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مقدمه

نمی توان ادعا کرد که تمامی فرهنگ غرب ناشایست است و با موازین اخالقی مطابقت 

ندارد. اما آنچه که غرب سعی در تزریق کشورهای دیگر می کند مربوط به آن بخش از فرهنگ 

غرب است که مطابقت با موازین اخالقی به ویژه اعتقادات اسالمی ندارد و »بی بندوباری اخالقی« 

غرب،  »فرهنگ  می فرمایند:  زمینه  این  در  رهبری  می دهد.  ترویج  را  »پرخاشگری«  خوی  و 

به تبادل  نقاط منفی هم دارد. ما معتقد  نقاط مثبت،  از  فرهنگی است که در عین برخورداری 

فرهنگ ها هستیم.« )۱( تغییر ارزش ها و شکاف نسل پس از انقالب اسالمی ایران توسط غربی ها 

ریشه یابی شده است. غرب از یک سو، تهاجم فرهنگی خود را توسط عوامل خارجی برای دور 

کردن نسل پس از انقالب از فرهنگ باثبات نسل های قبلی آغاز نموده و از سوی دیگر، عوامل 

داخلی وابسته خود را برای بسترسازی مناسب در جهت نفوذ بیشتر ارزش های غربی بسیج کرده 

است. )۲( بیشترین ضربه را کشورهایی می بینند که در برابر جنگ نرم دشمن هیچ اقداماتی انجام 

ندهند.

ترویج فرهنگ غربی بسترساز »سلطه ی غربی«

در هر کشوری قوانینی وجود دارد که سبب نظم و امنیت در آن کشور می شود. این قوانین 

برگرفته از ارزش ها و اصولی است که در کتب دینی و قانون اساسی آن وجود دارد. اگر به هر 

دلیلی این قوانین به چالش کشیده شوند و مورد پیروی قرار نگیرند، نظم و امنیت جامعه نیز به خطر 

می افتد و جامعه به مرورزمان تضعیف می گردد. غرب برای سلطه ی فرهنگی به ترویج فرهنگ 

خود در کشورها می پردازد. این ترویج فرهنگ از راه های مختلف صورت می گیرد که معمواًل 
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اعتقادات و باورهای جامعه را مورد هدف قرار می دهد. اما به راحتی نمی توان فرهنگ غرب را 

جایگزین اعتقادات و باورهای مردم یک کشور کرد. بر همین اساس غرب برای ترویج فرهنگ 

خود در کشورها به سراغ راه های جامعه پذیری فرهنگ آن کشورها می رود. نفوذ فرهنگی دشمن 

می تواند از طرق و مسیرهای مختلفی صورت گیرد که بسیار خطرناک تر از نفوذ اقتصادی و 

سیاسی است. در همین زمینه رهبری می فرمایند: »... نفوذ اقتصادی و امنیتی البته خطرناک است 

و پیامدهای سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن، خطر بسیار باالتری است که همه باید 

مراقب آن باشند...« )۳(

و  خودباوری  روحیه ی  گرفتن  سبب  به مرورزمان  کشور  در  غربی  فرهنگ  ترویج 

اعتمادبه نفس در ملت می شود، به این صورت که ذهنیت افراد نسبت به باورها و اعتقادات کشور 

تغییر پیدا می کند و آن ها به دلیل نفوذ ظواهر و رنگ و لعابی که فرهنگ غرب در ارکان جامعه 

پیدا کرده، مجذوب آن می شوند و آن را می پذیرند. درنتیجه فرهنگ »تقلید و دنباله روی« پرورش 

می یابد و افراد جامعه دچار »خودکم بینی« می شوند. وقتی که جامعه به مرحله تسلیم در برابر غرب 

و تقلید و پیروی کورکورانه برسد، آنجاست که »غرب زدگی« اتفاق افتاده و درنتیجه غرب 

به صورت غیرمستقیم با نفوذ به فکر و باور مردم سلطه خود را بر مردم تحمیل می کند. در این زمینه 

دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب، قابل توجه است. از نظر ایشان در »تهاجم 

فرهنگی« غرب یک مجموعه ی سیاسی یا اقتصادی، برای رسیدن به مقاصد خاص خود و اسارت 

یک ملت، به بنیان های فرهنگی آن ملت هجوم می برد. در این هجوم، باورهای تازه ای را به زور 

و به قصد جایگزینی بر فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور می کنند )۴(



ترویج فرهنگ غربی، بسرتساز سلطه ی غربی

8

نیز می نامند، چراکه فرهنگ غرب در هر جا که  فرهنگ غرب را »فرهنگ مهاجم« 

سرایت کند هویت و ذهن ملت ها را بر اساس باورهای غلط خود شست وشو می دهد. پایه های 

فرهنگ غربی بر مادی گرایی، لیبرالیسم، سکوالریسم، فردگرایی، پوچ گرایی و... بنا شده است. 

در جامعه ای که دین بر اساس انگاره های شخصی تعریف می شود، تنوع طلبی رواج پیدا می کند، 

سرانجام تنوع طلبی، انسان به پوچ گرایی می رسد و در مقابل توحید و خداشناسی از زندگی انسان 

رخت برمی بندد. با این شرایط انسان هیچ ثباتی در زندگی ندارد و این زمینه ساز بی بندوباری در 

جامعه می شود. پروژه ی نفوذ فرهنگی غرب در جهت زوال و یا انقراض فرهنگ های دیگر عمل 

می کند؛ اما در ابتدا غرب سعی بر این دارد تا فرهنگ غربی را با ظواهر فرهنگ های دیگر بیاراید 

تا به صورت ناخودآگاه موردپذیرش قرار گیرد تا در طی زمان فرهنگ بومی از درون استحاله 

گردد و آنچه که می ماند عناصر پلید فرهنگ غرب است. یکی از اهداف دشمن در جنگ نرم، 

تزلزل بنیان خانواده در جامعه ایرانی است. دشمنان فرهنگی تالش دارند از طرق گوناگون، بنیان 

خانواده را متزلزل کنند؛ چراکه پرورش و تربیت دینی از خانواده شکل می گیرد. دین از طریق 

خانواده، آموخته و انتقال داده می شود و اساس تربیت دینی، خانواده است؛ لذا دشمن می خواهد 

مفهوم خانواده را ویران کند زیرا تضعیف عنصر خانواده در افراد و جامعه، سبب تضعیف رکن 

رکین هویت و شخصیت افراد و سرگرمی به امور کم اهمیت و مبتذل شده و این امر، نفوذ و رخنه 

فرهنگی و نهایتًا عملیات »تغییر« را میسر می سازد و این دقیقًا نقطه مقابل جایگاه مطلوب خانواده 

در جامعه اسالمی است. )5(

 رسانه ها به ویژه ماهواره به صورت تدریجی و در درازمدت بر شکل گیری تصویر ذهنی 

مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان از واقعیت اجتماعی تأثیر به سزایی دارند. هرچقدر 

که مردم زمان بیشتری را صرف تماشای ماهواره کنند باورها و فرض های آنان در مورد زندگی و 
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جامعه بیشتر با پیام های مکرر و ثابت در برنامه های هنری، تفریحی و سرگرمی ماهواره همخوان 

خواهد شد. )6( بنابراین، فرهنگ غرب به صورت تدریجی از طریق ماهواره و یا دیگر رسانه ها 

در ناخودآگاه ذهن مخاطب نفوذ کرده و مخاطب را از فرهنگ خودی بیگانه می سازد. رسانه ها 

فقط یکی از راه های ترویج فرهنگ غرب است. کتب و نشریات، دانشگاه، پوشش و البسه و… نیز 

از دیگر راه های ترویج فرهنگ غرب می باشد. فرهنگ غرب وقتی به صورت مختلف در جامعه 

نفوذ پیدا کند. تمام زندگی افراد جامعه را مورد هدف قرار می دهد. پوشش، نوع حرف زدن، غذا 

