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  )ره(هاي مبارزه با آن از منظر امام خميني فرهنگ آمريكايي و راه
  

E-mail: Ah.salahshoor@gmail.com              احمد سلحشوري *  
  

  30/7/1393: پذيرشتاريخ                  2/11/1392: تاريخ دريافت
  

  چكيده
هاي مبـارزه بـا آن از ديـدگاه      وهش بررسي آمريكاگرايي و راه    هدف اصلي اين پژ   

ايي   شناسي دوره مدرن مبني بر مرحله       با توجه به مباني معرفت    . باشد  مي) ره(امام
بودن تاريخ اين باور شكل گرفت كه ساخت ذهني و توانايي عقلي انـسان در همـه                 

سـازي    انبر همين اسـاس غـرب خواسـتار يكـس         . ها يكسان است    جوامع و فرهنگ  
 در كـه  اسـت ي  هـا  انيـ جر نيتـر  مهـم  ازيي  كاگرايمرآضـد  شيگـرا . كشورها شـد  

 بـوده  رگـذار يثأت منطقه روند بري  اسالم انقالب وقوع از پس ژهيو به رياخي  ها دهه
 خاسـت  پا به ياستعمارفرهنگ نوع هر با مبارزه به كامل رتيبص با) ره(امام. است

ـــ تحليلــي بــا ابــزار   توصــيفيروش پــژوهش، .پرداخــتيي كاگرايمرآضــد بــه و
، فرهنـگ   )ره(هاي پـژوهش نـشان داد كـه از منظـر امـام              يافته. باشد  سندكاوي مي 

هاي فرهنگي و هويـت ملـي         كند كه افراد كل ارزش      آمريكايي شرايطي را فراهم مي    
. صورت ارادي رها كنند و فرهنگ كـشور اسـتعمار را بـا ميـل بپذيرنـد                  خود را به  

، »شيطان بـزرگ  « ،»الفساد ام«يي خود را در مفاهيمي مانند       ضدآمريكاگرا) ره(امام
هـاي مقابلـه بـا       تـرين راه   كننـد و مهـم      و غيره بيـان مـي      »دشمن شماره اول بشر   «

  .داند آمريكاگرايي را حفظ فرهنگ ايراني ـ اسالمي مي
  
  .، ضديت)ره(فرهنگ آمريكايي، ضدآمريكاگرايي، فرهنگ، امام :ها  واژهكليد

                                                            
 ، نويسنده مسئولنايسي بوعل دانشگاهي علم تئيه عضواستاديار و  ت،يترب و ميتعل فلسفه يدكتر *
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  مسئلهه و طرح قدمم
بخشد از، در ابتدا بـه        هاي مختلفي اهداف خود را تحقق مي        ها و حالت    استعمار با روش  

شد، سپس حضور فيزيكي خود را كـاهش داده و بـه    هاي زور و جنگ متوسل مي       روش
كرد و اكنون، از طريق       استعمار و سيطره سياسي از طريق حاكمان دست نشانده اقدام مي          

ها و اموال، و      در اين دوره استعمار، نه دارايي     . دهد  د ادامه مي  استعمار فرهنگي به تسلط خو    
به  را   نشينان  هاي مستعمره   هاي سياسي و حكومتي، بلكه افكار، تصورات و ارزش          نه فرصت 

 هـا بـا مـضامين     اي ازمـتن    گفتمان استعماري نه صرفاً به مجموعـه      . آورد  تصرف خود در مي   
ها و سازمان     ها و قواعدي اشاره دارد كه آن متن        اي ازرويه   مشابه، بلكه بيشتر به مجموعه    

  .)69: 2006بريكس، (كنند  هاست، توليد مي اي راكه شالوده آن متن شناختي، انديشه روش
كند و نيروهـايي      ها، اذهان را نيز استعمار مي       بدين ترتيب، استعمارگري عالوه بربدن    

نگـي آنهـا را بـراي هميـشه         هاي فره   كند تا اولويت    را در درون جوامع مستعمره رها مي      
اي   در اين فرايند، استعمارگري، از موجوديتي جغرافيايي و زمـاني بـه مقولـه             . تغيير دهد 

هاي استعمار فرهنگي ارتبـاط       روش. )38: 1388گاندي،  (شناختي، تبديل شده است       روان
العاده صـنعت ماننـد توليـد انبـوه،           رشد فوق . تنگاتنگي با رشد و گسترش صنعت دارند      

 مونتاژ، تقسيم تخصصي كار، مراحل مختلف توليد، حجم وسيع محصوالت و غيره             خط
ايـن  . )89: 1992چاكرابارتي،  (باعث شد كه فرهنگ را به خصوصيات صنايع نزديك كند           

امور باعث شد كه تفاوت بين محصوالت مـادي و فرهنگـي از بـين بـرود و در نتيجـه                     
 حاصل توليد كاالي تخصصي، پراكنده محصوالت استاندارد، فرمولي و تكراري فرهنگ،    

صورت باور اشكالي كااليي در آيد؛ يعني معيار سودمندي           و خط مونتاژ شد و فرهنگ به      
 .و قابليت عرضه در بازار بر معيارهاي كيفيـت، دقـت و يكپـارچگي آن تـأثير گذاشـت                  

شود و براساس معيارهاي بازاريابي و سوددهي         وقتي فرهنگ از سوي صنعت عرضه مي      
رسد، در اين حالت پيروزي با تجارت است و اين نوع فرهنـگ، مـردم را                  ه فروش مي  ب

 .كنـد   كند كه ادامه تسلط افراد بيگانه را تضمين مي          هايي مي   وادار به پذيرفتن عقايد و ارزش     
از بين رفتن كارهاي زراعتي، نابود شدن بافت جوامع روسـتايي سـنتي، افـول مـذهب،                 

د علمي پيوند خورده، رواج كارهاي ماشـيني يكنواخـت،   سكوالر شدن جوامع كه با رش    
ازخودبيگانگي كارگران، تثبيت الگوهاي زندگي در شهرهاي بزرگ و نابسامان و فقـدان             

از . نسبي وحدت اخالقي نتيجه اين امر است كه به فرهنگ هم نگاه صنعتي شده اسـت               
حـصوالت شـكل    نظر صنعتي، توليد فرهنگ، فرايند استاندارد شدن است كـه طـي آن م             

گيرند و اين انگيـزه نـوعي حـس فرديـت را تقويـت                مشترك تمام كاالها را به خود مي      
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هنگامي كـه   . شود  كند و هر كااليي ظاهرا براي سليقه يك نظام و سيستمي، توليد مي              مي
شـود، اجتمـاع و       فرهنگ اصيل يك جامعه توسـط فرهنـگ جوامـع ديگـر تـسخير مـي               

شـوند و اسـاس       د، منزوي، ازخودبيگانه و نابهنجـار مـي       شكند، افرا     اخالقيات در هم مي   
نـام و   كم در يـك جمـع بـي    اين افراد كم  . تمام روابطشان، روابط مالي و قراردادي است      

  .)6: 1957دونالد، مك (آيند  هاي ديگر در مي شوند و تحت سلطه گروه نشان جذب مي
هـاي    ي قـدرت  هاي اخالقي و دينـي، فـرد در برابـر زورگـوي             پس با افول چارچوب   

شود، مقاومـت خـود را از دسـت           هاي جمعي كه اعمال مي      داري، دولت و رسانه     سرمايه
ايي، ظهور فاشيـسم و بلـوغ دموكراسـي        ظهور سينما و راديو، توليد و مصرف توده       . دهد    مي

خواه در بعضي از جوامع غربي از جمله آمريكا در جهت دگرگوني فرهنگ مـؤثر                 آزادي
هاي صنعتي و توليد انبوه، فرهنگي تجاري را ايجاد           آمريكا با شيوه  . )65: 1996هال،  (بود  
سـاز نيـستند،      هـايي كـه پـول       كند و رشد اين نوع فرهنگ به اين معناست كه فرهنگ            مي
توانند براي بازار انبوه، توليد انبوه داشته باشند، در نتيجه هنر و فرهنگ بومي، ديگر                 نمي

شود كه افراد در برابر   نوع فرهنگ آمريكايي باعث مي  اين. جايي براي ادامه حيات ندارد    
پذير و در برابر وسوسه خريد كاالها، تسليم شوند و لذت             هاي جمعي آسيب    نفوذ رسانه 

شان را سست كند و به اين طريق در معرض استثمار تجـاري قـرار                 كاذب مصرف، اراده  
مبارزه با اين نوع اسـتثمار      گيرند و به همين دليل منبع فكري و اخالقي الزم را براي               مي

اي جدي بر      خدشه باعث ايجاد گرا    حضور فعال طيفي گسترده از نيروهاي اسالم      . ندارند
فـرد   درصدد ايجاد نوعي تفكر و هويت منحصربه      اين گروه    .هاي آمريكاگرايي شد   برنامه

م اسـال   رو مفـاهيمي نظيـر       اين از متن نهادهاي فكري، فرهنگي و تمدني اسالم بودند؛ از         
 كـار   جهاد اسالمي به نحوه گسترده در ادبيات سياسي به          و گرايي اسالمي   سنت  سياسي،  

گرايـان   هايي درباره هويت اسالم    ها و نگرش   شدند تا از طريق اين مفاهيم، ادراك       گرفته
انـداز نظـري بـراي مطالعـه و          ترين چشم  مناسب رسد كه  مي نظر بنابراين به . گيرد  شكل

 دادن  در جهان اسالم درخصوص بازتوليد هويت اسالمي در حـال رخ           ارزيابي آنچه امروزه  
طرف به نقد و وارسي      يك كه از  ، چرا در اين زمينه است   ) ره(تأكيدات امام است، همانا   

 ديگر، مجالي را براي بازتوليد و بازخواني       سوي پردازد و از    مي گراييديدگاه فرهنگ آمريكا  
عنـوان    بـه ) ره(امام خمينـي   .است كرده راهم ديني ازجمله دين اسالم ف     هويت و فرهنگ  

