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*

چکيده
اين مقاله بر آن است با تمرکز بر موضوع صدور انقالب و الگوبخشي انقالب
اسالمي ،به اين سوال بپردازد که مؤلفـههـای مهـم در الگوبخشـي انقـالب
اسالمي نسبت به کشورهای جهان کداماند؟ برای پاسخ به اين سؤال ،ابتـدا
بايستي مفاهیمي مانند غیريت انقالب اسالمي (استکبار) ،عمق استراتژيک
انقالب اسالمي ،استکبارستیزی ،مستضعفین (مخاطبین انقـالب اسـالمي)،
بر اساس نگاه آيت اهلل خامنهای (مدظله) تبیین شود .پـس از تبیـین ايـن
مفاهیم اصلي ،به سه حوزهی الگوبخشي پرداخته ميشود که بايد به عنوان
مسائل انقالب اسالمي با اهتمام به آنها ،زمینههای صـدور و افـزايش نفـوز
انقالب مطالعه شود .انقالب اسالمي با دارا بودن مؤلفههـايي ماننـد الگـوی
هويت اسالمي ،الگوی استکبارستیزی و الگوی ايران قدرتمند ،ميتوانـد بـا
نقشآفريني يک نظام سیاسي الگو و مثالي بر روی ساير کشورهای جهـان
اثرگذار باشد .اين مقاله با تأکید بر اين سه مؤلفه سعي دارد به طور دقیـق
به جزئیات و دقايق اين محورها بپردازد .در اين پژوهش از روش داده بنیاد
برای پااليش و برداشت از متـون و سـخنرانيهـای رهبـر انقـالب اسـتفاده
شده است؛ امـا سـعي شـده بـا راهکارهـايي ماننـد مصـاحبهی نخبگـاني و
جستجوهای کلیدواژهای و پژوهش های مرتبط ،معاين و کاستيهـای ايـن
روش جبران شده و پژوهش متقني تهیه شـود .همچنـین سـعي شـده بـا
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مطالعه ی تمام آثار و بیانات معظم له ،ساختار و چینش مفهـومي متقنـي،
درباب موضوع پژوهش استخراج شود.

واژگان کليدي
صدور انقالب  -عمق استراتژيک  -استکبار – آيت اهلل خامنهای – سیاست
خارجي – مستضعفین

مقدمه

انقالب اسالمي ايران ،پس از فروپاشي رژيم ستمشاهي ،الگوي جديدي از حکومتداري را پيش روي
ملتهاي جهان قرار داد .اين مدل از حکومت با تمام شاخصهها و ابعادش اعم از نوع سـاختار ،منـابع
قانونگذاري ،الگوي رهبري ،رابطه ي مردم و حکومت و آرمان و اهداف عاليه ،بسيار براي غـرب کـه
همپيمانان رژيم متالشي شدهي پهلوي نيز بودند ،تحمل ناپذير بوده است .انقالب اسالمي به محض
پيروزي با استقبال گستردهاي در بين ملتهاي آزاديخواه و ضدامپرياليستي و نيز کشورهاي اسالمي
رو به رو شد .به طوري که رشد روزافزون انقالب اسالمي ،موجبات زمينـهسـازي در بـين نخبگـان و
ملتهاي جهان براي الگوبرداري از نمونهي انقالب اسالمي را بيش از پيش فراهم آورد و منجـر بـه
تحرکات و جنبشهايي در سطح جهان شد که عالوه بر آنکه اغلب آنان به نقـش و جايگـاه انقـالب
اسالمي در شکلگيري آن جنبشها اذعان داشتهاند ،بسياري از ايـن ملـتهـا بـه عمـق اسـتراتژيک
انقالب اسالمي تبديل شدهاند.
روش پژوهش

پژوهش حاضر را ميتوان مبتني بر روش داده بنياد دانست که درآن تالش شده ،اشکایت ونارسايي-
هاي داده بنياد ،با به کارگيري روشهاي ديگر برطرف شود .نظريـه پـردازي داده بنيـاد يـا "گرانـدد
تئوري" 1را در معناي نخست ميتوان به روش استقرايي 2و اکتشافي 3توليد نظريه يا فرضيه از طريق
فرايند تکراري 4و بازگشتي 5گردآوري سازمان يافتـهي دادههـا و تحليـل مـنظم آنهـا معرفـي نمـود.
(ذولفقاريان )43 :1390 ،به عبارتي منظور از نظريهي داده بنياد ،نظريهي برگرفته از دادههايي است
1. Grounded Theory
2. Inductive
3.Exploratory
4.Iterative
5.Recursive
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که در طي فرايند پژوهش به صورت نظاممند گردآوري و تحليل شدهاند( .حريري )108 :1385 ،از
آن جا که نظريههاي زمينهاي از دادهها استنتاج ميشوند ،ميتوانند با ايجاد ادراک عميقتـر ،رهنمـود
مطمئني براي عمل باشند .يکي از راههاي کسب دانش ،رفتن سراغ صاحبان نظـر در موضـوع مـورد
مطالعه است .در حوزهي سياست خارجي ايران و مسائلش در مقابل تهديدات اسـتکبار کـه تحقيقـات
جامعي درآن انجام نگرفته است ،رهبر معظم انقالب به دیيل زير از جمله بهترين صـاحب نظـران و
سرآمد آنان ميباشد .اين دیيل بدين قـرار هسـتند( :نقشـهي جـامع منظومـهي گفتمـاني پيشـرفت
اسالمي ،بي تا)75 :

سابقهی مدیریتی بیش از سی سال به عنوان مدیر عالی نظام •
آگاهی نسبت به وضعیت مطلوب نظام جمهوری اسالمی•
مرکزیت و مرجعیت در تمام امور بزرگ و کوچک نظام •
مرکز تجمیع تجارب و ظرفیتهای علمی و کارشناسی •

تجربه
مرجعیت
اطالع
تخصص

تصوير  :1چرايي رجوع به آراي رهبر معظم انقالب

با توجه به بيانات مقام معظم رهبري جمهوري اسالمي  5مرحله کلي را بايد طي نمايد کـه در
هر مرحله بايد با آسيبها و مسائل آن دوره برخورد ناميد و از سد آنها بگذرد.
 .1انقالب اسالمي
 .2نظامسازي اسالمي
 .3دولتسازي اسالمي
 .4کشور (جامعه) اسالمي
 .5تمدن اسالمي
«ما این در مرحله سوم هستيم( ».آيت اب خامنهاي 1380 ،الف) .در اين مرحله «احتياج اسـت
که دستگاه حاکمهى کشور در عمل خود ،در سازماندهى خود و در چگونگى رفتار خود ،به طور کامـل
اسالمى عمل کند .اين نوشتار با تمرکز بر موضوع صدور انقالب و الگـو بخشـي ،بـا نگـاهي مسـئله
شناسانه به مؤلفههاي اين موضوع در حوزهي سياست خارجي ميپـردازد و همـانطور کـه بيـان شـد؛
مبناي کشف ،نظرات رهبر معظم انقالب ميباشد .در اين قسـمت ،نحـوه و روش انجـام پـژوهش را
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مورد توجه قرار ميدهيم.
گامهاي استخراج مسائل

براي استخراج مسائل سياست خارجي دولت اسالمي در حوزهي صدور انقالب ،از بيانات مقام معظـم
رهبري ،روشي مقتبس از روش داده بنياد استفاده شده است .اين روش داراي چند مرحله است:
 .1مطالعه و فيش برداري
 .2کد گذاري فيشها
 .2.1کدگذاري باز
 .2.2کدگذاري محوري
 .2.3کدگزاري گزينشي
 .3ترسيم نمودار
 .4مباحثه نمودار و کدها
 .5نگارش مقاله و نوشتار پژوهشي
تعريف مفاهيم
 .1سياست خارجي

