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  مـالرحي الرحمن اهللا بسم

  

 از يكي پژوهش در و تحقيق حوزه فرهيختگان گ وفرهن عرصه تالشگران شما همه مبارك محضر ابتدائاً     

 و امامت دهه كنم مي عرض تبريك .دارم خير دعاي و كنم مي عرض سالم پيشرفت و توسعه هاي هشاخص ترين مهم

 از .بگيريم قرار ايشان شفاعت مورد آخرت در و )ع(طالب ابي بن علي اميرمؤمنان راه هرور دنيا در اميدوارم و را، واليت

  .كنم مي تشكر و تقدير صميمانه قدر گران مهمانانو  محترم حضاربنيان،  دانش همايش اين كنندگانبرگزار

 زيرساخت خود هم ،دارد مهمي بسيار انساني نقش حيات حوزه در رتبه دو هر است كه رتبه دو فرهنگ داراي     

 خاستگاه و نماد هم است و اجتماعي واالي هاي انديشه و انساني هاي حركت تمامي زيرساخت .خاستگاه هم و است

 آخر تا و گرفته شكل انسان حيات ُكلني با فرهنگ خاطر همين به است، انسان حياتي كارهاي و ها پروژه ،ها برنامه

 اديان همواره است خاستگاهي و بنايي زير اهميت اين داراي فرهنگ كه معنا اين به توجه با .است انسان با هم

  .هستندمكان  و زمان ،مباني بر منطبقو  خاص هاي برنامه داراي و اند داشته اي يژهو توجه فرهنگ به نسبت

فضاي  در جديدي يك معادله و جديد ادبيات يك ،فرهنگي ي جوهرهبا  ايران اسالمي انقالب اينكه به توجه با     

بالطبع  است و فرهنگي البانق نيازمند انقالب، فرهنگ ارائه است بالطبع برگشوده جهان سياسيِ و علمي ،فرهنگي

 ريزي برنامه و طراحي ،محوري دانايي ،ديني فرهنگ دانشِ مبناي بر .طلبد مي فرهنگي ي عرصه در انقالبي يكار

 مايشيآ جغرافياي مؤثر در نظارت و كارآمد فرهنگي مديريت ،و اصيل نياز بر منطبق هاي پروژه ارائه روز و فوق

 تهاجم و فرهنگي مبارزه عرصه ستيز در انقالب دشمن قطعاً فرهنگي و نوين يها پروژه توليد باز سپس فرهنگي و

 با ويژه به نوين تكنولوژي ،عرصه اين در كند مي كمك او به تاريخي تجربه كه داشت خواهد يهاي طرح ،فرهنگي

 هاي سرزمين و انقالب جغرافياي ،وسيع هجمه يك با كرد و خواهد كمكبه او  ارتباطات و اطالعات فناوري گسترش

 جبهه با مداري دين جبهه مبارزات تاريخ در هميشه بنابراين .داد خواهد قرار خود تهاجم تأثير تحت را اسالمي

 كنيد مي مطالعه را آسماني كتب يوقت شما خاطر همين ، بهاست ثابت و مفروض ،دشمن فرهنگيِ تهاجم ،ستيز دين

 سنت يك اين .است دشمن فرهنگي تهاجم بسياري و است ندشم سخت تهاجم كه بخشي بينيد مي ،قرآن ويژه به

 از استفاده با اما است ثابت ،مدار يك دشمن بر فرهنگيِ تهاجم هاي برنامه و ها آيتم تمامي و است شده تجربه ،است

 هاي فرهنگيِ انديشه صيد گريزي است و واليت بر ،است گريزي دين بر همه ،مختلف هاي تكنيك با جديد تكنولوژي

 فرهنگي و دفاع چه خود فرهنگ طراحيِ در بايد ديني جبهه بنابراين .مختلف اشكال در اما ،شدن ستيز دين بههج

از متن دين، دوم دانش  و اصيل يك :باشد شاخصه چند قوي با يهاي برنامه داراي خود فرهنگ اشاعه و ارائه چه

  .كند فرهنگي جديد هاي پروژه بازتوليد روز فوق مچهار و ،روزه بنيان، سوم ب
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 يك در كارآمد و مديريت يك سپس ،فرهنگي قويِ ستاد يك داراي بايد اجرايي عرصه در و عرصه نظري در اين     

 و كند شناسايي هم و خود فرهنگ از كند دفاع هم كه باشد رصد فرهنگي باالي قدرت يك داراي باالدستي فضاي

