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امام خمینی)ره( و روند بیداری جهان اسالم

سيد محمدجواد قربی1
چکيده 

بي��داری و خيزش جوامع اس��امي  در عصر حاض��ر يكی از تحوالت مه��م منطقه ای 
محسوب می گردد كه امروزه همه نظام های سياس��ی اقتدارگرا در خاورميانه و شمال 
آفريقا در معرض آن قرار دارند. ملت های مسلمان و امت اسامي  بعد از تحمل مصائب 
و مشكات فراوان در برابر تبعيض ها و فش��ارهای مذهبی و ارزشی، فسادهای گسترده 
اخاقی و مالی، رانت خواری ها، وابستگی های سياس��ی به جبهه های استكبار جهانی، 
حمايت از رژيم هاي غاصب و مسائلی از اين دست، به اعتراض هاي دسته جمعی و خيزش 
منبعث از اس��ام و آموزه هاي الهی روی آوردند. در اين ميان نقش »رهبری دينی« در 
هدايت، مديريت و راهبری اين جريان و خيزش هاي مس��لمين در سطح جهان اسام 
بسيار حائز اهميت مي باشد و نمونه اين امر را مي توان در رهبری دينی امام خمينی در 
جريان تحوالت انقاب اسامي  مشاهده كرد. بيداری ملت مسلمان ايران و نقش بی بديل 
رهبر فرزانه حضرت ام��ام خمينی)ره( به همه جهانيان اثبات ك��رد كه پيروزی جوامع 

1. كارشناس ارشد انديشه سياسی اسام 
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خيزشی اس��امي  بايد در پرتو يك رهبری دينی تحقق يابد و هر گونه تحرك اسامي 
 بدون هدايت يك رهبر دينی، بس��يار سهمگين و سخت اس��ت و همواره با آسيب هاي 
متعددی روبه رو خواهد بود و امكان خروج از مس��ير اصلی به مثابه يك تهديد همواره 

وجود خواهد داشت. 
كليدواژه ها: بيداری اسامی، تحوالت جهان اسام، رهبری دينی، امام خمينی)ره(، 

انقاب اسامي  

مقدمه 
رشد و گسترش بيداري ملت ها در خاورميانه توأم با ايس��تادگي، مقاومت، استقامت 
مردم و با تكيه ب��ر احقاق حقوق آنهاس��ت و با محوريت اس��ام، از انقاب اس��امي و 

رهنمودهاي حضرت امام خميني)ره( الگو گرفته اند.1 
پيروزی اس��ام گرايان در ايران، اميد و موج جديدی بين اس��ام گرايان ايجاد كرد و 
فعاليت ها و حركت هاي اسامي  با شدت بيشتری دنبال ش��دند. جنبش هاي اسامي 
 در اين مقطع به آرامي  از ايده هاي اس��امي  به رويكرد انقاب و جهاد روی آوردند. اين 
پديده مقارن با حركت استعمارگرايانه غرب از يك سو و عقب ماندگی مسلمانان در حوزه 
علمي  از سوی ديگر، توسط نخبگان جهان اس��ام كليد زده شد و كم كم به توده مردم 
س��رايت كرد. بيداری اسامي  در صدوپنجاه سال گذش��ته، بيشتر جهت گيری بيرونی 
داشته و جنبه گفتمانی به خود گرفته اس��ت و در حركت ها و مبارزات اوليه مسلمانان 
عليه استعمار، كمتر رنگ و بوی ايدئولوژی ديده مي ش��ود. اما نمايان شدن جلوه هاي 
سياسی و فرهنگی استعمار و پيدايش استعمار فرانو باعث شد گفتمان اسام سياسی قد 
برافرازد و به عنوان يك ايدئولوژی مدعی در مقابل ليبراليسم مقاومت كند.2 در واقع اين 
نهضت و مقاومت از بطن آموزه هاي ناب اسامی، در راه خود فراز و نشيب هاي بسياری 
پيموده و توانسته اس��ت با ش��دت و ضعف به حيات خود ادامه دهد. موج اخير بيداری 
اسامي  در مناطق عربی و اس��امي  كه امواج آن به صورت رويكرد انتقادی تا قلب اروپا 
نيز پيش رفته است، نمونه بارز اين نهضت اس��ت.3 هر چند شتاب روند آزادی خواهی و 

1. علی اكبر صالحی، »امام خميني نهضت بيداري و انقاب اسامي را در نفي استبداد و رد استعمار بنا كرد«؛ به 
نقل از خبرگزاری ايسنا، 1391/3/16. 

2. عبداهلل گنجي ارجنكي، موج س��وم بيداري اس��امي، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه س��ازان نور، 1388، 
ص9-11. 

3. كسری صادقی زاده، »بيداری اسامي  در اراضی اشغالی سال 1948 فلسطين،گذشته و حال«، ره آورد سياسی، 
س8، تابستان 1390، ش32، ص121. 
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س��رنگونی دولت هاي اقتدارگرای منطقه 
در مصر، تونس، يم��ن و ليبی، پرداختن به 
رابطه جنبش هاي اسامي  با دموكراسی و 
موضوعات مربوط به آن را ضروری مي سازد 
اما اين بدان مفهوم نيس��ت كه ابعاد ديگر 
جامعه شناختی اين جنبش ها ناديده گرفته 
ش��ود. يكی از اي��ن بحث ه��ا، ماهيت خود 
جنبش هاي اسامي  و داليل پيدايش آنها 
و انگيزه پيوستن مردم عادی در كشورهای 
اس��امي  به اين گونه گروه هاست. در كنار 
اين بحث ها، نوع اق��دام جمعی و گروه هاي 
اسامی، ماهيت و علل آن نيز اهميت دارد.1 

گفتمان انقابی ام��ام خمينی)ره( در جريان انقاب اس��امی از طرفی منعكس كننده 
اسام واقعی برای ملت هاي مسلمان بود و از طرف ديگر تنها راه مبارزه با فساد همه جانبه 
داخلی و خارجی در كليه ابعاد سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دينی به شمار آمد. شرايط 
كنونی بيداری اسامی، به شدت منعكس كننده شيوه تفكر امام، راه مبارزاتی امام، اهداف 
و در حقيقت گفتمان انقاب اسامي  امام خمينی)ره( است كه در همه عرصه هاي جهان 

اسام در حال شكل گيری است.2 راشد الغنوشی معتقد است: 
در واقع پيروزی انقاب اسامي  در ايران، موجب آغاز درگيری كنونی 
ميان قدرت هاي طاغوتی و رژيم هاي جبار از يك طرف و ملل محروم و 
آزادی خواه از جهت ديگر گرديد و به همين دليل اس��ت كه اين انقاب 
به زودی الگويی برای هدايت تمامي  آزادی خواهان جهان در كشورهای 
مسلمان نشين و كشورهای در حال رشد خواهد بود و ايران پايگاهی برای 
آزادی، روشنگری و تبيين رسالت در سطح جهانی خواهد بود. پس بدون 
ترديد، انقاب اسامي  ايران، انقابی است عليه استبداد، ظلم، استثمار، 
فشار و قبول ذلت و اسارت، و انقابی اس��ت از جانب مستضعفين عليه 

1. حميد احمدی، سير تحول جنبش هاي اسامي  از نهضت سلفيه سيدجمال تا بيداری اسامی، تهران، دانشگاه 
امام صادق)ع(، 1390، ص13. 

