثير فاسدكننده و تخريبي بر لوازم فرهنگي جامعه       . 5-4-10
ب شناسانه خويش به اين نكته ظريف پـي بردنـد كـه يكـي از شـگردهاي غربيـان                    و رشادتهاي آسي  

براي فسادانگيزي و اضمحالل فرهنگي در جامعه ارزشـي، منحـرف كـردن لـوازم فرهنگـي جامعـه                   
هاي ديداري و شنيداري كه بيشترين تأثير فرهنگـي را در ميـان مـصنوعات و        به عبارتي رسانه   ؛است

شـوند و   گيرند و از مسير خويش دور مـي  ورد هجمه نرم دشمنان قرار مي    ابزارهاي فرهنگي دارند، م   
  :چنين امري در زمان رژيم پهلوي صورت گرفت



   )ره(امام خميني  روشهاي تحقق امنيت فرهنگي در منظومه فكري

49  

 و كننـده  تخريـب  هـاى   روزنامـه  و مجـالت  گرفتـار  اخيـر  سياه سال پنجاه طول در عزيز ملت«
 را ملـت  خـود  هـاى   مهبرنا با كه بود تلويزيون -راديو و سينماها بدتر آنها از و جوان نسل فاسدكننده

 و تـوپ  خرابيهاى از گروهى هاى  رسانه ضررهاى و غلتانيد ها  غربزده و غرب آغوش در وافر حد به
 ضـررهاى  و گذراسـت  سـالحها  ضـررهاى  كـه  چـه  اسـت  بدتر و باالتر مخرب سالحهاى و تانكها

  .)160 :19 امام،ج صحيفه(» كند مى پيدا انتقال بعد نسلهاى به و باقى فرهنگى
  

 راهبردهاي كليدي بـراي مـديريت تهديـدات         عرضه ،روش پدافندي . 6-5
  فرهنگي 

ي فرهنگي جبهه شرق و غرب،      فعاليتهابا رصد موشكافانه    ) ره(بايد اذعان كرد كه امام خميني     
 و ضمن موضعگيري عليه آنها، مردم را آگاه سـاختند و در نهايـت بـه                 نددكرتهديدات را شناسايي    

  .داختند كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت راهكار و پيشنهاد پرعرضه
امـام معتقدنـد كـه در مرحلـه اول مقاومـت            : ترويج فرهنگ ارزشمند اسالمي   . 6-5-1

سازي امنيت در حوزه فرهنگ، بايد فرهنگ اسالمي را در جامعه گسترش دهيم و                فرهنگي و پايدار  
انـان از مخاطبـان اصـلي تهـاجم          زيرا جو  ؛ اهميت داده شود   فرايندعلي الخصوص به جوانان در اين       

بـر  ) ره(به اين دليل است كه امـام خمينـي          ) 21: 3صحيفه امام،ج (شوند    فرهنگي غرب محسوب مي   
البته منظور از فرهنگ صحيح در بيانـات        . دارندتأكيد  تقويت و ترويج فرهنگ صحيح، حق و الهي         

 : از اسالم استبرخاستهامام راحل، همان فرهنگ 

 فرهنـگ  ،فرهنـگ  اگـر . آينـد  مـى  بار صحيح ما جوانهاى باشد صحيح فرهنگ ،فرهنگ اگر«
 باشد، مسلمين منفعت براى ملت، اهل منفعت براى كه باشد فرهنگى باشد، الهى فرهنگ باشد، حق
: 3صـحيفه امـام،ج   (» آمـد  نمـى  بيـرون  آنهـا  از اينهـا  هستند، كار سر اآلن كه بينيد مى كه افرادى اين

306(.   
 سـالم و    يامـام بـراي داشـتن فرهنگـ       : معه از مظاهر ضدفرهنگي   پاكسازي جا . 6-5-2

كردنـد، بايـد تمـامي         و بيـان مـي     تأكيـد، مفيد بر پاكسازي جامعه از مظـاهر فرهنـگ مـنحط غربـي              
مصنوعات و ابزارهاي فرهنگي كه از مسير اسالمي و ارزشـي خـويش خـارج شـده انـد و در مـسير                       

 :تمامي بروز و نمودهاي آن بايد تطهير گردد بايد پاكسازي شوند و ،مفسده گرايي گرويدند
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 مراكـز  در. اسـت  راسـت  ايـن  بندند، مى را ها  قمارخانه درِ كه است اين درددلهايشان از يكى«
 بـدبختى  بـه  را مـا  جوانهـاى  همـه  كـه  هـا   كابـاره  اين گذارد نمى اسالمى حكومت. بندند مى را فساد

 -ايـن  و روشـنفكرها  ايـن  آن، بر مردم هستند طرفدار را اينها اگر. باشد باز اينها گذارد نمى كشيده،
 بنـدد  مـى  را هـا   قمارخانـه  اسـالمى  حكومـت . نه موافقند؟ ها  مفْسده اين با متجددين -كنم مى عرض
 ايـن . بنـدد  مى را درش را اينها شود، مى آن در فسادها اين كه هايى  كاباره و فساد مراكز و را درشان

