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قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

مقدمه
فروپاش��ی نظام چندهزارساله شاهنش��اهی در ایران در پرتو ش��کلگیری و پیروزی
انقالب اس�لامی در ایران ،منجر به برهم خوردن معادالت ابرقدرتها در جهان ش��د.
به نوعی قدرتهای اس��تکباری با چالش بسیار مهمی مواجه ش��دند .پیروزی انقالب
اسالمی در دهههای پایانی قرن بیس��تم ،نویدبخش جانها و دلهای آزاده در سراسر
جهان گردید و موجب ایجاد امید و تحرک در قش��ر عظیمی از ملل بهجانآمده از ستم
جباران و ظالمان عالم ش��د .انقالبی که در بطن خود با رویکرد ایجابی ،استقاللطلبی
و هویتیابی دینی ،یکتاپرس��تی جهانی بر پایه دینی برتر و عالمگی��ر را نوید داد و در
رویکرد س��لبی خود واگرای��ی را در اردوگاه غرب و به دنبال آن ،ح��ذف نظام دوقطبی
و در ادامه تکقطبی تعریفش��ده در نظام بینالملل را به ارمغان آورد .انقالب اسالمی
باز در رویکرد ایجابی خود موجب تولید و تقویت قدرت نرم اس�لام و در رویکرد سلبی
آن موجب زوال و کم اثر ش��دن قدرت نرم دول س��لطهطلب عالم یعنی امريكا و اتحاد
جماهیر شوروی س��ابق در صحنه بینالملل گردید .انقالب اسالمی با توجه به ماهیت
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دكتر حمید حاذق نیکرو
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انقالب اسالمی با توجه به ماهیت

فرهنگی و نرم خود پس از پیروزی ،فرهنگی و نرم خود پ��س از پیروزی ،پیامدهای
پیامدهای مختلفی را در بین مراکز مختلف��ی را در بین مراکز اس��تراتژیک ،علمی،
استراتژیک ،علمی ،آموزشی ،آموزش��ی ،پژوهش��ی ،تحقیقات��ی و بالطبع در
پژوهشی ،تحقیقاتی و بالطبع در بین بین نخب��گان و اندیش��مندان و همچنین عامه
نخبگان و اندیشمندان و همچنین مردم دنی��ا ایجاد نمود .این پیامدها به تناس��ب
عامه مردم دنیا ایجاد نمود .این کش��ورها ،مردم و نخبگان متف��اوت بود .برخی
پیامدها به تناسب کشورها ،مردم آن را طلیعه رحمت الهی و مای��ه امید و الگوی
و نخبگان متفاوت بود .برخی آن مبارزه با ظلم و استکبار دانس��تند .این طیف از
را طلیعه رحمت الهی و مایه امید مخاطبان ،اندیشمندان آزاده ،مستقل ،مبارز به
و الگوی مبارزه با ظلم و استکبار ویژه در جهان اسالم را شکل میداد و بر اساس
دانستند .این طیف از مخاطبان،
همین دیدگاه نیز به توجه و اظهارنظر پرداختند
اندیشمندان آزاده ،مستقل ،مبارز به
و در ادام��ه نیز به تروی��ج و حمای��ت از انقالب
ویژه در جهان اسالم را شکل میداد
اسالمی مبادرت کردند .این توجه و تبلیغ تأثير
و بر اساس همین دیدگاه نیز به توجه
و اظهارنظر پرداختند و در ادامه بسزایی در مخاطبان دانشجویی و عامه مردم در
نیز به ترویج و حمایت از انقالب کشورهای مختلف به ویژه جهان اسالم گذاشت.
مسئله ما در این مقاله بررسی و تبیين ابعادی از
اسالمی مبادرت کردند
قدرت نرم انقالب اسالمی است که به نوعی تأثير
آن موجب تحرک ،تشدید و تقویت بیداری در جهان و به ویژه بیداری اسالمی در جهان
اسالم گردیده است .برای رسیدن به حداقل پاسخها مبادرت به بیان تأثيرات و پیامدها
در سطوح مختلف جوامع منطقهای و جهانی از منظر و دیدگاه نخبگان و اندیشمندان
غربی و شرقی ،مس��لمان و غیر مس��لمان خواهيم نمود .در ادامه ضمن ارايه کلیاتی در
خصوص کلیدواژههای به کار گرفته شده در عنوان همچون انقالب اسالمی ،قدرت نرم
و بیداری اسالمی ،به درج نظريات پرداخته و سپس ابعادی از قدرت نرم انقالب اسالمی
و منابع مرتبط با بیداری اسالمی را برخواهيم شمرد.
قدرت نرم انقالب اسالمی در نگاه اندیشمندان
 .1جان فوران

اظهار نظر برخ��ی از اندیش��مندان در باب انقالب و تأثيراتش بس��یار مهم به ش��مار
میرود زیرا این ن��وع از دیدگاهها برای توج��ه دادن حکومت و س��ازمانهای مختلف

1. John Foran (Ed.), A Century of Revolution Social Movement in Iran ,London, VCL
press, Introduction.

 .2منوچهر محمدی ،بازتاب جهانی انقالب اسالمی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،1387 ،ص.44
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از جمله نویسندگان غربی میتوان به جان.ال .اسپوزیتو اشاره نمود که کتابش تحت
عنوان انقالب ایران و بازتاب جهانی آن در ایران ترجمه و منتشر شده است .اگرچه اين
کتاب در حمایت یا تأیید انقالب اس�لامی نوشته نشده اس��ت ،بلکه یک بررسی علمی
طرفدارانه از غرب نگاشته ش��ده اما برخی از واقعیتها را در خصوص تأثير انقالب بیان
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 .2جان .ال .اسپوزيتو

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

به موضوع انقالب ایران و تأثيرات آن بر منافع دول س��لطهطلب محس��وب میشود .از
جمله این صاحبنظران ،جان فوران ( )John Foranایرانشناس امريكایی که خود
جزو انقالبشناسان نیز محسوب میشود ،میباش��د که دارای آثار متعددی در زمینه
نظریههای انقالب و ایران است که در اینجا بخشی از مقاله 1او جهت ورود به این بخش
درج میشود .او در خصوص تأثير انقالب اینگونه مینویسد:
حوادث دراماتیک سالهای  1978-1979در ایران و طوفانی که در
نتیجه آن برخاست ،امواج تکاندهندهای را متوجه ایاالت متحده امريكا،
سیاستسازان بینالملل و نیز محافل آکادمیک و دانشگاهی نمود که تا
به امروز نیز ادامه دارد؛ آنچه که به عالوه به طور مستقیم یا غیر مستقیم
زندگی میلیونها انسان را در سراسر جهان تحت تأثير قرار داد؛ قبل از
 1978ایران جایگاهی قابل توجه را در افکار عمومی ،رسانههای گروهی
یا مراکز تحقیقاتی آکادمیک به خود اختصاص نمیداد .البته این کشور
موضوع منافع قابل توجه کمپانیه��ای چندملیتی نفتی ،کارخانههای
اسلحهسازی و محافل رده باالی سیاسی ایاالت متحده امريكا بوده ،ولی
روابط اقتصادی و استراتژیک گسترده با این کشور تا حد زیادی از انظار
عمومی دور نگه داشته میشد .آنچه که با این نقطهنظر تقریباً اجتماعی
حمایت میشد که ايران یک همپیمان بسیار اس��توار باثباتی است که
هیچ امر هش��داردهندهای در آین��ده قابل پیشبینی در آن مش��اهده
2
نمیشود.
در بیان جان فوران تأثيرگذاری به عنوان امواج تکاندهنده نه تنها برای سیاستمداران
و محافل دانشگاهی بلکه بر زندگی میلیونها انسان در سراسر دنیا مطرح شده است که
در نوع خود کمنظیر تلقی میشود.
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نموده اس��ت .او در بخش پایانی کتاب خود به تأثيرات کلی انقالب در مناطق مختلف
پرداخته که درج بخشی از دیدگاههای نويسنده خالی از لطف نخواهد بود .او بیشتر به
الگوگیری نخبگان از انقالب توجه نموده است:
از فردای پیروزی انقالب ،بسیاری از دانشجویان مسلمان ،بدون توجه
به وابستگیهای فرقهای خود ،ایران را به چش��م سرمشق خود دیدند.
بدینترتیب دانشجویان سنی «الجماعه االسالمیه» در دانشگاه قاهره
اعالم کردند انقالب مردم ایران ...شایس��ته بررسی عمیق است تا از آن
درس بگیریم ،انگیزه کسب کنیم و از این سرمشق بهرهمند شویم.
در حقیقت ،ه��م نخبگان و هم عم��وم مردم این انق�لاب را به ندرت
یک پیروزی ش��یعی میشمردند .بس��یاری از مس��لمانان ،آن را غلبه
اسالم بر نیروهای اهریمنی و پیروزی جهان سوم بر امپریالیسم امريكا
1
میدانستند.
اسپوزیتو در ادامه مبحث مرتبط خود ،بازتاب جهانی انقالب اسالمی را به چهار شکل
دستهبندی و ارایه مینماید که هر شکل آن از دیدگاه خاص او بیان میشود:
بازتاب جهانی انقالب ایران چهار شکل داش��ته است .نخست ،در دو
کش��ور (لبنان و بحرین) دخالت ایران ملموس و چشمگیر بوده است؛
دوم ،در تعداد بیش��تری از کش��ورها ،الگوی ایران و تش��ویقهای این
کش��ور جریانهای سیاسی -اسالمی پیش��ین را تقویت کرده و شتاب
بیشتری بخشیده اس��ت (مصر ،تونس ،نیجریه ،اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیس��تی ،پاکس��تان و فيلیپین)؛ س��وم ،ایران نقش عامتری در
برانگیختن ایدئولوژی و تفکر سیاسی -اسالمی ایفا کرده است( .مصر،
س��ودان ،مالزی و اندونزی).؛ چهارم ،الگو و فعالیته��ای ایران دلیل و
بهانه الزم را فراهم آورده است تا بعضی حکومتها (عراق ،مصر ،تونس
2
و اندونزی) جنبشهای اسالمگرای مخالف را مهار و سرکوب کنند.
در نظر بیانشده اسپوزیتو ،توجه بیشتر به الگوپردازی انقالب و تأثير زیربنایی در حوزه
تفکر و ایدئولوژی مدنظر قرار گرفته است .او در ادامه به بحث وحدتبخش بودن انقالب
یا اینکه این انقالب مورد توجه همه قش��رها از مذاهب مختلف در بین مس��لمانان قرار
 .1جان.ال .اسپوزیتو ،انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،ترجمه محسن مدیرشانهچی ،تهران ،باز ،1388 ،ص.327
 .2همان ،ص.331

آنچه را که نمیتوان در خصوص
انقالب اسالمی نادیده گرفت ،بعد
و چهارچوب فرهنگی و نرم آن
است که اکثر صاحبنظرانی که
اظهارنظر کردهاند به نوعی به آن
اشاره نموده و این ویژگی انقالب
اسالمی را با اهمیت برشمردهاند

 .3جان .دي .استمپل
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 .1همان ،ص.331

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

انقالب اسالمی در عصر فراموشی خدا ،دین و معنویت ،ظهوری طوفنده بر پایه توحید
و دینی برتر پا به عرصه افکار و قلوب میلیونها انسان خسته و وامانده از عدل ،معنویت
و دین ،گذاشت و ظهور مذهب را نوید بخشید .مصداق این نگاه ،نوشته وابسته سیاسی
سفارت امريكا در ایران در جریان انقالب اسالمی آقای جان .دی .استمپل در کتابی که
تحت عنوان درون انقالب ایران ،که در دهه  70ترجمه و چاپ ش��ده میباشد او بررسی
خود را چنین تحریر نموده است:
از نظر تاریخی ،مهمترین پیامد انقالب ممکن است اثبات ظهور مذهب
به عنوان یک نیروی مهم سیاسی باش��د .با در هم آمیختن ایدئولوژی
حکومت االهی و قدرت انبوه مردم بر مبنای درس��ت ،ش��ق دیگری از
انقالب ارايه میشود که مارکسیسم و دیگر نمونه ها را تکامل میبخشد.
این طریقی است که قدرتی دیگر مبتنی بر توجیهی متفاوت جانشین
قدرت و مشروعیت شاه و یا هر رهبر غیر مذهبی دیگر میشود ،و از نظر
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گرفته و عامل ش��تاببخش برای انقالبیون دیگر
کشورها محسوب شده است ،ميپردازد:
در بیشتر کش��ورهای اسالمی،
تأثير ایران انقالبی غیر مس��تقیم
بوده و ای��ران عمدتاً نق��ش الگو
را داش��ته اس��ت ،ن��ه مداخلهگر
مستقیم .این نکته به ویژه در دوره
آغازین پس از انقالب صادق بود که سنی و شیعه در سراسر جهان اسالم،
شهامت و ایمان انقالبیون را میستودند و ایران با بنیادگرایی و احیاگری
اسالمی مترادف شمرده میشد .الگوی ایران برای فعاالن مسلمان محلی
عامل شتابدهندهای بود و آنان میدیدند که نگرانیهای آنان ،اینک نه
منحصر به فرد اس��ت و نه الینحل .شورشهای سیاسی خودجوشی در
مکانهای مختلفی همچون عربستان سعودی ،پاکستان ،کویت و بحرین
روی داد .نمایندگانی از سازمانهای اسالمی خاورمیانه و جنوب و جنوب
1
شرقی آسیا بالفاصله پس از انقالب به تهران سفر کردند.

