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آيت اهلل  العظمی خامنه ای و منزلت امام خمینی)ره( و
 انقالب اسالمی در بیداری اسالمی

محمودرضا صنم زاده1
چكيده

بيداری اس��امی مهجوريت زدايی از دين يا باز پيرايی و واخوانی گزاره ها و آموزه های 
اس��امی از اجمال و ابهاماتی اس��ت كه بر س��يمای دين نشسته اس��ت. از سوی ديگر 
ش��كل گيری انقاب اس��امی ايران به رهبری ام��ام خمينی)ره( با احي��ای نظريه ی 
»واليت فقيه« و سياس��ت استكبار س��تيزی را می توان نقطه  اوج اين بيداری دانست. 
آيت اهلل العظم��ی خامنه ای نيز ب��ه عنوان زعيم انق��اب، خود صاح��ب مبانی نظری و 
ديدگاه های نوينی در باب بيداری اسامی می باش��ند. لذا اين مقاله در تاش است تا با 
روش توصيفی و با استناد به بيانات رهبر معظم انقاب، ضمن ارائه  مقدماتی، به اين سؤال 
بپردازد كه انقاب اسامی و رهبر كبير آن امام خمينی)ره( در منظومه  فكری و نظريه  

بيداری اسامی ايشان، دارای چه جايگاه و نقشی است؟
از نتايج اين مقاله اين است كه امام خمينی)ره( و انقاب اسامی از مؤلفه های اصلی 
بيداری اسامی در منظومه  فكری آيت اهلل خامنه ای بوده و ايشان امام)ره( را »بهترين 

1. كارشناس ارشد انديشه سياسی در اسام
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ش��اخص« و »كوثری الهی« می نامند كه آغازگر جريان بيداری اس��امی بودند. رهبر 
انقاب به امام خمينی)ره( به منزله  يك »اسوه« می نگرند كه »عمل احسن« برای همه  
مصلحان و بيدارگران، پيروی از ايشان در عمل و نظر است. و از طرف ديگر ويژگی هايی 
را در مورد انقاب اسامی كه در ارتباط با بيداری اسامی قرار می گيرد از جمله استقامت 

و ايستادگی، مردم ساالری، عدالت اجتماعی، استكبارستيزی و... را برمی شمرند.
کليد واژه ها: امام خمينی)ره(، آيت اهلل خامنه ای،  انقاب اسامی، بيداری اسامی.

مقدمه
وقوع انقاب اس��امی در ايران آغاز م��وج و حركتی بود كه از آن به بيداری اس��امی 
تعبير شده است. موج بيداری اسامی كه امروزه ش��مال آفريقا و كشورهای خاورميانه 
را درنورديده، پيامد و ميراث انقاب اسامی ايران است كه از 34 سال پيش به رهبری 
امام خمينی)ره( ب��ه يادگار مانده اس��ت. رهبری ك��ه تأثيرش بر مس��لمانان از جنبه  
دينی و اسامی كم نظير است؛ به حدی كه در دنيای اس��ام و جهان غرب قرن هاست 
كه ش��خصيتی چون ايش��ان را نمی بينيم كه تا اين ان��دازه نهضت، اف��كار و عملكرد و 
راهبرد هايش در سطح جهان فراگير و تأثيرگذار باشد.1 از سوی ديگر زندگی بدون تجمل 
و آميخته با تقوا و اخاق اسامی ناب ايشان تأثيرات فراوانی بر مردم گذاشت، به گونه ای 
كه انسان های بسياری را به حركت بر ضد ظلم و ستم واداشت. امام خمينی)ره( تنها به 
امت و تمدن اسامی و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی مادی و معنوی نمی انديشيد، 
بلكه در فكر نجات همه  ملت ها و تمدن ها بود. پيام ايش��ان به پ��اپ و گورباچف گويای 
دغدغه  انس��انی و الهی وی در نجات انس��ان ها و فرهنگ هايی بود كه از مس��ير هدايت 
بشری خارج شده بودند.2 البته كه امام خمينی)ره( تأثيرات شگرفی در سطوح و ساحات 
گوناگون حيات بش��ری داش��تند ولی بهره گيری از دين و محوريت آن در ايجاد تحول 
اجتماعی مطلوب را بايستی مهمترين تأثير ايشان و انقاب اسامی بر ديگر مسلمانان 
و جنبش گران و بيداری خواهان عالم برشمرد. در حالی كه پيش از آن در فضای جهانی 
آكنده از ليبراليسم و كمونيسم � با محوريت دين زدايی از ساحات حيات بشری � كمتر 

كسی به توانايی دين در تحول آفرينی و پديد آوری انقاب ايمان داشت.3
با توجه به مطالب فوق و آثار انقاب اس��امی و انديشه های امام خمينی)ره( و با مهيا 

1. منوچهر محمدی، انقاب اسامی، زمينه ها و پيامد ها، 1387، ص45. 
2. حميد پارسانيا، حديث پيمانه، قم، معارف، ص376.

3. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1386، ص502.
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شدن برخی شرايط � كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت 
� موج بيداری اسامی در س��ال 1389 از تونس شروع 
شد و سراسر خاورميانه  عربی و شمال آفريقا را فراگرفت. 
اين م��وج بيداری اس��امی ك��ه همچنان ادام��ه دارد 
سبب ساز دگرگونی های عميقی در معادالت منطقه ای 
و بين المللی گرديد. همچنين نظريه  بيداری اس��امی 
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای س��رلوحه مناس��بی 
برای وحدت اس��امی و ب��ه عنوان منش��ور مبارزاتی و 

وحدت بخش جهان اسام تلقی می شود. 
حال بايد ديد كه انقاب اسامی و رهبر كبير آن امام خمينی)ره( در منظومه  فكری و 
نظريه  بيداری اسامی حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر فرزانه  انقاب اسامی دارای چه 

جايگاه و نقشی است.

تعریف بيداری اسامی
بيداری )يقظه(، ضد خواب است و در معنای فعال شدن هوش )آگاهی( به كار می رود 
و بيداری اسامی به مفهوم زنده ش��دن دوباره در پرتو اسام اصيل است؛ به بيان ديگر 
در معنای تجديد حيات اس��ام كه در كالبد فرد و جامعه به كار می رود كه در پناه آن، 
استقال، عدالت و همه  آموزه ها و ارزش های خداوند، بار ديگر زنده شده و حياتی دوباره 

می يابد.1
در تعريف ديگر می توان بيداری اس��امی را توجه و خواست ملت های مسلمان برای 
بازگشت به روش زندگی در فرهنگ اسامی دانس��ت. ميل بازگشت به مبانی و اصول 
اسامی، اكتفا نكردن به دين به عنوان يك مسلك اخاقی صرف و ورود دين به عرصه  
سياس��ت و اداره  جامعه و در يك كام، حاكم كردن اسام بر همه  شئون زندگی است.2 
به عبارت ديگر بيداری اسامی تحولی اس��ت حاصل از دميدن آگاهی و اراده در كالبد 
به خواب رفته  انسان ها و جامعه، به منظور حركت ارادی و آگاهانه آن در مسير كماالت 
فطری خويش در چارچوب نظم و نظام اس��امی كه نتيجه  آن، احي��ا و بازيابی هويت 

1. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامی و بيداری اسامی«، 1390، ص5.
http://www.rasekhoon.net/article/show-28627.aspx

2. مهدی يزدان پناه، »مجموعه  مقاالت كوتاه دانش��جويی با موضوع بيداری اس��امی«، تهران، دفتر مطالعات 
فرهنگی و برنامه ريزی اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 1390، ص19.

