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The purpose of this study is to examine how Imam Khomeini and
Ayatollah Ali Khamenei are benefiting from the soft power of Islam
in the face of international threats. Using a descriptive-analytical
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approach, we came to the conclusion that the soft power of Islam in
the face of international threats rests on four elements: structures,
beliefs, values, and norms. The centrality of the principle of
monotheism in order to create a monotheistic society at the level of
Iran, the Islamic world and the international system as a monotheistic
worldview for the unity of Islamic Ummah and Velayat, and a
leadership based on religious democracy as a common belief, based
on spiritual and cultural values and values Relying on the masses of
people, resistance and resilience, clever and deliberate treatment and
on the principles of cruelty, human dignity, justice, equality,
protection of the weak and adherence to the accepted norms, including
the most important strategies facing the Islamic Republic of Iran.
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ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با
چالشهای بینالمللی؛
با تاکید بر اندیشهی رهبران انقالب اسالمی
تاریخ تأیید99/1/71 :

تاریخ دریافت99/2/9 :

رجبعلی اسفندیار

*

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهرهمندی امام خمینی و آیتاهلل خامنهای از قددر
نرم اسالم جهت مواجهه با تهدیدا

نرم اسالم در مواجهه با تهدید بینالمللی بر چهدار ننردر

ساختارها ،باورها ،ارزش ها و هنجارها استوار است .محوریت اصد توحیدد در راسدتای
ایجاد جامعهای توحیدی در سطح ایران ،جهان اسالم و نظام بینالمل  ،بهنندوان سداختار
جهان بینی توحیدی برای وحد

امت اسالمی و والیت و رهبری برمبندای مدردمسداالری

دینی بهننوان باور مشترک تکیهبر ارزشهای معندوی و فرهنگدی بدهنندوان ارزش و در
نهایت ،تکیهبر تودهی مردم ،مقاومت و پایداری ،برخورد هوشمندانه و مدبرانده و تکیدهبدر
اصول ظلم ستیزی ،کرامت انسانی ،ندالت ،برابری ،حمایت از مستضدعفان و پایبنددی بده
تعهدا

بهننوان هنجارهای پذیرفتهشده ،از جملهی مهمترین راهبردهای جمهوری اسالمی

ایران در مواجهه با تهدید بینالمللی است.

کلیدواژهها :قدرت نرم ،تهدیدات بینالمللی ،امام خمینی ،آیتتاهلل خامنتهای ،جمهتوری
اسالمی ایران.

* استادیار ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ایران (.)R.esfandiar@isca.ac.ir

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی

به این نتیجه رسیدیم که قدر

بینالمللی است .با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی
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انقالب اسالمی ایران ،رختدادی بتگرد در دوران مصا تر بتود ته بستیاری ا مصتاد ت
بین المللی را تغییر داد .جمهوری اسالمی ایران ه حامل ار شهای انقالب اسالمی است،
ا بدو تاسیس با تهدیدهای متصددی مواجه بوده است؛ این تهدیتدهتا در ستحوم ملتلت
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی ا دههی شصت تتا نون ادامته داشتتهانتد .رهرتران
انقالب اسالمی با به ارگیری قدرت نرم اسالم ،در مقابل این تهدیدهتا ایستتادهانتد و بتا
مقاومت و ایستادگی ملت ایران ا ار شهای انقالب اسالمی دفاع نمودهاند.
در این مقاله ضمن برشمردن تهدیدهای بینالمللی انقالب اسالمی و تریین قدرت نرم
این نظام ،ه تر یری ا فرهنگ اسالم ،سیاستها و ار شهای داخلی و سیاست ختارجی
میباشد ،به تحلیل چگونگی بهرهمندی امام خمینی و آیتاهلل خامنهای ا قدرت نرم اسالم
در مواجهه با تهدیدهای علیه جمهوری اسالمی میپردا یم .مقاله با رویکتردی فرهنگتی،
چهار عنصر :ساختار ،بتاور ،ار ش و هناتار را درنظتر متیگیترد و بتا تا یتدبر اندیشتهی
بنیان گذار نظام جمهوری استالمی ایتران و مقتام مصظتم رهرتری ،بته بررستی چگتونگی
به ارگیری قدرت نرم اسالم در مواجهه با تهدیدهای بینالمللی و ایااد جامصهای توحیدی
در سحح ایران ،جهان اسالم و نظام بینالملل متیپتردا د .در ایاتاد چنتین جامصتهای ،ا
جهانبینی توحیدی و ار شهای مصنوی و فرهنگی بهتره گرفتته متیشتود .ا آنجتا ته
رویکرد مقاله ارایهی راهررد است ،یافتههای پژوهش میتواننتد راهگشتای مستایل امترو
جامصه باشند .مقاله به تهدیدهایی اشاره دارد ه انقالب در دههی  06و  96بتا آن مواجته
بوده است و برخی ا آنها همچنان ادامه دارند.
مهمترین عنصر در تصری تهدید ،سلب امنیت تا سرحد اناام بگردتترین جنایتتهتا
علیه بشر است .ا اینرو واژهی در مقابل تهدید ،امنیت است ه در آن هر نوع تهدید بته
تمامیت ارضی و استقالل شورها بهحداقل متیرستد (حقیقتت ،7710 ،ص .)670 .تهدیتد را
میتوان هر نوع عملی دانست ه بهمنظور اهداف غیرانسانی و در جهتت فشتار بته یت
دولت-ملت ،متضمن بهخحرافکندن بقا ،ایااد مینهی تحری و محدودیت در مورد حقوق
مشروع بشری و موجب سلب آرامش است .تهدید در سحح بینالمللی متیتوانتد در قالتب
تولید سالمهای ملرب ،استراتژیهای جنگتی ،پیمتانهتای نظتامی ،ایاتاد رژیتمهتای
سر وبگر و وابسته ،ترلیغات سا مانیافته و مهاجم ،تهاجم فرهنگی ،شیوههای اقتصادی،
فشار ،ور و تگویر در دیپلماسی ،حمالت نظامی بهشکل رسمی و غیررستمی یتا آشتکار و

پوشیده ،مستقیم و غیرمستقیم توسط ابرقدرتها در سراسر جهان روی دهد (عمید ناتانی،

 .1تهدیدهای بینالمللی انقالب اسالمی
 .1.1تهدید سیاسی

با برو اندیشهی حکومت اسالمی در سالهای دهه  7766شمسی و ادعای عتدم توانتایی
دین در عر هی سیاست ا سوی ملالکان ،ه برگرفته ا اندیشتهی سکو ریستم غربتی
میباشد ،امام خمینی این مساله را ناشی ا ترلیغات استصمارگران و تهدیدی بترای استالم
مصرفی می ند (نگارش ،بیتا ،ص61–69 .؛ خمینی،7719 ،ج ،6ص969 .؛ همو ،7799 ،تص،71 .
 709 ،779و  .)717این تهدید با پیرو ی انقالب اسالمی پررنتگتتر شتد .انقتالب استالمی
مرتنیبر ار شهای اسالمی بود؛ ا اینرو یکی ا اهداف و برنامههای غرب ،خاموش ردن
انقالب اسالمی ا هر طریق ممکن بود .غترب ،تانونهتای مولتد هناتار در جمهتوری
اسالمی را نشانه گرفته وحکومت اسالمی برگرفته ا اندیشهی و یت فقیته را بته انحتای
ملتل مورد هاوم قرار میدهد.