موضعی هدف خود را بدون توسل به خشونت به انجام میرساند .در این
حالت بنیادگرایان اثبات کردند که حتی یک نیروی مس��لح قدرتمند
میتواند از درون متالش��ی ش��ود .مهمترین عامل مضطربکننده در
مورد جنبش اسالمی (امام) خمینی(ره) ،دکترین جنبش نیست ،بلکه
بسیج مؤثر آن بود که گروههای مختلف اجتماعی را برای حمایت از یک
حکومت اسالمی در یک سازمان سیاسی متشکل کرد .برتری روحانیت،
آنچنان که (امام) خمینی ادعا کرد ،نش��ان ضمنی ب��ه مبارزه طلبیدن
دولتهای غیر مذهبی در همه جا است .اگر این پدیده به موجودیت و
مقاصد خود ادامه دهد ،روش دیرین غربی بر جدایی حکومت و کلیسا
1
تغییر خواهدکرد.
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.4هنريكسينجر

هنری کسینجر استراتژیس��ت معروف و مؤثر امريكا تأثير انقالب اسالمی را بیشتر در
جهان اسالم و آن هم به دنبال پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس میداند؛ هر
چند او گسترش انقالب در جهان را گسترش رادیکالیسم اسالمی مینامد اما نمیتواند
این تأثيرات را نادیده بگیرد .دیدگاه او که در کتاب درون انقالب ایران نوش��ته استمپل
قید شده چنین است:
پیروزی ای��ران در جنگ [جن��گ تحمیلی عراق علیه ای��ران] عقاید
رادیکالیسم اسالمی را از جنوب شرقی آسیا تا سواحل اقیانوس اطلس
2
گسترش خواهد داد.
آنچه را که نمیت��وان در خصوص انقالب اس�لامی نادیده گرفت ،بع��د و چهارچوب
فرهنگی و نرم آن است که اکثر صاحبنظرانی که اظهارنظر کردهاند به نوعی به آن اشاره
نموده و این ویژگی انقالب اسالمی را با اهمیت برشمردهاند.
.5احمدبنبال

احمد بن بال از رهبران و رئیسجمهور پس از استقالل الجزایر ،انقالب اسالمی را یک
انقالب فرهنگی و با تأثير فرهنگی در خارج از ایران میداند او معتقد است:
آنچه برای من در مورد انقالب ایران مهم اس��ت ،این اس��ت که برای
نخستینبار انقالبی با طرح فرهنگی تولد یافته است و قبل از هر چیزی
 .1جان دی استمپل ،درون انقالب ایران ،ترجمعه منوچهر شجاعی ،تهران ،رسا ،1378 ،ص.435-436
 .2همان ،ص.115

در کالم دوست و دشمن عظمت
انقالب و تفاوت آن با سایر
انقال بها ،تحرکات سیاسی،
اجتماعی ،اعتقادی و فرهنگی در
ال مشهود است .این تفاوت
دنیا کام ً
نشانگر خصوصیات و ویژگیهای
منحصر به فرد انقالب اسالمی
است .این ویژگیها نشئتگرفته
از شاخصها و مؤلفههایی چون
اسالمی بودن ،فرهنگی بودن،
مردمی بودن و ضد ظلم و استکبار
و سلطه بودن میباشد
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 .1همان ،ص.98-99
 .2همان ،ص.100-101

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

یک انقالب فرهنگی است و بازتاب
این انقالب در خ��ارج از ایران نیز
در همین زمینه و از این نقطهنظر
قابل مطالعه و جالب توجه اس��ت.
انقالب اس�لامی ایران در قلبها
جای دارد؛ به ویژه در قلب جوانان
دنیای ع��رب در الجزای��ر ،تونس،
1
مغرب ،سوریه و...
آنچه در دیدگاه بن بال قابل اهمیت اس��ت ،نگاه
عمیق ایش��ان به نوع تأثيرگذاری انقالب اسالمی
اس��ت که در دو محور اساس��ی قابل تأمل اس��ت.
ابتدا تأثيرپذیری قلبی؛ که اینگونه تأثيرات ماندگاری طوالنی داش��ته و مخاطب را در
مسیر مبارزه پایدارتر مینماید و محور دوم تأثيرپذیری جوانان است که آن هم به دلیل
ویژگیهای جوانان از اهمیت باالیی برخوردار است .حبیب شطی دبیر اسبق کنفرانس
اسالمی ،بعد دیگر از ابعاد نرم و فرهنگی انقالب اسالمی را مورد توجه قرار داده و آن را
اینگونه بیان نموده است:
انق�لاب ایران به همه نش��ان داد که اس�لام چقدر قدرتمند اس��ت و
اینکه ایمان میتواند به مسلمین کمک کند تا به حکومت دلخواه خود
برسد ...ما میخواهیم جامعه جدیدی بر مبنای اصول اسالمی بسازیم و
2
امیدواریم انقالب اسالمی ایران مدل و الگوی ما قرار گیرد.
نگاه به آنچه در ذیل عنوان انقالب اس�لامی در نگاه اندیشمندان که ذرهای از هزاران
اظهارنظر در خصوص انقالب اسالمی میباشد ،نش��اندهنده عظمت ،اقتدار استثنایی
و یگانه بودن انقالب اسالمی بعد از ظهور اس�لام ناب محمدی(ص) میباشد .در کالم
دوس��ت و دش��من عظمت انقالب و تفاوت آن با س��ایر انقالبها ،تحرکات سیاس��ی،
ال مشهود است .این تفاوت نشانگر خصوصیات
اجتماعی ،اعتقادی و فرهنگی در دنیا کام ً
و ویژگیهای منحصر به فرد انقالب اس�لامی اس��ت .ای��ن ویژگیها نش��ئتگرفته از
شاخصها و مؤلفههایی چون اسالمی بودن ،فرهنگی بودن ،مردمی بودن و ضد ظلم و
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استکبار و سلطه بودن میباشد .این شاخصها برای انس��ان به ستوه آمده از ستمگری
ستمپیشگان انساننما و وازده از دنیای مدرن وابسته به تراست و کارتلهای چپاولگر،
خسته از بیعدالتی ،ریا و نفاق حاکم بر شئون زندگی و دلزده از سبک زندگی ماشینی
بیروح و احس��اس ،دارای جذابیت و امیدآفرین و نشاطبرانگیز است که نیاز به تحمیل
آن با قدرت نظامی یا تطمیع اقتصادی نیس��ت بلکه مبتنی بر جذابیت ،پذیرش قلبی و
داوطلبانه و از طریق همکاری خودخواسته است و این همان راز قدرت نرم است؛ قدرتی
که در اسالم ناب موج میزند و انقالب اسالمی سرشار از آن میباشد؛ که اگر به درستی
ترویج و معرفی و عمل شود ذهن و قلبی از آن رویگردان نخواهد بود.
مفهوم قدرت نرم
قدرت واژهای شناختهش��ده در بین گروههای مختلف مخاطبان از نخبه تا عامه مردم
میباشد که هر کدام به تناسب دیدگاهها ،گرایشها و محیطهای درونی و پیرامونی خود
آن را فهم نموده و از آن تلقی خاص خود را دارند .بر همین اساس تعاریف فراوان علمی در
حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،جامعهشناختی ،روانشناختی و ...ارایه شده دارد .جوزف
نای قدرت را اینگونه بیان نموده است:
قدرت ،یعنی توانایی تأثيرگذاری در رفتار دیگران به گونهای که موجب
اتفاق افتادن آن چیزی که میخواهیم ش��ود .بنابراین به طور خاصتر
قدرت ،قابلیت نف��وذ در رفتار دیگران به منظور حص��ول نتایج دلخواه
1
میباشد.
اما این مقاله با مفهوم عام یا خاص قدرت کاری نداشته بلکه به دنبال تبیین و برشماری
ابعادی از قدرت نرم انقالب اس�لامی که تأثيرش بر بیداری اس�لامی مشهود و معلوم
است ،میباشد .بنابراین برای ورود به این بحث نیاز به ارایه مفاهیم و کلیاتی در خصوص
قدرت نرم میباشد .انبوهی از واژهها با مرور زمان و فعل و انفعاالت سیاسی ،اجتماعی و
دگرگونیهای تاریخی در کشورهای مختلف در ادبیات سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
ورود یافته و افزوده میشود که با به کارگیری و تکرار آن به موضوع و کلیدواژهای متداول
تبدیل میگردد .در حالی که عمل مرتبط با این کلیدواژهها و مفاهیم مطرحشده ،پدیده
جدید نبوده بلکه در عمل در دورانهای مختلف بشری س��اری و جاری بکارگیری آن
 .1جوزف نای ،ق��درت نرم ابزارهای موفقیت در سیاس��ت بینالملل ،ترجمه س��ید محس��ن روحانی و مهدی
ذوالفقاری ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع) ،1387 ،ص.38

قدرت نرم انقالب اسالمي ،نشئتگرفته
از فرهنگ شامل اعتقادات ،باورها،
تفكرات ،ايمان ،ذهنيات ،انديشه و
ذخيرههاي فكري و ذهني ملت ايران
كه مبتني بر اسالم ناب محمدي(ص)
است ميباشد و اين مؤلف هها موجب
پذيرش و تأثيرگذاري انقالب اسالمي
بر نخبگان و آحاد مردم در سراسر دنيا
به ويژه در جهان اسالم گرديد كه بيش
از يك دهه است از آن به عنوان بيداري
اسالمي ياد ميشود
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قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

متداول بوده اس��ت و فقط تفاوتش در عدم
اس��تعمال آن عمل با این مفاهیم یا واژهها و
لغات بوده است .قدرت نرم هم از این مقوله
مستثنی نیست.
شناس��ایی جنبهه��ای ن��رم ق��درت ،امر
جدیدی نیست .با این حال ،امروزه با مفاهیم
جدیدی روبهرو هس��تیم که با واگویه کردن
واقعیتهای دیرین ،به دلی��ل بهرهگیری از
فضای سیاسی یا گفتمانی مساعد ،خود را به
عنوان کشفهایی نوظهور معرفی کردهاند.
قدرت نرم بر قابلیت شکل دادن به عاليق دیگران تکیه دارد؛ به بیان دیگر ،قدرت نرم
توانایی تغییر داوطلبانه اولویتهاست .شما میتوانید به منظور تغییر اولویتهای حریف،
به جای توس��ل به زور یا پاداش ،این اولویتها را محدود کنی��د؛ بدینصورت که آنها را
طوری بچینید که برخی آرزوهایش ،غیر واقعیتر از آن به نظر آید که قابل پیگیری باشد.
اگر او بدون هیچ تهدید صریح یا انجام معاملهای متقاعد شود که با اهدافتان همراه گردد،
یعنی اگر رفتار او به وسیله یک جذابیت قابل مشاهده اما غیر محسوس تعیین شود آنگاه
باید گفت که قدرت نرم محقق شده است.
آنچه در بحث قدرت نرم مهم اس��ت دو محور اصلی است .نخس��ت بکارگیری قدرت
نرم در سیاست خارجی است که میتواند حریف و عامه مردم را در دیگر کشورها تحت
تأثير قرار دهد .دوم منابع قدرت نرم است که مهمترین آن فرهنگ به شمار میرود؛ که
جوزف نای مهمترین منابع قدرت را فرهنگ -دس��تهای از ارزشها و اعمال که به یک
جامعه معنا میبخشد -کش��ور اعمالکننده دانس��ته و دیگر منابع را شامل ارزشهای
سیاس��ی و سیاس��ت خارجی میداند .اما اگر ما وزنه اصلی انقالب اسالمی را فرهنگی
بدانیم که اینگونه هست ،آنگاه نیاز است فرهنگ را از بیان شخصیتهای انقالب تعریف
نموده و منابع قدرت نرم انقالب اسالمی را متناسب با آن تعاریف ارایه نمايیم .حضرت
امام خامنهای فرهنگ را مایه حیات ،فراگیر ،درونی و بیرونی ،سیاس��ی ،هویتبخش و
شناسنامه یک ملت معرفی نمودهاند:
فرهنگ مثل آب و هواست؛ فرهنگ ،یعنی همین رسوم و آدابی که بر