امام خمینی)ره( و انقالب 
اسالمی از مؤلفه های اصلی 
بیداری اسالمی در منظومه  
فكری آيت اهلل خامنه ای بوده 
و ايشان امام)ره( را »بهترين 
شاخص« و »كوثری الهی« 
می نامند كه آغازگر جريان 

بیداری اسالمی بودند
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فردی و جمعی، يعنی شناخت هويت مسلمانی، بازگشت به هويت جمعی واحد خويش 
و داراالسام است.1 و از اين رو می توان گفت اگر خواب برادر مرگ است، بيداری دست 
در آغوش زندگی دارد. پس »بيداری اسامی« اصطاحی است كه برای بيان جنبشی 
مبتنی بر آگاهی )نسبت به اصول رهايی بخش اسام(، عمل سياسی )اقدام برای تغيير 
ش��رايط موجود جهت نيل به وضع مطلوب( و بر بنياد اس��ام خواهی )مبنی بر اهميت 
و اولويت عنصر تكليف دينی بر منافع زودگذر پيرامونی( با هدف اس��تقرار نوعی نظام 
سياسی است كه برآمده از مبانی و مبادی معرفتی � هويتی اصيل دينی باشد. آنچه در 
خصوص بيداری اسامی نبايد ناديده انگاشته ش��ود، نقش بی بديل »مؤلفه ها و منابع 
فكری« است كه بر برتری معارف دينی در قياس با تأثيرات صرفاً اقتصادی، سياسی، و 
يا... اشاره دارد. از اين منظر»بيداری اسامی« وجهی فراملی )و در واقع جهانی( دارد كه 

آن را پديده ای جهان گرايانه معرفی می نمايد.2

ریشه ها و عوامل بيداری اسامی
بيداری اس��امی به عنوان پديده ای متأثر از نهضت فكری جمهوری اسامی در عصر 
حاضر، در قالب جنبش اجتماعی، سازمانی و نهادهای نظامی مدعی رخ نموده است. اين 
جريان در عرصه  منازعات سياس��ی و امنيتی عاوه بر اينكه موجوديت و نفوذ خود را به 
اثبات رسانده است، می رود تا به قدرت بامنازع نقش آفرين در سطح جهانی تبديل شود. 
در ظهور، قوام و توسعه  پديده  بيداری اسامی زمينه ها و عواملی چند دخيل بوده اند كه 

به مهمترين آن ها اشاره می شود:
1. ورود نس��ل جديد با ويژگی ه��ای انقابی به عرص��ه  منازعات كه فهم ريش��ه ای و 
واقعی تری از علل عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع خود به ويژه در 

حوزه  فكر و فرهنگ دارند؛
2. توجه به وح��دت دينی و بن مايه ه��ای ايدئولوژيك و درك درس��ت از راهبردهای 

قدرت های خصم و استكبار برای ايجاد گسست در جهان اسام؛
3. حوادث بيدار كنن��ده  منطقه ای و جهان��ی از جمله بحران فلس��طين، حوادث 11 
سپتامبر، اشغال عراق و افغانستان و راهبرد نبرد ايدئولوژيك غرب به محوريت امريكا كه 

با هدف تسلط بر جهان اسام انجام می شود، آثار چشمگيری بر بيداری اسامی دارند؛

1. محمد نواب، »امت در حركت«، سوره، 1385، ش27، ص63.
2. اصغر افتخاری، بيداری اسامی در نظر و عمل، تهران، امام صادق)ع(، 1391، ص29.



17
7

 و...
ره(

ی)
مين

م خ
 اما

ت
نزل

 و م
ای

منه 
 خا

می
عظ

هلل  ال
ت ا

آي
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
 پ

38
3 و 

ه 7
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

4. رشد و توسعه  وسايل ارتباط جمعی و تكامل شيوه های تبليغ اسام؛
5. عدم آزادی سياسی؛

6. وخامت اوضاع اقتصادی؛
7. افزايش نقش قدرت های منطقه ای و بين المللی؛

8. انقاب اسامی كه عامل عمده  بيداری اسامی است و نقش ويژه ای در بيداری ملل 
مسلمان ايفا كرده است. عوامل ذكرش��ده در مرتبه  كاركرد خود معلول علت العللی به 
عنوان انقاب اسامی هستند كه در سال 1979 در يك حركت متكی به اراده عمومی، 
تمامی زيرساخت های سياسی، اجتماعی، فكری و امنيتی كشورهای هژمون و عوامل 
مستبد وابسته به آنها را دگرگون كرد و در يك زايش تاريخی، الگويی مقتدر و هوشمند 

با مديريت كارآمد را به جريان ها و اذهان منتظر ارائه كرد.1

منزلت امام خمينی)ره( و انقاب اسامی در نظرگاه بيداری اسامی آیت اهلل 
العظمی خامنه ای

1. حضرت امام خمينی
يكی از مؤلفه هايی كه در انديشه  آيت اهلل العظمی خامنه ای نقشی محوری و كليدی در 
جريان بيداری اسامی دارد، حضرت امام خمينی)ره( می باشد. به واقع، حضرت آيت اهلل 
العظمی خامنه ای به بنيانگذار انقاب اسامی به منزله  يك »اسوه« می نگرند كه »عمل 
احسن« برای همه  مصلحان و بيدارگران، پيروی از ايشان در عمل و نظر است و رسالت 

اصلی خويش را تداوم و تعالی راهی می دانند كه آغازگرش امام)ره( بود.
ايشان، امام)ره( را »بهترين ش��اخص« و »كوثری الهی« می نامند2 كه آغازگر جريان 

بيداری اسامی بودند: 
اين فرزند گرامی و عاليقدر هم، خود يك كوثر شد؛ كوثر روح اللهی. يك 
نفر يك تنه وارد ميدان ش��د؛ با جاذبه های عظيمی كه خدای متعال به 
بركت خصوصيات ذاتی و اكتسابی در او قرار داده بود، دل ها را مجذوب 
خود كرد؛ دست ها و پاها را به حركت وادار كرد؛ مغزها را به انديشيدن 
انداخت و اين حركت عظيم را در اينجا، و نهضت عظيم جهانی و بيداری 
اس��امی را در دنيا به وجود آورد... بعد از اي��ن، راه امام و حكمت امام و 

