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رویکرد امام خمینی به مؤلفه های ایران هراسی 
در مسئلۀ صدور انقالب

 دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی؛ پژوهشکده امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، تهران، ایران

دکترای جامعه شناسی سیاسی؛ پژوهشکده امام خمینی )س( و انقالب اسالمی، تهران، ایران

محمد طهماسبی برنا

احسان عسگری

چکیده
پژوهش حاضر در تالش است تا با به کارگیری الگوی ردیابی فرآیند و با بهره گرفتن از ابزار 
گردآوری اطالعات به صورت اســنادی ـ کتابخانه ای و همچنیــن تحلیل محتوای آثار امام 
خمینی، رویکرد ایشــان را به مؤلفه های ایران هراسی در مفهوم صدور انقالب مورد مداقه و 
بحث قرار دهد و پاسخی به این پرسش ارائه نماید که با توجه به تالش های دشمنان انقالب 
اســالمی در دورۀ بعد از پیروزی انقالب اســالمی برای ارائۀ تصویری نادرست از اهداف و 
پیامدهای انقالب، رویکرد امام خمینی به این تبلیغات نادرست چه بود؟ و ایشان با چه مشی 
و ایــده ای تالش نمودند تا از این تهدید به عنوان فرصتی برای صدور الگوهای انقالب بهره 
ببرند؟ زیرا می توان گفت ایران هراســی پدیده ای اســت که با پیروزی انقالب اسالمی وارد 
مرحلــۀ حادتر و جدی تری گردید. به طوری که مهم ترین مؤلفه های ایران هراســی را می توان 
در تبلیغات ســوء در باب قدرت و انگیزه های تهاجمی انقالب اســالمی، اســالم هراســی 
و شیعه هراســی ردیابی نمود. مؤلفه هایی که هرکدام مقابله با بخشــی از ارزش های انقالب 
اسالمی در ُبعد منطقه ای و فرامنطقه ای و حتی در ابعاد جهانی را مطمح نظر قرار داده است. 
چنانچه با پیروزی انقالب اسالمی، اقدامات عملی در مبارزه با انقالب اسالمی و ارزش های 
اســالمی آن نیز صورت گرفت که مهم ترین آن جنگ تحمیلی علیه ایران بود. امام خمینی 
در روند صدور انقالب با شکل بندی فرهنگی به صدور انقالب و اقدام به صدور ارزش های 
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کید  اســالمی و انســانی تالش می نمود تا مفاهیم و مؤلفه هایی را در صدور انقالب مورد تأ
قرار دهد که پیامد آن تالش برای خنثی سازی تبلیغات نادرست علیه انقالب اسالمی و نظام 
اســالمی از یکسو و ایجاد اتحاد حداکثری در بین دولت ها و ملت های منطقه از سوی دیگر 

شود.
واژگان کلیدی: ایران هراسی، انقالب اسالمی، صدور انقالب، امام خمینی.

1. مقدمه 
بــا تکیه بر ویژگی های انقالب اســالمی، رهبر انقالب اســالمی با توجه به شــرایط بین المللی و 
منطقه، مهم ترین مشــترکات تعیین کننده در سرنوشت ملت های منطقه را به عنوان بنیان های اصلی 
رویکرد صدور انقالب اسالمی قرار دادند تا هم برای مقابله با قدرت های بیگانه وحدت و تفوق 
بین المللی حاصل شــود و هم در رسیدن به یک هدف مشــترک دارای مفاهیم و اصول مشترک 
و تأثیرگذار با ســایر ملت های مسلمان و مردم مستضعف باشــند. در این مورد در موضوع صدور 
انقالب اسالمی ایران در رابطه با ملت های منطقه و تعامل با آن ها در راهبرد صدور انقالب، موانع 
و چالش های زیادی وجود دارد، ولی در کنار آن ظرفیت های بسیار مهمی در همسویی و نزدیکی 
آمال مطلوب در بین ملت های منطقه با توجه به شــرایط جغرافیایی و مشترکات فرهنگی و مذهبی 
قابل مشــاهده اســت که این امر در مسئلۀ صدور انقالب بایستی مورد تبیین قرار گیرد )اسپوزیتو، 

.)113 :1392
انقالب اســالمی ایران که در بســتری دینی قابل بررسی است، اســالم را الگوی خود معرفی 
می  کند و در چهارچوب آن به انســان و جهان پیرامون آن می نگرد؛ لذا اســاس ایده های انقالب 
اســالمی را می توان در یک بســتر مذهبی به نام اسالِم شیعی واکاوی کرد. مذهبی که حداقل از 
زمان قدرت گیری صفویه در ایران همواره حافظ هویت ملی، اســتقالل و حامی بســیج مردمی 

تلقی می شده است )اسپوزیتو، 1392: 113(.
در دیگر ســو، دشــمنان انقالب اسالمی در برخورد با انقالب اســالمی و تالش برای خنثی 
کردن پیامدهای انقالب اسالمی که در تضاد با منافع و ارزش های استکبار بود، به تبلیغات شدید 

علیه انقالب اسالمی، نظام اسالمی و ارزش های آن پرداختند.
با توجه به اهمیت مســائل روز منطقه و نیاز به ایجاد یک افق مشترک در بین ملت های منطقه 
در مسائل و موضوعات بین دولت ها الزم و ضروری است که به اشتراکات و همسویی های موجود 
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بین اهداف انقالب اســالمی و ملت های منطقه بیشتر توجه شــود تا با پژوهش هایی از این دست 
زمینه و بســتر مناسبی برای حل مناقشات و همگرایی بیشــتر بین دولت های منطقه گام برداشت. 
این مقاله تالش دارد تا با معرفی مهم ترین مؤلفه های ایران هراســی در کنش های دشمنان انقالب 
به بررسی و ردیابی رویکرد امام خمینی به این مؤلفه ها در مفهوم صدور انقالب بپردازد. همچنین 
تالش دارد تا روند بی اثر کردن مؤلفه های ایران هراســی را در ساحت اندیشه و عمل رهبر انقالب 
اسالمی در مفهوم صدور انقالب مورد بررسی و تبیین قرار دهد. به نظر می رسد هم رهبر انقالب 
اسالمی ایران و هم دشمنان انقالب در یک کنش واکنش به این مؤلفه ها توجه ویژه ای داشته اند.