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی

 ،7790ص.)720 –721 .
هدف ا تهدید در عر هی بینالملل همگامسا ی و محیعساختن ی جامصه و یا ملت
ا سیاستهای قدرتهای بگرد بینالمللی است؛ ا این منظر ،تهدید علیه ایران و جهتان
اسالم اقدام در جهت محیعساختن آن در چارچوب سیاستهای حا م بر روابط بتینالملتل
است ه توسط قدرتهای جهانی تصری شدهاند .بنابراین تهدید بینالمللی بهعنوان یت
واقصیت ،ناشی ا منافع استراتژی و هژمونی اقتصادی و سیاسی غرب و منابع و ذخایر و
شرایط شورهای مسلمان ،با خص ایران است .این تهدیدها متیتوانتد در عر تههتای
ملتل سیاسی (اعمال فشار ،قحع رابحته ،بتایکوت ،تصتویب قحصنامتههتایی در ماتامع
بینالمللی و  ،)...اقتصادی (اعمال تحریم اقتصادی) ،حقوقی (اجرای برنامههتای نستولی
جهت ممانصت ا مسافرت مسئولین و یا شهروندان به خارج ا شور) ،نظامی (تهدیتد بته
حملهی نظامی ،ایااد پایگاههای نظامی و حتتی حملتهی نظتامی) و فرهنگتی (ترلیغتات
رسانهای و ماهوارهای ،ارسال مرلغین و  )...ظاهر شود و منتافع و مصتالح ایتران و جهتان
اسالم را تحت تاثیر قرار دهد (مصرام یگدی ،7797 ،ص771 .؛ خمینی ،7719 ،ج ،7ص716 .؛ ج،2
ص797 .؛ ج ،6ص769 .؛ ج ،1ص790 .؛ ج ،72ص .)11 .در دههی  06و  96شمسی ،چهار نتوع
تهدید سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی را میتتوان ا یت دیگتر تککیت نمتود ته
بهترتیب ا دیدگاه امام خمینی و آیتاهلل خامنهای دربارهی آن بحث خواهیم رد.
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وابستگیهای علمی ،فنی ،اقتصادی و نظامی رژیم پهلوی به قدرتهتای استتصمارگر،
یکی ا مهمترین د یل آغا حر ت سیاسی امام خمینی بود .ایشان با باور به این ه رژیم
پهلوی پایگاهی برای نکوذ و اعمال سلحهی غرب علیه مصالح مذهری ،فرهنگتی و حتتی
ملی ایرانیان است ،مرار ه با این رژیم را آغا رد و رژیم پهلوی و قدرتهای بینالمللی را
در ی جرهه علیه مصالح مسلمانان مصرفی نمتود (خمینتی ،7719 ،ج ،7ص .)96 .آمریکتا تتگ
سیاسی خود را با ضدیت با ایران اسالمی ارائه نمود و در فضای تهدید سیاستی بتا ایتران
دست به نش د .بههمینجهت بهمحض وقوع انقالب اسالمی ،حر ات ضتدآمریکایی و
ضد غرب ،مانند برچیتدن شتنودهای آمریکتا ،اختراج مستشتاران غربتی ،اختراج تاتار و
سرمایهداران غربی ا شور و بسیاری ا اقدامات دیگر ،همگی نشاندهندهی این واقصیت
بود ه ایران قصد ندارد در چارچوب اقتدار آمریکتا عمتل نتد .بنتابراین ختروج ایتران ا
اردوگاه غرب اولین تهدید سیاسی جمهوری اسالمی ایتران بتود .خترج ا اردوگتاه غترب
بهمصنای پیوستن به اردوگاه شرق در نظام دوقحری آن مان موجه نرود؛ این حقیقت ،ایران
را در جایگاهی قرار داد ه هم شرق و هم غرب با آن به ضدیت بپردا ند .این مستاله بته
بگردترین تهدید علیه نظام نوپای ایران تردیل شد.
تصترف ستکارت ایتا ت متحتتده در  77آبتان  7769و در پتی آن 777 ،رو متتاجرای
گروگانگیری نقحهی اوج تقابل جمهوری اسالمی با ایتا ت متحتده آمریکتا بتود .تاییتد
حضرت امام ا این حر ت ،چهرهی ضداستکراری جمهوری اسالمی ایران را بته نمتایش
گذاشت و این امر سرب شد بلوک غرب ی پارچه در مقابل ایران قرار گیترد .ایتن تقابتل
همچنان ادامه یافت و در دههی  96در قالب جلوگیری ا برنامهی هستهای ایران ،ورت
جدیدتری پیدا رد.
تالشهای انقالبیون ایران برای دور انقالب مایع نگرانی شوروی بود .نگدیکی قومی
و جصکرافیایی دو شور سرب میشد تا شوروی ا احتمال سرایت انقالب اسالمی بهمیتان
مسلمانان شورش احساس خحر ند .بنابراین دو ابرقدرت غرب و شرق تهدیتدی جتدی
برای جمهوری اسالمی ایران بودند .این امر همواره مورد توجه و تا ید امام خمینتی قترار
داشت و بر سیاست نه شرقی و نه غربی تأ ید متینمتود (خمینتی ،7719 ،ج ،0ص677 .؛ ج،9
ص71 .؛ ج ،9تتص 71 .و770؛ ج ،76ص770 .؛ ج ،77ص777 .؛ ج ،77ص .)799 .امتتام ،ضتتص
دولتمردان را یکی ا عمدهترین عوامل وابستگی و تهدید ناشی ا آن متیدانستت (همتو،
 ،7799ص.)27 .

 .1.1تهدید فرهنگی

ا جملهی مهمترین تهدیدهای فرهنگی ی جامصهی نوپای انقالبی ،ضص ایمان استت؛
چرا ه ضص ایمان ،انسان را به سستی در امور مهم مربوط به فرهنگ خودی متی شتاند
(خمینی ،7710 ،ص .)777 .ایمان به انقالب اسالمی بگرگترین سرمایهی مصنویای است ته
میتواند قوامبلش فرهنگ جامصه باشد .ایمان قلری به تواناییهایی ه خداوند بته انستان
داده است ،بسیار مهم است؛ یرا وقتی ملتی به ایمان قلری پایبند است و بته آن احتترام

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی

تالش شورهای اسالمی برای عرتور ا دیکتتاتوری و رستیدن بته متردمستا ری و
دمکراسی سرب شد تا آمریکا نسرت به منافع خود احساس خحر ند .این تهدید در دههی
 96با شروع بیداری اسالمی در نقاط ملتل جهان ،موجی ا اسالمهراسی را ایااد ترد.
بیداری اسالمی متاثر ا انقالب اسالمی ،موجب شد تا استصمارگران بیش ا پیش احساس
خحر نند .ا اینرو نامههای آیتاهلل خامنهای به جوانان غربی برای ارایهی درست و بدون
واسحه ا اسالم و نشاندادن چهرهی غیر ادقانهی سیاست مداران غربی را بایتد در ایتن
راستا تحلیل رد.
خحر اسرائیل برای جهان اسالم ،ا جملهی تهدیدهای مورد توجه امتام خمینتی بتود.
ایشان موجودیت اسرائیل را برای سر وب و استصمار ملل میدانست و دوستی محمدرضتا
پهلوی و سران شورهای اسالمی با اسرائیل را خحر بگرگی اعالم می رد (خمینتی،7719 ،
ج ،7ص766 .؛ ج ،2ص 779 .و  .)791امام خمینی با تا یدبر اسالمیبودن قضیهی فلسحین،
برقحع رابحه با رژیم هیونیستی و اعالن حالت جنگ بین مسلمانان و ایتن رژیتم تا یتد
داشتند و هرگونه رابحهی سیاسی ،تااری و نظامی با اسرائیل را حرام میدانستند؛ چرا ته
این رژیم را نامشروع و غا ب و دشمن تمامی مسلمانان تلقی می ردند (همتو ،7719 ،ج،7
ص .)779 .این سیاست در دههی  96توسط آیتتاهلل خامنتهای تتداوم یافتت و ایشتان بتر
مرار هی جدی با رژیم هیونیستی و تاهیگ و مت بته ملتت فلستحین تا یتد ردنتد
(خامنهای.)7797/6/1 ،
با گذشت چهار دهه ا انقالب اسالمی ،تهدیدهای سیاسی همچنان بهقوت خود بتاقی
هستند و در اشکال ملتل رخ مینمایند.خیگشهای ملتهای تحتت ستلحه در جهتان و
انقالبهای مردمی  ،جلوگیری شورهای استصمارگر ا آ ادی و دمکراسی در شتورهای
اسالمی ،گرایش به دین در شورهای اروپایی ،حمایت جمهوری استالمی ایتران ا ملتل
مستضص جهان  ،برجستهنمودن خحر اسرائیل ا جملهی این مصادیق است.
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می گذارد ،در حقیقت برای رای و نظر و تصمیم خود احترام قائتل استت و بته خودبتاوری
میرسد؛ در غیراین ورت دچار ضص و ناتوانی میشود (خامنهای.)7716/76/77 ،
دنیاطلری دیگر تهدید فرهنگی جمهوری اسالمی است .بهتصریر بنیتانگتذار جمهتوری
اسالمی ،دنیاطلری بهتدریج موجب میشتود انستان ا عتدالت و امانتتداری ختارج شتود
(خمینی ،7799 ،ص .)12 .دنیاطلران تهدیدی بگرد در عر هی فرهنگ محسوب میشتوند؛
چرا ه آنان بترای رستیدن بته مقا تد ختود در جامصته فتنته ایاتاد متی ننتد (خامنتهای،
.)7791/0/29
سیاست دگی یکی دیگر ا تهدید های فرهنگی جمهوری اسالمی است؛ بهتصریر مقتام
مصظم رهرری با شیوههای سیاسی سیاستگتذاران و سیاستتمتداران نمتیشتود در عتالم
فرهنگ حر ت رد (همو .)7799/0/77 ،عالوهبراین ،تهاجم فرهنگی ،ستلحهی فرهنگتی و
استحالهی فرهنگی ا تهدید های همیشگی استصمارگران برای شتورهای دارای منتابع و
موقصیت خاص میباشد.
 .1.1تهدید اقتصادی