2. حسين بشير، »بيداری اسامی؛ بيداری خويشتن«، نشريه خبری- تحليلی بيداری اسامی، س1، فروردين 
1391، ش1، ص11. 

تجربه تاریخی امام خمینی)ره( به 
خصوص تجربه تاریخ معاصر ایران و 
مسلمانان از یك سو و خوی استعماری 
دنیای غرب از سوی دیگر، باعث 
شد امام خمینی)ره( برای معضالت 
مسلمین در حوزه هاي سیاسی و 
اجتماعی به درون دین غور كند و 
با ارایه تفسیری امروزین از اسالم و 
كارآمد نشان دادن آن، موج بیداری 
اسالمي  را در جهان و ایران به راه 
اندازد، به طوری كه بسیاری از 
معادالت سازمان یافته و نهادینه شده 

جهان را به چالش كشید
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استعمار سياسی و استثمار اقتصادی.1 
تجربه تاريخی امام خمينی)ره( به خصوص تجربه تاريخ معاصر ايران و مس��لمانان از 
يك سو و خوی استعماری دنيای غرب از س��وی ديگر، باعث شد امام خمينی)ره( برای 
معضات مس��لمين در حوزه هاي سياس��ی و اجتماعی به درون دين غور كند و با ارايه 
تفسيری امروزين از اسام و كارآمد نشان دادن آن، موج بيداری اسامي  را در جهان و 
ايران به راه اندازد، به طوری كه بسياری از معادالت سازمان يافته و نهادينه شده جهان را 
به چالش كشيد.2 يكی از بحث هاي رايج در بيداری اسامی، رهبری اين قيام ها مي باشد 
و اينكه رهبر دينی در اين جنبش ها دارای چه نقش هايی است. يكی از نمونه هاي اساسی 
ايفای نقش رهبری در روند بيداری اس��امی، تحوالت انقاب اس��امي  و نقش آفرينی 

حضرت امام خمينی)ره( مي باشد كه به آن خواهيم پرداخت. 

مدخلی بر بيداری اسالمی 
به اعتراف دانش��مندان و آگاه��ان تاريخ معاص��ر، در نيمه اين ق��رن، در همه يا اكثر 
كشورهای اس��امي  به طور پنهان يا آشكار نهضت هاي اس��امي  در حال شكل گرفتن 
است و عمًا درگيری هايی ميان اين گروه هاي اسامي  و قدرت استبدادی و استعماری 
سرمايه داری يا مس��لك هاي مادی وابسته به اس��تعمار تازه پای ديگر و غالباً هر دو، در 
جريان است. كارشناس��ان اعتراف دارند كه مس��لمانان پس از يك دوره فروريختگی و 
از هم پاشيدگی ذهنی، بار ديگر در جس��ت وجوی »هويت اسامی« خود در برابر غرب 
سرمايه داری و شرق كمونيستی برآمده اند.3 در اصطاح قرآنی، بيداری امت اسامي  را 
در آينه همان دعوت قرآن كريم به قيام و قوام مي توان ديد.4 مي توان اذعان داش��ت كه 
بيداری اسامی، جريان واكنشی مسلمين به عقب ماندگی ناشی از استعمار و استبداد 
است كه از ديرباز آغاز شده است و امروزه، شيوه هاي مواجهه با نسخه هاي امروزی اين 
پديده شوم- اس��تبداد و استعمار- تجربه مي شود.5 راش��د الغنوشی6 اظهار مي كند كه 

1. الراشد الغنوشی، حركت امام خمينی و تجديد حيات اسام، ترجمه سيد هادی خسروشاهی، تهران، اطاعات، 
1377، ص70. 

2. عبداهلل گنجی ارجنكي، همان، ص135-141. 
3. مرتضي مطهری، بررسی اجمالی نهضت هاي اسامي  در يكصدساله اخير، تهران، صدرا، 1390. 

4. زاهد غفاری هشجين و س��يده مليحه احمدی، »بررسی رابطه صدور انقاب اس��امي  و بيداری اسامي  در 
خاورميانه«، مازندران، لوح فشرده همايش ملی دين، دانشگاه و علوم انسانی، اسفند 1390، ص6. 

5. حمزه نجات��ی آرانی، »جريان شناس��ی جنبش هاي اس��امي  و الگوهای پيش رو«، ره آورد سياس��ی، س8، 
تابستان1390، ش32، ص141. 

6. sami Al- Khazender 
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منظور ما از خيزش هاي شيعيان و جنبش هاي 
اسامی، فعاليت متراكم و ساطعی است كه به 
وسيله اسام به منظور به دست آوردن اهداف و 
احياي دائمي  آن برای كنترل و هدايت حقيقت 
بدون تغيير برانگيخته مي ش��ود. اين پديده به 
اين مفهوم است كه اسام برای هر زمان و مكانی 
است كه آن را برای پيمايش الزامي  مي نمايد كه 
به دنبال تغيي��رات و دگرگونی در زمان و مكان 
و توس��عه در علم، دانش و هنر اس��ت تا دوباره 
احيا شود. بنابراين اهداف، راهبرد و روش هاي 

عملياتی جنبش هاي اسامي و خيزش هاي عمومي  شيعيان در ارتباط با زمان و مكان 
اجرای آنها متفاوت خواهد بود.1 س��امي الخضندر2 بيان مي دارد كه بيداری اس��امي  و 
خيزش مردم ش��يعه  خواهان رجوع در زندگی عمومي  به اسام هستند. اين جنبش ها 
مي خواهند چهارچوب رجوع در زندگی عمومي  را به چهارچوبی تغيير دهند كه اسام و 
تفسيرهای مختلف آن، نيروی اوليه در شكل دهی به زندگی را تشكيل مي دهد.3 با اين 
تفاسير، ماهيت و وجود پديده بيداری اسامي  يا جنبش هاي اسامي  به شرح زير است: 
اوالً؛ سياس��ت هم در نظر و هم در عمل، بخش مركزی يا محور اين پديده است و اين 
اساساً به اين دليل است كه اسام در هر دو عنوان دين و دولت از طبيعت جامعی از تمام 
ابعاد زندگی برخوردار است. از اين رو، جنبش های اس��امي  و پديده بيداری اسامی، 
اسام را برای چهارچوب ايدئولوژيك و آنچه شامل مفاهيم و اعمال اسامي است تفسير 

مي كنند. 
ثانياً؛ هدف در اين حركت های اس��امی، بنيان نهادن رژيم سياسی راهنما در جوامع 
مسلمان است و اين به نوبه خود به اهداف نهايی آنها منجر خواهد شد كه رسيدن به نظام 
زندگی اسامي  يا طرح اس��امي  جايگزين است كه همزمان به جنبش و قيام مسلمين 
نيرو و انگيزه مي بخش��د. بنابراين، دامنه نظريه سياس��ی اين حركت ه��ا با دو فرضيه 

1 .Al.Gannoshi, Rashede; The Islamic Movement And The Change Issue, Al-Maghrebi 
Center For Studies And Translation,2010.