بیداری اسالمی زنده شدن دوباره در
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پرتو اسالم اصیل و تجدید حیات اسالم زندگی من و شما حاکم است 1.فرهنگ ،یعنی
معنا میدهد که در پناه آن ،استقالل ،باورها و اعتقادات م��ا و چیزهایی که زندگی
عدالت و همه آموز هها و ارز شهای ش��خصی و اجتماعی و داخ��ل خانه و محیط
2
متعالی الهی ،بار دیگر زنده م یشود کسب یک جامعه با آنها روبهروست.
یا حیات مییابد .بیداری یا احیاگری با توجه به تعاريف آوردهشده ميتوان گفت
اسالمی نوعیاصالحگری دینی است ،قدرت نرم انقالب اس�لامي ،نش��ئتگرفته از
البته نه آن اصالح دینی اتفاقافتاده در فرهنگ ش��امل اعتقادات ،باوره��ا ،تفكرات،
غرب .به سخنی دیگر ،بیداری اسالمی ايمان ،ذهنيات ،انديشه و ذخيرههاي فكري
مهجوریتزدایی از دین یا بازپیرایی و و ذهني ملت ايران كه مبتني بر اس�لام ناب
واخوانی گزارهها و آموزههای اسالمی محمدي(ص) است ميباش��د و اين مؤلفهها
از اجمال و ابهاماتی است که بر سیمای
موجب پذيرش و تأثيرگذاري انقالب اسالمي
دین نشسته است
بر نخبگان و آحاد مردم در سراسر دنيا به ويژه
در جهان اس�لام گرديد كه بيش از يك دهه اس��ت از آن به عنوان بيداري اسالمي ياد
ميشود.
مفهوم بیداری اسالمی
بیداری به معنای حیات و زندگی اس��ت و نیز به معنای فعال شدن هوش (آگاهی) به
کار میرود و اس�لامی به مفهوم تبعیت و پیروی از آموزههای برترین دین الهی است؛
در نتیجه ،بیداری اس�لامی به معنی حیات برتر (برین) یا تالش برای دس��تیابی به آن
است ...به بیان دیگر ،بیداری اسالمی زنده ش��دن دوباره در پرتو اسالم اصیل و تجدید
حیات اسالم معنا میدهد که در پناه آن ،استقالل ،عدالت و همه آموزهها و ارزشهای
متعالی الهی ،بار دیگر زنده میشود یا حیات مییابد .بیداری یا احیاگری اسالمی نوعی
اصالحگری دینی است ،البته نه آن اصالح دینی اتفاقافتاده در غرب .به سخنی دیگر،
بیداری اس�لامی مهجوریتزدایی از دین یا بازپیرایی و واخوان��ی گزارهها و آموزههای
3
اسالمی از اجمال و ابهاماتی است که بر سیمای دین نشسته است.
درباره تعریف بیداری اسالمی در بین اندیش��مندان و پژوهشگران ،وفاق وجود ندارد.
 .1بيانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران ،1369/1/10،فرهنگ و عرصههای فرهنگی ،تهران ،مؤسسه
قدر والیت ،1388 ،ص.25
 .2همان.
3. http://tooba.net/Magazines/Show/60/9-2

آنچه در تعابیر بعضی از نوش��تهها میتوان یافت این اس��ت که از آن به اصالح دینی و
احیاگری تعبیر ش��ده است که در عربی به الصحوه االس�لامیه ،البعث االسالمی ،التیار
االسالمی والحرکه االسالمیه نام برده میشود .از بیداری اسالمی به پدیدهای اجتماعی
تعبیر میکنند که به معنای بازگش��ت بیداری و هوش��یاری امت اس�لامی است تا به
خودباوری برسد و به دین و کرامت و استقالل سیاسی ،اقتصادی و فکری خود مباهات
کرده و در راستای ایفای نقش طبیعی خود به عنوان بهترین امت برای مردم تالش کند.
به تعبیر دیگر میتوان منظور از بیداری اسالمی را مجموعهای از باورهای دینی دانست
که در دوره کنونی در میان مسلمانان عالم شیوع پیدا کرده است.
حال با توجه به مطالب پیشگفته ،برخی از ابعاد قدرت نرم انقالب اس�لامی را که به
نوعی در بیداری اسالمی تأثير داشته برشماری ميشود و متناسب با آن مستنداتی ارایه
میگردد.
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 .1پيام مقام معظم رهبري به ملت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقالب اسالمى.1377/11/21 ،
 .2پيام مقام معظم رهبري به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت.1368/3/18 ،

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

قدرت نرم ،رهبری امام خمینی و تأثير آن بر بیداری اسالمی
فرهنگ هویتی در کشورهای خاورمیانه ،دین مبین اسالم است؛ اما تالشهاى فرهنگى
و سياسى دشمنان اسالم در طول يك قرن و نيم گذش��ته در اين راستا بود كه «اسالم
را به كلى از عرصه زندگى جامعه بيرون رانده و با طرح نظريه جدايى دين از سياس��ت،
ديندارى را فقط پرداختن به عبادت و اعمال ش��خصى قلمداد كنند و با حذف اسالم از
صحنه سياست جهان ،كشورهاى اسالمى را عرصه غارتگريها و تاختوتازهاى سياسى
و نظامى خود نمايند 1».از منظر بزرگان ،امام خمینی(ره) با توجه به ابعاد ویژه شخصيتی
در بین رهبران جهان ،چه دینی و چه غیر دینی بینظیر است و دارای خصوصیاتی است
که در بین انسانها کمنظیر است« .امام خمينى ،ش��خصيتى آنچنان بزرگ بود كه در
ميان بزرگان و رهبران جهان و تاريخ ،به جز انبيا و اولياى معصومين(عليهمالسالم) ،به
دشوارى مىتوان كس��ى را با اين ابعاد و اين خصوصيات تصور كرد 2».این خصوصیات
او را به رهبری استثنایی و کمنظیر در عصر جاهلیت مدرن و برهوت الحاد و بیدینی به
قدرتی الهی ،تبدیل نمود و توانست با کالم نافذ خود ،تدبیر و درایت تحول عظیم فکری
و هویتی را در دنیای اسالم به وجود آورد .او به امامی تبدیل شد که هر انسان مسلمانی
آرزو دارد مطیع او باشد چون او «نامآور بزرگ دوران معاصر یعنى امام روحاهلل خمینى...
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دانشمندى پارس��ا و خردمندى پرهیزگار و حكیمى سیاس��تمدار و مؤمنى نواندیش و
عارفى شجاع و هوشمند و فرمانروایى عادل و مجاهدى فداكار بود 1».این مشخصات را
هر انسان وارستهای داشته باشد ،انسانها بدون هیچ اجبار و ترغیبی جذب او میشوند؛
وجود برکتبار امام توانست جانهای لبریز از کینه و نفرت به ظلم و بیعدالتی و به ستوه
آمده از فساد و بیبند و باری را به سوی وجود اقدس الهی سوق داده و دین برتر خداوند
را در بین آنان هویتی دوباره ببخشد و ایران اسالمی را در منظر دیگر مسلمانان به یک
الگوی عملی شایسته تبدیل کند.
 ...در حقیقت امام بزرگوار ما در این نهضت عظیمى که در کشورمان و
در جهان اسالم به وجود آوردند ،دو پرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه
داشتند :یک پرچم عبارت اس��ت از پرچم احیاء اسالم؛ به عرصه آوردن
این قدرت عظیم و الیتناهى .پرچم دوم ،پرچم عزت و سربلندى ایران و
ایرانى .این دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست.
پرچم اول که در حقیقت یک بع��د از دعوت امام و نهضت امام اس��ت،
مربوط به امت بزرگ اس�لامى اس��ت .پرچم دوم هم اگرچه که مربوط
به ملت ایران اس��ت ،مربوط به ایران و ایرانى است ،اما چون یک تجربه
عملى از تحرک حیاتبخش اسالم است ،براى امت اسالمى امیدآفرین
و حرکتساز است .چون این نهضت بزرگ در ایران تجربه عملى بیدارى
اس�لام و تحقق اس�لام بود ،بنابراین اگرچه که به طور مستقیم مربوط
به ایران و ایرانى اس��ت ،اما نتیجه آن باز براى امت اسالم داراى ارزش و
2
اهمیت است.
در باب قدرت نرم امام و جذابیت رهبری ایشان میتوان دهها و بلکه صدها کتاب و اثر
تصویری تولید کرد ،اما متأسفانه اقدامات درخوری به سرانجام نرسیده است تا دنیای به
ستوه آمده از خأل معنویت را به سوی آرمانهای الهی او رهنمون نماید .میزان تأثير امام
بر دیگران چنان بینظیر بوده که در برخی موارد برای دیگران باورکردنی نیست .وقتی
یک دیدار با امام ،چنان تأثيری بر خبرنگار امريكایی آن هم غیر مسلمان میگذارد ،دیگر
تکلیف مسلمین روشن است .روبین وود زورث مالقات خود با امام در جماران را چنین
توصيف نموده است:
 .1پیام مقام معظم رهبري به مناسبت یكصدمین سال میالد مبارك امام خمینی(ره).1378/6/31 ،
 .2بیانات مقام معظم رهبري در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره).1388/3/14 ،

«امام خمينى ،شخصيتى آنچنان
بزرگ بود كه در ميان بزرگان و
رهبران جهان و تاريخ ،به جز انبيا و
اولياى معصومين(عليه مالسالم) ،به
دشوارى مىتوان كسى را با اين ابعاد
و اين خصوصيات تصور كرد ».این
خصوصیات ،او را به رهبری استثنایی
و ک منظیر در عصر جاهلیت مدرن و
برهوت الحاد و بیدینی به قدرتی الهی،
تبدیل نمود و توانست با کالم نافذ خود،
تدبیر و درایت تحول عظیم فکری و
هویتی را در دنیای اسالم به وجود آورد
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 .1میر احمدرضا حاجتی ،عصر امام خمینی(ره) ،قم ،بوستان كتاب ،1383 ،ص.24-25

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

زمانی ک��ه ام��ام خمینی
از در وارد میش��د احساس
میکردم ک��ه از البهالی آن
گردبادی از نی��روی معنوی
وزیدن گرفت .گویا در ورای
آن عب��ای قه��وهای ،عمامه
مشکی و ریش س��فید روح
زندگ��ی جریان داش��ت؛ به
ط��وری که هم��ه بینندگان
را محو تماش��ای خود کرد.
در آن هنگام حس کردم که
با حضور او همه ما کوچک ش��دهایم و گویا در س��الن کسی جز او باقی
نمانده اس��ت .آری؛ او بارقهای از نور بود که در قل��ب و روح همه حضار
رسوخ کرده بود .او تمام معیارهایی را که گمان میکردم میتوانند مرا
در تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری کنند در هم شکست .او با
حضور خود آنقدر در ما تأثير گذارد که احساس کردم تمام روح و جسمم
را فرا گرفته است!
زمانی که بر روی صندلی خود نشس��ت احس��اس کردم که نیرویی از
وجودش ساطع میشود؛ نیرویی بس��ان یک گردباد که اگر با دقت نگاه
میکردی درمییافتی که نوعی آرامش مطلق در درون آن نهفته است
چراکه (امام) خمینی(ره) بس��یار جدی و اس��توار و مس��لط بود ...من
تاکنون هیچ یک از مردان بزرگ برتر از این مرد و یا نظیر او را ندیدهام...
کمترین چیزی که میتوانم بگویم این اس��ت که گویا او یکی از انبیای
گذشته است و یا اینکه او موسای اسالم است و آمده تا فرعون کافر را از
1
سرزمین خود براند.
ش��جاعت ،اخالص ،عرفان و مجاهدت ام��ام عرصههای فکری ،ذهنی ،احساس��ی و
رفتاری مخاطبان در عالم را درنوردیده و به هر کرانهای که رسید چون نسیم دلنشین،
گوارای وجود انس��ان عصر مدرنیسم ش��د .بس��تری را فراهم کرد تا انس��انهایی که
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بررسی وضعیت هر یک از کشورهای

مسلمان پیش از پیروزی انقالب در در انتظار مجاه��دت بودند برخیزن��د و دل به
ایران ،از بیهویتی و سرخوردگی دریای حادثه بس��پارند و پا در می��دان ایمان
حکایت دارد .نگاهی کوتاه اما از سر گذاش��ته و جان خود را مهیای ایث��ار نمایند و
تأمل به روزشمار تحرکات ،حوادث آن شد که باید میشد؛ یعنی ش��روع انتفاضه
و خیزشها تا موفقیت و پیروزیها در فلس��طین در س��طوح و دورهه��ای مختلف،
جهان اسالم این گفته را به اثبات ش��کلگیری جنبشهای اس�لامی در لبنان،
میرساند که همه این اقدامات نتیجه عراق ،افغانس��تان ،بحرین و کشورهای حوزه
تحول مسلمانان با تأثيرپذیری از خلیجفارس ،آفریقا ،آس��یای میانه ،خاوردور،
انقالب اسالمی و قدرت نرم آن امري��كای التین و ...و اکنون س��قوط پیدرپی
صورت پذیرفته است
دیکتاتورها و وابستگان به قدرتهای نامشروع
جهانی؛ در تونس ،مصر ،لیبی ،یمن و انشاءاهلل در بحرین و عربستان و ...چون هدف امام
خمینی بیداری بشریت در مقابل ستم بود و اولویت برایش مسلمانان محسوب میشد.
«بیدارى اسالمى ،آن وجه اول از حرکت عظیم امام بزرگوار ما بود 1».و امام عزیزی که
دو دهه قبل با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا به
سوي جايگاه ابدي سفر کرد ،کنون نظارهگر محصول و ثمره گرانبهای مجاهدت خود
در راه خداست .دعای خیر او جوانان جهان اسالم را به بیداري رساند و پیامها و تدابیر و
منویات او موجب رشد و بالندگی کشور و جهان اسالم شد و این نسیم دلنواز همچنان
در وزیدن اس��ت چون خامنهای ،خمینی دیگر است؛ حال دشمنان بشریت و غافالن از
عظمت اسالم و ایران اسالمی چه بخواهند و چه نخواهند این راهی است که آغاز شده
و در حرکت است .تا انشاءاهلل «و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في االرض ونجعلهم
ائمه و نجعلهم الوارثين» 2محقق گردد.
قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر هویتیابی مسلمانان
اسالم ناب که در آن دیانت از سیاست جدا نیست ،اس�لامی است که مانعی عظیم بر
سر راه ستمپیشگان ،غارتگران ،ظالمان ،زرپرستان ،منافقان و تزویرگران عالم از زمان
خاتم(ص) تاکنون به شمار میرفته ،صاحبانش را بر آن داشته تا برای به دست آوردن
منافع نامشروع ،هویت اصلی اسالم را از مس��لمانان بگیرند و اسالمی از نوع امريكایی،
 .1بیانات مقام معظم رهبري در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره).1388/3/14 ،
 .2قرآن کریم.5/28 ،
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 .1بیانات مقام معظم رهبري در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره).1388/3/14 ،