در بصد اقتصادی نیگ پس ا پیرور ی انقالب اسالمی ،بستیاری ا امتوال ایتران در غترب
بلو ه شد و ایران تحت تحریمهای اقتصادی ،فنی و تکنولوژی قرار گرفت .آمریکتا هتر
وقت فر ت و یا بهانهای یافت ،تحریمهای اقتصادی ایران را تشدید رد .تسلیر نتهی
جاسوسی ،شروع جنگ تحمیلی ،فروپاشی شوروی و ت قحریشدن جهان ،ادعتای تولیتد
سالمهای شتار جمصی بهوسیلهی ایران ،حمله بته مقتر نظامیتان آمریکتا در شتورهای
منحقه ،سیاست مهار دوگانهی ایتران و عتراق ،حادثتهی  77ستپتامرر در آمریکتا ،ادعتای
حمایت ایران ا گروه های تروریستتی ،فصالیتت هستتهای در ایتران و حمایتت جمهتوری
اسالمی ایران ا گروههتا و شتورهای انقالبتی منحقته ،ا جملتهی بهانتههتای تشتدید
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران بتوده استت (مالت  ،7796 ،ص .)767 .تهدیتدهتای
مذ ور ا دههی  06تا  96به شکلهای ملتل ادامه یافتهاند .بتا توجته بته قتدرت نترم
اسالم ،هیچی ا تهدیدهای مذ ور نتوانستهاند خللی به اهداف ا لی جمهوری استالمی
وارد نند.
 .1.1تهدید امنیتی
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در چارچوب تهدید امنیتی ،یکی ا مهمترین تهدید اوائل انقالب ،واقصهی طرس بود ه در
آن آمریکا سصی رد ماندوهای خود را برای آ ادسا ی گروگانهای نهی جاسوسی وارد

خاک ایران نماید؛ این عملیات در نتیاهی طوفان شن با شکستت مواجته شتد (درویشتی،

 .1قدرت نرم اسالم

راه غیرمستقیم بهدستآوردن خواستهها را وجه دوم قدرت یا "قدرت نرم" میگویند .ایتن
نوع ا قدرت بر قابلیتت شتکلدادن بته عالیتق دیگتران تکیته دارد .در قتدرت نترم ،راه
دستیابی به نتایج محلوب ،متنوع است و ا آنجایی ه جنرههایی ا قابلیت دستیابی بته
هدف را با تاثیرگذاری در رفتار دیگران دنرال می ند ،با قتدرت ستلت در ارترتاط استت.
تکاوت آنها را در ماهیت رفتار و غیرمحسوسبودن منابع میتتوان مالحظته ترد .طیت
رفتار در قدرت سلت ا طریق فرمان ،اجرار و وادار ردن است ،درحالی ه در قتدرت نترم
این امر با همکاری ،جاذبه و مالحظات سا مانی بهدست میآید .منرع قدرت نیگ در قتدرت

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی

 ،7796ص .)07 .ودتای نوژه نیگ یکی دیگر ا تهدیدهای امنیتی بود ته غربتیهتا ستصی
داشتند با م عوامل داخلی با تسلیر پادگان نوژه در نگدیکی همدان ،شکست انقتالب
را رقم بگنند؛ این نقشه قرل ا عملیاتیشدن برمال شد و با شکست مواجته گردیتد (همتان،
ص.)02 .
ایااد تکرقه و اختالف میان اقلیتهای قومی و مذهری ماننتد ردستتان ،بلوچستتان،
خو ستان ،آذربایاان و بندر تر من در سالهای اول انقالب ا جملهی تهدیدهایی بود ه
منشأ خارجی داشت .ترورهای سالهای اول انقالب نیگ ا جملهی مصادیق تهدید امنیتتی
است ه در جهت برهم دن امنیت جامصه و تشویش اذهان مردم و با هدف ایااد رعتب و
وحشت در ملت ورت میگرفت .نقحهی عح تهدید امنیتتی انقتالب استالمی ،جنتگ
تحمیلی رژیم بصثی عراق علیه ایران بود ه ا شهریور  7769آغا شتد .حملتهی نظتامی
عراق را می توان ناشی ا تهدیتد غترب و شترق علیته انقتالب استالمی دانستت (همتان،
ص.)709 .
در دههی  96تهدیدهای امنیتی آمریکا تا مر تهدیدهای نظامی در موضوع هستتهای
پیش رفت .غرب با حمایت ا عنا ر فریبخوردهی داخلی در انتلابات  7799چشم امیتد
به شکست انقالب اسالمی داشت .مداخلهی ایا ت متحدهی آمریکا در امور داخلی ایتران
و حمایت ا مصترضان انتلابات  7799با هدف برانتدا ی حکومتت ،نقتض آشتکار قواعتد
بین المللی بود ه باطن سردمداران اخ سکید را به نمایش گذاشت .خلق داعش بتا ایاتاد
گکتمان سلکیگری-تککیری در دههی  96و احیای خالفت اسالمی در مقابتل جمهتوری
اسالمی ،یکی دیگر ا تهدیدهای امنیتی غرب علیه انقالب اسالمی بوده است.
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سلت تحمیع ،الگام ،تنریه و رشوه است ،درحالی ه در قدرت نرم عالوهبتر فرهنتگ عتام،
ار شهای ارائهشدهی ی سا مان یا شور ،ا منابع قدرت نرم بهشمار میآید (نای،7791 ،
ص.)77-61 .
فرهنگ اسالم و ار شها و باورهای اسالمی بهعنتوان مهتمتترین منرتع قتدرت نترم
جمهوری اسالمی در طول حیات سیاسی آن عمل رده است .ا ولی چون ظلتمستتیگی،
رامت ذاتی انسان ،عدالت ،برابری ،حمایت ا مستضصکین ،پایبنتدی بته تصهتدات ،ایتن
امکان را برای مسلمانان فراهم می ند ه آنان با بهرهگیری ا این ار شها به ترلیغ دین
پرداخته و در جهت مرار ه با طاغوت و رفع وابستگیهای علمی ،هنری ،اقتصادی و نظامی
به قدرتهای استصمارگر تالش نمایند .با بررسی آثار امام خمینی و آیتاهلل خامنهای قدرت
نرم اسالم را برای مقابله با تهدیدهای بینالملل در قالب ا ل توحید ،جهانبینی توحیدی،
ار شهای مصنوی و فرهنگی و هناارهای پذیرفتهشده میتوان توضیح داد.
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 .1.1اصل توحید

در اسالم ،توحید بهعنوان محور اساستی همتهی فصالیتتهتای بشتر استت و ایتن ختود
تولید نندهی اساسی قدرت نرم برای همهی مسلمانان محسوب میشود .هرچند ا عمل تا
رسیدن به نقحهی آرمانی و محلوب فا لهی یادی هست ،اما تا یتدات فتراوان رهرتران
دینتتی بتتر اتحتتاد و همرستتتگی ،ار ش و منگلتتت محتتوری توحیتتد را روشتتن متتیستتا د.
توحید بهعنوان عنصری ساختاری ،نقش لیدی در تولید قتدرت نترم جمهتوری استالمی
داشته است.
در نگاه امام خمینی ( )7711هدف نهایی و غتایی استالم« ،مقصتد قترآن و حتدیث،
تصکیهی عقول و تگ یهی نکوس است ،برای حا لشدن مقصد اعالی توحیتد»(ص.)77 .
بهنظر ایشان «تمام احکام الهی بهطریق لی به دو مقصد منقسم میشود ه یکی ،ا لی
و استقاللی ،و دیگر ،فرعی و ترصی است؛ و جمیع دستورات الهیته بته ایتن دو مقصتد ،یتا
بیواسحه یا باواسحه رجوع ند»(همان ،ص .)19 .مقصد اول توجهدادن به فحترت استت و
مقصد دوم ،ترریجستن ا شارهی خریثه دنیا و طریصت .ایشان میفرمایند:
ار شهای در عالم دو قسم است؛ ی

قسم ار شهای مصنوی ،ا قریل ار ش توحید و جهاد

مربوط به الوهیت و ا قریل عدالت اجتماعی ،حکومت عدل و رفتار عاد نه حکومتتهتا بتا
ملتها و بسط عدالت اجتماعی در بین ملتها و امثال اینها( .همو ،7719 ،ج ،9ص)7 .