1. غامرضا خواجه سروی، »نسبت انقاب اسامی ايران با بيداری اسامی«، فصلنامه مطالعات انقاب اسامی، 
ش28، 1391، ص99-100.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/3/14.
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مكتب امام و تفكر ام��ام، در دنيا نقش ها خواهد آفريد و نس��ل ها آن را 
آزمايش خواهند كرد.1 

بيداری اسامی به پرچمی می ماند كه توسط امام)ره( بر افراشته شد:
در حقيقت امام بزرگ��وار ما در اين نهضت عظيمی كه در كش��ورمان 
و در جهان اس��ام به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و برافراشته 
نگه داش��تند: يك پرچم عبارت اس��ت از پرچم احيای اسام؛ به عرصه 
آوردن اين قدرت عظيم و اليتناهی. پرچم دوم، پرچم عزت و سربلندی 
ايران و ايرانی. اين دو پرچم برافراشته به دس��ت قدرتمند امام بزرگوار 
ماس��ت. پرچم اول كه در حقيقت يك بعد از دع��وت امام و نهضت امام 
است، مربوط به امت بزرگ اسامی است. پرچم دوم هم اگر چه مربوط 
به امت ايران اس��ت، مربوط به ايران و ايرانی است، اما چون يك تجربه  
عملی از تحرك حيات بخش اسام است، برای امت اسامی اميدآفرين 
و حركت ساز است. چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه عملی بيداری 

اسام و تحقق اسام بود.2

تفاوت امام با مصلحان دیگر از منظر رهبر انقاب 
از منظر آيت اهلل خامنه ای، حضرت امام)ره( با مصلحان و بيدارگران ديگر تفاوت اساسی 

دارد؛ چرا كه مصلحان پرچم دعوت اسامی را به دوش گرفتند نه انقاب اسامی را:
مصلحان اس��امی و متفكرانی كه در يكصدوپنجاه س��ال گذش��ته، 
تحت تأثير عوام��ل گوناگون قيام كرده و پرچم دعوت اس��امی را احيا 
و تفكر اس��امی را بر دوش گرفتند � از قبيل سيدجمال الدين و محمد 
اقبال و ديگ��ران � با همه خدمات ارجمند و گرانبهايش��ان، همگی اين 
نقص بزرگ را در كار خود داش��تند كه به جای بر پا كردن يك انقاب 
اسامی، به يك دعوت اسامی اكتفا كردند و اصاح جوامع مسلمان را 
نه با قوت و قدرت انقاب، كه با تاش روش��نفكرانه و فقط با ابزار قلم و 
زبان جست وجو كردند. اين شيوه، البته ممدوح و مأجور بوده و هست؛ 
اما هرگز از آن، توقع نتايجی همچون نتيجه  عمل پيامبران اولوالعزم را � 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1378/7/9.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1388/3/14.
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كه سازندگان مقاطع اصلی تاريخ 
بوده اند � نبايد داش��ت. كار آنان، 
در ص��ورت صحت و مب��را ماندن 
از عيوب سياس��ی و نفسانی، تنها 
می توانست زمينه ساز يك حركت 
انقابی باش��د و نه بيش��تر. و لذا 
مشاهده می شود كه سعی و تاش 
بی حد و حصر مخلصان اين گروه، 
هرگز نتوانس��ته حركت معكوس 
و رو به انحطاط ملل مس��لمان را 
متوق��ف كند، يا ع��زت و عظمتی 

را كه آنان از آن نام می آورده و در آرزويش آه و اشك می افشانده اند، به 
مس��لمانان برگرداند يا حتی اعتقاد و باور اسامی را در توده های مردم 
مس��لمان تقويت كرده و نيروی آن��ان را در خدمت آن ب��ه كار گيرد. يا 
دامنه جغرافيايی اسام را گس��ترش دهد. و اين، به كلی از روش پيامبر 
عظيم الشأن اسام)ص( جدا است و اين بر هر كس كه اندكی تاريخ بعثت 

و هجرت رسول معظم )ص( را بداند، آشكار است.1 
لذا از اين منظر، امام)ره( را يك استثنا در تاريخ دانسته كه دست به انقابی بی نظير زد:

حقيقتاً امام بزرگوار ما يك استثنا در تاريخ ما و يك قله بلند در حركت 
ملت ايران بود... بزرگانی مثل مرحوم سيد جمال و تحول خواهانی كه در 
كشور ما يا حتی در جهان اسام بودند، كجا؛ اين مرد چند بعدی عميق 

حقيقتاً توصيف ناشدنی كجا.2
2. انقالب اسالمی 

گذش��ت ماه ها از جريان بيداری اس��امی ملت های منطقه و تحوالت بيدارس��از در 
كشورهای عربی، در خطر قرار گرفتن و س��قوط ديكتاتوری های دست نشانده غربی را 
در خاورميانه به دنبال داشته است. از اين رو، آنچه بيش از پيش واقعيت اين جريان ها 
را آشكار می سازد، اعتراف و اظهارنظر سران كشورهای غربی در خصوص سير حركت 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1369/3/10.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1384/3/10.

بیداری اسالمی تحولی است 
حاصل از دمیدن آگاهی و اراده 
در كالبد به خواب رفته  انسان ها و 
جامعه، به منظور حركت ارادی 
و آگاهانه  آن در مسیر كماالت 
فطری خويش در چارچوب نظم 
و نظام اسالمی كه نتیجه  آن، احیا 
و بازيابی هويت فردی و جمعی، 
يعنی شناخت هويت مسلمانی، 
بازگشت به هويت جمعی واحد 

خويش و داراالسالم است
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اين تحوالت و جنس خيزش و جنبش های اخير مردم منطقه اس��ت؛ واقعيتی كه روند 
الگوسازی انقاب اس��امی و تأثيرپذيری مردم مسلمان كش��ورهای منطقه از الگوی 
توانمندی تحت عنوان جمهوری اسامی ايران را نشان می دهد؛ موضوعی كه در ابتدای 
شكل گيری خيزش های اخير مردمی در خاورميانه و ش��مال آفريقا، توسط رسانه های 
وابسته غربی به گونه ای ديگر تعبير و تفسير می شد. اما آنچه امروز از اظهارنظرهای ضد 
و نقيض و دوپهلوی سران غرب به ويژه امريكا و اسراييل می توان برداشت كرد، اعتراف 
به شكست و پذيرش الگوپذيری خيزش های كشورهای منطقه از انقاب اسامی است.

