
 

 

p191-216 ص، 86تابستان  بهار و، 12-11شماره ، دين و سياست فصلنامه 

  
  

  ناتوي فرهنگي
  

 1حميدحبيبي 
  

  چكيده
بررسي پيشينه، زمينه، علل، اهداف، شيوه ها، ابزارهاي ناتوي فرهنگي و راهكارهاي مقابله 

از سوي مقام معظم  85سال  در رهنگيبا آن، موضوع اين مقاله بود. گرچه مفهوم ناتوي ف
گــردد كــه نفــوذ در اراده هــا بــا مي باز 1920رهبري وضع گرديد ولي پيشينه آن به سال 

هايي مدرن از سوي فولر انگليسي مطرح شد. با دو قطبــي شــدن نظــام بــين الملــل شيوه
 ر سنگينهمراه با صرف هزينه هاي بسيا را ناتوي نظامي، تكنولوژي هاي برتر و رسانه ها

در اين راستا به كار گرفت. بازتاب وسيع انقالب اسالمي ايران در جهان، ارائــه ي الگــويي 
موفق از حكومت ديني بويژه با پيشرفت هاي ايران در علــوم اســتراتژيك ژنتيــك، هــوا و 

و ديجيتال، غرب را به تغيير رويكرد ناتو از كاركرد نظامي بــه كــار كــرد دو اي فضا، هسته
چــون اي مي ـ فرهنگي و تشكيل ناتوي فرهنگي سوق داد كه اقدامات غيرانسانيگانه نظا

عرفان و تصــوف تخــديري، ابــاحي گــري و ، استحاله فرهنگ ديني و ملي، ترويج خرافات
القيدي، تشديد گرايشان قومي و نژادي، مصرف زدگي و تجمل گرايــي و... بــا اســتفاده از 

كردها و شيوه هاي اين پديده است. براي مقابله با اي از كارتكنولوژي هاي پيشرفته رسانه
اين رويكرد نظام سلطه، جهان اسالم هوشيارا نه بايد همه عواملي را كه بر آيند شان اتحاد 
ملي و انسجام اسالمي است را به كار گيرد و اجازه ندهد تا تهديد بيروني بر نقــاط ضــعف 

                                                               
 كارشناس ارشد علوم سياسي- 1
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باوري و اعتماد به نفس و ايجاد پيونــد  دروني متمركز شود. در اين راستا خدا محوري، خود
  مستحكم ميان اعتقادات، احكام و اخالق ضرورتي انكار ناپذير است.

  ناتو، فرهنگ، ناتوي فرهنگي، جنگ سرد فرهنگي كليد واژه ها:
  

  يت و ضرورت بحثهمّا
مــاه ســال ها با مقام معظــم رهبــري در تــاريخ بيســتم فروردينكه در ديدار جمعي از نظامي

ضعف خود و دشمن تأكيد فرمودند. نكته مهــم ديگــر وله بر شناخت نقاط قوت، معظم1385
  كار جدّي در اين زمينه بود.و مورد تأكيد ايشان توجه دادن به معنويت 

در خصوص بررسي نقاط قوت و ضعف دو اصل اساسي مطرح است؛ يكي شــناخت 
با بيرون و ديگري شناخت  نقاط قوت و ضعف دروني نظام جمهوري اسالمي براي مواجهه

  و تهديدات بيروني.ها و چالشها فرصت
راهبرد مورد نظر نيز بايد با توجه به اين اهداف شكل گيرد؛ نخست كــاهش نقــاط 

و گســترش ها ضعف و افــزايش نقــاط قــوت و از ســوي ديگــر كــاهش و تحديــد تهديــد
و هــا قعيتهاي بين المللي، نقطــه قــوت يــك راهبــرد براســاس الگــوي فــوق در موفرصت

  ايران بتواند: مقتضياتي است كه نظام جمهوري اسالمي
هاي قدرت دروني خود را با فرصت هاي بين المللي موجــود پيونــد داده و . مؤلفه1

  منافع ملي و امنيت ملّي خود را بر اين اساس تأمين كند؛
 . همزمان تالش كند تا تهديدهاي بيروني با نقاط ضعف دروني پيوند نيابد، چــون2

  در چنين شرايطي سيستم بيشترين ضربات را از تهديدهاي بيروني متحمّل خواهد شد.
ايران بايد بتواند نقاط قوت خود را بــر روي  در قالب همين الگو، جمهوري اسالمي

ز ا را وادار به تأمين حــد ممكنــيها نقاط ضعف دشمن يا دشمنان موجود متمركز كرده و آن
در دنياي وابستگي متقابل پيچيده نامه رياســت  خود نمايد. منافع يا مؤلفه هاي امنيت ملي

جمهوري اسالمي ايران به بوش از مؤلفه هاي قــدرت درون نظــام اســالمي ايــران يعنــي 
معنويت و اعتقادات به اسالم عزيز بود كه با فرصت هاي بين المللي از جمله افكار عمومي 

تواند به نقطه ضــعف مي ان هاي سياسيدنيا پيوند زده شد، امّا عملكرد برخي احزاب و جري
دروني نظام جمهوري اسالمي ايران تبديل شود تا تهديدات بيروني بــر آن متمركــز شــود. 
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سيد جمال الدين اسدآبادي در جوامع شرقي اين گونه  چنانچه برخي احزاب به قول مرحوم
حزب در غــرب راه  يعني» في الغرب دوا و في الشرق داء ةيبالحز«گويد: اند. ايشان ميبوده

و به فرموده قرآن كــريم ) 178معرفت،( درمان دردهاست و در جوامع شرقي منشاء دردها است
 يعني هر گروهي به اوهام و خياالت فاسد خود شــاد اســت.» كل حزب بمالديهم فرحون«
در حاليكه بنابر فرموده حضرت امير عليه السالم بايد كاركردش مبتني بر اين اصل ) 32روم، (
 هــركس از مواجــه بــا آراء يعنــي» قبل وجوه االراء عرف مواقع االخطــاءتاس «من اشد كهب

  استقبال كند، به خطاها پي مي برد.
كند. ايــن پديــده درپــي مي ي ناتوي فرهنگي درست در همين جا خود نماييپديده

تمركزبر روي چنين نقاط ضعفي از نظام جمهوري اسالمي است. كه در اين جــا بــه ابعــاد 
  شود. مي ختلف آن به اختصار اشارهم
  

  تعريف مفاهيم
بــه  انــد.از فرهنگ به مجموعه دستاوردهاي معنوي يــك كشــور يــاد كرده ):2( ـ فرهنگ1

طبيعــت) ( هايي كه انسان به كمك انديشه و تفكر در محــيط پيرامــونمجموعه توانمندي
ميان تعاريف گوناگون فرهنــگ،  از) 20ســتوده، ( اند.كند نيز فرهنگ گفتهمي تغييراتي را ايجاد

ها، باورها، آداب و ها، بينشتوان به اين تعريف اكتفا كرد كه فرهنگ به مجموعه دانشمي
  شود.شود كه نسل به نسل منتقل ميهاي عموم افراد يك جامعه اطالق ميرسوم و سنت

 ـ ناتو: با صف آرايي كشورهايي طرفدار نظام ســرمايه داري بــه رهبــري ايــاالت2
، 1949متحده آمريكا در مقابل كشورهاي طرفدار سوسياليسم به رهبري شوروي، در سال 

 1950ـ 1952بين آمريكا و كشورهاي آلمان غربي، فرانسه، انگليس، كانادا و در سال هاي 
شكل گرفــت و ســازمان )3( كشورهاي كره جنوبي، يونان و تركيه پيماني نظامي به نام ناتو

بوجود آمد كه با ماهيت و قواره نظامي، كاركرد و هدف آن دفاع از  پيمان آتالنتيك شمالي
پيرامون و پيشگيري از جنگي ديگر بود. نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا در اين زمينــه 

                                                               
1- culture 
2- North Atlantic Ttreaty Organization (NATO) 
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اســتيونر ( )4( گفت: ما بايد در رقابت با شوروي در دو جنبه پيروز شويم؛ اقتصــاد و ايــدئولوژي
  )1ساندرس، 

تغيير رويكرد ناتو از كاركرد صرف نظامي بــه كــاركرد دوگانــه  ـ ناتوي فرهنگي: به3
شــود. ايــن مــي اطــالق 1991نظامي ـ فرهنگي، از زمان فروپاشي شوروي ســابق در ســال 

اصطالح توسط مقام معظم رهبري و در جمع دانشجويان و دانشــگاهيان اســتان ســمنان در 
  مطرح گرديد. 18/8/85تاريخ 

يه و كنسرسيومي نرم افــزاري، رســانه ي از اعضــاي ناتوي فرهنگي در واقع اتحاد
ارزش هــا، ( ي هدف، تغييــر هويــت فرهنگــيناتو است كه با بمباران افكار عمومي جامعه

هنجارها، اعتقادات، باورها، سمبل ها، و نمادها و ...) و سپس تغيير رژيم سياسي آن جامعه 
هنگي جنگ نرم و هــدف اصــلي كنند. به عبارت ديگر رويكرد اصلي ناتوي فررا دنبال مي

خواهند است كه ميهايي آن نابودي هويت ملي جوامع بشري به ويژه مقابله با ايمان انسان
از هويت ديني و ملي خود شرافتمندانه دفاع كنند. اعضاي ناتوي فرهنگي با بهره مندي از 

    لاي همــاهنگي را در حــوزه رســانه هــا شــكسال تجربه نظامي گري، تأسيسات پايــه 57
ـ مانند بي بي سي،  المللي، شبكه هاي خبريدر اين مجموعه چهار خبرگزاري بين اند.داده

را بــر عهــده اي كه ارسال امواج صــدها شــبكه مــاهوارهاي سي. ان. ان. تأسيسات ماهواره
كننــد. ايــن تأسيســات مــي دارند، صدها روزنامه و هزاران پايگاه خبري و تبليغاتي را تغذيه

كنند تا ارزش هاي مقاوم در برابــر خــود را مي مشترك غربي را منتشر و تالشهاي ارزش
  كمرنگ و از بين ببرند.