خوردن، ساخت خانه و کاًل سبک زندگی افراد را دگرگون می سازد. در شرایطی که فرهنگ 

و آداب زندگی و معاشرت مردم به شیوه ی غربی تغییر پیدا کند، آنجاست که غرب به راحتی 

می تواند در بخش های دیگر جامعه نیز نفوذ پیدا کند، چراکه جامعه، پذیرای غرب می شود و 

مردم جامعه به جای اطاعت از دستورات و فرامین نظام و مسئولین کشور، فرهنگ غربی را الگوی 

زندگی خویش قرار می دهند. با این شرایط اتحاد و انسجام ملی کشور به خطر می افتد و غرب 

به راحتی بر ذهن و باور مردم سلطه پیدا می کند.

بررســی ترویــج دو مؤلفــه ی »پرخاشــگری« و »بی بندوبــاری اخالقــی« 
در فرهنــگ ایرانــی

ساخت فیلم های مبتذل از سوی غرب سبب رواج بی بندوباری در بسیاری از خانواده ها 

شده به طوری که این مسئله آن قدر از سوی غرب عادی جلوه داده شده که بسیاری از افراد آن را 

امری طبیعی و به دور از گناه می پندارند. در همین زمینه رهبری می فرمایند: »یکی از خصوصیات 

فرهنگ غربی، عادی سازی گناه است؛ گناه های جنسی را عادی می کنند. امروز این وضعیت در 

خود غرب به فضاحت کشیده شده؛ اول در انگلیس، بعد هم در بعضی از کشورهای دیگر مثل 

آمریکا.« )7(
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مؤلفه ی دیگر پرخاشگری است که غربیان سعی می کنند تا آن را به صورت افراطی در 

بین مردم به ویژه کشورهای اسالمی گسترش دهند. زدودن دین و خداباوری از عرصه ی زندگی 

سبب می شود انسان رو به سوی خشونت و افراط گرایی پیش رود. امروزه بیشترین خشونت و 

پرخاشگری را می توان در جوامع اروپایی به ویژه آمریکا مشاهده کرد. این اتفاق ناشی از فیلم های 

هالیوودی و آزادی های بی حدواندازه ای است که در این جوامع وجود دارد. برخی تعارضات در 

جامعه ما طبیعی است اما خشونت برای جامعه ما عادی نیست. به همین خاطر می بایست به دنبال 

ریشه خشونت در جامعه گشت. بخشی از آن به سرگشتگی برمی گردد که فرد در دوگانگی 

جامعه ی مدرن و سنتی قرار دارد و بین انگاره های مدرن و سنتی دچار تعارض شده است. اما 

بخشی از خشونت ناشی از آن است که فرد آن را از جایی کپی کرده و در زندگی خود آن را 

تقلید می کند. درواقع زندگی به مانند نمایشی می شود که فرد در آن بازیگر است. قرار گرفتن 

فرد در معرض بازی ها و فیلم های خشن که توسط غرب واردات می شوند، خشونت را در فرد 

ایجاد می کند. امروزه دشمن سعی می کند از راه های مختلف خشونت و افراط گرایی را در جوامع 

اسالمی گسترش دهد. هدف غرب از این کار پرورش تروریسم و اسالم هراسی در این جوامع 

است. درواقع، رسانه های عمده در کشورهای غربی سعی دارند اسالم را به خشونت مرتبط کنند.

بنا بر آنچه که گفته شد می توان گفت ترویج خشونت توسط غرب با دو نیت در بین 

جوامع مسلمان صورت می گیرد: یک، اسالم هراسی و ترسیم چهره ی تروریستی از مسلمانان؛ دوم؛ 

ترویج خشونت در بین جوانان.
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جریان های نفوذ فرهنگ غربی

جریان های ترویج دهنده ی فرهنگ غربی در خارج از کشور را می توان به دو دسته ی کلی 

تقسیم کرد:

1- گروه هایی که از دل کشور سر برآوردند

این گروه ها کسانی هستند که از بدو پیروزی انقالب اسالمی به دالیل مختلف سیاسی، 

فرهنگی، قومی و نژادی و ... با نظام جمهوری اسالمی ایران مخالف هستند و به خارج از کشور 

رفتند و به دلیل مخالفت با ارزش ها و آرمان های انقالب از طرق مختلف سعی در ضربه زدن به 

نظام جمهوری اسالمی ایران را دارند. مانند سلطنت طلبان و گروه مخالف هایی که در زمان انقالب 

و یا بعداً به جرگه ی مخالفین پیوستند؛ مثل سازمان مجاهدین خلق. سازمان های اطالعاتی و امنیتی 

آمریکا هرساله با برخی از این افراد جلساتی را در کشورهای مختلف جهان ترتیب می دهد و 

ایران می پردازد. )8(  با  تبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبط  به بحث و  اتاق های فکر  این  در 

این گروه ها که قادر به حمله ی نظامی به کشور نیستند، سعی می کنند به طور مستقیم یا به طور 

غیرمستقیم در کشور دسیسه ایجاد کنند؛ مانند نقش این گروه ها در کودتاهای اوایل انقالب، 

فرافکنی و ایجاد آشوب و فتنه در سال ۱۳88، ترور دانشمندان هسته ای و... یا از طریق نفوذ 

فرهنگی، مانند ایجاد شبکه ها و کانال های مختلف ماهواره ای سعی در ایجاد برنامه های فارسی زبان 

می کنند که سعی می کنند ارزش ها و مبانی اعتقادی ایرانیان را بد جلوه دهند و مخاطب از این 

طریق نه تنها از فرهنگ کشور خود بیگانه و مأیوس می شود بلکه فرهنگ غربی را جایگزین 

مناسبی برای فرهنگ کشور خود می پندارد. امروزه رسانه های جمعی مثل ماهواره، تلویزیون و 

اینترنت نقش بسیار گسترده در تغییر آرا و افکار مخاطبان خود دارد که نتیجه آن تزلزل خانواده، 

بی بندوباری اخالقی، پرخاشگری، و... هستند.
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2- فعالیت کشورهای معاند

 کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی ساالنه هزینه های بسیاری 

را صرف نفوذ فرهنگی در کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی مثل ایران می کنند. ایاالت متحده 

آمریکا برای نفوذ در ایران ساالنه پروژه های عظیمی را صرف می کند تا بتواند نظام جمهوری 

اسالمی را از درون تضعیف یا نابود سازد.

در جریان نفوذ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا نقش بسیار مهمی دارد که سیاست گذاری 

در این حوزه را بر عهده دارد و شورای امنیت ملی آمریکا به او کمک می کند. در مرحله بعدی 

البی   ۲۱ و  آمریکا  دموکرات  و  جمهوری خواه  دو حزب  از  متشکل  که  هستند  تصمیم سازان 

صهیونیستی است. الیه بعدی رسانه ها و خبرگزاری ها هستند و پس از آن ها ۱8۱۳ اتاق فکر علیه 

جمهوری اسالمی فعالیت می کنند. )9( شبکه های فارسی زبان پرخرج ترین پروژه های دیپلماسی 

عمومی آمریکا علیه ایران محسوب می شود. هم اکنون بیش از ۱66 شبکه ماهواره ای با صدها 

ساعت برنامه فارسی اعم از فیلم، سریال و مباحث دیگر با حمایت آمریکا و غرب علیه جمهوری 

اسالمی ایران فعالیت می کنند. )۱0( شبکه هایی مانند من وتو ۱ و ۲، فارسی وان، پی.ام.سی، ِجم 

و... نمونه هایی از شبکه هایی هستند که با اهداف خاصی ایجاد شده اند که بیشتر جوانان و کانون 

خانواده را مورد هدف قرار داده است.