يکي از زمينههايي که در آن موضوع استکبارورزي نمـود و ظهـور دارد ،سياسـت خـارجي اسـت کـه
موضوع اين مقاله ميباشد .سياست خارجي نيز به زعم انديشمندان علوم سياسي از سياست داخلـي و
مؤلفههاي آن جدا نيست بلکه در ارتباط وثيق با آن است_ در ادامه که به دیيل دشمني اسـتکبار بـا
ايران اسالمي و مسائل اين حوزه ميپردازيم به طور ملموس و عيني تاثير مؤلفههاي سياست داخلـي
در اين دشمني را درمييابيم_ .براي مثال محمود سريع القلم در کتابش اين ارتباط را اين چنين بيان
ميکند« :براي فهم ترکيبهاي معقول فراملي در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ،ابتدا مي-
بايستي ،نگرش و درکي از فعل و انفعایت و زير بناها و نظـام انگيزشـي سياسـت خـارجي ايـران در
دوران پس از انقالب اسالمي پيدا کنيم .سياسـت خـارجي هرکشـوري ،در نهايـت ادامـهي سياسـت
داخلي آن است و رفتارهاي بيروني آن ناشي از یيهها و پيچيدگيهايي است که در داخـل آن وجـود
دارد( .سريع القلم )1379: 47 ،اما در ارتباط مفهوم سياست خارجي بـا روابـط خـارجي بايـد گفـت؛
«روابط خارجي به مجموعه ي روابط و مناسبات سياسي ،اقتصادي و فرهنگـي يـک کشـور بـا سـاير
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کشورها و سازمانهاي بين المللي اطالق ميشـود .حـدود و ثغـورکلي روابـط خـارجي هـر کشـور را
سياست خارجي آن کشور تعيين ميکند .به عبارت ديگر هرکشور بر مبنـاي سياسـت خـارجي خـود،
روابط و مناسباتي با ساير کشورها و سازمانها برقـرار مـيکنـد .رابطـهي سياسـت خـارجي و روابـط
خارجي ،رابطهي کل و جزء است( » .مدير شانهچي )11:1392 ،به طور خالصه مي تـوان سياسـت
خارجي را اين گونه بيان کرد؛ «جهتي را که يک دولت در روابط خارجي خود برميگزينـد و در آن از
خود تحرک نشان ميدهد و نيز شيوة نگرش دولت را نسبت به جامعة بـين المللـي سياسـت خـارجي
ميگويند»( .محمدي)23 :1366 ،
 .2نظام سلطه

از تعابيري که در مورد بازيگران بزرگ و تماميتخواه جهان که به صورت هماهنگ نقش خود را ايفـا
مي کنند ،به کار ميرود ،نظام سلطه است« .نظام سلطه يعني چه .يعنـي آن سـازوکاري در دنيـا کـه
کشورها و ملتهاي دنيا تقسيم ميشوند به دو قسم :سلطهگر و سلطهپـذير  ...مشـکل دسـتگاههـاي
قدرتمندِ سلطهگر دنيا اين است که امروز يک جرياني در عالم به وجـود آمـده کـه بـا ايـن سـازوکار
مخالف است .در مرکز اين جريان ،ايران اسالمي است» (آيت اب خامنهاي 1391 ،الف) «دعواي بـا
ايران هم سر همين است؛ اين را بدانيد .دعواي با جمهوري اسالمي اين است که اين ،نظام سلطهگـر
و سلطهپذير را نپذيرفته؛ سلطهگر که نيست ،خودش را از سلطهپذيري هم بيـرون آورده و پـاي ايـن
حرف ايستاده .اگر ايران موفّق شد و پيشرفت پيدا کرد  ...نشان داده ميشود به ملّتها کـه مـيتـوان
سلطهپذير نبود و روي پاي خود ايستاد و پيشرفت کرد .نميخواهند اين اتّفاق بيفتـد؛ همـهي دعواهـا
سر اين است ،بقيّهي حرفها بهانه است»(.آيت اب خامنهاي 1394 ،الف)
 .3استکبار

آيت اب خامنهاي گرچه در بيانات مختلف ،يکي از مهمترين مصاديق دشمن را اسـتکبار و در رأس
آن آمريکا مي داند ،اما پرداختن به اين مفهوم هـم از ديـدگاه اسـالمي ايشـان و هـم از جهـت ابعـاد
پرداختن به موضوع ،مخاطب را به نوع خاص دشمن و ويژگيهـايش رهنمـون مـيکنـد کـه از ايـن
رهگذر آسان و سريعتر ميتوان استراتژيهاي سياست خارجي را در مقابل مستکبرين تحليل و فهـم
کرد.
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 .1 - 3معناي استکبار

«استکبار ،معنای وسیعي دارد .در قرآن هم ،شاخهها و مشتقّات استکبار ،مکـرّر
به کار رفته است .خود کلمه استکبار هم ،در قرآن به کار رفتـه اسـت .بـه نظـر
ميرسد که استکبار ،غیر از تکبّر است .شايد اين طـور بشـود گفـت کـه تکبّـر،
بیشتر به يک صفت قلبي و روحي اشاره ميکند؛ يعنـي انسـان خـود را برتـر از
ديگران بداند و بگیرد .استکبار ،بیشتر به جنبهی عملىِ تکبّر توجّـه دارد .يعنـي
کسي که کبر ميورزد و خود را بـاالتر از ديگـران مـيدانـد ،در رفتـار خـود بـا
ديگران هم ،طوری کار را سازماندهي ميکند که اين تکبّر ،در عمـل مشـخّو و
واضح ميشود .ديگران را حقیر ميکنـد ،بـه ديگـران اهانـت مـيکنـد ،در کـار
ديگران دخالت ميکند و برای ديگران ،به عنوان تصمیمگیرنده ظاهر مـيشـود.

اين ،معنای استکبار است که در آيهی کريمهی قرآن هم ،آن جايي کـه دربـاره
مستکبران سخن ميگويد ،ميفرمايـد« :فلما جاا م نجیا ماجاا م ا نج وری،ا
ستکب ًجفیج و ضجوجاکاج لسّئ»( .آيت اهلل خامنهای 1375 ،الف)
 .2 - 3استکبار جهاني

«استکبار جهاني معنايش اين است که دولتها و قدرتهايي در دنیا هستند که
نسبت به ملتهای ديگر ،با برخورد استکباری مواجـه مـيشـوند :ثـروت آنهـا را
ميبرند ،در حکومتهای آنها به دخالت ميپردازند ،در سیاستهای آنهـا اعمـال
نظر ميکنند و آنها را به اين سمت و آن سمت ميکشانند .ايـن ،اسـتکبار بـین
المللي است ... .امروز چیزی که به استبداد بین المللي اضافه شده ،عبارت از اين
است که قدرتهای مستکبر جهاني و در رأس آنها اياالت متّحدهی آمريکا ،برای
ملتهای ديگر حقّ حرف زدن واظهار نظر کردن هم قائـل نیسـتند ... .راديوهـا،
خبرگزاریها ،وسايل سريع السّیر انتقال خبر و تحلیل ،دستگاههای اسـتعماری،
تحلیلگران سیاسي و سالحهای کشنده و مرگبار ،همه در اختیار آنهاست .خـود
را محق جلوه ميدهند و سعي ميکنند هر کس را کـه مخـالف بـا آنهاسـت ،بـا
فشار سیاسي يا نظامي و اقتصـادی ،ازمیـدان خـارج کننـد تـا آب از آب تکـان
نخورد .يعني يک طرف فشار يک عدّه قدرتمند است که اگر در صـد مسـئله بـا
هم اختالف دارند ،در تقسیم دنیا به مناطق نفوز و فشار آوردن براکثريّت مـردم
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عالم ،يکي هستند و با هم اختالفي ندارند .اگر در تقسیم منابع غارت زده جهان
سوم يا کشورهای فقیر ،با هم درگیری دارند  -که دارنـد  -امـا در اصـل غـارت
منابع و فشار روی دولتهايي که مقاومت کنند ،با هم هـی اختالفـي ندارنـد »
(آيت اهلل خامنهای 1371 ،الف)
 .3 - 3استکبارستيزي يعني چه؟

«نقطهی مقابل اين جبههی ظالم و ستمگر (استکبار) ،گروهـي هسـتند کـه بـا
استکبار مبارزه ميکنند؛ مبارزهی با استکبار يعني چـه؟ يعنـي در درجـهی اوّل
زير بار اين زورگويي نـرفتن؛ معنـای استکبارسـتیزی يـک چیـز پـی وخـمدارِ
پیچیدهای نیست؛ استکبارستیزی يعنـي يـک ملّتـي زيـر بـار مداخلـهجـويي و
تحمیل قدرت استکبارگر يا انسان مستکبر يا دولت مستکبر نـرود؛ ايـن معنـای
استکبارستیزی است(» .آيت اهلل خامنهای 1392 ،الف) جزء اولین ويژگـيهـای
ثبات يافته در سیاست خارجي جمهوری اسالمي ايران نیز ،روح استکبارستیزی
و مقابلهی با نظام سلطه بوده است .در واقع انقـالب اسـالمي در مواجهـه بـا دو
استبداد به وجود آمد ،يکي استبداد داخلي که زور و فرمان و خواست بيقیـد و
شرط و از روی هوی و هوس خود را بدون پشتوانهی الهي بر مردم تحمیل مي-
کرد و ديگر استبداد بین المللي که در عرصـهی وابـط بـین المللـي خواسـت و
ارادهاش را بر ملتها و دولتها اعمال ميکرد .و اين دومي همان استکبار اسـت.
«اهمّیّت اين انقالب و علّت اينکه اين انقالب زلزله در دنیا ايجاد کرد  ...اين بـود
که يک منظومهی فکری نو را به دنیا عرضه کرد و امروز هم همچنان در اکنـاف
عالم ،اين منظومهی فکری در حال پیشرفت است ... .دلهـا هنـوز متوجّـه ايـن
منظومه است  ...يکي از اجزای مهمّ اين منظومهی فکری که خیلي هـم جازبـه
دارد ،عبارت است از نفي ظلم ،نفي استکبار« ،نفي استبداد  -استبداد هـم اعـم
است از استبدادی که حکّامي و حکومتهايي در کشورهای خودشان نسبت بـه
مردم خودشان انجام ميدهند ،و آن استبداد و ديکتاتوریای که نظام سـلطه در
سطح جهان به وجود ميآورد  -اين يک بخشي از اين منظومهی فکری اسـت».
(آيت اهلل خامنهای 1394 ،ب)
 .4مستضعفين

