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روحاألمین سعیدی

چکیده
تح الت چشمایر محیط بینالمل طی دهههای اخیر اَشکال تحمی اراد و اعمال سلطهی قدرتهای بزرگ بر نظام جهانی
را نسبت به گذشته بسیار دگرگ ن ساخته و دورانی م س م به عصر استعمار ن ین را رقم زد است که در آن تتثیرگذاری
غیرمستقیم بر اذهان مخاطبان ،مزیت نسبیِ به مراتب بیشتری از سلطهگری بر آنان از طریق ابزارهای قدرت سخت دارد.
مقالهی پیشرو با مدنظر قرار دادن تح الت مذک ر و با وامگیری از ادبیات گرامشی ،به طرح این پرسش اصلی پرداخت که
«روشنفکران ارگانیک» در کش رهای هدف چه نقشی را بهمنظ ر بسط و تحکیم هژم نی آمریکایی در عصر استعمار ن ین
ایفا میکنند؟ در پاسخ به پرسش اصلی ،فرضیهی ناارند این ب د که روشنفکران ارگانیک به دلی تتثیرپذیری شدید از
اندیشه و سبک زندگی غربی در نتیجهی حض ر در قلمرو جغرافیایی غرب و تحصی در مراکز علمی اروپا و آمریکا بهویژ در
قالب برنامههای دیپلماسی عم می ،واسطه و تسهیلار هژم نی آمریکایی در ج امع هدف هستند .این مقاله از لحاظ نظری،
رویکردی گرامشینیستی دارد و ناارند به منظ ر راستیآزمایی فرضیهی خ د ک شید تا با روش تحلی دومتغیر و شی ی
گردآوری اسنادی اطالعات ،وج د رابطهای علّی را میان نف ذ و هژم نی آمریکایی و رفتار ج امع هدف به واسطهی کنشاری
روشنفکران ارگانیک اثبات نماید .نتایج بررسی ها نشان داد روشنفکران ارگانیک پس از مراجعت به کش رهای خ د با م جه و
منطقی نشان دادن هژم نی آمریکایی ،تبلیغ گفتمان لیبرالیسم در مقاب گفتمان رسمی جامعه ،ترویج روحیهی خ دباختای
ملی و ضعف ه یتی و نیز ممانعت از ت لید دانش ب می که منجر به تداوم وابستای علمی و اندیشهای به غرب میگردد،
نقش واسطهای و تسهیلاریِ مؤثری در بسط و تحکیم هژم نی آمریکایی و بسترسازی برای نف ذ سیاسی و فرهنای غرب با
مح ریت آمریکا در این ج امع ایفا میکنند.
واژگان کلیدی :هژم نی ،نف ذ ،روشنفکران ارگانیک ،استعمار ن ین ،دیپلماسی عم می.
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مقدمه
طی دهههای اخیر متعاقب پایان جنگ سرد ،آغاز دوران استعمارزدایی ،فروپاشی نظم دوقطبی و شدتگرفتن
فرایند جهانیشدن در محیط بینالمل شاهد بروز تغییرات چشمایری در اَشکال تحمی اراد و اعمال
سلطهی قدرتهای بزرگ بر سایرین در نظام جهانی و گذار از رواج و مقب لیت قدرت سخت به قدرت نرم
هستیم .زیرا ظرف محیط جهانی برای پذیرش تحرکات نظامی و اعمال قدرت به شی ی سختافزاری بسیار
مُضیّق شد است و شرایط کن نی به هیچوجه استفاد ی صِرف از ابزارهای نظامی را در سطح وسیع
برنمیتابد .هزینههای کمرشکن و تبعات وخیم جنگهای خ نین نظامی از یک س و اهمیتیافتن روز افزون
نقش افکار عم می در معادالت سیاست جهانی از س ی دیار سبب شد است که ابرقدرتها به جای
سلطهگری از طریق زور ،اجبار و تصرف قلمرو جغرافیایی دیار کش رها ،مصرانه در پی رهبری فرهنای و
ایدئ ل ژیک جهان و فتح قلبها و اذهان مردمان سایر ج امع و تتثیرگذاری بر باورها ،ارزشها و الا های
رفتاری آنان از مجرای نف ذ ،اقناع ،همرا سازی ،شک دهی به ترجیحات و تغییر منطق محاسباتی و محیط
ادراکی مخاطبان باشند .بر همین اساس تحلیلاران معتقدند ما امروز با عب ر از عصر استعمار کهن ،در دوران
استعمار ن و فران به سر میبریم که سلطهگری ابرقدرتها همچ ن گذشته اما به شی های ن ینی تداوم دارد.
بیشک ایاالت متحد ی آمریکا نیز بهعن ان تنها ابرقدرت باقیماند از نظم دوقطبی که پس از فروپاشی
اتحاد ش روی با تمام ت ان در پی کسب جایاا هژم نی و رهبری جهان ب د است ،مص ن از این تغییر و
تح الت نیست .آمریکا بعد از ح ادث  66سپتامبر سال  3006با تصمیم حمله به افغانستان و عراق بار دیار
بخت خ د را برای مدیریت جهان و تحمی اراد ی سلطهطلبانه به سایرین با اتکا بر قدرت سخت نظامی
آزم د؛ لکن خیلی زود به روشنی دریافت که ت ان ایستادگی در برابر مسیر ن ین نظام جهانی و اعاد ی
وضعیت دهههای گذشته را ندارد و لذا برای تحقق هدف هژم نی باید بیشتر به دنبال نف ذ غیرمستقیم و
رهبری فرهنای و ایدئ ل ژیک ج امع هدف متکی بر منابع قدرت نرم خ د باشد.
اهمیت و ضرورت درک این تح الت در فضای داخ کش ر از آن رو است که در برههی کن نی حفظ
استحکام ساخت درونی نظام جمه ری اسالمی و مص ن ناا داشتن گفتمان انقالب از تهدیدات شال د شکن
بیرونی بستای به شناخت عمیق شی های ن ین تهاجم دشمنان دارد .زیرا با تغییر ماه ی الا ی کنترل و
تحمی اراد ی ابرقدرتها از اعمال سلطهی مستقیم و سختافزاری متکی بر جنگ نظامی به نف ذ و هدایت
سیاسی و فرهنای مبتنی بر ابزارهای قدرت نرم در عصر استعمار ن ین ،الزم است م ضع پدافندی و تقابلی
جمه ری اسالمی ایران نیز متناسب با این تح الت تغییر یابد و آشنایی دقیق با عرصهی رویارویی جدید و
مختصات آن گام نخست در این راستا محس ب میش د.
باید ت جه داشت آمریکا منابع عظیم و ابزارهای بسیار مؤثری برای اعمال نف ذ سیاسی و فرهنای بر
مخاطبان هدف خ د در اختیار دارد که از جمله میت ان به فرهنگ عامهی جذاب ،ارزشهایی با قابلیت
عرضهی جهانی (مانند دم کراسی ،آزادی و حق ق بشر) ،سینمای هالی ود ،شبکهی گسترد ی رسانهای،
فضای مجازی ،کاالهای مصرفی با نشانهای مشه ر ،نظام آم زشی و دانشااهی بسیار پیشرفته و م ارد
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دیار اشار کرد که هرکدام به تنهایی میت انند م ض ع یک پژوهش مستق باشند .اما در این میان ،عاملی
که در کان ن تحلی و ت جه مقالهی حاضر قرار دارد ،روشنفکران غربارای ج امع هدف هستند که ناارند با
وامگیری از ادبیات آنت نی گرامشی عن ان «روشنفکران ارگانیک» را به آنان اطالق میکند .بر این اساس
مسئله اصلی ناارند این است که روشنفکران ارگانیک در کش رهای هدف چه نقشی در راستای تسهی
اعمال نف ذ سیاسی و فرهنای آمریکا و تحکیم هژم نی آمریکایی در ج امع متب ع خ د ایفا میکنند؟
در پاسخ به پرسش مذک ر ،فرضیهی مقاله از این قرار است که روشنفکران ارگانیک غربارا نقش
واسطهای ِمؤثری در بسط و تحکیم هژم نی آمریکایی و بسترسازی برای نف ذ سیاسی و فرهنای غرب با
مح ریت آمریکا در ج امع هدف ایفا میکنند .ناارند برای اثبات مدعای خ د ک شید است تا در چارچ ب
نظریهی هژم نی گرامشی با کاربرد روش تحلی دومتغیر و شی ی گردآوری اسنادی اطالعات ،رابطهای
علّی را میان نف ذ و هژم نی آمریکایی و رفتار ج امع هدف به واسطهی کنشاری روشنفکران ارگانیک برقرار
سازد.
در خص ص آثار مشابه مقاله حاضر میت ان به چهار م رد اشار کرد :کتاب دیپلماسی عم می آمریکا در
قبال ایران (ایزدی )6230 ،در بخش ک تاهی میک شد گزارشی از اقدامات برخی نهادهای آمریکایی مانند
بنیاد  NEDبرای ارتباطگیری و سرمایهگذاری بر روی نخباان ایرانی در چارچ ب دیپلماسی عم می آمریکا
ارائه دهد؛ مقاله «دیپلماسی فرهنای و جایاا آن در سیاست خارجی کش رها» (خانی )6232 ،تالش دارد
نح کاربرد ابزارهای دیپلماسی فرهنای مانند برنامه ب رس ف لبرایت را در راستای تتمین منافع و اهداف
دولتها بررسی کند؛ مقاله «رابطه فرهنگ و هژم نی در عرصه جهانی :رویکردی گرامشینیستی» (پ راحمدی
و سعیدی )6230 ،با درونمایه تئ ریک صرف به نح کارکرد مؤلفه فرهنگ در راستای تحقق هژم نی یک
کنشار در سطح جهانی میپردازد؛ و کتاب اص ل و مبانی جنگ نرم (نائینی )6236 ،فصلی را به معرفی
اجمالی دوران استعمار ن ین و راهبردهای جدید استکبار جهانی برای سلطه نرم بر کش رها اختصاص داد
است .علیرغم اینکه میت ان رگههایی از مشابهت را میان آثار مذک ر با مقاله حاضر سراغ گرفت ،لکن وجه
تمایز مقاله که بدان جنبه ن آورانه میبخشد این است که یک چارچ ب نظریِ نه چندان رایج یعنی تفسیر
فرهنای از هژم نی را برای تبیین سیاستهای آمریکا در دور استعمار ن ین استخدام کرد که ظرفیت
تبیینگری بسیار باالیی با ت جه به تح الت محیط جهانی دارد .این مقاله سپس در اقدامی ابتکاری مفه م
«روشنفکر ارگانیک» را از آراء گرامشی وام گرفته و با ذکر مستندات و نم نههای عینی به بررسی کیفیت
بهر گیری آمریکا از نخباان و روشنفکران همس با خ د در سایر نقاط جهان میپردازد .مقاله همچنین با
تمرکز بر عملکرد چهارگانه روشنفکران ارگانیک ،ت جه خ د را به روشنفکران ایرانی معط ف ساخته و به
نم نههایی از اقدامات ایشان برای ت جیه هژم نی آمریکایی اشار میکند .لذا میت ان این مقاله را نسبت به
م ارد مشابه ،بدیع و ن آورانه قلمداد کرد.
مباحث مقاله در چهار بخش ارائه میگردد :در بخش اول و دوم پس از تعریف مفاهیم و معرفی و تشریح
م جز نظریهی هژم نی گرامشی ،نقش روشنفکران ارگانیک در تحکیم هژم نی نظامهای سیاسی م رد ت جه
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قرار میگیرد؛ در بخش س م به تح الت ص رتگرفته در نح ی تحمی اراد ی ابرقدرتها بر سایرین در
نظام جهانی در عصر استعمار ن ین اشار میش د؛ و در بخش چهارم نیز ناارند ضمن طرح فرضیهی خ د،
به بررسی نقش روشنفکران ارگانیک غربارا در راستای بسترسازی برای اعمال نف ذ و تحکیم هژم نی آمریکا
در ج امع متب ع خ د با تتکید بر جامعهی ایران میپردازد.
تعریف مفاهیم
1ـ هژموني