پرداز در اين زمينه با هشياري كامل بارها و بارها بـه ايـن مـسئله پرداختـه و                     يك نظريه 
اين مقاله به دنبال تبيين اين مـسئله اسـت          . دقيقاً تمام جوانب امر را در نظر گرفته است        

  شوند؟ چگونه تبيين مي) ره(هاي مبارزه با آن از منظر امام كه آمريكاگرايي و راه
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  سؤاالت پژوهش
   به چه معناست؟)ره( ضدآمريكاگرايي در ديدگاه امام-
   چگونه است؟)ره(هاي نفوذ فرهنگ آمريكاگرايي از منظر امام  راه-
  دهد؟  براي مبارزه با فرهنگ آمريكاگرايي چه راهبردهايي را ارائه مي)ره( امام-
  

  چارچوب نظري
اي كـه   ي و صـنعت رابطـه تنگـاتنگي وجـود دارد، بـه گونـه            امروزه بين استعمار فرهنگ   

رسد،   شود و براساس معيارهاي تجاري به فروش مي         فرهنگ از سوي صنعت عرضه مي     
هـاي كـشورهاي      شود كه افراد جوامـع مـصرفي، عقايـد و ارزش            چنين حالتي باعث مي   

ادامـه تـسلط    توليد كننده را با ميل و رغبت و با آگاهي كاذب پذيرا شوند و همين امـر                  
توان از دو بعد مورد بررسي قـرار داد؛           آمريكاگرايي را مي  . كند  افراد بيگانه را تضمين مي    

شناسانه يا به عبارت ديگر، بعدي كه بر شيوه زندگي و ابعاد فرهنگـي و                 يكي بعد هستي  
 روابـط  و دوم، بعد. )177: 1390زاده،  كيوان حسيني، جمعه(كند اجتماعي آمريكايي تأكيد مي   

ـ فرهنگي جوامع آمريكا ماننـدآزادي       هاي فلسفي   شناسانه بر ويژگي    بعد هستي . خارجي
طلبي، توليد و انباشت ثروت، و        ها، تسلط بر طبيعت، قدرت      فردي، استثنا بودن آمريكايي   

هاي آزادي و فرديت در هم ادغام  در اين بعد، ويژگي. جدايي دين و سياست اشاره دارد
  .گرايي شده است ن آمريكايي، باعث يك حس امپرياليستي وسلطهشده و مفهوم استثنا بود

شـود و تمـدن       گرايي مـي    طلبي و رقابت همراه با توليد انبوه، باعث رونق ماده           قدرت
داري، بلكـه فراتـر از آن، ايـدئولوژي آمريكـايي             امروزه نه تنها بر مبناي الگوي سـرمايه       

بعد ديگر، . دهد ب را تشكيل ميصورت يك شيوه زندگي در آمده كه اساس تمدن غر    به
هاي خارجي آنهاست كه در ايـن نـوع روابـط، هميـشه خـود را حـق                    روابط و سياست  

هاي خود مانند جنگ كره، ويتنام، ايران، سومالي و عراق خـود              دانند و در تمام جنگ      مي
فه البته چنين مفاهيمي تحت تأثير فلس. )171: 1380موالنـا،  (كنند   را فرشته نجات بيان مي    

 ها در فيزيـك يـا تركيبـات    توانند مانند اتم گرايي قرار دارند كه معتقداست افراد فقط مي     ذره
 افراد پراكنده تشكيل شده و  جامعه از . )65: 1389في،  (شيميايي با هم ارتباط برقرار كنند       

هيچ نوع رابطه منسجم معنادار يا اخالقي با همديگر ندارند و ارتبـاط بـين آنهـا صـرفاً                    
يابند كـه فقـط بايـد بـه           اين افراد به تدريج در مي     . دادي، سرد و فاقد انسجام است     قرار

خود متكي باشند و هيچ ارزشي كه بتواند زندگي خود را براساس آن سازماندهي كننـد،              
پس طبق اين ديدگاه افراد هم از نظر اجتماعي و هم از نظر اخالقي متفرق               . وجود ندارد 
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شود، بلكـه از داشـتن يـك          راد نه تنها رسمي و قراردادي مي      در نتيجه رابطه اف   . شوند  مي
بنابراين وقتي اين حس عميق اخالقي از افراد        . شوند  حس عميق اخالقي هم محروم مي     

شود و ايمان ديني جاي خود را  گرفته شد، يك سري اخالقيات تصنعي جايگزين آن مي 
  .)146: 1387گنون، (هد د ناهنجاري سكوالر ميبه حضور غيراخالقي فردگرايي عقاليي 

از جملــه ( فرانكفــورت، پــسااستعمارگري مكاتــب فلــسفي مختلفــي ماننــد مكتــب
 طرفداران مكتب فرانكفـورت   . به مخالفت با آمريكاگرايي پرداختند    ) ره(و امام ) شناسي  شرق

ايي و رشـد      وارگي، غلبه ارزش مبادله     معتقدند كه آمريكاگرايي، منعكس كننده استحكام بت      
اين واژه بيانگر استاندارد شدن و تحقق كاذب فرديت         . اري اعضاي دولت است   د  سرمايه
ها شـكل بخـشيده و    هاي توده اين صنعت به سليقه و اولويت. هاي فرهنگي است   هويت

 بنـابراين . كنـد  با تلقين مطلوب بودن نيازهاي غيرواقعي، ناخودآگاه مردم را سازماندهي مـي        
هـاي    گرفتن نيازهاي واقعي يا حقيقي مفاهيم يا نظريه       فرهنگ آمريكاگرايي در جهت ناديده      

  .)309:  1386نوذري،(رود  فكري و رفتارهاي ضددولتي به كار ميهاي  بديل و روش
 آمريكاگرايي، به فرهنگ افراد تحميل شده و آنها را وادار بـه             آدورنو معتقد است كه   

 فرهنگي را تعيين مي     و در اين نوع فرهنگ انگيزه سود، ماهيت  اشكال         . كند  پذيرش مي 
نظريه پسااستعمارگرايي، مجموعه تحقيقاتي در زمينـه تـأثيرات         . )45: 1991آدورنو،  (كند  

: 2001 اشكرافت، اهلووالي،(استعمار اروپايي بر جوامع مستعمره است فرهنگي و سياسي 
شناسي   مردم فرهنگي، مطالعات چون هايي  گرايش همراه به پسااستعمارگرايي نظريه. )28

 معاصـر بـه   جهان دوگانة بندي طبقه تاريخي، شناسي مردم و معاصر فرهنگي ـ اجتماعي 
 مانـدگار  تأثيري استعمار كه دهد  مي نشان و كشاند  مي چالش به را مدرن و سنتي جوامع

 تحـت  كـشورهاي  در دانـش  از خاصـي  شـكل  توسـعة  و دولـت  تأسيس بر ساختارها، 
پـرداز    عنـوان يـك نظريـه       ادوارد سعيد بـه   . )85: 2001رندريا،  (گذاشت  جاي   بر استعمار

 معتقد است كه بازنمايي غرب از فرهنگ غيرغـرب مبنـي بـر ايـن                مكتب پسااستعماري 
است كه دانش درباره شرق، توليد و منتشر شده ايدئولوژي اروپايي است كـه دسـتاورد                

ولين عنوان ا   شناسي را به    شايد بتوان شرق  . جبري و قهري قدرت و توجيه استعمار است       
اين نظريه به جاي پرداختن بـه وضـعيت         . نماينده مرحله از نظريه پسااستعماري دانست     

هـاي    هاي ضداستعماري، به توليد گفتماني و متن        حاالت نقيض پس از استعمار و انگيزه      
ادوارد سعيد معتقد اسـت     . پردازد  استعماري يا به عبارت ديگر به هژموني استعماري مي        

شمول انقالب    شرط جهان   عنوان پيش   داري اروپايي به    ه سرمايه كه ظهور و گسترش جامع    
دانـد كـه      ايي تـاريخي مـي      اجتماعي است و در اين راستا وي استعمار اروپايي را پروژه          

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1393، 4شمارة ، پانزدهمسال 

  32

مانده  هاي عقب داري و تخريب صورت سازي شيوه توليد سرمايه  باعث تسهيل در جهاني   
مي وسيع از بينامتني، قـوانين و       شناسي به معناي نظام و سيست       شرق. نظام اجتماعي است  

. تواند در مورد شرق آموزش داد يا نوشت و يا حتي تجسم كرد              فرايندهاي است كه مي   
اين معنا نشانگر يك مقطع از تاريخ است كه در آن هرگونه تالش غرب براي شـناخت                 
يا برخورد مستقيم با جهان غيرغرب تنها با تن دادن يك برتري و تمايل غالـب ممكـن                  

در . »ما و آنهـا   «انگاري بين شرق و غرب و تبديل به تضاد بين             تمايل به دوگانه  . شود مي
شناسي براي بيان نوعي تسلط غـرب بـر شـرق بـه كـار              توان گفت كه شرق     اين معنا مي  

  .)45: 1995ادوارد سعيد، (رود  مي
شود كـه اسـتعمارزده را        هومي بابا معتقد است كه گفتمان استعماري طوري بيان مي         

شود كه  داند كه دچار فساد نژداي شده است و اين امر باعث مي        مانند يك جمعيتي مي   ه
استعمارگر با كاربرد عواملي مانند خشونت      . توجيه استعمارگر بر آن جامعه تصرف بيابد      

ها، استعمارگر و استمارزده،  ها و دانش و نهادينه كردن سلسله مراتبي ماندگار مانند سوژه  
شوند كه يك نوع رابطه بين اسـتعمارگر          يابد و اين امور باعث مي        مي متمدن و بدوي تجلي   

عنـوان   چـون و چـرا بـه      و استعمارزده پذيرفته شود و از اين به بعد استعمارزده بايد بـي            
، وبـستر   )1988(هبـديژ . )55: 1994هـومي بابـا،     (تصوير واژگون استعمارگر فـرض شـود      