يکي از دوگانههاي انديشـهي حضـرت آيـت اب خامنـهاي (مدظلـه) ،دوگانـهي اسـتکبار در مقابـل
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استضعاف است .ايشان در بياني از يک طرف به مسئوليت همه در قبال مستضعفين اشاره ميکنند؛
«شما مالحظه کنید احکام گوناگون را :مثالً حکم امربه معروف و نهى ازمنکر ....
يا مسئله ى جهاد .جهاد اسالم در واقع کمک به ملّتهايى است که پشت پـردهى
سیاستهاى استعمارى و استکبارى و استبدادى قرار داده شدهاند که نـور اسـالم
به اينها نرسد؛ نور هدايت به اينها نرسد .جهاد براى دريدن ايـن پـردههـا و ايـن
حجابها است؛ جهاد اسالمى اين است .بحث اينکه آيا جهـاد ،دفـاعى اسـت يـا
ابتدائى است يا مانند اينها ،بحثهاى فرعى است؛ بحث اصلى اين است :ا جلَکُانج
وجتُق تِل نَجفىجسَبیلِج هللِجوَج لمُستَضعَ،ینَجاِنَج لاِرا لِجوَج لنِرسآمِجوَج ل ِلد ن؛ 1چرا جهـاد
نميکنید ،مقاتله نميکنید ،نبرد نميکنید در راه خدا  -و بالفاصله [ميگويد] -
و در راه مستضعفین ،براى نجات مستضعفین؟ ايـن احسـاس مسـئولیّت اسـت؛
ي عنى شما برو جان خودت را به خطر بینـداز و جانـت را کـف دسـتت بگیـر در
میدانهاى خطر ،براى اينکه مستضعفان را نجات بدهى ( »...آيـت اهلل خامنـهای،
 ،1393الف)

از طرفي ديگر ايشان با مخاطب قرار دادن عموم مستضعفان جهان ،يکي از اصليتـرين و يـا بـه
واقع اصليترين نقش را در مقابله با مستکبرين ،خود ملل مستضعف بر عهده دارند.
«علي رغم میل استکبار  ،دنیای اسالم و امت اسالمي يکپارچه اسـت .وقتـي از
اسالم و اصول انقالب و اهداف انقالب اسالمي سـخن مـيگـويیم ،مخاطـن مـا
همه ی مسلمانان عالم هستند؛ و آن هنگام کـه از مبـارزه و مقابلـه بـا اسـتکبار
جهــاني و قلــدرها و غارتگرهــای جهــان حــرف مــيزنــیم ،مخاطــن مــا تمــام
مستضعفان عالمند .اين ،طبیعت پیام ماست؛ استکبار جهاني هم ايـن مطلـن را
میداند .دشمني او با ما و امام و انقالب اسـالمي نیـز بـه خـاطر همـین نکتـه
است( ».آيت اهلل خامنهای 1368 ،الف)

موضوع مستضعفين در تقارن با بحث استکبار جهاني روشن ميشود .درواقع اين دو
يک کل مکمل هستند که معاني وابستهاي دارند.

 .1سورهى نساء ،بخشى از آيهى ۷۵؛ « ...چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضـعف
نميجنگيد»... .
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 .5عمق استراتژيک

يکي از مفاهيمي که بسيار در علوم نظامي و استراتژيک مورد بحث و بررسي قرار گرفته خصوصـاً در
ادبيات جديد اين حوزه ،مفهوم عمق استراتژيک است .در يک تعريف سـاده مـيتـوان بيـان داشـت
عمق استراتژيک عبارت است از فضايي بديل براي مديريت مناسبات بين بازيگران ،به گونهاي که بـا
توجه به مزيت نسبي بازيگر عامل (ب) و تاثيرپذيري بازيگر مقابـل (الـف) ،بتوانـد تـامين يـا تقويـت
اهداف مورد نظر بازيگر عامل (ب) را درپي داشته باشد .اين فضاي بديل به گونهاي اسـت کـه بـراي
بازيگر مقابل اهميت راهبردي دارد.
عمدهي بازيگران تالش ميکنند براي خودشان عمق استراتژيک تعريف نمايند ،اما آيا آنچـه در
ادبيات رهبري انقالب مي ايد نيز برابر با همين تعريف است .براي فهم معناي مورد نظر رهبر انقالب
از عمق استراتژيک سراغ مقایت و نوشته هاي ديگران رفته و از اين رهگذر ،نتيجـهي زيـر حاصـل
شد.
محمد باقر خرمشاد در اين مورد معتقد است؛ در راه مبارزات انقالبها ،دو قـدرت داخلـي (يعنـي
استبداد داخلي) و خارجي قرار دارند و راه برخورد و مقابله اين انقالبيون با قدرت سخت دشمن قدرت
نرم انقالب است .قدرت نرمي که داراي دو بُعد داخلي و خارجي است .که در زمينه داخلي بسيج توان
توده هاي مردم را در پي دارد و در زمينهي خارجي نيز تشکيل دهندهي عمق استراتژيک اسـت .ايـن
عمق استراتژيک و يا جلب تودههاي فرامرزي ،همـانطور کـه در مقابـل اسـتبداد داخلـي بـه انقـالب
مصونيت مي بخشد در بُعد خارجي نيز مصونيت بخش است .و به دليل اسـالمي بـودن ايـران ،اولـين
یيه عمق استراتژيک آن ،جهان اسالم است .اولين دايرهي عمق استراتژيک ايران ،به دليـل ماهيـت
انقالب اسالمي ،جهان اسالم است( .خرمشاد ،مصاحبه با سايت دفتر مقام معظم رهبري)
در اين برايند ،عمق استراتژيک نه در صحنهي ميداني و زمين الزاماَ ،بلکه در دلهـاي مخـاطبين
انقالب اسالمي تعريف ميشود و قابل تحقق است .به بيان ديگر ،عمق استراتژيک يک ملت و يـک
نظام در جهان امروز ،به معناي ميزان نفوذ تفکرات ،اهداف و آرمانهايي است کـه آن نظـام دارد .بـر
همين اساس ،آيت اب خامنهاي ملتهاي مسلمان را عمق استراتژيک نظام جمهوري اسـالمي مـي-
دانند و آن را تکيهگاهي براي ملت ايران بيان ميکنند( .آيت اب خامنهاي 1387 ،الف)
عمق استراتژيک ،صحنهي صدور انقالب

در اين بخش ،بين ماهيت انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ،و مخاطبان يا تماشـاگران عرصـهي
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بين المللي ،نسبتي قابل تعريف است .شواهد نيز اين را تاييد ميکند که در صـحنهي بـين المللـي دو
نظام وجود دارد .يکي نظام سلطه ،و يکي نظام مبتني بر معنويت ،عقالنيت و عـدالت .در ايـن ميـان،
جمهوري اسالمي با انقالب مقدس سال  57نظام سلطه را با چالشي جدي مواجه کـرد و بـا حضـور
خود در عرصهي بين المللي ،منو و يا دايرهي انتخاب دولتها و ملـتهـا را از دوگانـهي سـلطهگـر و
سلطهپذير فراتر برد و انتخاب سومي را برايشـان رقـم زد .جمهـوري اسـالمي بـا تمـام مـرارتهـا و
مشکالت ،که غالبشان را با تحميل و دخالت مستقيم غرب ،متحمل شده ،تاکنون از اين حواد سالم
و استوار بيرون آمده است و همچنان به عنوان الگويي براي کشـورهاي خواهـان اسـتقالل ،آزادي و
ارزشهاي انساني ،شناخته ميشود .الگو بودن کشورمان اویً در بعد منطقهاي و کشورهاي اسالمي و
در مرحلهي بعد در بعد جهاني قابل ارزيابي است .آنجايي که کشورهاي آفريقايي و آمريکـاي یتـين،
کشورمان را به عنوان يک الگو مينگرند و در مبارزاتشان به آن تأسّي ميکنند .اما ايران اسـالمي بـا
ماهيت کلياش در سه مجال مورد الگوبرداري قرار ميگيرد که سهم مسئوین و آحاد مـردم در ايـن
موضوعات بايد مورد مطالعه قرار گيرد و براي تقويت و يا ايجاد موضوعات در اين چارچوب ،بايد بدان
پرداخت .اين سه عبارتند از:
الگویهویت
اسالمی