  
  تبارشناسي موضوع

گردد كه فولر مورخ و تحليل گــر نظــامي مي ميالدي بر 1920تفكر ناتوي فرهنگي به سال 
دن هــوش بريتانيايي امكان جايگزيني اقداماتي نظير زايل كردن خرد انساني، مغشــوش كــر

مضمحل كردن حيات معنوي و اخالقي يك ملت به وسيله نفوذ در اراده آنها را، بــا  انساني و
وسايل سنتي جنگ ادعا كرد. درآن زمان، اين ادعا توجه چنداني را به خود جلب نكرد. بيست 

                                                               
3- Dictionary Of Politics, P 
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در زمينه تبليغات ـ نظير آنچه فولر پــيش اي سال بعد كه بريتانيايي ها درگير تالش گسترده
  )13درآمدي براصالحات ،( را به كار بردند.» جنگ سياسي«يني كرده بود ـ شدند، اصطالح ب

سيا) براي مســلط شــدن بــر دنيــا و ( تا كنون مركز اطالعاتي آمريكا 1947از سال 
نــوين و ارائــه خــدمات در ها كنترل افكار عمومي آمريكا و ساير نقاط جهان، اعمــال روشــ

و مدرن تــر را در دســتور كــار خــود دارد. ايــن مركــز بــا پوشش ابزارها و تجهيزات مدرن 
هاي خود به يك شبكه مخفي وسيع و پيچيده تبديل شد. يكي از فعاليــت گسترش فعاليت

هاي مهم سيا در كشورهاي مختلف تأثيرگذاري و در اختيار گرفتن مطبوعات به خصــوص 
ن ســوم بــه عضــويت هاست كه در اين زمينه اولين اقدام ســيا در كشــورهاي جهــاروزنامه

ياپا) تحت نفوذش بود. ســازمان ســيا ( درآوردن روزنامه ها در اتحاديه مطبوعاتي آمريكايي
با فرستادن مأموران خود تحت پوشش مأمور فني و اخراج روزنامه نويسان و دادن تغيير در 

اعتبــار بــي كند كه بــه هــدف هــايمي ها، اخبار را طوري منعكسكميت و كيفيت روزنامه
ن دولت و ايجاد نفاق بين مردم كشور مورد نظر نايل آيد. روش هاي سازمان ســيا بــر كرد

شيوه هاي رواني ايجاد هرج و مرج اجتماعي از طريق تأثيرگــذاري بــر افكــار عمــومي بــه 
وسيله مطبوعات و... هرج و مرج اقتصادي از طريق قطــع كمــك هــاي خــارجي، تحــريم 

ي و فناوري استوار است. اين سازمان درنهايــت اقتصادي و جلوگيري از پيشرفت هاي علم
هــا با ايجاد تور امنيتي براي عواملي وابســته در درون كشــورها، تقصــير را بــه گــردن دولت

  )13-15درآمدي براصالحات ،( كنند.مي اعتباربي انداخته و رهبران را در نزد افكار عمومي
يغــات مســموم طرحــي محرمانــه بــراي تبل 1950ـ  1967در اوج جنــگ ســرد از 

فرهنگي در اروپاي غربي، توسط بازوي جاسوسي آمريكا، آژانس مركزي اطالعات سيا، به 
اجرا گذاشته شد و يكي از جنبه هاي اصلي اين طرح پيشبرد اين ادعا بود كه اين تبليغــات 

كنگــره آزادي «مخفــي بــر عهــده،  )5( اصالً وجود ندارد. بخش عمده اين مبارزه فرهنگــي
مايكل «توسط يكي از عامالن سيا به نام  1997تا  1950ر داشت كه از سال قرا» فرهنگي
  شد. دستاوردهاي اين انجمن كه بسيار قابل توجه بود عبارتند از:مي اداره» يوسلسون
  .كشور جهان 35. ايجاد دفترهايي در 1

                                                               
. The Cultural Cold War  
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  .. استخدام كارمندان بسيار2
  .مجله پرآوازه 20. انتشار بيش از 3
  .شگاه هاي هنري. برگزاري نماي4
  .. ايجاد يك سرويس خبري و سينمايي5
  .هاي بين المللي. سازماندهي كنفرانس6
  . اجراهاي عمومي موسيقي و دادن جوايز به موسيقي دانان و هنرمندان.7

سوق دادن دانشوران اروپاي غربي به » كنگره آزادي فرهنگي«مأموريت انجمن يا 
اســيتونر ( ي سازگارتر با روش آمريكايي بود.گاهديد آرامي از ماركسيسم و كمونيسم به سوي

  )2ـ 3ساندروس،
ميليــون  34سازمان سيا براي انجام عمليات جنگ سرد فرهنگي در زمــان تــرومن 

در چارچوب اين عمليات، شبكه مطبوعاتي جهان شــمولي و دالر در سال در اختيار داشت. 
اورميانــه و آمريكــاي التــين گســترش ايجاد كرد كه از اياالت متحده تا لندن، اوگاندا و خ

كــرد. مي عمل» وزارت فرهنگ بلوك غرب«داشت. به تعبير خانم ساندروس، سيا در مقام 
كردند كه در فيلم هاي خود سياهپوستان مي در هاليوود، مأموران سيا كارگردانان را ترغيب

و از اين طريق را هرچه بيشتر نمايش دهند، آنان را آراسته و خوش لباس به تصوير كشند 
  )29/8/85و  4صبح صادق، ( اياالت متحده را جامعه آزاد و دمكرات بنمايانند.

 130ســند شــماره ي ، آمريكايي ها با كــار فكــري مــداوم 1984تا  1980از سال 
سياســت «) را بــه تصــويب رســاندند. ايــن ســند بــا عنــوان N.S.C( شوراي امنيت ملــي

دامات و برنامه ريزي هاي دهه هــاي آينــده ســيا در رأس اق» اطالعاتي و ارتباطي ريگان
  قرار گرفت. محورهاي اساسي اين سياست عبارتند از:

.تجديد نظر و توسعه در ساختارهاي اطالعاتي، ارتباطي و ميان فرهنگي؛ ايــاالت 1
اداره نفوذ راهبردي را تأسيس كرد تا افكار عمومي دنيا را بــا  1380متحده آمريكا در سال 

  ) 1/12/81سيماي ج.ا.ا ( د.خود همسو كن
. بازسازي و اصالح شبكه هاي راديو و تلويزيون به منظور دسترسي به مخاطبان 2

يك ميليــارد دالر بودجــه بــراي راه  1382مختلف جهاني: اياالت متحده آمريكا در تيرماه 
اندازي شبكه تلويزيوني در خاورميانــه بــه منظــور حمايــت از دوســتان آمريكــا در منطقــه 
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ازتوافق  پست درهمين راستا روزنامه صهيونيستي جروزالم) 82سيماي ج.ا.ا ، تيرماه ( يب كرد.تصو
رژيم اشغالگر قدس بامقامهاي ارشد ناتو براي راه اندازي شبكه تلويزيوني براي آذري هاي 

درسفر هفته گذشته خــود بــه  "وزير تهديدات استراتژيك اسرائيل"ايران خبر داد ونوشت: 
تلويزيوني  -ناتو) درباره ايجاد يك شبكه راديو( مات ارشد پيمان آتالنتيك شمالياروپا بامقا

روزنامــه جمهــوري ( اند.به منظور پخش برنامه هايي براي آذري هاي ايــران بــه توافــق رســيده
  )12/4/86اسالمي 

. تقويت تكنولوژي و ابزار جديد اطالعاتي و ارتباطي بــه منظــور نفــوذ بيشــتر در 3
  .جهان مناطق مختلف

. تحقيقات عميــق تــر در ســنجش افكــار عمــومي؛ نظرســنجي هــاي مؤسســه 4 
در ايــران كــه در همــين راســتا » گرانپايــه«و مجموعه هاي وابسته به آن مانند » گالوپ«

  فعاليت داشت.
      هاي مــؤثر جنــگ روانــي در. اســتقرار و توســعه هرچــه بيشــتر ابزارهــا و شــيوه5
  المللي؛اي بينه بحران

يد و توزيع نشريات مختلف در حمايت از اصــول و ارزش هــاي آمريكــايي و . تول6
خبرنگــار آمريكــايي در  20شبكه خبري آمريكــايي و  90در مقطع كنوني نزديك به ،غرب

  )21/8/81سيماي ج.ا.ا، ( »كشور ايران فعال هستند.
 . برقراري ارتباط با نخبگان و عوامل مورد نظر؛ گري سيك ـ مشاور امنيت ملـّـي7
  گويد:مي پس از سفري مخفيانه به ايران، به خبرنگاران كاخ سفيد