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

اسالم مرفهین بیدرد ،اسالم س��رمایهداری و اس�لام مرتجعین را به آنان غالب کنند.
در اینکه جوامع مس��لمان ،هویت واقعی خود را از دس��ت داده بودند ش��کی نیست؛ و
همچنین نظامهای س��لطهگر دست از سر مس��لمین به جهت هویت و فرهنگ غنی بر
نداشته و بر نخواهند داش��ت نیز تردیدی نیس��ت .اما در نبرد بین حق و باطل ،حق به
دلیل تغییرناپذیری اراده و سنت الهی ،پیروز این صحنه خواهد بود .رهبر معظم انقالب
اسالمی در بخشی از بیانات خود اشاره به بازیابی هویت اسالمی دارند که نشانگر تأثير
انقالب اسالمی در این بازیابی که منجر به بیداری اسالمی گردید میباشد.
 ...بعد از آنى که در طول سالهاى متمادى کوشش شده بود که هویت
اسالمى خرد شود ،له شود ،وقتى این انقالب به وجود آمد ،وقتى قامت
برافراش��ته امام بزرگوار ما در منظر مردم مس��لمان عالم پدیدار ش��د،
همه احس��اس کردند که یک هویتى ،یک شخصیتى ،یک اصالتى پیدا
کردهاند .همین موجب شد که در شرق و غرب دنیاى اسالم نشانههاى
بیدارى مسلمانان پدیدار بشود؛ ملت فلسطین بعد از دهها سال ناکامى
جان گرفت؛ جوانان کشورهاى عربى که بعد از شکست در سه جنگ که
دولتهایشان با رژیم صهیونیستى داش��تند و دلمرده و مأیوس بودند،
1
دوباره روحیه گرفتند.
بررسی وضعیت هر یک از کش��ورهای مس��لمان پیش از پیروزی انقالب در ایران ،از
بیهویتی و سرخوردگی حکایت دارد .نگاهی کوتاه اما از سر تأمل به روزشمار تحرکات،
حوادث و خیزشها تا موفقیت و پیروزیها در جهان اسالم این گفته را به اثبات میرساند
که همه این اقدامات نتیجه تحول مس��لمانان با تأثيرپذیری از انقالب اسالمی و قدرت
نرم آن صورت پذیرفته است.
آنچه را اصالحگران ،تجدیدگرایان ،متجددها و بیدارگرایان اسالمی از
قرن  19میالدی تا زمان آغاز نهضت در ایران صرفاً به عنوان یک آرمان
تبلیغ میکردند ،امام خمینی(ره) در صحنه عمل پیاده و دوران جدید
«رنسانس» را آغاز کرد .تالشهای چندین دههای استعمارگران ،چنان
برنامههای مذهبزدایی را پیش برده بود که حضور و بروز اسالم ،آن هم
به مثابه نیروی بالقوه فرهنگی و اجتماعی در صحنه جوامع ،در باور کمتر
کسی میگنجید که آنچنان از نظر سیاس��ی احیا گردد که چنین ابعاد

مستحکم و فراگیری یابد.
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قدرت مردمی بودن انقالب اسالمی و تأثير آن بر تحوالت جهان اسالم
مردم در هر کشوری میتوانند تکیهگاه مناسبی برای حاکمیت و نظام مستقر محسوب
ش��وند .این نگاه یک جنبه از قدرت و اهمیت مردم محسوب میشود؛ چون حکومتها
با تکیه بر قدرت مردم و کسب همراهی مردم ضمن اینکه اهداف و طرحهای حاکمیت
را پیش میبرند ،میتوانند در مواقع ضروري و لزوم و حس��اس ،نهایت بهره را از مردم و
حضور و همراهی آنان ببرند .این موقعیتها و ضرورتها همان اتفاقات مهم و حوادثی
است که تحت عناوینی چون ،جنگ ،بحران ،شورش و اغتشاش ،کودتا و یا بروز حوادث
طبیعی در جوامع و کشورهای مختلف ظهور و بروز مییابند .دورهها و تجربیات تاریخی
به خوبی نش��ان داده که هر جا مردم در کنار حاکمان و حکومته��ا و دولتها بودهاند
آنها توانستهاند جان س��الم از معرکهها ،یورشها و حوادث به در ببرند .به دلیل همین
توانمندی ،پتانسیل و قدرت اس��ت که همه حاکمان عالم درصدد نگه داشتن مردم در
کنار حکومتها هستند و برای تحقق این امر س��عی و تالش فراوانی نیز میکنند .آنان
برای همراه کردن مردم از ش��یوههای مختلف اقناعی و القا به��ره میبرند .وقتی مردم
همراه باشند مشکالت حکومتها کمتر خواهد بود .همراهی مردم البته شرایط خاص
خود را دارد و آن نفوذ بر قلبهاس��ت .این مهم نیز در صورت��ی تحقق خواهد یافت که
مردم احساس کنند حکومت و حاکمان از خود آنان هستند و برای تعالی کشور و تحقق
اهداف مردم گام برمیدارند و در برخورد با آحاد مردم ص��ادق بوده و در جهت نیازها و
مطالبات مردم قدم برمیدارند .آنگاه این همراهی محقق شده و ادامه یافته و در سختیها
حاکمیت را تنها نخواهند گذاش��ت .اما از نگاه دیگر هم میتوان همراه ساختن مردم با
حاکمان را تبیین نمود و آن اینکه در تعداد زیادی از کشورها ،حاکمانشان با استفاده از
روشهای امنیتی ،پلیسی و خشونتآمیز یا تطمیع گروههایی ،مردم را در کنار حکومت
نگه میدارند که البته این همراهی فقط استفادهاش مبتنی بر عدم ایجاد مشکل و دردسر
برای حاکمان فایده داشته نه برای همراهی و کمک در مواقع ضرورت و حساس؛ که اگر
ارتباط دولتها با مردم ارتباط قلبی و صادقانه نباشد چه بسا نه تنها آنها را در جنگها
و بحرانها تنها خواهند گذاش��ت بلکه به نوعی از این فرصت ب��رای براندازی و تغییر و
تحول استفاده خواهند نمود .نمونه بارز تاریخی این عدم همراهی ،عملکرد مردم عراق
 .1منوچهر محمدی ،همان ،ص.25
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در دو جنگ امريكا در سالهای 1991
و  2003میباش��د که مردم صدام را در
جنگ با امريكا تنها گذاش��تند تا جایی
که منجر به اشغال عراق شد .نمونه نرم
این تجربیات ،شکست برخی از حاکمان
در کشورهای تازه استقاللیافته آسیای
میان��ه در مقابل انقالبهای! موس��وم
به رنگی اس��ت .مطالب نگاشتهش��ده
نشاندهنده آن اس��ت که مردم در هر
کش��وری میتوانن��د به ق��درت نرمی
تبدیل ش��وند که در مناسبات مختلف
حضورشان برای دیگران جذابیت ایجاد
نموده و به یک الگو تبدیل شوند .نمایش
قدرت مردم��ی در صحنههای مختلف،
ضمن اینکه بازدارنده است به نوعی در
ارتقا و تولید منزلت اجتماعی کشورها
کارساز بوده و بر دیگر کشورها هم تأثير
خواهد داش��ت؛ حضور مردم ایران طی
س��ه دهه از پیروزی انقالب تاکنون مؤید این امر است .این حضور و همراهی در مقاطع
مختلف بسیار کارساز و سرنوشتساز شد .مقطع اول مردم بودند که با همراهی جانانه با
امام خمینی(ره) موجب پیروزی انقالب اسالمی شدند و در دومین مقطع مهم تاریخی
ایران اس�لامی یعنی جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام بود که م��ردم تمامقد با رهبری
انقالب و نظام اسالمی همراهی نموده و موجب پیروزی در مقابل دنیا شدند .و در مقطع
حساس دو دهه اخیر که ش��امل تهدیدات همهجانبه جبهه استکباری یعنی تهدیدات
نرم در قالب عملیات روانی ،تهاجم فرهنگی ،ناتوی فرهنگی و جنگ نرم و در ابعاد دیگر
تهدیدات امنیتی و نظامی ،به خوبی و شایس��تگی تمام رهبری و نظام اسالمی را یاری
نموده و کنار نظام تمامقد ایستادند و این ایستادگی منجر به شکست پیدرپی دشمنان
در صحنههای سیاس��ی ،فرهنگی ،امنیتی ،اقتصادی و نظامی ش��د .حضور در صحنه
مردم ايران در این سه مقطع مهم تبدیل به یک الگوی جهانی از همراهی مردم شد که
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حضور در صحنه مردم ايران تبديل به یک
الگوی جهانی از همراهی مردم شد که
موجب گرایش دیگر کشورها به سوی ایران
شده و از این الگو تأثير پذیرفتند .تظاهرات
مردم در کشورهایی چون تونس ،مصر،
لیبی ،فلسطین ،یمن ،اردن ،سوریه ،ترکیه،
الجزایر ،عراق و ...نمونه بارز این تبعیت
است که نشانهای فراوانی از اقدامات مردم
ایران را در خود جای داده است که از آن
جمله میتوان به حضور در مساجد ،برپایی
نمازهای جماعت و جمعه در سطح شهر
و میادین ،نا مگذاری اماکن به نام شهدا،
تکریم و تشیيع مناسب شهدا ،استفاده از
شعارهای ابداعی مردم ایران ،بهرهگیری از
عاليم و نشانهای دینی ،مذهبی و انقالبی
در راهپیماي یها و دیگر فعالی تها اشاره
كرد .و دیگر نمونه این تبعیتها را میتوان
در راهپیمايیها و تظاهرات مردم در اروپا و
امريكا مشاهده نمود
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در ذهن مخاطبان این پرسش وجود

داشته که چگونه مردم ايران با موجب گرایش دیگر کشورها به سوی ایران شده
دستهای خالی توانستهاند در و از این الگو تأثير پذیرفتن��د .تظاهرات مردم در
مقابل رژیمی با امکانات نظامی و کش��ورهایی چون تونس ،مصر ،لیبی ،فلسطین،
توانمندیهای اطالعاتی و پلیسی یمن ،اردن ،سوریه ،ترکیه ،الجزایر ،عراق و ...نمونه
و حمایتهای قدرتهای خارجی بارز این تبعیت اس��ت که نش��انهای فراوانی از
به پیروزی برسند؛ آن هم با حداقل اقدامات مردم ایران را در خود جای داده است که
هزینهها نسبت به دیگر کشورها
از آن جمله میتوان به حضور در مساجد ،برپایی
نمازهای جماعت و جمعه در سطح شهر و میادین ،نامگذاری اماکن به نام شهدا ،تکریم
و تشیيع مناسب شهدا ،استفاده از ش��عارهای ابداعی مردم ایران ،بهرهگیری از عاليم و
نشانهای دینی ،مذهبی و انقالبی در راهپیمايیها و دیگر فعالیتها اشاره كرد .و دیگر
نمونه این تبعیتها را میتوان در راهپیمايیها و تظاهرات مردم در اروپا و امريكا مشاهده
نمود« .تکیه اصلی حضرت امام به توده مردم در صحنهه��ای مختلف مبارزه و انقالب،
خود یکی از بارزترین م��وارد اتکا به مردم بود .حضور یکپارچه م��ردم ،اعم از زن و مرد،
پیر و جوان و حتی نوجوانان در صحنههای مختلف دفاع مقدس ،عالیترین و زیباترین
مصداق و تکیه حکومت به آنان در حل معضالت مهم نظام بود 1».زیبايیهای همکاری
مردمی به خوبی توانست برای مردم دنیا به خصوص مردم مسلمان در منطقه جذابیت
و کش��ش ایجاد نماید که منجر به الگوگیری و عمل به آن شوند و بتوانند دیکتاتورها را
به سقوط بکشانند.
اسالم ناب و ایدئولوژی مذهبی انقالب ،قدرت نرم تأثيرگذار بر مسلمانان
خداوند متع��ال در ابتدای آیه  19از س��وره آلعمران میفرمای��د«:ان الدين عند اهلل
االسالم ...در حقيقت دين نزد خدا همان اسالم است »...این دین همان اسالم ناب است
که پیامبر اعظم(ص) به امر خداوند در عصر ظلمانی جاهلیت مأمور ابالغ آن به بشریت
ش��د .این دین تمام عناصر جذاب برای انس��انها را در خود دارد به گون��های که اگر به
درستی معرفی ،عرضه و عمل شود بخش عظیمی از انسانها آن را با جان و دل خواهند
پذیرفت .این عم��ل و اقدامی بود که امام خمینی(ره) انج��ام داد و این دین را به عنوان
بنیان انقالب اسالمی به جهانیان معرفی نمود.
اسالم اگر آن طور كه هست ،موفق بشویم كه احكام آن را اجرا بكنیم،
 .1مهدی بیگی ،قدرت نرم جمهوری اس�لامی ايران (مطالعه موردي لبنان) ،تهران ،دانش��گاه امام صادق (ع)،
 ،1388ص.127
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 .1صحيفه امام ،ج ،6ص.526
 .2همان ،ج ،21ص.239-240
 .3منوچهر محمدی ،همان ،ص.28