زمینههایالگو
شدنایران
اسالمی

الگویایران

الگویجنایت

قدرتمند

ستیزی

تصوير :2زمينههاي الگو شدن ايران اسالمي

نکتهي ديگر در اين زمينه ،استفاده از تعبير صدور انقالب است .مفهومي که غرب روي آن بسيار
مانور داده است .اما تعبير صدور انقالب در واقع همان مفهوم الهـامبخشـي اسـت يعنـي بـا توجـه در
بيانات رهبر معظم انقالب ،نام ديگر صدور انقالب ،همان الگو شدن ايران اسالمي اسـت کـه عنـوان
اين مقاله نيز ميباشد.
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معناي دقيق صدور انقالب و الگو بخشي
«معنای صدور انقالب اين است که ملتهای دنیا ببیننـد يـک ملـت ،بـا قـدرت
خود و با اتکاء به اراده و عزم خويش و با توکل به خدا ميتواند ايستادگي کند و
تسلیم نشود .اگر ملتها ايـن پايـداری را ديدنـد ،بـاور خواهنـد کـرد و تشـويق
خواهند شد که خودشان را از زير بار ظلم نجات بدهند .امروز شما واضـحتـرين
حرکات مسلمین را در جاهايي ميبینید که سالهای متمادی مسلمانهای آنجـا
زير فشار بودند( ».آيت اهلل خامنهای 1382 ،الف)

صدور انقالب و نيز حمايت سياسي از مسلمانان مبارز در عرصه ديپلماسي هم ميآيد« .دشمن به
ما ميگويد چرا انقالبتان را صادر ميکنيد .... .صدور انقالب به معناي صدور يک کای نيست که بـه
طور دائم ،آن هم به وسيلهي اشخاص بخواهد ادامه داشته باشد .صدور يک فکر و يـک انديشـه ،بـه
معناي آن است که آن انديشه ،صحيح است و دل انسانها را در اکناف عالم ،به خود جذب مـيکنـد.
اين کار انجام گرفت و روزبه روز آثارش را در دنيا حتّي بعد از رحلت امام بزرگوار ما نشـان مـيدهـد.
ولي ما حمايت معنوي و سياسي ميکنيم( ».آيت اب خامنهاي 1372 ،الف) يکي و شايد گفت ،تنها
ملتي که اکنون اين نقش الگو بودن را براي کشورها و ملتها ايفا ميکند ،ملت پرافتخار ايران اسـت.
ملت ايران این الگويي در منطقه است و دشمنان از تکرار اين مدل ميترسند.
« ...تحلیلهای دنیا هم نسبت به مسائل منطقهی ما همین است؛ میگويند ايران
الگو شد ،ملت ايران الگو شد .و میترسند که همان اتفـاقي کـه در اينجـا افتـاد،
آنجا هم بیفتد؛ يعني برافراشته شدن پرچم اسـالم و ايجـاد نظـامي مبتنـي بـر
اسالم .اين ،خاصیت ايستادگي است( ».آيت اهلل خامنهای 1390 ،الف)

گفته شد ،يکي از عرصههاي صدور انقالب ،کشورهاي اسالمي است ،اين عرصه نيز اقتضـائات و
شرايطي دارد که بايد رعايت گردد.
هدف صدور انقالب و الگوبخشي؛ بازتوليد معارف اسالمي
«هدف اين نیست که ما انقالب را به شکل متعارف در عرف سیاسـي و قـاموس
سیاسي به اين کشور و آن کشـور صـادر کنـیم؛ انقـالب چیـزی نیسـت کـه بـا
ابزارهای سیاسي بشود آن را صادر کرد يا با ابزارهای نظامي و امنیتي بشـود آن
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را پیش برد؛ اين غلط است؛ مـا از اول ،ايـن راه را بسـتیم .مسـئلهی جمهـوری
اسالمي ،مسئلهی بازتولید معارف واالی اسالمي است ،تـا مسـلمانهـا احسـاس
هويت کنند ،احساس شخصیت اسالمي کنند ،با تعـالیم اسـالم کـه نجـاتبخش
بشريت است ،آشنا شوند؛ بدانند اين معنايش چیست که خداونـد متعـال مـي-
فرمايد :پیغمبر را فرستاديم «و يضع عنهم اصرهم و األغالل الّتي کانت علـیهم»
(آيت اهلل خامنهای 1389 ،الف)
مؤلفههاي الگوبخشي
الف) الگوي هويت اسالمي

هويت اسالمي جمهوري اسالمي ايران ،تنها شامل شکل و عينيت آن نيست .بلکه مجموعهاي اسـت
از نيات و اصول اعتقادي عقلي و نمودهاي رفتاري اين اصول .لذا ممکن است ما در برخي مـوارد يـا
موضوعات واکنشي نشان ندهيم اما با ابراز عقيده و حمايت و يا تنفر از اقدامي ،الگويي براي کشـورها
بمانيم .نفس اين حرکت ،و نفس اين قدرت در داشتن هويت متمـايز از نظـام اسـتکباري نيـز گـاهي
ميتواند الگوساز باشد .مثالً به محض شکلگيري انقالب اسالمي ،مسئلهي صدور انقالب نيز شـکل
گرفت .بدون اينکه اقدامي برنامهريزي شده بخواهد پشتش انجام گيرد .که نمونهي آن در بيانات امام
خامنهاي نيز قابل رهگيري است .جمهوري اسالمي به لطف حضور پررنگش در معادیت بين المللي،
الگويي است در هويت اسالمي براي کشورهاي اسالمي در درجهي اول و پس از آن ساير کشورها.
انقالب اسالمي به رهبري امام خميني بيدارکنندهي مسلمانان بود
«رهبر مسلمانان زنده و بیدار يکي از کشورها ،که من اسم نمـيخـواهم بیـاورم،
آمد پیش من ،گفت« :ما آدمهايي معمولي بوديم و امام مـا را زنـده کـرد ».ايـن
آدم ،آدمي است که هزاران انسان ،در يک نقطه از عالم ،از او الهام ميگیرند .مـا
با کدام ابزار پیشرفته و با کدام فنآوری فوق مدرن ،اين کارهـا را انجـام داديـم؟
امروز هم همان بساط برقرار است .ما هم ميگويیم .ما هم حقايق را بیـان مـي-
کنیم .بنده هم به مسلمانان عالم پیام ميدهم که تا اعماق جوامع اسالمي بـرود
و در فضای زندگي آنها ،به فضل الهي ،بپیچد(».آيت اهلل خامنهای1372 ،ب)

نگاه ما به انقالب اسالمي و کشور جمهوري اسالمي بايد چنين نگاهي باشد .اين مـاهيتي اسـت
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که هنوز هم در ما وجود دارد و پيوسته اعمال و عملکردمان زير نظر کشورهاست.
انقالب اسالمي ايران سرچشمهي بيداري اسالمي در جهان اسالم

ايشان در بياني ضمن رد اتهام آمريکا و انگليس مبنب بر نقش ايران در تحريک ملتها ميفرمايند:
اين موج مقابله با امريکاييها و انگلیسيهـا ناشـي از بیـداری اسـالمي و اثـرات
نهضت عظیم امام است( .آيت اهلل خامنهای1382 ،ب)