تحوالت منطقه، كش��ورهای غربی به ويژه امريكا و رژيم صهيونيستی را دچار تناقض 
و س��ردرگمی كرده، به گونه ای كه كش��ورهای غربی با توجه به خيزش و موج بيداری 
مردم منطقه آن چنان قافيه را باخته اند كه اگر تا چن��دی پيش طرح خاورميانه جديد 
با مختصات امريكايی - صهيونيس��تی را دنبال می كردند، امروز رسانه ها و تحليل گران 
امريكايی بر ش��كل گيری خاورميانه  جديد با مختصات اس��امی و نه امريكايی اعتراف 
داشته و از اين مسئله به شدت نگران و هراسان بوده و با پذيرش شكست، تأثيرپذيری 

حركت های منطقه از انقاب اسامی را اعتراف می كنند. 
آيت اهلل خامنه ای، سكاندار فرهيخته انقاب اس��امی، علت اين تأثيرگذاری را ناشی 
از »پيام انقاب« می دانند:»پيام بزرگ انقاب ما، احيای هويت اس��امی در ملت های 
مس��لمان بود.«1 و معتقد هستند جريان بيداری اس��امی مديون انقاب است:»امروز 
بيداری اسامی در كشورهای گوناگون و بيداری روح معنويت در سرتا سر جهان، مرهون 

انقاب اسامی است.«2
اين تأثير به حدی بوده كه می تواند به تش��كيل نظام سياس��ی منجر شود و از سطح 

نهضت خارج گردد: 
در بسياری از كشورهای ديگر دنيا، به بركت همين احساس هويت و 
بيداری اسامی كه اين انقاب به وجود آورد، امروز جمعيت های اسامی 
حضور دارند و قوی اند و برای خودشان آينده دارند. اگر بگذارند، احتمال 

دارد دولت هم تشكيل دهند. 
اين تأثير در بعد استكبارستيزی شديدتر بوده و سبب خش��م استكبار جهانی از اين 
جريان و ايران شده است:»اين جمعيت ها، مخالفان و دشمنان اسام را تهديد می كنند؛ 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1374/3/14.
2. همان.
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امريكا را دشمن می شمارند، دشمنان اسام را دشمن می شمارند.«1
در واقع»احيای هويت اسامی« آن كانون اصلی است كه به استكبار ضربه زد و توانست 

كشورهای اسامی را به واكنش در برابر ظلم مستكبران جهانی، وادارد: 
اين موضوع، بيشتر از همه چيز استكبار جهانی را خشمگين می كند. 
البت��ه وقت��ی امريكايی ها با همدستانش��ان، يا ش��بكه  صهيونيس��تی 
خبرگزاری ه��ا و روزنامه ن��گاران دنيا، می خواهند علي��ه انقاب و ملت 
ايران قلمفرس��ايی كنند يا حرف بزنند، تهمت هايی را رديف می كنند 
و می گويند: ش��ما ضد حقوق بش��ريد، حقوق زن را رعايت نمی كنيد، 
می خواهيد ساح اتمی درس��ت كنيد و غيره. اما اين ها ظاهری است؛ 
بهانه است. باطن قضيه اين نيست. باطن قضيه همين موضوعی است كه 
عرض كردم. اين ها می گويند شما چرا موجب شده ايد كه در دنيا هر جا 
مسلمانی هست، احساس هويت كند، بيدار شود، طلبكار شود و از حالت 
بره ای مطيع و رام و زيركارد بيرون آيد؟ انقاب اس��امی چنين تحول 
عظيمی را در شخصيت و روح و وجود مسلمانان در همه عالم به وجود 
آورده است و بايد به وجود بياورد و اين را هم خبر داريم كه آن ها از اين 

موضوع به شدت عصبانی اند.2
به عنوان مثال، پروفس��ور راينهارد لو، مدير انستيتوی پژوهش های فلسفی در هانوور 
آلمان در كتابی كه خاصه مباحث س��ی نف��ر از متخصصان اس��امی، علمای الهيات 
مسيحی و فيلسوفان را در سمينار »اسام و مس��يحيت در اروپا 1992« منتشر كرده 
است، اعتراف می كند كه »نقش اسام در بيست سال اخير قرن ما يك جهش و پيشرفت 
مهم و در عين حال شگفت آفرين پيدا كرده است«. وی سپس از اثرگذاری احيای تفكر 
دينی برخاسته از انقاب اسامی در ش��رق و غرب جهان و حتی بر تمدن غربی سخن 
می گويد و به مسيحيان توصيه می كند كه اسام را بهتر بشناس��ند و با مسلمانان باب 

گفت وگو را بگشايند.3
به اعتقاد رهبر انقاب، شكوفايی نهضت بيداری اسامی در اثر انقاب است: 

امت اس��امی نس��يم بيداری را حس كرده و عطر بازگشت به معارف 
اسام را بوييده اس��ت. همه اين ها از آن نهضت عظيمی كه شما مردم 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1374/11/20.
2. همان.

3. محمدحسين هدی،  همان، ص4.
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به راه انداختيد و از آن مرد بزرگ و آسمانی كه توانست اين اقيانوس را 
متاطم و اين دل ها را آگاه كند � امام راحل عظيم الش��أن � سرچشمه 

می گيرد.1
تأثير بزرگ انقاب بر جريان بيداری اسامی،»ايجاد يك فرهنگ« بود كه بدين وسيله 

توانست جريان بيداری اسامی را در تفكر اسامی و جهان اسام، ماندگار كند: 
انقاب اس��امی فقط اين نبود كه دگرگونی ای در داخل كشور ايجاد 
كند؛ عاوه بر اين، يك فرهنگ خلق كرد؛ فرهنگی كه در همه كشورهای 
اس��امی به طور متفاوت � در بعضی كش��ورها خيلی شديد، در بعضی 
كش��ورها با ش��دت كمتر � اثر خودش را در ذهن ها، به خصوص ذهن 
جوانان و روشنفكران و دانشگاهيان گذاشت. بی شك شما از گرايش های 
قشر جوان در كشورهای اسامی نسبت به انقاب، امام و ارزش های ملت 
ايران و ايستادگی اش مطالبی ش��نيده ايد؛ اما يقيناً آنچه شنيده ايد، به 
مراتب كمتر از چيزی است كه در واقع وجود دارد. در طول اين بيست 
و يكی دو سال، مرور تفكر اس��امی، فكر بيداری اسامی و بازگشت و 
تمسك به اسام، در ذهن ها به صورت انديشه ای ماندگار درآمده است.2 

حضرت آیت اهلل خامنه ای و ویژگی های انقاب اسامی از منظر بيداری اسامی
1. استقامت و ايستادگی  

مهمترين اين خصوصيات، همين ثبات و استقامت و ايستادگی است. 
اگر اين شد، انقاب برای ديگران الگو واقع خواهد شد، و اال برق هايی كه 
يك جايی بزند و خاموش شود، خيلی نمی توانند الگوسازی كنند. خيلی 
نمی توانند ديگران را به دنباله روی خود تشويق كند. انقاب ما اينجوری 
بوده است. انقاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز باشد، و اين 
بر اثر ثبات و استقامت و ايستادگی بر اصول و پايه های اصلی است كه اين 

انقاب به وسيله  امام اعام كرد.3
حركت عظيم ملت ها در برخی كشورها و بيداری اسامی در منطقه، قطعاً تأثيرپذير از 
حركت بزرگ اسامی ملت ايران در 32 سال گذشته بوده و اكنون زمان پايان تدريجی 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1382/2/10.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1382/2/22.
3. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/15.
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دوران قدرت ها و س��لطه  قدرتمندان فرا رسيده 
اس��ت. حضرت آي��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
حركات عظيم ملت ها در برخی كشورها خاطر 