در نهایت این مقاله ســعی دارد به این پرســش اساســی پاســخ دهد که با توجه به تالش های 
دشــمنان انقالب اســالمی و ایران در دوره بعد از پیروزی انقالب اســالمی برای ارائۀ تصویری 
نادرســت از اهداف و پیامدهای انقالب اســالمی، رویکرد امام خمینی به این تبلیغات نادرست 
چــه بود؟ چه مفاهیمــی را برای بی اثر کردن ایــن نگرانی ها و هراس های بی مــورد که در پروژه  
ایران هراسی قابل جمع بندی است، انتخاب کردند؟ و اساسًا در مواجهه با این وقایع، چه رویکردی 

را برای صدور الگو ارزش های انقالب اسالمی اتخاذ نمودند؟ 
به عــالوه، پژوهش حاضر با در نظــر گرفتن اهدافی چون مروری بــر رویکرد امام خمینی به 
مســئلۀ صدور انقالب اسالمی، مؤلفه های ایران هراســی در تقابل با ارزش های انقالب اسالمی و 
ردیابی مســئلۀ صدور انقالب از منظر امام را با تکیه بر مقولۀ ایران هراســی در پی پاسخ به پرسش 

مزبور برآمده است.

2. پیشینۀ تجربی پژوهش
تاکنون پژوهش های بســیاری در مورد پدیدۀ ایران هراســی، ویژگی های آن، پیامدها و نتایج آن به 
نگارش درآمده اســت. بنابراین شــرایط اقتضا می کند که به چند نمونــه از این پژوهش ها )که تا 

حدی به تحقیق حاضر نزدیک هستند( پرداخته شود.
»بررسی پدیده اسالم هراسی و راه کارهای قرآنی مقابله با آن« عنوان مقاله ای است که به قلم 
طباطبایــی، علیزاده و اعتمادی فر )1397( به رشــتۀ تحریر درآمده اســت. در این مقاله به پدیده 

اسالم هراسی و راه های مقابله با آن به عنوان محور پژوهش توجه شده است.
مقالۀ »اسالم هراسی و ســناریوهای پیش روی آن« به قلم عیوضی و فالح حسینی )1396( به 

چالش های سیاسی ایران در مواجهه با این پدیده می پردازد.
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پورمحمدی و کاظمی )1393( در مقالۀ  »جایگاه فرهنگ در تکوین ایران هراسی فرهنگی در 
حوزۀ کشورهای خلیج فارس« به کنش کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس به تضادهای فرهنگی 

بین ایران اسالمی با کشورهای مذکور پرداخته اند.
در اثری دیگر با عنوان »انقالب اســالمی، بیداری اســالمی و ایران هراسی دولت های عربی 
منطقه«، آدمی، حبیبی، بخشــی تلیابی )1391( به بیداری اسالمی به عنوان مهم ترین پیامد انقالب 
اســالمی پرداخته و تالش نموده اند تا تأثیر آن در کنش های دولت های عربی را مورد بررسی قرار 

دهند.
در مقاله »اشــکال ایران هراسی و شیعه هراســی در جهان امروز و راهکارهای فرهنگی مقابله 
با آن«، نویســندۀ اثر، صادقی )1389( به بررســی مؤلفه های ایران هراسی پرداخته و بیشتر اشکال 

ایران هراسی را اولویت قرار داده است.
بنابراین، به نظر می رســد اثری مستقل که به ردیابی تأثیر این پدیده در نزد جریان های انقالب 
اســالمی و به خصوص در رویکرد امام خمینی و مفهوم صدور انقالب اســالمی پرداخته  شــده 
باشد، وجود ندارد. این پژوهش تالش دارد تا راهکارها و دغدغه های رهبر انقالب اسالمی ایران 
را با توجه با گســترش تبلیغات علیه انقالب اســالمی مورد بررســی و پژوهش قرار دهد؛ بنابراین 
واضح اســت که در طی تحقیق های اخیر هیچ گاه تالش نشده است تا نسبت مسئلۀ ایران هراسی 
بــا الگوهای صدور انقالب مــورد مداقه قرار گیرد که این امر از یک طــرف وجه نوآوری چنین 

تحقیقی را روشن تر می کند و از طرف دیگر نیز تالش دارد تا خأل نظری در این زمینه ُپر گردد.

3. چهارچوب نظری و روش
تحلیلگران کیفی از مدت ها قبل خاطرنشــان ســاخته بودند که در تحقیقاتی که با تعداد بســیار 
اندکــی از موردها و به ویــژه یک مورد خاص و منفرد روبرو هســتیم، اســتنباط عّلی فقط از راه 
تجزیه وتحلیل فرآیندی که عّلت را به معلول پیوند می زند، امکان پذیر اســت. روش شناسان متأخر 
 N به این تحلیلگران کمک نموده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات

کوچک و مطالعات موردی ارائه دهند )طالبان، 1388: 154(.
ردیابی فرآیند، فنی است که به محقق کمک می کند تا به بررسی مکانیسم های معینی بپردازد 
که از طریق آن ها یک متغیر مســتقل به یک متغیر وابســته پیوند می خورد. گرچه بخش مهمی از 
استنباط عّلی شامل مشــخص نمودن تأثیرعّلی یک متغیر خاص تبیینی بر متغیر وابسته است، ولی 
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برای بســیاری از تحلیلگران کیفی، بخش مهم تر عبارت اســت از مشخص نمودن مکانیسم های 
عّلی که یک متغیر تبیینی یا مســتقل را به یک متغیر تابع یا وابسته پیوند می دهد )ماهونی، 2000: 
412؛ به نقل از طالبان، 1384: 154(. مکانیســم های عّلی می توانند به عنوان فرآیندها یا متغیرهای 
میانجی واســط که از طریق آن ها یک متغیر تبیینی اثری عّلی روی متغیر تابع می گذارد، تعریف 
شوند. کوشش برای استنباط علّیت از طریق مشخص نمودن و تعیین مکانیسم های عّلی را می توان 
ردیابــی فرآیند نامید. ردیابی فرآیند دربرگیرندۀ تحلیل یک مورد بر اســاس توالی وقایع یا حوادث 
)توالی های زنجیره ای یا چندین توالی متصل به هم( است )بنت و جورج، 1997: 58؛ گلدستون، 

2003: 47؛ رجوع کنید به طالبان، 1388: 154-155(.
ردیابــی فرآینــد در مطالعۀ موردی کالن پایه در علوم اجتماعی و سیاســی غالبــًا مبتنی بر این 
پیش فرض اســت که مطالعۀ تبیینی یک پدیدۀ خاص و منفرد )مثاًل انقالب ایران( مســتلزم فهم 
فرآینــد وقــوع یا ردیابی توالی عّلی حوادثی اســت که متعاقب هم آمده انــد. ازاین رو، برای تبیین 
یــک واقعۀ خاص باید آن را در یک پیوســتار عّلی قرار داد و مراحــل مختلف وقوع آن پدیده را 
روشــن ســاخت. در عین حال، از ردیابی فرآیند می توان برای نظریه آزمایی یا نشان دادن مطابقت 
پیش بینی ها با واقعیات تجربی در یک مورد خاص نیز اســتفاده نمود )گلدســتون، 2003: 72؛ به 

نقل از طالبان، 1388: 228(.
بنابرایــن در این نوع پژوهشــی که از حیــث موضوعی، تحقیقی کیفی ـ توصیفی محســوب 
می شود، تالش بر این است تا با بهره بردن از الگوی ردیابی فرآیند و با روش اسنادی ـ کتابخانه ای 
و همچنین تحلیل محتوای آثار امام خمینی )خاصه صحیفه امام( در پی نیل به هدف و پاسخگویی 

به پرسش اصلی پژوهش برآمد.