 و كـشند  مـى  فساد به دارند را ما جوانهاى اآلن كه سينماهايى اين عنىي دهد؛ مى تغيير را سينماها فرم
 بنابراين، امـام راحـل    .)427 :4 امام،ج صحيفه(» باشد نبايد فرم اين گويند مى اينها كشند، مى فحشا به

 كننـد   گزيني فرهنـگ اسـالمي دعـوت مـي         همگاني بـراي تـصفيه فرهنگـي و جـاي          يمردم را به قيام   
  .)507 :4 امام،ج صحيفه(

هـاي مـنحط و       تالش براي استقالل فرهنگـي و رهانيـدن از فرهنـگ          . 6-5-3
براي مقاومت و پايدارسازي فرهنگ، تالش بـراي        ) ره(هاي امام خميني    يكي از دستورالعمل  : فاسد

د از فرهنـگ مـنحط و       كـر دست يافتن به اسـتقالل فرهنگـي اسـت كـه در نقطـه مقابـل بايـد سـعي                     
  :فسادآور غرب روي برگرداند

 سـال،  پنجـاه  ايـن  طـول  در كـه  را محتـوايى  بى و پوسيده چارچوبهاى تمام و كنيم مى اصالح«
 بـه  نـسبت  انـصاف  و عـدل  بـر  مبتنى حكومتى و كنيم مى خراب است كشانده غربزدگى به را مردم
 بـه  فرهنگـى  و سياسـى  اجتماعى، اقتصادى، نظامى، وابستگى از را خود...سازيم مى وطن اقشار همه
  .)133 :5 ج امام، صحيفه(» دهيم مى نجات است شده كه وسيله هر

داننـد بـر لـزوم        ضمن اينكه پروژه استقالل فرهنگي را دشوار و زمان بـر مـي            ) ره(امام خميني    
 :دارندتأكيد مشاركت و كمك همگاني ملت 

 سازيم بدل استقاللى فرهنگ يك به و درآوريم استعمارى و انگلى حالت از را فرهنگ اين «
   .)535 :5 امام،ج صحيفه(» كنيم اصالح اقشار همه كمك هب و

سـازي ايـستادگي برابـر        تقويت روحيـه مقاومـت فرهنگـي و درونـي         . 6-5-4
دارنـد كـه روحيـه مقاومـت و         تأكيـد   بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ايـران         : چپاولگري فرهنگي 

هاي آموزشي و پرورشـي        كودكي توسط نهاد   سالهايايستادگي در برابر فرهنگهاي معاند را بايد از         
  :د تا جامعه براي مبارزه با ابعاد مختلف چپاولگري غرب و متحدانش آماده شودكرتقويت 
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 بـه  محيطـى  اسـتعمارى،  فرهنـگ  آثار از پرورش و آموزش پاكسازى با ايران سراسر در بايد«
 صهيونيـست  و امريكا عليه مقاومت جبهه پشت هميشه كه بچگانى شير را ما اطفال كه آوريد وجود

 قطـع  تـا  خمينـى  كـه  باشـيد  مطمـئن  و كنيـد  تربيـت  انـد،  نشـسته  غـرب  و شرق چپاولگرهاى ساير و
 ادامـه  مرگ تا مسلمان فرد هر اسالمى رسالت و شماست همسنگر راست و چپ استعمار هاى  ريشه
  .)194 :6 امام، ج صحيفه(» دارد

حـل اعتقـاد دارنـد      امـام را  : اصالح امور فرهنگي توسط متوليـان فرهنگـي       . 6-5-5
كنيم در امور فرهنگي بايد از متوليان و          گونه كه براي كارهاي مختلف به متخصص رجوع مي         همان

 زيرا آنها با مباحث فرهنـگ آشـنايي بيـشتري دارنـد و بـا امـور                  كنيم؛مسئوالن فرهنگي بهره گيري     
 ديـدگاه امـام     رايج فرهنگي پيوند عميقي دارند؛ پس امور فرهنگـي و معـضالت حـوزه فرهنـگ از                

 هـستند  فرهنـگ  در كـه  كـسانى « :بايد توسط اشخاص دخيل در فرهنگ صورت گيرد ) ره(خميني  
  .)3: 7صحيفه امام،ج(» بكنند اصالح را فرهنگ بايد

امام براي سـاخت ايرانـي قدرتمنـد از همـه           : بازگشت به هويت اصيل و بومي     . 6-5-6
نـد و راه  كرد  حفظ هويت اصـيل توصـيه مـي    با تهديدات پيش رو، همگان را به روياروييجهات و   

ن و روشـنفكران    نجات كشور از دامنه تهديدات را در هويت يابي و استقالل هويتي مـردم، مـسئوال               
 :ديدند مي