 بحــث و خطــر )1985( و هوگــارت )1989( مــورلي و رابينــز )1975(، بيگزبــي )1988(
 يـا ليـويس بـه نقـل از وبـستر          . )47: 1380 استريناتي،(كنند  گرايي را گوشزد مي     آمريكايي

داننـد كـه در       واقعي اسـت و همـه مـي        معتقد است كه آمريكاگرايي يك پديده      )1988(
ي ترين فراينـدهاي    هبديژ معتقد است كه يكي از مهم      . ايم  معرض آمريكاگرايي قرار گرفته   

سازي آمريكاگرايي است، زيرا اين امر        كه به بروز نگراني منجر شده خصوصيت يكسان       
شـود    سـواد مـي     ريـشه و بـي      هاي بي   آور فرهنگي و استثمار توده      هاي خواب   باعث لذت 

 هـم دربـاره عواقـب       )1957( نويـسندگاني ماننـد اورل     افـرادي و  . )47: 1380استريناتي،  (
هوگـارت در  . رهنگ بومي و ملي خود نگـران بودنـد  فرهنگ آمريكاگرايي براي هنر و ف  

كـم بـه      آثار خود نشان داد كه جامعه طبقه كارگر كه بافتي منسجم و سنتي داشـت، كـم                
خوانده، كشانيده شد و بربريت با شكوه       » بربريت باشكوه «حيطه تسلط آنچه خود آن را       

 معتقد است كـه  )1973(داير. )42: 1380استريناتي، (گرايي است  هوگارت همان آمريكايي  
 شرايط اجتماعي اين پيام و در نتيجه جدا از عادات و            پذيرفتن يك پيام فرهنگي جدا از     

 پيوندد بـوكر    كند به وقوع نمي     رسوم قومي كه اساساً يك گروه اجتماعي را مشخص مي         
رنگ و استانداردي كه بـر محـور نفـوذ             آمريكاگرايي را با عنوان يك فرهنگ بي       )1969(
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 معتقـد اسـت كـه       )1983(فريـت . لويزيون و تبليغات استوار است، تعريف كرد      فزايندة ت 
ها شـد و      ه  هاي فرهنگي تود    پردازي  ناپذير خيال   كم بخش تفكيك    رؤياي آمريكاگرايي كم  

صورت يك هدف و نمادي بـراي لـذت در آورده             گرايي به   آمريكا خود را براي مصرف    
تواند جايگزين هر نـوع       مريكاگرايي مي هبديژ معتقد است كه پناه بردن به طيف آ        . است

هاي ايدئولوژيكي مانند شورش جوانان، افزايش جنايت و افول دين            مايه  تركيبي از درون  
لي وس بارها در سخنانش آمريكاگرايي را نقد كرده و ايـن            . )42: 1380استريناتي،  (شود  

داده اسـت   هاي جامعه صنعتي جديـد اسـت، را مـورد نقـد قـرار                 جنبه كه آمريكا مظهر  
  .)112: 1378جانسون، (
  

  روش پژوهش
محقـق بـا   . روش پژوهش در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي و بـا ابـزاز سـندكاوي اسـت     

بـه توصـيف، تحليـل و ارزيـابي ديـدگاه           ) ره(هاي امـام    مطالعه و واكاوي متون و نوشته     
  .پردازد درباره آمريكاگرايي و ضد آمريكاگرايي مي) ره(امام

  
  قيقهاي تح يافته

   به چه معناست؟)ره(ضد آمريكاگرايي در ديدگاه امام: سؤال اول
 بـا بـصيرت كامـل نـسبت بـه      )ره( گوياي اين مطلب است كه امـام  )ره(مطالعه آثار امام  

 )ره(آمريكاگرايي نگاه كرده است و يك حالت كامالً ضـدآمريكاگرايي در ديـدگاه امـام              
 را نسبت به واژه )ره(در ابتدا نگاه امامبراي تحليل اين سؤال الزم است كه    . زند  موج مي 

. توان يك حالت انزجـار از ايـن واژه را پيـدا كـرد                مي )ره(در آثار امام  . آمريكا بيان كرد  
 ،)119 :16ج   ،صـحيفه امـام   ( »ابرجنايتكـار تـاريخ   «آمريكا را با صفاتي همچـون       ) ره(امام

ــساد ام« ــام( »الف ــزرگ« ،)437 :15، ج صــحيفه ام ــيطان ب ــامصــحيفه( »ش  ،)489 :10، ج  ام
دشمن شـماره   « )179 :15، ج   صحيفه امام ( »توز مستضعفان جهان   خوار دشمن كينه   جهان«

چپاولگر «و   )292 :16ج  ،  صحيفه امام (» دشمن اسالم  «)373: 10ج   ،صحيفه امام ( »اول بشر 
 ييآمريكاهاي   سياستاعتقاد دارد   وي  . كند  بيان مي  )430 :21، ج   صحيفه امام ( »المللي بين

هـا   البته اين عتـاب . )296 :11، ج صحيفه امام( با اصل عدالت و حقوق بشر مخالف است     
حساب دولـت   ) ره(از ديدگاه امام  .  نه شهروندان  ست، خطاب به دولتمردان آمريكا    مطلقاً

ما به هيچ وجه ملت آمريكا را تحقيـر         «: گويند ايشان مي . آمريكا از ملت آمريكا جداست    
  .)162 :11، ج امصحيفه ام( »ايم نكرده
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هـاي آنهـا بـدبين بـوده و           هميشه نسبت به آمريكاگرايي و سياسـت      ) ره(امام خميني 
در انديـشه ايـشان     . دانـد   ها در تمام ابعاد زندگي مي       حضور ايشان را عامل بدبختي ملت     

آمريكا در ايران موجب بدبختي ملت، وابستگي كشور و ضعف تجارت           فرهنگ  حضور  
خواهـد مـا را مـستعمره خـود       مـي ،خواهد ما را از بين ببرد   يآمريكا م «. و زراعت است  

بكند و تمام حيثيت ما را، حيثيت اسـالمي مـا را ، حيثيـت ملـي مـا را و ذخـاير مـا را                          
 با بـصيرت كامـل نـسبت بـه          )ره(امام. )181 :16، ج   صحيفه امام ( »خواهد از بين ببرد    مي

دهد كه اين نـوع كـشورهاي        ها و بخصوص آمريكاگرايي هشدار مي      دوستي با ابرقدرت  
گاه به عهد و پيمان خود وفادار نيستند و فقط بـه منـافع خودشـان فكـر            استعمارگر هيچ 

هـاي آمريكـا ضـعف و        كنند و معتقد است كه با توسل به دامن فرهنـگ و سياسـت              مي
هـا بـراي شـباني و حفـظ منـافع خـود              ها درنده  ناتواني خود را برمال نسازيد و از گرگ       

شان اقتضا كند، همه وفـاداران و دوسـتان          ها هر لحظه كه منافع     ابرقدرت. طلبيداستمداد ن 
كنند و پـيش آنـان دوسـتي و دشـمني، نـوكري و صـداقت، ارزش و              خود را قرباني مي   

ترين مالك آنها است و به صراحت و در همـه جـا       مفهومي ندارد، بلكه حفظ منافع مهم     
  .)932: 2صحيفه امام، ج (گويند  از آن سخن مي

مبـارزه بـا فرهنـگ آمريكـايي و آمريكـاگرايي بـه چـشم            ) ره(در اكثر سـخنان امـام     
 را  آمريكـا )ره(امـام . )410 :7، ج   صحيفه امام ( »آمريكا دشمن ماست  «براي مثال   . خورد مي

 در جـاي ديگـر      )ره(امـام  .)373 :10صحيفه امام، ج    (داند   ميدشمن شماره اول بشر و ما       
 باشـد   انخوار، بزرگترين دشمن اسالم و مسلمانان جهان مـى        آمريكاى جه كند كه    بيان مي 

گر، دشمن شماره يك است و به خون اسـالم            آمريكاى حيله « ،)305 :15صحيفه امام، ج    (
فرماييد   در جاي ديگري مي)ره(امام .)179 :21صحيفه امام، ج  (» و استقاللشان تشنه است   

آمريكا بـراى سـيطره     . ن است آمريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جها        «
سياسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خويش بر جهـان زيـر سـلطه، از هـيچ جنـايتى                    

 )ره(اگر به جمالت بـسيار رسـاي امـام    .)212: 13صحيفه امـام، ج   (» نمايد  خوددارى نمى 
توان دريافت كه دشمني آمريكا در تمام ابعاد است و شايد بتوان گفت كه  دقت شود، مي

 بـه   )ره(رين دشمني آمريكا نسبت به اديان و به خصوص دين اسالم است كه امـام              ت  مهم
 ،دشمن همه اديـان اسـت     معتقد است كه آمريكا     ) ره(امام. خوبي اين را بيان كرده است     

گاه نسبت به اديان توجهي نداشته است و چيزي جز منـافع             هيچ آمريكا   .حتى مسيحيت 
و ذات  در   )ره(براسـاس ديـدگاه امـام      .)312 :17صـحيفه امـام، ج      (خواهـد    خودش نمي 

صحيفه امـام، ج    ( زند   موج مى ) ص(سرشت آمريكا، كينه و دشمنى با اسالم ناب محمدى        

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره( منظر امام خمينيهاي مبارزه با آن از فرهنگ آمريكايي و راه

  35

زيـرا اسـالم   ، د هستنآمريكا و اسرائيل با اساس اسالم دشمن كند كه     و تأكيد مي   )52 :21
 )ره(به سـخنان امـام    اگر  . )28: 19صحيفه امام، ج    (شود   هايشان مي  چپاولگرىمانع آنها از    

 بـا آمريكـا،   )ره(توان دريافت كه علت دشمني امام با ديد منطقي و عميقي نگاه شود، مي  
داند كـه اگـر فرهنـگ آمريكـايي و           مي) ره(همان آمريكاگرايي و فرهنگ آنهاست و امام      