نی»6

را که در مت ن فارسی معادلهایی چ ن «چیرگی» و «سرکردگی» برای آن در نظر
واژ ی «هژم
گرفتهاند نخستین بار آنت نی گرامشی 3مارکسیست مشه ر ایتالیایی وارد ادبیات عل م سیاسی کرد و آن را
اصطالحاً بهمعنای سلطه و رهبری فرهنای ،فکری و ایدئ ل ژیک مبتنی بر اجماع و رضایت درنظر گرفت
(حاجیی سفی .)39 :6231 ،البته پس از گرامشی پیروان دیار مکاتب و نظریهها هژم نی را از منظر خ د به
گ نههای متفاوتی معنا کرد اند اما تعریف مختار در مقالهی حاضر الهامگرفته از همان برداشت اصی گرامشی
است .بر این اساس هژم نی عبارت است از رهبری نظام بینالمل با اتکا بر ت انایی هدایت فکری ،فرهنای و
ایدئ ل ژیک ج امع و شک دهی به منافع و ترجیحات آنان به نح یکه مبتنی بر رضایت تابعین باشد و هژم ن
مجب ر نش د قدرت خ د را بهص رت مستقیم و سرک بارانه اعمال نماید.
 .2روشنفکران ارگانیک

اصطالحی است در ادبیات گرامشی و به روشنفکرانی اطالق میش د که حامی نظام سیاسی حاکم هستند و با
ترویج و بازت لید گفتمان و ایدئ ل ژیِ نظام حاکم در فضای جامعهی مدنی ،مشروعیت و مقب لیت آن را نزد
ت د ها تضمین میکنند  .این روشنفکران نقشی کلیدی در تحقق هژم نی نظام سیاسی در جامعه دارند زیرا در
سایهی اقدامات حمایتگرایانهی آنان این باور برای ت د ها ایجاد میش د که سلطهی م ج د م جه و
پذیرفتنی است (.)Simon, 2015: 96-99
 .3دیپلماسي عمومي

با تجمیع تعاریف مختلفی که در مت ن معتبر عل م سیاسی آمد میت ان گفت دیپلماسی عم می عبارت است
از طراحی و اجرای برنامههای راهبردی با هدایت و حمایت دولتها و با عاملیت مشترک بخشهای دولتی و
غیردولتی به منظ ر درک و شناخت ،اطالعرسانی و اعمال نف ذ بر ت د های مردم سایر کش رها تا آنها دول
متب ع خ د را برای پشتیبانی از اهداف و منافع ملی کش ر عام ترغیب کنند (سعیدی.)13 :6232 ،

1. hegemony
2. Antonio Gramsci
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چارچوب نظری :نظریهی هژموني گرامشي و جایگاه روشنفکران ارگانیک
 .1تعریف و کارکرد هژموني

از منظر گرامشی هژم نی ن ع خاصی از رابطهی قدرت اجتماعی است که در آن گرو های حاکم م قعیت
ممتاز خ د را عم ماً (اگر نه بهط ر انحصاری) بهوسیلهی «ابزارهای اجماعی »6حفظ میکنند .بدین ترتیب که
آنها رضایت ت د های تحت سلطه را از طریق تبیین یک نارش سیاسی یا ایدئ ل ژیای بهدست میآورند که
داعیهدار سخن گفتن از جانب هماان ب د و منعکسکنند ی باورهایی باشد که ریشه در فرهنگ سیاسی
عامه دارند .در این شرایط نیروی سرک بار ممکن است به پسزمینهی زندگی سیاسی کشید ش د یعنی
هم ار به ص رت بالق حاضر باشد اما مستقیماً در زندگی سیاسی روزمر آشکار ناردد ( Rupert, 2009:
 .)177بر این اساس میت ان هژم نیِ گرامشی را ت انایی یک گرو اجتماعی در هدایت سیاسی و معن ی
جامعه دانست بهگ نهای که سایر گرو ها بر نقش پیشروِ هژم ن یا سرکرد صحه میگذارند و یک اجماع
وسیع سیاسی در حمایت از اهداف سیاست قدرتِ هژم ن شک میگیرد (اوجلی و م رفی.)631 :6232 ،
به بیانی دیار گرامشی هژم نی را فرایندی میداند که از طریق آن طبقات مسلط به دلی دسترسی به
نهادهای اجتماعی همچ ن رسانه ،ارزشهایی را تبلیغ میکنند که سبب تحکیم کنترل آنها بر سیاست و
اقتصاد میش د .این ارزشها در مجم ع ایدئ ل ژی مسلط جامعه را شک میدهند که بر ت زیع قدرت م ج د
جامهی مشروعیت میپ شاند .بدینص رت که ساختار قدرتِ جامعه را ناگزیر و غیرقاب معارضه جل میدهد.
ایدئ ل ژی مسلط ،گرو های حاکم را قادر میسازد تا منافع خاص خ د را در هیتت منافع عم می عرضه کرد
و از این رهاذر قدرتشان را بدون کاربرد زور تداوم بخشند (گریفیتس 221 :6233 ،ل .)222
 .2نقش روشنفکران ارگانیک در تحقق هژموني

ارگانیک»3

در کسب
یکی از م ض عات بسیار حائز اهمیت در نظریهی گرامشی ،نقش «روشنفکران
مشروعیت و وجههی هژم نیک برای گرو حاکم است .وی این اصطالح را برای آن دسته از روشنفکران
فعال در جامعهی مدنی بهکار میگیرد که حامی سرسخت ایدئ ل ژی طبقهی حاکم هستند و به تبلیغ و ترویج
آن نزد ت د ها میپردازند .اص الً به زعم گرامشی روشنفکران ارگانیک نه م ج دیتهایی مستق و خ دمختار
بلکه همان نمایندگان گرو حاکم محس ب میش ند که همچ ن افسران زیردست برای هژم نی اجتماعی و
دولت سیاسی ایفای نقش میکنند« .از دیدگا گرامشی روشنفکران نظم حاکم را با ت لید و اشاعهی
جهانبینیای حفظ میکنند که سرک بشدگان را به پذیرش این امر متقاعد میسازد که انقیاد آنها مناسب،
اجتنابناپذیر و عادالنه است .در این حالت ،ت د ها اینگ نه جامعهپذیر میش ند و باور میکنند که وضعیت
سیاسی آنها قاب تغییر نیست و نباید با آن مخالفت کرد» (کریمی.)613 :6236 ،