حال که ما اين چنين هستيم و البته نگاهمان به انقالب و کشـورمان و جايگاهمـان بايـد چنـين
مؤلفههايي داشته باشد ،يک وظايفي را بر دوش ما ميگذارد .چه از نظر ملي و چه از نظر اسالمي ،ما
بايد به مثابهي يک الگوي خوب بدرخشيم.
وظيفهي جمهوري اسالمي ،دعوت بشريت به اسالم
«ما بايستي به عنوان يک ملّت ،به عنـوان يـک جمعیّـت عظـیم هفتـاد هشـتاد
میلیونيِ واقع در يک منطقهی حسّاس عـالم ،بـا نگـاه درسـت ،بـا اسـتفادهی از
اقتدار اسـالمي ،جـای پـای خودمـان را محکـم کنـیم؛ اهـداف انسـاني و واالی
خودمان را که از اسالم گرفتهايم ،در معرض نگاه و ديد همهی بشريّت بگـذاريم
و بشريّت را دعوت کنیم به آن چیزی که اسالم به بشريّت هديه مـيدهـد؛ ايـن
وظیفهی ما است( ».آيت اهلل خامنهای1392 ،ب )
برجستهسازي هويت اسالمي در دنيا
«يکي از وظايف مهم ديگری که بر عهـدهی دولـت و نظـام جمهـوری اسـالمي
است ،اين است که هويت اسالمي را در دنیای اسالم برجسته و شفاف کنیم ،تـا
اين يک معیاری باشد در جلوی چشم ملتهای مسلمان؛ تـدين دور از خرافـه و
کاوش در منابع ديني و نوآوری(» .آيت اهلل خامنهای 1385 ،الف)
اهميت الگوى نوين مردم ساالرى دينى به عنوان حجتي براي بشريت
«الگوى نوين مردم ساالرى دينى ،راه جديدى را به بشريت ارائه کرده است کـه
زندگى انسان در آن ،از آفات نظامهاى بنا شده بـر اسـتبداد فـردى و حزبـى يـا
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برآمده از نفوز زرساالران و چپاولگران ،و از غرقـه شـدن در وادى مـادىگـرى و
اباحیگرى و دور افتادن از معنويت ،مبرا گردد ،و تقابـل و تضـاد خداپرسـتى بـا
مردم گرايى را در عمل تخطئه کند  ....اين الگوى نوين ،در رشد خود و در بقا و
استحکام خود در دستيابى به هدفهاى خود ،حجتـى قـاطع بـر ضـد همـهى
نظامهايى است که به نام انسان گرايى مردم را از خدا و معنويت بیگانه سـاختند
و با نام مردم ساالرى انسانها را به شـکلهاى گونـاگون در پنجـهى اقتـدار خـود
فشردند( ».آيت اهلل خامنه ای 1385 ،ب) « ...بايد ديپلماسي را بـر ايـن اسـاس
استوار کرد .جمهوری اسالمي حرف نوئي دارد؛ ايـن حـرف نـو عبـارت اسـت از
مردم و ارزشهای الهي .اين دو تا بايد با هم توأم بشوند و حرکت ها و جوامـع را
شکل بدهند .اين حرف ماست .ارزشهای معنوی و ارزشهای الهـي ،همـراه بـا
ارادهی مردم؛ نه تحمیل بر مردم( ».آيت اهلل خامنهای 1390 ،ب)
نيازمند بودن دنيا به موضعگيري و ايستادگي و وحدت و مقاومت ملت ما
«ملت ما بايد ان شاءاللَّه همین وحدت کلمه ،همین راه و همین تـالش را ادامـه
بدهند .دنیا بـه شـما و موضـعگیريتان نیازمنـد اسـت .همـین مسـئلهی عظـیم
فلسطین ،همین مسايل گوناگون مسلمانان مظلوم در نقاط مختلف دنیـا کـه در
خانهی خودشان غريبند ،همین حرکت و جنبش عظیم اسالمي که امروز تقريباً
در همه جای دنیای اسالم و نقاط مسلمان نشین  -از آسیا تـا اروپـا و آفريقـا -
محسوس است و مشاهده مي شود و مسلمانان احساس هويت اسالمي ميکننـد
و حرکت ميکنند و حرف خودشان را ميزنند و وحدت خودشان را نشان مـي-
دهند و دشمن خودشان را ميترسانند ،همهی اينها بـه ايسـتادگي و مقاومـت و
وحدت و ارادهی نیرومند شما نیازمند است( ».آيت اهلل خامنهای 1369 ،الف)
عدم عقـب نشـيني در مقابـل نظـام سـلطه ،جهـت حفـ اعتمـاد ملـتهـا و عمـق
استراتژيک
« ...اولین زياني که از عقن نشیني ملت ايران به وجود ميآيد ،اين است که اين
دستاورد عظیم افکار عمومي دنیای اسالم علیه او خواهد شد؛ اينا تـالش مـي-
کنند اين کار انجام شود .ما خبر داريم که در دنیای اسالم پـولهـا خـرج مـي-
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کنند؛ مطبوعات ،رسانهها ،اينترنت ،که به افکـار عمـومي دنیـای اسـالم وانمـود
کنند که جمهوری اسالمي دوزبانه و دورويه عمل مي کنـد؛ در بـاطن کـاری بـا
مي کند ،در ظاهرحرف ديگری مي گويد؛ ميخواهند اين را ثابت کنند ،تا ايمان و
افکار عمومي امت اسالمي را سلن کنند و پشتوانهی عمیق و عمـق اسـتراتژيک
جمهوری اسالمي را از آن بگیرند؛ هدفشـان ايـن اسـت( ».آيـت اهلل خامنـهای،
1382ج)
ب) الگوي استکبارستيزي

ملت ايران ،با انقالب خود در جنايت ستيزي و استکبارستيزي و مبارزه با نظام سلطه نيز الگوي سـاير
ملتها قرار گرفته است .اين موضوع در مبارزهي دائمي ما با نظام سلطه بايد مستمر و نو به نو تکـرار
شود .چرا که استکبارستيزي اویً از اصول انقالب است و ثانيـاً در موضـوع صـدور انقـالب نيـز ايـن
جنايت ستيزي و اين غيريت سازي با نظام سلطه بسيار مهم است .ما يـک غيريتـي داريـم بـا نظـام
سلطه که بهترين نمود آن در مبارزه با اين نظام هويدا ميشود .و اين کـاري اسـت کـه ملـت ايـران
تابحال انجام دادهاست.
«انقالب اسالمي با برهم زدن معادالت سلطهگرانه با تجربهی دخالت دادن ملت-
ها در تعیین سرنوشت شان ،اين را به ملت ها ياد داد .دنیا بعد از قـرن هفـدهم و
هجدهم میالدی که پديدهی استعمار به وجود آمد ،عادت کرده بود که چنـد تـا
دولت معدود و محدودی ،سرنوشت کشورهای دنیا  -دولتهـا ،ملـتهـا  -را بـا
اتکاء به قدرت نظامي خودشان ،نه با اتکاء به قـدرت اخالقـي ،در دسـت داشـته
باشند ... .اين عادت با انقالب اسالمي از سر دنیا رفت .معلوم شد نخیـر ،قـدرت-
های سلطهگر دنیا حرفشان حرف آخر نیست .حرف آخر را ملت ها ميزنند؛ عزم
ملتها و ايمان ملتهاست که حرف آخر را ميزند .اين را ملت ايـران يـاد داد».
(آيت اهلل خامنهای 1387 ،ب) ما يک نمونههای زندهای از الگوگیری جمهوری
اسالمي در عرصه ی استکبارستیزی و جنايت ستیزی داريم که بايد آنهـا را هـم
مدنظر داشت و برايشان برنامهريزی کرد.
رفتار ملت ايران تشجيع کنندهي ديگر ملتها
«اين ملت ،به دنیا شجاعت داد .رفتار اين ملـت بـود کـه همـراه بـا قاطعیـت و
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هدايت قوىِ آن امام ملکوتي و رهبر بينظیر ،راه را باز کرد؛ ملـت هـا را تشـجیع
نمود؛ استکبار را کوچک کرد؛ به او احساس حقارت داد و معلوم شد که انسانها
و ملتها ،دارای قدرتاند( ».آيت اهلل خامنهای 1369 ،ب)
امروز ملتهاي جهان به ملت ايران با چشم عزت و احترام نگاه ميکنند
«امروز شعارهای ضد استکباری ملت ايران در همهی دنیای اسالم گسترش پیدا
کرده است .امروز شما به هر کشوری از کشورهای اسالمي که حرکت کنیـد ،بـا
هرگونه رژيمي ،با هرگونـه دسـتگاه حاکمـهای ،مـيبینیـد ملـت هـای آنهـا بـه
شعارهای شما ،به انگیزهها و آرمانهايي که شما ترسیم کرديد ،با چشم عـزت و
احترام نگاه ميکنند؛ شعار ضديت با ظلم ،ضديت با سـلطه ،دفـاع از مظلومـان،
دفاع از ملت فلسطین ،دشمني با شبکهی اختاپوسي صهیونیسم .اين دل ملـت-
های مسلمان است؛ اين گسترش انقالب اسـالمي اسـت( ».آيـت اهلل خامنـه ای،
 1387ج)