2. Al.Gannoushi 
3. س��امی الخضندر، »جنبش هاي اسام سياس��ی و روابط بين الملل؛ از نظريه تا عمل«، ترجمه جواد علی پور؛ 
رك: غامرضا خواجه سروی، بيداری اسامي  در گستره سياست جهانی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1390. 

انقالب اسالمي  هم از منظر بنیان 
حکومت اسالمي  به عنوان بدیل 
حکومت های غربی و هم نهضتی 
رهایی بخشی،  اسالمي  برای 
استقالل و آزادی كشورهای جهان 
اسالم كه عمدتًا در بند استعمار و 
حکومت های استبدادی و اقتدارگرا 
هستند، با منافع و ارزش هاي غربی 
در تضاد است و در عین حال، 
انقالب اسالمی موج بیداری امت 

مسلمان را تشدید كرد
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حكومت داری و يكتاپرستی1 پيوسته است كه 
با يكديگر به عنوان قاعده برای رفتار سياس��ی 

عمل مي كنند. 
ثالثاً؛ اسام، دينی برای عمل و تعامل با زندگی 
و منازعه بين خير و شر است و با اين وصف، اين 
حركت هاي شيعيان، نهضتی را برای تغييرات 
جامع اصاحی و همياری كننده و نيز بس��يج 
نيروهای مخالف برای هدايت طرح اس��امي  
فرهنگی در زندگی بازنمايی مي كنند. به طور 
خاصه، اين جنبش ها و حركت هاي ش��يعيان 
تحت لوای بيداری اسامی، خودشان را نهضت هاي تغيير اصاحات اجتماعی جامع بر 
اساس اقتدار اسامي  به عنوان منبع ايدئولوژی، سياست، رفتار، برنامه ها و اهداف قلمداد 
مي كنند.2 به هر حال بيداری اس��امي  و ظهور اسام سياسی و پديده بيداری اسامی، 
به علت درخواست هاي مشترك برای يك ايدئولوژی مذهبی به وجود آمده اند و در عين 
حال محصول نتايج بحران هاي چندبعدی تجربه ش��ده در منطقه خاورميانه و ش��مال 
آفريقا، شامل سياست هاي اقتصادی شكست خورده، اقتدارگرايی گسترده، بيكاری در 
حال افزايش، فساد، قدرت طلبی گسترده و غيره هستند و با شكست رژيم هاي سكوالر 
موجود در برآورده كردن انتظارات مردمشان، زمينه مناسبی را برای ظهور جنبش هاي 
اسامي  ايجاد كرده اند و دليل اصلی چرايی چنين كشمكش هايی، به ماهيت رژيم هاي 
سياسی بستگی دارد كه در بسياری از كش��ورهای اسامي  موجود است. به تعبير ديگر 
نوع عملكرد نظام سياسی بس��ته و رژيم هاي اقتدارگرا، برای رشد محبوبيت تشكيات 
سياسی اسام گرا و ايدئولوژی اسام گرايانه، خيلی مناسب هستند.3 چنين بينشی در 
جريان نهضت انقاب اس��امي  به مثابه الگويی فراگير قابل مشاهده است. آغاز نهضت 
اس��امي  به رهبری امام خمينی)ره( در ايران و در نهايت پيروزی اين نهضت در س��ال 
1357 و تأس��يس نظام جمهوری، به لحاظ نظری و عملی الگويی برای اسام سياسی 
و جنبش هاي اسامي  در جهان اسام ش��د. انقاب اسامي  هم از منظر بنيان حكومت 

1. MonoTheism
2. سامی الخضندر، همان، ص139-141. 

3. آيرم اسكر كاراكر، »ظهور اس��ام سياس��ي؛ موضوع ايدئولوژي يا عمل گرايي«، ترجمه جواد علي پور؛ رك: 
غامرضا خواجه سروی، بيداری اسامي  در گستره سياست جهانی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1390، ص78. 

ویژگی هاي ضد استکباری و ضد 
استعماری نهضت هاي اسالمي  و نیز 
ماهیت اسالمي  آنها به لحاظ دینی 
در برابر مسیحیت و یهودیت باعث 
مخالفت عملی غرب شد، چراكه 
به لحاظ دینی، گسترش و تعمیق 
اسالم مانعی برای ترویج مسیحیت 
و یهودیت قلمداد مي شد و مهمتر 
اینکه با تهدید وضع موجود منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، منافع 

مادی غرب را به خطر مي انداخت
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اس��امي  به عنوان بديل حكومت های غربی و هم نهضتی اسامي  برای رهايی بخشی، 
استقال و آزادی كشورهای جهان اس��ام كه عمدتاً در بند اس��تعمار و حكومت های 
استبدادی و اقتدارگرا هستند، با منافع و ارزش هاي غربی در تضاد است و در عين حال، 
انقاب اسامی موج بيداری امت مسلمان را تش��ديد كرد. ويژگی هاي ضد استكباری 
و ضد استعماری نهضت هاي اسامي  و نيز ماهيت اس��امي  آنها به لحاظ دينی در برابر 
مسيحيت و يهوديت باعث مخالفت عملی غرب ش��د، چراكه به لحاظ دينی، گسترش 
و تعميق اسام مانعی برای ترويج مس��يحيت و يهوديت قلمداد مي شد و مهمتر اينكه 
با تهديد وضع موجود منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا، مناف��ع مادی غرب را به خطر 
مي انداخت. در نتيجه غرب بعد از پيروزی انقاب اسامي  ايران به فكر افتاد تا گفتمان 
»اسام هراسی« را به صدر ادبيات و تبليغات خود منتقل كند و در اين راستا، اضمحال 
اتحاد جماهير شوروی و به عبارتی ايدئولوژی كمونيس��م، فرصتی مناسب را برای اين 
نيت غرب ايجاد كرد. چنانكه بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، هانتينگتون 
نظريه برخورد تمدن ها را با محوريت تعارض اسام و غرب مطرح كرد.1 هر چند كه قلب 
جنبش هاي اسامي  در خاورميانه و شرق آسياست اما امواج اين حركت ها در ساير نقاط 

جهان ديده مي شود كه نشان از سرايت اين خيزش هاي عمومي  دارد. 