توانـد در برابـر نفـوذ فرهنـگ بيگانـه و       مصرفي بر ملتي حاكم شود، آن ملت ديگر نمي        
حفظ كند و همـين امـر سـرآغاز تزلـزل           ) فرهنگ الهي (رهنگ اصيل خود را     شيطاني، ف 

 بـا ديـد تحليلـي نگـاه شـود،           )ره(اگر به جمالت امـام    . فرهنگ و هويت او خواهد شد     
.  بزرگوار بوده است   )ره(هاي امام  توان گفت كه مبارزه با آمريكاگرايي سرلوحه برنامه        مي

  .)125 :17، ج صحيفه امام( »ه آرام باشدخواهد منطق آمريكا نمي« :فرمايند ايشان مي
آمريكا را عامل اصلي جنگ تحميلي، حمله دولت عربـستان          ) ره( امام 1366در سال   

در اويـل دهـه     ) سازمان منحله مجاهدين خلـق    (هاي منافقين    به زائران ايراني، ترورهاي   
 آمريكـا   هـر جـا   «: گوينـد  داند و مي   هاي كردستان و بسياري از مناقشات مي       ، ناآرامي 60

 »فرستد كه الاقل بـين مـردم نفـاق بياندازنـد           اش را مي   نتواند خودش دخالت كند ايادي    
 رأس  معتقد است كه مسئله مواجه با آمريكا بايـد در         ) ره(امام. )125 :18، ج   صحيفه امام (

تمـام  «: گويـد  در جاي ديگـر مـي     . )393 :10، ج   صحيفه امام (باشد  تمامي مسائل اسالمي    
غرب را    ايشان چنين هم. )412 :1، ج   صحيفه امام ( »لمين از آمريكا است   هاي مس  گرفتاري

هاي شـرق از جانـب       تمام گرفتاري « :عتقد است كه  داند و م   ماندگي شرق مي   عامل عقب 
. )414 :19، ج   صـحيفه امـام   ( ».هـاي مـا از آمريكاسـت       االن تمام گرفتـاري   . اجانب است 

ايشان اعتقاد دارند   . )195 :21، ج   صحيفه امام ( ».اي نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم       لحظه
. )193 :1، ج صـحيفه امـام  ( آمريكا به اين زودي دست از سر ملت ايران برنخواهد داشت  

 سـال بعـد   200آمريكا براي درازمدت تا     «: گويد رود و مي    حتي فراتر از اين مي     )ره(امام
 ايـن رابطـه را      )ره(امـام . )203 :15، ج   صحيفه امـام  ( ».هم ممكن است برنامه داشته باشد     

خيال نكنيد روابط با آمريكا يك  «: بينند خوانند و منفعتي در آن نمي      رابطه گرگ و بره مي    
خواهند از مـا     چيزي است كه براي ما صالحي دارد اين رابطه مثل گرگ و بره است مي              

 هشياري  با) ره(امام. )360 :10، ج   صحيفه امام ( ».خواهند چيزي به ما بدهند      نمي ،بدوشند
داند، رابطه يك غارت شده بـا         رابطه با آمريكا را رابطه ظالم و مظلوم مي         و آگاهي كامل  

مـا  . خواهيم چـه كنـيم   آنها به رابطه با ما احتياج دارند ما رابطه با آمريكا را مي           «: غارتگر
 كند كه  و به مسئوالن توصيه مي    . )357 :7، ج   صحيفه امام ( »چه احتياجي به آمريكا داريم؟    

جمهوري اسالمي ايـران    «: هاي مقدس و الهي و اسالمي دست برنداريد        گاه از آرمان   هيچ
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 »هـاي مقـدس و الهـي خـود دسـت بـردارد             نبايد تحت هيچ شرايطي از اصول و آرمان       
  .)155 :21، ج صحيفه امام(

هـاي آمريكـا و       كامالً نسبت به برنامـه     )ره(بريم كه امام   هاي باال پي مي    براساس يافته 
كاگرايي واقف بوده و هميشه با بصيرت كامل نسبت به آمريكاگرايي هـشدارهاي الزم               آمري

 بارهـا از واژه آمريكـا       )ره(كه در سخنان امـام     بايد توجه داشت كه با اين     . كرد را بيان مي  
 با فرهنگ آمريكاگرايي و ترويج اين فرهنگ در بين          )ره(استفاده شده، اما مشكل اصلي امام     

 و حل بحران رابطه ايرانمعتقد است كه كليد ) ره(بر اين اساس امام. ستها افراد ديگر ملت  
 كه آمريكا از اشتباهات خود دست بردارد و در مسير انسانيت قـرار               است  در اين  آمريكا
اهللا روزي برسد كه آنها به اشتباه خود پي ببرند و در مسير انـسانيت و                 مگر انشاء «. بگيرد
  .)434 :21، ج صحيفه امام( ». ديگران واقع شونددوستي و احترام به حقوق انسان

  
  چيست؟) ره(هاي نفوذ فرهنگ آمريكاگرايي از منظر امام روش: سؤال دوم

  كه مطالعات گسترده استعمارگران در اوضـاع مـشرق زمـين و اساسـاً              معتقدند) ره(امام
ي هاي خـارج   ه و توطئه بزرگ براي نفوذ قدرت      لشناسي، حي   ايران شناسي خصوصاً  شرق

معتقد است  ) ره(امام )156: 10صحيفه نور، ج  ( و غارت و چپاول هر چه بيشتر بوده است        
ها به خصوص آمريكا كه در رأس آنها قـرار دارد، از هـر فرصـتي اسـتفاده                    كه ابرقدرت 

تـوان گفـت كـه        مـي ) ره(براسـاس آثـار امـام     . كند تا كشورها را مستعمره خود كنند        مي
 هجـوم   -1: نـد نك را به چهار روش تقسيم       آمريكاگرايي   فرهنگ نفوذهاي    شيوه )ره(امام

 هجـوم فيزيكـي و      -4 هجـوم موذيانـه و نفـوذ و رخنـه          -3 هجوم فرهنگي    -2تبليغي  
مسلمانان و مستضعفان جهان عليه     در همين راستا معتقدند براي اين كه        ) ره(امام. نظامي
كـه   شوند، بايـد بداننـد        بتوانند در قيام پيروز    گران جهاني و مستكبران جهانخوار     چپاول
هاي تبليغاتي خودشان و يا بـه وسـيله           از راه ارعاب و تهديد يا به وسيله بوق         استعمار نوعاً

در . )19 :18صحيفه نور، ج    (كنند عمال مزدور بومي خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا مي          
ـ  تـر و خطرنـاك      بـسيار شـكننده    ،، شيوه تبليغـي و فرهنگـي دشـمنان        )ره(نظر امام  ر از  ت

 شـيوه   رتبه دوم قائل است و    نفوذ و رخنه     براي روش    )ره(امام. استهاي فيزيكي    شيوه
تـوان گفـت كـه       بـرهمين اسـاس مـي      .دهـد   را در مرحله آخر قرار مي      نظامي و فيزيكي  

 بـه  فقـط  ريز در،  كند شيوه نفوذ فرهنگ آمريكاگرايي را به چهار شكل بيان مي          )ره(امام
 ينظام از كه يفرهنگ استعمار و رخنه و نفوذ و انهيموذ وذنف ،يغاتيتبل شكل سه حيتوض
  .است شكل سه نياي راستا در پژوهش نيا هدف رايز شود يم پرداخته هستند تر مهم

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره( منظر امام خمينيهاي مبارزه با آن از فرهنگ آمريكايي و راه

  37

   روش تبليغاتي- 1
هـاي نفـوذ فرهنـگ       يكـي از شـيوه     )ره(توان گفت كه امام    مي) ره(براساس آثار امام  

معتقد است ما با ايـن      ) ره(امام. داند باطي مي آمريكاگرايي را از راه تبليغات و وسايل ارت       
كه دست دشمن را از لحاظ حضور فيزيكي از كشور قطع كرديم، اما دشمن زمـاني كـه                  

ما اكنـون   «. كند تواند حضور فيزيكي داشته باشد، تهاجم تبليغاتي خود را شروع مي           نمي
اجم تبليغاتي تمام   ها را از كشور خود كوتاه كرديم، مورد ته         در اين زمان دست ابرقدرت    

هـا كـه     هـاي بـزرگ هـستيم، چـه دروغ و تهمـت            هاي گروهي وابسته به قـدرت      رسانه
ها به ايـن جمهـوري اسـالمي نوپـا نـزده و              گويندگان و نويسندگان وابسته به ابرقدرت     

هاي منطقه اسالمي كه به حكم اسالم بايد دست اخـوت            االسف اكثر دولت   زنند؛ مع  نمي
اند و همـه در خـدمت جهـانخواران از هـر      م برخاسته با ما و اسال   به ما دهند به عداوت    

داننـد   اند و قدرت تبليغاتي ما بسيار ضعيف و ناتوان است و مي    طرف به ما هجوم آورده    
  .)191 :21صحيفه نور، ج (» چرخد كه امروز جهان روي تبليغات مي

ـ        هاي مهمي كه در قرن اخير، خـصوصاً        از توطئه  يـژه پـس از     و ه در دهـه معاصـر و ب
دار بـا ابعـاد مختلـف بـراي         خـورد، تبليغـات دامنـه      پيروزي انقالب آشكارا به چشم مي     

معتقد است كه   ) ره(امام. صوص ملت ايران از اسالم است     به خ ها و    يوس نمودن ملت  أم
گونـه فعاليـت بـراي       از جمله مسائلي كه به مسلمانان و مستضعفان جهـان اجـازه هـيچ             

افتـادگي    حـال ركـود و عقـب      در دهد و آنان را    ارگران را نمي  خروج از قيد و بند استعم     
زدگـان يـا بـه امـر      زدگـان و شـرق   اي است كـه غـرب    تبليغات همه جانبه  ،دارد نگاه مي 
انـد و    ها يا كوتاه نظري خـود در سراسـر كـشورهاي اسـالمي بـه راه انداختـه                  ابرقدرت