 رابطه اين دركه  است ها سال رهبري معظم مقام اما. كند طراحيرا  تهاجم و دفاع در فرهنگي آرايش سيستم هم

 جنگ به يك ايمان به بسياري تاكنون اند كشيده كه زحماتي تمام با فرهنگ عرصه نخبگانِ اند اما گفته سخن

 كند درك انسان اگر ،هستيم جنگ حال در ما كه بياوريم ايمان بايد ما اول ،است جنگ چون اند فرهنگي نرسيده

 تمام ،گيرد مي خودش به جنگي آرايش ،برد مي باال را خودش دفاعي قدرت است جنگ فضاي در كه وردياب ايمان

  ،خودگرايي ،غفلت بالطبع نيست جنگي كه باشيم غافل اگر اما .مي كند رصد را دشمن ،كند مي تهيه را دفاع ابزار

  .شود مي ربيدا انسان ،دشمن فرهنگي لگد با و شود مي ايجاد ،رفتن فرو خود در

 در ،فرهنگي شبيخون ،فرهنگي تهاجم مقابل در داريم قرارنرم جنگ  در ما فرمايند مي كه است ها سال له معظم     

 به اخيراً له معظم خاطر است بدين نگرفته صورت عرصه اين در بزرگ يكار اما. هستيم فرهنگي ناتو تهاجم معرض

  .كنند مي بيان خاصي ادبيات با را سخنان فرهنگي، تهاجم اين تأثير شدت خاطر

  قويِ و پرتوان دو نهاد اين از بيرون هم و حوزه در هم ،شگاهدان در هم داريم بسيار نخبگان ،فرهنگ عرصه در ما     

 ايمان هنوز ،يك :شود واقع مؤثر شاءاهللا ان اميدوارم و كنم مي عرض من كه دارد وجود اشكال چند اما ،فرهنگي

 جنگ به ايمان اگر ريزي برنامه و طراحي عرصه رد ،دوم .است فرهنگي جوهره با انقالب يك ما بانقال كه نياورديم

 سوم .نداشتيم جامع طور به فرهنگي دفاعو  ريزي برنامه ،فرهنگي جنگ اين با منطبق هنوز باشيم آورده فرهنگي

 فرهنگيِ يشيِآما نقشه با قمنطب كه و اصيل بنيان دانش ،جامع طراحي يك فرهنگي داراي فضاي در ما اينكه

 اينكه ما چهارم و .نيستيم باشيم خود هاي يافته و ها داده و دشمن تهاجم با منطبق اسالم جهان و ايران جغرافياي

 با نداريم را دارايي باشد اين تأثيرگذار كه طوري فرهنگي به پردازي نظريه و فرهنگي نظريه جامعِ ستاد يك داراي

بسيار  شورا اين با همكاري است اما مؤثر و قوي بسيار نهاد يك فرهنگي انقالب عالي رايشو ،داريم توان اينكه

 يك با رابطه اين در بايد ايم و نشده ها هنوز عرصه تمامي در فرهنگيواحد  مديريت يك داراي ،پنجم .است ضعيف

  .شود انديشه رهبري معظم مقام نگاه واليي با و محور دانايي طراحي

 دشمن تهاجم چون .است فرهنگي نگاري پيوست عرصه در بدهيم صورت ما بايد كه مهمي كارهاي آن از يكي     

 قصد بدون تهاجم اين داريم كشور جغرافياي در خود هايي كه ما ضعف توسط گاهي شود و مي وارد بيرون از گاهي

 عدم شود ميم تهاج زمينه موجب و است ضعف خود ،درون در كه اموري ها آن از يكي ،گيرد مي شكل دشمن

 در هنوز متأسفانه و فرمودند رهبري معظم مقام بارها اين است كه هاي نظام عرصه همه در فرهنگي نگاري پيوست

 يجمعيت جغرافياي داراي خود هم كه صنعتي هر پروژه در :است، به عنوان مثال نشده محقق فضاي اجرايي يك

 آن خود طراحيِ و ريزي برنامه از بيش بايد دهد قطعاً مي رارق تأثير تحت را پيراموني محيط هم و است مناسب
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 و احداث حين ، همشود آماده فرهنگي بستر بايد احداث از قبل شود هم نگاشته آن فرهنگي پيوست بايد ،صنعت

 ها فرهنگ سري يك كند و مي همنطق آن وارد ها فرهنگ سري يك خودش با صنعت كه چرا ،برداري بهره زمان در هم

 صنعتي فرهنگ سونامي دچار هم محيط نباشد فرهنگي پيوست اين اگر ،شود مي متأثر و كند مي اخذ محيط آن از