1. consensual means
2. organic intellectuals
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گرامشی میگ ید جامعهی مدنی بازار عرضهی اید هاست و روشنفکران در هیتت فروشندگان فرهنگهای
رقیب گام در این بازار میگذارند .روشنفکران ارگانیک یعنی آنهایی که با گرو حاکم پی ند سازمانی دارند،
در امر خلق هژم نی تا جایی م فق خ اهند ب د که بت انند جهانبینی حاکمان را به ت د های تحت حاکمیت
تسری بخشند و در نتیجه ،رضایت رایاان ت د ها از قان ن و نظم م ج د را بهدست آورند .متقابالً هر چقدر که
روشنفکران جامعهی مدنی در خلق هژم نی ناکام بمانند ،طبقهی حاکم ناگزیر خ اهد ب د به ابزارهای
سرک بارانهی دولت ت س ج ید تا ناراضیان را بر سر جای خ د بنشاند ( .)Bates, 1975: 353در نتیجه
میت ان گفت کارکرد اساسی روشنفکران ارگانیک برای طبقهی مسلط این است که بهعن ان کارگزاران و
نمایندگان این طبقه برای سازماندهی هژم نی آن در جامعهی مدنی عم میکنند (.)Simon, 2015: 97
با این حساب یکی از کمکهای عمد ی گرامشی به فهم تغییرات سیاسی ،تتکید وی بر اهمیت جایاا
روشنفکران بهعن ان کسانی است که نقشی کلیدی در مشروعیتبخشی به قدرت یا در خلق روابط جدید
قدرت دارند.
 .3رویکرد گرامشینیسم و تفسیر هژموني در مقیاس جهاني

گرامشی را بیشتر باید یک جامعهشناس انااشت تا یک نظریهپرداز عرصهی روابط بینالمل  .وی در هناام
طرح بحث هژم نی نیز از منظری جامعهشناسانه به این پدید میناریست .پدید ای که طبقهی حاکم آن را
از مجرای نهادهای جامعهی مدنی ت لید و بازت لید میکند تا ارزشهای اخالقی ،سیاسی و فرهنای مطل ب
خ د را در سراسر جامعه فراگیر سازد و آنها را به ت د ها و طبقات زیردست بقب الند .لکن پیروان گرامشی
باألخص رابرت کاکس 6از دههی  6330نظریات وی را بهعرصهی دانش روابط بینالمل و اقتصاد سیاسی
بینالمل کشاند و با ارائهی تفسیر جهانی از مق لهی هژم نی ،رویکردی نظری را تحت عن ان
«گرامشینیسم »3شک دادند .بدین ترتیب این امکان فراهم شد که بت ان با فراتر از رفتن از سطح ملی،
هژم نی را در سطح کالننظام تعریف کرد و رفتارها و اقدامات کنشاری مانند ایاالت متحد ی آمریکا را که
خ اهان تحقق هژم نی خ د در سطح جهانی است ،مبتنی بر نظریهی گرامشی م رد تحلی و بررسی قرار داد.
گرامشینهایی همچ ن کاکس با تمسک به آراء گرامشی پیرام ن کنترل هژم نیک در ج امع
سرمایهداری ،شی ای را ت ضیح میدهند که بر اساس آن اید های حاکم دربار ی نظم جهانی به تداوم
الا های خاصی از روابط میان نیروهای مادی ،اید ها و نهادها در سطح جهانی کمک میکند .از منظر آنها
هژم نی در سطح جهانی معادل صِرف استیالی مادی و نظامی آنگ نه که واقعگرایان میپندارند نیست بلکه
وضعیتی است که بر اساس آن قدرتِ ناشی از تسلط بر ت لید از طریق یک ایدئ ل ژی که م جب مصالحه یا
اجماع میان طبقات سلطهگر و تحت سلطه میش د ،عقالنی میگردد .به بیان دیار نظم هژم نیک نظمی
نیست که یک دولت سلطهگر با اعمال زور و سرک ب دیار دولتها به استقرار آن مبادرت ورزد بلکه اساساً
1. Robert W. Cox
2. Gramscianism
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عبارت از نظمی است که هماان آن را از جمیع جهات منطبق ،همس و بر وفق منافع ک سیستم بینالمل
اناارند .چنین نظمی دربرگیرند ی ن ع خاصی از سلطهی فرهنای و ایدئ ل ژیک است که ماهیتی انعطافپذیر
و مالیم دارد و بر شال د ی تفاهم جمعی و رضایت عم می است ار میگردد .این سلطهی فرهنای در عم
بسیار عمیقتر و نافذتر از سلطهی آمیخته با زور و قدرت سرک ب خ اهد ب د ( Griffiths et al., 2009:
 .)166-167بدین ترتیب در حالیکه رویکردهای گ ناگ ن واقعگرایی عمدتاً بر ت اناییها و قدرت مادی
دولتها بهعن ان مح ریترین مؤلفههای نظم هژم نیک بینالمل تتکید میورزند ،گرامشینها بیشتر به
اهمیت بنیادین افکار و عقاید اجتماعی و ایدئ ل ژی در تعیین جایاا هژم نیک یک کنشار ت جه دارند
(سیفزاد .)636 -633 :6236 ،
آمریکا و کارایي هژموني فرهنگي و ایدئولوژیک در عصر استعمار نوین
پایان عصر استعمار کهن (یا کالسیک) هرگز به معنای پایان سلطهگری ابرقدرتها در نظام جهانی نیست
بلکه تنها اَشکال و ابزارهای سلطه در واکنش به تح الت جهان تغییر یافته است .به عبارت دیار در شرایط
کن نی ابرقدرتها دریافتهاند که قادر به اعمال مستقیم زور و به تملک درآوردن سرزمین دیار کش رها نیستند
اما ساختار و روابط قدرت م ج د در نظام جهانی همچنان به اشکال ن ینی تداوم دارد (مشیرزاد :6230 ،
 .)632به گفتهی ریتا آبراهامسِن« )2007: 114( 6گرچه میت ان پیش ند «پسا» ]در اصطالح پسااستعمار[ را
مشخصکنند ی پایان استعمار به معنی سلطهی مستقیم دستکم در بیشتر بخشهای جهان دانست ،ولی
داللت بر دور ای پس از امپریالیسم به معنی ]پشت سرگذاشتن[ ن عی نظام جهانی مبتنی بر قدرت
هژم نیک ندارد .بر همین اساس است که ]گایاتری[ اسپی اک 3بیدرنگ اعالم میکند «ما در جهانی
پسااستعماری و ن استعماری به سر میبریم»».
ویژگی بارز دوران استعمار ن ین یا دور ی جهانیسازی فرهنگ همانا تحمی اراد ی غیرمستقیم بر سایر
ملتها و فرهنگها از طریق نف ذ نرمافزاری در قلبها و اذهان مردم و تتثیرگذاری هدفمند بر ه یت،
ارزشها و باورهای آنان به منظ ر اقناع ،همرا سازی ،تغییر ترجیحات و جلب رضایتشان برای پذیرش رهبری
ابرقدرتها است .فرایند جهانیشدن و تح الت شارف عرصهی فناوریهای ارتباطاتی و رسانهای و صنایع
فرهنای این مجال را فراهم کرد است که بت ان بدون کاربرد زور آشکار هدایت فکری ج امع بشری را
به نح مؤثری در دست گرفت (نائینی 99 :6236 ،و .)16 - 13
بر این اساس و به دلی اقتضائات نظام جهانی در عصر استعمار ن ین ایاالت متحد ی آمریکا در مقطع
کن نی چار ای ندارد جز اینکه هژم نی خ د را بر شال د ی جذابیت و اعمال نف ذ مسالمتآمیز بنا نهد زیرا
وقتی اراد ی کنشاران دیار مانند گذشته تسلیم قدرت اسلحه نیست ،ت ان نظامی و تسلیحاتی هر چقدر هم
1. Rita Abrahamsen
2. Gayatri Chakravorty Spivak
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که عظیم و بیرقیب باشد ،کارگر نخ اهد افتاد و لذا باید ماهیت قدرت را از سخت به نرم تغییر داد و
از رهاذر همکاری و تعاطی با سایر کنشاران به جلب رضایت آنها و کسب مشروعیت برای رهبری مبادرت
ورزید .اینک عصر پیروزی در صلح از طریق نف ذ خام ش بر قلبها و اذهان ت د های انسانی فرارسید است
و مظاهر قدرت نرم از جمله فرهنگ ،اساسیترین نقش را در این عرصه ایفا میکنند .نای ()2004: 99
از ق ل ج زف جاف 6سردبیر نشریهی  Die zeitمیگ ید« :برخالف قرون گذشته یعنی زمانیکه جنگ
بهعن ان داور اصلی مطرح ب د ،امروز جالب ت جهترین ان اع قدرت از ل لهی تفنگ درنمیآید .در دنیای امروز
اینکه سبب ش یم دیاران آنچه را طلب کنند که ما میخ اهیم ،ثمرات بسیار بیشتری به دنبال خ اهد داشت.
این کار را باید از را گیرایی فرهنای و ایدئ ل ژیک انجام داد» .پس یکی از ملزومات کلیدیِ رهبری دنیا
به شی ی نرم ،بهر مندی از گیرایی و جذابیتهای فرهنای در سطح جهانی است .به عبارت دیار هژم ن
باید از فرهنگ و ایدئ ل ژی غالبی برخ ردار باشد که بت ان آن را در بازارهای همهی ج امع عرضه نم د و
تقاضای سالئق و ذائقههای گ ناگ ن را به بهترین نح ی برآورد ساخت.
برخ رداری از جذابیت فرهنای و ت انایی اشاعهی آنچنان قدرت عظیمی را جهت اعمال نف ذ نرم و
غیرمستقیم بر جهان و هدایت افکار ت د ها به سردمداران آمریکا میبخشد که خص صاً در فضای جدید
محیط بینالمل د ها برابر با ارزشتر از اهرمهای نظامی و اقتصادی محس ب میش د .لذا اینک بیهیچ
تردیدی باید فرهنگ جهانی ایاالت متحد را دوشادوش م ارد دیاری چ ن ت انمندی بسیار باالی نظامی و
اقتصادی ،پیشتازی در ح ز های علمی و تکنیکی ،رژیمهای لیبرالی و مرکزیت برای ارتباطات فراملی،
در شمار منابع عمد ی م لد قدرت این کنشار بزرگ قلمداد کرد .اوبر ودرین 3از وزرای اسبق ام ر خارجهی
فرانسه در تحلی عل قدرت ایاالت متحد معتقد است« :آمریکاییها قدرتمند هستند زیرا به مدد سلطه بر
تصاویر جهانی از طریق فیلم و تل یزی ن میت انند به رویاها و آرزوهای دیاران الهام ببخشند و نیز به خاطر
اینکه مبنی بر همین دالی  ،خی کثیری از دانشج یان سایر کش رها ،آمریکا را برای تکمی تحصیالت خ د
بر میگزینند» (.)Nye, 2002: 9
اهمیت قدرتآفرینیِ فرهنای و ایدئ ل ژیک برای کنشاری همچ ن ایاالت متحد که خ اهان نی به
جایاا هژم نی جهانی است ،وقتی بیشتر آشکار میش د که از منظر رهیافت گرامشینیسم به م ض ع بناریم
و ت انایی رهبری هژم نیک یک کنشار را نه منبعث از مؤلفههای مادی و سختافزاری قدرت بلکه نشتت
گرفته از عناصر نرم فرهنای و ایدئ ل ژیک بدانیم .بر این اساس کنشاری خ اهد ت انست نقش هژم ن را
در عرصهی جهانی ایفا نماید که قادر به راهبری فرهنای و ایدئ ل ژیک ج امع و جهتدهی افکار ت د های
انسانی باشد و دیار ج امع با رضایت کام مشروعیت معن یِ سرکردگی او را تتیید و داوطلبانه از فرهنگ،
جهانبینی ،ارزشها ،هنجارها و شی ی زیست اجتماعیاش پیروی کنند .اما اگر کنشاری بخ اهد با اتکا بر
زور و اجبار ،سیستم را به تمکین در برابر اراد ی خ د وادار سازد ،تنها یک سلطهگر خ اهد ب د و عن ان
1. Josef Joffe
2. Hubert Vedrine
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هژم ن بر وی اطالق نمیگردد .در نتیجه میبینیم که گرامشینها تحقق هژم نی را بیشتر با کاربرد مصالح
قدرت نرم امکانپذیر میدانند تا قدرت سخت (پ راحمدی و سعیدی.)613 :6230 ،
پس از منظر رهیافت گرامشینیسم ایاالت متحد ی آمریکا نیاز دارد تا از طریق پیش ایی فرهنای ،افکار
عم می جهانی را در جهتی همس با منافع و خ استههای هژم نیک خ د س ق دهد .تنها از طریق پیش ایی
فرهنای است که میش د با پرداخت هزینهی کمتر و بدون کاربرد قدرت عریان بر دنیا حکمرانی کرد .ایاالت
متحد همچنین باید ارزشها ،جهانبینی ،شی ی زیست اجتماعی و مرام سیاسیاش -لیبرال سرمایهداری-
را بهعن ان گزینهی اصلح عالمگیر سازد .یعنی همهی ج امع باید جامعهی سیاسی آمریکایی با ویژگیهای
ممتازی چ ن دم کراسی ،آزادی ،سک الریسم ،فردگرایی و ...را سرمشق قرار دهند .سردمداران آمریکا برای
بسط سیطر در نظام جهانی شدیداً محتاج مشروعیت هستند .مشروعیتی که امروز به زور اسلحه حاص
نمیش د و در گرو اقناع و رضایت سایر بازیاران است .لذا آنها باید از طریق هدایت افکار ،عملکرد
سیطر ج یانهی خ د را در نقاط مختلف دنیا مشروع و مقب ل جل دهند و صداهای مخالف را بدون اعمال
زور خام ش نمایند.
البته باید ت جه داشت که کاهش مقب لیت ابزارهای نظامی برای اعمال قدرت طی سالهای اخیر ابداً
به معنای منتفیب دن کاربرد آنها نیست و همچنان قدرت سخت نظامی مهمترین مؤلفهی تعیین جایاا
کنشاران در ساختار نظام بینالمل محس ب میش د .پس اقبال به قدرت نرم و نف ذ فرهنای هرگز قدرت
سخت را منس خ نخ اهد کرد و ابرقدرتها در ص رت اقتضای منافع ،در استفاد از ابزارهای نظامی تردیدی
به خ د را نخ اهند داد چنانکه شاهد چنین رویکرد جنگطلبانهای از س ی دولتمردان آمریکایی متعاقب
وق ع ح ادث  66سپتامبر سال  3006میالدی ب دیم که باز هم بر امنیتیکردن محیط بینالمل و تکیه بر بُعد
نظامی قدرت جهت نی به اهداف هژم نیک تتکید ورزیدند .دقیقاً در همین راستا است که ج زف نای
اصطالح قدرت ه شمند به معنای کاربرد اقتضاییِ قدرت سخت و قدرت نرم را بهکار میگیرد .وی مین یسد:
«افزایش هزینهی نیروی نظامی بدین معنا نیست که کاربرد آن دیار محتم نخ اهد ب د .بلکه برعکس،
در نظامی هرج و مرجگ نه از دولتها که حک متی ماف ق برای ح مناقشات وج د ندارد و در شرایطی که
منبع نهاییِ در دسترس ،خ دیاری است ،هرگز کاربرد نیروی نظامی کنار گذاشته نخ اهد شد .در برخی م ارد
منافع مرتبط با م ض ع م ردنظر ممکن است ت س ِ پرهزینه به زور را ت جیه کند» (.)Nye, 2004: 56
نقش روشنفکران ارگانیک در تحقق هژموني آمریکایي
همانگ نه که در مقدمهی مقاله اشار شد ،آمریکا منابع عظیم و ابزارهای بسیار مؤثری برای اعمال نف ذ
سیاسی و فرهنای بر مخاطبان هدف خ د در اختیار دارد که هرکدام به تنهایی میت انند م ض ع یک پژوهش
مستق باشند .اما در این میان ،عاملی که در کان ن تحلی و ت جه مقالهی حاضر قرار دارد ،روشنفکران
غربارای ج امع هدف یا اصطالحاً روشنفکران ارگانیک هستند .لذا پرسش اصلی مقاله این است که
روشنفکران ارگانیک در کش رهای هدف چه نقشی در راستای تسهی اعمال نف ذ سیاسی و فرهنای آمریکا و
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تحکیم هژم نی آمریکایی در ج امع متب ع خ د ایفا میکنند؟ در این بخش ناارند میک شد با طرح و تبیین
فرضیهی خ د پاسخی برای پرسش مذک ر ارائه نماید.
 .1آمریکا ،دیپلماسي عمومي و روشنفکران ارگانیک