نشان می كنند: 
اين حركت ها دفعی و ناگهانی 
به وجود نمی آين��د بلكه نتيجه  
تراكم خواست ها و معرفت ها در 
طول زمان است كه اكنون بروز 

كرده و ايس��تادگی ملت ايران، قطعاً در بروز اين حركت ها نقش عمده 
داشته است. امروز روزی اس��ت كه ملت ها در خاورميانه و دنيای اسام 
بيدار ش��ده اند و زمان پايان دوران س��لطه  قدرتمندان و افول تدريجی 

قدرت ها فرا رسيده است.1
2. اسالمی بودن

 امام از اول گفت انقاب ما اسامی است. مبتنی بر اسام است. در دنيا 
هو و جنجال زياد ش��د؛ گفتند اس��امی بودن با دموكراسی نمی سازد، 
اسامی بودن ارتجاع است، اس��امی بودن عقبگرد است، احكام اسام 
قابل پياده شدن نيست و چه و چه و چه. يك عده ای هم صداهای آن ها 
را در داخل كشور منعكس كردند، كتاب نوشتند، شايعه پخش كردند، 
برای اينكه جمهوری اسامی را از پايبندی به اسام وادار به عقب نشينی 
كنند. جمهوری اس��امی ايستاد و تس��ليم هوچی گری ها نشد. بله، ما 
اسامی هستيم؛ به اين افتخار می كنيم و ثابت می كنيم كه راه نجات بشر 
اين است. جمهوری اسامی اين را با صدای بلند به همه دنيا اعام كرد.2 

3. مردم ساالری 
 امام از اول اعام كرد كه مردم بايد نظر بدهن��د؛ چه در اصل انتخاب 
جمهوری اسامی، چه در تدوين قانون اساسی، چه در پذيرش آن قانونی 
كه در مجلس خبرگان تصويب شده بود، چه در انتخاب رئيس جمهور، 
چه در انتخاب مجلس امام ايستاد. ببينيد، 32 سال از انقاب می گذرد، 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/19.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/15.

حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای 
به بنیانگذار انقالب اسالمی به منزله  
يك »اسوه« می نگرند كه »عمل 
احسن« برای همه  مصلحان و 
بیدارگران، پیروی از ايشان در عمل 
و نظر است و رسالت اصلی خويش 
را تداوم و تعالی راهی می دانند كه 

آغازگرش امام)ره( بود
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با محاسبه رفراندم هايی كه شده است، ما 32 تا حضور مردم داشتيم � 
يعنی به طور متوسط سالی يكی � مردم رفتند رأی دادند، انتخاب كردند. 

انتخاب مردم خيلی مهم است.1
4. عدالت اجتماعی

 امام از اول اعام عدالت كردند. خب، عدالت اجتماعی از همه اين كارها 
سخت تر است؛ مس��ئله سهام عدالت، همين مس��كن روستايی، همين 

هدفمند كردن يارانه ها، يك كار بزرگی است.2
5. استكبارستيزی

يكی از روش های غلبه  مستكبران بر توده  مردم و به استضعاف كشيدن آنان، تلقين اين 
مطلب اس��ت كه توده ی مردم بدون تكيه بر ثروتمندان، صاحب منصبان و قدرتمندان 
قادر به ادامه حيات نيستند. تا آنجا كه فراعنه، خود را خدای مردم روی زمين و رب مردم 
معرفی می كردند. پيامبران الهی در برابر اين سيره  مس��تكبران، همواره در پی زدودن 
جهل و نادانی از مستضعفان و القای روحيه و اعتماد به نفس و توكل بوده اند. لذا از اين 
روست كه خداوند نيز در قرآن اين تفكر را به مؤمنين القا می كند: »وال تهنوا و ال تحزنوا 

و أنتم األعلون ان كنتم مؤمنين«.3
در عصر ما نيز مستكبران اين پندار را بر ملت ها تحميل كرده اند كه شرق بدون تكيه بر 
غرب نمی تواند به حيات خود ادامه دهد، اما امام خمينی)ره( با زدودن اين انديشه از ملت 
ايران، ثابت كرد كه يك ملت می تواند بر خود تكيه كند و به پيروزی برسد و اين پيروزی 

وامدار خودباوری و اتكای به نفس است. و در اين راستا می فرمايند: 
بايد مردم را بيدار كنند. اين مردمی كه با تبليغات چند صد س��اله به 
آن ها باورانده بودند كه نمی شود با امريكا يا شوروی مخالفت كرد و هم 
اكنون هم باور ملت های ديگر هس��ت. بايد به آن ها فهمانده می ش��د؛ 
بهترين دليل اينكه امری ممكن است، وقوع اوس��ت و اين امر در ايران 

واقع شد.4
انقاب اسامی به عنوان چشمه ای كه از زمين اس��ام ناب محمدی جوشيده است، 
همواره حامی مظلوم و دشمن ظالم بوده است. به عبارتی، جوهره و اساس انقاب اسامی 

1. همان.

2. همان.
3. قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه 139.

4. صحيفه  امام، ج13، ص85.
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بر پايه  نظام سلطه و ستم بنا شده است. آيت اهلل 
خامنه ای در اين راستا می فرمايند: »ما در اصل، 
انقابمان را بر پايه شكست سيطره  زورگوهای 
دنيا پايه گذاری كرده ايم«؛1 و از نخستين روز 
پيروزی، امپراتوری های جهان��ی را به چالش 
كشيده و اين موضوعی است كه انديشمندان 

غربی نيز به آن اعتراف می كنند.
بی شك انقاب اس��امی تنها پديده  سياسی 
معاصر است كه علم  ظلم ستيزی و ستم سوزی 

را در اش��كال مختلف مدرن و جهانی آن، وجهه  همت خود قرار داد و توانست هيبت و 
هيمنه پوشالی مستكبران جهانی را بشكند و بذر ترس و دلهره را در دل آن ها بكارد. 