به عنوان مثال، »گروه مشورتی دیپلماسی عمومی« آمریکا ساالنه گزارش برنامه های پروژه 

نفوذ در دیگر کشورها را ارائه می دهد. این گزارش ها توسط »هیأت رئیسه پخش برنامه« زیر 

نظر گروه مشورتی ارائه می شود. »هیأت رئیسه پخش برنامه« یکی از آژانس های مستقل دولت 

»صدای  کند.  پیاده  دنیا  سراسر  در  را  واشینگتن  تبلیغاتی  اهداف  دارد  وظیفه  که  آمریکاست 



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۳

آمریکا«، »رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی«، »رادیو آسیای آزاد« و بسیاری از شبکه های دیگر 

رادیویی یا ماهواره ای، مستقیم یا دست کم غیرمستقیم، تحت نظارت و حمایت این آژانس دولتی 

آمریکایی فعالیت می کنند. )۱۱(

ایاالت متحده ی آمریکا برای سلطه فرهنگی خود بر ایران در قالب جنگ نرم سعی می کند 

سبک زندگی مردم را تغییر دهد که این عمل به مرورزمان سبب تغییر ارزش ها و باورهای آن ها 

می شود که این عمل را با کمک برخی از جریان های زیر عملی می سازد:

- هالیوود و صنعت سینما: می توان گفت یکی از مهم ترین ابزارهای فرهنگی آمریکا 

استفاده از سینمای هالیوودی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای آمریکا در این صنعت 

خرج می شود. هالیوود امروزه بر صنعت سینمای جهان تسلط پیدا کرده است. این صنعت نه تنها 

در نشر فرهنگ مردم آمریکا بلکه نقش مهمی در توجه و جلب حمایت از سیاست خارجی 

آمریکا دارد. این صنعت نه تنها مروج خشونت و بی بندوباری است بلکه با ساخت فیلم هایی علیه 

ایران سعی کرده ذهنیت مردم جهان را نسبت به ایران تغییر دهد و فرهنگ و سیاست ایران را با 

پخش فیلم های ضد ایرانی به سخره کشیده و یا ایران هراسی را در قالب نمایش به جهانیان نشان 

داده است. یا این که با ساخت فیلم های ایرانی بی بندوباری، خشونت، هم جنس گرایی و... را ترویج 

می دهد، چیزی که عماًل در جامعه ایران پذیرفته نیست، آن را مشروع نشان می دهد و یا ذهنیت 

مخاطب را به پذیرش آن در جامعه ایرانی دعوت می کند. ساخت فیلم هایی چون سیصد، آرگو، 

فرستاده، بدون دخترم هرگز، سی دقیقه نیمه شب و... در راستای جنگ نرم دشمن علیه ایران ساخته 

شده است. این صنعت در سیاست های آمریکا این قدر کاربرد دارد که سازمانی همچون پنتاگون 

که یک سازمانی نظامی است از این صنعت در جهت اهداف خود استفاده می کند. یکی از نهادهای 

اصلی ایاالت متحده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت دخالت دارد و عالوه بر 
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سانسور برخی فیلم ها یا حمایت های لجستیکی، به خط دهی موضوعی آثار نیز می پردازد، پنتاگون 

یعنی مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا است. این نهاد از بدو تولد سینما، 

به طور محسوس یا نامحسوس دخالت هایی در این مقوله داشت که از پرمخاطب ترین اقدامات آن 

می توان به پخش فیلم در پشت جبهه های نبرد جنگ جهانی اول اشاره کرد. )۱۲( فیلم آرگو را 

یک فیلم ضد ایرانی است که در کنار هالیوود، نقش سازمان سیا در آن آشکار است.

نیز می نامند، چراکه فرهنگ غرب در هر جا که  فرهنگ غرب را »فرهنگ مهاجم« 

سرایت کند هویت و ذهن ملت ها را بر اساس باورهای غلط خود شست وشو می دهد.