امروز در عصر استعمار ن ین دیار نمیت ان بدون اعتنا به آراء و نظرات مردم حک مت کرد بلکه چا نای
برداشت افکار عم می از سیاستها و رفتار کنشاران بینالمللی اهمیت فراوانی دارد و ارتقاء وجههی یک
کنشار نزد افکار عم می جهانی ،عاملی مهم در تضمین م فقیت او برای تحقق منافع و نی به اهدافش
محس ب میش د .اکن ن وضعیت حاکم بر جهان با گذشته بسیار تفاوت دارد و شهروندان کش رها کنشاران
ذینف ذی هستند که از حق انکارناپذیر بهر مندی از اطالعات درست و مشارکت فعاالنه در تصمیمگیریهای
سیاسی و مدیریت ج امع برخ ردارند .در این میان تح الت شارف مجاری ارتباطی که با خلق یک عرصهی
عم می ،امکان ارتباط آنیِ افراد با یکدیار را در قالب شبکهای سراسری فراهم کرد  ،ت ان کنشاری و
ضریب نف ذ آنان را به طرز بیسابقهای افزایش داد است.
در نتیجه دولتها با درک اهمیت تعام با افکار عم میِ خارج از قلمرو خ د و به منظ ر همرا نم دن آنها
با سیاستهایشان ،تحتعن ان دیپلماسی عم می اقدام به برنامهریزیهای گسترد ی راهبردی کرد و
نهادهای رسمی تشکی داد اند .دیپلماسی عم می به معنای برنامهریزی راهبردی یک دولت برای
تتثیرگذاری بر افکار عم می کش رهای خارجی است و باید آن را پیامد اهمیتیافتن جایاا افکار عم می در
عرصهی معادالت بینالمللی و ارتقاء چشمایر ظرفیت اثرگذاری شهروندان بر تصمیمات و سیاستهای
دولتها دانست .مفه م دیپلماسی عم می پی ند وثیقی با مفه م قدرت نرم دارد تا جاییکه میش د گفت
دیپلماسی عم می بهمثابه یک فعالیت ،ظرفیتها و مؤلفههای قدرت نرم را بهعن ان یک منبع برای اثرگذاری
هدفمند بر افکار عم می خارجی در راستای تحقق اهداف و منافع دولت به خدمت میگیرد .اص الً میت ان
ادعا کرد که مطرح شدن دیپلماسی عم می ،پیامد مستقیم وق ع تح الت عمیق در محیط بینالمل طی
دهههای اخیر و گذار از رواج قدرت سخت به قدرت نرم ب د است (سعیدی.)36 :6232 ،
نااهی به تعاریفی که آمریکاییها از دیپلماسی عم می ارائه داد اند ،آشکارا نشان میدهد که آنان این
گ نهی دیپلماسی ن ین را بهمثابه ابزاری برای اعمال نف ذ بر ج امع مدنی ،نخباان ،روشنفکران،
م ج دیتهای غیردولتی و مردمان کش رهای هدف خ د درنظر میگیرند و از این رهاذر به دنبال کسب
مشروعیت و مقب لیت جهانی برای سیاستها و اهدافشان هستند .برای مثال در فرهنگ اصطالحات روابط
بینالمل وزارت ام ر خارجهی آمریکا دیپلماسی عم می عبارت است از« :برنامههای تحت حمایت دولت که
با هدف اطالعرسانی و اعمال نف ذ بر افکار عم می در دیار کش رها به اجرا در میآید» ( Wolf and
)Rosen, 2004: 3؛ کمیسی ن مش رتی دیپلماسی عم می آمریکا 6دیپلماسی عم می را چنین تعریف
میکند« :فرایند اطالعرسانی ،تعام و تتثیرگذاری بر مردمان کش رهای خارجی بهگ نهای که [مردم آن
1. The U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy
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کش رها] در نتیجهی این فعالیتها حک متهای خ د را ترغیب کنند تا از سیاستهای کلیدی آمریکا حمایت
کنند» (ایزدی)21 :6230 ،؛ آژانس اطالعات آمریکا 6نیز در تعریف دیپلماسی عم می میگ ید« :دیپلماسی از
طریق درک ت د های مردم بیاانه ،دادن پیام برای آنان ،فعالیت به منظ ر تتثیرگذاری بر آنها و ت سعهی
گفت و گ میان شهروندان و نهادهای آمریکایی از یک س و نهادهای بیاانه از س ی دیار که باعث تق یت
منافع ملی ایاالت متحد میش د» (هادیان و احدی .)36 :6233 ،بنابراین چنین استنباط میش د که کارکرد
اساسی دیپلماسی عم می برقراری روابط بلندمدت با مردمان کش رهای خارجی به منظ ر ایجاد شرایط درک
متقاب و شناسایی ارزشها و منافع مشترک است تا بستر الزم برای پذیرش سیاستها و کنشهای کش ر
عام از س ی کش ر هدف مهیا گردد .بهعبارت دیار دیپلماسی عم می با اعمال نف ذ بر ت د های مردم
فراس ی مرزها و گسترش زمینهی گفتا میان شهروندان و نهادهای یک کش ر از س یی و همتایان آنها در
خارج از س ی دیار سر و کار دارد (.)Nakamura and Weed, 2009: 15; Snow, 2009a: 9
یکی از اهداف مهمی که دولت آمریکا در قالب دیپلماسی عم می دنبال میکند ،تربیت روشنفکران
ارگانیک حامی غرب از میان نخباان کش رهای مختلف جهان است .یعنی همان کسانی که از منظر رهیافت
گرامشینیسم وظیفهی خطیرِ ترویج گفتمان و ایدئ ل ژی آمریکایی را در ج امع خ د برعهد دارند و
مشروعیتبخش ،ت جیهکنند و تسهی گر هژم نی آمریکا هستند .این افراد به دلی سابقهی حض ر در قلمرو
جغرافیایی غرب و تحصی در دانشاا ها و مراکز علمی اروپا و آمریکای شمالی شدیداً تحتتتثیر اندیشه و
سبک زندگی غربی قرار میگیرند و تفکرات آنان در فضای گفتمانی غرب و مبتنی بر آم ز هایی چ ن
مادیگرایی (ماتریالیسم) ،انسانمداری (اومانیسم) و دینجدایی (سک الریسم) پرورش مییابد .لذا پس از
مراجعت به کش رهای خ د و حض ر در عرصههای تصمیمگیری و تصمیمسازی یا انجام فعالیتهای علمی و
اجتماعی ،خ ا ناخ ا با رویکردی غربارا به مسائ داخلی و خارجی مینارند و به مبلغین فرهنگ و گفتمان
آمریکایی تبدی میش ند .همین اهداف در دوران جنگ جهانی دوم و پس از آن پیایری میشد و
آمریکاییها میک شیدند تا با تتسیس شبکههای رادی یی (مانند صدای آمریکا 3در  )6323و از طریق اجرای
برنامههای گ ناگ ن فرهنای نظیر برنامهی تبادل ف لبرایت ،2برنامهی بازدیدکنندگان بینالمللی ،2برنامههای
تبادل شهروندی 9و برنامههای آم زش زبان انالیسی در راستای تحقق منافع ملی خ د بر عامهی مردم و
نخباان دیار کش رها تتثیر باذارند (ایزدی.)93 - 92 :6230 ،
وق ع ح ادث یازدهم سپتامبر سال  3006و تح الت بعد از آن ،مقامات آمریکایی را بیش از پیش مت جه
ضرورت کاربرد دیپلماسی بهعن ان ابزار مؤثر سیاست خارجی برای اعمال نف ذ بر افکار عم می در محیط
متغیر جهانی ساخت .وقتی آمریکاییها در راستای هدف مبارز با تروریسم به افغانستان و عراق لشکر
)1. United States Information Agency (USIA
)2. Voice of America (VOA
3. Full bright Exchange Program
4. The International Visitors Programs
5. Citizen Exchange Programs
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کشیدند ،در کنار اتکا بر ت انمندیهای سختافزاری نظامی نیاز مبرمی به تتثیرگذاری نرمافزاری بر مردمان
دیار کش رها  -بهویژ در جهان اسالم -به منظ ر همرا سازی و جلب حمایت آنها از سیاستهای ضد
تروریستیشان و ارتقاء وجهه و افزایش مشروعیت تصمیمات ایاالت متحد در سطح جهانی داشتند .لذا
دیپلماسی عم می با جدیت بیشتری در دست رکار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت و تا به امروز نیز هم ار
بر اهمیت نقش آن افزود شد است .از جمله برنامههای دیپلماسی عم می آمریکا در دور ی جدید میت ان
به را اندازی یک ایستاا رادی یی عربی ویژ ی م سیقی پاپ و اخبار با عن ان رادی س ا( 6در مارس  )3003و
تتسیس یک شبکهی تل یزی نی ماه ار ای عربزبان به نام الحر ( 3در ف ریه  )3002با هدف تتثیرگذاری بر
مردم ج امع عربی اشار کرد (ایزدی.)16- 11 :6230 ،
در میان فعالیتهای متن ع دیپلماسی عم می« ،برنامههای مبادله» جایاا رفیعی در فرایند پیشبرد
سیاست خارجی ایاالت متحد دارند و با هدف خاص تتثیرگذاری بر نخباان و روشنفکران کش رهای هدف
ص رت میپذیرند .اصطالح برنامههای مبادله به اقداماتی از قبی تبادل دانشج  ،اعطای کمکهزینههای
تحصیلی به متقاضیان خارجی ،میزبانی هیئتهای مختلف فرهنای ،تجاری و دانشااهی از دیار کش رها،
برگزاری کارگا های آم زشی و نظایر اینها اطالق میش د .برنامههای مبادله مخاطبان ذینف ذ در جامعهی
هدف را م رد ت جه قرار داد و تجربیاتی دربار ی جامعهی میزبان به آنان ارائه میکنند .این برنامهها منجر به
شک گیری فهم متقاب میان مردمان خارجی و مردمان جامعهی میزبان میش ند و فرصت شناخت مستقیم و
دست اول از فرهنگها را فراهم میسازند و مجرایی برای برقراری روابط بلندمدت میگشایند که میت اند به
افزایش سط ح همکاریها و فهم متقاب دولت میزبان و دولتهای خارجی بینجامد ( Nakamura and
.)Weed, 2009: 48