 .محيط با تناسب عدم خاطر به شود مي فرهنگي هاي آسيب سري يك دچار صنعت هم و ،فرهنگي صنعت و شود مي

اين پيوست  اساس ويژه كه شدان خود داراي يك و است ضرورت يك فرهنگي پيوست نگاري كه است خاطر بدين

 يآمايش هاي بررسي و فرهنگيآمار  ،محيط و كنم مي عرض نمونه باب از صنعت نوع شناخت از بعد فرهنگي نگاري

 در سپس و هم با ها فرهنگ خرده تطبيق و ،ميهمان و ميزبان محيط دو اين انطباق و فرهنگي شناخت و فرهنگي

 در كه است مهمي نكات اين ،گردد صنعت و محيط ين،د وزان با منطبق ار دو هر وزان ،فرهنگي تشكيالت هرم يك

  .است مطرح فرهنگي پيوست

 در برتر گفت استان بتوان شايد ايران در كه استكه يكاستاني  هربوش مدار واليت استان كه است خاطر بدين     

بسيار  حوزه اي و هسته چه و فسيلي هچ انرژي صنعت حوزه در ويژه به است پيشرفت و توسعه عرصه در شتاب

 باالي هگستر شمال و به جنوب ليدرُك ترين الكترونيك و اقتصادي تجارت ويژه به تجارت ساحت در استعدادپر

 چرا ،شود جدي تدبير فرهنگي نگاري پيوست و فرهنگ عرصه در كه است نيازمند اين ،خارج كشورهاي با تعامالت

 در انقالب هاي شاخصه عرصه فضاي سنتي و و اصيل فضاهاي تمام درنيتهم صنعت و مياسون نشود كار اين اگر كه

 شود مي مختلف هاي بررسي كه وقتي عسلويه در كه بينيد مي ، شماخواهد داد قرار خودش شعاع تحترا  استان

 ينا بايد ما است خاطر بدين .بود خواهد آن اجراي و فرهنگي نگاري پيوست عدم همين بر مترتب ها ضعف از بخشي

 فرهنگي منطبق با نقشه نگاري پيوست عرصه در باال و واال دقت يك با و كنيم جدي كوشش ساحت اين درو زمينه 

  . بزنيم رقم را فرهنگي توسعه از توسعه، پيشگام ،پيشرفت و توسعه و صنعت آمايش

 عزيزان و محضر در كنم مي مطرح هم اينجا ،شده بيان مسئله اين هم آقا حضرت پيشنهاد چون بهاين  آخر در     

 و ها ضعف ،فرهنگي با آمايش منطبق جامع نقشه طراحي يكي ستاد :داريم نياز ايران در چيز دو ما خدا، خوبان شما

،  شكل كالن به آن تجميع سپس اي منطقه جغرافياي فرهنگي در ماتريسِ تهيه نقشه و ها فرصت و ها آسيب ،ها قوت

 ،ايران اسالمي جمهوري فرهنگي اي فرمانده مشترك ستاد دوم، .داديم انجام حمداهللال بوشهر استان در ما را ها خيلي

 با .است آسيب يك خود اين و كنيم مي مشاهده ايران مديريت در حوزه در فرهنگي ريختگي هم به يك دارايكه ما 

 هچ كرد فرهنگي لهحم ،كرد يهوديت حمله يك ،كاذب فرهنگ ايران يك منطقه يك در اگر كنم  عرض نمونه عنوان

 آنجا بايد كسي چه ؟چيست فرهنگي سريع واكنش نيروي ؟ديده آموزش نيرويي هچ ؟است آن از دفاع متكفل كسي

 ي حوزه در هم هستيم آسيب دچار ما كالن  يحاطر و پردازي نظريه حوزه در هم است ها ضعف ها اين ؟كند مديريت

 هاي نشست اين با شاءاهللا ان اميدوارم كه است هاي طراحي رابطهشود و در اين  كار عرصه دو هر در بايد ،مديريت
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الگو است  كه هربوش مدار واليت استان در خدا خوبان شما و گرامي مهمانان ،عزيزان حضور با بنيان دانش و واليي

  .باشد مؤثر شاءاهللا ان اميدواريم و شود عرضه ايران علمي مجامع به و شود طراحي ،ها عرصه همه در

  .كنم مي تشكر خدا خوبان عزيزان و شما همه از

  

                                                                                                                                                                                                                       
    

  

 بركاته و اهللا رحمه عليكم و والسالم