بايد با دقت توجه کرد ،ما با کشور استکبارياي مثل آمريکا  180درجه اخـتالف داريـم .هـم در
مسائل منطقهاي ،هم در راهبردها ،هم در هويتها .لذا با نگاه به سياست خارجي جمهوري اسـالمي،
ما که از الگو بودن کشورمان در جنايت ستيزي حرف به ميان ميآوريم ،منظورمـان جنايـت سـتيزي
کشورهاي مقابل ايران ،يعني ايایت متحده و دنبالههايش هستند .اين بر روي کشـورها مـؤثر اسـت.
چرا که الگويي را در مقابل خود و در دسترس خود مييابند.
انقالب اسالمي  ،قدرتي که آمريکا را زير سوال برده است
«حاال در اين دنیای سلطه  -که حتّي دولتهای اروپايي هم که خودشـان جـزو
خانوادهی قدرتند ،جرأت نميکنند در مقابل قدرت امريکـا حـرف زيـاد بزننـد و
فقط گاهي نق ميزنند؛ چه برسد به دولت های متوسط و پايین  -ملتـي بوجـود
آمده که تمام مسـلّمات آن رأس قـدرت را زيـر سـؤال بـرده؛ همـهی مسـلّمات
سیاسيِ رأس قدرت ،رفته زير سؤال .زير سؤال رفتن ،في نفسه چیـزی نیسـت؛
اما اشکالش برای امريکا اين است که اين مجادلـهی سیاسـي ،يـک مجموعـهی
عظیمي تماشاگر دارد .تماشاگرها کیستند؟ ملتها؛ که دارنـد نگـاه مـيکننـد و
ميبینند .تأثیری که اين در روحیهی ملت ها ميگذارد ،برای قـدرت اسـتکباری
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امريکا از هر زهری تلختر است( ».آيت اهلل خامنهای 1386 ،الف)
ايستادگي و تسليم نشدن ايران اسالمي در مقابل آمريکا
«شما برادران و خواهران از نقـاط مختلـف دنیـا آمـدهايـد؛ از میـان نظـام هـاى
گوناگون ،با سنتهاى متفاوت و آداب و عادات مختلف ،اما بـا دلبسـتگى واحـد؛
يعنى اسالم .اگر مىخواهید در پیروزى اسالم موفق شويد؛ اگر مىخواهید فشـار
امريکا و ساير قدرتها را از روى خودتان برطرف و يا کم کنید و اگر مى خواهید
از سلطهى ابزارها و آالت دست سیاستمداران قلدر عالم مصون بمانید ،عالج اين
همه در يک کلمه است؛ کلمهاى که تجربهى ايران اسالمى و میراث امـام بـراى
مسلمانان عالم است و آن ،تسلیم نشدن در مقابل امريکاست .اگـر بتوانیـد ايـن
ايستادگى را پیدا کنید و روش هاى فشار آنها را بشناسـید و در مقابـل همـه ى
آنها بايستید ،پیروزى شما تضمین شده و حتمـى اسـت( ».آيـت اهلل خامنـه ای،
 ،1371ب)
ج) الگوي ايران قدرتمند

قدرت ،يکي از عوامل جذب کشورها است .براي مثال ،رژيم هاي غربي با نمادهاي قدرتي کـه دارنـد
موجب جذب بسياري از کشورهاي جهان به گروه کشورهاي خود شدهاند .قدرت در ابعـاد اقتصـادي،
سياسي و فرهنگي موجب تاثير بر کشورها و در نهايت خودباختگي آنها مقابل غرب ميگردد .در ايـن
ميان ،انقـالب اسـالمي بـا ارائـهي الگـوي جديـدي از قـدرت تـوان بسـياري در جـذب کشـورهاي
ضداستکباري و اسالمي دارد .اينکه کشوري در زمينههاي اقتصادي بتواند حرف نوي را بيان کند کـه
وابستگي به نظام سلطه نداشته باشد ،مبتني بر داخل و توان دروني باشد و در اين راه موفق باشد خود
به خود به عنوان الگويي ،مقابل کشورها ظهور ميکند .سياست خارجي ،ترکيبي است از فعاليتهـاي
فرهنگي ،سياسي و اقتصادي ،نظامي و  ...لذا دستگاه هاي مختلف کشور بايد در راه پيشرفت و توسعه
طوري گام بردارند که مورد توجه بوده و در درجهي بعد ،قابل الگوبرداري باشد.
حرکت در جهت الگو شدن وضع اقتصادي و عدالت و حاکميت
«امروز بحمداللَّه نظام جمهوری اسالمي ،همه ی ارکان يک نظام مقتدر را با خود
دارد .ما مي توانیم آن نظامي باشیم که ملتها به مـا نگـاه کننـد و نیـرو و امیـد
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بگیرند و احساس قدرت بکنند؛ همچنان که تاکنون بودهايـم .مـا مـيتـوانیم آن
ملتي باشیم که زندگي و جريان امور داخل کشور و وضع اقتصـادی و قضـايي و
عدالت و حاکمیت عدل و انصاف در جامعه ی ما به نحوی باشـد کـه ملـتهـای
ديگر را تشويق کند و آنها را به پیمودن اين راه ترغین و امیدوار نمايد( ».آيـت
اهلل خامنهای 1369 ،ج) حرکت جمهوری اسالمي در راه پیشـرفت ،بـه قبـل از
انقالب بازميگردد .زماني که الگويي از حکومـت دينـي را در قـرن جديـد ارائـه
مي داد و در اين راه تا به اکنون در تالش است تا الگوی خود را در تمام ابعادش
تکمیل نمايد.
حرکت کنوني منطقه ناشي از ايستادگي ملت ايران
«حرکت کنوني منطقه نتیجهی انباشت تدريجي انگیزهها ،فکرهـا و تصـمیمهـا
است که اکنون بروز کرده است و اين موضوع نیز ناشي از ايستادگي و ثبات قدم
ملت ايران و نشانههای خوب پیشرفت در ايران اسالمي است( ».آيت اهلل خامنه-
ای 1390 ،ج)
نشان دادن نقاط ضعف ايران در عين پيشرفتهاي زياد از سوي دشمن
«با وجود ابتکار و پیشرفت در کارهـای شـما و ورودتـان در زمینـه هـای جديـد
علمي و عملي ،راديوهای بیگانه درصدد اين نیستند که پیشرفتهای جمهـوری
اسالمي در زمینههای مختلف را به جهانیان مـنعکس نماينـد؛ بلکـه اگـر نقـاط
ضعفي پیدا کنند ،آن را ده برابر جلوه مي دهند؛ چون وضعیت شما مـردم بـرای
قدرتها دردسر خواهد داشت و در روحیه ی ملتهـای ديگـر اثـر مـيگـذارد و
قدرتهای استکباری نميخواهند مقاومت و ادامه ی حیات قدرتمندانـه ی شـما،
به ديگران امید بدهد( ».آيت اهلل خامنهای 1368 ،ب)
مخالفت با نفس وجود انقالب ،استقالل و آباداني جمهوري اسالمي ايران

آيت اب خامنهاي بيان اين موضوع که نفس وجود نظام اسـالمي بـراي اسـتکبار جهـاني ناخوشـايند
است ،ميفرمايند؛ اکنون آنها از نابودي اين اين نظام مأيوس گشتهاند لذا در صدداند تا اين اسـتقالل
و آباداني در کشور را براي دنيا مخدوش جلوه دهند و اي تصور را براي دنيا ايجاد کنند که بدون آنها
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نميتوان کاري از پيش برد( .آيت اب خامنهاي 1374 ،ج)
ضرورت تصويرسربلندانه از کشور در صحنههاي سياسي و بين المللي
«امروز جمهوری اسالمي ،در صحنههای سیاسـي و بـین المللـي و در عرصـه ی
سازندگي کشور و در نمايش های سیاسي عظیمي که اين ملت به وجود ميآورد
 مثل همین مسئله ی انتخابات ،يا بقیه ی عرصه هايي کـه مـردم در آن حضـورپیدا مي کنند  -سربلند است .هرگاه يکي از اينها به وجود ميآيد ،يکي از نمونه-
های عزّت و استقالل هم ظاهر مي شود .هر جای عالم ،مسلماني زندگي ميکند،
وقتي اين خبر را ميشنود ،احساس عزّت مي کند .چـرا؟ چـون نظـام جمهـوری
اسالمي را متعلّق به خودش ميداند و اين به خاطر آن است که امـام بزرگـوار -
طرّاح و معمار اين انقالب  -اين نظام را بر اساس هدفهـای اسـالمي بـه وجـود
آورد و به آن ،جنبهی فرامرزی و جهاني و بین المللي داد( ».آيت اهلل خامنـهای،
 1376الف)
توصيههايي راجع به صدور انقالب در بستر عمق استراتژيک