بر پا شــده كــه مصــمم اي چگونه خوشحال نباشم از اين كه در ايران موج تازه
است طومار حكومت اسالمي را به هم پيچد و حكومتي نظير حكومت ايران در 

راني را مــن در ايــران روشــنفك دوران شاه و عربستان سعودي را روي كار آورد.
  )20/9/81كيهان، ( كنند.مي ديدم كه اشاره هاي ما را دنبال

طي اظهــاراتي » ايسنا«در مصاحبه با خبرگزاري  1385رامين جهانبگلو در شهريور 
  گويد:مي از جنس پشيماني و افشاگري

بنده به دليل ارتباط با برخي نهادها و مؤسسات آمريكايي دستگير شدم.. ارتباط 
آغاز شد كه به كانادا و سپس بــه دانشــگاه هــاروارد  77ن از سال من با بيگانگا

رفتم. بعد از اين كه سه سال در دانشگاه تورنتو تــدريس كــردم، ســازماني كــه 
شد، بورسي را به بنده پيشنهاد كــرد كــه آن مجله دموكراسي در آن منتشر مي
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كــه پــول خــود را از  NEDبورس را گرفتم و به واشنگتن رفــتم. در مؤسســه
گيرد و بيشتر در جهت فروپاشي كمــونيزم در اروپــاي شــرقي كنگره آمريكا مي

تأسيس شده بود، مشغول به كار شدم و بعد هم از طريق اين مؤسسه با نهادها 
كردم و گزارش نهايي اين شركت ميها و مراكز ديگر مرتبط شدم و در كنفرانس

دادم. از طريق ه ميجلسات را كه بيشتر استراتژيك بود، به مسئوالن آن مؤسس
مسئوالن مؤسسه با افرادي در وزارت خارجه آشــنا شــدم و كــم كــم در حلقــه 

كنم خود را ها نگاه ميمأموران ويژه آمريكا و اسرائيل خود را يافتم... به گذشته
دهم امــا در كردم كار دانشــگاهي انجــام مــيبينم. من فكر مييك قرباني مي

دادند و من اسم مي ل آن را سازمان هاي امنيتيقرار گرفته بودم كه پواي حلقه
گــذارم، بســياري از مــأموران امنيتــي آمريكــا و اين مجموعه را امپراتــوري مي

اسرائيل از عناصر دانشگاهي هســتند و خــود را زيــر نقــاب مراكــز فرهنگــي و 
اند. من در اين دوران، بر خــالف مــيلم رو در روي منــافع آموزشي پنهان كرده

ها براي دستيابي به امپراتوري فرهنگي هزينه هــاي رفتم، آمريكاييملي قرار گ
بسياري كرده اند و شعار آنها اين است هر كسي كه با ما نيست عليــه ماســت، 

انــه و كشــورهاي آنها برنامه ها و هزينه هاي بسياري را بــراي منطقــه خاورمي
  )29/8/85صبح صادق، ( اند.اسالمي تدارك ديده

  دهد:مي پست، دراين زمينه خبرروزنامه جزروالم 
درنشست مقام هاي ارشد ناتو با وزير تهديدات استراتژيك رژيم صهيونيستي، برسر    

راه اندازي پايگاه هاي اينترنتي براي پرداختن به موضوع دانشجويان باهدف انتقال وارتباط 
  همان)( اند.پيام كشورهاي غربي به آنان، به توافق رسيده

سند القاي اين نكتــه اســت كــه بــا ارزش هــاي امپراتــوري بــزرگ پيام اصلي اين 
توان درگير شد و پايان تاريخ ليبرال ـ دموكراسي اســت. طــرح نظريــه هــاي نمي فرهنگي

جــورج » دهكــده جهــاني«آلــوين تــافلر  موج سوم«وآخرين انسان فوكوياما  پايان تاريخ«
ــان  ــدن«اورول و مــك لوه ــورد تم ــانتينگتون» هايبرخ ــاموئل ه ــدن و « س ــاني ش جه

اي برنامه راولز، پروژه» عدالت جهان«رابرتسون، هابرماس و گيدنز و نظريه » سازيجهاني
ريزي شده را دنبال كردند. دست اندركاران اين پروژه كه وابسته به حلقه نومحافظه كــاران 

محتــوم بــراي بشــر اي را پروســه» جهــاني ســازي«و » جهاني شمولي«آمريكايي هستند 
بــا توســعه  ،هانتينگتون در اين خصوص معتقد است )275-326هالل،( اند.معرفي كردهامروزي 
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شــود و در مــي هاي قــوي تــر ادغــامارتباطات بين الملل، فرهنگ هاي ضعيف در فرهنگ
نهايت دو فرهنگ عظيم، فرهنگ اسالمي و فرهنگ غربي بــاقي خواهــد مانــد كــه رو در 

كند كه تمدن غربي بايــد بــيش از پــيش انســجام گيرند. او چنين القا ميمي روي هم قرار
  )20ـ23اميري، ( خود را حفظ كند تا فائق آيد.

سخنان صريح دبير كل ناتو مبني بر اين كــه مــا نيازمنــد نــاتويي هســتيم كــه در 
ي خانم مركل صدر اعظم آلمــان رويارويي با مسائل جهاني واكنش نشان دهد و اين گفته

) 28/5/1386،2كيهــان،( بايســت كــار كــرد نــاتو را تغييــر دهــيممي كه: درمقابل حركت اسالمي
عملياتي شدن نظريه هاي مذكور اســت. دبيــر كــل نــاتو قــدرت گــرفتن جهــان اســالم و 

كند و كاركرد نظــامي را بــراي مي تهديدي جدي براي غرب تلقي ،در جهان راگسترش آن
ان بر اين باورند كه كاركرد داند و وي و ديگر كارشناسان نظامي اين سازمنمي مقابله كافي

 )5مرتضــويان، ( كنــد.مــي فرهنگي ناتو در بدنه كشورهاي اسالمي راحت تر و سريع تــر نفــوذ
ناكارآمدي تيم نظامي ناتو در افغانستان و عراق و نياز به تيم غيرنظــامي در همــين راســتا 

  قابل طرح است.
نــاتوي اي مقالــهبــا اشــاره بــه  18/8/85در چنين فضايي مقام معظــم رهبــري در 

  فرهنگي را اين گونه مطرح كردند:
باندهاي بين المللي زر و زوري كه براي تســلط بــر منــافع ملــت هــا، ســازمان 
نظامي ناتو تشكيل داده بودند، اكنون براي نابودي هويت ملي جوامع بشــري و 
تحقق بيشتر اهداف شان در پي تشكيل ناتوي فرهنگي هستند تا با اســتفاده از 

اي، متنــوع و بســيار گســترده رســانه اي، سررشــته تحــوالت ت زنجيــرهامكانا
ها را به دست بگيرند كه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و ملت

  بايد هوشيارانه، اين مسأله را زير نظر داشت.
  

  ماهيّت ناتوي فرهنگي
تا بتوانند در گفته شد كه قدرت هاي پيروز جنگ جهاني دوم اتحادي نظامي تشكيل دادند 

رنــد و بآرامش و به دور از درگيري از سفره فتوحات و پيروزيهــاي خــود، بهــره بيشــتري ب
قدرت آينده را بهتر بين يكديگر توزيع كنند. از سوي ديگر گــوي ســبقت را دمكراســي، در 

هاي كنار جنبه نظامي و سخت افزاري، بتدريج وجه نرم افزاري ســلطه را در قالــب برنامــه
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 90و توسعه به اكثر كشورهاي جهان سوم صــادر كردنــد. ايــن نخبگــان در دهــه مدرنيته 
اند و همــه اعتراف كردند كه در انتقال ادبيات مدرنيسم به اين كشورها گزينشي عمل كرده

انــد هــدف از ايــن توســعه نــاموزون، انتقــال نداده راآنچه كه اسباب توسعه و مدرنيته بوده 
جديد بود. خلق مفاهيمي چون نظم نوين جهاني، جهــاني شگيري از بوجود آمدن رقباي يپ

سازي، دموكراسي، حقوق بشر، خاورميانه بزرگ، خاورميانه جديد و در مقطع كنوني كمربند 
تر از همه ترور فرهنگي براي ايجاد شرايطي است كــه در آن شــرايط جهــان را سبز و مهم

و نــه بــه  هه دام سوسياليسم افتادبه بهتر اداره كنند. به اين ترتيب كشورهاي جهان سوم ن
  شوند.رقيب تبديل مي

در  1991كريس هيپلزگري در اثر جنگ پست مدرن سخنان بوش پــدر در ژانويــه 
جنگ اول عراق و آمريكا) به مثابه ستيز سياهي ( اين جنگ«جمع دانشجويان را كه گفت: 

تفكــر غربــي ر كــرده و ســپس از قــول معبيــنظمي نوين جهــاني تبه بي» با سپيدي است
نظم نوين جهاني يعني سهم غرب، صلح و سهم بقيــه جهــان جنــگ «گويد: مي» چايلدز«

  )1381هيبلز، ( است.
و گســترش مــوج بيــداري اســالمي، م)  1979 ( 1357بــا پــروزي انقــال اســالمي در 

هــاي هم ريخت و گرفتار چالش جدّي گرديــد. بحثه هاي ليبرال دمكراسي غرب ببرنامه
با مدل خطي » مكتب نوسازي« )6( »مكتب وابستگي«هاي در قالب و بحث توسه نيافتگي،

توسعه كه ارمغان مدرنيته غربي براي كشورهاي جهان سوم بود، به طوري رونــق گرفــت. 
مكتــب « گفت:  1984در سال » بلوم استروم«اين پديده، مدرنيته غربي را به چالش كشد. 