 خـود  پـاى  روى ...انگلـستان  و شـوروى  و امريكـا  به اتكا بدون بتواند كه بسازيم ايرانى بايد« 
 روشـنفكران  از اى عـده  هنـوز  كـه  افـسوس . كننـد  عرضـه  جهان به را خويش اصيل هويت و بايستد
. انـد  داده قـرار  خـود  كارهـاى  مـشق  سـر  را دو ايـن  و بكـشند  شـرق  يـا  و غـرب  از دست توانند نمى

 آينـد  خـود  به بريده مردم از و مشغول خود به گروه اين اسالمى، حاكم فرهنگ تحول با اميدواريم
 .)25 :9 ج امام، صحيفه(كنند  پيدا نجات وابستگى از و دريابند را خويش اصالت و

 با  رويارويي كه براي    بودندامام بر اين اعتقاد     :  صحيح تكاليف فرهنگي   اجزاي. 6-5-7
 كار خويش را صحيح انجـام  ،نمغزي، بايد مجريان و مسئوال  -تهديدات فرهنگي و وابستگي فكري    

 كارهـاي ساهل در   دهند و در كار خويش كوتاهي و سهل انگاري نكنند به اين دليل كه هرگونـه تـ                 
 : دساز هاي فريب خوردگي فرهنگي را فراهم مي فرهنگي، زمينه

 را خـودش  وظيفـه  شخص هر. بدهيد انجام خوب را فرهنگ هستيد، كه فرهنگ در بايد شما«
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 سـرش  غربـى  كـاله  كـه  باشد اين مواظب هم چشمى دو بدهد و  انجام خوب دارد كه پستى آن در
  .)43 :10 امام،ج صحيفه(» نرود

 امام راحل، همگان    :هاي فرهنگي   استقامت و ايستادگي براي حفظ داشته     . 6-5-8
هـاي فرهنگـي، سياسـي و         ههند و رمز پيروزي در جب     كن  را به ايستادگي و تحمل مشتقات موظف مي       

  :دانند  ميمشكالتاقتصادي را در آمادگي و ايستادگي در برابر 
. قـدرتها  همـه  مقابـل  در بايـستيد  محكم همه بايد بشويد پيروز مشكالت همه به بخواهيد اگر«
 صادر جا همه به اينجا از را انسانى ارزشهاى بايد. مشكالت همه مقابل در را خودتان كنيد مهيا بايد
 همـه  اجتمـاعى  استقالل اقتصادى، استقالل فرهنگى، استقالل ،جور همه را خودتان استقالل و كنيد
   .)411 :17 امام، ج يفهصح(» داريد نگاه محكم شما بايد را اينها

امام معتقد است كه بايد از خواب مصنوعي        : پاسداشت مفاخر ملي و فرهنگي    . 6-5-9
كه غرب براي ملتهاي اسالمي ايجاد كرده بيدار شويم و به مفاخر ملي و فرهنگي خـويش احـساس                   

  : رجوع كنيميم و آنها را پاس بداريم و براي حل مشكالت به آنها به مثابه مرجع اساسييتعلق نما

 و متفكـر  و دانـشمند  طبقـه  خـصوصاً  و ملت قشرهاى از بعضى بر كه مصنوعى خواب از بايد«
Ĥثر  و مفاخر و را خود و برخيزيد است، شده تحميل روشنفكر دريابيـد  را خـود  فرهنگـى  و ملّـى  مـ .
 غـرب  از چيـز  همـه  كننـد  مـى  گمـان  كـه  اسـت  فكرى وابستگى اين ما ملت براى فاجعه بزرگترين

  .)79 :10 امام،ج صحيفه(» كنيم وارد خارج از بايد و هستيم فقير ابعاد همه در ما و]  است[

 رويـارويي هـاي     يكي از شـيوه   : تحول فرهنگي و بازپروري فرهنگ بومي     . 6-5-10
ارزشـي اسـت كـه امـام راحـل           -با تهاجم فرهنگ غرب، تحول فرهنگي و بازسازي فرهنگ بـومي          

 : كاربردي بار بياورنديدند تا فرهنگ را بايد فرهنگكر مي تأكيدبارها به آن اشاره و 

 ادارات سـاير  از غيـر  ايـن . بـشود  متحـول  بايـد  فرهنـگ  .دارد الزم تحول فرهنگى هاى برنامه«
 تشكر من كه حال عين در و است زياد مشكالت اين، بر بنا. است ديگر جاهاى غير ،فرهنگ. است
 دارد ارزش هـم  اين و بكنيد را خدمتى جور هر اينكه ضريدحا مستمندان براى شما اينكه از كنم مى
 امـر  يـك  ايـن . اسـت  فرهنـگ  در كـه  است آن شما، اساسى كار شما، كار لكن خلق، و خدا پيش
 معنوى ارزش هم، ارزش كنيد؛ مى كمك كه دارد ارزش البته كه است مادى فقر يك است؛ مادى
 را فرهنـگ  بايـد  كـه  است معنوى كارهاى آن شما كارمهم آن لكن دارد؛ اخالقى ارزش ،اين دارد
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 ايـن  و باشـد  مفيـد  شـما  ملـت  بـراى  كـه  بياوريـد  بار يكجورى را فرهنگى بكنيد، درست يكجورى
 ).474: 7 ج امام، صحيفه(» باشد ايمان كه جز شود نمى