امروز دس��تگاه اس��تكبار حقيقتاً با همه  وجود، از هيمنه و هيبت اين 
انقاب عظيم و اين ملت بزرگ، خائف و لرزان است... اين انقاب عظيم 
طوفان واری كه توانس��ت كاخ های ظلم را در دني��ا بلرزاند، به حدی به 
وحشت انداخته است. از اول هم از اين انقاب وحشت داشتند اما خود را 
تسا می دادند و می گفتند اين انقاب باقی نخواهد ماند و از بين خواهد 

رفت.2 
غافل از اينكه خودش��ان از بين می روند؛ چنانكه امپراتوری ش��رق پ��س از يك دوره 
حاكميت طوالنی نابود شد و به موزه  تاريخ سياسی پيوست و امپراتوری غرب در شرف 

اضمحال و نابود شدن است. 
امروز انقاب اس��امی پس از طی يك دوره  درخشان ظلم س��تيزی، همچنان پرچم 
مبارزه با استكبار را در دس��ت دارد و به مثابه  الگويی برای ملت های محروم، پابرهنه و 
حقيقت جو درآمده است؛ به گونه ای كه تنها »دولتی كه در مقابل زورگويی ها و قلدری ها، 
شجاعانه و قاطع ايستاده است، جمهوری اسامی است. غير از جمهوری اسامی و ملت 
ايران، ملتی را سراغ نداريم كه در مقابل زورگويی های قلدری های عالم، يكپارچه ايستاده 
باشد... بعضی از كشورهای ديگر تعجب می كنند كه چطور ممكن است دولت و كشوری 
باشد كه از قلدری های مسلط عالم نترس��د و ماحظه نكند! امروز بحمداهلل اين نمونه 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1368/4/8.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1377/2/9.

در عصر ما نیز مستكبران اين پندار 
را بر ملت ها تحمیل كرده اند كه 
شرق بدون تكیه بر غرب نمی تواند 
به حیات خود ادامه دهد، اما امام 
خمینی)ره( با زدودن اين انديشه 
از ملت ايران، ثابت كرد كه يك 
ملت می تواند بر خود تكیه كند و به 
پیروزی برسد و اين پیروزی وامدار 

خودباوری و اتكای به نفس است
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در دنيا وجود دارد«؛1 كه با اتكا به پش��توانه  عظيم 
عاشورای حسينی، مرگ سرخ را بر زندگی ذليانه 
ترجيح می دهد. انقاب اسامی نزديك به سه دهه 
است كه سينه به سينه مستكبران جهان می سايد 
و آن ها را با همه  يال و كوپالش��ان به عقب نش��ينی 
وامی دارد. بی شك عواملی كه از اين انقاب، بنيانی 
مرصوص و دژی استوار س��اخته است، اينك نيز با 
شدت بيش��تری در كالبد آن جاری است؛ بنابراين 
بايد چش��م به روزی دوخت كه ضرب��ات اين موج 
كشتی ش��كن، اس��تكبار غرب را نيز، به سرنوشت 
سلفش دچار كرده و در اقيانوس خشم ملت ها غرق 

نمايد.
از اين جهت است كه آيت اهلل خامنه ای يكی از ويژگی های مهم كه به انقاب اسامی 
شايستگی الگو شدن برای بيداری جهان اسام را داد، همين روحيه استكبارستيزی اين 

انقاب می داند و می فرمايند:
جمهوری اسامی توانس��ت اين كار س��خت را با موفقيت انجام دهد. 
خيلی ها بودن��د از همان اواي��ل انقاب، می گفتند آقا ح��اال كه انقاب 
پيروز شد، ديگر بس است؛ برويم با امريكايی ها مسائل را تمام كنيم! اين 
معنايش اين بود كه شعار ظلم ستيزی انقاب تخطئه شود. اين را تشويق 
می كردند. در طول زمان، بودند كسانی كه دنبال اين بودند؛ يعنی برويم 
با امريكا همراه شويم؛ آن كسی كه دشمن اصلی ماست، برويم زير بال او؛ 
به دامن او پناه ببريم. معنای اين حرف، فروختن قضيه  فلسطين است. 
معنای اين حرف، اغماض كردن از جنايات امريكا در عراق و افغانستان 
و امثال اين هاست. معنای اين حرف، چشم بستن روی اين همه ظلمی 
اس��ت كه امريكا در جهان بر ملت ها دارد انجام می ده��د... اين ثبات و 
استقامت، پر زحمت بود؛ اما با بركت بود، رحمت الهی را هم جلب كرد، 

توجه ملت ها را هم جلب كرد.2

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1368/7/28.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/15.

آيت اهلل خامنه ای مردم ساالری 
دينی را نظام سیاسی می داند كه 
در آن حاكمیت به خداوند تعلق 
دارد و با عقیده و ايمان و عواطف 
و آرای مردم پیوند خورده است. 
اين مقوله مفهومی تركیبی از 
دو جزء مردم ساالری و دينی 
نمی باشد بلكه يك حقیقتی واحد 
است كه مردم ساالری دينی هم 
در مبانی، هم در شكل و هم در 
روش اداره  حكومت تفاوت های 

اساسی با دموكراسی دارد



18
7

 و...
ره(

ی)
مين

م خ
 اما

ت
نزل

 و م
ای

منه 
 خا

می
عظ

هلل  ال
ت ا

آي
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
 پ

38
3 و 

ه 7
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

حضرت آیت اهلل خامنه ای و رهاوردهای انقاب اسامی از منظر بيداری اسامی
بررسی پيامدها و رهاوردهای انقاب اسامی به پژوهش های مفصل و تحليل مستقل 
نياز دارد ك��ه در گنجايش اين بحث نيس��ت. اين گفت��ار به طور فش��رده به مهمترين 

دستاوردها و بازتاب های انقاب از منظر آيت اهلل خامنه ای می پردازد.
1. اسالم محوری 

پيش از انقاب، نظام حاكم بر كشور، يك نظام اسام ستيز عمقی بود. 
آن ها با ظواهر خيلی كاری نداشتند، اما از لحاظ عمق، حقيقتاً دنبال  زدن 
ريشه های ايمان اسامی مردم بودند... انقاب آمد درست صدوهشتاد 
درجه مقابل آن ها، اسام را محور اداره  كش��ور قرار داد، محور مديريت 
قرار داد؛ احكام و قوانين اسامی، معيار و ماك رد و قبول قوانين كشور 

و معيار عمل مجريان كشور است.1
2. استقالل سياسی 

مهمترين ويژگی قبل از انقاب، كش��ور از لحاظ سياسی وابسته بود؛ 
يعنی حكومت، چه خود محمدرضا، چه دس��تگاه های گوناگون، مطيع 
امريكا بودند... انقاب آمد استقال كامل سياسی را به كشور داد. يعنی 
امروز در اين دنيای بزرگ، در ميان اي��ن قدرت های بزرگ، يك قدرت 
وجود ندارد كه بتواند ادعا كند خواست او، اراده  او بر اراده  مسئوالن كشور 
يا ملت ايران اندك تأثيری دارد. اين نكته  بخصوص � يعنی ايستادگی، 
استقال، عزت سياسی � بيشترين جذابيت را برای ملت ها دارد. اينكه 
می بينيد ملت ها نس��بت به ملت بزرگ ايران احساس احترام می كنند، 

بخش عمده اش مربوط به اين قسمت است: استقال سياسی.2 
3. مردم ساالری

  ايشان در ادامه  بيانات فوق، يكی ديگر از رهاوردهای انقاب اسامی را 
مردم ساالری ذكر كرده و می افزايند: قبل از انقاب، حكومت سلطنتی 
بود. نقطه  مقابل آن؛ مردم ساالری است... در جمهوری اسامی به بركت 
انقاب، حكومت انتخابی اس��ت؛ مردم انتخ��اب می كنند؛ مذاق مردم، 
خواست مردم تعيين كننده است. قبل از انقاب، حكومت، ديكتاتوری 

1. همان.