4. مباحث مفهومی
ایران هراســی: ایران هراســی پروژه ای راهبردی است که بر اســاس آن، جمهوری اسالمی ایران 

به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.
اسالم هراســی: اسالم هراسی مفهومی اســت که به پیش داوری و تبعیض غیرعقالنی در قبال 

مسلمانان اشاره دارد )علیزاده و دیگران، 1397: 381(.
 صــدور انقالب: آشــوری مفهوم صــدور انقالب را مجموعه اقداماتــی می داند که حکومت 
انقالبی پیروز شــده در یک انقالب برای ترویج شــکل مشابه آن به خارج انجام می دهد و نسخۀ 
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صادر شــده به عنــوان یک نمونه جهانی به تمــام دنیا عرضه می گردد )آشــوری131:1387(. به 
عبارتی، صدور انقالب به این معناست که انقالبیون تالش می کنند اهداف و رسالت های انقالب 
خود را به فعلیت برســانند و انقالب خود را به عنوان نمونه ای ایدئال برای ســایرین عرضه نمایند. 
به این ترتیب صدور انقالب نقطۀ عطفی اســت که انتشــار تمامی پیام های انقالب را میسر می کند 

)کریمی، 1390: 49(.

5. بحث و یافته های پژوهش
در این بخش می توان نخســت به انقالب اســالمی و مواجهۀ آن با ایران هراســی، ســپس اندیشۀ 
سیاســی امام خمینی و رویکرد ایشان به مسئلۀ صدور انقالب و در نهایت مؤلفه های ایران هراسی 

در مسئلۀ صدور انقالب پرداخت. این اهداف ذیاًل محقق شده اند.

5ـ  1. انقالب اسالمی ایران و مواجهۀ آن با ایران هراسی
ایران هراســی در سال های پس از انقالب اســالمی به ویژه در یکی دو دهۀ اخیر در راستای تحقق 
اهــداف مهمی چــون ممانعت از تبدیل شــدن ایران به هژمــون منطقه ای، تخریــب چهرۀ ایران 
و امنیتی ســازی مسئلۀ ایران در دســتور کار رسانه ها، ســاختارهای دولتی و اتاق فکر کشورهای 
رقیب و دشــمنان جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت. ایران هراسی یکی از راهبردهای تبلیغاتی و 
جنگ روانی در سیاســت خارجی آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی علیه جمهوری اسالمی 
ایران بود )سلحشــور، 1393: 125(. طرح ایران هراسی به وسیلۀ تبلیغات سنگین رسانه ای و ایجاد 
عملیات روانی، عالوه بر حوزۀ کشورهای غربی، در حوزۀ کشورهای عربی و کشورهای منطقه نیز 
گسترش یافته و با تحرکات سیاسی بسیار در رسانه ها و شبکه های عربی نیز در حال شکل گیری و 
راهبری است )ملک محمدی، 1391: 229(. این اصطالح همچنین بی اعتمادی، نفرت، انزجار، 
حسادت، تبعیض، تعصب، نژادپرستی، ترس و بیزاری از ایرانیان به عنوان یک گروه نژادی، قومی، 
زبانی و مذهبی را در بر می گیرد. در مجموع، ایران هراســی به عنوان یک سیاســت، طی ســالیان 
متمادی برای اهداف مختلف به کار گرفته شــده اســت )خواجه سروی و بهرامی،1393: 89(. 
این روند با پیامدهایی چون ترس بســیار زیاد و غیرواقعی که با چاشــنی بزرگنمایی همراه اســت، 
اهداف خود را دنبال می کند. پدیدۀ ایران هراســی با پیروزی انقالب اســالمی و قرار گرفتن ایران 
در برنامه های تبلیغاتی آمریکا به عنوان دشــمن منطقه ای و جهانی صلح و ایجاد احساس تهدید از 
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سوی ایران برای کشورهای منطقه وارد مرحله جدی خود گردید. در این تبلیغات رسانه ای به شیوه 
بزرگ نمایی، ایران در ســال های پس از پیروزی انقالب اســالمی در صدر صدور افکار انقالبی 
در منطقه برآمده و از جنبش های سیاســی اســالم گرا حمایت کرده و آنان را علیه حاکمیت های 
منطقه ای تحریک کرده است و به عنوان تهدیدی برای جهان و منطقه به شمار رفته است و با پیش 
کشیدن مؤلفۀ صدور انقالب که از پیامدهای انقالب اسالمی می باشد، به عنوان یک پدیدۀ مضر 

و تهدیدآمیز در نظم بین الملل تبلیغ شده است )دالورپور، 1388: 121(.
پدیدۀ ایران هراســی و گسترش تبلیغات علیه انقالب اســالمی با توجه به مسائل و بحران های 
به وجود آمده برای انقالبیون هیچ گاه از دید رهبر انقالب اســالمی دور نبوده است. امام خمینی 
در مفهوم صدور انقالب و شــکل بندی آن با توجه به ماهیت جهان شــمول دین اسالم از رویکرد 
فرهنگــی با هدف کاهش اختالف ها و تضادها و رســیدن به یک اتحــاد حداکثری بین ملت ها 
برای مبارزه با استکبار و دشمنان انقالب استفاده نموده است؛ بنابراین در این بخش ابتدا مروری 
کوتاه بر الگوی صدور انقالب از منظر امام خمینی داشته و سپس تالش بر این است تا با تکیه بر 
مؤلفه هایی چون ایران هراسی، اسالم هراسی و ... رابطه و نحوۀ به کارگیری از این تهدیدها به عنوان 
روش های صدور بیشــتر و بهتر الگوها و آرمان های انقالب از منظر و جایگاه ایشــان مشخص و 

مورد مداقه واقع گردد.