: گيري از همراهـي مـردم      هاي صحيح فرهنگي و بهره      گزينش شيوه . 6-5-11
ها را گزينش كرد و    د بهترين شيوه  كربيخونهاي فرهنگي بايد سعي     براي حل معضالت فرهنگي و ش     

 كارهـاي  بـه صـورت انفـرادي    كارهـا  زيرا اين ؛در عين حال، همراهي عموم ملت را به دست آورد    
طلبد و در كنار اين مشاركت بايد مـوازين و         اجرايي شدن نخواهد داشت و مشاركت عمومي را مي        

 :گيردمعيارهاي اسالمي مورد نظر قرار ب

 ايـن  و باشـد  جامعـه  مجمـوع  عالقـه  و موافقـت  مـورد  كـه  كـرد  انتخاب را رسمى و راه بايد«
 ملـت  آزادى و مملكـت  استقالل تأمين اسالمى، جمهورى يك كار اساس. است اسالمى جمهورى

 سياسـى،  اقتـصادى،  هـاى   زمينه همه در كه است قوانين تدوين و تنظيم و فحشا و فساد با مبارزه و ما
 اصـالحات  ايـن . آورد عمل به را الزم اصالحات اسالمى، معيارهاى به توجه با فرهنگى و عىاجتما

  ).155 :5 امام،ج صحيفه(» بود خواهد مردم همه كامل مشاركت با
 و ساير اقشار فرهنگي جامعه در جهت مقاومـت          دانشمندانهمكاري  . 6-5-12

ساير اقشار جامعه اعتقـاد عميقـي داشـتند و    امام راحل به پيوند و ارتباط نهاد روحانيت با  : فرهنگي
در حـوزه   . دانـستند   اين ارتباط دوسـويه را عـاملي بـراي پيـروزي و رسـتگاري جامعـه اسـالمي مـي                   

داشتند كه اقـشار فرهنگـي از قبيـل نويـسندگان، هنرمنـدان و غيـره بايـد از        تأكيد فرهنگ نيز ايشان  
 :روحانيت بهره گيرند

 استقامت دار دامنه هاى  توطئه اين مقابل در اسالمى الهى رهنگف حسب به بايد محيط اين در «
 هنرمنـدان  و گوينـدگان  و متعهـد  نويـسندگان  ،اسـت  آمـده  دست به كه الهى فرصت اين از و كرد

 همـه  بـراى  كـه  -را الهـى  احكام كريم، قرآن و اسالم فقه به آشنا روحانيون مدد به و كرده استفاده
 الهـى  معـارف  از سرشار اخبار و) ص (اكرم نبى سنت كريم، قرآن از صحيح اجتهاد با -است قرون

  ).441 :20 امام،ج صحيفه(» داشت عرضه عالم به و كرد استخراج سنتى فقه و
هـاي    يكـي از شـيوه    : دفاع فرهنگـي و بازسـازي فرهنـگ غنـي اسـالم           . 6-5-13

نـگ نـاب اسـالمي       به عبارتي ديگر، دفـاع از فره       ؛ با فرهنگ مهاجم، دفاع فرهنگي است      رويارويي
هاي فرهنگ غني اسالم را بازپروري نمود و از ايـن طريـق،               د تا آموزه  كرمدنظر است و بايد تالش      
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  :دكر و حتي قطع  دادميزان وابستگي به فرهنگهاي وارداتي و غربي را كاهش

 از باشـيد  مهيـا  شـد،  واجـب  او بـر  دفاع استثنا، بى دارد قدرت كس هر استثنا، بى ما همه يعنى«
 صـحيفه (» اسـالم  فرهنـگ  همـه  از دفـاع  اسـت،  دفاعى سنگر يك هم علم سنگر البته و. دفاع راىب

   .)9 :20: امام،ج
حفاظـت از  : هـاي ملـي     هاي گروهي و سـرمايه       از رسانه  كمك گرفتن . 6-5-14
هاي ملي را بايد به كار گرفت ولي در اين ميـان،               تك بعدي نيست و به همين دليل سرمايه        ،فرهنگ
 بسيار زيـادي برخـوردار هـستند و حـضور افـراد شايـسته در ايـن نهادهـا         تواناي گروهي از   ه  رسانه
 : بكندهاي منحط كمك شاياني  تواند به رشد فرهنگ صحيح و دفع فرهنگ مي

 تواننـد  مـى  عمـومى  پـرورش  و آمـوزش  مراكـز  ايـن  سـيما،  و صـدا  بويژه گروهى هاى  رسانه«
 سراسر در ملت روز، و شب كه هايى  بنگاه. نمايند ايران و اسالم فرهنگ به را اى گرانمايه خدمتهاى

 صـدا  چه و خود نوشتارهاى و مقاالت در مطبوعات چه دارند، بصرى و سمعى تماس آنها با كشور
 همـت  بايـد  آموزنـده  هنرهـاى  و فيلمها انتخاب و هنرها انعكاس و ها  نمايشنامه و ها  برنامه در سيما و