رســد و جهان سوم) به گــوش مي ( پيرامون وابستگي نمايانگر طنين آمارهايي است كه از
، ص 1378آلــوين . ي . ســو،  ( »خيــزد.با سلطه فكري مكتب نوسازي آمريكايي به معارضه بر مي

اين موج انتقادي گرچه اولين بار از حياط خلوت آمريكا يعني آمريكاي التــين در ) 117ـ  120
در فرهنــگ اســالمي داشــت.  آغاز شده بود، اما همين پديده هم ريشه 2»كال«قالب طرح 

گيري از نكات هاي اصيل اسالمي و بهرهدستاورد موج بيداري اسالمي و بازگشت به قالب

                                                               
و دگرگوني سياسي، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و  توسعه هاين سوم؛ نظريههار.ك. برايان كاليو اسمت، فهم ج - 1

  225 ـ 257) صص 1380تهران: دفتر مطالعات دفتر مطالعات سياسي بين المللي، ( محمد سعيد قائني نجفي
  119ـ 120آلوين وي. سو، صص  - 2
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آن در ديگــر  عگيري پارادايم ثابــت توســعه در ايــران و بــه تبــمثبت مدرنتيه غربي، شكل
 فنــاوريهاي پيشرفته و بــه روز نظيررود فناوريكشورهاي اسالمي است. پاراديمي كه مي

هــا انحصــار غربي زژنتيــك) و ... را ا( اي صلح آميز، كشت سلولهاي بنيادي جنينــيهسته
هــايي هاي انديشه و عمل بــيش از پــيش بــه واكنشكند. اين روند غرب را در حوزه جخار

  واداشته است كه مهمترين آن ثانوي فرهنگي است.
ست و اين پديده در ماهيت ناتوي فرهنگي جدا و متفاوت از ناتو بارويكرد نظامي ني

حقيقت يك مرحله بلوغ از همان ناتوي نظامي است، با اين تفاوت كه جنبــه نظــامي جــزء 
در مقطع كنوني است. ناتو » براي خود  آينده«كوچكي از حركت نظام سلطه براي تضمين 

نگرد و مديريت ناتوي فرهنگي با ابزار ناتوي فرهنگي، مثل رسانه، به عنوان يك سرباز مي
كند كه هر ان نظامي به عنوان يك لشگر از نيروي نبرد نگاه ميكسطح كالن به كل اردر 

كند. اما هزاران ســرباز فرهنگــي بــا از چند گاهي در نقاط مختلف دنيا آتش جنگ به پا مي
تنوع و پيچيدگي خاص خود با انديشه مقاوم در مقابل نظام ســلطه ايــن لشــگر نظــامي را 

  كند. پشتيباني مي
توان ماهيت ناتوي فرهنگي را كه نظام سلطه در ميدان نبرد بــراي رتيب ميبدين ت

 بــه كــار گرفتــه مشــتكل از اجزائــي بــه شــرح زيــر دانســت:» تضمين آينده براي خــود«
  )12ص   پور، خواجه(

هجوم فرهنگي: اين پديده وجه غالب ماهيــت نظــام ســلطه را دارد. ايــن وجــه  -1
ها و بنيــان فرهنگــي و ايــدئولوژي بر تخريب پايــهماهيتي ضد فرهنگي دارد. و اساس آن 

كشورهاي مقاوم در مقابل اين نظام سلطه بنا شده. اين بخش به كمــك ابزارهــايي نظيــر 
تخريب روند بيداري جهان اسالم، دامن زدن به اخــتالف شــيعه و ســني، تــرويج فســاد و 

و استعمار ساخته و  هاي منحطهاي انحرافي و مسلكابتذال اخالقي، تبليغ و ترويج عرفان
ها و نيروهــاي مخــالف، ايجــاد اخــتالف تخريب باورهاي ملي و ديني، تخريب شخصــيت
  باشد.بنياني بين مسئولين در كشورهاي هدف و... مي

 ناتوي فرهنگي اســت كــه بــه دو گونــه جوم اقتصادي: اين اقدام، وجه مقوّمه -2
يجــاد نــوعي وابســتگي و گيردو يكي چپاول و غــارت ثــروت ملــل و ديگــري اصورت مي

تضعيف و مانع شدن از رشد اقتصادي كشورهاي جهان سوم است. در نبرد ناتوي فرهنگي 
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هاي فرهنگي و تخريــب ها حكم مقوّم  كاتاليزور براي تسهيل هجمهاقداماتي نظير تحريم
هاي آمريكــايي و اروپــايي ايدئولوژها را دارد. مصوبه كنگره آمريكا مبني بر تحريم شكست

هاي نفت و گاز ايــران، قــرار داد منعقــد كننــد، در ه بيش از بيست ميليون دالر با شركتك
و تصويب دو قطعنامه تحــريم عليــه جمهــوري اســالمي ايــران در  86 چهاردهم مرداد ماه

نظام ســلطه اميــدوار اســت، ) 15/5/85،1كيهان، «شواري امنيت در اين راستا قابل تحليل است. 
تصادي و فقر مادي دچار شود، زودتر بــه مهلكــه فقــر فرهنگــي وارد ملتي كه به بحران اق

 دهد.هاي غربي و فرهنگ ليبرالي نتيجه ميشود و در اين صورت ارزشمي

هجوم نظامي: اين وجه زمينه ساز در ميدان نبرد ناتوي فرهنگي است. بــا ايــن  -1
جمهوري اسالمي  مكرر ديدشود. تهاقدام برنامه اصلي كه تخريب فرهنگ است، عملي مي

 ايران به حمله نظامي در چند ساله اخير در اين راستا قابل توجيه است.

هاي فرهنگــي و اقتصــادي و در جنگ رواني: اين اقدام تســريع كننــده برنامــه -2
هاي بحران ســازي مصــنوعي در كند. به كار گرفتن تاكتيكمي مواردي هم نظامي، عمل

هايي از جنگ رواني است به عنوان كاتاليزور ناتوي هقبال جمهوري اسالمي ايران كه نمون
بنابر اين ناتوي فرهنگي با ماهيتي چنــد وجهــي  )15/5/86فاكس نيــوز،  ( كند.فرهنگي عمل مي

يك طرح حساب شده براي حفظ برتري و استيالء بر جهان در مقابــل قــدرت روز افــزون 
برتري فرهنگي، برتري نظامي بيداري اسالمي است. اين استيالء شامل سياست، به معني 

اما اين سياســت در پوشــش  )1382بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي، ( و نيز برتري اقتصادي است.
 شود. چنانچه در گذشته روزولت گفت:مضاميني بلند و باپرستيژ بشر دوستانه و ... دنبال مي

حق انتخاب  ما در اين مورد كه آيا نقش بزرگي در جهان به عهده بگيريم يا نه،
نداريم. اين نقش به وسيله سرنوشت و مسير حوادث بر ما مقدر شده اســت مــا 

در ايــن زمينــه  كــهمجبوريم چنين نقشي را بر عهده بگيــريم، تنهــا تضــميني 
خواهيم اين نقش را به خوبي ايفا كنيم يا توانيم بگيريم اين است كه آيا ميمي

  )67قوا، دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي كل ( باسستي.
  

  زمينه هاي ناتوي فرهنگي
هاي تغيير رويكرد آمريكا به ناتوي فرهنگي و تغيير موضــع از حملــه بــه دفــاع را در زمينه

  توان خالصه كرد:مي موارد زير
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و بحران ها الف ـ كارآمدي اسالم در تقابل با هژموني غرب كه شاخصه هاي چالش
  هاي غرب عبارتند از:

  مجاهدين در مجلس افغانستان. . حاكميت هفتاد درصدي 1
  . حاكميت اصولگرايان در ايران.2
و ورودش به مرحله صــنعتي اي . پافشاري ايران در مسأله انرژي صلح آميز هسته3

  غني سازي.
  . حاكميت ائتالف شيعي و اصولگراي عراق.4
  . رأي مردم فلسطين به جنبش اسالمي حماس.5
  ان او.. پيروزي حزب ا... بر اسرائيل و حامي6
 . پيروزي شيعيان در انتخابات مجلس در بحرين.7

ب ـ موفقيت رويكرد فرهنگي در فروپاشــي يوگســالوي ســابق و اتحــاد جمــاهير 
  شوروي.

هاي مخملي در كشورهايي چون پ ـ موفقيت كودتاهاي نرم تحت پوشش انقالب
  گرجستان و اوكراين.

غرب را گفتــار پاردوكســي ت ـ تناقضات و ناكارآمدي ليبرال دمكراسي: دمكراسي 
  جدّي در مناطق مختلف جهان بويژه جهان اسالم كرده است.