931

این ار شها قابل تغییر نیستتند؛ هماننتد ضترورت امنیتت ،عتدالت ،آ ادی و امانتت و

 .1.1جهان بینی توحیدی

ا ل توحید ه به جهانبینی توحیدی میاناامد ،وحدت امت اسالمی را بهعنوان ی باور
مشترک میپذیرد .وحدت امت اسالمی بهمصنتای همرستتگی مستلمانان و اتحتاد پیتروان
مذاهب گوناگون با وجود اختتالف متذهری ،در برابتر دشتمنان استالم و بیگانگتان استت
(شرفالدین ،7790 ،ص .)9 .اعتقاد به توحید و در پی آن نروت و مصاد ،با وجتود منتابع دینتی
مشترک (حایت قرآن ،ایمان به پیامرر اسالم) و وجود نمادهای مشتر ی مثل قرله ،حج و
مساد ،مینهسا وحدت میان مسلمانان جهان خواهد بود .در عصر حاضتر بترای تقویتت
وحدت میان مسلمانان ،درک واقعبینانه ا اسالم و جامصهی اسالمی و آشنایی با فلستکهی
اسالم ضرورتی انکارناپذیر است (ر.ک .اسکندیار ،7791 ،ص.)767-771 .
انقالب اسالمی ایران ه با محوریت توحید و اندیشهی امام خمینی بهوقتوع پیوستت،
تغییرات غیرقابلانکتاری در ار شهتای ملتی بتهوجتود آورد و تحتو ت چشتمگیتری در
شورهای اسالمی در عر هی بینالملل در پی داشت .این انقالب ی حادثهی تتاریلی
در گوشهای ا جهان نیست ،بلکه منظومهای فکری است ه بهدنرتال ،یتافتن راهحتل در

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی

حکومت .در مقابل ،قسم دیگری ا امور ،امور مادی هستند ته بتهمقتضتای متان فترق
می نند؛ مانند شکل برقراری امنیت ،نظام سیاسی و ماننتد آن .در رویکترد امتام خمینتی،
آنچه میگان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است ،ار شهای مصنوی است (همان).
در اندیشهی امام «ریشه و ا ل همهی آن عقاید – ته مهتمتترین و بتاار شتترین
اعتقادات ماست – ا ل توحید است»(همان ،ج ،6ص .)791 .به تا ید ایشان« ،محتابق ایتن
ا ل ،ما مصتقدیم ه خالق و آفرینندهی جهان و همهی عوالم وجود و انستان ،تنهتا ذات
مقدس خدای تصالی است ه ا همهی حقایق محلع است و قادر بر همه چیگ است و مال
همه چیگ» (همان) .ایشان مصتقدند ه توحید به ورت عقالنی و استد لی «به ما میآمو د
ه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و ا هیچ انسانی نراید اطاعت ند،
مگر این ه اطاعت او اطاعت خدا باشد»(همان) .ایتن ا تل ،ایاتاد جامصتهای توحیتدی را
هدف قرار می دهد .با توجه به همین ا ل است ه ظلمستتیگی یکتی ا ار تان اساستی
اندیشهی امام قرار میگیرد؛ چرا ه بر مرنای این ا ل «هیچ انسانی حق ندارد انسانهای
دیگر را به تسلیم در برابر خود مارور ند»(همان) .همچنین میتوان ا ایتن ا تل ،آ ادی
انسان را استلراج نمود« .هیچ فردی حق نتدارد انستانی و یتا جامصته و ملتتی را ا آ ادی
محروم ند» (همان ،ص.)799–791 .

931

سال بیست و دوم /شماره هشتادوهفتم  /پاییز 9311

931

جوامع اسالمی است .این انقالب براساس مرانی عقیدتی خود ،وا نشی استت بته اوضتاع
نابهسامان شورهای اسالمی و عگت و اقتدار پایمال شدهی آنان .امام خمینی در دد بود
به ملت ایران و ملتهای مسلمان براوراند ه ما میتتوانیم و ایتن امکتان بترای همتهی
ملتها وجود دارد ه با اتکای به خداوند و با افگایش روحیهی خودبتاوری و بته تارگیری
تمامی ظرفیتهای شکوفانشدهی ختود ،در برابتر نستلهی غترب بایستتند و ختود بترای
آیندهی خویش برنامهریگی نند (خمینی ،7719 ،ج ،27ص.)770 .
امام خمینی با بهرهگیری ا جهانبینی توحیدی ،انقالب اسالمی ایران را رهرری نمود
و با پیرو ی این انقالب ،تمامی نظریههای مربوط به انقالب و حکومت را به چالش شید
و با ایااد و تشدید جریانهای ا ولگرایی در سراسر جهان ،مینهی بیداری ملل مسلمان
را فراهم ساخت .این انقالب بدون این ه با دول غربی سر جنگ داشته باشتد ،بتهعنتوان
تهدیدی علیه منافع آنان عمل رد .بیش بیداری ملتهای مسلمان در شورهایی چون
لیری ،مصر ،اردن و سایر شورها ا انقالب اسالمی ایران الهام گرفتتهانتد .ا آنجتایی ته
منابع الهام این نهضتها مشترک است و بر پایهی جهانبینی توحیدی حر ت متی ننتد،
نقاط اشتراک فراوانی را در آنها میتوان مشاهده نمود.
 .1.1ارزشهای معنوی و فرهنگی

جمهوری اسالمی ایران براساس ا ل توحید شکل گرفت و بر مرنای ار شهای انقتالب
اسالمی ،نظام و یت فقیه و مردمسا ری دینی را بنا رد؛ ا نون نیگ برآن است تا میتگان
ارآیی و توانمندی ار شهای خود را به حدا ثر برساند .ارایته الگوهتای نتو و بتومی در
مینههای ملتل بهویژه در حو هی علوم انسانی و تتالش در جهتت ستاختن جامصتهای
محلوب میتواند منتابع ختوب قتدرتمنتدی بترای جمهتوری استالمی محستوب شتوند.
درعینحال باید به این نکته توجه داشت ه قدرتهای رقیب بتهویتژه ایتا ت متحتدهی
آمریکا با در اختیارداشتن امکانات بیشتر در حو هی فنآوری اطالعات و رسانه ،میتوانند
در جهت تلریب چهرهی جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند .سناریوسا یهای ملتلت
ایا ت متحده و این ه به ورت مداوم جمهوری استالمی را بتهعنتوان محتور شترارت و
ناقض حقوق بشر مصرفی مینماید ،در این راستا قرار دارد .این درست استت ته انقتالب
اسالمی به ورت بالقوه ا منابع قدرت نرم اسالم ناب محمدی میتواند بهره بگیرد و
مینهی گسترش مردمسا ری دینی را فراهم نماید ،اما در عمل باید بهگونهای عمل شود
ه امکان بهرهگیری فراهم گردد .شاید بههمینجهت است ه حضرت امتام همتواره بتر

 .1.1هنجارهای پذیرفتهشده

جمهوری اسالمی ایران بر مرنای ا ل توحید و با تکیهبر تودهی مردم ،مقاومت و پایداری،
برخورد هوشمندانه و مدبرانه با امور داخلی و خارجی ،ا ولی چون ظلتمستتیگی ،رامتت
انسانی ،عدالت ،برابری ،حمایت ا مستضصکان ،آ ادیخواهی ،استقاللطلری ،مردمسا ری
دینی ،استکرارستیگی ،وحدت امت اسالمی ،و یت فقیه و امامت و رهرری و پایبندی به
تصهدات را ا جملهی هناارهای پذیرفتهشده در عر هی داخلی و خارجی متیدانتد و بتر
اساس مصالح و منافع شور ،اهداف خود را دنرال می ند.