 )هـا  آمريكـايي (هـا   بي است و غرغرباندازند كه علم و تمدن و پيشرفت مختص به   مي
نژاد برتر هسستند و ديگران نژاد پست و ناقص هستند و ترقي آنـان در اثـر واال نـژادي           

 كوشـش   بنـابراين .  در اثر نقص نژادي است     كشورهاي شرقي افتادگي   آنان است و عقب   
داري غـرب    بايـد وابـسته بـه سـرمايه     ، بنابراين ملت شرقي   فايده است  براي پيشرفت بي  

ــ ــز را باشــند و باي ــه د همــه چي ــشرفت  از جمل ــانون، پي ــم، تمــدن، ق ــرهعل را از  و غي
 اجناسي  اگرآورد كه     در همين راستا اين مثال را مي       )ره(امام. ندهاي غرب بگير   ابرقدرت

صحيفه نـور،  (شوند  مي پيدا خريداران زيادي براي خريد آن    ، اسم غربي به آن بگذارند     را
هـا بـا مـا خـوب         ها و غربي   دانيم كه شرقي   ما مي «فرمايند   در جايي ديگر مي   . )89 :18ج  

خواهند و دليلش هم وضعي اسـت كـه          نيستند و نخواهند بود و خير و صالح ما را نمي          
كننـد و ايـن بـه        هايي كه در دنيا هستند بر ضد ما تبليـغ مـي            بينيد كه اكثر جناح    شما مي 
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ند به اسـالم عمـل      خواهند و هر كشوري كه بخواه      خاطر آن است كه آنها اسالم را نمي       
بـا توجـه بـا نتـايج بـاال      . )163 :18صحيفه نـور، ج  (» گيرد  مورد تهاجم آنها قرار مي     ،كند
نسبت به كشورهاي اسـتعمارگر و بـه خـصوص          ) ره(توان گفت كه در اكثر آثار امام       مي

فرهنگ آمريكا يا آمريكاگرايي بدبين است و با هشياري كامل به تبليغـات آنهـا واكـنش           
امروزه اكثر مكاتب فلسفي مانند مكتب انتقادي يـا فرانكفـورت و نظريـه              . هدد نشان مي 

استعمارگرايي با اين امر موافق هـستند كـه يـك راه نفـوذ فرهنـگ مـصرفي و تجـاري                    
  .هاي ارتباط جمعي است آمريكاگرايي، رسانه

   موذيانه و نفوذ و رخنه هجوم- 2
رايي را روش نفـوذ و رخنـه        هاي نفوذ فرهنگ آمريكـاگ     يكي ديگر از روش   ) ره(امام

معتقد است كه كشورهاي استعمارگر براي حفظ فرهنـگ         ) ره(امام. داند افراد خودي مي  
كنند كه بـين مـردم خودشـان تفرقـه           خود، افراد را از همان كشور مستعمره انتخاب مي        

كـه   به مجـرد ايـن    ...   نصيحت من به نسل حاضر و آينده       :فرمايند مي) ره(امام. ايجاد كند 
 ، بذر نفاق بين آنان افكند     ،فرد يا افرادي را ديدند كه با گفتار يا رفتار خود درصدد است            

او را ارشاد كنيد و اگر تـأثير نكـرد از او رويگـردان شـويد و او را بـه انـزوا كـشانيد و                   
 تـوان بـه آسـاني گرفـت         سرچـشمه را مـي     زيـرا  گسترش پيدا كنـد،   توطئه  كه  نگذاريد  

 بايد هوشيار و مراقـب    : فرمايد كه  يا در جايي ديگر مي     .)24 و   19: 1368 ،نامه امام  وصيت(
 باشيم و با احساس اولين قـدم نفـوذي بـه مقابلـه برخيـزيم و بـه آنـان مهلـت ندهيـد                       

 .)18: 1368نامه امام،  وصيت(
   استعمار فرهنگي- 3

 )ره(امـام . ترين شيوه آمريكاگرايي روش استعمار فرهنگي است  مهم)ره(از منظر امام 
تـر از همـه بيـداري        تالش مسلمانان را براي بازگشت به هويت اسـالم راسـتين و مهـم             

كشيدن فرهنـگ      چالش   ن نوعي خودآگاهي تمدني و به     يمبي،  اسالمي در جوامع اسالمي   
هاي اخيـر بـه حـدي اسـت كـه برخـي              اهميت فرهنگ در تحول   . ددان  مي آمريكاگرايي

گوينــد؛ بــسياري نيــز، قــرن  مــي  خنســ) فرهنگــي(انديــشمندان از ظهــور قــاره شــشم 
آبـادي،    سـينايي و ابـراهيم    (نامنـد     هاي فرهنگـي مـي      ويكم را قرن فرهنگ و پارادايم      بيست
به تعبير مانوئـل كاسـتلز، نبردهـاي فرهنگـي، نبردهـاي قـدرت در عـصر                 . )109: 1384

بخـش،   عنـوان يگانـه منبـع هويـت        اطالعات هستند و با تـضعيف موقعيـت دولـت بـه           
عنوان منبـع اصـل هويـت        دهند به   مي ي فرهنگي كه مقاومتي جديد را سازمان      ها  جماعت

  .)88: 1380كاستلز، ( شوند پديدار مي
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توجه خاصي به فرهنگ دارد و معتقد است كه آمريكا از آنجايي كه             ) ره( خميني امام
  امـام .گيـرد  ترين روش خـود را بـه كـار مـي     تواند حضور فيزيكي داشته باشد، مهم     نمي

صـحيفه  ( هاست هاي بزرگ ابرقدرت    از نقشه  ،استعمار فكري معتقد است كه    ) ره(خميني
ي خـود را    فرهنگ اسـالم، مقاصـد اسـتعمار      كردن  تضعيف  و از طريق     .)163: 2 نور، ج 

 كردن مسلمين كار دشمن بـوده اسـت      هاي اصيل و منفعل    تخريب ارزش و   كند تامين مي 
آمريكاگرايي و اسالم، مأموريت اصلي      شكست فرهنگ    ، بنابراين )253: 2 صحيفه نور، ج  (

ترين نقـش آمريكـاگرايي از بـين         وي معتقد است كه مهم     .)248: 2 صحيفه نور، ج  (است  
گـاه آرام نخواهـد    كند كـه آمريكـا هـيچ    بردن فرهنگ ايراني ـ اسالمي است و تأكيد مي 

) ره(خميني امام. كه افراد را از هويت ايراني ـ اسالمي خود بيرون ببرد  نشست، مگر اين
گاهي ناشيانه و با صراحت به اين كه احكام اسالم كه هـزار             «فرماييد   در همين راستا مي   

تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند يا           نمي ،و چهارصد سال قبل وضع شده است      
آن كه اسالم يك دين ارتجاعي است و با هر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است و در              

امثـال ايـن     شورها از تمـدن جهـاني و مظـاهر آن كنـاره بگيـرد و              شود ك  صر نمي اين ع 
تمام مباحث  . )177 :21صحيفه نور، ج    (» ...آميز تبليغات ابلهانه و گاهي موذيانه و شيطنت      

 بر نقش و حفظ اسالم تأكيد دارند و سـعادت و            )ره(باال بر اين نكته تأكيد دارند كه امام       
تأكيد دارد كه دشمن ما را تا زماني كه از ) ره(امام. دانند شقاوت جوامع را در فرهنگ مي

 )ره(امام. هاي معنوي و الهي خود دست نكشيم، رها نخواهد كرد          ها و ارزش   همه هويت 
نكته مهمى كه همه ما بايد به آن توجـه كنـيم و آن را اصـل و                  «: فرمايد در اين زمينه مي   

ن ما و جهانخواران تا كى      اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنا          
به يقين  . كنند و تا چه مرزى استقالل و آزادى ما را قبول دارند            و تا كجا ما را تحمل مى      

بـه  . شناسـند  مان نمى  هاى معنوى و الهى    ها و ارزش   آنان مرزى جز عدول از همه هويت      
 شما را از    كه دارند مگر اين   گفته قرآن كريم، هر گز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمى            

  .)90: 21  صحيفه امام، ج(» دينتان برگردانند
  

  دهد؟ مي آمريكاگرايي چه راهبردهايي را ارائه  براي مبارزه با فرهنگ)ره(امام: سؤال سوم
راهبردهاي مختلفي را براي مبارزه با آمريكـاگرايي از جملـه،           ) ره(توان گفت كه امام    مي

لگوشدن اسـالم سياسـي و تـشيع        ، ا  و سياسي  احيا مجدد اسالم به مثابه مكتبي اجتماعي      
احيـا و ظهـور     ،  المللـي   شدن آن در سطح بين     دهنده نظام حكومتي و مطرح     عنوان ارائه  به

، )گرايـي  امـت (طرح انديشه اتحـاد جهـان اسـالم         ،  هاي اسالمي و انقالبي    نهضت مجدد
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هـا را بـه دو      توان ايـن راهبرد    اما مي .  بيان كرده است   بازبيني رابطه جهان اسالم و غرب     
 فرهنـگ  كـه  اسـت ي  اسـالم ي  رانيا فرهنگ حفظ -2،  ينيد ديعقا بهي  بنديپا -1: بخش
ي معرف) ب ،يفرهنگ استقالل نيتضم) الفي ها مجموع ريز به خودشي رانياي ـ  اسالم

 )ـهـ  ،يخودباور )د ،جهان نيمحروم و نيمسلم تيهوي  اياح )ج ،اسالم احكام درست
كي پايبندي به عقايد ديني و ديگري حفظ فرهنگ ايرانـي           ؛ ي يتيترب نظام ساختار اصالح

  :شود كه در زير به توضيح آنها پرداخته مي.ـ اسالمي 
   پايبندي به عقايد ديني- 1

هاي آمريكاگرايي، سست كردن اعتقـادات دينـي         معتقد است كه يكي از راه     ) ره(امام
ه غـرب نـسبت بـه       نشيني از عقايد ديني خود، تمايل و طمع        به محض عقب  . افراد است 