مفهوم ديگري که در یبه یي الگوشدن ايران اسالمي جاي ميگيرد ،عمق استراتژيک است کـه در
بخش نظام مفاهيم به طور مفصل بدان پرداختيم .دلها و قلوب در اين موضوع ،عرصهي تاثيرگذاري
انقالب بر ملتها هستند و از سويي اين دلهاي رشديافته خود باعث رشد و بالندگي درخـت انقـالب
اسالمي خواهند شد.
ملتهاي مسلمان عمق استراتژيک ما هستند
« با پیروزی انقالب اسالمي در ايران ،اعتـزاز و افتخـار و مباهـات بـه اسـالم ،در
مسلمانان زنده شد .اسالم ،عزيز شد و مسلمان احساس کرد کـه اسـالم مايـهی
سربلندی اوست .اين هم از برکات انقالب اسالمي بود .اصـالً يکـي از ابعـاد ايـن
انقالب و به قول معروف «عمق استراتژيک انقالب ما» همین اسـت و دشـمنان،
همین را ميخواهند از ما بگیرند .مثل اين است که انسان خیمهای داشته باشـد
و دهها ريسمان در دهها سرزمین ،با میخهـای بلنـد آن را کوبیـده باشـند .ايـن
خیمه به گونهای استوار و پابرجا ميماند که هی توفاني نمـيتوانـد آن را تکـان
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دهد .اين که ميبینید ملتهای مسلمان در آسیا و اروپا و آفريقا ،به نفع انقـالب
اسالمي سخن ميگويند؛ از يک فتوای امام ،آن طور حمايت ميکنند؛ از انقـالب
اســالمي ،از روز فلســطین  -روز قــدس؛ جمعــهی آخــر مــاه رمضــان  -و ديگــر
مناسبتها آن طور استقبال ميکنند و دربارهاش شعار ميدهند ،همه حـاکي از
عمق استراتژيک جمهوری اسالمي است ،که دشـمنان ،ايـن را هـم نمـيتواننـد
ببینند» (آيت اهلل خامنهای 1373 ،ب)
نقش مواضع اسالمي در حف عمق استراتژيک
«نفس اعالم مواضع اسالمي در دنیای اسالم ،اعتبار ما را افزايش ميدهد و برای
ما امتیاز است و نشان دهندهی عمق استراتژيک ما و کمک کنندهی به ماست».
(آيت اهلل خامنهای ،1383 ،ب)
شکل دادن به يـک هويـت جمعـي بـين المللـي خسـتگي ناپـذير در ادامـهي عمـق
استراتژيک
«ما پیش بردهايم و توانستهايم در جهتهايي که انقالب برای ما ترسـیم کـرده،
به شکل محسوس پیشروی کنیم .... .ما در ملتهای گوناگون عمق اسـتراتژيک
داريم .شماها ان شاءاهلل وقتي در عرصههای وسیعتـر وارد شـويد  -بـه کشـورها
مسافرت کنید ،در میان ملتها حضور پیدا کنید  -اين را بیشتر احسـاس مـي-
کنید ... .اين يک واقعیت است ... .قدرتهای اقتصادی ميتواننـد بحـران ايجـاد
کنند .بحران آفريني ،جنگ آفريني و ايجاد نظامهـای خشـن و قسـي القلـن -
مثل اسرائیل  -کار اينهاست .بايد اينها را به چالش کشید .کي مـيتوانـد؟ يـک
هويت جمعي بین المللي زندهی خسته نشو ،متکي به ايمان قلبي و ديني؛ ايـن
است که نمي گذارد انسان خسته شود .هر چیز ديگری قابل خسته شدن اسـت،
جز ايمان با طراوت ديني .اين ميتواند آن قدرتها را به چالش بکشد و تعـديل
کند و در نهايت آنها را از بین ببرد( ».آيت اهلل خامنهای 1384 ،الف)
حف و تقويت عمق استراتژيک به عنوان منبع قدرت و نفوذ
«حاال يکي از چیزهايي که انسـان زيـاد مـيشـنود ،دو گـزاره را مخـالفین مـا،
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دشمنان ما ميگويند ،عدّهای هم در داخل همانها را تکـرار مـيکننـد؛ کـه در
واقع اينها با هم متناقضند ،منتها به تناقض آنها توجّه نميشود .يک گـزاره ايـن
است و مکرّر تکرار ميکنند که شما کشور قدرتمندی هستید؛ شما کشور بانفوز
و اثرگذاری هستید ... .چه دوستان ما ،چه دشمنان ما  -اعتـراف مـيکننـد کـه
جمهوری اسالمي ،امروز يک کشور قدرتمند در منطقه و اثرگذار بر روی حوادث
منطقه است؛ دارای نفوز است .اين يک گزاره .گزارهی دوّم اين اسـت کـه مـي-
گويند آقا شما اين کلمهی انقالب و مسئلهی انقالب و روحیّهی انقالبـي را ايـن
قدر دنبال نکنید .خن ،اينها با هم متناقض است .اصالً اين اقتدار ،اين نفـوز ،بـه
خاطر انقالب است؛ اگر انقالب نبود ،اگر روحیّـهی انقالبـي نبـود ،اگـر عملکـرد
انقالبي نبود ،اين نفوز وجود نداشت ... .معنای اين [حرف] ايـن اسـت کـه ايـن
نفوزی که االن داريد ،اين قدرتي که داريد ،ايـن تأثیرگـذاریای کـه در منطقـه
داريد ،اين عمق راهبردیای را که شما در میان ملّتها داريد کنار بگذاريـد و از
دست بدهید؛ يعني ضعیف بشويد ،تا ما بتوانیم شما را ببلعیم .مـيگوينـد جـزو
جامعه ی جهاني بشويد؛ خن ،مرادشان از جامعهی جهاني ،چند قدرت مسـتکبرِ
زورگویِ ظالمند؛ يعني بیايید در نقشههای ما حل بشويد؛ معنای اين حرف ايـن
است( ».آيت اهلل خامنهای 1394 ،ج)
*صيانت از عمق راهبردي جمهوري اسالمي در مقابل دشمنيهاي نظام سلطه
«ملتهای مسلمان عمق استراتژيک نظام جمهوری اسـالميانـد .چـرا تبلیغـات
عجین و غرين آمريکائي و انگلیسي سعي ميکنند بین ملتهای مسلمان با ملت
ايران جدائي بیندازند؟ چرا؟ با مسئله ی قومیت ،با مسئله ی سني ،شیعه؟ چـون
مي دانند آنها عمق راهبردی و عمق استراتژيک جمهوری اسالمي محسوب مي-
شوند .تکیهگاه يک ملت به عمق استراتژيک اوست .نميخواهنـد ملـت ايـران و
نظام جمهوری اسالمي از ايـن حمايـت و طرفـداریای کـه از او در کشـورهای
مختلف ميشود  -که البته بينظیر هم هست  -برخوردار باشد .شما در هی جا
نمي بینید که در يک کشوری از رؤسای يک کشـور ديگـری ،آحـاد مـردم  -نـه
سیاسیون  -تجلیل و احترام کنند؛ عکسشان را بلند کنند ،نامشان را با هیجـان
بیاورند؛ جز جمهوری اسالمي .در کشورهای مسلمان هر جا برويد ،آنجـائي کـه
رد پائي از جمهوری اسالمي هست ،مردم نسبت بـه آن و نسـبت بـه جمهـوری
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اسالمي ابراز احساساتشان اينجوری است .دشـمن ايـن را نمـيخواهـد؛ دشـمن
نمي خواهد اين ارتباط برقرار باشد .جمهوری اسالمي بايد اين را يکي از وظـائف
خودش بداند .اين جزو آن شاخصهای اصلي است» (آيـت اهلل خامنـهای1387 ،
د)
*لزوم بروز عملي وفاداري به قرآن و تبعيت از اسالم در سياست خارجي
«وفاداری به قرآن کريم ،تبعیت از اسالم عزيز و تالش برای اجرای احکام نوراني
آن ،ملت ايران را در چشم و دل مسلمانان عزيز و سرافراز کرده است به گونهای
که جوامع اسالمي در سراسـر جهـان بـه عمـق اسـتراتژيک و عقبـه مسـتحکم
جمهوری اسالمي ايران تبديل شدهانـد و ايـن حقیقـت زيبـا و واقعیـت تعیـین
کننده ،نبايد به هی علتي ،خدشهدار شود( ».آيت اهلل خامنهای 1387 ،ه )
*حوزههاي آمريکاي التين و به طور کلي ملـل آزاديخـواه ،عمـق اسـتراتژيک مـا
هستند
«ما در بیرون کشور هم ظرفیتهاى مهمـى داريـم؛ طـرفدارانـى داريـم ،عمـق
راهبردى داريم؛ در منطقه ،در کشور؛ بعضى به خاطر اسـالم ،بعضـى بـه خـاطر
زبان ،بعضى به خاطر مذهن شیعه؛ اينها عمق راهبـردى کشـور هسـتند؛ اينهـا
جزو توانايىهاى ما هستند؛ از همهى اين توانايىها بايد استفاده کنیم .فقط هـم
در منطقه نیست ،ما در آمريکاى التـین عمـق راهبـردى داريـم ،در قسـمتهاى
مهمى از آسیا عمق راهبردى داريم ،امکانـات اسـتفاده داريـم؛ از اينهـا بايسـتى
استفاده کنیم ،اينها کشور را قوى خواهد کرد( »1.آيت اهلل خامنهای 1393 ،ب)
نتيجهگيري