دليل تأثيرگذاری امام خمينی)ره( بر جريان بيداری اسالمی 
تأثير حضرت  امام  خمينی)ره( بر مس��لمانان  از جنبه  دينی  و اسامي  كم نظير است. 
در واقع، از قرن  پانزدهم  در دنيای  غرب  و ش��ايد كمي  پس  از صدر اسام، شخصيتی  را 
نمی بينيم كه  به اين  اندازه نهضت ، افكار و عملكرد و راهبردهايش در س��طح جهان اعم 
از جهان غرب )ليبراليسم(، جهان شرق )كمونيسم( و جهان اسام تأثير گذاشته باشد. 
الف. حضرت  امام  خمينی)ره( ، مفهوم و معنای  قدرت را در سطح  جهانی  و نيز در جهان 
اسام تغيير داد، به  گونه ای  كه معنای  قدرت  پيش از او  بر منابع  ماد ی  تكيه  داشت، ولی  
پس  از انقاب  اس��امي  ايران  و تأثير گفتمان  حضرت  امام)ره( بر جهان، معنا و تعريف  
قدرت از تكيه بر منابع  ملموس )مادی( به  غير ملموس  )معنوی( همچون عقايد، پرورش  

افكار و اطاع رسانی تغيير يافت. 
ب. در شش يا هفت قرن  گذشته يك  شخصيت  دينی  و علمي  كه  به  پا  خيزد و ملتی  را 
رهبری  كند و همه، حتی مخالفانش، مش��روعيت  و مقبوليت  او را كاما ً تصديق كنند، 

1. غامرضا خواجه سروی، همان، ص15-16. 
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ديده نشده است. در واقع، می توان گفت مشروعيت  سياسی  و دينی  امام  در سطح  جهان 
و در قرون  اخير بی نظير بود. 

پ. با مطالعه زندگی رهبران نهضت های گذشته درمی يابيم هيچ  يك از آنها نتوانسته اند 
همچون امام  خمين��ی)ره(  ارتباطی صميمانه و مردمي  با مس��تضعفان  و ديگر طبقات  
اجتماعی در ايران برقرار سازند يا مانند ايشان پيام های  قرآنی  را به  زبان  بسيار ساده  به  
توده های مسلمان برسانند. ازاين رو، اين ويژگی را می توان يكی از اسرار بزرگ  پيروزی  

انقاب  اسامي  به شمار آورد. 
ت. زندگی  بی تجمل  امام راحل ، صاحيت  رهبری  مستضعفان  و توده های مسلمان را 
به  او ارزانی داش��ت. در واقع زندگی  وی چه  زمانی كه  يك طلبه  ساده بود، چه  زمانی كه 
مرجع تقليد انسان های بسياری قرار گرفت و چه هنگامي كه خود را در رأس هرم قدرت 
يافت، در نهايت س��ادگی بود. افزون بر آن، تقوا و اخاق  اس��امي  امام خمينی)ره( نيز 
تأثيرات فراوانی بر مردم گذاشت؛ به گونه ای كه انسان های بسياری را به حركت ضد ظلم 

و ستم واداشت. 
ث. امام خمينی)ره( تنها به امت و تمدن اسامي  و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی 
مادی و معنوی نمی انديشيد، بلكه در فكر نجات همه ملت ها و تمدن ها بود. پيامش به 
گورباچف و پاپ، گويای دغدغه انس��انی و الهی وی در نجات انس��ان ها و فرهنگ هايی 
بود كه از جاده هدايت انس��ان و سعادت دنيا و آخرت خارج ش��ده بودند. در نتيجه اين 
دلسوزی، ارتباط  و تأثير انقاب  اسامي  ايران را با بخش های ديگر جهان برقرار ساخت. 
ج. امام خمينی)ره( هم بر جهان شمولی  نهضت  اسامي  مردم ايران تأكيد می ورزيد، 
به  گونه ای  كه آن را مختص مس��لمانان جهان نمی ديد و هم با رد جهان ش��مول بودن 
الگوهای  غربی،  توانايی الگوهای غربی برای هدايت و نجات انسان ها را نمی پذيرفت، در 
حالی  كه در ميان  بسياری از متفكران  مس��لمان، اين  اصرار و اين  نوع  نظريه پردازی  به 

چشم نمی آيد. 
چ. امام خمينی)ره( تنها انديشمندی اس��ت كه  در پنج  يا شش  قرن  گذشته، به  عنوان 
نظريه پرداز  انقاب، خود وارد عرصه عمل  ش��د و با روشنگری های خويش ملت ايران را 
بيدار ساخت. در حقيقت، پيوند نظر و عمل از داليل مهم موفقيت امام در برپايی انقاب 

اسامي  بود. 
ح. بهره گيری از دين در ايجاد تحول اجتماعی مطلوب، مهم ترين تأثير امام خمينی)ره( 
و انقاب اس��امي  بر جنبش گران مسلمان و جنبش بيداری اس��امي  است؛ در حالی 
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 كه پي��ش از آن، در فضای جهان��ی آلوده به 
ليبراليسم و كمونيسم، كمتر كسی به توانايی 
دين در پديدآوری انقاب ايمان داشت. بر پايه 
تكيه بر دين به مفهوم ف��وق، مفاهيم قدرت 
دگرگون ش��د و مس��لمانان دريافتند قدرت 
واقعی، تكيه بر قدرت الهی اس��ت و به كمك 
چنين قدرتی می توانند به حقوق پايمال شده 

خويش دست يابند. 
خ. امام خمين��ی)ره( به همه مس��لمانان و 
مس��تضعفان نش��ان داد تنها راه دستيابی به 

مشروعيت و مقبوليت، زندگی ساده و بی آاليش، نجات انسان ها و تمدن ها و تركيب سازی 
نظر و عمل با تكيه و تأكيد بر دين به  ويژه دين اس��ام است. دينی كه برای همه جهان 
اسام و غير آن، برنامه و سخن دارد. به ديگر سخن، امام و انقاب به  خوبی نشان دادند 
تنها راه نجات، اسام است؛ اين، رمز بيدار شدن جهان خس��ته از گمراهی مسلك ها و 

مكتب های ديگر است.1 

عوامل بيداری ملت ها در کالم امام خمينی)ره( 
نكته ای كه مورد تأكيد امام راحل)ره( بود بيداری ملت های مس��تضعف و مسلمانان 
تحت ستم بود. و اين آرمان بلند است كه در بيداری ملت ها، قدم اول رسيدن به آن هدف 
اساسی است. گروهی گمان مي كنند كه »چون ما قدرت حاكم كردن اسام و عدالت را 
در جهان نداريم، پس وظيفه ای هم در اين زمينه بر عهده نداريم« غافل از اينكه انبياء 
الهی نيز آرمان هايی را مطرح نمودند كه خود قادر به تحقق آن در عصر و زمان خودشان 
نبودند؛ امام با بيانی روش��ن اين شبهه را پاس��خ مي دهند. بنابراين ايشان مي فرمايند: 
»هدف ما از بيداری ملت ها گس��ترش اس��ام، آدم سازيس��ت و نه كشورگشايی.« امام 

راحل)ره( دو اصل مهم را عامل بيداری ملت ها مي دانند: 
الف. بازگشت به خود 

در اين راستا، »بازگشت به خود« يكی از اصلی ترين فريادهای امام در جهان اسام بود. 

1. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامي  و بيداری اسامي  )تأثيرگذاری و نمونه ها(«، انقاب اسامی، س5، بهار 
1388، ش16، ص11-12. 