 و صـحيح  تربيـت  راه در تـا  بخواهنـد  متعهد هنرمندان و گردانندگان زا و كنند كار بيشتر و گمارند
 آزادمنشانه و شرافتمندانه زندگى روش و راه و گرفته، نظر در را قشرها تمام وضعيت جامعه تهذيب

 صـحيفه (» كننـد  جلـوگيرى  مبتذل و بدآموز هنرهاى از و بياموزند ملت به ها  نمايشنامه و هنرها با را
   .)160 :19 امام،ج

 با فرهنگ غربـي و      رويارويي: توسعه و اصالح مراكز آموزشي و پرورشي      . 6-5-15
ز مـسائل مهـم در ايـن     فرهنگي در بستر زمان است و يكي ا     موقعيتمنحط نيازمند ريشه يابي و فهم       

ها، مـدارس و نهادهـاي فرهنگـي هـستند كـه بايـد توسـعه فرهنگـي بيابنـد و مـسائل                        زمينه، دانشگاه 
زيرا اين مراكز از ابزارهـاي      شود؛  ي و وابستگي آنها به شرق و غرب نيز بايد اصالح            فرهنگي واردات 

 : ندهستارزشي -اصلي تقويت، بازسازي و پخش فرهنگ و ايستارهاي بومي

 و ملـى  -اسـالمى  آموزنده فرهنگ شدن جايگزين و نفوذ و غربى بدآموز فرهنگ از خروج«
 بـراى  كـه  اسـت  كوشش و تالش محتاج چنان آن وركش سطح در ها  زمينه تمام در فرهنگى انقالب
 دانـيم  مـى  مـا  و كـرد  مبارزه غرب دار  ريشه  عميقِ نفوذ با و كشيد زحمت بايد دراز ساليان آن تحقق
 تحميلـى،  جنـگ  حتـى  گـذرد  مـى  اكنون و گذشته ما ملت بر آنچه كنيم، يابى ريشه دقت با اگر كه
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 متـدين  قـشر  هـذا،  مـع . اسـت  گرفتـه  وابسته و هدمتع غير متخصصان و غربزده دانشگاه از سرچشمه
 هوشـيارى  بـا  موظفنـد  انقالبـى  دانشجويان و اسالمى وطنخواه معلمان و متعهد اساتيد از اعم انقالبى
 بينند مى را سابق رژيم خواب هنوز كه آنان و مدارس و ها  دانشگاه به مهم، مسئله اين از غفلت بدون

 بـه  خـود  موظـف  دروس از خارج كه ندهند اجازه ،پرورانند مى سر در را شرق فرهنگ هاى  رويه و
   .)111 :19 امام،ج صحيفه(» بپردازند انحرافى صحبتهاى

زيـاد  تأكيد  امام راحل بر دعوت همگاني به سوي معنويت         : دعوت به معنويات  . 6-5-16
الش اي كـه در ايـن مـسير، بايـد كوشـش و تـ       دهند بـه گونـه    قرار مي كارهاس  أ و آن را در ر     رنددا

  :زيادي به عمل آيد

 كـه  كنـيم  كوشـش  بايـد  مـا . اسـت  معنويـات  مـسئله  ،است امور همه رأس در كه مسئله يك«
 و معنويـات  بـه  دعـوت  را مـردم  ؛كنـيم  پيـاده  مـسلمين  بـين  در و عزيز ملت اين بين در را معنويات
   .)373 :17 امام،ج صحيفه(» كنيم اسالمى فرهنگ آداب و اسالمى اخالق به دعوت
امام راحـل عـالوه بـر اينكـه مـردم و             :خدمتگزاري فرهنگي قواي سه گانه    . 6-5-17

دانند، مجلـس را نيـز بـه          روشنفكران جامعه را متعهد و مسئول نسبت به تحوالت فرهنگي جامعه مي           
دارند كه مجلس و سـاير قـوا بايـد ضـمن خودبـاوري      تأكيد دانند و  اصالح فرهنگي جامعه ملزم مي   

 : به اصالح امور فرهنگي بكوشند نسبت در جامعهفرهنگي و تعميق آن

 آن از و فرهنـگ  اصـالح  و كننـد  بـاور  را حقيقـت  اين بايد متعهد متفكران و ملت و مجلس«
 انحـراف  راه سـد  در قـوا  تمـام  بـا  و بگيرنـد  جـدى  را دانـشگاه  تـا  دبـستان  از مـدارس  اصالح جمله

  .)323 :17 امام،ج صحيفه(» بكوشند

 :فرمايند ، درباره ساير قواي مملكتي درباره صيانت فرهنگي ميايشان در جايي ديگر

 آن، ابعاد تمام در شدن اسالمى بيشتر سوى به را كشور و نموده استفاده فرصت از وقفه بدون«
 و علميه هاى  حوزه تا است نظام اساس كه گانه سه قواى از اسالمى جمهورى نظام ارگانهاى تمام در