با توجه به اين زمينه ها، غرب بــا تشــكيل نــاتوي فرهنگــي بــه مبــارزه جــدي بــا 
هاي مغاير با فرهنگ آمريكايي و غربي پرداخته اند كه براي موفقيت خود از تمــام فرهنگ

كنند. تــا بــا مــدل اندلســي ـ كــه مي ليغي و... استفادهو تباي اي، ماهوارهابزارهاي رسانه
  ها را سست كنند.بدترين مدل مهندسي فرهنگي براي جهان اسالم است ـ مباني و ارزش

  
  اهداف ناتوي فرهنگي

  توان ذكر كرد:مي با توجه به آنچه بيان شد اهداف ناتوي فرهنگي را در موارد زير
خريب باورهاي ملي و ديني و زيــر ســؤال . نابودي هويت ملي جوامع بشري: با ت1

روزنامه لــس  web://www.leader.ir)( كنند.هاي معنوي اين هدف را دنبال ميبردن ارزش
اي آمريكا با ايران ضمن اعتراف به اين آنجلس تايمز با انتشار تحليلي در باره جنگ رسانه
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ام كــرده اســت، نوشــت واقعيت كه آمريكا به جاي تخريب ايران به ترور فرهنگي خود اقد
  اي آمريكا به ايران بود. ساخت ايــن فــيلم جنجــال اي از تهاجم رسانهنمونه 300كه: فيلم 

بر انگيز به سفارش عوامل پشت پرده سينماي هاليوود انجام شده بود و نمايش آن در مــاه 
باعث واكنش گسترده دولت و مردم ايران در سراسر جهان شد. اين فــيلم بــا  2007مارس 

اي نشان داده كه صاحبان قدرت در آمريكا قصد تخريب فرهنگ ايران را روشي غير حرفه
اي و فيلمهاي هاليوودي خود دارند. غافل از اين كه بــراي بــرد در از طريق تبليغات رسانه

بازي كرد و همه برگهاي برنده را به حريف نشان داد. اين » رو«دان نبايد خيلي هم ياين م
روزنامه در ادامه نوشت: با وجود تالش هاي نظامي و سوء استفاده هــاي علنــي آمريكــا از 

نيا و به خصــوص در ســالهاي اخيــر، نتــايج د در اش دررت سياسي و تسليحاتي دنفوذ و ق
اند آن طور كه انتظــار دهد كه مقامات كاخ سفيد نتوانستههاي انجام شده نشان ميبررسي

اي و به راه داشتند در خاورميانه نفوذ كنند و اينك همچون گذشته از ابزار فرهنگي و رسانه
  )14، 14/5/86كيهان، ( كنند.ده ميانداختن جنگ سرد براي به بار نشستن اهداف خود استفا

شته تحــوالت سياســي، اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي ر دست گرفتن سره . ب2
 ايــن هــدف را پــي گيــريهــا كشورهاي هدف: با تيره و تار نشــان دادن چهــره ايــن نظام

  همان)( كنند.مي
ها به پذيرش فرهنگ مبتذل دول استعماري تا هويت جهــاني . مجبور كردن ملت3

بر پايه انديشه سكوالر شكل دهند. غرب براي مقابله با اردوگــاه كمونيســم، امپرياليســم  را
ليبرال، جنگ سرد و پيمان نظامي ناتو را تدارك ديــد و بــراي مقابلــه بــا مــوج بيــداري در 

است تا با استفاده از اين انســجام امكانــات » ناتوي فرهنگي«جهان اسالم در پي تشكيل 
  همان)( گردد و بدين وسيله سررشته امور را بدست گيرد.ها ملتفرهنگي مانع بيداري 

فرهنگــي، هــاي . سازماندهي و حفظ انسجام تمدن غربي: آمريكا با تجميع ظرفيت4
كند غرب را با خود به صورت يكپارچه متحد نگهدارد و از واگرايي اروپا، ژاپــن و مي تالش

بــه هــا رت ديگــر تمــامي فرهنگكشورهاي طرفدار غرب در منطقه جلوگيري كند. بــه عبــا
  )1374اميري،( از فرهنگ غرب قرار گيرند.اي صورت سلسله مراتبي در زير مجموعه
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. جلوگيري از ايجاد تمدن اسالمي: با ايجاد چند دســتگي: تقابــل و تضــارب و در 5
، »تفرقه بيانــداز و حكومــت كــن« نهايت جنگ بين قواي اسالمي به جاي ايده انگليسي 

  )7( كنند.مي را به طور جدّي دنبال» بيانداز و نابود كن تفرقه«ايده 
  شيوه ها:

شــود، بســيار مي به كار گرفتهها شيوه هايي كه در ناتوي فرهنگي براي اسارت ملت
ـ يعني فرهنــگ ـ بــه ها ي ملّتمتنوع و گوناگون است. شيوه هايي كه براي بمباران عقبه

  شود عبارتند از: مي كار گرفته
ســال ســابقه  57توسعه وسايل الكترونيكي و ارتباط جمعــي: بــا حــدود  . اشاعه و1

گري، تأسيساتي را در حوزه رسانه ها به خدمت گرفته اند كــه مرزهــاي ي تشكيالتي نظام
شود. با اين وسايل هر هدفي به راحتي قابــل اجــرا اســت. مي خصوصي مردم ناديده گرفته

  صول تر است.اين امر براي كشورهاي صاحب تكنولوژي سهل الو
. تبليغ فرهنگ غرب به عنوان اَبر فرهنگ: با ارائه معيارهاي اَبر فرهنگ از قبيــل 2

حد و لجام گسيخته در زنــدگي و ... بي رفاه مادي، مصرف گرايي، بهره جويي و لذّت بردن
منظور يكپارچه سازي فرهنگي و همگون سازي ايدئولوژيك را در ميان جوامع مختلــف به 

بــا اراده خــود بــه ايــن وادي ها شود كه ملتمي اعمالاي ند. اين شيوه به گونهكنمي دنبال
خواهند. هربرت اسپنسر انگليســي مي كنند كه آنهامي شوند و همان گونه عملمي كشانده

هــاي زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خود را بــه ملت«در اين خصوص تجويز كرده بود كه: 
  )44مصباح، ( »از آن پس تا به اَبَد از آنِ شما خواهند بود. جهان سوم و مورد هجوم بياموزيد،

  :ونه اظهار نظر مي كندگاين  اِمه سِزِر مردم شناس معاصر آفريقايي در اين مورد
فرهنگ صفات ذاتي جامعه و چگونه بودن آن است، اگر فرهنگ را از يك ملت 

رگاه فرهنــگ را از بگيرند آن نسل را فقير نكردند، بلكه او را مسخ كردند، لذا ه
يك انسان با فرهنگ و داراي ثروت انساني گرفتند، او همچون مجسمه درآمده 

 چنــين كننــد، آدممــي پذيرد، هر لباسي كه بخواهد به سادگي تنشمي و رنگ
                                                               

مقامات عالي رتبه سيا كنفرانسي تشكيل دادند. در اين كنفرانس سرويس هاي  1983در سال - 1
جاسوسي انگليس نيز شركت داشتند. در اين نشست تصميم گرفته شد كه اسالم شيعه شناخته شود و 

ميخائيل برانت درباره كتاب طرحي براي پروژه اي براي نابودي آن پيش بيني شود. ر.ك. مصاحبه دكتر 
  ,2001سيدني استراليا)، جوالي ( تقسيم و نابودي مكاتب الهي، با مجله خبري ويكتوري
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فرهنگ، تنها معرفش انفعال پذيري است. ابزاري به فرمان دشمن و بيگانــه بي
  )345عزّتي، ( آيد.كه به هر شكلي درمي

، اكتســابي، همگــاني و 8در ناتوي فرهنگي با استفاده از ويژگي هاي انتقال پــذيري
فرهنــگ ( عامل كنترل و نظم اجتماعي فرهنگ، فرهنگ پذيري را در شــرايط اســتعماري

ي آســيب در چنــين وضــعيتي فرهنــگ جامعــه جنبــه) 21ـ  22ستوده، ( كنند.مي زدايي) دنبال
برد. در نتيجه افــراد ايــن جامعــه از زنــدگي مي را از بينها گيرد و ارزشمي شناختي به خود

گردند. ســوق دادن مي برند و فاقد هنجارهاي قابل استناد براي رفتارهاي خويشنمي لذت
كه پس از يك نسل زبان مــادري اي جهان براي يادگيري يك زبان واحد، به گونههاي ملت

  خود را فراموش كنند، از جمله اين اقدامات است.
اروپايي )، فرهنــگ ( را به نژاد فرهنگ آفرينها تحقير ملت ها: استعمار قديم ملت. 3

بــا هــاي كردند، امّــا امــروزه بــه ملّتمي آفريقايي) تقسيم( آسيايي) و مخرّب فرهنگي( آموز
ايــن نگــاه را در آنهــا كننــد. مي داراي اَبَر فرهنگ دسته بنديها فرهنگ عقب مانده و ملت

حتي بــه ها سازند. در اين مورد غربيمي د به اشكال مختلف نمايانخواي محصوالت رسانه
يكديگر هم پرداختند. آمريكايي ها وقتي اروپايي ها را به پيري و فرتوتي توصــيف كردنــد 

ســرزنش و » زير بوتــه ســبز شــده هــا«در مقابل اروپايي ها هم آمريكايي ها را با عبارت 
ي آنها با ديگران تفــاوت دارد، ن مغز جمجمه هاا القاي مواردي چوها بتحقير كردند. غربي

كنند به ديگران ديكتــه كننــد مي برترند و بقيه انسان عقب افتاده، سعي هاي لذا آنها انسان
  )173ـ 179كمالي پور و...، ( »فرهنگ هستيد.بي شما«، »توانيدنمي شما«كه 

و... افكــار ها . اشاعه افكار مخرّب: در اين جنگ نامرئي به جاي تانك ها، موشــك4
ســر پنــاه بــي هــايشود و مغزمي و بسته هاي رنگين و بسيار جذاب ارائهها مخرّب در قالب

  گيرد.مي كشورهاي در حال توسعه هدف قرار
براي نمونه با جنگ طلب و عاري از عقل و انديشه و... معرفي كردن اسالم در پي 

تي پــاپ بنــد يــك شــانزدهم را حها و ايدئولوژي هاي رقيب هستند. غربيها نابودي فرهنگ
پيــامبر اســالم بــراي جهــان فقــط شــرارت و اعمــال «واداشتند كه چنين اظهار نظر كند: 

                                                               
1-Internalization 
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غيرانساني به ارمغان آورده است و از جمله دستور داده كه دين را با زبان شمشير گســترش 
  )2ـ 5مظفري، ( »دهند.