اگـر ملـت ايـران از       «فرمايند   در همين راستا مي   ) ره(امام. شود تهاجم فرهنگي شروع مي   
همه اصول و موازين اسالمي و انقالبي خود عدول كند و خانه عزت و اعتبـار پيـامبر و          

هاي خود ويران نمايند، آن وقت ممكن است  السالم ـ را با دست  ائمه معصومين ـ عليهم 
فرهنگ بـه رسـميت بـشناسند،        عنوان يك ملت ضعيف و فقير و بي        ن او را به   جهانخوارا

ولي در همان حدي كه آنها آقا باشند ما نوكر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعيف، آنها ولـي                  
و قيم باشند ما جيره خوار و حافظ منافع آنها، نه يك ايران با هويت ايرانـي ـ اسـالمي،    

آمريكا و شوروي صادر كند؛ ايرانـي كـه ارابـه سياسـت             اش را    بلكه ايراني كه شناسنامه   
آمريكا و شوروي را بكشد و امروز همه مصيبت و عـزاي آمريكـا و شـوروي، شـرق و                  

الحمايگي آنان خارج شـده اسـت كـه          غرب در اين است كه نه تنها ملت ايران از تحت          
  .)90: 12 ج ،صحيفه امام(» كند ديگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت مي

نكته مهمى كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آن را اصـل               كند كه     تأكيد مي  )ره(امام
قرار دهيم اين است كـه دشـمنان مـا و           براي مبارزه با آمريكاگرايي      سياست خود     پايه و

كنند و تا چه مرزى اسـتقالل و آزادى مـا را    جهانخواران تا كى و تا كجا ما را تحمل مى     
كنـار  به يقين آنان مرزى جز       در پاسخ به اين سؤال معتقد است كه          )ره(ماما. قبول دارند 

به گفتـه   . شناسند مان نمى  هاى معنوى و الهى    ها و ارزش    از همه هويت   گذاشتن و دوري  
كـه شـما را از        مگـر ايـن    ،دارند قرآن كريم، هر گز دست از مقاتله و ستيز با شما بر نمى            

با توجه به استعمار فرهنگي در راستاي سست        . )90: 21  صحيفه امام، ج  ( دينتان برگردانند 
 بارها بر حفظ عقايـد      )ره(كردن عقايد ديني و به تبع آن از بين بردن چنيين عقايدي امام            

هـا در زمينـه      ـ اسالمي تأكيد داشته و معتقد است كه ابرقـدرت          اسالمي و هويت ايراني   
راد را به بـصيرت و هـشياري كامـل          نابودي اسالم و مسلمين با هم متعهدند، بنابراين اف        
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امروز با جمود و    . نبايد غفلت نمود  . امروز خدا ما را مسئول كرده است      «. كند دعوت مي 
گـويم   من باز مي  . سكون بايد مبارزه كرد و شور و حال حركت انقالب را پابرجا داشت            

ـ                        ت همه مسئوالن نظام و مردم ايران بايد بداننـد كـه غـرب و شـرق تـا شـما را از هوي
نـه از ارتبـاط بـا    . تان ـ به خيال خودشان ـ بيرون نبرند، آرام نخواهنـد نشـست     اسالمي

متجاوزان خشنود شويد و نه از قطع ارتباط با آنـان رنجـور، هميـشه بـا بـصيرت و بـا                      
اي آرام گذاريد،    چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنان را آرام نگذاريد كه اگر لحظه             

مبـارزه  ) ره(بر همين اساس امام   . )932: 12صحيفه امام، ج    (» گذارند اي آرامتان نمي   لحظه
داند و قيام بر عليـه اسـتكبار را قيـام در راه خـدا                با آمريكاگرايي را يك مسئله الهي مي      

خـداى  «: انـد  آورده» قل انّما اعظـم بواحـدة ان تقومـواهللاِ        «ايشان با اشاره به آيه      . داند مي
سرمنزل تاريك طبيعت تا منتهـاى سـير انـسانيت را بيـان             تعالى در اين كالم شريف، از       

. هايى است كه خداى عالم از ميان تمام مواعظ انتخـاب فرمـوده             كرده، و بهترين موعظه   
 خودخواهى و ترك قيام براى خدا ما را بـه           .... اين كلمه تنها راه اصالح دو جهان است       

كرده و كشورهاى اسالمى را زير      اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره            
بارهـا در طـول     ) ره(حـضرت امـام   . )22 و 21: 1  صحيفه امام، ج  ( ». نفوذ ديگران درآورده  

اى  مبـارزه ،  )آمريكـاگرايي (مبارزه بين ما و فرهنگ آمريكا     مبارزه با يادآوري اين نكته كه       
اسالمي و الهـي  تالش نمود تا ماهيت ، )105: 11  صحيفه امـام، ج  ( بين كفر و اسالم است    

استكبارستيزي را به ملت ايران گوشزد كند تا بر اثر غفلت، سطح مبارزه تا كسب منـافع                 
  .نيابد مادي و غيرالهي تنزل

   ايراني اسالميحفظ فرهنگ - 2
هاي اصلي مبارزه با آمريكاگرايي را كه شايد تمـام            يكي ديگر از راه   ) ره(امام خميني 

فرهنـگ را هـم     ) ره(امام. داند  فظ فرهنگ اسالمي مي   شود، ح   ابعاد ديگر را هم شامل مي     
زيرا اگر فرهنگ يـك  . دانند هاي ملت مي    ها و هم مبدأ تمام بدبختي       مبدأ همه خوشبختي  

كنند، در آينده، مضر به حـال         ملت ناصالح شد، جواناني كه براساس آن فرهنگ رشد مي         
را بـراي فرهنـگ     » فرهنـگ اسـتعمار   « عبـارت    )ره(امـام خمينـي   . آن ملت خواهند بـود    

ريزي كشورهاي بيگانه در پي تحول فرهنگـي يـك    برند كه با برنامه ايي به كار مي    جامعه
 )ره(يدر مقابل چنانچه فرهنگ ملتي، فرهنگ صحيح و به تعبير امام خمين           . جامعه برآيند 

تـالش رژيـم    ) ره(امـام . باشد، نافع به حال اهل ملت خواهد بـود        » فرهنگ حق و الهي   «
دانستند و وظيفه خود را مقابله با اين جريان و بـه   ستعماري كردن فرهنگ مي پهلوي را ا  

: 1372اسدي مقـدم،    (شمرند    تعبير ديگر، تبديل فرهنگ ملت به فرهنگ حق و الهي برمي          
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فرهنـگ  . دهـد   اساس استقالل يك كشور را فرهنگ آن شـكل مـي          ) ره(از نظر امام  . )20
اس استقالل يك ملـت اسـت و لـذا          اساس ملت است، اساس مليت يك ملت است، اس        

در . )40: 6صـحيفه نـور، ج   (تالش دشمن اين است كه فرهنـگ مـا را اسـتعماري كننـد       
اي عميـق برخـوردار اسـت كـه در حـوزة آن، همـه                 ، فرهنگ از گستره   )ره(انديشة امام 

، فرهنگ اسالمي فراتر از     )ره(در نگرش امام راحل   . شوند  ها تعريف مي    رفتارها و نگرش  
فرهنـگ را كارخانـه     ) ره( امـام  . بيان شـده اسـت     افرادي است كه تاكنون از سوي       تعاريف
اي اسـت از      فرهنـگ سـايه    ... سـازي اسـت     فرهنگ يك كارخانه آدم    «داند  سازي مي   آدم

  .)236 :6صحفية نور، ج (» نبوت
درباره «: اند  در ارتباط با لزوم هوشياري نسبت به انحراف در فرهنگ فرموده          ) ره(امام
دانيم اگـر انحرافـي در فرهنـگ يـك      دانيد و مي مي. هر چه گفته شود، كم است  فرهنگ  

ها و مقامات آن رژيـم در صـراط مـستقيم انـساني و الهـي                  رژيم پيدا شود و همه ارگان     
پايبند باشند و بر استقالل و آزادي ملت از قيود شـيطاني عقيـده داشـته باشـند و آن را                     

هاي ارزنده آن پايبند باشـد، ديـري          سالم و خواسته  تعقيب كنند و ملت نيز به تبعيت از ا        
نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه غلبه كنـد و همـه را خـواهي نخـواهي بـه                    

خروج از فرهنگ بدآموز غرب و جايگزين شـدن فرهنـگ آموزنـده             ... انحراف بكشاند   
ه بـراي   ها آنچنان محتاج تالش و كوشش است كـ          اسالمي، ملي و انقالبي در تمام زمينه      

براي حفـظ فرهنـگ     ) ره(امام .)40: 6صحيفه نور، ج    (» آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد     
احيـاي  ،   معرفـي صـحيح احكـام اسـالم        فرهنـگ،  تضمين استقالل    از راهبردهايي مانند  

بـرد     نام مـي   صالح ساختار نظام تربيتي   ، ا  باوري  ود، خ هويت مسلمين و محرومين جهان    
  :شود رداخته ميكه در زير به توضيح آنها پ

  فرهنگتضمين استقالل ) الف
ترين راه تضمين استقالل يـك ملـت و رهـايي كامـل آن از دام                  ، مهم )ره(امام راحل 

در همـين راسـتا   ) ره(امـام . دانـد   اصالح و استقالل فرهنگ آن ملت مـي     آمريكاگرايي را 
 قضية تربيت يك ملت به اين است كه فرهنـگ آن ملـت، فرهنـگ صـحيح                «فرمايند   مي

اگر  ملت عزيز ايران و ساير كشورهاي مستضعف جهان،       «. )74: 7  نور، ج  هصحيف( ».باشد
 اي جـز    هاي بزرگ تا آخـر نجـات پيـدا كننـد، چـاره              آميز قدرت   بخواهد از دام شيطنت   