5ـ2. اندیشۀ سیاسی امام خمینی و رویکرد ایشان به مسئلۀ صدور انقالب
گاهی، شناخت و  امام خمینی با شــناخت عمیق و همه جانبه از اســالم و ابعاد انقالب اسالمی و آ
بصیرت کامل به شــرایط زمانی و مکانی و همچنین شــناخت کامل از نظام بین المللی و دشــمنان 
اســالم، امت اسالمی و انقالب اسالمی و ابعاد و شــیوه های دشمنی آنان، ضمن یادآوری دشمنی 
جامع االبعاد آمریکا، صهیونیســم و کمونیسم با اسالم و انقالب اســالمی، حفظ و تداوم انقالب 
اســالمی را عمق بخشــی و گسترش پهنه انقالب اســالمی در داخل و خارج از ایران می دانستند و 
بر این اســاس همواره بر صدور انقالب به شیوۀ جامع و کارآمد تأکید می کردند )اردکانی،1386: 

.)109
در انقالب اســالمی ایران با توجه به رویکرد امام در مســئلۀ صدور انقالب با نوع معتدلی از 
صدور انقالب مواجه هســتیم. امام خمینی ضمن این که اقدام به صدور انقالب اســالمی را یک 
تکلیف شــرعی قلمداد کرده اند، تداوم و کارآمدی و تحقق اهداف انقالب را وابســته به صدور 
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آن دانسته اند. در رویکرد امام خمینی در مسئلۀ صدور انقالب می توان اهداف مختلفی را ردیابی 
کرد که تمامی آن ها را در محور وحدت بخشــی و تجمیع تمامی ملت ها اطراف مفاهیم مشــترک 
می توان مشــاهده نمود. از سویی دیگر، تنها با ابزارهایی از جنس فرهنگ می توان در عمق باورها 
و اعتقادات ملت ها رسوخ کرد و ائتالف ها و اتحادهایی پایدار را در نظام بین الملل بنیان نهاد. از 
این دیدگاه، به کارگیری دیپلماســی فرهنگی را نه تنها برای دستیابی به اهداف فرهنگی، بلکه برای 
نیل به اهدافی با ماهیت سیاســی، امنیتی و حتی نظامی نیز می توان تجویز کرد )موسوی صمدی، 
1394: 24(. مهم ترین مشــخصۀ این رویکرد، معرفی صحیح اســالم و ارزش های اسالمی برای 
دیگران اســت. امام خمینی با این روند تالش می کرد تا در مقابل تبلیغات ســوء دشمنان انقالب 
با بهره گیری از ظرفیت های متعالی اســالمی و انســانی، صدور انقالب را به تمامی ملت ها معرفی 

نمایند. 
از سویی باید گفت که ایدئولوژی اسالمی، از نوع انسانی و مبتنی بر فطرت عمومی است؛ لذا 
مخاطب آن ابناء بشر است و نه طبقه یا گروهی خاص )مطهری،1384: 78(. بر این اساس نباید 
از این واقعیت غافل شــد که صدور اسالم و ایده های اعتقادی و دینی در یک وظیفۀ قرآنی ریشه 
دارد که مسلمانان را در جهت تبلیغ و تحقق پیام الهی در سراسر گیتی فرامی خواند. چنانچه ایدۀ 
جهان گرایی صدور انقالب در رویکرد امام خمینی نیز در ایدئولوژی اســالمی و فرهنگ سیاسی 
اســالمیـ  ایرانی ریشــه دارد و درواقع باید گفت که آرمان استقرار جامعۀ پاک و عادالنه جهانی 
در فرهنگ سیاســی ایران باستان و اســالم، به خصوص در تشیع، زمینه ساز این نوع رویکرد است 
)اســپوزیتو،1387: 59(. چنانچه حضرت امام با بازتعریف گفتمان اســالم سیاســی و شیعی در 
قالب گفتمان اسالم ناب محمدی)ص( از منازعۀ خرده گفتمان ها در درون جهان اسالم ممانعت و 

رقیب هویتی و گفتمانی خود را غرب قرار داد )علوی و رهبر، 1398: 59(.
بنابراین امام خمینی با تکیه بر چنین مبانی و عقاید دینی برگرفته از ائمۀ معصومین و همچنین 
تحقق آرمان های فرهنگی ـ اســالمی برگرفته از پیروزی انقالب اســالمی، الگوی صدور ارزش، 
آرمان و اهداف انقالب را در پیش گرفتند که هدف از طرح این نظریه / الگو را می توان در چند 

مورد زیر خالصه نمود:
1. ایجاد یکپارچگی فکری و سیاســی در بین ملل اســالمی که مهم ترین پیامد آن می تواند 

وحدت و یکپارچگی دولت و ملت های مسلمان شود؛
2. اعمال نظر بیشــتر و گسترده تر در عرصۀ موضوعات بین المللی و منطقه ای که این امر هم 
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با وحدت دولت های منطقه میسر می گردد؛
3. ایجاد یک هویت یکپارچه به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی.

5-3. مؤلفه های ایران هراسی و رویکرد امام خمینی به این پدیده در مسئلۀ صدور انقالب
5-3-1. تبلیغات سوء در مورد قدرت تهاجمی انقالب اسالمی ایران و ترس از آن

درواقع یکی از دالیلی که قدرت های دیگر تالش می کردند تا در تبلیغات ایران هراسی خود به آن 
بپردازند، ایجاد تشویش و نگرانی از قدرت تهاجمی انقالب اسالمی ایران و قدرت های تهاجمی 
چنین انقالبی بوده اســت. قدرت های غربی با اســتفاده از این بهانه تالش داشــتند تا با تبلیغات 
ســوء در مورد اهداف تهاجمی ایران به ایجاد ائتالف هایی علیه ایران و انقالب اسالمی در منطقه 
اقدام نمایند. تالش قدرت های غربی بر این بود که این ائتالف های منطقه ای با رویکرد ضد ایران 
با رهبری قدرت های فرامنطقه ای ایجاد شــود. کشــورهای غربــی و در رأس آن ها آمریکا تالش 
می کردند تا نفوذ و قدرت ایران را در منطقه و در بین کشورهای همسایه ایران با تشویق دولت های 
عربی برای اتخاذ یک سیاست ضد ایرانی محدود کنند. جرقۀ اصلی این فرایند در موضوع اشغال 
ســفارت آمریکا در تهران زده شد. با عمیق تر شدن بحران گروگان گیری، هجمۀ رسانه های غربی 
به ایران آغاز شد و تالش کردند تا تهدیدی جدی از ایران برساخته شود و با شکست اقدام نظامی 
امریکا به منظور آزادی گروگان ها در اردیبهشت 1359 که به واقعۀ طبس معروف است، این فرایند 