حضرت  امام  خمینی)ره( ، مفهوم 
و معنای  قدرت را در سطح  جهانی  
و نیز در جهان اسالم تغییر داد، به  
گونه ای  كه معنای  قدرت  پیش از او  
بر منابع  ماد ی  تکیه  داشت، ولی  پس  از 
انقالب  اسالمي  ایران  و تأثیر گفتمان  
حضرت  امام)ره( بر جهان، معنا و 
تعریف  قدرت از تکیه بر منابع  ملموس 
)مادی( به  غیر ملموس  )معنوی( 
همچون عقاید، پرورش  افکار و 

اطالع رسانی تغییر یافت
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اينكه مسلمانان دريابند كه همه چيز دارند و 
برای ترقی مادی و معنوی نيازی به بيگانگان 
ندارند و بدين وس��يله ملت هاي اس��امي  از 
خودباختگی به درآيند و تحقق سعادت خود 
را برخاف غربی ها بازگشت به اسام و تمدن 
و فرهنگ اسامي  بدانند و در اين باب ايشان 

مي فرمايند: 
... به خود آييد و ش��خصيت اسامي  خود 
را بيابيد. زي��ر بار ظل��م نرويد و هش��يارانه 
نقش��ه هاي ش��وم جهان خواران بين المللی 
را- كه در رأس آنها امريكاست- افشا كنيد...1 
لذا س��عی و تاش خود را در بيدار كردن ملت ها مصروف س��اخته كه اگ��ر آنها بيدار 
شوند، مي توانند يا دولت ها را تابع خود نمايند يا اين موانع را از ميان بردارند. امام عزيز 
مي فرمايند كه غلبه بر مستكبران قدم اولش اتحاد مسلمين تحت يك پرچم و يك شعار 
است و اگر چنين اتحادی صورت گيرد، قدرتی مافوق قدرت ها در جهان قد علم خواهد 

كرد و مستكبران را از صحنه خارج خواهد نمود. 
ب. عرضه اسالم به صورت كامل 

از ديدگاه امام راحل)ره( عامل و رمز بيداری ملت ها و معرفی اصول انقاب اسامي  در 
جهان در »عرضه اسام آن طور كه هست« مي باش��د. اين توصيه امام را بايد مهمترين 
عوامل موفقيت در اين زمينه دانست. در شرايطی كه در طی قرون متمادی اسام و احكام 
آن دست خوش تحريف ها و كج انديشی ها و افراط ها و تفريط ها گشته و به عنوان مكتبی 
كه به تاريخ تعلق دارد و امروز در انزوای كامل به سر مي برد به طوری كه در امور سياسی و 
اجتماعی دخالت نمي كند و نسبت به سرنوشت ملت ها بی تفاوت است، معرفی شده بود، 
قيام و نهضت امام و توصيه آن حضرت مبنی بر معرفی اسام آن طور كه هست، معنا و 

مفهوم واقعی خود را پيدا مي كند و سخن ايشان روشن مي شود كه فرمودند: 
... واگر شما متاعتان را آن طوری كه هس��ت عرضه كنيد، همه از شما 
مي پذيرند. متاع خوب را همه مي پذيرند و متاع ما خوب است؛ مگر اينكه 
خودمان خرابش بكنيم. متاع ما قرآن است؛ اسام است... متاع بزرگمان 

1 .صحيفه امام، ج10، ص159. 

امام خمینی)ره( تنها به امت و تمدن 
اسالمي  و نجات آن از گمراهی 
معنوی  و  مادی  عقب ماندگی  و 
نمی اندیشید، بلکه در فکر نجات 
همه ملت ها و تمدن ها بود. پیامش 
به گورباچف و پاپ، گویای دغدغه 
انسانی و الهی وی در نجات انسان ها 
و فرهنگ هایی بود كه از جاده هدایت 
انسان و سعادت دنیا و آخرت خارج 
شده بودند. در نتیجه این دلسوزی، 
ارتباط  و تأثیر انقالب  اسالمي  ایران را 
با بخش های دیگر جهان برقرار ساخت
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را آن طوری كه هست به عالم عرضه كنيم...1 
پس هر گاه توانستيم كه متاع بزرگمان را يعنی قرآن و اسام واقعی را به سراسر جهان 
آن طور كه هست عرضه كنيم، به ملت هاي جهان اسام عرضه كنيم، پس مي توانيم در 
اين ملت ها بزرگان و جوانانی را بس��ازيم كه باعث بيداری و زمينه ساز بيداری در جهان 

اسام شود.2 

علل تأثيرپذيری امت هاي اسالمي  از خيزش اسالمي  امام خمينی)ره( 
از جمله اشتراكاتی كه ميان انقاب اسامي  ايران به عنوان محرك، با ساير انقاب ها در 

بعد سياسی، اجتماعی و فرهنگی مي توان برشمرد، موارد زير است: 
الف. ايدئولوژی و عقيده مشترک 

انقاب اسامي  گرچه يك انقاب شيعی است، اما در اصولی چون دين، توحيد، نبوت، 
معاد، قبله و قرآن با ديگر هسته ها و امت اسامي  و جنبش های اسامي  وحدت ماهوی 
دارد و همين اصول مش��ترك باعث توجه جهان اس��ام و ملت هاي مسلمان به انقاب 

اسامي  ايران شد. 
ب. دشمن مشترک 

انقاب اسامی، سكاندار جبهه اسام و مس��لمانان و جنبش های اسامي  در مواجهه 
با جبهه غرب به محوريت امريكا، با انقاب هاي منطقه دارای دشمن مشتركی هستند. 
اين دشمن مشترك درصدد تس��لط بر حدود جغرافيايی و به حاشيه راندن دين اسام 
از جوامع مسلمان است. انقاب اسامي  از اوان شكل گيری، سياست خارجی خود را با 
محوريت شعار نه شرقی و نه غربی برای جنبش های آزادی بخش تعريف كرد و با اعام 
رسمي  حمايت از نهضت های رهايی بخش و تبديل آن به اصل قانونی، خود را به عنوان 
هدايت گر صادق معرفی كرد. رهبران جنبش های اس��امي  با الگوپذيری از اين تعبير 
امام)ره( كه فرمودند: »دشمن مشترك ما امروز اسراييل و امريكا و امثال اين هاست كه 
می خواهند حيثيت ما را از بين ببرند و ما را تحت س��تم دوباره قرار بدهند. اين دشمن 
مشترك را دفع كنيد.«، هم نوايی خود را با اهداف ضد استعماری و ضد استكباری رهبر 

انقاب اسامي  اعام كردند. 

1. همان، ج18، ص392. 
2. راضيه ناصرملت، »بيداري اسامي در كام امام خميني)ره(«، جامعه المصطفي، پاييز 1390، ص20-21. 