2. همان.
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امنيتی بود؛ ديكتاتوری سخت و سياه...1 
آيت اهلل خامنه ای مردم ساالری دينی را نظام سياس��ی می داند كه در آن حاكميت به 
خداوند تعلق دارد و با عقيده و ايمان و عواطف و آرای مردم پيوند خورده است. اين مقوله 
مفهومی تركيبی از دو جزء مردم ساالری و دينی نمی باشد بلكه يك حقيقتی واحد است 
كه مردم ساالری دينی هم در مبانی، هم در شكل و هم در روش اداره  حكومت تفاوت های 

اساسی با دموكراسی دارد و اين تمايز، مردم ساالری دينی را ويژه كرده است: 
مردم ساالری دينی به معنای تركيب دين و مردم ساالری نيست؛ بلكه 
يك حقيقت واحد و جاری در جوهره  نظام اسام است؛ چرا كه اگر نظامی 
بخواهد بر مبنای دين عمل كند بدون مردم نمی شود؛ ضمن آنكه تحقق 

حكومت مردم ساالری واقعی هم بدون دين امكان پذير نيست.2
بنابراين ايشان حاكميت را از خداوند می داند و مردم را تصميم گيران سرنوشت اداره  
كشور می داند و دخالت مردم در امر حكومت ناش��ی از حق الهی وی می باشد و اعمال 
مردم ساالری دينی از طريق س��طوح واليت كه واليت الهی، واليت ائمه و واليت فقيه 
است امكان پذير می باشد و رأی اكثريت در آن در انتخاب و مقبوليت و نه در مشروعيت 

نظام منشأ اثر است: 
در اسام آنچه ما به عنوان حاكميت اس��امی شناخته ايم و امروز هم 
بنای كلی اين جامعه  بر آن قرار دارد، مردم س��االری دينی اس��ت كه با 
دموكراسی های رايج دنيا اختاف دارد. ريشه  مشروعيت رأی مردم در 
نظام مردم ساالری اس��امی كه ما به دنبال آن هستيم و آن را حكومت 

اسامی و حاكميت اسام به حساب می آوريم، متفاوت است.3 
در انديشه  سياسی آيت اهلل خامنه ای بر مردم ساالری دينی هيچ ارتباطی با غرب ندارد 
و مفهومی مستقل می باشد به  طوری كه ايش��ان می فرمايند: »مردم ساالری دينی دو 
چيز نيست؛ اينطور نيست كه ما دموكراس��ی را از غرب بگيريم و به دين سنجاق بكنيم 
تا بتوانيم يك مجموعه  كامل داشته باشيم، نه خود اين مردم ساالری هم متعلق به دين 

است.«4 

1. همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1379/8/28.

3. بيانات مقام معظم رهبری، 1381/12/13.
4. بيانات مقام معظم رهبری، 1379/2/23.
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4. خودباوری علمی و اعتماد به نفس ملی 
قبل از انقاب، تكيه  علم و فناوری كش��ور به طور كامل به غرب بود... 
صنعتی كه وجود داشت، صنعت مونتاژ محض بود، بدون هيچ ابتكاری. 
بعد از انقاب، خودب��اوری علمی و اعتماد به نفس مل��ی به وجود آمد؛ 
حضور اين همه دانشمند، دانش��مندان برجسته و بزرگ، در رشته های 
مختلف مشاهده شد. امروز ما دانشمندانی در داخل كشور داريم كه در 
سطح جهان، شبيه آن ها و نظير آن ها قابل شمارش اند؛ تعداد معدودی 

هستند. دانشمندان ما پيش رفتند؛ غالباً هم جوان.1
5. عظمت يافتن ايران در جهان 

 به بركت پيروزی انقاب اسامی، كشور ايران به قدرت و عزت باال و چشمگيری دست 
يافت. اين عزت و اقتدار جهانی از دو ديدگاه قابل بررسی و تأمل است. در ديدگاه اول از 
منظر قدرت های استكباری و كش��ورهای مخالف انقاب اسامی ايران، كشور ايران از 
كشوری ضعيف و بی تأثير در معادالت جهانی، به قدرتی تأثيرگذار در مناسبات و روابط 
بين الملل تبديل ش��د و نيز به تصميم گيری های جهانی و منطقه ای دست يافت. رهبر 

معظم انقاب در اين باره می فرمايند: 
قبل از انقاب، كشور ايران در مسائل جهان، حتی در مسائل منطقه، 
هيچ تأثيری نداشت؛ يك كشور تحقيرشده ای بود؛ هيچ گونه تأثيری در 
مسائل نمی توانس��ت بگذارد. بعد از انقاب، عزت و عظمت اين ملت در 
چشم ملت های جهان، تأثيرش در قضايای منطقه، دشمنان را مبهوت 
كرده؛ دشمنان به اقرار و اعتراف وادار شدند. امروز شما نگاه كنيد؛ توی 
اين س��ايت هايی كه خبرهای خارجی را می آورند، دائم از نفوذ ايران، از 
تس��لط ايران، از حضور ايران در قضايای منطقه ذكر می ش��ود؛ حتی با 

انگيزه های مغرضانه، اما اعتراف می كنند.2
در ديدگاه دوم و با نگرش از منظر مس��لمانان و مس��تضعفان جهان و نيز نهضت ها و 
حركت های آزادی بخش، كشور ايران از دولتی ضعيف و وابسته به امريكا به دولتی عزيز، 
مستقل و مقتدر در سطح جهان مبدل شده است. حمايت اصولی ايران از مبارزات مردم 
مس��لمان و محروم سراس��ر جهان در برابر قدرت های زورگو و دولت های استثمارگر، 

1. همان.

2. همان.
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احيای مجدد عظمت و ش��كوه اسام پس از 
قرن ها، اقتدار يافتن مردم مس��لمان و مبارز 
و نيز نهضت ه��ای اس��امی، عاقه مندی به 
مردم مس��لمان و آزاده  سراسر دنيا به رهبری 
پيامبرگونه  امام خمينی)ره( از جمله عواملی 
هس��تند كه موجب ش��ده اند، ايران اسامی، 
پس از انقاب به كشوری مقتدر و عزيز در بين 