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی

اتحاد و همیاری امت اسالمی تا ید مینمودند( .ر.ک .همان ،ج ،7ص.)797 .
جذابیت جمهوری اسالمی برای ملل مستضص تا حد یادی به مکتاهیم و روشهتای
سیاست خارجی وابسته است .جمهوری اسالمی بر مرنای ا ل توحید در سیاست خارجی،
ا ا ولی ترصیت می ند ه حکظ منافع مستضصکین در اولویت او قرار میگیرند و دفتاع ا
حقوق آنان ،بلشی ا قدرت نرم جمهوری اسالمی را تامین می نتد .ایتن ته در هنگتام
مصیرتهای ملل مستضص به سراغ آنان میرود و بلشی ا امکانتات متادی ختود را بتر
مرنای ایدئولوژی خود به آنان انکاق مینماید ،چنین سیاستهایی میتوانتد موجتب تولیتد
قدرت برای جمهوری اسالمی شود؛ چرا ته ایتن عمتل ،ار شهتای مشتتر ی را تقویتت
می ند ه تمامی انسانهای آ اده آن را میپسندند .در بصتد سیاستت ختارجی ،جمهتوری
اسالمی عالوهبر توجه به نیا مستضصکان ،ائتالف با دولتهای دیگر ا جملته شتورهای
استتالمی و جهتتان ستتوم و غیرمتصهتتدها را در راستتتای تقویتتت قتتدرت منحقتتهایاش
تصقیب می ند؛ این امر نیگ بهنوبهی خود در جهت تقویت قدرت جمهوری استالمی ایتران
قرار دارد.
در عصری ه اطالعات ،تولید قدرت می نتد ،دیپلماستی عمتومی بتهشتکل خا تی
اهمیت پیدا می ند .دسترسی به این اطالعات و اثرگذاری بر افکار عمومی متیتوانتد ا
مولکههای قدرت نرم ی شور باشد .جمهوری اسالمی ایران در منحقهی خاورمیانه ته
ا ثر شورهای آن ا امکان مردمسا ری برخوردار نیستند ،میتواند نقش گستردهای ایکتا
ند (نای ،7791 ،ص.)792-797 .
بحرانهای فراروی نظام سرمایهداری این امکان را به جمهوری اسالمی ایران میدهد
ه با بهرهگیری ا ار ش های مصنوی و فرهنگی انقالب اسالمی و با استکاده ا دیپلماسی
عمومی خود ،مینهی مصرفی بنیادهای مصرفتی و مرانی دینی را فراهم نماید.
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مردم ،ر ن دوم نظام سیاسی اسالم پس ا دین میباشند (خامنهای )7792/9/20 ،و نقش
اساسی در تصمیم گیری ،اجرای تصمیمات و نظارت بر عملکرد ماریان و ارگگاران دارند
(همان .)7712/7/27 ،مقاومت و پایداری در مقابل دشمن به م مردم بهدست میآید .ا ل
توحید ،مرار ه با ظلم را در پی دارد .برائت ا مشتر ان ته ا ار تان توحیتدی و واجرتات
سیاسی حج است ،بیانگر ظلمستیگی اسالم است .نکی ستمگری ،ستم شی ،سلحهگری و
سلحهپذیری و نیگ قسط و عدل و نکی ترصیض ،و همچنین حقتوق همتهجانرتهی افتراد ا
جمله لیدواژههایی است ه بارها در قانون اساسی جمهوری اسالمی به ار رفته استت و
بیانگر توجه جمهوری اسالمی به رامتت انستانی متیباشتد .عتدالتختواهی ،هناتاری
پذیرفتهشده در نظام سیاسی اسالم و مقدم بر آ ادی است .عتدالت در تمتام ستاحتهتا و
مرانی اندیشهی اسالمی حضوری قحصی دارد .در قرآن ،ا توحید تا مصتاد و ا آرمتانهتای
فردی تا هدفهای اجتماعی ،همه بر محور عدل استوار است (خمینی ،7719 ،ج ،79ص.)77 .
در نار عدالت ،آ ادی نیگ در شمار بگردترین نصمتها و موهرتهتای الهتی قترار گرفتته
است (محهری ،7717 ،ص .)706 .در نگاه اندیشمندان مسلمان ،آ ادی پایه و اساس انستانیت
و جوهر آدمی است (ل ایی ،7799 ،ص.)79 .
خاستگاه انقالب اسالمی ایران ،استقاللطلری بر مرنای ختدامحوری و انستانشناستی
الهی است .انصکاس خدامحوری در استقالل ،بیانگر ندهنگهداشتن یتاد ختدای متصتال در
راستای خودشناسی ،خود کایی و استقالل با همهی ابصاد آن است (خمینی ،7719 ،ج ،71ص.
 .)777برای رسیدن به استقالل ،نلست باید دستت استتکرار را وتتاه ترد .مصمتار ریتر
انقالب اسالمی ایران برای رسیدن به حکومت جمهوری اسالمی ،مرار ه با استرداد داخلی
و استکرار بینالمللی را هدف قرار داد و در این مسیر با ایمان استوار الهی ایستتاد و پیترو
شد (همان ،ج ،6ص 710 .و ج ،0ص.)727 .
طرم جمهوری اسالمی ا سوی امام با دغدغهی پاسخگویی بته متردمستا ری بتود.
ایشان مشروعیت الهی را با موضوع مردمسا ری درهم آمیلت و نظریهای را بهوجود آورد
ه ضمن دارا بودن همهی عنا ر و مولکه های نظام مردمی ،ا امتیتا مثرتت مشتروعیت
الهی نیگ برخوردار است .این نظام مرتنیبر و یت و امامت و رهرری است و چهتار عنصتر
دین ،رهرری ،امت و دولت را ه مورد تا ید اسالم است در درون خود دارد.
و یت فقیه یکی ا مهمترین هناارهای پذیرفتهشده در جمهوری اسالمی ایران است
ه تا نون بیشترین هامه را بهخود دیده است .شتاید بتههمتینجهتت استت ته ایتن

هناارها بهعنوان ا ول و ار ان نظام جمهوری اسالمی (خامنهای )7716/72/7 ،مورد تا یتد
فراوان قرار میگیرند .ولی فقیه پرچمدار وحدت امتت استالمی استت و بتر وحتدت امتت
اسالمی همراه با وفادارماندن ملتها در چارچوب ملیت خویش تا ید می ند.
هناارهای پذیرفته شده مذ ور راهرردهای اساسی مواجهه جمهوری استالمی ایتران
با تهدیدهای داخلی و خارجی را مشلص می ند .این هناارها بهواقع انونهتای ا تلی
تولید قدرت در جمهوری اسالمی ایران هستند ته بتر مرنتای قتانون اساستی جمهتوری
اسالمی ،پاسداشت ا آن برای تمامی قوای حا م در نظتام جمهتوری استالمی ضتروری
است .رهرران جمهوری اسالمی در دههی  06و  96با بهرهگیری ا ایتن هناارهتا و نیتگ
باورهای مشترک و جهانبینی توحیدی بهعنوان ساختار و ا ل توحید ،به تولید قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با تهدید داخلی و خارجی پرداختند.
 .1مواجهه با تهدید بینالمللی دههی  06و دههی 06

سکو ریگم بهعنوان تهدیدی سیاسی ا قرل ا انقالب اسالمی ،حکومت اسالمی را نشانه
گرفته است .وابستگی علمی ،اقتصادی و نظامی ایران قرل ا دههی  06به غرب ،تصترف
سکارت آمریکا و قحع رابحهی امل با آمریکا و ا دست رفتتن منتافع آمریکتا در ایتران،
هراس همسایهی شمالی(شوروی) ا نکوذ انقالب اسالمی ایران و خحر اسرائیل ،ا جملهی
تهدیدهای سیاسی دههی  06بود.
امام خمینی با بهرهگیری ا ا ل توحید در قالب ساختار ،جهانبینی توحیدی بهعنتوان
باور مشترک ،ار ش های مصنوی و فرهنگی و هناارهای پذیرفتهشده بته مقابلته بتا ایتن
تهدید ها برخاست .تهدید سیاسی در ایران ه با نکوذ و سلحهی غرب آغا گردیده بود ،بتا
مرار هی روحانیت در طول تاریخ مصا ر ایران مواجه بود .امام خمینی در اولین مواجهتهی
خود ،ضمن ابرا نگرانی ا نکوذ ترلیغات غرب و شرق در ایران ،بااستناد به ار شهای عام
و مشترک ،عالج واقصه را تقویت امور مصنوی مردم بیان رد (خمینی،7719 ،ج ،7ص.)11 .
ایشان مرار ه با تهدید را ا دههی  7726شمسی و با تالی تاب " ش ا سرار" در
نقد "اسرار هگارساله" آغا ترده بتود و ریشتهی نظریتات استرار هگارستاله را در عقایتد
وهابیون میدانست ه در دد بودند ا ول و مرانی تشیع را ا بتین بررنتد (خمینتی ،بتیتتا،
ص .)7–0 .امام خمینی مول تاب ،احمد سروی را روشنککر غرب دهای میدانست ه
با وابستگی به غرب در دد تهدید فرهنگ دینی ایرانیان و مسلمانان است(همان ،ص.)70 .