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

برای همه شما سعادت ایجاد میش��ود ،برای همه ملت سعادت ایجاد
میشود .اسالم دین آزادی و استقالل است ،اسالم دینی است كه همه
1
كس به حقوق خودش میرسد و مراعات همه حقوق را میكند.
حضرت امام خمینی در مأموریت به حجتاالسالم و المسلمین سید حمید روحانی در
جهت تدوین تاریخ انقالب اسالمی ،اس�لام مورد نظر خود را معرفی ميكند و خواستار
معرفی انقالبی میشود که به واسطه آن اسالم ناب محمدی(ص) جایگزین دیگر انواع
اسالم موجود شده است .روح بلند امام چیزی غیر از اسالم ناب را جستوجو و ارایه نکرد.
این اسالم برای مردم مس��لمان جهان که از آن فقط نامش در کشورهایشان مانده بود،
جذابیت ایجاد نمود و چنان کششی ایجاد کرد که شعلههای انقالب اسالمی در اقصی
نقاط جهان به واسطه اسالم امام خمینی پرآوازه شد.
ش��ما باید نش��ان دهید که چگونه مردم ،علیه ظلم و بی��داد ،تحجر و
واپس��گرایی قیام کردند و فکر اس�لام ناب محمدی را جایگزین تفکر
اسالم سلطنتی ،اسالم سرمایهداری ،اسالم التقاط و در یک کلمه اسالم
2
امريكایی کردند.
نویسنده کتاب بازتاب جهانی انقالب اسالمی در بخشی از کتاب خود در این خصوص
توضیح میدهد:
انقالبی که با نام اسالم تحت ش��عار اهللاکبر و بر پایه این ایدئولوژی و
سمبلهای اس�لامی و ش��یعی و تحت رهبری روحانیتی که با مفاهیم
اسالمی پرورش یافته بود ،مبارزه کرده و پیروز شد .در نتیجه مسلمانان
در سراسر جهان توانس��تند به هویت اس�لامی خود و از تجدید حیات
اسالمی در جایی که برای مدت طوالنی تحت سلطه قدرتهای بزرگ
3
خارجی قرار داشتند ،احساس غرور و قدرت نموده و به خود ببالند.
در سایه اسالمی که انقالب اسالمی و رهبرش به مسلمانان معرفی کرد ،روح تازهای در
آنها دمیده شد و مفاهیمی چون جهاد ،ایثار ،شهادت ،وحدت ،عزت ،سربلندی و مقاومت
برای آنان معنی پیدا کرد تا در پرتو انوار آن به جهاد و خیزش روی آورند .اسالم نابی که
قدرت نرم را در ذات خود دارد و انقالب اسالمی توانست آن را معرفی و ترویج نماید و این
معرفی در بیداری اسالمی تأثير گذاشت.
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پیروزی انقالب اسالمی توسط مردم با دستهای خالی و تأثير الگویی آن
بر مردم منطقه
یک��ی از جذابیتهای بس��یار مهم ،ن��ه تنها ب��رای مردم ع��ادی در دنی��ا بلکه برای
اندیشمندان ،روشنفکران و نخبگان ،پیروزی انقالب اسالمی توسط مردم ،با دستهای
خالی بود .مردم دهههای آخر قرن بیس��تم ،در عصری زندگی میکردند که ارتباطات
حرف اول را میزند و این ارتباط مدرن توانس��ته مردم دنیا را از حال و هوای یکدیگر با
خبر کند .لذا در سایه رسانهها و فعالیتهای ارتباط جمعی ،مردم دنیا در جریان انقالب
اس�لامی قرار گرفته و متعاقب آن از طریق تحلیلها و مقاالت در چند و چون پیروزی
این انقالب واقع شدند .هر چند در ذهن مخاطبان این پرسش وجود داشته که چگونه
مردم با دستهای خالی توانستهاند در مقابل رژیمی با امکانات نظامی و توانمندیهای
اطالعاتی و پلیسی و حمایتهای قدرتهای خارجی به پیروزی برسند و آن هم با حداقل
هزینهها نسبت به دیگر کشورها ،که در کتاب بازتاب انقالب اسالمی نیز به این موضوع
اشاره شده است.
شاید مهمترین س��ؤالی که در اذهان مس��لمین جهان وجود داشت،
نحوه پیروزی انقالب اسالمی بود .اینکه چه مؤلفههایی در مکتب انقالب
و تاکتیکهای به کار برده شده آن وجود داشت که ملتی با دست خالی
بر رژیم تا بن دندان مسلح پهلوی فایق آمد .بر همین اساس مؤلفههای
خاص انقالب اسالمی برجس��تگی یافت و مس��ئله الگو قرار دادن قیام
عاشورای حسینی و مقایسه شاه با یزید و امام خمینی با امام حسین(ع)،
عنصر شهادت ،ویژگیهای مشروعیت رهبران انقالب به عنوان جانشین
امام غایب ،موضوع اجتهاد و تقلید ،مکتب تشیع و اصل والیت فقیه همه
از مؤلفههای مختص مکتب تشیع و ایران بود که به خودی خود ،افکار
1
مسلمانان و به ویژه اندیشمندان جهان اسالم را به خود جلب کرد.
برخی پیروزی مردم ایران با دستهای خالی در مقابل یک حکومت خودکامه قدرتمند
ال درس��ت و صحیح
را نتیجه تحول درونی و عمقی مردم میدانند؛ البته این برآورد کام ً
میباشد؛ چون بدون تحول و اعتقاد و باور درونی و از عمق جان ،مردم حاضر به پرداختن
هزینههای پیروزی نیستند؛ به ویژه اینکه نظر امام نیز بر همین محور استوار بود.
این تح��ول یک تح��ول الهی ب��ود و یک دس��ت غیبی م��ردم را این
 .1همان ،ص.26

یکی از جذابی تهای بسیار
مهم ،نه تنها برای مردم عادی
در دنیا بلکه برای اندیشمندان،
روشنفکران و نخبگان ،پیروزی
انقالب اسالمی توسط مردم ،با
دستهای خالی بود

طور متحول کرد و تا ای��ن نحو تحول
نبود این پیروزی نبود .ملتی که دست
خالی بود ،هیچ نداش��ت -حاال چهار تا
تفنگ پیدا شده اس��ت ،کی ،آن وقت
این حرفها بود -دس��ت خال��ی ،آنها
هم مس��لح و همه تانک و توپ و مسلس��لدار و اینها هیچ نداشتند جز
اینکه یک فریاد «الالهاالاهلل» و «اهللاکبر» و یک مش��ت پر و یک ایمان
قلبی قوی .این ایمان بود که این مردم را به این پیروزی رساند که همه
حسابها فاسد از کار درآمد .حس��اب اینکه دست خالی نمیشود غلبه
کرد بر این س�لاحهای مدرن ،این حس��ابها خالف درآمد .چون آنها
حساب معنویات را نمیکردند؛ حس��اب مادیات را میکردند .معنویت
1
غلبه کرد بر مادیات ،خدا غلبه کرد بر شیطان و غلبه دارد بر شیطان.
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 .1صحيفه امام ،ج ،8ص.426-427

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

قدرت نرم انقالب در ترویج مفاهیم دینی و قرآنی بعد از انقالب و نقش آن
در بیداری اسالمی
اسالم تا قبل از پیروزی انقالب در جهان بسیار مهجور و غریب بود؛ یا به طور کلی دین
اینگونه بود .در سایه حاکمیت دو قدرت کاپيتالیستی و الحادی بر کل جهان ،که نگاه
سرمایهداری لیبرالیستی به مس��لمانان تحقیرآمیز و نگاه جبهه الحادی کمونیسم ،به
دین افیونی خواندن آن بود .در چنین فضایی مسلمان و مسلمانی جرئت قد بر افراشتن
که نداشت هیچ! بلکه کتمان نیز میکرد چون در صورت طرح در مراکز علمی ،هنری،
فرهنگی ،سیاسی و ...حقیر و عقبافتاده محسوب میشد .در چنین هنگامهای انقالبی
پیروز شد که همه پنداشتهای غلط و غفلتها و دشمنی و تحقیرها را در هم شکست؛
که دیگر نه تنها از تحقیر خبری نبود بلکه مسلمانی به یک افتخار در بین جوامع مسلمان
و غیر مسلمان تبدیل شد.
آن روزى ك��ه دين و معنويت ،ض��د ارزش به حس��اب مىآمد و مورد
اس��تهزاء قرار داده مىشد ،گذش��ت .امروز ،بىدينى و بىايمانى و تهى
بودن از اعتقاد معنوى ،يك ضد ارزش اس��ت .در بسيارى از نقاط عالم،
اين كار انجام گرفته و در بس��يارى ديگر هم انج��ام خواهد گرفت .اين،
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برخی پیروزی مردم ایران با دستهای

خالی در مقابل یک حکومت خودکامه يك��ى از ويژگيهاى عصر جديدى اس��ت كه
قدرتمند را نتیجه تحول درونی و اين مرد ب��زرگ[ ،امام خمین��ی] پرچم آن را
عمقی مردم میدانند؛ البته این برآورد در دنيا برافراش��ت و در حالى كه كس��ى باور
کام ً
ال درست و صحیح میباشد؛ چون نمىكرد ،داعيه آن را سر داد و دلها را به آن
1
بدون تحول و اعتقاد و باور درونی و متوجه كرد.
از عمق جان ،مردم حاضر به پرداختن انقالب اسالمی بر افیونی بودن دین یا پایان
هزینههای پیروزی نیستند
ایدئولوژی دینی ،خط بطالنی ش��دید کشید
که نه تنها مسلمانان جهان از آن انتفاع یافتند که منجر به رونق کلیساها و کنیسهها و
معابد دینی و مذهبی در چهار گوشه عالم گردید؛ و همه اینها در سایه قدرت نرم انقالب
اسالمی حادث ش��د که به موجب آن مفاهیم دینی ،مذهبی ،معنوی و قرآنی مهجور و
فراموششده احیا شد .گفتمان انقالب اس�لامی به این واژهها معنایی دوباره بخشید و
رواج آنها را در بین عالم و آدم منتشر نمود که شهید و شهادت از آن جمله است .ایثار و
تعاون ،جهاد و دفاع در ادامه آن است .طاغوت و مستکبر و شیطان ،احیاء شده از قرآن
است .حج و نماز و حجاب معنای دیگر یافت .هر کدام از این واژهها به تنهایی برای ایجاد
جذابیت و کشش در بین مجاهدین و مبارزین برای مقابله با طاغوتها و هجمه به اراده،
افکار و عناصر کفر و الحاد کفایت میکند.
پیروزی انقالب اسالمی نشان داد که ادیان به ویژه دین اسالم با گذشت
زمان و توسعه مدرنیزاس��یون ،نه تنها به پایان راه خود نرسیدهاند بلکه
مجددا ً به عنوان مهمترین راه نجات بشریت از ظلم و بیدادگری مطرح
میباشد .قرآن و آیات آن در دنیای بعد از انقالب اسالمی معنا و مفهوم
جدیدی پیدا کرد .پیروزی انقالب اس�لامی چون داروی شفابخش��ی
موجب احیای افکار و اندیشههای اس�لامی در سراسر جهان و موجب
افزایش روحیه و تقویت بنیادهای فکری گردید؛ به طوری که از حالت
2
تدافعی در آمده و حالت تهاجمی به خود گرفته است.
بکارگیری شعارها و الفاظ مرتبط قرآنی و دینی در راهپیمايیها و تظاهرات مسلمانان
در اکثر کش��ورهایی ک��ه مردمی در آن بهپا خاس��تهاند در س��الهای گذش��ته مبین
تأثيرگذاری انقالب اس�لامی و قدرت نرم انقالب و جذابیت ایجادشده از ناحیه ادبیات
 .1بيانات مقام معظم رهبري در مراسم اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره).1369/3/14 ،
 .2منوچهر محمدی ،همان ،ص.27

انقالب اسالمی است.
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 .1صحيفه امام ،ج ،2ص.169
 .2بیانات مقام معظم رهبري در جمع جانبازان و ایثارگران و خانوادههاى شهداى استان فارس.1387/2/13 ،