مسلمانان جهان شناخته شود.
6. احيا و پويا شدن فرهنگ اسالمی 

فرهن��گ ك��ه فراين��دی از آداب و رس��وم، 
خوی ها و خصلت ه��ا و چگونگی روابط حاكم 
ب��ر مجموعه ه��ا و گروه های انس��انی اس��ت 
ضم��ن آنكه خ��ود زاييده زندگ��ی اجتماعی 
انسان هاست، تأثير ش��گرف و غير قابل ترديدی بر چگونگی و ادامه حيات اجتماعی و 
ملی ملت ها دارد. همچنين به علت جوی اجتماعی انسان، مراودات و ارتباطات انسانی و 
به تبع آن روابط فرهنگی و مبادالت فكری نيز به موازات تاريخ تحوالت و تمدن بشری 
وجود داشته است. در اين بين، هجوم و شبيخون بر بنيان های فرهنگی، خطرناكترين 
و كارس��ازترين حربه ای اس��ت كه می تواند موجوديت ملت ها، به ويژه ملل اسامی را 
تهديد می كند. لذا كشورهای استعماری تاش می كنند با استفاده از تهاجم به فرهنگ 
ملل مختلف، حضور همه جانبه ای در كشورهای توسعه نيافته و همزمان با غارت منابع 
اقتصادی، به تحقير فرهنگی اين جوامع از داخل بپردازند؛ به  طوری كه به ملت ها تلقين 
كنند كه بدون كمك كش��ورهای صنعتی ادامه حيات و دسترس��ی به صنايع پيشرفته 
محال می باشد و چاره ای جز تقليد محض نيست. اما با پيروزی انقاب اسامی وضعيت 
تغيير كرد و تاش در راستای خروج از اين »تحقير« قرار گرفت و لذا انقاب اسامی در 
نوك اين حمات ناجوانمردانه و رذيانه واقع گرديده است؛ در ديگر كشورها نيز متأثر 
از انقاب اسامی، اين وضع چندان طول نكشيد و باالخره برخی ملت ها بيدار و متوجه 
شدند كه حضور استعمار چيزی جز فقر و فاكت برای آن ها به جای نمی گذارد، بر اين 
اساس ملت های جهان اسام كه سال ها در زير يوغ اس��تعمار مورد استثمار واقع شده 

بودند، به فكر احيای فرهنگ اسامی افتادند. 

از منظر آيت اهلل خامنه ای، امام)ره( يك 
استثنا در تاريخ بود كه دست به انقالبی 
بی نظیر زد، و از اين جهت با مصلحان 
و بیدارگران ديگر تفاوت اساسی 
داشت. اغلب مصلحان گذشته پرچم 
دعوت اسالمی را به دوش گرفتند تا 
بر مبنای آن عقب ماندگی های جهان 
اسالم را حل نمايند اما امام خمینی از 
اساس معتقد بود كه رهايی مسلمانان 
از زير سیطره استعمار، استبداد، فقر و 
جهل و عقب ماندگی جز با يك انقالب 
بزرگ اجتماعی بر مبنای آموزه های 

اسالمی امكان پذير نیست
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سكاندار بيدار كشتی انقاب، آيت اهلل خامنه ای، نيز به اين رهاورد انقاب اشاره فرموده 
و در ادامه بحث خويش، با نگاهی واقع بينانه و كامی صادقانه می فرمايند:

قبل از انقاب، در زمينه های فرهنگی، ما مقلد محض بوديم، اما بعد از 
انقاب، تهاجم فرهنگی به عنوان يك خطر شناخته شد.1

جمع بندی و نتيجه گيری
1. ورود نس��ل جديد با ويژگی ه��ای انقابی به عرص��ه  منازعات كه فهم ريش��ه ای و 
واقعی تری از علل عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع خود به ويژه در 

حوزه  فكر و فرهنگ دارند؛
2. توجه به وح��دت دينی و بن مايه ه��ای ايدئولوژيك و درك درس��ت از راهبرد های 

قدرت  های خصم و استكبار برای ايجاد گسست در جهان اسام؛
3. حوادث بيدار كنن��ده  منطقه ای و جهان��ی از جمله بحران فلس��طين، حوادث 11 
سپتامبر، اشغال عراق و افغانستان و راهبرد نبرد ايدئولوژيك غرب به محوريت امريكا كه 

با هدف تسلط بر جهان اسام انجام می شود؛
4. رشد و توسعه ی وسايل ارتباط جمعی و تكامل شيوه های تبليغ اسام؛

5. عدم آزادی سياسی مسلمانان؛
6. وخامت اوضاع اقتصادی جهان اسام؛

7. افزايش نقش قدرت های منطقه ای و بين المللی در بحران های جهانی و منطقه ای؛
8. و از همه مهمتر وق��وع يك انقاب ب��زرگ اجتماعی در يكی از اس��تراتژيك ترين 

حوزه های فرهنگی، سياسی و ژئوپلتيك جهان يعنی ايران؛
مبين دگرگونی های بنيادين در نظام كهنه جهانی می باشد. نقش ايران، انديشه های 
امام خمينی و انقاب اس��امی در اي��ن دگرگونی ها غي��ر قابل انكار اس��ت. بازخوانی 
مؤلفه های اساس��ی اين دگرگونی از زبان رهبر معظم انقاب اسامی از ضروريات فهم 
علل تحوالت جديد در جهان اسام، بيداری اسامی و مس��ير آينده تحوالت منطقه و 

جهان است.
رهبر معظم انقاب اس��امی، امام خمينی)ره( را »اس��وه« بی بديل اين دگرگونی ها 
می نگرند كه »عمل احسن« برای همه مصلحان و بيدارگران، پيروی از ايشان در عمل و 
نظر است و رسالت اصلی جهان اس��ام تداوم و تعالی راهی است كه آغازگرش امام)ره( 

1. همان.
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بود.
از منظر آيت اهلل خامنه ای، امام)ره( يك استثنا در تاريخ بود كه دست به انقابی بی نظير 
زد، و از اين جهت با مصلحان و بيدارگران ديگر تفاوت اساس��ی داشت. اغلب مصلحان 
گذشته پرچم دعوت اسامی را به دوش گرفتند تا بر مبنای آن عقب ماندگی های جهان 
اسام را حل نمايند اما امام خمينی از اساس معتقد بود كه رهايی مسلمانان از زير سيطره 
استعمار، استبداد، فقر و جهل و عقب ماندگی جز با يك انقاب بزرگ اجتماعی بر مبنای 
آموزه های اسامی امكان پذير نيست. انقاب اسامی ايران نقطه عزيمت دگرگونی های 
اجتماعی در دوران اخير بر مبنای انديش��ه های امام خمينی اس��ت و از منظر آيت اهلل 

خامنه ای، جريان بيداری اسامی مديون انقاب اسامی است. 
انقاب اس��امی از دو بعد بر تحوالت جهان اسام و جريان بيداری اسامی تأثيرگذار 

است:
1. از جهت ويژگی های انقاب اس��امی از منظر بيداری اسامی از جمله: استقامت و 
ايستادگی، مردم باوری، عدالت اجتماعی، استكبارستيزی، نفی استبداد، آزادی خواهی.

2. از جهت رهاوردهای انقاب اس��امی از منظر بيداری اس��امی كه مواردی مانند: 
اسام محوری، استقال سياسی، مردم ساالری، خودباوری علمی و اعتماد به نفس ملی، 

عظمت يافتن ايران در جهان و بازگشت به فرهنگ اسامی را در برمی گيرد.