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی
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ایشان در جهت دفع تهدید بر نقش روحانیت تا ید متی ننتد و وظیکتهی دفتاع ا حتریم
اسالم را بردوش روحانیت میدانند و این امر را موجب قرارگرفتن روحانیت در راس ارها
و مقابله با تهدید استصمارگران میشمرند (همان ،ص.)769-769 .
امام خمینی با بهرهگیری ا ساختار توحیدی حا م بر جامصه ،نیروهای انسانی و جتوان
انقالبی دههی  06را به رفع وابستگی و خود کتایی دعتوت نمودنتد و بتا بهترهگیتری ا
ار ش های اسالمی ،تحرک و پویایی را به جامصه تگریق نمودند .تستلیر ستکارت آمریکتا
توسط دانشاویان پیرو خط امام سرب قحع رابحهی سیاسی ایران و آمریکا و موجب اعمال
تحریم های گوناگون علیه جمهوری اسالمی شد .حضرت امام ه این عمتل را در جهتت
دفع خحر آمریکا میدانست (همو ،بیتا ،تص ،)797-791 .ضمن دعوت مردم به پایداری ،بر
عدم هراس مردم ا این تهدید تا ید مینمود (همو،7719 ،ج ،77ص .)77 .ا نظر امام خمینی
راهحل مسالهی اسرائیل و دفع خحر آن را رفا در اتحاد و همیاری امت اسالمی میتوان
جستوجو رد (همان ،ج  ،7ص .)766 .ایشان عدم توجه به ایتن تهدیتد را خحرنتاک متی-
دانست و حذف اسالم ،محو احکام دینی و نار دن علمای اسالم را برآینتد ایتن تهدیتد
میشمرد؛ تهدیدی ه میتواند به امحای هویت مستلمانان مناتر شتود (همتو ،7719 ،ج،2
ص.)790-791 .
تهدید های سیاسی ،اجتماعی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران در دههی  96چهترهی
دیگری ا همان تهدیدهای دههی  06است .نا ارآمدجلوهدادن جمهوری اسالمی ایران در
مواجهه با بحرانها ،یکی ا ا لیترین حربههای سیاسی غرب علیته جمهتوری استالمی
ایران است .مسالهی انرژی هستهای و مقابلهی غرب با موش های دوربترد ایتران بترای
دفاع ا خود و نیگ بحث حقوق بشر در ایران ا جملهی دستاویگهای غرب بهویتژه آمریکتا
برای مقابله با جمهوری اسالمی است .آیتاهلل خامنهای با شناخت امل ا اهداف ایتا ت
متحده ،همواره بر مقابلهی جدی با تهدیتد هتای متذ ور تا یتد نمتوده و داشتتن تمتامی
فناوریهای جدید ا جمله انرژی لحآمیگ هستهای را حقوق مسلم ملت ایران دانستهاند و
بر مقاومت و پایداری در مقابل ورگوییهای غرب تا ید مینمایند.
آیتاهلل خامنهای با بهرهگیری ا قدرت نرم استالم و تکیتهبتر توحیتد و جهتانبینتی
توحیدی ،با تا یدبر هناارهای پذیرفتهشده در نظام جمهوری استالمی ایتران ،بتر عنصتر
رهرری ،و یت فقیه و مردمسا ری دینی بهعنوان مترقیترین مسائل اجتماعی و سیاسی
جامصه و یکی ا پیشروترین تگها تا ید می نند (خامنتهای )7797/7/72 ،و همهی مسلمانان

جهان را به وحدت و همدلی و مقابله با افراطیگری و خشونت دعتوت متی ننتد .ایشتان
گردهمایی علمای اسالم در هکتهی وحدت را بهمنظور تدوین منشور وحتدت و چتراغ راه
برای نسلهای آینده مصرفی نمودهاند (همو.)7796/1/26 ،
در ی رویکرد جگییتر میتوان گروهای مصاند سیاسی ،بحرانهای قومی و متذهری،
بحران ار شها و ناهنااریهای فرهنگی ،آسیبهای اجتمتاعی ،بحتران هویتت ،بحتران
ناشی ا علم و فناوری و حتی بحران حا میت ملتی را ا جملتهی تهدیتدهای سیاستی و
اجتماعی جمهوری اسالمی ایران دانست .با عنایت به قدرت نرم جمهوری اسالمی ایتران
ه ریشه در توحید و ایدئولوژی توحیدی دارد ،مقابله و مواجهه با تهدید مذ ور همواره در
دستور ار جمهوری اسالمی ایران قرار دارد و رهرری نظام بتا بهترهگیتری ا هناارهتای
پذیرفتهشده در نظام اسالمی به م ساختار حا م ،راههای مقابلته بتا تهدیتد را ترستیم
رده است.
ضص ایمان ،دنیاطلری ،سیاست دگی ،تهاجم فرهنگتی ،ستلحهی فرهنگتی و استتحالهی
فرهنگی مهمترین تهدید های جمهوری استالمی در دهتهی  06و  96بتودهانتد .رهرتران
انقالب اسالمی همواره بر مقابله با این تهدیدها با تکیهبر مرانی دینی تا ید تردهانتد .در
همین راستا انقالب فرهنگی بهعنوان ی حر ت مردمی و آگاهانه و جهتتدار عقالنتی،
برای پاک ردن آثار وابستگی فرهنگی و تردیل فرهنگ استصماری به فرهنتگ استتقاللی
(خمینی ،7719 ،ج ،0ص )790 .ا ابتدای پیرو ی انقالب استالمی در دستتور تار جمهتوری
اسالمی قرار گرفت.
انقالب فرهنگی در مصنای خاص خود در جمهوری اسالمی بهمصنی برگرداندن محتیط
دانشگاه به جهتگیری اسالمی بود (خامنهای .)7716/9/26 ،اهتمام رهرران انقالب استالمی
برای انقالب فرهنگی بهجهت تقویت پایه های ایمانی ،مقابله با دنیاطلری ،سیاست دگی و
تهاجم فرهنگی بوده است .ایشان بهخوبی به این نکته واق بودهاند ه راه مقابله با تهدید
فرهنگی ،آمو ش نیروهای با ایمان و اعتقاد قلری به فرهنگ خودی استت؛ بترایناستاس
همواره بر ساختار توحیدی جامصه تا ید نموده و بر مرنای جهانبینی توحیدی ا هناارهای
پذیرفتهشده در جمهوری اسالمی و قانون اساسی دفاع ردهاند.
امام خمینی راه مرار ه و مقابله با تهدید فرهنگی را تصلیم و تربیت نسل جوان میدانتد
(سراج  ،7719 ،ص .)226 .بهنظر ایشان ترلیغات در جهت تضصی اسالم ،محدود ردن اسالم

ظرفیت قدرت نرم جمهوری اسالمی در مواجهه با چالشهای بینالمللی
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به احکام شلصی و دودن ماهیت انقالبی ا استالم استت (خمینتی ،7799 ،ص .)1 .ایشتان
هدف اساسی ترلیغات سوء دشمنان اسالم را ایااد تکرقه در میتان مستلمانان متیدانتد و
بههمیندلیل به مناسرتهای ملتل  ،مردم را به وحدت و انساام بر مرنای توحید جهتت
مقابله با هر خحری ا جمله تهدید فرهنگی دعوت می ند (همو ،7719 ،ج ،7ص797-797 .
و ج ،2ص . )72 .رهرران انقالب اسالمی با دعوت ا ارگگاران نظام به حکظ ایمان و دوری
ا دنیاطلری ،تنها راه موفقیت جمهوری اسالمی را تکیه بر مردم و حکتظ هویتت دینتی و
فرهنگ خودی میدانند.
رویکرد جریان سلکیگری و تککیری ،ه همهی شئونات اجتماعی را در متن قترآن و
سنت جستوجو می نند ،مهمترین تهدید فرهنگی دههی  96است ه امال ملتال بتا
عقالنیت و نوگرایی و همراه با خشونتطلری و جنایت اری استت (خامنتهای.)7796/77/77 ،
در مقابل رویکرد نصگرایی و ظتاهرگرایی تککیتریهتا ،گکتمتان آیتتاهلل خامنتهای ته
برگرفته ا مکتب شیصه و مرتنیبر توحید است قرار می گیرد .جریان ستلکی ته بتهدنرتال
احیای خالفت اسالمی در مقابل جمهوری اسالمی است و برای رسیدن به مقا د خود ا
هیچ وششی فروگذاری نکرده است ،با بهترهگیتری ا واژهی جهتاد و اتکتا بته نظریتات
متککرانی چون ابن تیمیه ،مودودی و سید قحب ،جهاد را بههر شکل و وستیلهای جتایگ و
مقدم بر تمام عرادات میدانند(شریصتی ،7792 ،ص )97 .و در دد مقابله بتا انقتالب استالمی
ایران و الگوی مردمسا ری دینی میباشند .نیروهای تربیتشده درون انقالب اسالمی بتا
تهاجم تککیریها مقابله می نند و مانع ا پیشروی این عقیده میشوند.
 .1.1مقابله با تهدید اقتصادی