شدت بیشتری پیدا کرد )مهدی زاده و میرحسینی، 1396: 155(.
ایران هراســی در طــی جنگ تحمیلــی عراق علیه ایران به اوج خود رســید. بســیاری بر این 
اعتقادند که آمریکا از طریق جنگ تالش نمود تا قابلیت های ساختاری را در روند مقابله با جهان 
غرب به حداقل ممکن برســانند. کشورهای غربی تالش همه جانبه ای به انجام رساندند تا قدرت 
استراتژیک عراق را افزایش داده و از سوی دیگر، قابلیت های ایران برای مقابله با تهدیدات جهان 
غرب را کاهش دهند. در این ارتباط، بسیاری اعتقاد دارند که حملۀ نظامی عراق علیه جمهوری 
اسالمی ایران را می توان نمادی از جنگ نیابتی دانست؛ جنگی که از سوی عراق و بر اساس منافع 
آمریکا شــکل  گرفته بود )متقی، 1387: 16(. رژیم بعث عراق تجاوز به جمهوری اسالمی ایران 
را با موضوع ایران هراســی گره زد و از آن به عنوان جنگ میــان اعراب و ایرانیان نام برد. تبلیغات 
غرب تالش داشــتند تا نیات تهاجمی ایران را ابتدا برای کشــورهای مجاور ایران و ســپس برای 
کل جهان تهدیدی جدی معرفی نمایند و در این راســتا اهداف خود را دنبال می کردند؛ درواقع 
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هنگامی که دیگران معتقد به نیات تهاجمی از سوی طرف مقابل باشند، هراس آنان بیشتر شده و 
تالش بیشتری برای محدود کردن آن صورت خواهند داد. منطق چنین رفتاری روشن است؛ زیرا 
ازآنجاکه متقاعد کردن دولت مهاجم برای دســت برداشتن از سیاست های تهاجمی غیرممکن به 
نظر می رسد، تنها راه باقی مانده، تشکیل ائتالفی برای محدود کردن آن است )شریعتی نیا، 1389: 
196(. مهم ترین هدف دشمنان انقالب از مؤلفۀ ایران هراسی، ایجاد یک فضای انزوا برای انقالب 

اسالمی است.
امام خمینی با توجه به تبلیغات ســوء دشمنان انقالب و تالشی که دشمنان برای ایجاد هراس 
بین ملت های منطقه از طرف انقالب اســالمی ایجاد می کردند، تالش داشــتند تا در شکل بندی 
مفهوم صدور انقالب توجه ویژه ای داشــته باشــند. مفهوم صدور در اندیشــه امام خمینی نه تنها 
دخالت در سرنوشت و امور ممالک دیگر نیست، بلکه به معنی اشاعه و ترویج تفکر ظلم ستیزی و 
استکبارستیزی در بین ملل مستضعف و اسالمی است. با توجه به بنیان های شکل گرفته در مفهوم 

صدور انقالب اسالمی، امام خمینی می فرمایند: 
مــا که می گوییم »انقالبمان را می خواهیم صادر کنیم«، می خواهیم این را صادر 
کنیم، می خواهیم این مطلب را، همین معنایی که پیدا شــده، همین معنویتی  که  
پیدا شــده  است  در ایران، همین مسائلی که در ایران پیدا شده، ما می خواهیم این 

را صادر کنیم )امام خمینی، 1389، ج 13: 90(.
 همچنین در مورد آرمان های صلح طلبانۀ صدور انقالب در بین ملت ها می فرمایند: 

ما می خواهیم بین ملتها و دولتها آشتی بدهیم. دولتها اگر توجه بکنند و یا مطالعه 
کننــد وضع ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعی دارد، گمان  ندارم  که  

آنها تحت  تأثیر واقع  نشوند  )امام خمینی، 1389، ج 13: 96(.
امــام خمینی حتی جنگ بیــن ایران و عراق را جنگ دو دولت معرفــی نمی کردند و اعتقاد 
داشــتند به وجود آمدن این جنگ به کمک قدرت های استکباری و هدف از آن نیز از بین بردن 
انقالب اسالمی است و این جنگ را جنگ اسالم و کفر معرفی  کرده و پیروزی در جنگ علیه 
»کفار« را پیروزی تمام مسلمانان و انسان های حق جو می دانست. به طوری که در پیامی تصریح 

می کند:
شــما اآلن از تمام اطراف دنیا هدف هســتید؛ یعنی، این انقالب اســالمی ایران 
همچــو در دنیا چهره پیدا کرده اســت کــه همه قدرتهای بزرگ را به وحشــت 
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انداخته اســت که مبادا این انقالب به آن چهره واقعی که دارد، همه جا توجه به 
آن بکننــد و یك وقت ابرقدرتها ببینند که ممالك  اســالمی  و ممالك  دیگر هم  از 
دست آنها رفت. از این جهت، کوشش می کنند، به همه قوا کوشش می کنند که 
اینجا، که هسته مرکزی این انقالب و نهضت اسالمی است، اینجا را بکوبند )امام 

خمینی، 1389، ج 15: 369(. 
 با توجه به روند تبلیغاتی که در مورد انقالب اســالمی و پیامدهای آن و ایجاد نگرانی در بین 
ملت های منطقه به وجود می آوردند، امام خمینی در همان سال های اول انقالب با ترسیم اهداف 

انقالب اسالمی تصریح  نمودند که:
اینکــه می گوییــم باید انقالب ما به همه جا صادر بشــود، این معنی غلط را از او 
برداشــت نکنند که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین 
را از خودمــان می دانیم... معنی صدور انقالب  ما این  اســت  که همه ملتها بیدار 

بشوند و همه دولتها بیدار بشوند )امام خمینی، 1389، ج 13: 281(.
 امــام خمینی برای دیدگاه افراطــی صدور انقالب با طرح موضوعاتــی چون معرفی صحیح 
اســالم با تبلیغات، عمل مطابق با اســالم، عمل و اخالق، شناســاندن انقالب به دنیا، دعوت به 
اســالم و صدور ارزش های انسانی، آشناسازی مســتضعفان با حکومت عدل اسالمی را عامل و 
مالک هایی برای صدور انقالب دانســته اند. )اردکانــی،1386: 123(. در رویکرد امام خمینی، 
صدور انقالب انتقال ارزشــمند یک نهضت دینی است که در چهارچوب بنیان فکری و مکتب 
اســالمی شــکل  گرفته اســت و نوید آزادگی و رهایی را به ملت دربند و تحت اســارت اسالمی 
می دهد و توجه به این مفاهیم دقیقًا نقطۀ برعکس تبلیغات علیه انقالب اسالمی بوده است و  امام 
کید بر این مفاهیم تالش می کردند تا ملت ها و دولت های حق جو در دام توطئه های تبلیغات  بــا تأ

دشمن قرار نگیرند.