نم نهی آشکار و م فقیتآمیز برنامههای مبادله ،اجرای برنامهی ف لبرایت در ایاالت متحد است .برنامهی
ب رس ف لبرایت یکی از مهمترین و جامعترین اقدامات ص رتگرفته در خص ص مبادلهی فرهنای ب د که
طرح آن در سال  6321به ابتکار سنات ر ویلیام ف لبرایت 2ارائه شد و به تص یب دولت آمریکا رسید .در قالب
این برنامه طی  90سال تا  6331زمینهی تبادل حدود  390000نفر میان آمریکا و سایر کش رها فراهم گردید
(خانی .)626 :6232 ،هدف اصلی برنامهی ف لبرایت این ب د که از طریق مبادلهی آم زشی و فرهنای و
اعطای ب رس تحصیلی جهت جذب دانشج یان خارجی از سراسر جهان ،زمینهی فهم متقاب میان ملت
آمریکا و سایر ملتها و تق یت علقههای مشترک و ترویج همکاریهای بینالمللی برای پیشرفت فرهنای و
آم زشی را فراهم سازد تا در نهایت به گسترش روابط همدالنه و مسالمتآمیز ایاالت متحد با دیار کش رها
کمک کند .سایر فعالیتهای همس از جمله برنامهی بازدیدکنندگان بینالمللی نیز با هدف مشابه تسهی فهم

1. Radio Sawa
2. Al Hurra Television
3. William Fulbright
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متقاب میان مردم آمریکا و مردم جهان انجام میش د ( .)Snow, 2009a: 6, 9نانسی اسن ( 2009b:

 )244-245راجع به دستاوردهای برنامههای مبادله نظیر ف لبرایت میگ ید:
آنهایی که از ما دیدار میکنند ،اید های بزرگ این کش ر در م رد آزادی سیاسی و اقتصادی را که
افراد مقیم آمریکا مسلم و بدیهی میپندارند بهتر درک میکنند و ارج مینهند .وقتی دانشج یان و
ب رسیهها به کش رهای خ د بازمیگردند ،از آن اید ها حمایت میکنند .در این فرایند ،امیدواریم آنها
تص یر مثبتتری از ملت ما به دست آورند ...همانقدر که ما بهعن ان آمریکایی باید از ملتهای دیار
بیام زیم ،آنها نیز باید از ما یاد بایرند.
در فرایند اجرای برنامههای مبادله نمیت ان نقش افراد و بخش خص صی را به م ازات بخش دولتی نادید
انااشت .طی سالهای اخیر کنشاران غیردولتی بهویژ در آمریکا برای یاری رساندن به مجریان دولتی این
برنامهها فعال شد اند که از میان آنها میت ان به ش رای ملی برای بازدیدکنندگان بینالمللی 6،مؤسسهی
آم زش بینالمللی 3،سازمان آمیدایست 2و خانهی مریدین 2اشار کرد .کمک و همکاری چنین سازمانهای
مردمنهادی م جب صرفهج یی در وقت و هزینهی دولتی میش د و نیز حس تقدیر بازدیدکنندگان خارجی را
از حض ر داوطلبانهی مردم و از ارزشهایی که در فضایی غیررسمی و غیرساختارمند با آنها آشنا میش ند
برمیانایزد (.)Rugh, 2011: 251
اهمیت نقش روشنفکران ارگانیک غربارا در راستای پیشبرد سیاستهای آمریکا در ج امع هدف م جب
شد است که مقامات این کش ر با مح ریت وزارت خارجه طی سالهای گذشته برنامههای متن عی را برای
ارتباطگیری با نخباان و فعاالن مدنی در کش رهایی که آمریکاییها خ استار وق ع تغییرات بنیادین سیاسی
در آنها هستند -مانند کش رهای خاورمیانه به خص ص جمه ری اسالمی ایران -طراحی و اجرا نمایند .از این
جمله میت ان به «ابتکار همکاری خاورمیانه )MEPI( »9اشار کرد که در سال  3003برای حمایت از
نیروهای جامعهی مدنی و بخش خص صی در منطقهی خاورمیانه به اجرا درآمد .همچنین ادار ی ک آم زشی
و فرهنای وزارت خارجهی آمریکا ( )ECAبا اعطای ب رسیههای تحصیلی و برگزاری دور های آم زش
مدیریت و رهبری برای نخباان کش رهای هدف سعی در جذب و تتثیرگذاری هدفمند بر آنها دارد (ایزدی،
.)303 - 303 :6230
به م ازات وزارت خارجهی آمریکا نهادهای غیرانتفاعی متعددی نیز تتسیس شد اند که با دریافت
کمکهای دولتی در قالب برنامهی  USAIDاقدامات گسترد ای را برای ارتباطگیری با نخباان ،روشنفکران
و سازمانهای مردمنهادِ کش رهای هدف و سرمایهگذاری در راستای گسترش دم کراسی ،ترویج ارزشهای
آمریکایی مانند حق ق بشر ،سازماندهی فعالیتهای مدنی و حمایت از انقالبهای رنای در این کش رها انجام
1. National Council for International Visitors
2. The Institute of International Education
3. AMIDEAST
4. Meridian House
5. Middle East Partnership Initiative
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میدهند .از جمله میت ان به بنیاد وقف ملی برای دم کراسی )NED( 6و خانهی آزادی 3اشار کرد که هر
کدام در خالل سال های گذشته ارتباطات فراوانی را با نخباان و روشنفکران غربارای ایرانی در قالبهای
مختلف برقرار ساختهاند ( ;Craig Roberts, 2009ایزدی.)309 - 321 :6230 ،
در همین زمینه ،یحییکیان تاجبخش مشاور سابق بنیاد س روس در ایران ،طی اعترافات خ د در دادگا
انقالب اسالمی در سال  6233به نقش مح ری بنیاد ( NEDدر کش رهایی که آمریکا حض ر رسمی دارد) و
نهادهایی مانند مرکز ویلس ن یا بنیادهای کارنای ،راکفلر و س روس (در کش رهایی نظیر ایران که آمریکا
حض ر رسمی ندارد) بهمنظ ر پیشبرد منافع آمریکا در ح ز ی تغییر رژیم از طریق پروژ ی اشاعهی دم کراسی
غربی یا براندازی نرم اشار میکند .به گفتهی وی فعالیت این نهادها در پ شش برنامههای علمی ،تحقیقاتی
و سمینارهای دانشااهی انجام میش د .بدین ص رت که ابتدا شناسایی و جذب نخباانِ عالقهمند به همکاری
با نهادهای اروپایی و آمریکایی ،سپس شبکهسازی و نهادسازی از طریق معرفی پروژ های عملیاتی برای
متص کردن نخباان با ت د ی مردم و نهایتاً برگزاری کارگا های آم زشی ،سمینارها و نشستهای مختلف
جهت ارائهی محت ا به مخاطبان در دست رکار قرار دارد .هدف غایی این اقدامات همانا مشروعیتزدایی،
اعتبارزدایی و اعتمادزدایی از نظام سیاسی حاکم در سطح جامعه است .تاجبخش حتی از مؤسسات اروپایی
مانند مؤسسهی هلندی هی وس نیز نام میبرد که بین سالهای  3002تا  3001در قالب بیش از  3پروژ با
سازمانهای مردمنهاد ایرانی همکاری داشته و برنامههایی از قبی تبادل دانشااهی و دع ت از نخباان برای
شرکت در کنفرانسها را اجرا میکرد است (تاجبخش.)630 -631 :6233 ،
بدین ترتیب آمریکا در چارچ ب برنامههای دیپلماسی عم می و با استفاد از ظرفیت دانشاا ها و مراکز
علمیاش کسانی را تربیت میکند که گرامشی آنها را روشنفکران ارگانیک میخ اند .این افراد به دلی
وابستای فکری و ه یتی به فرهنگ و تمدن غربی -آمریکایی ،ج امع خ د را به س ی پذیرش رهبری آمریکا
و تمکین رضایتمندانه در برابر سیاستهای آن س ق میدهند و اینگ نه از هزینهی رهبریِ کنشار ابرقدرت
میکاهند .زیرا با وج د روشنفکران ارگانیک غربارا در ساختار مدیریتی و تصمیمسازی کش رها که خ د مای
به اجرای نسخههای تج یزی واشناتن هستند ،دیار نیازی به کاربرد پرهزینهی قدرت سخت برای تحمی
اراد بر مخاطبان نیست .در نتیجه میت ان روشنفکران ارگانیک را ابزار نف ذ آمریکا در ج امع جهان برای
هدایت فکریِ ت أم با رضایت مردم در عصر استعمار ن ین قلمداد کرد .به عبارت دیار از رهاذر ت جه به
اهداف دیپلماسی عم می آمریکا و نیز بررسی سابقهی اقدامات نهادهای متعددی همچ ن  ،NEDخانهی
آزادی ،مرکز ویلس ن ،بنیاد س روس و ...که به برخی از مصادیق آنها اشار شد ،وج د رابطهای علّی و مستقیم
میان هژم نی و نف ذ آمریکایی و رفتار ج امع هدف با واسطهگری نخباان و روشنفکرانی که مخاطب
برنامههای هدفمند این نهادها ب د اند آشکار میگردد.

)1. National Endowment for Democracy (NED
2. Freedom House
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 .2روشنفکران ارگانیک و ترویج هژموني آمریکایي

بر اساس فرضیهی مقاله روشنفکران ارگانیک نقش واسطهای ِمؤثری در بسط و تحکیم هژم نی آمریکایی و
بسترسازی برای نف ذ سیاسی و فرهنای غرب با مح ریت آمریکا در ج امع خ د ایفا میکنند .در ادامه نح ی
انجام این اقدامات بسترساز در چهار مح ر م رد بررسی قرار میگیرد و ناارند میک شد در اثبات مدعای خ د
مصادیقی از عملکرد روشنفکران ارگانیک در جامعهی ایرانی ارائه نماید.
الف) موجه و منطقي نشان دادن هژموني آمریکایي