 اسـاس  كـه  ديگـر  مـسلحه  قـواى  و انتظـامى  و نظـامى  قواى از و است فرهنگ اساس كه ها دانشگاه
 اقتـصاد  اركـان  از مهـم  ركنـى  يـك  هـر  كـه  كـارگر  و كـشاورز  و بازارى قشرهاى تا هستند امنيت

   .)319 :17 امام،ج صحيفه(» گماريم همت كشورند،
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 كـار فرهنگـي   :لزوم برنامه ريزي صحيح و منطبق بـا مـوازين اسـالمي         . 6-5-18
ريزي و صرف وقت زياد است و امري نيست كـه بـشود سـريع آن را انجـام داد بلكـه                       د برنامه نيازمن

هاي متـوالي و    فراينـد هـاي فرهنگـي در        ضمن داشتن برنامه اصولي، نيازمنـد اجرايـي كـردن برنامـه           
 : صدر و استواري داشتتدريجي است و در اين مسير بايد سعة

 دهيد توسعه بهتر و بيشتر را هايتان  برنامه روز هر يد؛ده ادامه خودتان كار به استوار و مطمئن« 
 مذهب و ملت حيثيت و نماييد ارائه اسالم، موازين با منطبق و اصولى هاى  برنامه تا نماييد كوشش و

 امـام،  صـحيفه (» شـود  تنظـيم  اسـالم  فرهنـگ  و بيـنش  اساس بر ها  برنامه بايد. كنيد حفظ را خودتان
   .)244 :17 ج

 فعلـي،   موقعيـت در  :  از اسـالم   برخاسـته يري از تبليغات فرهنگـي      گ بهره. 6-5-19
-هـاي صـوتي     گيرد كه در اين ميان، رسـانه        تخريب فرهنگي با ابزارهاي تبليغي گسترده صورت مي       

 با آنها، بهره گيـري از همـين ابـزار           روياروييتصويري از نقش قابل توجهي برخوردار هستند و راه          
 معتقدند كه بايد در برابر هجمه تبليغي غرب، ما نيز به تبليغ فرهنـگ  )ره(امام خميني  . تبليغاتي است 

هـاي راديـويي و تلويزيـوني، شـبهات فرهنگـي و              اسالمي خويش بپردازيم و با بهره گيري از رسانه        
 :تبليغات مسموم و منفي غرب را پاسخ دهيم

 قـدرى  آن. كند ىم حركت تبليغات با دنيا يعنى ؛حساس و اهميت پر است اى مسئله تبليغات« 
 مـسئله  بـه  بايـد  هـم  ما و. كنند نمى ديگرى طريق از كنند مى استفاده تبليغات حربه از ما دشمنان كه

 تبليغـات  بايـد . كنـيم  توجـه  آن بـه  بيـشتر  هـست،  كه چيزهايى همه از و دهيم اهميت بسيار تبليغات
 آن كـه  اسـت  شـده  طورى وضع اآلن كه چرا باشد؛ بيشتر تلويزيون و راديو در خصوصاً ما فرهنگى
 نقاط بعضى در و دهد مى گوش راديو به هم ،باشد مى كشاورزى امر مشغول صحرا در كه روستايى
 و هـا   روزنامـه  كنـد،  خـدمت  مـردم  به تواند مى تلويزيون و راديو كه قدرى آن. هست هم تلويزيون
 اسـت؛  زيـاد  مـا  عليـه  خـارجى  تبليغات كه دانيد مى شما. كنند خدمت توانند نمى ديگر هاى  دستگاه

 صـحيفه (» دهيـد  پاسـخ  خـارجى  صـداهاى  پراكنيهـاى  دروغ بـه  اسـالمى  فرهنـگ  تبليـغ  با بايد شما
  .)243 :17 امام،ج

هـاي غربـي و     رسـانه  :اعتمادآفريني عمومي نسبت بـه فرهنـگ اسـالمي        . 6-5-20
الش دارنـد كـه     تبليغات منفي آنها در منفي نشان دادن فرهنگ اسالمي سعي دارند و در اين مسير ت               
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بـراي همـين    . يي، مانع خوشبختي و سعادت بشريت نشان دهند       امنحط، فاقد كار   فرهنگ اسالمي را  
 جهادگونه، فرهنگ اسالمي را به مردم بشناسيم و در ملت نسبت به             يالزم است كه با يك عملكرد     
اليـي بـراي    واتـوان  و به همگان نشان دهيم كه فرهنگ اسـالمي  كنيمفرهنگ اسالمي اعتماد ايجاد     

رسيدن بشر به سعادت، خوشبختي، لذتهاي مادي و معنوي به صورت توأمان و غيره دارد و در نقطه             
 ايـران  غنـى  فرهنـگ  بـه «: آورد  مقابل، فرهنگ غرب براي بشريت، انحطـاط و بـدبختي بـه بـار مـي               

  .)2 :17 امام،ج صحيفه(» شماست آن از پيروزى كه باشيد مطمئن و كنيد تكيه اسالمى
 

  گيري يجهنت
 به عبـارتي ديگـر      دارد؛ كه كاركردي دوگانه     كنند  ميفرهنگ را امري تلقي     ) ره(امام خميني   