5-3-2. اسالم هراسی

اسالم هراســی به اصطالح، ایجاد هراس و نفرت برنامه ریزی شده از اسالم و مظاهر اسالمی و در 
نتیجه رواشــمردن گونه های مختلف تبعیض، خشونت و اعمال محرومیت اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و ارتباطی علیه مسلمانان )اعم از اقلیت های مقیم یا جوامع اسالمی( و نهادها و سازمان های 
ذی ربط اســت )عیســی زاده، 1397: 127(. همچنین پدیده ای پیچیده و چند بعدی اســت که 
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با مؤلفه های فراوان سیاســی، فرهنگی، روانشــناختی، اجتماعی و عقیدتی ســرو کار دارد که در 
هر حوزۀ جغرافیایی وضعیت خاصی یافته اســت )صادقی، 1398: 51(. اسالم هراسی اگرچه در 
سال های گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است، اما چگونگی شکل گیری آن در تقابل شرق 

و غرب و غیریت سازی این دو تمدن نهفته است.
راهبرد اسالم هراسی که در دو سدۀ اخیر و با ضعف و کاستی جوامع اسالمی کمتر در جهان 
غرب نمود و برجستگی داشت، از نیمه دوم قرن بیستم و با وقوع جنبش های آزادی خواهی اسالمی 
و مهم تر از همه انقالب اســالمی ایران تشدید شــد. وقوع انقالب اسالمی که با شگفتی و بهت 
جهانیان و باورها و آموزه های دینی مالزم بود، جهان غرب را به تکاپو و تقابل با آن واداشــت؛ به 
همین دلیل بود که غرب، پیروزی انقالب اسالمی را خطری عمده از جانب تمدن اسالمی برای 
خود پنداشــت و ابعاد گسترده رسانه ای غرب ســعی در شکل دهی افکار عمومی ضد این پدیده 
نوین داشــت )آجیلی و قاســمی، 1394: 131(. در نگاهی کلی، عمدۀ اقدامات اسالم هراســانۀ 
کشــورهای غربی را می توان در نوع دیدگاهشان در قبال فرهنگ و ارزش های برخاسته از انقالب 
اســالمی خالصه کرد. فرهنگ اسالمی به عنوان مجموعه ای از عقاید، باورها، ارزش ها، آداب و 
رســوم، الگوها و شــیوه های عمل است که منبعث از شریعت اســالم است )میرمحمدصادقی و 

حاجی مینه، 1397: 135(.
 رســانه های غربی با ایجاد یک فضای مملو از خصومت و تقابل خشــونت آمیز و به خصوص 
تبلیغ بر اجتناب ناپذیر بودن این تقابل خشونت آمیز تالش می کردند با توجیه و تشدید این اختالف، 
مفروضــات دهشــتناکی را در تبلیغات خود ترســیم  نمایند. قدرت های غربی با برجســته نمودن 
مفاهیمی چون خشــونت و عدم برابری و ســایر مصادیق مشــابه به ایجاد یک دوگانگی جدی و 
تهدیدآمیز بودن اســالم تالش می کردند. در این رویکرد نســبت به اســالم از برخی اندیشمندان 
نیــز کمک  خواســتند. آمریکایی ها انبوهــی از نگرش های منفی دربارۀ جهان اســالم دارند که 
توســط رســانه های گروهی تقویت و زنده نگاه داشته می شــود. این دیدگاه ها نقش عمده ای در 

سیاست گذاری ایاالت متحده نسبت به کشورهای مسلمان و غرب دارد )متقی، 1387: 220(.
از دیدگاه متفکران غربی نیز اســالم همواره متعلق به شرق دانسته شده و سرنوشت خاص آن 
در ســاختار عمومی مطالعات شرق شناســی این بوده است که نخست امری یکپارچه و یکدست 
تصور گردد و دوم با دشــمنی وحشــت خاصی به آن نگریســته شود )ســعید، 1377: 45(. در 
این فرآیند یک نوع »دیگر بودگی« مســلمین از نظر مســیحیان و برترانگاری خود که ریشــه در 
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آموزه های کلیسا دارد، عامل اصلی اسالم هراسی غربی هاست )ناصری، 1388: 123(.
اواخر دهه هفتاد میالدی، ایران به عنوان محور اصلی »نمایش اســالم در رســانه های غرب« 
مطرح شــد. انقالب ایران، جنبشی که در چنین مقیاس وســیعی بعد از انقالب بلشویکی روسیه 
در اکتبر 1917 به این ســو بی سابقه بود، به رهبری آیت الله خمینی و »با مشارکت و خروش عظیم 
مردم« رژیم شاهنشاهی را سرنگون ساخت؛ حکومتی که شدیدًا تحت حمایت و پشتیبانی آمریکا 
قرار داشــت و مهم ترین متحد آن در منطقه به شمار می رفت. در این مقطع بحرانی، تصاویر رهبر 
انقــالب ایران، وســایل جمعی را قبضه کرده بود. رســانه های غرب بــدون اینکه مطلب درخور 
توجهی در خصوص شخصیت و ماهیت انقالب ایشان انتشار دهند، همواره }با نگاهی سطحی{ 
ســعی داشتند وی را فردی سرســخت، انعطاف ناپذیر، قدرتمند و عمیقًا عصبانی از سیاست های 
آمریکا معرفی کنند )ســعید، 1377: 47(. تا پیش از پیروزی انقالب اســالمی در ایران، جدایی 
دین از سیاســت یا همان سکوالریسم ایده کاماًل پذیرفته شده ای در سراسر دنیا بود. شدت تفکر 
سکوالریسمی و عاری انگاشتن دین از هرگونه کارکرد سیاسی و اجتماعی به حّدی بود که حتی 
در کشــورهای اسالمی نیز گروه های مبارز مسلمان حرکت های مبارزاتی خود را اغلب با الهام از 
اندیشه های ملی گرایانه، سوسیالیستی یا کمونیستی انجام می دادند )بیگی، 1389: 183(. انقالب 
اســالمی هویتی جدید به تمامی فعالیت های مبارزاتی در فضایی جدا و متفاوت از شــرق و غرب 
بخشید که همین هویت در تبلیغات علیه انقالب اسالمی مورد هدف قرارگرفته بود. امام خمینی 