انقالب اسالمي در حرکتي رو به جلو و پيش رونده توانسته با قدرت نرم خود زمينهي جذب دلها بـه
خود را روز به روز افزايش دهد .اين انقالب با داشتن مولفههـاي اساسـي ماننـد استکبارسـتيزي ،دارا
بودن قدرت درونزا و هويت انقالبي و اسالمي ،توانسته خود را بـه عنـوان يـک انقـالب متمـايز از
الگوهاي قرين خود معرفي نمايـد .بـراي ايجـاد ايـن الگـو و يـا تقويـت آن در کشـورهاي مخاطـب
 -1بيانات در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى1393/06/13 ،
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جمهوري اسالمي بايستي به نفس اين انقالب و داشتن برنامه براي عمق اسـتراتژيک آن انديشـيد و
در اين راه از تمام توصيههاي رهبري معظم انقالب همانطور که گذشت ،اطاعت نمـود تـا برنامـهاي
هدفمند براي توسعه انقالب در اکناف عالم باشد .با توجه به آنچـه در حـال رد دادن اسـت ،درصـد
قابل قبولي از برنامهي الگوبخشي انقالب اسالمي محقق نشده است که اين مهم نيازمند توجه بيشتر
نهادهاي دخيل و همافزايي در راستاي اين هدف عالي اسـالمي اسـت .از سـويي شـناخت ماهيـت و
هويت ايران اسالمي توسط نيروهاي داخلي و دسـتگاههـاي سياسـت خـارجي خصوصـاً وزارت امـور
خارجه براي جامهي عمل پوشاندن به صدور انقالب بسيار ضروري است.
منابع
 .6ذولفقاریان ،محمد رضا ،لطیف میهمم ( ،)1390نظریهپوردازی داده بنیواد ،تههرطن دطنشهگاه طمهام
صادق 
 .7حریری ،نجل ط( ،)1385اصیل و روشهای پژوهش کیفی ،تهرطن ،دطنشگاه آزطد طاعم
 .8مواس پژوه ،و تبیین گفتمان طنقهعب طاهعم (به تها) ،نقشوهی جوامع منظیموهی یفتموانی

پیشرفت اسالمی ،تهرطن ،ب نا
 .9اریع طلقلم ،محمود ( ،)1379سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران ،تهرطن ،مرکز تحقیقهاس
طاترطتژیک
 .10مدیر شان چ  ،محسن ( ،)1392سیاست خارجی ایران پس از انقالب ،تهرطن ،نگاه معاصر
 .11محمدی ،منوچهر ( ،)1366اصیل سیاست خارجی جمهیری اسالمی ایران ،تهرطن ،طمیرکبیر.

 .12آیت طهلل خامن طی ،اید اله  )1391/02/03( ،طلهف ،بیانوا

در جموع فرمانودهان نیوروی

زمینی ارتش.
 .13آیت طهلل خامن طی ،اید ال  ،)1394/04/20( ،طلف ،بیانا در دیدار جمعی از دانشجییان.
 .14آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1375/08/09( ،طلف ،بیانا

به مناسبت روز مبوارزه بوا اسوتکبار

جهانی.
 .15آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1371/08/13( ،طلهف ،بیانا

در دیدار جمعی از دانش آمیزان

و دانشجییان.
 .16آیههتطهلل خامنه طی ،اههید اله  ،)1392/08/12( ،طلههف ،بیانووا
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دانشجییان.
 .17آیتطهلل خامن طی ،اید اله  ،)1394/06/12( ،ب ،بیانا

در دیدار رئیس و اعضوا مجلوس

خبریان رهبر .
 .18آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1393/09/06( ،طلف ،بیانا

در دیودار اعضوا مجموع عوال

بسیج مستضعفین.
-14 .19آیت طهلل خامن طی ،اید ال  ،)1368/04/04( ،طلهف ،بیانوا

در مراسوم بیعوت طوالب و

روحانیین.

 .20گفت وگوی پایگاه طالععراان دفتر حفظ و نشر آثار حضرس آیت طهللطلعظمه اهیدال خامنه -
طی با دکتر محمدباقر خرمشاد ،رئیس اازمان فرهنگ و طرتباالاس بها موضهوع «امه طاهترطتژیک
جمهوری طاعم طیرطن».
 .21آیتطهلل خامن طی ،ایدال  ،)1387/09/24( ،طلهف ،بیانا

در دیدار اساتید و دانشوجییان در

دانشگاه علم و صنعت.
 .22آیت طهلل خامن طی ،ایدال  ،)1382/12/22( ،طلف ،بیانا

در دیدار مسئیالن و اقشار مختلو

مردم.
 .23آیتطهلل خامن طی ،اید ال ( ،)1372/03/14طلف ،بیانا در خ:بههای نمازجمعه.
 .24آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1390/02/03( ،طلف ،بیانا در دیدار مردم استان فارس.
 .25آیتطهلل خامن طی ،ایدال  ،)1389/08/03( ،طلف ،بیانا

در دیدار طالب غیرایرانی حیزهی

علمیهی قم.
 .26آیتطهلل خامن طی ،ایدال  ،)1372/02/18( ،ب ،بیانا در دیدار مردم نیشهر.
 .27آیتطهللخامنه طی ،اهیدال  ، )1382/02/10( ،ب ،بیانوا

در دیودار جمعوی از کواریران و

معلمان.
 .28آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1392/06/20( ،ب ،بیانا در دیدار کاریزاران حج.
 .29آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1385/03/29( ،طلف ،بیانا

در دیدار مسوووالن و کواریزاران

نظام جمهیری اسالمی.
 .30آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1385 /12 /01( ،ب ،پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت افتتوا
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چهارمین دوره مجلس خبریان رهبر .
 .31آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1390/10/07( ،ب ،بیانا

در دیدار سفرا و رؤسای نمایندیی-

های سیاسی ایران در خارج از کشیر.
 .32آیت طهلل خامن طی ،اید ال  ،)1369/02/07( ،طلف ،مسئیالن و کواریزاران نظوام جمهویر

اسالم .
 .33آیتطهلل خامنه طی ،اهید اله  ،)1382/03/18( ،ج ،بیانوا

در دیودار اسواتید و دانشوجییان

بسیجی.
 .34آیت طهلل خامن طی ،اید ال  ،)1387/11/19(،ب ،بیانوا

در دیودار فرمانودهان و کارکنوان

نیروی هیائی ارتش.
 .35آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1369/01/01( ،ب ،مسئیالن کشیر و لشکر در نخستین روز

از سال نی و در آستانه ماه مبارك رمضان.
 .66آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1387/03/14( ،ج ،بیانا

در مراسم نیزدهمین سالگرد ارتحال

حضر امام خمینی .
 .37آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1386/02/31 (،طلهف ،بیانا

در دیدار اعضای بسیج دانشجییی

دانشگاهها.
 .63آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1371/3/13( ،ب ،بیانا

در دیدار مهمانوان خوارج شورکت

کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضر امام.
 .39آیتطهلل خامن طی ،اید اله  ،)1369/4/25( ،ج ،دیودار اعضوای مجلوس خبریوان بوا رهبور

انقالب.
 .40آیتطهلل خامن طی ،اید اله  ،)1390/01/14 (،ج ،دیدار فرماندهان ارشد نظوامی جمهویری

اسالمی ایران با فرمانده کل قیا.
 .41آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1368/12/22( ،ب ،بیانا

در دیدار مسئیالن و اقشوار مختلو

مردم.
 .24آیههتطهلل خامن ه طی ،اههید ال ه  ،)1374/03/14( ،ج ،بیانههاس در اههالگرد طرتحههال حضههرس طمههام
خمین .
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 .26آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1376/03/14 ( ،طلف ،بیانا

در سالگرد ارتحال حضور

اموام

خمینی.
 .44آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1373/11/14( ،ب ،بیانا در خ:بههای نمازجمعه.
 .45آیت طهلل خامن طی ،اید ال  ،)1383/05/25( ،ب ،بیانا

در دیدار جمعی از مسئیالن وزار

امیر خارجه.
 .46آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1384/07/24( ،طلف ،بیانا

در دیدار دانشوجییان بریزیوده و

نمایندیان تشکلهای دانشجییی.
 .47آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1394/06/25( ،ج ،بیانا

در دیدار فرماندهان سهاه پاسوداران

انقالب اسالم .
 .48آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1387/09/ ،د ،بیانا

در دیدار اساتید و دانشجییان در دانشگاه

علم و صنعت.
 .49آیتطهلل خامن طی ،اید اله  ،)1387/12/22( ،ه ،دیدار اعضوای مجلوس خبریوان بوا رهبور

انقالب.
 .50آیتطهلل خامن طی ،اید ال  ،)1393/06/13( ،ب ،بیانا

رهبر .
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