مــي؛ مجــامع بــين . استفاده از تمامي ساز و كارهاي علمي مانند كرسي هــاي عل5
)، تغيير گروههاي مرجع اجتماعي با چهره سازي ها، معرفي آنان به عنــوان NPT( المللي

و هــا نماد يك فرد پيشرفته، براي مثال با شكار نخبگان و روشنفكران جهان اسالم، ظرفيت
سنجد و در يك برنامه جهاني آنها را به عنوان برتر، ممتــاز بــه كــل مي هاي آنها راگرايش

كند كه آن افراد نماينده كشور خودشان هستند. پس از آن ان معرفي كرده و وانمود ميجه
در قالب مصاحبه هاي متعدد در شــبكه هــاي راديــو و تلويزيــوني، اي با موج سازي رسانه

كنند. به مي مطبوعاتي و اينترنتي از همان شخص عليه فرهنگ و مقدسات ملّتش استفاده
كننــد. ارائــه مي ديكتهها از طريق اينها به ملّتها از فرهنگ، ارزش كه تعريف خود رااي گونه

هاي پايــان تــاريخ و آخــرين انســان و مدل خطي توسعه از سوي مكتب مدرنيزاسيون و تز
هايي از ايــن اقــدامات اي نمونــههايي چون تحريم ايران در فناوري هستهايجاد محدوديت

  )165-182گي روشه، ( است.
مردم و جدايي جوانان از اعتقادات ديني: مقام معظــم رهبــري در . تضعيف ايمان 6

تفــاوت عمــده مــا بــا دشــمن در معنويــت "ايشان فرمودند: با 20/1/85ديدار نظامي ها در
 نــاتوي فرهنگــي ايــن نقطــه قــوت را "واعتقادات است.در اين زمينه زياد بايــد كــار شــود

  خواهد تضعيف كند. مي
  

  ابزارهاي ناتوي فرهنگي
ر گفته شد كه يكي از محورهــاي اساســي اســتراتژي اطالعــاتي و ارتبــاطي آمريكــا تپيش

بــراي نفــوذ بيشــتر در منــاطق اي استفاده از تجهيزات امكانات پيشرفته ارتباطاتي و رسانه
مختلف جهان و دسترسي به مخاطبان جهاني است، در اين راستا ابزارهايي چون مــاهواره، 

اي، هاي رايانــهفيلم ها، مطبوعات، راديو و تلويزيون، بازياينترنتي، سي دي ها، هاي سايت
تأسيس دانشگاه فرهنگــي در عــراق  .هاي پوششي، كتاب ها، تغيير دروس دانشگاههامدل

توسط آمريكايي ها، تهيه متون درسي براي مردم افغانستان، تغيير متون درسي در بعضــي 
 در ايــن خصــوص اعــالم كــرد مــاكشورهاي عربي و ... پاول وزير خارجه ســابق آمريكــا 
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خواهيم اسالم واقعــي را در ســطوح مختلــف آمــوزش و پــرورش كشــورهاي اســالمي مي
 آموزش دهيم، آيات مربوط به جهاد و مبارزه با ظلم بايد از كتابهــاي درســي حــذف شــود.

هاي هنري پايگاههــاي خبــري، تــرويج ، فعاليت)2/11/82سيماي ج.ا.ا ، اخبار سراسري، (
، اجراي برنامه ها در قالب متن NGOادي و فرقه گرايي، گروه گرايي، ايجاد مذاهب الح
توهين آميز بــه ســاحت هاي شادي آور، مشروبات الكلي، ترسيم كاريكاتورهاي ديني، قرص

 )1386كمالي پور و ...، ؛1383ضيايي، ( و ... در خدمت ناتوي فرهنگي است. (ص)مقدس پيامبر اعظم

  
  راهكارهاي مقابله

مقابله با ناتوي فرهنگي، با توجه به اين كه كار كردش از جنس فرهنگي اســت بايــد براي 
راهكارهاي متناسب با آن اتخاذ شود. از آنجا كه ناتوي فرهنگي در مقطــع كنــوني متوجــه 
جهان اسالم است، مقام معظم رهبري نيز همواره وحدت جهان اسالم را گوشــزد نمــوده و 

انسجام اسالمي ناميدند. در همين راستا راهكارهاي مقابلــه امسال را هم سال اتحاد ملي و 
با ناتوي فرهنگي نيز بايستي با مجوز قرار گرفتن اين اســتراتژي طراحــي و اجــرا شــود. از 

  تواند موارد زير باشد:مي هاجمله اين راهكار
. ايجاد اين باور كه ناتوي فرهنگي وجود دارد: سالها طول كشيد تا برخــي دولــت 1

كــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري »شبيخون فرهنگي«چيزي به نام  ما باور كنندمردان 
عنوان شده وجود دارد. اين باور بسيار مهم است و هم اكنون اين فهم در بدنه فرهنگــي و 

  دانشگاهي ما كمتر وجود دارد.
. پرهيز از برخورد انفعالي: پيرايش چهره فرهنگي كشور از مظاهر تمــدني غربــي 2
 نه دنبال شود. بايد اتاق فكري ايجاد كرد. با تشكيل شوراي فرهنگي و راهبــرديبايد فعاال

تــوان ترســيم كــرد و ســپس بــا تبــديل آن بــه مــي هم انديشي) مباني نظــري مقابلــه را(
 سياستگذاري و پروژه به اجرا گذاشت. در مرحله اجرا نيز حمايت و نظارت ضروري است.

ي و اسالمي: بايــد مشــخص شــود كــه . نظريه پردازي در خصوص فرهنگ ايران3
موجودي چيست. بايد نظريه پردازان در اين عرصه وارد شوند و محصول كار آنهــا توســط 

بايد توليد نظريــه «فرمايند: مي مجريان عملياتي شود. مقام معظم رهبري در اين خصوص



  
 

 

گي
رهن

ي ف
ناتو

 

209 

يــد در مناســبتي ديگــر تأك19»و فكر تبديل به يك ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه شود.
ايراني ها ملتي كامالً با استعدادند و همان گونه كه در عرصه هاي علمــي نشــان  دارند كه:

توانــد مي داده اند از توانايي دست يابي به قله هاي رفيع دانش برخوردارند و همين واقعيت
  )83جواني، ( پايه توسعه ي تحقيقي كشور قرار گيرد... .

منظور ترسيم هر چه بهتــر راهكارهــاي  . شناخت مباني نظري ناتوي فرهنگي به4
 توان از همان شيوه ها، ابزارها، ... كه ناتوي فرهنگــي اســتفادهمي مقابله: در بسياري موارد

  كند، وارد عمل شد و مقابله كرد.مي
. ايجاد عزم همگاني و بسيج فرهنگي: دستگاههاي فرهنگي كشور بايد اين فضــا 5

و بيــداري آنهــا اســت. بــراي هــا ي مسبوق بــه اراده ملترا بوجود آورند. اين انسجام فرهنگ
فرهنگي، تشكيل اوپك فرهنگي ضروري است. اين پديده زمينــه هــاي هاي تجميع ظرفيت

  كند.مي وحدت ملي اسالمي را فراهم
. توسعه همراه با توجه به موضوعات انساني و اجتماعي و مبتني بــر آمــوزه هــاي 6

ن باشد. توسعه ناموزون همواره مشكل ســاز بــوده و اي مطلوب است كه موزوديني: توسعه
زمينه نفوذ غرب را فراهم كرده است. همان طور كه در برنامه چهارم توسعه آمده بايــد بــه 
محورهاي توسعه فرهنگي نظير اعتالي معرفت و بصيرت ديني، تقويت فضايل اخالقــي و 

هل بيت توجه جدّي شود. روحيه ايثار شهادت طلبي و تقويت وحدت ملي در سايه قرآن و ا
بايد الگوهاي ملي و ديني در توسعه مالك عمل قرار گيرد. بايد فضايي فــراهم شــود كــه 

ي در مقام معظم رهبربيانات ( هيچ فردي در كشور نتواند بر خالف هويت و منافع ملي حركت كند.