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

قدرت نفوذ انقالب اسالمي بر قلوب و تأثير آن بر بیداری اسالمي
امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه در پاسخ نامه آیتاهلل محمد یزدی در سال  1346به
نكته بسیار مهمی اشاره میکند که به آن اعتقاد دارد و الزامات آن را هم فراهم میکند و
آن نفوذ در قلبهاست که در پی خود انفجار نور را به دنبال دارد .ایشان در جمالتی کوتاه
چنین نوشتهاند:
آتشی که در کانون سینهها و قلبها روشن شده است ،خاموش شدنی
نیست یا الاقل به این زودی خاموش نخواهد شد و ممکن است شماها
1
شاهد انفجار عظیم آن باشید.
و همچنین حضرت امام خامنهای در دیدار ایثارگران به عمق نفوذ مفاهیم انقالب در
دلها اش��اره نمودهاند که گویای تأثيرگذاری انقالب در اعماق قلبهاست که ماندگار
خواهد ماند.
انقالب شما ...در اول حادثهاى زلزلهگون بود؛ خیلیها تحلیل کردند:
یک زلزله است ،مىگذرد و فراموش مىش��ود! اما اینجور نشد؛ عکس
ش��د .امروز در اعماق دل ملتهاى مس��لمان ،مفاهیم انقالب اسالمى
روز به روز رسوخ بیشترى پیدا مىکند؛ این نه حرف من ،بلکه محصول
تحلیلهاى کسانى اس��ت که دشمنترین دشمنانش��ان ،ملت ایران و
انقالب اسالمى اس��ت! آنها مىگویند؛ آنها ش��هادت مىدهند .این که
مىبینید تهدید مىکنند و علیه ملت ایران عربده مىکش��ند ،به خاطر
همین تحلیل اس��ت؛ مىترس��ند! مىبینند این حادثه خاموش نشد؛
مىبینند این موج کمرنگ نشد و مرتب برجستهتر و گستردهتر و عمق
2
آن بیشتر مىشود؛ لذا مىترسند.
برخی در طیفشناسی منازعات ،عصر کنونی را عصر منازعات نرم به شمار میآورند.
عصری که از آن به عنوان عصر اس��تعمار فرانو هم یاد میش��ود .مبتنی بر اینکه در این
عصر برخالف دوران استعمار کهن و نو که در آن سرزمین و ساختار حکومتها اشغال
میشد ،در دوران اس��تعمار فرانو که نوع منازعه در آن از جنس نرم محسوب میشود،
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انقالب اسالمی بر افیونی بودن

دین یا پایان ایدئولوژی دینی ،دیگر نه سرزمینی اشغال میشود و نه اشغال ساختار
خط بطالنی شدید کشید که نه سیاسی در اولویت است بلکه در این عصر مردم هستند
تنها مسلمانان جهان از آن انتفاع که اشغال میش��وند .به عبارتی دیگر در منازعه نرم
یافتند که منجر به رونق کلیساها اس��تراتژی و دکتری��ن آن -به جای تص��رف نظامی
و کنیسهها و معابد دینی و مذهبی سرزمین و حکومت مستقیم بر آن یا تصرف سیاسی
در چهار گوشه عالم گردید؛ و و حکومت غیر مس��تقیم از طریق گماردن یک دولت
همه اینها در سایه قدرت نرم دستنش��انده در آن -خود مردم آن کشور را تسخیر
انقالب اسالمی حادث شد میکنند و از طریق تصرف قلبها و تسلط بر ذهنها
که به موجب آن مفاهیم دینی ،حكومت ميكنند .اگر این نگاه را درس��ت بدانیم که
مذهبی ،معنوی و قرآنی مهجور
تا حدود زیادی درست اس��ت باید به اهمیت این دو
و فراموششده احیا شد
مقوله توجه ویژهای داش��ت .چون در صورت تسخیر
ذهن و قلب ،ماندگاری ،عالقه و وابستگی ثمره آن خواهد بود .اتفاقی که برخالف دیدگاه
استعمارگران عصر فرانو با پیروزی انقالب اسالمی افتاد آن بود که تسخیر ذهن و قلبها
با توجه به ذات فطری انسانها و رهنمون آنان به سوی قدرت الیزال الهی امکانپذیر شد
و این امر در جهان اسالم با توجه به نزدیکی فرهنگها ،زودتر و بیشتر محقق گردید؛ به
نوعی که عالقه و عشق قلبی مسلمانان به سوی رهبران انقالب و انقالب اسالمی هر روز
بیش از پیش گردید به گونهای که در مقاطع مختلفی از سه دهه گذشته انقالب همچون
انتفاضهها ،جنگهای  22و  33روزه و ...متجلی شد و آن در سایه کسب ایمان اسالمی
1
به راه الهی بود« .ايمان اسالمى در قلبها رسوخ و نفوذ دارد».
انقالب اسالمی در قلبها رسوخ کرد و بر قلبها نیز حکومت کرد و به قدرتی تبدیل شد
تا قلوب مسلمین را تسخیر كند و در سایه این تسخیر ،روزنهای به سوی بیداری اسالمی
بگشاید تا در سالهای اخیر به پنجرهای تبدیل شود که چشماندازش انقالب اسالمی و
انشاءاهلل غایتش انقالب جهانی حضرت مهدی(عج) خواهد بود .و این کد و رمزی بود که
امام عزیز در اختیار همه قرار داد.
شما آقایان کوشش کنید ،شما سران کشورها کوشش کنید و به دیگر
سران کشور هم سفارش کنید که آنها هم نظیر ایران حکومت بر قلوب
مردم بکنند .اش��کال مسلمین این است که در بس��یاری از حکومتها
حکومت بر ابدان اس��ت ،آن هم با فش��ار؛ و لهذا موفق نیس��تند .اگر ما
 .1بيانات مقام معظم رهبري در جمع مردم روستاى عشايرنشين پاپى استان لرستان.1370/5/31 ،
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 .1صحيفه امام ،ج ،14ص.180-181
 .2کاظم انبارلویی،
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قدرت نرم و ایجاد وحدت در بین مسلمانان
از دیگر محورهای اثرگذار در حوزه قدرت نرم ،وحدت و وحدتآفرینی است که میتوان
به جرئت گفت قدرت ایجاد وحدت و تأثير آن بر میزان پیروزیها از درجه اهمیت بسیار

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

حکومت بر ارواح بکنیم و س��ران کشورهای اس�لامی حکومت بر ارواح
بکنند و قل��وب ملتها را به دس��ت بیاورند ،با این کث��رت جمعیت و با
این مخازن زیاد اینها آسیبپذیر نخواهند بود؛ و بر همه کشورهایی که
بخواهند به آنها تعدی کنند ،مقابله میکنند و هیچ کش��وری با ملتها
نمیتواند مقابله کند .کشورها با دولتها مقابله میکنند و با ارتشهایی
که قلوب مردم با آنها نیستند.
شما کوشش کنید و به دوستان خودتان بگویید که کوشش کنند که
قلوب مردم را به دس��ت بیاورند .همانطوری که در صدر اس�لام قلوب
مردم متوجه به حکومت بود .حکومت صدر اس�لام ،حکومت بر قلوب
بود .و لهذا با جمعیتهای ک��م بر امپراتوریهای ب��زرگ غلبه کردند.
االن بحمداهلل جمعیت مس��لمین قریب یک میلیارد اس��ت؛ چرا باید با
اینکه یک میلیارد جمعیت ما داریم؛ قدس ما را صهیونیستها ببرند و
حکومتهای دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتی که اینها
اگر با هم مجتمع باشند ،حکومت بزرگی خواهند بود .هر کدام در محل
1
خودشان حکومت بر محل خودشان ،و همه با هم زیر بیرق اسالم باشند.
سردبیر روزنامه رسالت در مقالهای تحت عنوان «در گفتمان انقالب جایی برای هتاكی
نیست؛ منطق پیامبر(ص) ،منطق انقالب» در خصوص نفوذ در قلبها چنین مینویسد:
در نبرد نرم ،منطق و عقالنیت سیاسی و سخنان حكمتآموز است كه
در قلبها نفوذ میكند و نیروی دشمن را میكاهد .این منطق ما در سی
سال اخیر بوده كه امروز در كش��ورهای عربی و منطقه خاورمیانه بیش
از پیش گسترش یافته و در حال تسخیر همه قلوب و ذهنهای مستعد
است .وقتی یك چنین قدرتی داریم ،بحث فحاشی یك مقوله منتفی و
2
یك بیراهه در مسیر رسیدن به اهدافمان محسوب میشود.

بيداري اسالمي

دوره سوم سال نهم شماره 31بهار 91

66

باال و تعیینکنندهای برخوردار اس��ت .علت این توجه و اهمی��ت برای وحدت به تأکید
خداوند متعال در قرآن و س��فارش پیامبر اکرم(ص) و بزرگان دین برمیگردد .آنجا که
خداوند متعال وحدت را حول محور ریسمان الهی ترسیم میفرماید:
واعتصموا بحب��ل اهلل جميعا و ال تفرقوا …و همگى به ريس��مان خدا
چنگ زنيد و پراكنده نش��ويد و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه
دش��منان [يكديگر] بوديد پس ميان دلهاى ش��ما الفت انداخت تا به
لطف او برادران هم ش��ديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن
رهانيد اين گونه خداوند نشانههاى خود را براى شما روشن مىكند باشد
1
كه شما راه يابيد.
ال مشهود است و ش��اید بتوان گفت دلیل دومی برای
نکته دیگری که در این آیه کام ً
اهمیت وحدت شمرده میشود ایجاد الفت قلبی بین ایمانآورندگان است .وجود ارادت
قلبی بین افراد در پیش��برد اهداف و ایجاد وحدت بسیار مهم و اثرگذار است .اما یکی از
مؤلفهها و اقدامات محوری که در سه سطح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی مورد استفاده
دشمن قرار میگیرد شکستن وحدت است که ترجمان آن در وجه سلبی ،ایجاد تفرقه
است .این موضوع در همیشه تاریخ انسانها و در همه جوامع بر برهم زدن اتحاد به جهت
کسب منافع مورد استفاده بوده و هست .اما بیشترین استفاده از راهبرد و عملیات ایجاد
تفرقه و شکستن وحدت در دورههای مختلف ،علیه مس��لمانان صورت پذیرفته است؛
به خصوص طی س��ه دهه بعد از پیروزی انقالب اس�لامی برای تحقق تفرقه ،طرحهای
فراوانی به صحنه عمل تبدیل شده اس��ت« .در كجاى جهان اسالم است كه دستهاى
خائن درصدد ايجاد تفرقه و اختالف نباش��ند؟ و در كجاست كه مغزهاى پليد طراحان
استكبارى ،سادهدالن و ضعيفانى را پيدا نكرده باشند كه در خدمت هدفهايشان قرار
بگيرند؟ هدف نزديك و گام بزرگ ما عبارت از ايجاد وحدت بين طوايف و مذاهب اسالمى
و گروههاى مسلمان است 2».در این بخش چون نظر بر اهمیت وحدت در بین مسلمین
و جنبه ایجابی آن است کمتر وارد بخش س��لبی آن میشوم .اما آنچه مسلم است یکی
از اثرگذارترین ابعاد نرم و فرهنگی انقالب اس�لامی ایجاد تقویت و ترغیب وحدت بین
مس��لمانان با توجه به تکثر مذه��ب و از طرفی تنوع قومی ميباش��د .وحدت مقولهای
است که رهبران انقالب اسالمی بسیار بر آن تأکید و آن را به صورت عملی هم پیگیری
 .1قرآن كريم.103/3 ،
 .2بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان خارجى مراس��م دومين س��الگرد ارتحال امام خمينى(ره)،
.1370/3/15

در منازعه نرم استراتژی و
دکترین آن -به جای تصرف
نظامی سرزمین و حکومت
مستقیم بر آن یا تصرف سیاسی
و حکومت غیر مستقیم از طریق
گماردن یک دولت دستنشانده
در آن -خود مردم آن کشور
را تسخیر م یکنند و از طریق
تصرف قلبها و تسلط بر ذهنها
حكومت ميكنند
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 .1بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان خارجى مراس��م اولين س��الگرد ارتح��ال امام خمينى(ره)،
.1369/3/16
 .2صحيفه امام ،ج ،7ص.116
 .3همان ،ج ،9ص.208
 .4همان ،ج ،15ص.489