ايشان . هاي ملت باشد     بدبختي أتواند منش   ها است و از سوي ديگر مي         تمامي خوشبختي  أفرهنگ مبد 
از كننـده     سـازي عوامـل منحـرف       دارند كه فرهنگهـاي مـنحط بايـد تحـول يابنـد و بـا عـاري                تأكيد  

مليت و ملت از ديـدگاه امـام        . فرهنگ، آن را به سوي استقالل، انساني بودن و سالم بودن سوق داد            
يابد و به همين دليل، استقالل همه جانبه كشورها به اسـتقالل              در بستر فرهنگ شكل مي    ) ره(خميني  

لم در  اعتقاد دارند كه رواج فرهنـگ صـحيح و سـا          ) ره(امام خميني   . در عرصه فرهنگ منوط است    
جامعه، ضمانتي براي پايـداري نظـام سياسـي اسـت و از همـين روي، اسـتكبار نيـز مترصـد آسـيب                        

تواننـد بـه اهـداف        ي اسـالمي اسـت؛ زيـرا در ايـن رهگـذر مـي             نظامهارساندن به نهادهاي فرهنگي     
تأكيـد  خويش مبني بر چپاول ملتهاي آزاده دست يابند و به همين دليل بر ضرورت تحول فرهنگـي             

  . ند و پايدارسازي امنيت فرهنگي را خواستار هستندداشت
شـناخت و   : شـود  ي تحقق امنيت فرهنگي در سيره و انديشه ايشان شامل پنج مرحله مي            روشها

هـشدار فرهنگـي و      شناخت فرهنـگ غيـر و وارداتـي منحـرف،          آگاهي از فرهنگ بومي و ارزشي،     
ارائه دات فرهنگي و ابعاد آن و        شناخت تهدي  آگاهي دهي به مردم در خصوص تهديدات فرهنگي،       

ديدات فرهنگي را در مواردي     ايشان ته . راهبردهايي براي تحقق امنيت فرهنگي و مقاومت فرهنگي       
تخريــب اســالم و نهــاد روحانيــت، قبــضه فرهنگــي و بــسترسازي بــراي پــذيرش فرهنــگ  همچــون

سـازي    اعتنـا تاي بي   استعماري، فرهنگ ديكته شده و جلوگيري از رشد جامعه، ترويج فساد در راس            
هاي اسالمي، جلـوگيري از توليـد       جامعه نسبت به مسائل داخلي، پروژه جداسازي فرهنگ از آموزه         

كننـده فرهنـگ،      هاي تحصيلكرده و متفكر، مضمحل كردن نيروي انسانيِ مولد و تقويـت             شخصيت
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ننده و  ارزشـي و تـأثير فاسـدك       -هـاي بـومي     سازي و تخريب چهره     بسترسازي غرب زدگي، اسطوره   
  : كنند را عرضه ميديدند و راهبردهاي زيرا  تخريبي بر لوازم فرهنگي جامعه و غيره مي

 از  برخاسـته اعتمادآفريني عمومي نسبت به فرهنگ اسالمي، بهره گيري از تبليغـات فرهنگـي              
اسالم، لزوم برنامه ريزي صحيح و منطبق با موازين اسالمي، خدمتگزاري فرهنگي قـواي سـه گانـه،        

ت به معنويات، آموزش صحيح فرهنگ اسالمي به شهروندان جامعه، توسـعه و اصـالح مراكـز                 دعو
هاي ملي، دفـاع فرهنگـي و بازسـازي           هاي گروهي و سرمايه     آموزشي و پرورشي، استعانت از رسانه     

 و ساير اقشار فرهنگي جامعه در جهت مقاومـت فرهنگـي،     دانشمندانفرهنگ غني اسالم، همكاري     
ي صحيح فرهنگي و بهـره گيـري از همراهـي مـردم، تحـول فرهنگـي و بـازپروري              ها  گزينش شيوه 

هـاي   فرهنگ بومي، پاسداشت مفـاخر ملـي و فرهنگـي، اسـتقامت و ايـستادگي بـراي حفـظ داشـته                 
 صحيح تكاليف فرهنگي، بازگشت به هويت اصيل و بومي، اصالح امور فرهنگـي              اجرايفرهنگي،  

سازي ايستادگي برابر چپـاولگري       مقاومت فرهنگي و دروني   توسط متوليان فرهنگي، تقويت روحيه      
فرهنگي، تالش براي استقالل فرهنگي و رهانيدن از فرهنگهاي منحط و فاسد، پاكـسازي جامعـه از                 

  .ي و ترويج فرهنگ ارزشمند اسالميمظاهر ضدفرهنگ



   )ره(امام خميني  روشهاي تحقق امنيت فرهنگي در منظومه فكري

59  

  فهرست منابع
 تنظيم و نشر آثار حـضرت  انتشارات مؤسسه: تهران. واليت فقيه). 1376(اهللا  امام خميني، روح   .1