بيداري اسامي
164

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

ج. طرح ايده وحدت اسالمی 
طرح وحدت مس��لمانان كه رم��ز پيروزی 
انقاب، تداوم و توسعه آن به جهان اسام بود، 
عامل مؤثر در گرايش نهضت های اسامي  به 
ايران گرديد. ايران بحران های خاورميانه  مانند 
بحران فلس��طين، لبنان و ع��راق را به خوبی 
مديريت كرد. جمهوری اسامي  ايران همواره 
با اقتدار و اس��تقال و با پذي��رش هزينه های 
سياسی بس��يار، همچنان از جبهه مقاومت و 
مردم فلس��طين و مصالح جهان اس��ام دفاع 
كرده است و در سخت ترين ش��رايط، فارغ از 
مذهب و عقيده آنها، مدافع و حامي  آنها بوده 

است. 
د. الگوی مردم ساالری دينی 

به نمايش گذاش��تن الگوی مديريت جديد سياس��ی با عنوان مردم س��االری دينی و 
مديريت دينی در ايران علت ديگر تأثيرپذيری مسلمانان منطقه از انقاب اسامي  ايران 
است. اين كشور در دوران مديريت نظام سياس��ی متأثر از دين اسام، توانسته است به 
قدرت برتر علمي  منطقه تبديل شود و استقال و اقتدار خود را در مديريت بحران های 

داخلی، منطقه ای و جهانی به اثبات برساند.1

پيوند ميان بيداری اسالمي  و انقالب اسالمي  در کالم امام خمينی)ره( 
با مروری بر بحث های پيش��ين، می توان به ارتباط ميان بيداری و انقاب اسامي  پی 
برد، ولی برای روشن تر شدن موضوع، بررسی ديدگاه بنيان گذار انقاب اسامي  ضروری 

به نظر می رسد. ايشان معتقد است: 
بايد همان طوركه ايران قيام كرد و دماغ مستكبرين را به خاك ماليد، 

تمام ملت ها قيام كنند و اين فساد را به زباله دان ها بريزند.2
ما اين نهضت را يك نهضت ايرانی نمی دانيم، بلكه نهضت اس��امي  و 

1. نظيفه فتحی، »تأثيرگذاری مقام معظم رهبری در رويش جريان بيداری اسامی«، جامعه المصطفی، 1390، 
ص7-8. 

2. صحيفه امام، ج1، ص633. 

بهره گیری از دین در ایجاد تحول 
اجتماعی مطلوب، مهم ترین تأثیر 
امام خمینی)ره( و انقالب اسالمي  بر 
جنبش گران مسلمان و جنبش بیداری 
اسالمي  است؛ در حالی  كه پیش از آن، 
در فضای جهانی آلوده به لیبرالیسم 
و كمونیسم، كمتر كسی به توانایی 
دین در پدیدآوری انقالب ایمان 
داشت. بر پایه تکیه بر دین به مفهوم 
فوق، مفاهیم قدرت دگرگون شد و 
مسلمانان دریافتند قدرت واقعی، 
تکیه بر قدرت الهی است و به كمك 
چنین قدرتی می توانند به حقوق 

پایمال شده خویش دست یابند
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نهضت مستضعفين در مقابل مستكبرين است.1 
 هان ای پدران كليسا و روحانيون تابع حضرت عيسی! به پاخيزيد و از 
مظلومان جهان و مس��تضعفان گرفتار در چنگال مستكبران پشتيبانی 
كنيد و برای رضای خدا و پيروی دس��تور حضرت مس��يح يك بار ديگر 
ناقوس ها را در معابدتان به نفع مظلومان و محكوم نمودن ستمگران به 

صدا درآوريد.2
ای مس��تضعفان جهان! به پاخيزيد و خود را از چنگال دش��منان بشر 

نجات دهيد؛ بيش از اين زير بار ظلم نرويد كه خدا با مظلومان است.3
هان! به شما مسلمانان هشدار می دهم، به مسلمانان همه كشورها و به 
ملت مسلمان ايران كه اين تجاوز و دست درازی بی شرمانه را به سادگی 
نگاه نكنيد و با تمام نيرو برای نجات علم��ای ايران از چنگال دژخيمان 
ديكتاتور ايران مبارزه كنيد و به ستمكاران تكيه نكنيد كه آتش دوزخ 
گريبانتان را خواهد گرفت و در برابر خدا هيچ ياوری نخواهيد داشت و 

هيچ كس به كمكتان نخواهد آمد.4 
ش��ما ای جنبش های آزادی بخش و ای گروه های در خط به دس��ت 
آوردن اس��تقال و آزادی، به پاخيزيد و ملت های خود و ملل اسامي  را 
هشدار دهيد كه زير بار س��تم رفتن بدتر و قبيح تر از ستمكاری است و 
به دولت ها اخطار كنيد كه از زبونی و ذلت خود را نجات دهند و به همه 

تذكر دهيد به اسام باز آيند و به اخوت اسامي  بگراييد.5
ديگ��ر دنيا طوری نيس��ت كه ابرقدرت ه��ا هر چه بخواهن��د، بكنند؛ 
مستضعفين بايد به پا خيزند، همه ممالك بايد حق خودشان را با مشت 

محكم بگيرند.6 
 هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر كشوری هستيد، به خود آييد 
و از هياهوی و عربده امريكا و ساير زورمندان تهی مغز نهراسيد و جهان را 

1. همان، ص764. 
2. همان، ص866. 
3. همان، ص924. 

4. همان. 
5. همان. 

6. همان، ص944. 
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بر آنان تنگ كنيد و حق خود را با مشت گره كرده از آنان بگيريد.1 
ای مس��تضعفان جهان! به پاخيزي��د و خود را از چنگال س��تمگران و 
جنايتكاران نجات دهيد و ای مس��لمانان غيرتمند اقطار عالم! از خواب 
غفلت برخيزيد و اسام و كشورهای اسامي  را از دست استعمارگران و 

وابستگان به آنان رهايی بخشيد.2 

مختصات و مؤلفه های ظلم ستيزی در بيداری اسالمي  مد نظر امام خمينی)ره( 
تأكيد بر ظلم س��تيزی و بيداری اس��امي  در ن��گاه حضرت امام خمين��ی)ره( دارای 

مختصات و مؤلفه هايی است. 
امام نه تنها احكام اسام كه به طور كلی بعثت پيامبر)ص( را هم در راستای ظلم ستيزی 
و نفی طاغوت معرفی می كنند و اعتقاد دارند از اه��داف اصلی پيامبران مبارزه با ظلم و 
حاكمان جور بوده است. تأكيد ايشان بر ظلم ستيزی و نفی ظلم به قدری است كه اصًا 
مكتب اسام را خاصه در زير بار ظلم نرفتن و ظلم نكردن می دانند كه البته بدون شك 
اين نوع نگاه هم نتيجه دريافت دقيق و جامع ايشان نسبت به دين است. ايشان در اين 

باب مي فرمايند: 
نبوت اصًا آمده اس��ت، نبی اصلش مبعوث شده اس��ت برای اين كه 
قدرتمندهايی كه به مردم ظلم می كنند پايه های ظلم آنها را بشكند.3 

ملت اسام پيرو مكتبی است كه برنامه آن مكتب خاصه می شود در 
دو كلمه؛ التظلمون و ال تظلمون.4

از مؤلفه های ديگر بيداری اسامي  در نگاه امام اين است كه ايشان همواره بر بيداری 
همه ملت ها، صرف نظر از جغرافيايی كه در آن قرار دارند، تأكيد كرده و مبارزه را در هر جا 
كه باشد مدنظر دارند. مقابله با ظلم و طاغوت را منحصر در جا و مكان خاصی نمی دانند 
و تأكيد دارند كه مسلمانان در هر جای عالم هستند نبايد اجازه جور حاكمان را بدهند. 
برای من مكان مطرح نيست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. 