                                                               
  .1379ي در پاسخ به نامه جمعي از فضالي حوزه علميه قم، مقام معظم رهبر - 1

آمريكــا «نشين در مقاله اي آورده است: هاي اپوزيسيون خارج عبد الستار دو شوكي مقاله نويس سايت
اي را به پايگاههاي هاي اجتماعي در ايران بودجه جديد و فوق العادهبراي تبليغ و تحريك ايجاد ناآرامي

  »بري اپوزيسيون اختصاص داده است.خ
دجه وي افزوده: دهها پايگاه خبري اين روزها در حال اتمام بودجه ساليانه خود هستند و اخيراً نيز بو

ها در مورد ايجاد ناآرامي در ايران به آنها تعلق گرفته است. وي اي براي انجام برخي مأموريتويژه
ها وجود دارد ولي نوشت: امروز اختالفات بسياري بين اپوزيسيون قديمي و تازه به فرهنگ رسيده 

د و اين دو مؤسسه با بودجه از بين ببرن را تلويزيون صداي آمريكا و راديو فردا سعي دارند اين اختالفات
اند براي دالر اي كه در هر شرايط آمادهساليانه بيش از صد ميليون دالر و استخدام افراد شناخته شده

  )2ص  4/5/86روزنامه جمهوري اسالمي ( كنندكار كننده منويات خود را دنبال مي
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ـــ  ، الگــوي اســالميراه پيشــرفت كه تنهاچرا  )2ص 31/2/86مشهد، صبح صادق، ها شهدايجمع خانواده
  )3ص  26/2/86كيهان، مشهد، فردوسي دانشگاه دانشجويان و اساتيد جمع در يرهبر معظم مقامبيانات( ايراني است.

. مهندسي فرهنگي كشور: مهندسي فرهنگي عبارت است از طراحــي، نوســازي و 7
ي، ملــي، بازسازي سيستم فرهنگ، مهندسي فرهنگي بايد بــا مبــاني دينــي، رفتــار و زبــان

فرهنگ كالن، خرده فرهنگ ها، مقتضيات داخلي و بين المللي مواجــه گــردد. بــراي ايــن 
منظور مراحل شناخت عميق مباني، توانايي ها، پتانسيل ها، پاتولوژي فرهنگــي و تحريــف 
مفاهيم اصلي و اصول مديريتي شامل شناخت دستگاه هاي فرهنگي، لزوم تغيير و تحــول 

و افزايش بودجه دستگاه هاي فرهنگي پيموده شود. مقام معظــم  در دستگاه هاي فرهنگي
رهبري در اين خصوص بر توجه به تمام اليه هاي فرهنگي كشور ـ همچون اليــه هــاي 
ديني، ملي ـ و جهاني و تمامي سطوح فرهنگي كشور يعنــي ســطوح اقتصــادي، سياســي، 

 فرهنگي كشور تأكيد دارند.اجتماعي و ارزشي و اولويت دادن اليه ديني بر ديگر اليه هاي 
معظم له در ديدار اعضــاي شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي بــا ايشــان در  )41ـ  43شميني، (

  فرمودند:  8/10/83
يكي از مهمترين تكاليف ما در درجه اول مهندسي فرهنگ كشور اســت يعنــي 
مشخص كنيم كه فرهنگ ملي و عمومي و حركــت عظــيم درون زا و كيفيــت 

آيــد؛ و جامعــه بوجــود مــيها رهنگ است و در درون انســانبخش كه اسمش ف
چگونه بايد باشد؟ اشكاالت و نواقصش چيست؟ چگونه بايد رفع شود؟ كندي و 

الزم است كه اين موارد را تصوير كند و بعد اي معارضاتش كجاست؟ مجموعه
  »هواي اين فرهنگ را داشته باشد. مثل دست محافظي
  مباال بردن تحمل در جهان اسال

  براي اين منظور بايد:
ـ سطح آزادي برخوردها كاهش داده شود: برخورد كردن با افراطي ها و تندروها بــه ايــن 1

كساني كــه در صــدد «فرمايند: مي كند. مقام معظم رهبري در اين خصوصمي امر كمك
و  هــاايجاد اختالف هستند، نه شيعه هستند نه سنّي ... . در دوران معاصر اســتعمار از جهالت

و كج فهمي ها براي ايجاد اختالفات حــداكثر اســتفاده را كــرد و پــس از پيــروزي ها تعصب
دكتــر ) 2،ص 26/10/85كيهــان، ( انقالب اسالمي در ايران اين حركت استعماري شــدت گرفــت.

در » واردز وود«از كاركنان رده باالي سازمان ســيا در دوره ي رياســت » ميخائيل برانت«
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سري هاي از طرح» طرحي براي تقسيم و نابودي مكاتب الهي«تاب مصاحبه خود درباره ك
مقامــات عــالي رتبــه ســيا كنفرانســي  1983دارد: در سال مي و حقايق روشنگرانه پرده بر

جاسوسي انگليس نيز شركت داشــتند. در ايــن هاي تشكيل دادند. در اين كنفرانس سرويس
براي نــابودي آن پــيش اي روژهنشست تصميم گرفته شد كه اسالم شيعه شناخته شود و پ

تــوان مــي بيني شود. در مراحل مطالعات اوليه به اين مسأله نيز پرداخته شــد كــه چگونــه
اختالفات موجود بين دو مذهب بزرگ شيعه و سني را بزرگ كــرد؟ در نتيجــه ايــن پــروژه 

بود كه موفق آميز ن» تفرقه بيانداز و حكومت كن«آمده كه تاكتيك قديم انگليس مبني بر 
  )10( را در پيش بگيريم.» تفرقه بيانداز و نابود كن«در نتيجه بايد 

نقطه مقابل اين طرح سازمان سيا، ايــن توصــيه مقــام معظــم رهبــري اســت كــه 
فرمودند هوشياري علما و ارشــاد مــردم، گرفتــار نشــدن در دام وسوســه دشــمن و كمــك 

  )2، ص26/10/85 كيهان،( اسالمي، زمينه ساز وحدت دنياي اسالم استهاي دولت
فرهنگي خود هاي ـ همان طور كه استكبار جهاني به اين نتيجه رسيده كه ظرفيت2

و ســاز و هــا را عليه اسالم تجميع كند، جهان اســالم، نقطــه مقابــل آن بــا تجميــع ظرفيت
كارهاي فرهنگي بايستي سطحي نگري ها را كنار بگذارد و مسلمانان كنار هــم در مقابــل 

د. جهان اسالم بايد دامنه محيط فرهنگي را مهندسي و مــديريت كنــد و استكبار قرار گيرن
احتمالي آن را با عناصر و مؤلفه هاي حيات بخش اسالم تقويــت كنــد و از نفــوذ هاي ضعف

  .جريان مخرّب فرهنگي جلوگيري نمايد
. صبر و مقاومت پايداري:در تهاجم و شبيخون فرهنگــي چــون بيشــتر از عوامــل 8

شود، مخفي تر و پيچيده تر است، بصيرت و شناخت بااليي نيــاز مي بزاريداخلي استفاده ا
 دينــي را مــردودهاي دارد. براي مثال در پوشش يك سمينار علمي به طــور رســمي ارزشــ

شمردند كه شناخت آن كار مشكلي است. امّا در ناتوي فرهنگي چون دشمن مشــخص مي
حالت دفاعي دارد. از آنجا كه در ناتوي است و مورد هجوم افكار عمومي قرار گرفته، بيشتر 

آيد، مقاومــت و صــبر ضــروري مي فرهنگي دشمن به نحو گسترده تر و بيشتري به ميدان
است. در ناتوي فرهنگي ميدان مبارزه ســهل تــر از ميــدان تهــاجم فرهنگــي و شــبيخون 

                                                               
  .2001سيدني استراليا)، جوالي ( ر.ك. مجله خبري ويكتوري - 1
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فرهنگي است. شايد يكي از داليل آن آشكار شدن ضعف در رويــارويي بــا فرهنــگ غنــي 
  سالم و فشار افكار عمومي در جهان اسالم است.ا

. پرهيز از خرافه گرايي، عرفان و تصوف تخديري، اباحي گري و القيــدي، ســاده 9
انديشي و سطحي نگري، خود كم بيني و خود باختگي، دهن بيني شايعه پــذيري و تقليــد 

  )134ـ  135سعيدي، ( گرايي كوركورانه.
كام شدن ناتوي نظامي وارد عمل شده است و به هر حال ناتوي فرهنگي پس از نا

كشورهاي مختلف بويژه جهان اسالم خواه ناخواه در معرض تهديدات اين جنــگ نــامرئي 
خــود را در ايــن هاي ايدئولوژيك فرهنگي هستند. بايد خود را شناخت و توانايي ها و قابليت

مقابلــه بــا هاي روشراه به كار گرفت، عرصه فرهنگ را بر روي هر نامحرمي باز نگذاشت. 
اين پديده را با اتحاد و همدلي و برپايي گفتمان جهاني انقالب اسالمي استوار ســاخته بــه 
اجرا گذاشت. چهره فرهنگي كشور را از عناصــر بيگانــه پيراســته و زدود. ايــن ميــدان بــه 

تواننــد ســربازان حقيقــي ايــن كــارزار مــي سربازان پا به ركاب نياز دارد نسل سوم انقالب
غــرب كــه تصــويري اي رهنگي محسوب شوند. اين نسل بايد از مرز انگاره سازي رسانهف

خويش را اي كنند، بگذرد. مخاطبان را جذب و رسالت رسانهمي غير واقعي از واقعيات ارائه
  نيز انجام دهد.