پس ا پیرو ی انقالب اسالمی و تشدید تهدیدهای خارجی ا جمله تحریم اقتصادی ،امام
خمینی بارها در سلنرانیهای خود مردم را به وحدت و برادری دعوت مینمایتد (خمینتی،
،7719ج ،9ص 799 .و  266و 217؛ ج ،76ص )76 .و تهدیدهای خارجی را بیاساس میشمرد
(همان ،ج ،7ص .)776 .ایشان اعالم می نند ه تحریمهای اقتصادی ناشی ا قحع رابحته و
تهدید نظامی در جهت اعمال فشار بترای آ ادی گروگتانهتا ،در ستایهی انستاام متردم
نمتتیتوانتتد ارستتا باشتتد (همتتان ،ج ،7تتص .)799-799 ،706-707 ،69 ، 79 .در ایتتن دوره،
آمریکاییها نظامیان بیشتری را در جهت تهدید امنیت ایران و فشار بتر شتور در خلتیج
فارس مستقر ردند .هدف آنان با تهدیدهای نظامی ،تحریم اقتصادی و حمالت فرهنگی
و ایااد هیاهو ،جلب ردن توجه مردم به خارج ا مر ها و غکلت ا مسایل داخلی بود .امام

 .1.1مقابله با تهدید امنیتی

در مواجهه با واقصهی طرس ،امام خمینی در پیامی خحاب به ملت ایران با اخحار شدید بته
ارتر ،وی را متوجه عواقب سوء این اقدام نمود .در ودتای نوژه نیتگ امتام شکستت ایتن
ودتا را ا عنایات ویژهی خداوندی دانست.
در طول سالهای دهتهی  06و دوران جنتگ تحمیلتی ،امتام خمینتی راه مقابلته بتا
تهدیدهای ملتل بینالمللی را تحرک ملت در جهت رفع نواقص و خود کایی میدانست
(خمینی ،7719 ،ج ،77ص 277 .؛ ج ،77تص777-770 .و  267؛ ج ،70ص .)767 .ایشان علت این
تهدید علیه جمهوری اسالمی و جهان اسالم را ترس ا تدور انقتالب (همتان ،ص،)269 .
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ضمن توجه به این نکته ،مردم را به خحرات داخلی و خارجی در ارتراط با هتم هشتدار -
دادند (همو ،7719 ،ج ،72ص )79 .و ضمن دعوت مردم به آرامش ،مصتقد بودند این تهدیتدها
سرب تالش ملت و مملکت در جهت خود کایی خواهد شد (همان ،ص.)11 .
تحریم های اقتصادی ا تهدیدهای دیگر جمهوری اسالمی ایران است ته ا ابتتدای
پیرو ی انقالب اسالمی آغا شد و در دههی  96نیگ ادامه داشت .همچنان ه امام خمینی
در مقابله با تهدید تحریم اقتصادی بر جهاد اقتصادی و اتکای به تتوان و نیتروی مردمتی
تا ید مینمودند ،آیتاهلل خامنهای نیگ ا اواسط دههی  96بر مقاومسا ی و توانمندستا ی
درونی اقتصاد ایران تا ید می ننتد .ایشتان در ستالهتای  7796و  7797تصریتر اقتصتاد
مقاومتی را محرم نمودند و در سلنرانیهای ملتل جوانب این موضوع را تشریح ردنتد
تا در نهایت در ابتدای سال  7797اقتصاد ایران با ی نظریهی اقتصتاد مقتاومتی مواجته
گردید (عردالملکی ،7797 ،ص.)71-70 .
نظریهی اقتصاد مقاومتی ه مرتنیبر مرانی اسالم و اهداف غتایی و میتانی استالم در
ارتراط با اقتصاد را دنرال می ند ،بهواقع همان قدرت نرم اسالم است ه میتواند مینهی
ا لی مواجههی جمهوری اسالمی ایران با تهدیدهای بینالمللی را فتراهم ستا د .غایتت
نهایی اقتصاد اسالمی ،سصادت ابدی انسان و مینهسا ی بترای حر تت انستان بتهستوی
مال محلق است .برای رسیدن به این هدف ،سه ا ل :عدالت اقتصادی ،جهاد اقتصتادی
و عگت اقتصادی ه ا ا ول اساسی مکتب اسالم است ،مینهی حضتور جتدی در تمتام
عر ههای اقتصادی را فراهم می ند .تولید دانش اقتصاد اسالمی ه با بهرهگیری ا تمام
ظرفیت های اقتصاد متصارف بهدست می آید ،قدرت نترم جمهتوری استالمی ایتران را بته
حدا ثر ممکن ارتقا خواهد داد.
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مکتب غنی اسالم و قدرت مصنوی آن (همتان ،ص 272 .و محهتری ،7707 ،ص ،)90 .ظهتور و
جوشش نهضتهای اسالمی (همان ،ص )706 .و ترس ا وحدت میان مسلمانان میدانست
(همان ،ج ،77ص .)702
جنگ ایران و عراق ،نمایش قدرت تمامی قدرتهای جهان بر علیه انقتالب استالمی
ایران بود .جمهوری اسالمی ایران توانست ا تمامی منابع و مناشی قدرت برای مقابله بتا
قدرتهای جهان استکاده ند .بهرهمندی ا پشتوانهی متردم (همتان ،ج ،7تص271 .و776؛
ج ،0ص ،)767 .علتتم و دانتتش (خامنتتهای ،)7709/0/7 ،اقتصتتاد و ثتتروت (همتتو. 7797/2/79 ،
 )7796/77/76و مصنویت ا منابع قدرت بهحساب می آیند ه امام خمینتی در دهتهی  06و
آیتاهللخامنهای در دههی  96بهخوبی ا آن بهره جستهاند.
آیتاهلل خامنهای مصنویت را منرع قدرت و تدبیر امور و ادارهی جامصته متیدانتد (همتو،
 .)7797/7/27بهتصریر امام خمینی ،قدرت اسالم ی قدرت مافوق قدرتهای مادی است و
چنانچه جامصهای متکی بر این قدرت و مصنویت باشد ،هیچ قدرتی نمیتواند در مقابتل او
ایستادگی ند (خمینی ،7719 ،ج ،6ص.)796 .
منابع مذ ور ،قدرت امنیتی جمهوری اسالمی ایران را بتهانتدا های تغییتر دادهانتد ته
بهلحاظ نظامی در حال حاضر رترهی ششم جهان را سب رده است .بتا وجتود مصنویتت
با ی نیروی انسانی جمهوری اسالمی ایران و تاهیگات نظامی تولیدشده در نتیاهی علم
و فناوری ،مقابله با تهدید امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران تسهیل خواهد شد.
امام خمینی راه مرار ه با نکوذ و سلحهی غرب و تهدید سیاسی را تقویت امور مصنتوی
مردم ،تکیهبر مرانی اسالم و نقشآفرینی حامالن فرهنگ دینی بیتان متی ننتد .تصلتیم و
تربیت نسل جوان و اتحاد و همرستگی امت اسالمی ،راه ار مقابلته و مواجهته بتا تهدیتد
فرهنگی ا نگاه ایشان است .در نهایت ،برای مقابله و مواجهه با تهدید امنیتی نیگ تحترک
ملت در جهت رفع نواقص و خود کایی را ضروری میدانند.
نتیجه
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در استراتژی امام خمینی و آیتاهلل خامنهای ،قدرت نرم بهعنتوان قتدرت ا تلی و قتدرت
سلت ،مکمل و در خدمت قدرت نرم است .در این تککر ،دین و اعتقادات دینی بر منتافع
ملی تقدم دارند؛ حکومت برای مردم و در خدمت مردم است و شتیوهی مقابلته و منا عته،
مقاومت و قیامهای مردمی و دفاع همهجانره و تقویت قدرت با دارنتدگی استت .پیترو ی
انقالب اسالمی ایران در سال  7761در حالی ه هیچ دولتی ا آن حمایت نکرد ،شتاهد و