تربيت صحيح  كلي  طور  به .)267: 15 ج ،صحيفه نور ( اصالح فرهنگ و استقالل آن ندارند     
وجه جدي به فرهنگ اسـالمي و شناسـايي خطـر هجـوم             ، بدون ت  )ره(از نظر امام راحل   

 تـا وقتـي كـه يـك ملـت           لذا. پذير نيست   فرهنگ بيگانه و انحرافات ناشي از آن، امكان       
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هاي وارداتي را نشناسد، هرگز از دام شياطين رها نخواهد            هاي استعمار و فرهنگ     ويژگي
گران   ت راه نفوذ سلطه   كند و در نهاي     چه كه نظام تربيتي صحيح را تضمين مي         لذا آن ،  شد

  .ساز اسالم است بندد، فرهنگ آدم را مي
   احكام اسالمدرستمعرفي ) ب

،  و براي حفظ فرهنگ در مقابل با آمريكاگرايي        يكي از اهداف مهم در دفاع فرهنگي      
هـا در جوامـع       انـسان  هاي به منظور عرضه و معرفي احكام اسالم اسـت تـا             ايجاد زمينه 

 )ره(امـام . بـشناسند  آلـود اسـالم را      هـاي غـرض     م و پيرايـه   مختلف بتواننـد بـدون ابهـا      
.  وجود آوردند، برطـرف سـازيم       به اسالم به     ظفيم ابهامي را كه نسبت    ؤما م «: فرمايند مي

ما بايد خود و نـسل      . توانيم انجام بدهيم    تا اين ابهام را از اذهان نزداييم، هيچ كاري نمي         
م كه نسل آتية خويش را نيز مـأمور كننـد ايـن             آينده را وادار كنيم و به آنها سفارش كني        

به اسالم در اذهان حتي بـسياري از    ابهامي را كه بر اثر تبليغات سوء چندصدساله نسبت        
هـاي    تان را، نمونـه     شما بايدخودتان را، اسالم    ... هاي ما پيدا شده، رفع كنند       تحصيلكرده

صوصاً به گروه دانشگاهي و     رهبري و حكومت اسالمي را، به مردم دنيا معرفي كنيد؛ مخ          
عوامـل گـرايش جوانـان،       بايد اين واقعيت را پذيرفت كـه يكـي از         » .كرده  طبقة تحصيل 

 ماندن سؤاالت و  جواب و افكار انحرافي، بي   آمريكاگرايي  ويژه دانشگاهيان، به فرهنگ       به
 ، اعتقـاد راسـخ دارنـد كـه        )ره(امام راحـل  . شود  شبهاتي است كه در ذهن آنان ايجاد مي       

طور منطقي و درست عرضه شوند، دانشگاهيان بـا آغـوش بـاز از آن          اگراحكام اسالم به  
شما مطمئن باشيد اگر اين مكتـب را عرضـه نماييـد و حكومـت         «. استقبال خواهند كرد  

ها معرفي كنيد، دانشجويان از آن استقبال خواهند          كه هست، به دانشگاه     اسالمي را، چنان  
  .)118: 1379امام خميني، (  استشان باز كرد دانشجويان چشم

  احياي هويت مسلمين و محرومين جهان) ج
 احيـاي   هاي حفظ فرهنگ را در برابر بـا فرهنـگ آمريكـاگرايي             يكي از راه   )ره(امام

  مـن بـه   «. دانـد    مـي  اتقـالب گذاري در اين زمينه را از وظايف          سرمايه هويت اسالمي و  
 با تمام وجـود، بـراي احيـاي هويـت          كنم كه جمهوري اسالمي ايران      صراحت اعالم مي  

كند و دليلي هم ندارد كه مسلمانان         گذاري مي   اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه     
طلبي و    جهان را به پيروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوي جاه              

رتيـب  ت بدين. )238 :20صحيفة نور، ج (»نگيرد طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را        فزون
در جنگ عقيده، معتقد به مرز جغرافيايي نيست و مبارزه را الزمة عرضه             ) ره(خميني  امام

 اسالم بـر فرهنـگ      پيروزي فرهنگ  و به  داند  المللي مي   هاي بين   و ظهور اسالم در صحنه    
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 تصميم بر آزادي انـرژي     ما با اعالم برائت از مشركين،     «. و شرك اميدوار است   آمريكاگرايي  
دست فرزندان قرآن روزي     اسالم داشته و داريم و به ياري خداوند بزرگ و با          متراكم جهان   

عنصر كليدي فرهنگ   ) ره(امام. )118: 18، ج    نور فهصحي(».اين كار صورت خواهد گرفت    
 معتقد است كه تمام تـالش فرهنـگ   )ره(امام. داند را هويت و فرهنگ اصيل اسالمي مي  

كند كه آن    وي تأكيد مي  . يل اسالمي دور كنند   آمريكايي اين است كه ما را از فرهنگ اص        
چيزي را كه داشتيم، كنار گذاشتيم و چيزي از كار درآمديم كه نه شرقي، نـه غربـي، نـه           
 اسالمي، نه اروپايي، بلكه شرقي هستيم، شرقي استعماري و غربي هستيم بـه همـان معنـاي                

تـوانيم يـك     را ما داريم نمي   بايد از اين حالت بيرون بيايم، مادامي كه اين فرض           . استعماري
  .)160: 9، ج صحيفه نور(حالت درست را تشخيص دهيم، بايد از اين حالت بيرون بيايم

   باوري ود خ)د
مريكــاگرايي آبــراي حفــظ فرهنــگ در برابــر ) ره(يكــي ديگــر از راهبرهــاي امــام

تـي  هـاي ذا     انسان تا خود را باور نكند، هرگز به استعداد و توانمنـدي            . است خودباوري
يـازي   دليل عدم اعتماد به خود، جرأت و جسارت دسـت        كند و به    نمي خود اطمينان پيدا  

. دانـد  ندارد و ادامه زندگي و پيشرفت را، تنها با تكيه بر ديگران مـي      به كارهاي عظيم را   
 منظور غـارت منـافع كـشورهاي جهـان سـوم، همـواره بـا                 استكباري نيز به  كشورهاي  

اند كه بدون وابـستگي و كمـك كـشورهاي قدرتمنـد،           لقا كرده آنان ا  ه به دتبليغات گستر 
نفس را از كـشورهاي          به  درواقع اين كشورها روحية اعتماد    . قادر به ادامة حيات نيستند    

اگر فرهنـگ   . اند  آنها را مرعوب فرهنگ و تمدن خويش ساخته       و   اند گرفتهاستعمارشده  
زنـده  ا در دل و جان مـردم خـود           رفته و خودباوري ر     يك جامعه نتواند هويت ازدست    

هم شكسته نخواهد شـد و وابـستگي    هاي بزرگ در گاه هيبت و نخوت قدرت   ، هيچ كند
يغمـا      را بـه   استعمار شده و ضعيف   و اسارت، همواره ميراث ملي و فرهنگي كشورهاي         

فرهنگ، اسـاس ملّـت اسـت؛ اسـاس         « :فرمايند در همين راستا مي   ) ره( امام .د برد نخواه
انـد كـه      ك ملت است؛ اساس استقالل يك ملّت است و لذا آنها كوشـش كـرده              ملّيت ي 

با تبليغات خودشان ماهـا را ترسـاندند كـه از خودمـان              ... فرهنگ ما را استعماري كنند    
گفتـيم بايـد      شـد، مـي     اگر يك كسي مريض مي    . ترسيديم؛ به خودمان اعتماد نداشتيم      مي

هـا اداره كننـد؛ بايـد     د ارتش ما را خـارجي  باي،  كه طبيب داشتيم    صورتي برود خارج در  
نفـس را از       بـه  وشو كردند اعتمـاد     ها اداره كنند مغزهاي ما را شست        مان را خارجي    نفت

 معتقد است كه تا ملتي نفهمد كه خوش چي          )ره(امام .)40: 6 صحيفة نور، ج  (» بين بردند 
د و ديگران را بـه جـاي        تواند استقالل بيابد و مادامي كه خودشان را گم كردن          نمي بوده،
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بنـابراين   )183: 11، ج   صـحيفه نـور   ( تواننـد پيـدا كننـد      استقالل نمـي   شان نشاندند، دخو
دانـد و     رمز قدرت و عظمت كشور را در بازگشت به خـود و خودبـاوري مـي                )ره(امام

  .داند كه جوامع موجوديت خودشان را درك كنند شرط تحقق اين امر را در اين مي
  ر نظام تربيتيصالح ساختاا) هـ

 بــه منظــور حفــظ فرهنــگ در برابــر فرهنــگ )ره(يكــي ديگــر از راهبردهــاي امــام
، اصالح نظام تربيتي براساس مباني و اصول اعتقـادي اسـالم اسـت؛ زيـرا                آمريكاگرايي

ريزي در محيط خانواده يا مدرسه، به هر ميزان كه خوب و مفيد باشد، در صورت                  برنامه
بودن فرهنگ جامعه در برابـر هجـوم فـساد و            ي يا نفوذپذير  هاي فرهنگ   بروز ناهنجاري 

  فرهنگ، .د رفت نهدر خواه   هاي تربيتي به    ابتذال اخالقي، از داخل و خارج، همة تالش       
 به همين   . است ها و رفتار فردي و جمعي افراد يك ملّت          گسترة همه اعتقادات و نگرش    

رهنـگ آن كـشور را بهتـرين         كنوني دشمنان براي تهاجم به كـشوري، ف         جهان دليل، در 
دانند و پيش از هر اقدام نظامي در مرزهاي جغرافيايي            بستر براي اجراي اهداف خود مي     

هـاي فـساد را       بايـد ريـشه   . دهند  آن كشور، مرزهاي فرهنگي آن را مورد يورش قرار مي         
  عهـدة   هاي ناصواب را بـست و ايـن مأموريـت بـزرگ بـه               قطع كرد و راه نفوذ انديشه     