در مورد بی اثر ماندن این تبلیغات سو می فرمایند:
دیگر امکان ندارد از تبلیغات ســوئی که در همه کشورهای خارجی و مخالف با 
اســالم انجام می گیرد در این  ملت  اثر بکند. و من  امیدوارم  که در ملتهای دیگر 
هم این تبلیغات سوء اثر نکند و این بوقهایی که بر ضد کشور ما و بر ضد انقالب 
اســالمی ما به راه افتاده است و از ترس اینکه مبادا این انقالب به جای دیگر هم 
ســرایت بکند در دســت و پا افتاده اند، من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه 
داشــته باشــند که تمام این تبلیغات برای این است که اسالم را در همین جا خفه 
کنند و نگذارند اسالم به آن معنایی که هست، به آن معنای »ال شرقیه و ال غربیه« 

در جاهای دیگر هم پیاده بشود )امام خمینی، 1389، ج 15: 148(.
مقوله استقالل طلبی، استکبارستیزی و مقاومت ایرانیان در برابر سلطه گری قدرت های بزرگ 
اســت که در زمرۀ بنیادی ترین ارزش های انقالب اسالمی به شمار می آیند و در ارتباط تنگاتنگ 
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باارزش های دیگــری همچون آزادی، عدالت، جهاد، ایثار و شــهادت منظومۀ گفتمانی انقالب 
اسالمی را هویت و معنا بخشیده اند )حال زاده، 1391: 74( که دشمنان انقالب از طریق تبلیغات 
خــود تالش می کردنــد با ایجاد یک فضای و تأثیرگذاری منفی بــر مخاطبان خود، نوعی یأس و 
نگرانی از انقالب اســالمی ایران را نشان دهند که بتوانند چنین صفاتی را در سراسر جهان ترویج 

نمایند.
ایجــاد ائتالف بر پایۀ  یک تقابل ایدئولوژیکی برای محــدود کردن قدرت ایران با این هدف 
شــکل گرفت که معتقد بودند ایران برای گســترش نفوذ خود در عراق، یمن، بحرین و ســوریه 
می کوشد؛ بنابراین اعتقاد این ائتالف دو عامل نخست تاریخ )امپراتوری عظیم و باشکوه گذشته( 
و دوم ناسیونالیســم )پارســی گرایی( که با پیروزی انقالب اســالمی ُبعد مذهبی و ایدئولوژیکی 
)شــیعه( هم به عنوان عامل سوم به آن اضافه شد، ســه محرک اصلی چنین سیاستی در جمهوری 
اســالمی به شــمار می آیند )علی زاده و میرحسینی، 1396: 158(. بر اســاس این تبلیغات منفی، 
ساختار سیاسی اسالم با رنگ و بویی ایدئولوژیک تهدیدی برای این کشورها معرفی شده و همۀ 
اقدامات برای ایجاد و افزایش نگرانی کشورهای منطقه انجام شده است. امام خمینی معتقد بود:

همه رسانه های  گروهی ، ایران  را مورد حمله  قرار داده اند. البته آنها خوب می دانند 
که انقالب ایران اگر به همه جا برســد، فاتحه آنها خوانده می شــود و دست آنان 

کوتاه می گردد )امام خمینی، 1389، ج 18: 196(. 
توجه به انقالب اسالمی و تالش در معرفی نامناسب آن به دنیا از دغدغه های امام خمینی بود 
که در موارد بی شــماری به آن اشــاره می کند و راهکار آن را بیداری ملت ها و مراقبت از تبلیغات 

سوء می داند.
 امــروز کارهــای ایران مورد توجه  دنیــا و خبرگزاری ها و مطبوعــات و رادیوها و 
تلویزیون هاســت و همه آنها مراقب هســتند که چیزی پیدا نموده و با اضافات و 
دروغپردازی ها به جمهوری اســالمی صدمه وارد سازند و با مصاحبه های صد در 
صد دروغ با افراد مغرض یا اظهار نظرهای بی مورد درباره افراد، می خواهند اذهان 
مردم را منحرف سازند. و یکی از چیزهایی که زیاد روی آن تبلیغ می کنند مسئله 
انقالب و اسالم است چرا که مسّلم است اگر اسالم رشد پیدا کند جلوی خائنین 
را می گیرد. و اگر ما می گوییم که انقالب باید صادر بشــود، یعنی اسالم باید در 

همه جا رشد پیدا کند )امام خمینی، 1389، ج 17: 13(.
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5-3-3. شیعه هراسی

تشــدید اختالفات قومی و مذهبی از راه کارهای اصلی دشــمنان انقالب برای ایجاد اختالف و 
تشــدید آن اســت و می توان گفت از برنامه هایی بود که جزء اولویت هــای تبلیغات علیه انقالب 

اسالمی به شمار می رود.
 تصورات و برداشت های ویژه ای در مورد اسالم و مسلمانان ترویج می شود که در چهارچوب 
آن ها به مســلمانان به مثابۀ گروهی اســتثنایی و دارای گرایش به خرافات، جمود فکری، خشونت 
و ترور و درعین حال ســلطه نگری نگریسته می شود، اما سهم آن در رشد و پیشرفت تمدن بشری 
نادیده گرفته می شود. پدیده اسالم هراسی در جهان غرب ریشه دوانیده و عمدتًا در آنجا فرصت 
ظهور پیداکرده و از عوامل مهم سوءتفاهم و ناسازگاری مسلمانان با غیرمسلمانان به شمار می رود 

)عیوضی و فالح حسینی، 1396: 82(.
با پیروزی انقالب اســالمی ایران، ارزش ها و هنجارهایی که با منافع غربی ها تعارض داشــت 
مطرح شــد و همچنین با وقوع انقالب اســالمی ایران افق های جدیدی به روی شــیعیان گشوده 
شــد و شــیعیان به عاملی مؤثر در تحوالت منطقه ای و جهانی تبدیل شدند )کشاورز و همکاران، 
1396: 10(. یکــی از مهم ترین عوامل نگرانی غرب از انقالب اســالمی، پیوند معنوی شــیعیان 
جهان و مطرح شــدن اسالم سیاسی در میان شیعیان است. سیاســی شدن شیعیان در شرایطی که 
اکثر آنان در منطقه حســاس و ژئوپلیتیکی ســاکن هســتند و می توانند در سیاســت های منطقه و 
جهان تأثیرگذار باشــند، هراس غرب و دولت های غربی را برانگیخته است )کشاورز و همکاران، 
1396: 14(. فرهنــگ ایران نیز با خاصه هایی چون تشــیع، ایرانیــت و فرهنگ انقالبی به صورت 
طبیعی با ویژگی های فرهنگی دیگر متفاوت است. تفاوت های مذهبی و دعاوی برآمده از پیدایش 
جریان هــای ملی گرایانــه افراطی در جهان عرب به نقش فرهنــگ در روابط ایران و جهان عرب 
اشــاره دارد )احمــدی، 1389: 64(. ولی این تفاوت با اقدامات و روند شیعه هراســی در بســتر 
دشمنی با انقالب اسالمی موجب ایجاد هراس و کشمکش بین ایران و ملت های منطقه و مسلمان 
شــده و به ایجاد یک فضای هراس و نگرانی و در حالت کلــی ایجاد زمینه دوری بین ملت ها و 
دولت های منطقه منجر گشــته اســت. دشــمنان انقالب تالش می کردند با اســتفاده از ابزارها و 
شیوه های مختلف تبلیغاتی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی با شدت بیشتری دنبال گردید، این 