هر جا بهتر اين مبارزه صورت بگيرد آنجا خواهم بود.5

1. همان. 
2. مرتضي شيرودی، همان، ص8-9. 

3. صحيفه امام، ج4، ص162. 
4. همان، ص81. 

5. همان، ج5، ص301. 
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يكی ديگر از مختص��ات بيداری اس��امي  كه در 
بينش امام جلب توجه می كند اين است كه ايشان 
مقابله با ظلم را نه تنها حق مسلمانان می دانند كه 
آن را به عنوان تكليف برمی شمارند و تأكيد می كنند 
هيچ مسلمانی حق ندارد رضايت بر حكومت ظلم و 
جور بدهد و بايد به وظيفه خود نسبت به ايستادگی 
در برابر حكومت جور هر مقدار ك��ه می تواند عمل 
كند. اعتقاد به اينكه نقش ظلم عاوه بر اينكه تكليف 

مسلمانان است، حق آنها هم هست منبعث از نگاهی است كه در پيشبرد اين هدف هم 
تأثير بيشتری خواهد داشت. يكی از مؤلفه های امام خمينی)ره( درباره بيداری اين است 

كه ايشان سازش با ابرقدرت ها را ظلم بر بشر می دانند1 و می گويند: 
سازش با ظالم، ظلم بر مظلومين اس��ت، سازش با ابرقدرت ها، ظلم بر 
بشر است. آنهايی كه به ما می گويند سازش كنيد، آنها يا جاهل هستند 

يا مزدور.2

بازتاب انقالب اسالمي  به رهبری امام خمينی)ره( بر جهان اسالم 
به طور كلی بازتاب انقاب اسامي  بر جهان اسام را مي توان در دو شاخه كلی بررسی 

كرد: 
الف. سطح دولت ها 

در مورد دولت های اس��امي  مي توان گفت بازتاب انقاب اسامي  بر اين دولت ها كه 
عموماً پايگاه مردمي  نداشته و وابستگی جدی به جهان غرب به ويژه امريكا داشتند، به 
طور كلی اثر منفی گذاش��ت. به عبارتی هر دولتی كه در اثر اين تحول برای آينده خود 
احساس خطر بيشتری می كرده است، واكنش هاي فوری و ش��ديدتری در قبال ايران 
اتخاذ مي كرد. به طور كلی با توجه به حاكميت دولت های گوناگون بر كشورها می توان 
اين طور نتيجه گرفت كه هر چه قدر دولت ها سياست مستقل تری از غرب داشتند و به 
عبارت ديگر نوعی روش انقابی در پيش گرفته بودند مانند دولت هاي ليبی، الجزاير و 
يمن، در اوان پيروزی انقاب اسامي  سياستی دوستانه تر با ايران انقابی اتخاذ كردند. 

1. علي اكبر عباسی، »بيداری اسامي  از منظر رهبر كبير انقاب اسامي  حضرت امام خمينی)ره(«، اخوت، س4، 
پاييز 1390، ش15، ص16-17. 
2. صحيفه امام، ج18، ص500. 

امام خمیني مي فرمایند كه غلبه 
بر مستکبران قدم اولش اتحاد 
مسلمین تحت یك پرچم و 
یك شعار است و اگر چنین 
اتحادی صورت گیرد، قدرتی 
مافوق قدرت ها در جهان قد 
علم خواهد كرد و مستکبران را 
از صحنه خارج خواهد نمود. 
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در عين حال نبايد اين اتخ��اذ مواضع به معنای 
استقبال از انقاب تلقی گردد. حتی اين دولت ها 
نيز با رشد اس��ام گرايی در ميان جوامع خود نه 
تنها رابطه خود را با ايران مح��دود كردند، بلكه 
بعضاً به خصومت و دش��منی ه��م گرايش پيدا 

كردند. 
ب. سطح ملت ها 

از آنجا كه انقاب اسامی، انقابی مردمي  بوده 
است طبيعتاً توجه ملت ها را بيشتر به خود جلب 
نموده و آنها را تحت تأثير قرار داده اس��ت؛ زيرا اغلب دولت هاي حاكمه شباهت زيادی 
به رژيم شاهنشاهی داشتند؛ بر اين اس��اس تأثيرپذيری ملت ها به مراتب از دولت های 
حاكمه بيشتر بوده است، زيرا اين ملت ها به روش��نی دريافته بودند كه يگانه راه آزادی 
از يوغ استعمار و استبداد، قيام و انقاب اس��ت. با تأمل در جنبش هاي اسامي  معاصر 
مي توان به وضوح نقش تأثيرگذار انقاب اس��امي  را از آغاز شكل گيری تا به سرانجام 
رسيدن آنها مش��اهده كرد. جمهوری اسامی با در دس��تور كار قرار دادن اصل صدور 
انقاب، تاش نمود با برقراری ارتباط و حمايت از اين جنبش ها، تجربيات خود را به اين 
جنبش ها منتقل نمايد و توانست تأثير بسيار شگرفی در ابعاد فكری، فرهنگی، اجتماعی 
و سياسی آنان داشته باشد و توانسته است با ارتقای خودآگاهی مستضعفان و محرومان 
و احيای خودباوری، اعتماد به نفس و بيداری اس��امي  در ميان ملت های مسلمان، بر 
اهميت جنبش های آزادی بخش اعم از اسام گرا و استعمارستيز به عنوان بازيگران نوين 
در نظام بين المل��ل تأكيد ورزد و بدين ترتيب موازنه قدرت را ب��ه نفع جبهه ای ثالث در 
نظام بين الملل رقم زند. اين مهم به ويژه در جنبش های آزادی بخش اس��امي  اهميت 
بيشتری يافت، زيرا آنان ب�ا سامان دادن نهضت های بيداری اسامي  از پايين و با تأكيد 
بر نقش ملت ها، مرزهای صوری و ظاهری را در هم شكس��تند و با ابراز سازش ناپذيری 
ملت هاي خود با غرب درصدد وارد كردن اسام به صحنه مبارزاتی برآمدند و با استقرار 
حركت هاي آزادی خواهانه كه برآمده از آرمان های اس��امي  و انسانيشان بود توانستند 

آرمان استكبارستيزي در فرهنگ سياسی ملت هاي خود ايجاد كنند.1

1. زكيه حق جو، »صدور انقاب ايران زمينه ساز بيداري اسامي«، جامعه المصطفي، پاييز1390، ص17-19. 