جامعه است كه با تقويت مباني اعتقادي و اخالقي جوانان سد محكمي در برابر              فرهنگ  
هـاي     بنابراين تنها با فراگيركردن مباني اعتقـادي و ارزش         .امواج تهاجم دشمن برپا سازد    
ويـژه جوانـان را تـضمين           ، به  جامعه توان سالمت افراد آن     اخالقي در فرهنگ جامعه مي    
  . ساخت يشانها رها يكرده و از اسارت انواع وابستگ

بيگانگان اسـت    فرهنگ   خودباختگي در برابر   ، وابستگي روحي و   همروز ا درد جوامع 
از وابـستگي بـه غيـر خـدا و خودبـاختگي نجـات               باوري است كه انسان را      و تنها دين  

ما يك وابستگي روحي پيدا كرديم، اين       «: باره فرمودند   در همين   ) ره( امام راحل  .دهد  مي
چنـين   هـم . )25 :7صـحيفة نـور، ج   (»  از همة چيزها براي ما بدتر اسـت    وابستگي روحي 

اولين گام در راه احياي فرهنگ، اصالح نظام تربيتـي جامعـه وتـضمين تحقـق                ) ره(امام
هـاي   يكـي از برنامـه   . دانـد    كردن همة عوامل فـساد مـي         كن  هاي اسالمي را ريشه     برنامه

هـا كوشـش شـد كـه معلمـان و        تا دانشگاهها از دبستان اساسي آمريكاگرايي اين بود كه      
زدگان و منحرفان از اسالم و  زدگان يا شرق ها از غرب ساي دانشگاهؤدبيران و اساتيد و ر

من در اقليـت قـرار گيرنـد كـه          ؤساير اديان انتخاب و به كار گماشته شوند و متعهدان م          
واني و تا جواني    گيرند، از كودكي تانوج    ثر را كه در آينده حكومت را بدست مي        ؤقشر م 

 و اسالم به خـصوص و از وابـستگان بـه اديـان و               طوري تربيت كنند كه از اديان مطلقاً      
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نمودنـد   ن معرفي مي  آخواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالي در بعد از              زمين
و باري و مخالفت با مظاهر     بند ديني و بي   و از طرف ديگر با تبليغات سوء، همه را به بي          

در همـين بـاره     ) ره(امـام . )182 :21صـحيفه نـور، ج      ( نمودنـد  م و اديـان مـتهم مـي       اسال
 خورديم، بايد بگـوييم كـه بـاالترين صـدمه،           استعماراي كه از     ما آن صدمه  «: فرمايند مي

آنها كوشش كردند كه شخصيت ما را از مـا بگيرنـد و بـه جـاي                 . صدمه شخصيت بوده  
ته اروپـايي شـرقي و غربـي بـه جـايش          شخصيت ايراني و اسالمي، يك شخصيت وابس      

. گرفـت  يعني تربيت فاسدي كه در رژيم سابق بود و به تدريج داشت قوت مي             . بگذارند
اين بود كه از همان كودكستان شروع كنند به اين برنامه كـه اطفـال مـا را از همـان جـا                

ثل دبيرسـتان   ليشان را به يك موجود وابسته فراهم كنند تا برود به مرتبه باال م             يزمينه تبد 
عوامل فساد و  اولين اقدام اين است كه همة    «. )76: 14صحيفه نور، ج    (تر از او    بعد هم باال  

ها بـا     ساير زمينه  اقتصادي و  هاي اجتماعي و    هاي فساد در زمينه     كه همة انگيزه    تر اين   مهم
  .)47: 3 نور، ج هصحيف(» كن شود كمال جديت بايد ريشه

  
  گيري بحث و نتيجه

 مـوجي از  )ره(ال اول نـشان داد كـه در سراسـر آثـار امـام       ؤهاي حاصل از س    افتهنتايج ي 
مريكـاگرايي و فرهنـگ     آ بزرگـوار بـا رواج       )ره(امـام . خورد استكبارستيزي به چشم مي   

 آگـاه بـوده     شيطاني به شدت مخالف است و نسبت به تمام حركات استعمارگران كامالً           
و  خـورد  مريكاگرايي به چشم مي   آمريكايي و   آمبارزه با فرهنگ    ) ره(در اكثر سخنان امام   

نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش آرنولد      . كرد احساس خطر را به تمام افراد گوشزد مي       
 كه نشان داد كه در برابر فرهنگ آمريكاگرايي بايـد آگـاهي سياسـي را افـزايش                  )1931(

ترين فراينـدهايي    همان داد يكي از م    شكه ن  )1988(و با نتايج هبديژ    بدهد همخواني دارد  
سازي از آمريكاگرايي است، زيـرا ايـن    كه به بروز نگراني منجر شده خصوصيت يكسان  

شـود، همخـواني دارد و بـا     ها مي آور فرهنگي و استثمار توده     هاي خواب  امر باعث لذت  
مريكاگرايي براي  آ كه نشان داد بايد نسبت به عواقب فرهنگ          )1957(نتايج پژوهش اورل  

ال دوم  ؤهاي س  نتايج حاصل از يافته   . نگ ملي خود نگران بود، همخواني دارد      فره هنر و 
 ، هجوم فرهنگي  مريكاگرايي را در چهار بعد بنام     آ راه نفوذ فرهنگ     )ره(نشان داد كه امام   

هـاي   و هجوم فيزيكي و نظامي در فرهنـگ و تبليغـات و رسـانه             هجوم موذيانه   ،  تبليغي
كـشورهاي  ،  گرايي آمريكـا   بـا توجـه بـه گـسترش       نتايج نـشان داد كـه       . داند جمعي مي 

 آن را به سـود    امري طبيعي و تحققكشور استعمارگر رافرهنگ مستعمره، نفوذ و سلطه    

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره( منظر امام خمينيهاي مبارزه با آن از فرهنگ آمريكايي و راه

  47

 ، به طوري كه معتقدند كه كشورهاي اسـتعمارگر        دنكن مي   فرض كشور مستعره  افرادهمه  
 چيزي است كه آنها ، هماننهاكند كه شيوه زندگي آ    بايد مردم زير سلطه خود را قانع        مي
نتايج ايـن پـژوهش بـا       .  است  به نفع همه مردم   مريكاگرايي  آ فرايندخواهند و در اين       مي

شناسي زماني به يـك گفتمـان         كه نشان داد شرق    )1995(سعيدادوارد  هاي    نتايج پژوهش 
هايي ماننـد   ايي درباره شرق كنند؛ كليشه مند كليشه شود كه شروع به توليد نظام تبديل مي 

 ها، فرمانروايان مستبد، بوميان كـودك صـفت،   گرما، گرد و غبار، بازارهاي شلوغ، تروريست  
پايان بر موقعيت برتر غرب در مقايسه        كيد بي أها با ت   غيره و اين كليشه    شرق اسرارآميز و  
  .تر شرق و تأكيد بر فايده و ضرورت استعمارگري است، همخواني دارد با موقعيت پايين

كـه   كـه نـشان داد     )1994( هـاي هـومي بهابـا      اين پژوهش با پژوهش   چنين نتايج    هم
هاي زيردستي را ايجاد كنـد كـه ايـن           سوژهگفتمان استعماري به دنبال اين امر است كه         

ها و رفتارهايشان را تقليد كنند، به طوري كـه تفـوق و برتـري               ش ها فرضيات، ارز   سوژه
 كـه  )1957( نين با نتايج مـك دونالـد  چ هم .همخواني دارد  استعمارگري را تهديد نكنند،   

داري،  سـرمايه (از طريق سـاختارهاي اجتمـاعي مـدرن          مريكاگراييآنشان داد كه رواج     
يابنـد و     مـي   در سراسر دنيا گـسترش    ) غيرهساالري و    ديوان گرايي، صنعت سكوالريسم،

ـ  يندر مسير اين فرا   . كرد خواهد ا نابود رهاي پيشين     طور طبيعي، فرهنگ   به هـايي   تد، ملّ
طـور   دارند، نظارت اقتصادي، سياسي و فرهنگـي خـود را بـه             كه از نظر اقتصادي تفوق    

اين امر به معناي آن است كـه روابـط جهـاني            . بندند مي كار  منظم بر كشورهاي ديگر به    
طور عمده  و به(داري  هاي داراي نظام سرمايه شود و ملّت براساس عنصر سلطه تنظيم مي    

 يقدرتي كمتـر ي كه و كشورهاي كنند مي  هاي غالب عمل صورت ملّت  هب) آمريكا و اروپا  
 اراده  كـشورهاي ضـعيف    بنـابراين    ،آينـد  هاي زيـر سـلطه درمـي       صورت ملّت  دارند، به 

با كشورهاي قـوي را     سازي فرهنگي    سازي و يكپارچه   سازي، همگون  معطوف به يكسان  
بـدون هـيچ حالـت نظـامي        دارند و اين خود زمينه تسلط را براي كشورهاي جهان اول            

راهبردهـاي  ) ره(امـام ال سوم نـشان داد كـه   ؤهاي حاصل از س   نتايج يافته . كند فراهم مي 
تـوان ايـن راهبردهـارا بـه دو          كند و مـي    مريكاگرايي بيان مي  آمختلفي را براي مبارزه با      

بخش كلي تقسيم كرد؛ يكي پايبندي به عقايد ديني و ديگـري حفـظ فرهنـگ ايرانـي ـ      
 فرهنـگ،  تـضمين اسـتقالل      براي حفظ فرهنگ از راهبردهـايي ماننـد       ) ره(امام. اسالمي

، ود بـاوري  ، خـ  احياي هويت مسلمين و محـرومين جهـان       ،  معرفي صحيح احكام اسالم   
  حملـة  )ره( انديشه امـام    ويژگي اصلي و برجستة   . برد  نام مي  صالح ساختار نظام تربيتي   ا

  .ستمريكاآ از جمله  جهانيمستمر و مداوم به همة اركان وجودي استكبار
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