تفاوت فرهنگی و مذهبی را در محور تبلیغات سوء خود علیه انقالب اسالمی قرار دهند.
درواقع شــیعه و فرهنــگ مخصوص به آن به عنوان یکی از ویژگی هــای جامعه ایرانی و یکی 
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از شــاخص های هویتی ایران به شــمار می رود. پیروزی انقالب اســالمی با ایدئولوژی شــیعی و 
با ماهیت مذهبی مخصوص به خود که منبعث از عناصر شــیعه هســت، در شــکل بندی ساختار 
برآمده از انقالب اســالمی تأثیر بســیاری داشــته است. دشمنان انقالب اســالمی با بازپروری و 
بزرگنمایی خطر شــیعه در کشورهای عربی، وجود عناصر شــیعه در انقالب اسالمی را تهدیدی 

برای کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اهل تسّنن قلمداد کردند. امام خمینی می فرمایند: 
می دانیــد که همه، انقالب  مــا را در خارج  بر خالف آنچه که هســت منعکس 
کرده اند. بتدریج باید ما انقالب خودمان را به خارج به نحوی که هســت صادر 
کنیم. به آن نحوی که هست منعکس کنید )امام خمینی، 1389، ج 13: 190(.

 و مهم ترین گام دشــمنان در این راه را نوعی ابهام آفرینی و ســردرگم کردن مردم با تبلیغات 
دروغ می دانند و اشاره می کنند: 

چه بســا تحت تأثیر تبلیغات دامنه دار رســانه های گروهی دشــمنان اسالم و ایران 
قرار گرفته اند که از هر صبح تا شــام بسیاری از وقت خود را صرف دروغ پردازی 
درباره اسالم و ملت ایران و دست اندرکاران خدمتگزار این کشور مظلوم کرده و 
می کنند و مردم بپاخاسته این مرز و بوم را به غیر از آنچه هستند معرفی می کنند، 
که شــاید به واسطه این تبلیغات بسیاری از مردم مسلمان  جهان  یا باور نموده  یا در 

ابهام  به  سر برند )امام خمینی، 1389، ج 20: 95(.
 با اینکه شیعه هراسی ترفندی تبلیغاتی در کشورهای خاورمیانه و چالشی مهم برای کارآمدی 
دیپلماســی ایران در منطقه به شــمار می رود، بهترین راه مقابله با این ترفندها اســتفاده هوشمندانه 
از دیپلماســی فرهنگی اســت )صادقی، 1398: 64(. امام خمینی با توجه به اهمیت این مسئله در 

رویارویی و بی اثر کردن تبلیغات سوء دشمنان فرمودند:
ما که می گوییم می خواهیم  انقالبمان  را صادر کنیم ، نمی خواهیم با شمشیر باشد 

بلکه می خواهیم با تبلیغ باشد. 
اشــخاصی که گاهی مطالبی گفته انــد و متوجه به مطالب هســتند، می خواهند 
جمهوری اســالمی را به هم بزننــد. و ما از اول گفتیم می خواهیــم  انقالبمان  را 
صادر کنیم . صدور انقالب به لشکرکشــی نیست، بلکه می خواهیم حرفمان را به 

دنیا برسانیم )امام خمینی، 1389، ج 18: 72(.
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6. نتیجه گیری
با پیروزی انقالب اسالمی، تالش های دشمنان انقالب اسالمی برای معرفی چهره ای نامناسب از 
انقالب اســالمی و اهداف آن موجی از نگرانی و هراس را در بین ملت ها و دولت های منطقه و 
جهان به وجود آورد. دشمنان با تبلیغات سوء علیه انقالب که با تشدید اختالفات بین دولت ها و 
ملت ها همراه بود، تالش می کردند که فضای بعد از پیروزی انقالب اســالمی را برای دولت های 
منطقه فضایی سراسر خشونت آمیز و توأم با تضادهای سیاسی و اجتماعی معرفی نمایند. با پیروزی 
انقالب ایران، پدیده ایران هراســی بــا مؤلفه های هراس از قدرت تهاجمی ایران، اسالم هراســی و 
شیعه هراســی وارد مرحله حادتری گردید. ایران هراســی و متعاقب آن اسالم هراسی و شیعه هراسی 
که با پیروزی انقالب اســالمی وارد مرحله جّدی تری شــده بود، با اهــداف منطقه ای و جهانی 
تالش می کردند تا تفاوت های فرهنگی و سیاسی را در منطقه به مرحله تنش با ملت ها و دولت ها 
تبدیــل کنند. امــام خمینی با توجه به این تالش دشــمنان انقالب، رویکــرد فرهنگی انقالب را 
در حساس ترین مسئله فرامرزی انقالب اســالمی، یعنی صدور انقالب موردتوجه قرارداد. ایجاد 
بحران هایی برای ضربه به انقالب اسالمی عالوه بر تبلیغات سوء از جمله اقدامات عملی دشمنان 
انقالب اسالمی برای شکست ارزش های انقالب اسالمی بود. امام خمینی با توجه به ارزش های 
کید بر مهم ترین مفاهیم مشترک فرهنگی تالش  نمود تا با این رویکرد، پدیدۀ  فراگیر انقالب و تأ
ایران هراســی را که به شدت در منطقه به کار گرفته شده بود، بی اثر نماید. چنانچه جنگ تحمیلی 
عــراق با ایران که با حمایت کشــورهای غربی و در رأس آن آمریکا شــکل گرفت، اقدامی علیه 
توسعه طلبی و ارزشهای فرهنگی جامعه ی ایران و همچنین در راستای پروژه شیعه هراسی بود که 
مقابلۀ با آن از ســوی حضرت امام به عنوان جنگ تمام عیار اســالم در برابر استکبار معرفی شد؛ 
رویکــردی که بــا توجه به جهان بینی الهی امام خمینی باهدف اتحاد همۀ مســلمانان و ملت های 

کید بر ارزش های اسالمی و انسانی دنبال می گردید. تحت ظلم و با تأ
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