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

نمودهاند« .ما معتقديم كه اسالم ،وحدت مسلمين و
اتحاد نيروهاى مؤمن به خدا و موحد را يكى از فرايض
قرار داده اس��ت 1».برگزاری دهها کنفرانس ،نشست،
گردهمایی تحت عنوان وحدت و نامگذاری هفتهای
به نام «هفته وح��دت» و همچنین کنفرانس وحدت
اسالمی ،ناشی از اهمیت وحدت و کارکرد مؤثر آن در
پیشبرد اهداف انقالب و اسالم و خنثيسازی طرحها
و برنامههای تفرقهافکنانه دشمنان محسوب میشود.
«[با] وحدت بود که توانستیم بر دشمنان پیروز شویم
و هیچ مسئلهای نباید باعث ش��ود که این وحدت کلمه از میان برود که به نفع دشمنان
2
ماست».
رهبر بزرگ انقالب در فرازهای مختلفی از بیاناتشان با قشرها یا شخصیتها در داخل
و خارج و همچنین در پیامهای بسیار پر مغز خود به اهمیت و ارزش وحدت و تحقق آن
پرداخته است که میتوان برخی از آنها را آورد:
امیدوارم که با همه قشرها خصوصاً شعوب [ملتها ،مردمان] اسالمی
ما با برادری رفتار کنید؛ و همه دولتهای اسالمی با همه خوشرفتاری
3
کنند و باید به یکدیگر دست برادری بدهند تا دست اجانب کوتاه باشد.
همه گرفتاری مسلمین از این اختالفاتی است که بینشان هست و این
اختالفات موجب این شده اس��ت که هر طایفهای با طایفه دیگر مقابل
باشد و اسالم در مقابل این مطلب ایستاده است و دعوت به وحدت کلمه
4
میکند و دعوت به اسالم ،که سلم است در مقابل حق.
خلف صالح حضرت امام نیز از ابعادی دیگر به موضوع وحدت پرداخته و موشکافانه آن
را مورد مالحظه قرار داده است .ایشان معتقدند:
امروز مسئله وحدت براى مسلمين يك نياز قطعى است ...وحدت امر
پيچيدهاى است؛ ايجاد اتحاد يك كار پيچيده است .اتحاد بين ملتهاى
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اسالمى ،با اختالف مذاهب مىسازد ،با اختالف شيوههاى زندگى و آداب
زندگى مىسازد ،با اختالف فقهها مىسازد .معناى اتحاد بين ملتهاى
اسالمى اين است كه در مسائل مربوطه به جهان اسالم ،همسو حركت
كنند ،به يكديگر كمك نماين��د و در داخل اين ملتها ،س��رمايههاى
خودش��ان را عليه يكديگر به كار نبرند ...علما در اين زمينه ،براى انجام
وحدت و فراهم ك��ردن مقدمات وحدت وظيفه بزرگ��ى دارند؛ نه فقط
1
علماى يك طرف ،بلكه علماى هر دو طرف.
ایش��ان توجه دش��من به شکس��تن وحدت را از تالشهای مهم آنان دانسته و تأکید
نمودهاند:
يقيناً بايد معتقد باش��يم كه از س��وى دشمنان اس�لام ،سختترين
تالشها و پيچيدهتري��ن توطئهها عليه اين وح��دت و اتحاد در جريان
2
است.
قدرت انقالب در تقویت شجاعت جوانان و مردم در جهان اسالم
برای مبارزه با ظلم و س��تم بیدادگران در کنار ایمان و روحیه انقالبی نیاز به شجاعت
میباشد .شجاعت همان ویژگی بارز امام است که در کنار سایر خصوصیات بارز دیگر آن
را به خوبی و شایس��تگی دارا بود .امام ضمن اینکه خود چنین مشخصهای داشت سعی
کرد تا روحیه نترسیدن و شجاعت توأم با ایمان را در امت مسلمان ایران و جهان اسالم
هم به وجود آورد که چنین ش��د؛ یعنی مردم ایران در تبعیت از امام خویش ،س��ه دهه
در مقابل جبهه استکباری ایستادگی کردند و این ایس��تادگی که قبل از انقالب شروع
شده بود به پیروزی انقالب ختم شد و بعد از پیروزی انقالب هم خود را در تسخیر النه
جاسوسی امريكا ،هشت س��ال دفاع مقدس ،تهدیدات فرهنگی -سیاسی ،تحریمهای
اقتصادی و جنگ روانی علیه فناوری صلحآمیز هس��تهای به نمایش گذاش��ت .همین
موفقیتها نتیجه شجاعت و ایستادگی امام و امت بود که به قدرتی تبدیل شد از جنس
نرم که توانس��ت بر جوانان ،رهبران ،علما ،نخبگان و مردم در کشورهای مسلمان و غیر
مس��لمان تأثير بگذارد و آنان را به س��وی ایس��تادگی در مقابل دیکتاتورها و طواغیت
رهنمون شود؛ و این مهم چیزی نبود جز به برکت شجاعت و ایستادگی شهیدان انقالب
 .1بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام و ميهمانان خارجى شركتكننده در كنفرانس
بينالمللى وحدت اسالمى.1374/5/24 ،
 .2بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان شركتكننده در كنفرانس وحدت اسالمى.1368/7/24 ،

ملت فلسطین جزء اولین
گروههایی بودند که از شجاعت
امام و مردم ایران که انقالب
عظیم اسالمی را به پیروزی
رسانده بودند الگو گرفتند
و شروع به حرکت کردند و
فضای مبارزه را تغییر دادند.
همین حرکت و الگوگیری منجر
به بیداری در حوزه مهمی از
جهان اسالم گردید
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 .1بیانات مقام معظم رهبري در اجتماع مردم دشت آزادگان ،سوسنگرد ،بستان ،حمیدیه و هویزه و كاروانهاى
راهیان نور در منطقه دهالویه.1385/1/5 ،
 .2پیام مقام معظم رهبري به حجاج بیتاهلل الحرام.1384/10/19 ،

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

اسالمی در مقاطع مختلف انقالب.
اگر این ش��هیدان عزیز نمىبودند
و چنانچ��ه این مردم مؤم��ن در این
منطقه ،سد راه دش��من نمىشدند،
سرنوش��ت ای��ران عزیز و اس�لامى
چیز دیگرى مىش��د .امروز و فردا و
فرداها این ملت و این کشور ،مرهون
فداکارى ش��هیدان عزیزى است که
این منطقه عظیم را با جس��م و جان
خود محافظت کردند ،استقالل کش��ور را حفظ کردند و عزت این ملت
را حفظ کردند .من در این منطقه ،مردمى را دی��دم که عمر خود را در
همین منطقه گذرانده بودند -برادران و خواهران عرب -و با ش��جاعت،
با جانفشانى و وفادارى خود به اسالم و ایران عزیز آنچنان ایستادگىاي
کردند که همه محاسبات دش��من بعثى و پشتیبانان خارجى او غلط از
1
آب درآمد.
آنچه به مردم به عنوان مخاطب عام روحیه ایستادگی میدهد شجاعت رهبران است
که میتواند تواناییها را چند برابر کند؛ به ویژه آنکه شجاعت همراه اعتقاد و ایمان باشد؛
آنگاه هر مانعی را از سر راه برخواهد داشت و این اتفاق در جهان اسالم افتاد.
اکنون که به برکت فداکارى مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در
برخى از نقاط دنیاى اسالم ،بیدارى اسالمى امواج خود را گسترش داده
و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بس��یارى از کشورهاى اسالمى به
میدان آورده و چهره غدار سلطهطلبان براى بسیارى از سیاستمداران و
زمامداران مسلمان آشکار گشته است ،بار دیگر سردمداران استکبار در
2
پى ترفندهاى تازه براى ادامه و تحکیم سیطره خود بر دنیاى اسالماند.
ملت فلسطین جزء اولین گروههایی بودند که از شجاعت امام و مردم ایران که انقالب
عظیم اسالمی را به پیروزی رسانده بودند الگو گرفتند و شروع به حرکت کردند و فضای
مبارزه را تغییر دادند .همی��ن حرکت و الگوگیری منجر به بی��داری در حوزه مهمی از
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جهان اسالم گردید.
امروز دنیاى غرب و امريكا و سیاستسازان تفکر غربى -صهیونیستها
و محافل س��رمایهدار غربى -خ��وب مىدانند که حرک��ت عظیم ملت
فلسطین ناشى از گرایش آنها به اسالم اس��ت .چون محور را اسالم قرار
دادهاند ،شجاعت پیدا کردهاند و به معناى واقعى کلمه دل به مجاهدت
دادهاند .هر جا ملتى این روحیه را پیدا کند ،هیچ قدرتى -قدرت نظامى
و غیر نظامى -قادر به برخورد با آنها و س��رکوب آنها نخواهد بود؛ این را
خوب مىفهمند .قضایاى دنیاى اسالم ،همه مؤید این واقعیت است .این
یک واقعیت مسلم است که امروز بیدارى اسالمى بلکه نهضت اسالمى
در دنیاى اسالم یک حقیقت روشن اس��ت؛ هیچ کس نمىتواند این را
1
انکار کند.
قدرت نفوذ امام خمینی که به طور یقین نش��ئتگرفته از ایمان اس��توار و ش��جاعت
مثالزدنیاش میباش��د توانس��ت ملتهای خفته و خاموش عصر فراموشی دین را به
هوشیاری برساند و پتانسیل نهفته آنان را بارور سازد و از آنان ملت شجاعی تحویل جهان
اسالم بدهد که نمونه بارز آن مردم و جوانان لبنانی هستند.
و اما لبنان ...و م��ا ادراک ما لبنان ...لبنان به برکت همت و ش��جاعت
مردم خود درخشید .دشمن به غلط پنداش��ته بود که با حمله به لبنان
ضعیفترین حلقه کش��ورهای منطق��ه را هدف ق��رار میدهد و طرح
وهمآلود خاورمیانه دلخواه خود را کلید میزند .دشمن ،یعنی امريكا-
اسرايیل ،از صبر و هوشمندی و دالوری ملت لبنان غافل بود؛ از توانايی
بازوان ستبر لبنان غافل بود؛ از س��نت الهی« ...کم من فئه قلیله غلبت
2
فئه کثیره باذن اهلل و اهلل مع الصابرین» غافل بود.
از پیامدهای شجاعت و نترسیدن از قدرتهای مادی و ایستادگی در مقابل جبهه کفر،
تشکیل جبهه عظیم مقاومت است که به دنبال خود برکت فراوانی نصیب مسلمانان و
غیر مسلمانان نموده است.
اکنون مس��تکبران طغیانگر بدانند که با خشونت و درندگی نخواهند
 .1بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با مس��ئوالن و كارگزاران نظام به مناس��بت مبعث فرخنده پیامبر مكرم
اسالم.1384/6/11 ،
 .2پیام تبریک مقام معظم رهبري به حجتاالسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل به مناسبت پیروزی مقاومت
اسالمی.1385/5/26 ،
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 .1پیام مقام معظم رهبري خطاب به امت بزرگ اسالم در پی حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی.1386/12/12 ،
 .2بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دى.1387/10/19 ،

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

توانس��ت فروغ بیداری روزافزون اس�لامی را خام��وش کنند .مقاومت
قهرمانانه ملت فلسطین و شجاعت حیرتبرانگیز مرد و زن و پیر و جوان
آنان در برابر صهیونیستهای خونخوار،گواه زنده این مدعاست .فرجام
این درگیری ،پیروزی حق بر باطل است؛ همچنان که فرمود... :فانتقنها
1
من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المومنین.
از نتایج الگوگیری جوانان مسلمان ،نقشآفرینی جوانان حزباهلل لبنان است که کسی
در تأثيرپذیری آنان از امام ،رهبری و انقالب اسالمی تردید ندارد .جوانانی که با مقاومت
خود شگفتی آفریدند؛ یعنی کاری که ارتشهای سه کشور عربی ،در مقابل رژیم اشغالگر
نتوانستند بکنند موفق به انجام آن شدند.
دیدید در جنگ س��ى و س��ه روزه ،وزیر خارجه امريكا گفت :این درد
زایمان منطقه خاورمیانه جدید اس��ت! یعنى از این حادثه یک موجود
تازهاى متولد خواهد شد که همان خاورمیانهاى است که امريكا دنبالش
است .البته این خواب آش��فته تعبیرش همانى بود که بر سرشان آمد.
ش��جاعت و بیدارى و فداکارى و ایثار و جهاد جوان��ان مؤمن در لبنان،
تو دهن نه فقط اس��رايیل ،بلکه تو دهن امريكا و همه پشتیبانانش��ان و
2
دنبالهروانشان زد .قضیه غزه هم از همین قبیل است.
مورد دیگر از تأثيرپذیری مس��لمانان از جنبههای قدرت نرم انقالب اسالمی ،جوانان
فلسطینی هستند که طی سه دهه ،انتفاضهها را خلق کردند و اوج شجاعت خود را که با
الگوگیری از حزباهلل و انقالب اسالمی در جنگ 22روزه ،ارتش تا بن دندان مسلح رژیم
صهیونیستی که از چهار محور دریایی ،زمینی ،هوایی و رسانهای یورش آورده بودند را با
شکست سختی مواجه ساختند و نشانی شدند از افتخار برای مسلمانان و به ویژه جبهه
مقاومت که در ادامه بیداری اسالمی را تقویت و تسریع نمود.
ارتشی که قدرت فداکاری و شهادتطلبی شما ،آن را بیست روز است
پای در گل در پش��ت دروازههای غزه به خفت افکنده همان اس��ت که
ظرف شش روز بخشهای عظیمی از سه کشور عربی را زیر سیطره خود
در آورد .به ایمان و توکل خود ،به حسن ظن خود به وعده الهی ،به صبر
و شجاعت و فداکاری خود ببالید که امروز همه مسلمانان به آن میبالند.
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قدرت نفوذ امام خمینی که به طور