از جمله خدمات روشنفکران ارگانیک به هژم نی آمریکایی ،ترویج این باور در ج امع خ د است که نظام
سیاسی حاکم بر جهان با مح ریت آمریکا ویژگی تثبیتشد  ،غیرقاب تغییر و بالمعارض دارد و لذا چار ای جز
پذیرش واقعیت آن ،پرهیز از هرگ نه مخالفت ،و تمکین در برابر اراد ی ابرقدرتهای غربی نیست .برای مثال
یکی از روشنفکران ایرانی ضمن تتکید بر لزوم درک اقتضائات نظام جهانی کن نی بهویژ غربمح ری و
فراگیری مکتب لیبرالسرمایهداری برای نی بهت سعهی اقتصادی اظهار میدارد« :منظ مهی جهانی،
منظ مهای است که ت سط غرب در چند قرن گذشته شک گرفته و جهانیشدن آن به معنای وسعتیافتن
قدرت غرب است» (سریعالقلم .)19 :6230 ،به زعم این فرد و همفکران او در شرایطی که منظ مهی اقتصاد
و سیاست جهانی برمدار قدرتهای بزرگ غربی میگردد و نظم و نظام جهان کن نی ماهیتاً غربمح ر است،
هیچ راهی جز قب ل سیادت غرب وج د ندارد زیرا «سامان دنیایی ما با غرب گر خ رد است» و لذا «در این
منظ مه بهط ر طبیعی اعتراض و تعارض هزینههای سیاسی و اقتصادی ]برای معترضین[ به همرا خ اهد
داشت( ».سریعالقلم.)19 -11 :6230 ،
از این منظر وقتی هدف غایی ما کسب قدرت و ثروت مادی و نی به ت سعهی اقتصادی است ،کش رها
باید با تبعیت کام از رهبری سیاسی قدرتهای بزرگ غربی در نظام جهانی ،از هرگ نه ورودِ بیم رد و
هزینهآفرین به عرصهی سیاست جهانی بپرهیزند و حتی پذیرای حقیقتِ لزومِ مداخلهی غیرمستقیم و
اعمالنظر ابرقدرتها در ام ر داخلی و تصمیمات سیاسی کش ر خ د باشند .روشنفکر ایرانی در ت جیه وابستای
سیاسی کش رها چنین استدالل میکند:
اگر منطق سرمایهداری که جهانشم ل و فراگیر شد است ،تنها را ثروتیابی باشد ،چه را و رهیافتی
پیش روی کش رهای میانپایه برای حفظ استقالل سیاسی از یک طرف و ثروتیابی از طرف دیار
وج د دارد؟ آیا انفکاک سیاسی همرا با ثروتاندوزی مبتنی بر سرمایهداری امکانپذیر است؟....
جهانیشدن زمینههای دخالت غیرمستقیم شمال در فرایند مملکتداری و تصمیمگیری جن ب را
فراهم آورد است ...دسترسی به امکانات جهانیشدن یکسان نیست .سرمایهگذاری و دسترسی به
منابع مالی و فنآوری بیشتر در مناطقی یافت میش د که تحت نظارت «سیاسی» غرب یا محدود ی
خ د غرب باشد ...هر انداز که با قدرتهای بزرگ ،مشک سیاسی و امنیتی وج د داشته باشد ،روابط
اقتصادی نیز تحتالشعاع قرار میگیرد و بهر برداری محدود خ اهد ب د( .سریعالقلم،21 ،21 :6236 ،
)603 - 603
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در تبیین اینکه چرا برخی روشنفکران ج امع غیرغربی مانند ایران صراحتاً از لزوم پذیرش اص ل نظام
غربمح ر سیاست جهانی -علیرغم ماهیت ناعادالنه و ظالمانهی آن -و تبعیت از هژم نی آمریکا سخن
میگ یند ،باید به نف ذ و رس ب عمیق نظریات غربی در ذهن ایشان اشار کرد .این قبی افراد به دلی
تحصی در محاف علمی و دانشااهی اروپا و آمریکا هم ار از منظر تئ ریهایی که آم ختهاند به تح الت
جهان مینارند و لذا هم ار نظام حاکم را مقتدر و خدشهناپذیر تص ر میکنند زیرا بر کسی پ شید نیست که
تئ ریهای جریان مسلط ماهیتاً حامی وضع م ج د جهان و ت جیهکنند ی سلطهی ابرقدرتها هستند .برای
مثال بری ب زان 6و آمیتاو آکاریا )2010: 3, 7( 3در کتاب نظریههای غیرغربی روابط بینالمل با اذعان به
اینکه نظریاتی مانند لیبرالیسم و واقعگرایی سخنا ی نظام سرمایهداری و قدرتهای بزرگ و طرفدار حفظ
نقش مسلط آنها در نظام بینالمل هستند مین یسند:
گرچه این نظریهها بهص رت نظریههای جهانروا ارائه میش ند و در واقع بسیاری همین باور را
دربار ی آنها دارند ،ولی همهی این نظریهها را در عین حال میت ان سخنا ی غرب و در جهت
استمرار بخشیدن به قدرت ،رونق و نف ذ آن دانست] ....مثالً[ واقعگرایی نقش مهمی در تعریف
دولتمح رانهی م ض ع جریان غالب دانش روابط بینالمل بازی کرد است و از این جهت با
برگرفتن نظام سیاسیای که غرب به بقیهی جهان تحمی کرد و اعالم آن بهعن ان شرایط عادی
در ک تاریخ جهان ،همدست غرب در برقراری هژم نی غربیان ب د است.
ب) تبلیغ گفتمان لیبرالیسم در مقابل گفتمان رسمي جامعه

یکی دیار از اقدامات روشنفکران ارگانیک در راستای بسترسازی برای نف ذ و هژم نی آمریکایی ،ترویج
گفتمان لیبرالیسم در ج امع خ د و به تبع آن اعتبارزدایی از مفاهیم و گزار های گفتمان ملی و رسمی حاکم
بر جامعه است .بیتردید چنین اقدامی به شی ع احساس بیاعتمادی و تردید نسبت به کارایی گفتمان ملی و
فاصله گرفتن مردم از داشتههای فرهنای و ه یتی خ د و رغبت آنها به فرهنگ و ه یت غربی منجر خ اهد
شد .برای مثال امروز در جامعهی ایرانی گفتمان انقالب اسالمی در جایاا مسلط قرار دارد و مفاهیمی مانند
استقالل ،آزادی ،عدالت ،استکبارستیزی ،مقاومت و حمایت از مستضعفان جهان را به پیروان خ د عرضه
میکند.
اما جریان روشنفکری غربگرا با زیر سؤال بردن این مفاهیم مح ری و تبلیغ مفاهیم گفتمان لیبرالیسم
مانند فردگرایی ،سک الریسم ،غربمح ری ،مادیگرایی ،رفا طلبی ،فاید باوری و لذتج یی ،چیرگیِ گفتمان
انقالب اسالمی را م رد هدف قرار میدهند .بهعن ان نم نه یک روشنفکر ایرانی در اظهارات خ د ضمن نفی
آرمان ضدیت با استکبار آمریکا و رژیم صهی نیستی میگ ید« :امروز که این ت افق ص رت گرفته میت انیم
روابط با آمریکا را به نقطهی صفر برسانیم به شرطی که دیار شعارهای ضد آمریکایی داد نش د؛ به شرطی
که مسئله اسرائی به محاق فرو رود و در م ردش بحثی ص رت نایرد ...چ ن همه میدانند این آپاندیس
1. Barry Buzan
2. Amitav Acharya
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غرب در منطقه است و اینط ر نیست که درگیری با اسرائی فقط به اسرائی محدود ش د و تنش با ت آوی
منازعه با ک جهان غرب تلقی میش د» (نقیبزاد به نق از سایت الف .)6232 ،همچنین روشنفکر دیاری
اظهار میدارد« :هیچ حرکتی به انداز ی آمریکاستیزی تیشه به ریشهی منافع ملی ایران نزد است»
(زیباکالم به نق از روزنامه ج ان.)3 :6232 ،
در ریشهیابی دلی این بیاعتمادی عمیق روشنفکران ارگانیک به گفتمانهای رسمی ج امع متب ع خ د و
گرایش آنها به گفتمان لیبرالیسم باز هم میت ان به شک گیری ذهنیات و باورهای آنان در فضای فکری و
گفتمانی غرب اشار کرد .به گفتهی ب زان و آکاریا (« )2010: 17در این جا باید تتثیر فکری امپریالیسم غرب
و م فقیت قدرتمندان در تحمی برداشتهای خ د به اذهان و رویههای جهان غیرغرب را مدنظر قرار داد».
به عبارت دیار روشنفکران غربارا از منظر گفتمان لیبرالی به جهان مینارند و تنها کش ری را قدرتمند
میدانند که مانند آمریکا حجم بیشتری از منابع مادیِ م لّد قدرت مانند تسلیحات نظامی و سرمایهی
اقتصادی را نسبت به سایرین در اختیار داشته باشد .لذا مشتاقانه حاضرند رهبری و سیادت این کش ر را با
وج د آگاهی از ماهیت ظالمانه و استکباریاش بپذیرند و برای بهر مندی از امکاناتِ در اختیار آن حتی از
استقالل سیاسی و ارزشهای ب میشان چشم بپ شند.
ج) ترویج روحیهی خودباختگي ملي و ضعف هویتي

روشنفکران ارگانیک غربارا معم الً بر اثر مرع ب و مسح ر شدن در برابر پیشرفتهای مادی و تکنیکی
غرب دچار حالت خ دکمبینی ،خ دباختای و ضعف اعتماد به نفس میش ند و الجرم این روحیه را به مردمان
جامعهشان نیز تزریق میکنند .آنها هم ار زبان به ستایش دستاوردهای فرهنگ و تمدن غربی گش د اما
داشتههای ملت خ د را نادید میاناارند و ه یت ملی و فرهنگ و تمدن سرزمین مادریشان را به چشم
تحقیر مینارند .برای مثال دو روشنفکر ایرانی که به جامعهشناسی ایران پرداختهاند ،در کتب خ د خلقیات و
روحیات ایرانیان را شدیداً م رد نقد و ت هین قرار داد و انب هی از صفات ناپسند مانند حقیقتگریزی،
پنهانکاری ،ظاهرسازی ،قهرمانپروری ،استبدادزدگی ،خ دمح ری ،برتریج یی ،بیبرنامای ،ریاکاری،
فرصتطلبی ،شعارزدگی ،مسئ لیتناپذیری ،قان نگریزی ،حسادت ،می به تجاوز ،ضعف فرهنگ کار جمعی،
انتقادناپذیری ،عدم شفافیت ،دروغگ یی و غلبهی احساسات بر خردورزی را به ملت ایران نسبت میدهند
(نراقی6239 ،؛ فراستخ ا .)6232 ،
ابتالی روشنفکران ارگانیک به عارضهی ضعف ه یتی محص ل قرار گرفتن آنها در معرض القائات نظام
سلطه است .در این زمینه ب زان و آکاریا ( )2010: 20معتقدند« :یکی از نتایج هژم نی میت اند القای ن عی
روحیهی خ دباختای ریشهای و عدم اعتماد به نفس در فرهنگهای ملی باشد» .جالب این جاست که این
قبی روشنفکران در کنار تحقیر ملت خ د و ستایش غرب هیچگا اشار ای به فجایع اخالقی ج امع غربی
مانند قت  ،غارت ،نژادپرستی ،بز کاری ،خش نت علیه زنان ،ک دکآزاری ،تجاوز به عنف ،همجنسگرایی،
ناهنجاریهای جنسی ،خیانت ،کشتار در دانشاا ها و مدارس ،ازهمپاشیدگی کان ن خان اد  ،پ چگرایی و یا
روی آوردن ج انان به فرقههای انحرافی شیطانی و دینستیز چیزی نمیگ ید .اص الً این روشنفکران
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ارگانیک بهواسطهی عینک عقالنیت ابزاری که بر چشم دارند ،قادر به دیدن نازیباییها و آالم جهان غرب
نیستند.
د) تداوم وابستگي علمي به غرب و ممانعت از تولید دانش بومي