- سازمان »سی.آی.ای«: این سازمان نقش مهمی در تولید محصوالتی در حوزه سرگرمی 

دارد. این سازمان از طریق »دفتر امور عمومی« مسئولیت ارتباط با خبرنگاران و نمایندگی سازمان 

»سی. آی.ای« در صنعت سرگرمی را به عهده دارد. این سازمان نقش مهمی در ساخت سرگرمی 

و فیلم هایی چون »آرگو، سی دقیقه پس از نیمه شب« داشته است. )۱۳(

- مرکز یهودی- آمریکایی »سیمون ویزنتال«: این مرکز یهودی که در زمینه بررسی 

گروه ها و رویدادهای یهودستیز و مخالف با رژیم صهیونیستی فعالیت کرده و هر ساله فهرست 

»بدترین یهودستیزان« در جهان را منتشر می کند که نام ایران در فهرست ۱0 یهودی ستیز اصلی 

جای دارد. بر همین اساس این مرکز نقش مهمی در جنگ نرم علیه ایران دارد. )۱۴(

و مراکز دیگر...
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نتیجه گیری

در این نوشتار آنچه که موردبررسی قرار گرفت اهمیت جریان نفوذ فرهنگ غرب و 

چگونگی ترویج آن توسط غرب بود. این نکات عبارت اند از:

- تغییر سبک زندگی توسط غرب و درنهایت تغییر باورها و ارزش های جامعه؛

- ترویج »خشونت« و »بی بندوباری اخالقی« توسط غرب با زدودن دین باوری در بین 

مردم به ویژه نسل جوان؛

- گرفتن روحیه ی خودباوری و اعتمادبه نفس از افراد جامعه با ترویج سبک زندگی غلط؛

- ترویج بی اعتمادی بین ملت و مسئولین با ترویج فرهنگ ضد ایرانی؛

- جریان هایی خارج از کشور به ترویج و نفوذ فرهنگ غربی در ایران می پردازند که 

بخشی از آن ها ایرانی هستند که با کمک کشورهای دیگر علیه ایران فعالیت می کنند و بخشی 

دیگر کشورهای معاندی چون آمریکا، انگلیس و صهیونیسم هستند که از طرق مختلفی چون 

سینما و سازمان های مختلفی چون پنتاگون، سیا و... به ایران هراسی و سلطه ی فرهنگی در ایران 

می پردازند.

بدون شک پدافند عامل می تواند ابزار بسیار مناسب و مطلوبی در تقابل با جنگ نرم دشمن 

باشد که در این راستا آماده سازی پناهگاه های پدافند غیرعامل در جنگ نرم از اولویت های اساسی 

محسوب می شود. مهم ترین پناهگاه ها عبارت اند از: روزنامه ها )شفاف سازی اوضاع غبارآلود و 

اطالع رسانی(، فضای سایبر و مجازی )شفاف سازی و ارسال کمک های مردمی از طریق مجازی(، 
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بسیج )نیروی کمک رسان به مجروحین فرهنگی(، مساجد )محل تمرین ایمان و اخالص و تقویت 

اجتماع مردم(، صداوسیما )کمک رسانی فرهنگی وسیع و همه جانبه(، حوزه و دانشگاه )تولید فکر 

و کشف روش های مبارزه با فتنه و تبیین شرایط(، مدرسه )آماده سازی فکری جوانان( و احزاب 

)سازمان دهی رسمی مردم حول دیدگاهی خاص برای هماهنگ سازی افکار همسو(. )۱5(

در روش آفندی مقابله با جنگ نرم نیز ایران می تواند مقابله به مثل کند، مثاًل با ساختن 

به  این زمینه  ایرانی که در  اسالمی-  استانداردهای هویت  با  مناسب  رایانه ای  بازی های  فیلم و 

موفقیت هایی نیز دست یافته ایم. در زمینه البسه نیز با برگزاری نمایشگاه و مزون های مد و لباس 

ایرانی توانسته ایم بهترین کیفیت ها را ارائه دهیم. در زمینه فضای مجازی نیز توانسته ایم عالوه بر 

کنترل به ساخت شبکه های فارسی اقدام کنیم که تاکنون کاربران بسیاری نیز دارد. اما در حوزه ی 

آموزش، دانشگاه و مدرسه هنوز ضعف هایی هست که باید شناسایی و یا اصالح گردد.
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