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پیشگفتار
انقالب اسالمی ایران ماهیتی جهانی دارد .رریکرد جهانی رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امرام
خمینی(ره) موجبات پیررزی انقالب اسالمی را در ایران فراهم ساخته ر نظام جمهروری اسرالمی
نخستین دستاررد بزرگ پیررزی انقالب اسالمی ایران اسرت .اسرتمرار جریران بیرداری بخرش ر
جنبش آفرین انقالب اسالمی در سایر جوامع ر کشورهای جهان ،موجبات استقرار نظامات نروین
مبتنی بر فرهنگ ر ارزشهای اسالمی فراهم میسازد.
مبنای ارتباطات بین المللی اسالمی برای گسترش ر توسعه انقالب اسالمی در اندیشه رهبری این
انقالب ،ارائه الگویی الهام بخش برای مبارزه با مستکبران ر استقرار نظرام جمهروری اسرالمی در
اقصینقاط جهان میباشد.
امام خمینی(ره) میفرمایند« :مسئوالن ،باید بدانند که انقالب ما محدرد به ایران نیست .انقرالب
مردم ایران نقطه شررع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت حجت ارراحنا فدا اسرت.
()1369/1/1
ایشان علیرغم خشم ر مقابله همه جانبه دشمنان انقالب اسالمی در ارج هجوم رحشیانه ر خونین
جبهه استکبار جهانی در جنگ تحمیلی تصریح میکنند" :ما بره تمرام جهران تجربرههایمران را
صادر میکنیم ر نتیجه مبارزه ر دفاع با ستمگران را بدرن کوچکترین چشمداشرتی بره مبرارزان
راه حق انتقال میدهیم ر مسلما محصول صدرر این تجربهها ،جز شکوفههای پیررزی ر اسرتقالل
ر پیاده شدن احکام اسالمی برای ملت های دربند نیست .ررشنفکران اسرالمی همگری برا علرم ر
آگاهی باید راه پرفراز ر نشیب دگرگون کردن جهان سرمایهداری ر کمونیسم را بپیمایند ر تمرام
آزادیخواهان باید با ررشنبینی ر ررشن گری ،راه سیلی زدن بر گونره ابرقردرتهرا ر قردرتهرا،
خصوصا آمریکا را برای مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسالمی ر جهان سوم ترسیم کنند.
من با اطمینان میگویم اسالم ابرقدرتها را به خاک مذلت مینشاند .اسالم موانع بزرگ داخرل ر
خارج محدرده خود را یکی پس از دیگری برطررف ر سرنگرهای کلیردی جهران را فرتح خواهرد
کرد)1361/5/6( ".

جمهوری اسالمی ایران در عرصه دفاع مقدس در مقابل استکبار جهانی به الگویی نوین از دفاع ر
جنگ غیرمتقارن مردم پایه اعتقادی دسرت یافرت ر ایرن الگرو ،الهرامبخرش حرزب ال لبنران ر
مقارمت اسالمی فلسطین شد ر پیررزی ر عزت اسالمی ر خواری ر ذلت دشمنان اسالم را در پی
داشت.
کارکرد اصلی نظام ارتباطات بینالمللی اسالمی باید نهادینه سازی الگوهای برگرفته از اسرالم در
عرصههای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ر اقتصادی باشد تا بسترهای الزم بررای گسرترش انقرالب
اسالمی ر استقرار نظام نوین جهانی فراهم گردد .چنین کارکردی از اندیشه امام(ره) مرنعکس در
فراز زیر بدست میآید:
«ما میخواهیم یک الگویی از اسالم در عالم رلو یک الگوی ناقصی باشد نشران بردهیم کره همره
عقالی عالم ،همه ملتهای مظلوم بفهمند که اسالم چی آررده ر میخواهد در دنیرا چره بکنرد».
()1361/6/9
بدین منظور ایشان اعالم میدارند« :من به صراحت اعالم میکنم که جمهوری اسالمی ایرران برا
تمام رجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر جهان سرمایهگذاری میکنرد .دلیلری
هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیرری از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند ر جلروی
جاهطلبی ر فزرنخواهی صاحبان قدرت ر پول ر فریب را نگیرد)1366/9/19( ».
ارتباطات بین المللی اسالمی باید بر محور الهام بخشی انقالب اسالمی ر قردرت منطرق اسرتواری
که موجبات پیررزی آن را فرراهم سراخته اسرت ،مستضرعفین جهران ر بخصروص مسرلمانان را
مخاطب قررار داده ر مبرانی ر اصرول اسرالم نراب محمردی(ص) را در سراخت حیرات طیبره برا
استکبارستیزی ر از میان برداشتن نظامات کفر ر شرک جهانی ر استقرار نظامات اسالمی مبتنری
بر تجارب گرانقدر جمهوری اسالمی ر رهبری رلی فقیه به گونهای رسا اعالم دارد.
نظام ارتباطات بینالملل اسالمی ،یکی از نظامات اصلی در شرکلگیرری جبهره فرهنگری انقرالب
اسالمی است .این نظام که شامل مجموعهای از دستگاه ها ر نهادهای فرهنگی درلتری ر عمرومی
غیردرلتی ر مردمی می باشد باید از انسرجام براالیی برخروردار باشرد ترا بتوانرد در مقابرل جبهره
فرهنگی ضدانقالب اسالمی نه تنها مقابله کارساز کند ر هجوم نرم ر همه جانبه آن را خنثی کند
بلکه با پشتوانه فرهنگ ر تفکر انقالبی اسالم ناب محمدی(ص) آن جبهه را به هزیمت رادار کند.
بدیهی است ارتباطات بینالملل اسالمی محدرد به فعالیتهای فرهنگری نمریشرود بلکره حروزه
اقتصادی ،سیاسی ر اجتماعی را نیز در برر مری گیررد .منتهری خرط مقردم ایرن ارتباطرات بایرد
فعالیتهای فرهنگی باشد.
ساماندهی نظام ارتباطات فرهنگی بین الملل اسالمی ،موضوع این نوشتار میباشد که برا حمایرت
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ر همکاری گررره اندیشره ر مطالعرات فرهنگری دانشرکده

فرهنگی ر اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع) تألیف شده است .برای ساماندهی ایرن نظرام ،بایرد
نقصانها ر آسیب های موجرود ر عردم انسرجام الزم در آن بره خروبی شناسرایی شرده ر از بعرد
ساختا ری به مهندسی مجدد آن پرداخته شود .تالش شده است که این مهم مورد کنکراش قررار
گرفته ر راهکارهای مناسب ارائه شود.
انتظار است راهکارهای ارائه شده مرورد توجره ر اسرتفاده مردیران ر کارشناسران دسرتگاه هرای
فرهنگی حوزه ارتباطات فرهنگی بین الملل اسالمی قرار گرفته ر با نگاه راهبردی مبتنی بر تجربه
گرانقدری که دارند غنای این مجموعه را با نقدرنظر خود ارتقاء بخشند.
"رمن ال التوفیق"
دکتر مهدی ناظمی اردکانی
هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