یقین نشئتگرفته از ایمان استوار جهاد ش��ما تا امروز امريكا و رژیم صهیونیست و
و شجاعت مثالزدنیاش میباشد حامیان آنان و سازمان ملل و منافقان امت اسالمی
1
توانست ملتهای خفته و خاموش را رسوا کرده است.
عصر فراموشی دین را به هوشیاری در باب قدرت نرم انقالب اسالمی محور و بحث
برساند و پتانسیل نهفته آنان را بسیار اس��ت اما به ناچار بخش اندکی از محورها
بارور سازد و از آنان ملت شجاعی در مقاله طرح ش��د .فقط برای ط��رح موضوع به
تحویل جهان اسالم بدهد که نمونه اش��اره به مواردی همچون جای��گاه ژئوپلتیک و
بارز آن مردم و جوانان لبنانی هستند ژئواس��تراتژیک مه��د انقالب اس�لامی که محل
تالقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آس��یا به عنوان محل زندگی بیش از
یک سوم جمعیت جهان و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا میباشد ،اشاره
میگردد و همچنین محورهای مهمی چون نهضت نرمافزاری ،رشد علم ،فناوریهای
نوین ،پیشرفتهای پزشکی ،نانو فناوری ،پیش��رفت در تکنولوژی صلحآمیز هستهای،
سرعت گرفتن رشد علم جمهوری اسالمی به  11برابر میانگین جهانی ،دستیابی به فضا
و تکنولوژی هوافضا و ماهواره ،خودکفایی در تجهيزات نظامی ،موفقیتهای پی در پی
سیاس��ی ،امنیتی و اقتصادی به ویژه در مقابل امريكا قابل بررسی میباشد که هر کدام
ضمن خنثی نمودن ترفندها ،به تنهایی به قدرت نرمی برای انقالب اسالمی تبدیل شده
است که میتواند بر دیگر ملل تأثير الگویی بگذارد.
نتایج تأثير قدرت نرم انقالب اسالمی در جهان
بخش��ی از نتایج و پیامدهای تأثير انقالب در دنیا را میتوان از زبان ولی امر مسلمین
تصویر نمود که فرمودند:
 ...رژیم صهیونیستى که غده سرطانى در دل کشورهاى اسالمى است
و تا آن روز یک چهره شکستناپذیر از خود نشان داده بود و خیلىها در
دنیاى اسالم باور کرده بودند که رژیم صهیونیستى شکستناپذیر است،
از دست جوانان مسلمان س��یلى خورد؛ انتفاضههاى فلسطینى شروع
ش��د ،ضربههاى پیاپى بر رژیم غاصب وارد شد؛ چه در انتفاضه اول ،چه
در انتفاضه اقصى ،چه در شکست و عقبنش��ینى نه سال قبل از لبنان،
چه در جنگ سى و س��ه روزه و چه ...در جنگ بیست و دو روزه با مردم
 .1پیام مقام معظم رهبري به اسماعیل هنیه نخستوزیر دولت قانونی حماس.1387/10/26 ،
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 .1بیانات مقام معظم رهبري در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره).1388/3/14 ،
 .2همان.

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

مظلوم غزه؛ همه اینها ضرباتى بود که بر رژیم صهیونیس��تى وارد شد.
این در حالى است که آن روزى که انقالب اس�لامى به پیروزى رسید،
رژیم صهیونیستى از نظر دولتهاى مس��لمان و ملتهاى مسلمان ،به
خصوص ملتهاى عرب ،یک رژیم شکس��تناپذیر به حس��اب مىآمد.
این موجب شد که رژیم صهیونیستى عجالتاً شعار از نیل تا فرات را کنار
بگذارد و به دست فراموشى بسپرد .ملتهاى مسلمان -از آفریقا تا شرق
آسیا -به فکر ایجاد نظام اسالمى و حکومت اسالمى افتادند با فرمولهاى
گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهورى اسالمى ما؛ اما به فکر
حاکمیت اسالم بر کشورشان افتادند .بعضى از کشورها موفق هم شدند؛
1
بعضى هم آینده نویدبخشى در انتظارشان هست از حرکتهاى اسالمى.
ایشان در بیستمین س��الگرد رحلت حضرت امام خمینی(ره) که بخشی از مخاطبان،
میهمانان خارجی بودند ضمن تأکید بر تحقق بیداری عمومی مس��لمانان ،پیامد آن را
تغییر موضع غرب در مقابل مسلمین برش��مرده و آن را نتیجه ایستادگی و جانفشانی
مردم دانستند.
من همین جا ب��ه ملتهاى مس��لمان عرض میکنم اگر امروز ش��ما
مىبینید که لحن دنیاى غرب در برابر ش��ما نرمتر ش��ده است ،این در
نتیجه همین بیدارى عمومى و ایستادگى در دنیاى اسالم است .وعده
بىتخلف خداوند که پیروزى مؤمنان را وعده کرده اس��ت ،تحقق پیدا
نمیکند مگر در صورتى که مؤمنان ایس��تادگى کنند ،پافشارى کنند،
جانفش��انى کنند .همان مقدارى که این ایس��تادگى دیده ش��د ،ورق
برگشت؛ دنیاى اس�لام در مقابل غرب از آن حالت تحقیرشدگى خارج
2
شد.
بیداری اسالمی در پی تأثير انقالب اس�لامی به وجود آمد و این بیداری موجب شد تا
نگرش غرب به جهان اسالم تغییر پیدا کند و دیگر چون گذشته به مسلمانان ننگرند.
در گذشته دنیاى سلطه و قدرتمندان س��لطهگر نسبت به کشورهاى
اس�لامى به طور دلخواه تصمیمگی��رى میکردند؛ نه نظ��ر ملتهاى
مسلمان و نه نظر دولتهاى اسالمى را حتى سؤال هم نمیکردند .اگر
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نفت داشتند ،براى نفتشان؛ اگر بازار داشتند ،براى بازارشان برنامهریزى
میکردند ،تصمیم میگرفتند و آن تصمیم باید عمل میشد .با بیدارى
دنیاى اسالم این وضعیت تا حد زیادى تغییر پیدا کرد .مسلمانها باید
این تجربه را در همه دنیاى اسالم به عنوان یک تجربه موفق و مغتنم قدر
بدانند و راه خودشان را بر اس��اس او تنظیم بکنند .آنچه ملتها را عزیز
1
میکند ،سربلند میکند ،ایستادگى آنهاست.
از دیگر پیامدهای انقالب اسالمی در جهان به ویژه در بین مسلمانان ،احیاء ملتهاست
که با الگوگیری از ملت ایران و جوانانش پدید آمده است.
تا قبل از انقالب اسالمى ،ملت فلسطین همیشه در جا زدند ،همیشه
عقب رفتند .ملتهاى اسالمى که جوانهايى در بین آنها بودند که یک
مقدار احساسات داشتند ،گرایشهاى چپ پیدا کردند که با فرو ریختن
اردوگاههاى چپ همه چیز تمام شد .اما انقالب آنها را احیا کرد؛ ملتها
را بیدار کرد .اگر یک نگاهى به صحنه پیرامون خودمان و دنیاى اسالم
ال روشن میشود .تا االن هم ملت ایران الگو بوده
بیندازیم ،این معنا کام ً
است .اما آن روزى که شما جوانها ،شما استعدادهاى درخشانى که تمام
سرزمین کشور ما را پوشاندهاید ،بتوانید این استعدادها را انشاءاهلل به
منصه ظهور برسانید ،این ملت به یک الگوى عملى براى کشورهايى که
زیر ستم هستند ،تبدیل خواهد شد؛ این خیلى مهم است .کلید سعادت
خود این ملت و کلید سعادت ملتهاى دیگر در دست ملت ماست؛ در
دست شما جوانهاست و دش��من این را میداند؛ دش��من این نکته را
2
دریافته؛ لذا سعى میکند این ملت را از ادامه راه خودشان منصرف کند.
ظهور و بروز دین ،ایمان و اعتقاد الهی نتیجه و ثمره پربهای انقالب اسالمی است که در
اثر اطاعت امت از امام خویش در ایران اسالمی تحقق یافت و به یمن مجاهدت عدهای و
اراده و مشیت الهی در سراسر عالم منتشر شد« .شما با عمل خودتان ،عنصر دین ،ایمان،
عدالت و صدق را در معادالت جهانى وارد کردید ،در حالى که صداقت و راس��تگویى در
3
معادالت سیاسى دنیا گمشده است».
 .1همان.
 .2بیان��ات مقام معظ��م رهبري در دیدار با قش��رهاي مختل��ف مردم آذربایج��ان به مناس��بت روز 29بهمن،
.1386/11/28
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نتيجهگيري
بیداری اسالمی نتیجه بالشک تأثيرگذاری انقالب اس�لامی در بین مسلمین جهان
است .انقالبی که در نوع خود در بین کلیه تحوالت اجتماعی و انقالبی بعد از صدر اسالم
بینظیر به شمار میرود .فراز و نشیب انقالب اسالمي ،ش��اخصها ،مؤلفهها و اقدامات
محوری آن به ویژه تدبیر و مدیریت رهبران آن جبههای را در جهان گشود که آزادگان
و معتقدان و مبارزان به آن روی خوش نش��ان داده و به آن به چش��م بصیرت نگریسته
و از آن الگو گرفته و به مس��یر آن رهنمون ش��دند .این الگوگیری و آن تأثير در کالم و
اعتراف دوست و دشمن متجلی است .به شهادت بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر بیداری اسالمی در جهان

با نگاه به حوادث و تحوالت این سالها میتوان قاطعانه بیان کرد که بیداری اسالمی
محقق ش��ده اس��ت .چه بخواهند و چ��ه نخواهند و این ح��رف موافقان نیس��ت بلکه
دشمنترین دشمنان انقالب اسالمی یعنی سران رژیم آدمکش اسرايیل به آن اعتراف
دارند و آرزو دارند که چنين اتفاقی کاش نمیافتاد .موش��ه يعالون وزير سياس��تهاي
راهبردي (امور استراتژيك) اسراييل در اين خصوص چنین میگوید:
ما خيلي دلمان ميخواس��ت كه انقالبهاي منطقه ي��ك بهار عربي
باشد و در ابتدا خيلي هم خوشحال ش��ديم اما آن طور كه در روند امور
ميبينيم ،بهرهبرداران اصلي از اين خيزشها اسالمگرايان هستند و بهار
1
عربي بيشتر يك زمستان سخت اسالمي براي ماست.
و اما س��خن آخر عالمگیر ش��دن انقالب اس�لامی اس��ت که باید آن را با جان و دل
پاسداشت.
امروز پیام انقالب اسالمی در سطح ،گسترده و در عمق ،ریشهگرفته
است .امروز ملتهایی که به ش��ما ملت ایران با چشم اعجاب و تحسین
نگاه میکنند ،فقط به ملتهای همسایه منحصر نمیشوند؛ ملتهایی
که بزرگان نظام جمهوری اسالمی و مسئوالن و رؤسای ما را مورد عشق
و محبت خود قرار میدهند ،فقط به همین اطراف ما منحصر نمیشوند؛
آوازه انقالب اسالمی و ایستادگی ملت ایران و پایبندی این ملت به اصول
2
و ارزشهای خود ،مناطق بسیاری از دنیا را فرا گرفته است.
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فراز و نشیب انقالب اسالمي،
شاخصها ،مؤلفهها و اقدامات
محوری آن به ویژه تدبیر و
مدیریت رهبران آن جبههای را
در جهان گشود که آزادگان و
معتقدان و مبارزان به آن روی
خوش نشان داده و به آن به چشم
بصیرت نگریسته و از آن الگو
گرفته و به مسیر آن رهنمون شدند

بالد اسالم و کفر بیداری اس�لامی که نوعی آگاهی
بازگشت به اصل اسالمی است بر اثر انقالب اسالمی
تحقق یافته اس��ت و ما بر آن شدیم تا شمهاي ناچیز
از محورهای قابل بحث درباره انقالب اس�لامی را به
رشته تحریر درآوریم؛ و در بخشی تحت عنوان قدرت
نرم انقالب اسالمی که به اعتقاد اندیشمندان داخلی
و خارجی که جنس انقالب را فرهنگی و نشئتگرفته
از قدرت نرم اسالم میدانند بدان پرداختيم؛ و در آن
به اهمیت رهبری امام خمینی و تأثير شگرف آن به مثابه قدرت نرم اثرگذار بر بیداری
اسالمی اشاره كرديم؛ و قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثيرش بر هویتیابی مسلمانان و
قدرت مردمی بودن انقالب اسالمی و تأثيرش بر تحوالت جهان اسالم را بررسی نمودیم
و در ادامه اس�لام ناب و ایدئولوژی مذهبی انقالب را قدرت نرم تأثيرگذار بر مسلمانان
بیان كرديم .به مؤلفه مهم پیروزی انقالب اس�لامی با دس��تهای خالی و تأثير الگویی
آن بر مردم منطقه پرداختیم و قدرت نرم انقالب را در ترویج مفاهیم دینی و قرآنی بعد
از انقالب و نقش آن در بیداری اس�لامی با اهمیت تلقی نموده و تأثير انقالب بر قلبها
را با توجه به قدرت نفوذ بر قلوب و تأثيرش بر بیداری اس�لامي تبیین نمودیم و وحدت
مسلمانان را از نتایج بسیار مهم انقالب دانستیم و نتیجه ایجاد وحدت در بین مسلمانان
را در بیداری آنان نقشآفرین و ق��درت انقالب در تقویت ش��جاعت جوانان و مردم در
جهان اسالم را نیز به عنوان محورهای قدرت نرم انقالب اسالمی قيد كرديم و در پايان
فرازهايي از سخنان حضرت امام و رهبری را در خصوص نتیجه بیداری و انقالب اسالمی
بيان كرديم.