  ).ره(امام خميني
مؤسسه تنظيم و نـشر آثـار       : تهران. جلدي 22دوره   .صحيفه امام  ).1377 (ـــــــــــــــــــــــــ .2

  ).ره(حضرت امام خميني
. فصلنامه دانـش سياسـي    . »الزامات گذار به امنيت ملي پايدار     «). 1390(آدمي، علي و ديگران      .3

  ).مستانپائيز و ز (14  ش.س هفتم
امنيت فرهنگي؛ مفهومي فراسوي امنيـت      « ).1388(الدين و محمدصادق اسمعيلي      آشنا، حسام  .4

  ).بهار (5 ش .فصلنامه راهبرد فرهنگ. »نسانيملي و امنيت ا
شناسي مناسب اجـراي اسـتراتژيك امنيـت         روش«). 1389(اله دهقان    اعرابي، سيدمحمد و نبي    .5

  ).پائيز (3  پنجم، شال س.يفصلنامه مطالعات مديريت انتظام. »ملي
انتـشارات  : تهـران . مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيـت ملـي      ). 1381(افتخاري، اصـغر     .6

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي
  .نشر طلوع: تهران. هاي فرهنگ در قرن بيستم نظريه). 1379(بشيريه، حسين  .7
 :تهـران . ه مطالعات راهبردي  پژوهشكدترجمه   .ها و هراس    مردم، دولت  ).1378(بوزان، باري    .8

  . پژوهشكده مطالعات راهبرديانتشارات
. »ايرانــي و امنيــت پايــدار جمهــوري اســالمي -هويــت اســالمي«). 1391(حاجيــاني، ابــراهيم  .9

  ).بهار (5  پنجم، شال، سفصلنامه آفاق امنيت
  .روزنامـــه رســـالت. »جهـــاني شـــدن و امنيـــت فرهنگـــي« ).1389(زاده، مـــصطفي  حـــسين .10

  .ماه خرداد31
جايگاه و نقش قدرت فرهنگي در سياسـت خـارجي و تـأثير آن بـر                « ).1387(خراساني، رضا    .11

  ).بهار (41 ش. فصلنامه علوم سياسي. »روند تحوالت جهاني
فـصلنامه مطالعـات    . »)ره(ابعاد امنيت در انديشه و آراء امام خمينـي        «). 1389(درويشي، فرهاد    .12

  ).يزيپا (49 سيزدهم، ش الس. راهبردي



  1392پاييز و زمستان ، 8، شماره سوم، سال  انقالب اسالمي پاسداري فرهنگي پژوهشي- دوفصلنامة علمي

60  

 جهـاني  و آثار  فرهنگ و امنيت رابطه بر درآمدي« ).1386(ماني، علي اكبر و جمال شريفي       ز .13
مــرداد و  (82 و 81 ش. ماهنامــه نگــرش راهبــردي. »ســوم جهــان فرهنگــي امنيــت در شــدن

  ).شهريور
 بيـست و پـنجم،   السـ . روزنامه رسالت، »بررسي مفهوم فرهنگ«). 1389(اي، محمدعلي   زهره .14

  .7170  دي ماه، ش13
فصلنامه انديشه انقـالب    . »)ره(امنيت در انديشه امام خميني      هاي    مؤلفه« ).1382(ساالر، محمد    .15

  ).تابستان (6 ش. اسالمي
: تهـران . ترجمـه سـيد جـالل دهقـاني فيروزآبـادي         . امنيت بين الملل   ).1388(شيهان، مايكل    .16

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي
 دوم،  السـ . فصلنامه امنيـت عمـومي    . »ار ديني امنيت مشاركت مد  «).1386(عطارزاده، مجتبي    .17

  ).بهار و تابستان(ش اول و دوم 
بازانديــشي امنيــت انــساني از منظــر انديــشه سياســي امــام  ). 1392(قربــي، ســيدمحمدجواد  .18

پژوهـشكده امـام    : تهـران . نامه كارشناسي ارشـد انديـشه سياسـي در اسـالم           پايان. )س(خميني
  .و انقالب اسالمي) س(خميني 

انتـشارات  : ، تهـران )ره(امنيت ملي از منظر امام خمينـي   ). 1390(، علي و اكبر بابـايي       كريمي .19
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي

. فـصلنامه سياسـت راهبـردي     . »قدرت نرم و امنيت فرهنگي    «). 1389(محمدي، محمدمهدي    .20
  ).زمستان و بهار (6 و 5 دوم، ش الس

 .فصلنامه عمليـات روانـي  . »ها و رويكردهـا     هامنيت فرهنگي، نظري  «). 1385(محمد   نائيني، علي  .21
  .، به نقل از پرتال عمليات رواني و جنگ نرم)پاييز و زمستان (14  چهارم، شالس

  .انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي:  تهران.امنيت اجتماعي). 1388(نويدنيا، منيژه  .22
23. -Lippman, Walter (1973). Cold war, U. S. A, Joammed Colter Books. 

  