اســت، بــا ناماليمــات، بــد اخالقــي هــا و كــج اي در اين ميدان كه معبري حرفــه
نبايد از صحنه بيرون رفت و با تمام توان بــه راه ادامــه داد. تصــميم پيش رو  يهاسليقگي

ترديد بركاتي دارد كه با حركت منســجم و بي براي در راه خدا بودن و در راه خدا قلم زدن
شود. بايد گوش به فرمان رهبر بود، بايد بــه توصــيه مقــام معظــم مي آگاهانه همراه انسان

كادر سازي كرد. و نيروهاي متعهد و تازه نفــس را  رهبري در اين خصوص عمل كرد. بايد
  توسعه داد.اي هر روز در اين جهاد رسانه

  
  جمع بندي و نتيجه

ناتوي نظامي با حضور كشــورهاي بلــوك  1949با دو قطبي شدن نظام بين الملل در سال 
لي غرب به رهبري اياالت متحده براي مقابله با نفوذ كمونيسم شكل گرفت. امّا متغيير اص

پيمان نظامي ورشو)، جنگ سرد فرهنگي بود. ( فروپاشي شوروي و امپراطوري بلوك شرق
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ي برتر و رسانه، صرف هزينه هاي بسيار ســنگين، ها در اين جنگ با استفاده از تكنولوژي
صــحنه رقابــت  از بر دانش و بينش و رفتار مردم، نخبگان فكري و ابزاري بلوك شــرق را

  حذف كردند.
لوك شرق، آمريكايي ها براي حفظ انسجام تمــدن غربــي و غلبــه بــر با فروپاشي ب

پايــان «موج واگرايي اروپايي ها و ژاپن از اياالت متحده آمريكا، با طرح نظريه هايي چون 
اســالم را » جهــاني ســازي«و » رويارويي تمدن ها«، »عصر پايان ايدئولوژي ها«، »تاريخ

مونيسم ـ قرار دادند. آنــان بــا ايــن بســتر جايگزين رقيب دوران جنگ سرد خود ـ يعني ك
سازي هاي تئوريك، جنگ سرد ديگري را آغاز كردند. با پيروزي انقالب اسالمي و بازتاب 
آن در بين ملت ها، غربي ها به اين نكته اساسي رسيدند كه اسالم برخالف كمونيســم بــا 

لطه غــرب را دارد افكار عمومي عليه نظام س هماهنگ است و قابليت بسيجها فطرت انسان
و رقيبي جدّي است. ابتدا با رويكردي كه جنبه نظامي آن غلبه داشت، طرح هجوم نظامي 
به نوزده كشور اسالمي و كره شمالي را تبليغاتي كردند، در اين راســتا هجــوم نظــامي بــه 
اهداف آسان تر يعني افغانستان و عراق را عملياتي كردند. امّا بــا گرفتــار شــدن در بــاتالق 
خود ساخته و كم آوردن در زمينه هاي فرهنگي، رويكرد صرف نظامي را به رويكردي كــه 
جنبه فرهنگي آن غلبه دارد تغيير داده و با ايجاد ناتوي فرهنگي، اقدامات غيرانساني خــود 

هايي چون ترويج خرافــات، را به منظور استحاله فرهنگ ديني و ملي با به كار بستن شيوه
ري اباحي گري و القيــدي، تشــديد تمــايالت و گرايشــات قــومي و عرفان و تصوف تخدي

نژادي و با بستر سازي در مواردي چون خرافه گرايي و بدعت پــذيريي، مصــرف زدگــي و 
تجمل گرايي، ساده انديشي و سطحي نگري، خود كم بيني و خود باختگي، دهــن بينــي و 

رستي، سازمان داده است. در يك شايعه پذيري، تقليد گرايي كوركورانه، قوم گرايي و نژاد پ
كالم ناتوي فرهنگي با شعار تفرقه بيانداز و نابود كــن، قصــد خشــكانيدن ريشــه فرهنــگ 

كند تا بــه فرمــوده مي ديني و ملي جوامع بشري بويژه جهان اسالم را به طور جدّي دنبال
 مقام معظم رهبري سررشته تحوالت سياسي، اقتصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي كشــورها و

  را به دست گيرد.ها ملت
براي مقابله با اين رويكرد نظام سلطه، جهان اسالم هوشيارانه بايد همه عــواملي را 

به كارگيرد. و اجازه ندهد تا تهديد بيرونــي  كه برآيندشان اتحاد ملي انسجام اسالمي است
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ه نفس بر نقاط ضعف دروني متمركز شود. در اين راستا خدا محوري، خود باوري و اعتماد ب
؛  65-66انفــال،( و ايجاد پيوند مستحكم ميان اعتقاد، احكام و اخالق چــاره ســاز خواهــد بــود.

  )9احزاب،
مَن تَشَّبَهَ بِقَومٍ عُدَّ مِنهُم. كســي كــه خــود را هماننــد  فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين علي

  )44،17مستدرك الوسائل،( قومي كند در شمار آنان درآمده است.
  
  منابع

  بالف ـ كت
، ترجمه محمــود حبيبــي مظــاهري تهــران: تغيير اجتماعي و توسعهـ آلوين. ي. سو. 

   1378پژوهشكده مطالعات راهبروي، 
هاي توســعه و دگرگــوني مهم جهــان ســوم؛ نظريــهـ اسميت، برايان كاليــو، 

، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و محمــد ســعيد قــائني نجفــي، تهــران: دفتــر سياسي
   1380المللي، مطالعات سياسي بين 

، سازمان سيا و عرصه فرهنگ و هنر، ترجمــه جنگ سرد فرهنگياسيتونر ساندرس،  -
  .1382بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي، تهران: انتشارات غرب شناسي، 

، تهران:دفتــر نظريه برخورد تمدن ها: هانتينگتون و منتقدانشاميري، مجتبي،  -
 .1374مطالعات سياسي بين المللي، 

: نقــش بنياهــاي كــارنگي، فــورد و را كفلــر در سياســت كنترل فرهنگرمن، ادوارد، ـ بــ
  1373خارجي آمريكا، ترجمه حميد الياس، چاپ سوم، تهران: نشرني، 

تهــران:  ،آمريكا دنيا را به كدام سومي بــردـ بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي، 
 1382سروش، 

  1385اساني، تهران: نشر ديگر، ، ترجمه ثقفي خرسلطه يا بقاـ چامسكي، نوآم، 
، 2، دانــش پژوهــان، شــماره انحراف در انتقال ادبيات مدرنسيمـ خواجه پور، جواد، 

  1382سال 
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؛ ســهم غــرب، صــلح و ســهم بقيــه جهــان جنــگ، ناتوي فرهنگي، ..…………ـ 
  12، ص 3/5/86كيهان، 

ركــز ، ترجمــه ماستراتژي براي قرن بيست و يكــمخليل زاد، زلماي و يان لسر،  -
  .1379تحقيقات و بررسي ها، تهران:نشر آمن، 

، چاپ سوم، ستيز با تهاجم فرهنگي غربدفتر عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا،  -
  .1375تهران: رامين، 

، چــاپ پــنجم، تهــران: آواي نــور، آسيب شناسي اجتماعيستوده، هدايت اهللا،  -
1378. 

 خالصــه ،رهبــري معظــم اممقــ ديدگاه از فرهنگي مهندسي غياثوند،شــميني -
مقاالت نخستين همايش ملي مهندسي فرهنگي تهران: دبيرخانــه شــوراي عــالي انقــالب 

  .1385فرهنگي. 
. چاپ دوم، تهــران: مؤسســه جنگ نرم: ويژه جنگ رايانه ايضيايي پيروز، حميد،  -

  .1383فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 
  تا.، تهران: هدي، بياسالم انقالبي و انقالب اسالميعزّتي، ابوالفضل،  -
، ترجمه عباس كاروان و جنگ رسانه ها و تبليغاتكمالي پور، يحيي و نانسي اسنو،  -

حسن سعيد كالمي خيابان تهران: مؤسسه فرهنگي و تحقيقات بين المللــي ابــرار معاصــر، 
1386.  

هفــدهم ،تهران:نشــر  ،ترجمــه منصــور وثوقي،چــاپتغييــرات اجتمــاعيگي روشه،  -
   1384ني،

، قــم: مؤسســه آموزشــي پژوهشــي امــام تهاجم فرهنگيمصباح يزدي، محمد تقــي،  -
  .1376خميني، 

، دي بــر اصــالحاتمدر آـ معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در نيروي زميني سپاه، 
  1379تهران: 

  1377چاپ درم، قم: المهتيد  واليت فقيه،ـ معرفت، محمد هادي، 
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، ترجمه احمد سوم دموكراسي در پايان سده بيستم موجتينگتون، ساموئل، هان -
 .1373شهسا، تهران: نشر روزنه، 

، ترجمــه احمدرضــا نقــاء، تهــران: دانشــكده جنگ پست مــدرنـ هپبلز، گري گريس، 
  .1381فرماندهي و ستاد دوره عالي جنگ سپاه، 

رانــي، چــاپ دوم، ، ترجمــه قــبس زعفمسيح يهودي و فرجام جهانهالل، رضــا،  -
  .1383تهران: حالل. 

  
 هاب ـ مجالت و روزنامه

و مواضــع اصــولي رهبــر معظــم انقــالب اي فناوري هســتهجواني، يــداهللا،  -
  )83، فضلنامه سياسي روز، سال سوم، شماره دوازدهم (تابستان اسالمي
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 .134ـ  145) ص ص 1386هار ب(

  .21/8/81سيماي ج. ا.ا.، شبكه دو، گفتگوي خبري،  -
 .1/12/1380سيماي ج. ا.ا، اخبار سراسري،  -

  .10/85/ 4، 29/8/85، 31/2/86صبح صادق؛  -
  .20/9/81، 19/8/85، 26/10/85، 26/2/86كيهان؛  -
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