روشنفکران ارگانیک را میت ان از جمله مهمترین م انع ت لید دانش و نظریات ب می در ج امع غیرغربی
قلمداد کرد که به تداوم وضعیت وابستای علمی این ج امع به دانشاا ها و محاف فکری غرب دامن میزنند.
اص ل و مبانی نظری و فرانظری جریان مسلط دانش غربی آنچنان در ذهن این روشنفکران رس ب کرد
است که آنها را ابدی و خدشهناپذیر میپندارند و هرگ نه تخطی از این اص ل و مبانی را خارج شدن از دایر ی
علم و افتادن به ورطهی وهم و خیال میدانند .بهعن ان نم نه دیدگا غالب روابط بینالمل در ایران این است
که نظریههایی که در غرب در این ح ز ت لید شد همای علم است و بدون تغییر و دخ و تصرف باید به
داخ ایران منتق ش د .غلبهی این دیدگا سبب شد است هیچگ نه تالشی برای تعدی نظریههای غربی و
اقدامی برای ب میسازی ص رت نایرد زیرا هر نظریه یا گزار ی معرفتی -از جمله معارف دینی و متافیزیکی-
که با مالکهای علم غربی سازگار نباشد ،بالفاصله با دریافت برچسب «غیرعلمی» کنار گذاشته میش د.
برای مثال یک روشنفکر ایرانی «در م رد م ج دات غیرمادی سخن گفتن» و ذکر عباراتی مانند «اگر خدا
بخ اهد ،در جنگ بر امپریالیسم ،مستضعفان پیروز خ اهند شد» را از جمله مصادیق گزار های ابطالناپذیر و
غیرعلمی میداند (سیفزاد  .)92 -92 :6236 ،این همان وضعیتی است که رُزا واسیالکی 6از آن با عن ان
«امپریالیسم معرفتشناختی »3یاد میکند و آن را مانع بزرگی در مسیر گسترش نظریات غیرغربی در نظر
میگیرد (مشیرزاد و کافی.)290 :6232 ،
شدت تتثیرپذیری روشنفکران ارگانیک از امپریالیسم معرفتشناختی به قدری است که این افراد پس از
فراغت از تحصی و مراجعت به وطن بدون ت جه به تفاوت بسترهای زمانی ،مکانی ،تاریخی و فرهنای و
تلقی تئ ریهای غربی بهعن ان ق انین جهانش ل ،به بررسی مسائ ج امع متب ع خ د از منظر همین تئ ریها
پرداخته و میک شند آنها را بیآنکه اقدامی برای ب میسازیشان ص رت گیرد ،در هناام نظریهپردازیها و
ارائهی تج یزات سیاستگذارانه الا ی عم قرار دهند .آلن چانگ )2010: 121( 2از اساتید روابط بینالمل
شرق آسیا در این بار میگ ید:
پژوهشاران غربی که دربار ی جن ب شرقی آسیا قلم میزنند ،در تحلی علمی این منطقه ن عی
ارشدیت و تقدم دارند .نتیجهی محت م این ارشدیت آن است که وقتی نس های دانشج یان جن ب
شرقی آسیا پس از استقالل یافتن کش رشان برای تحصی در مقطع کارشناسی روانهی مادرشهرهای
دولتهای استعمارگر سابق میش ند ،همیشه همان عینک نظری استادان راهنمای خ د را بازت لید

1. Rosa Vasilaki
2. epistemological imperialism
3. Alan Chong
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میکنند .از طریق رابطهی استاد و شاگرد که در برنامههای تحصیالت تکمیلی وج د دارد،
پیشفرضهای غربی در تار و پ د پژوهشهای جدید دربار ی این منطقه دمید میش د.
وابستای علمی روشنفکران ارگانیک به غرب در ت صیههای آنها به دولتمردان کش ر خ د برای نح ی
مدیریت عرصهی سیاسی نیز انعکاس مییابد .برای مثال این روشنفکران سک الریسم و کنار گذاشتن مذهب
از قلمرو سیاسی و اجتماعی را که یک پدید ی تاریخی و معل ل شرایط خاص جامعهی اروپایی محس ب
میش د ،هم ار بهمثابه قان نی کلی و الزماالجرا در تمامی جهان حتی در ج امع اسالمی مانند ایران در نظر
میگیرند و از ضرورت سک الریز شدن مدیریت این ج امع سخن میگ یند تا جاییکه یک روشنفکر ایرانی
صراحتاً در کتاب خ د اظهار میدارد:
معم الً دخالت گسترد ی دین در سیاست مانع عمد ای برای دم کراسی و ارزشهای آن ایجاد
میکند .دم کراسی ذاتاً نیازمند جدایی اقتدار سیاسی از اقتدار مذهبی و ح ز ی عرفی از ح ز ی
مذهبی است .در ص رتی که قان ن الهی در همهی ح ز ها حاکم تلقی ش د ،دیار جایی برای قان ن-
گذاری و مش رت و رقابت باقی نمیماند .حک متی دینی اساساً تساه ناپذیر است و رأی و اندیشهی
عم م مردم را خطری برای ح ز ی مقدس سیاست تلقی میکند( .بشیریه)212 :6233 ،
نتیجهگیری
بر مبنای مباحثی که در این مقاله مطرح شد ،میت ان گفت امروز در عصر استعمار ن ین و در زمانهی تالش
کنشاران جهانی برای نف ذ و سیادت بر قل ب و اذهان ملتها ،هژم نی فرهنای و ایدئ ل ژیک بسیار بیشتر از
سلطهی سرک بارانهی نظامی تتمینکنند ی منافع ابرقدرتها و تحققبخش اهداف آنان در ارتباط با ج امع
مخاطب است .لذا در برههی کن نی کاربرد روشهایی مانند اقناع ،همرا سازی ،شک دهی به ترجیحات ،تغییر
محاسبات ،اعتمادسازی و جاذبهآفرینی در قالبهایی چ ن دیپلماسی عم می به مراتب نافذتر از روشهای
سختافزاری نظیر حملهی نظامی ،ک دتا ،ترور ،خرابکاری و تحریم اقتصادی محس ب میش د.
بهط ر خاص در م رد جمه ری اسالمی ایران تجربهی انباشتهی جهان غرب طی سی و هفت سال
گذشته نشان داد است که مهار و ناب دی این نیروی چالشار از بیرون به شی ی سختافزاری امکانپذیر یا
الاق مقرون به صرفه نیست؛ در نتیجه دشمنان کش ر طی سالهای اخیر با درک صحیح این حقیقت ،ضمن
عب ر از کاربرد ابزارهای سختافزاری بخش اعظم ت ان خ د را بر تضعیف مبانی فکری و معنایی انقالب
اسالمی متمرکز کرد اند .زیرا نیک میدانند که تداوم بقای جمه ری اسالمی در بستر زمان مانند هر نظام
سیاسی ایدئ ل ژیک دیار تنها از طریق حفظ استحکام مبانی گفتمانی آن امکانپذیر خ اهد ب د و در ص رت
سست شدن این مبانی ،ساختار سیاسی بنا شد روی آن نیز الجرم فروخ اهد ریخت.
در نتیجه پیشبینی میش د مهمترین عام تهدیدآفرین برای کش ر در سالها و دهههای آیند  ،اقدامات
هدفمند دشمنان با استفاد از نیروهای میدانی مانند رسانهها یا روشنفکران ارگانیک غربارا  -که م رد ت جه
این مقاله ب د -بهمنظ ر اعتبارزدایی از مفاهیم بنیادین گفتمان انقالب اسالمی ،بیاعتمادسازی مردم جامعهی
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ایران نسبت به مشروعیت نظام سیاسی حاکم و ایجاد بحران ه یتی در میان آنان ،رس خ مفاهیم گفتمانهای
رقیب در اذهان مخاطبان ،تغییر نارشها به تعریف خ د و دیاری و کمرنگ کردن مرز غیریت و خص مت
ایرانیان با اغیار انقالب است.
با این حساب میت ان گفت جمه ری اسالمی ایران پی سته در معرض تهدیدات نرم معنایی ،گفتمانی و
ه یتی قرار خ اهد داشت و حفظ استحکام ساخت درونی آن من ط به درک عمیق حامیان انقالب اعم از
مسئ الن و مردم از ماهیت تهدیدات نرم دشمن و چیستی پروژ ی نف ذ و ع ام اجرایی آن در داخ کش ر
بهویژ روشنفکران ارگانیک غربارا و مقابلهی به هناام و مؤثر با آنان است.
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