امام نه تنها احکام اسالم كه به 
طور كلی بعثت پیامبر)ص( را 
هم در راستای ظلم ستیزی و نفی 
طاغوت معرفی می كنند و اعتقاد 
دارند از اهداف اصلی پیامبران 
مبارزه با ظلم و حاكمان جور بوده 
است. تأكید ایشان بر ظلم ستیزی 
و نفی ظلم به قدری است كه اصاًل 
مکتب اسالم را خالصه در زیر بار 
ظلم نرفتن و ظلم نکردن می دانند 
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نتيجه گيری 
با توجه ب��ه خيزش هاي ش��يعيان در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريق��ا، در محيط 
آكادميك و ادبيات سياس��ی با رواج مفاهيمي  همچون بيداری اسامی، خيزش اسام، 
اسام سياسی، راديكاليسم اسامي  و عناوينی از اين دست مواجه هستيم. البته پيشينه 
بيداری اسامي  در دوران معاصر به دهه هاي پيش از انقاب اسامي  باز مي گردد اما تنها 
انقاب اسامي  بود كه توانس��ت با احيای حيات سياسی و اجتماعی مسلمانان، عمق و 
ابعاد بيداری اسامي  را فزونی بخشد و به مثابه يك الگو برای ساير كشورها الهام بخش 
باشد. به طور كلی اين جريان بيداری اس��امي  را مي توان يك حركت ارادی و آگاهانه 
در چهارچوب نظم و نظام اس��امي  دانس��ت كه هدف آن احيا و بازيابی هويت فردی و 
جمعی است كه تصحيح مفاهيم اسامی، بازگرداندن احساس شخصيت به امت اسام 
و اميدبخشی به توده مس��لمانان در تمامي  زمينه ها را به دنبال دارد. آنچه مبرهن است 
اينكه بحران هويت اسامي  و مخدوش شدن چهره اسام و رواج سكوالريسم عاملی شد 
تا ش��يعيان به قيام هاي اعتراض آميز جمعی روی آورند و در اين ميان عوامل سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر تس��هيل و ش��تاب اين روند بيداری اس��امي  تأثير 
گذاش��تند و در اين زمينه مي توان به مواردی همچون فساد گسترده، عدم آزادی هاي 
سياسی و افزايش فشارهای سياسی، وضعيت نامطلوب اقتصادی و افزايش نرخ بيكاری، 
ساختار ش��خصی و موروثی قدرت و افزايش قدرت شبكه هاي خويشاوندی و مداخان 

خارجی و كشورهای غربی اشاره كرد. حضرت امام خميني)ره( مي فرمايند: 
من امي��دوارم كه همه ملت هاي اس��ام كه به واس��طه  تبليغاتي كه، 
فعاليت  هايي كه از اجانب شد و اينها را از هم متفرق كردند و مقابل هم 
قرار دادند، بيدار بشوند و همه با هم بش��وند يك دولت بزرگ اسامي؛ 
يك دولت زير پرچم »الاله اال اهلل« تشكيل بدهند و اين دولت بر همه دنيا 

غلبه بكند.1
بيداري اسامي يكي از مس��ائل و پديده هاي ارزشمندي است كه پس از وقوع انقاب 
اسامي و قيام ملت ايران عليه حكومت جور، مجدداً با گذشت چندين دهه و انقاب هاي 
مكرر در سرزمين  هاي عربي به وقوع پيوسته اس��ت. زمينه ها و عوامل بسط و گسترش 
اين بيداري در بين مردم جهان، خود مبحثي گسترده است و در اين ميان نقش انقاب 
اسامي ايران و موفقيت و س��رافرازي همه  جانبه كش��ور در ابعاد اقتصادي، سياسي و 

1. صحيفه امام، ج6، ص234. 
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اعتقادي، پس از گذشت س��اليان دراز بر ديگر ملل 
جهان، امري مسلم اس��ت؛ چراكه لزوم وجود الگو و 
نمونه اي كامل در هر فرآيندي، مي تواند زمينه هاي 
گسترش و بسط آن را به نحو احس��ن فراهم سازد. 
با توجه به س��خنان حضرت امام، يك��ي از اهداف و 
آرمان هاي نظام انقاب اسامي ايران، بيدار نمودن 
تمام ملت  هاي مظلوم و س��تمديده جه��ان و قيام 
آنها عليه حكومت  هاي فاسد و بي دين جهان است. 
مردمي كه در طول تاريخ، شاهد تضييع حق و حقوق 
خود از ط��رف اجانب و اس��تعمار جهان��ي بوده اند، 
مي بايد از پشت پرده مس��ائل و سياست  هاي جهان 
آگاه گشته و سرنوشت جامعه  خود را به دس��ت خويش رقم زنند. انقاب اسامي  ايران 
به رهبری امام خمينی)ره( در شروع نهضت بيدارگری اس��امی، تأثير بسزايی داشته 
است. پس از پيروزی انقاب اسامي  افكار و انديشه هاي امام راحل به شدت مورد توجه 
كشورهای غربی قرار گرفته، گرايش به اسام در اين كشورها به سرعت در حال پيشرفت 
است. انقاب اس��امي  امام خمينی)ره( تأثير عميقی بر فرهنگ، عقايد، افكار و آداب و 
رسوم ملت ها بر جای نهاد. اين حركت بسيار عظيم و با اهميت، افكار همگانی را معطوف 
به ايران اس��امي  تحت رهبری امام خمينی)ره( س��اخت و در بس��ياری از كشورهای 
اسامي  نيز منجر به طرد كليه افكار و انديشه هاي مادی گرايانه و ليبرالی غربی گرديد. 
بازتاب رهبری امام خمينی)ره( در جريان بيداری اس��امي  را مي توان در سطح مردم 
و دولت ها مشاهده نمود. از ديدگاه امام از ش��اخص هاي اصلی جريان بيداری اسامی، 
حضور گسترده ملت ها، اسامي  بودن و جريان ضد سلطه مي باشد. البته ايشان ماهيت 
اصلی بيداری اسامي  را بازگشت به اسام و آموزه هاي ناب اسامي  مي دانند و محروميت 
ارزشی و بحران هويت ارزشی در جوامع مسلمان، زمينه ساز خيزش هاي مسلمين بوده 
اس��ت؛ هر چند عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ديگری نيز به عنوان متغيرهای 
وابسته در اين جريان تأثيرگذار بوده اند، طرح ايده وحدت ملی، عقيده مشترك و داشتن 
دشمنان مشترك زمينه ساز پيروی كشورهای قيام كننده شيعه از راه امام خمينی)ره( 
بوده است. البته امام راحل با عملی ساختن اسام سياسی توانست مسير را برای آزادی 

ملت ها از طريق خيزش و قيام مهيا نمايد.

یکی دیگر از مختصات بیداری 
اسالمي  كه در بینش امام جلب 
توجه می كند این است كه 
ایشان مقابله با ظلم را نه تنها 
حق مسلمانان می دانند كه آن را 
به عنوان تکلیف برمی شمارند 
و تأكید می كنند هیچ مسلمانی 
حق ندارد رضایت بر حکومت 
ظلم و جور بدهد و باید به 
وظیفه خود نسبت به ایستادگی 
در برابر حکومت جور هر 

مقدار كه می تواند عمل كند