.
.
.
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گواه بگرگی بر ارآمدی چنین نگاهی است .ا یتن پیترو ی بتا تکیته بتر عنایتات الهتی و
امدادهای غیری و تضمین پیرو ی ا ناحیهی خداوند ،متضتمن موفقیتتهتای بصتدی نیتگ
بوده است.
رهرری و هدایت مردم ،منرع دیگری ا منابع قدرت نرم در دیدگاه امام خمینی استت.
حضور رهرری و رهنمودهای بهموقع آنها در جهت رفع تهدیدهای بینالمللی ،بهویتژه در
دوران جنگ تحمیلی ،سرب آرامش و امکان دفتاع شتده استت .تکیته بتر تتودهی متردم
بهعنوان ر ن ا لی نظام و بهرهمندی ا توانمندیهای جامصه ،یکی دیگر ا منابع قدرت
نرم جمهوری اسالمی ایران است .رهرر ریر انقالب ا همان آغا مرار هی سیاسی خود با
عظیمی ا مستضصکین را در مقابل
رژیم طاغوت ،با تکیهبر مردم و قدرت ایمانی آنان
مستکررین تشکیل داد .درواقع ،رهرری با استکاده ا دیپلماسی عمومی و ایااد پیوند بتین
مکتب و یی ،رهرری دینی و مردم ،قدرت نرمی تولید رد ه در تمام بحرانهای پتیش
رو ا آن بهره گرفت .امام خمینی جهت تقویت قدرت مردمی با بهرهگیری ا قدرت دین و
الگوگیری ا قیام امام حسین  ،امکان پیرو ی خون بر شمشتیر را دوبتاره نشتان داد و
قدرت عظیمی ایااد نمود ه توان مقابله با ارتشی تا دندان مسلح در دوران پهلوی و رژیم
بصثی مورد حمایت قدرتهای بگرد را داشت.
آیت اهلل خامنه ای با پیروی ا راه امام خمینی ا تمام ظرفیتهای اعتقادی و ساختاری
نظام جمهوری اسالمی بهره گرفت و در دههی  96در مواجهه با تهدید فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی و امنیتی ایستاد؛ بهگونهای ه به گواه ارشناسان آمریکتایی ( انتدولیگا رایتس)
"رهرر ایران میتواند نقشه هایی را ه بهترین ذهنها ،با رف بیشترین بودجتههتا ،در
مانی طو نی شیده و ماریانی ماهر آن را بهعهده گرفتهانتد ،بتا یت ستلنرانی یت
ساعته خنثی ند".
برپایهی آنچه در این مقاله آمد ،پیشنهادهای یر برای نگارش راهرردهای جمهتوری
اسالمی در مواجهه با تهدیدهای بینالمللی ،منحرق با مصیارها و مرانی بنیانگذار جمهوری
اسالمی و تا یدهای مقام مصظم رهرری در بیانیهی گام دوم انقالب ،قابل ارائه است:
تکیه بر ایمان و تقویت بنیانهای اعتقادی امت اسالمی با محوریت ا ل توحید؛
جدیگرفتن ا ل وحدت امت اسالمی؛
پایرندی به ا ل و یت و امامت و رهرری ملت بر مرنای مردمسا ری دینی و ا ل
مترقی و یت فقیه؛
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تکیهبر تودهی مردم؛
تا ید بتر ا تل "نته شترقی ،نته غربتی" و تکیتهبتر ا تل مقاومتت و پایتداری و
سا شناپذیری ،و تحمیل اراده بر دشمن؛
برخورد هوشمندانه و مدبرانه و حر ت در جهت تردیل تهدید به فر تها و ترتدیل
امکانات بالقوه به بالکصل؛
تکیهبر ا ول ظلمستیگی ،رامت ذاتی انسان ،عدالت ،برابری ،حمایت ا مستضصکان
و پایبندی به تصهدات.
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منابع
هاوارزشهایاساسیانقالباسالالمیارالنا  .قم :ژوهشگمهاع وممو ه

 اسفندیار ،ر.ع .)7931( .مؤ 
لفه
فرشنگ اسالمی.

 حقیقت ،ص .)7911( .مسئولیتهایفناملیدرسیاستخارجیدولتاسالمی .تهران مرکز مطالعات
استراتویک نهاد ریاست جمهوری.

 حکمیزادع ،ح .)7913( .امامخمینیوچالشهایکنونیجها اسالم .در گزیمدعی مقماتت شممای
اندیگهی اما خمینی از نهاع اندیگمندان جهان( .ف .فرنیا ،مترج .):تهران مؤسسمه تنیمی :ه نگمر ر مار
اما خمینی.

ننمافزارحدرثوالرت .تهران مؤسسه ژوهشگی فرشنهی انقالب اسالمی.
 خامنهای ،ع .)7931( .
 خامنهای ،ع .)31/77/22( .بیانیهی گا ده  .قابل دسترس در

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 خمینی ،ر.ا .)7911( .شنححدرثجنودعقلوجهل( .چاپ سو ) .تهران مؤسسه تنیمی :ه نگمر ر مار
 خمینی ،ر.ا .)7911( .چهلحدرث .تهران مؤسسه تنیی :ه نگر ر ار اما خمینی.
 خمینی ،ر.ا .)7913( .صحیفهامام .تهران مؤسسه تنیی :ه نگر ر ار اما خمینی.

 خمینی ،ر.ا .)7933( .والرتفقیه (حکومت اسالمی) .تهران مؤسسه تنیی :ه نگر ر ار اما خمینی.
 خمینی ،ر.ا( .بیتا ) .کشفاسنار .ق :انتگارات رزادی.

 درهیگی ،ف .)7931( .تجزرهوتحلیلجنگارنا وعناق( .ج .)7تهران مرکمز مطالعمات ه تیقیقمات
سپاع ژاسداران.
 سراج .)7913( . ،امامخمینیوچالشهایکنونیجها اسالم .در گزیمدع مقماتت شممای اندیگمه
اما خمینی در نهاع اندیگمندان جهان( .س .نقاشی ،مترج .):تهمران مؤسسمه تنیمی :ه نگمر ر مار امما
خمینی.

 شرفالدین ،ع .)7931( .اجتهاددرمقابلنص( .ع .دهانی ،مترج .):بیجا کتابخانه اسالمی.

نئوسلفیسم:خنثیسازیبیداریاسالمیازدرو  .در مطالعات سیاسمی ،سما

 شریعتی ،ش.)7932( .
شفت ،:شمارع .73
 وبدالممکی ،ح.ا .)7939( .اقتصادمقالاومتی درممالدیبالنمیالانی سیاسالتهاوبننامالهعمالل .تهمران
انتگارات بسیج دانگجویی دانگهاع اما صادق
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اما خمینی.

.

 ومید زنجانی ،ع.ع .)7931( .فنهنگدوسورهعلومسیاسی .تهران دانگیار.

 لکزایی ،ش .)7933( .مزادیودانش .ق :ژوهشگهاع ومو ه فرشنگ اسالمی.

 مالک. ،ر .)7931( .اقتصادمقاومتیونقشروحانیتدرپیشیندم  .ق :ه وق.
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 مصباح یزدی. ،ت .)7931( .انقالباسالمیجهتیدرتحوالتسیاسیتاررخ( .ق .شعباننیا ،تدهین)
ق :مؤسسه رموزشی ه ژوهشگی اما خمینی.

 مطهری .)7919( . ،مجمووه ر ار ،تهران انتگارات صدرا.

 مطهری .)7917( . ،پینامو انقالباسالمی .ق :انتگارات اسالمی.

 نای ،ج.ا .)7931( .قدرتننم(ابزارهایموفقیتدرسیاستبینالملل) . ( .رهحمانی ه  .وهالفقماری،
مترج .):تهران دانگهاع اما صادق

.

 نهارش ،ح( .بیتا) .دشمنشناسیازدردگاهامامخمینی .ق :ژوهشگکدع تیقیقات اسالمی.
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