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«بهار اسالم» و «پاييز غرب»
« منشور بيداري اسالمي »

محمد پورغالمى1
پرسش هاى استراتژيك 

اگر امت اسالمى در دو قرن گذشته دچار فروپاشى و هزيمت در برابر تمدن مادى غرب 
و مكتب هاى الحادى از هر دو نوع چپ و راست آن بود، اكنون در قرن پانزدهم هجرى اين 
مكاتب سياسى و اقتصادى غرب اند كه پاى در گل و دچار ضعف و فروپاشى و هزيمت اند 
و اسالم با بيدارى مسلمانان و بازيافت هويت خويش و با مطرح شدن انديشه  توحيدى 

و منطق عدالت و معنويت، دور تازه اى از شكوفايى و عزت خويش را آغاز كرده است.2 
شايد آن روزي كه «محمد البوعزيزى»، جوان 26ساله  تونسي در اعتراض به حكومت 
ــوزى زد هيچ تحليل گر  ــيدى بوزيد» دست به خودس ديكتاتوري بن علي در شهر «س
سياسي فكر نمي كرد كه اين آتش، همه  آتش هاي زير خاكستر جهان اسالم را كه در طول 
ــانده غرب پنهان شده بود، شعله ور ساخته و  ساليان دراز توسط حكومت هاي دست نش
دامنه آن حتي از كشورش تونس هم فراتر رفته و مصر، يمن، بحرين، اردن، عربستان، 
ليبي و... را هم بگيرد. شايد هيچ گاه به مغز كارشناسان و علماي سياست و علم االجتماع 

1.كارشناس ارشد علوم سياسى
2. بخش هايي از پيام رهبر معظم انقالب به كنگره حج سال 1387. 
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ــرد كه روزي  ــوع خطور نمي ك اين موض
ــود غرب را هم  آتش اين قيام ها دامن خ
ــتريت نماد  ــان وال اس ــرد و معترض بگي
ــر را در قلب پايگاه معنوي  ميدان التحري
مكتب ليبرال- سرمايه داري جهان و در 
محله منهتن نيويورك برپا كنند و رالف 
ــتمدار امريكايي و كانديداي  نادر سياس
ــت جمهوري،  اين دوره از انتخابات رياس
ــه اين  ــد كه ريش ــت اعالم كن به صراح
ــه  ــاي خاورميان ــات در قيام ه اعتراض
ــت و روي ديگر «بهار عربي»، «پاييز  اس

امريكايي» است. 
ــالب مردم در  ــتريت را «يادآور انق ــت نيز حركت معترضان وال اس مجله اكونوميس
خيابان هاى التحرير مصر» دانست و شبكه CNN هم آن را «برخاسته از جنبش بهار 
ــته قيام كنندگان امريكايي كه بر حكومت اقليتي محدود و  عربى» معرفى كرد. خواس
ــكار بود: «ما 99درصد مردم جامعه هستيم.» بر  خاص بر خود معترض بودند كامًال آش
روي پالكاردهايي كه آنان در دست داشتند نوشته شده بود: «بانك ها را واداريد تا پول ما 
را پس دهند.» معترضان، نظام سرمايه داري را مسبب اصلي اين بحران ها مي دانستند. 

براي همين يك صدا فرياد زدند: «Eat the rich»؛ سرمايه داران را بخوريد. 
اما تحوالت ماه هاي اخير نشان داد كه اين امر برخالف همه پيش بيني هاي ناظران و 
تحليل گران سياسي غرب به تحقق پيوست و حاال بعد از گذشت عمر تقريباً يك ساله اين 

قيام ها هر روز شاهد مرحله تازه اي از آن هستيم. 
ــيون غرب همه توان علمي و اجتماعي خود را به كار گرفتند تا حقيقت را  البته سياس
خالف آن چيزي كه در حال جريان بوده و هست، نشان دهند. برخي از آنان براي آن كه 
ــير اصلي خود خارج سازند براي اين قيام ها از  واقعيت را پنهان كنند و ذهن ها را از مس
اصطالح «بهار عربي» استفاده كردند. استخدام و جعل اصطالح «بهار عربي» كه عاري 
از هرگونه بار ايدئولوژيك و سياسي، و به طور كل واژه اي است خنثي و به دور از هرگونه 
«جهت گيري سياسي»، به خوبي نمايانگر تلقي غرب از اين قيام هاست؛ چه آن  كه آنان 
تصور مي كردند اين قيام ها امري است كوتاه مدت و الجرم بعد از گذشت زمان، اين بهار 

فلسفه و فالسفه غرب اساسًا قدرت فهم 
انقالب هايي با ويژگي هايى شبيه انقالب 
اسالمي ايران را ندارند. در انگاره هاي 
فلسفي غرب مقوله اي به نام دين از آنجا 
كه به زعم خود ريشه در اسطوره ها و 
خرافه ها و فراطبيعيات دارد متعلق به 
دوران سنت و خرافه گرايى است. بر اين 
اساس در دوران جديد حيات بشر كه 
مبتني بر عقالنيت و خردگرايي است، 
دين نه محلي از اعراب دارد و نه اصًال 
توانايي بازتوليد فرهنگي در جامعه را 

خواهد داشت
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تبديل به خزان و زمستان خواهد شد، بي آن  كه دستاورد قابل توجهي داشته باشد. 
اما آن دسته از افراد كه زيرك تر بوده و از هوش سياسي بيشتري بهره برده و به خوبي 
فهميده بودند كه اين قيام ها چيزي فراتر از يك شورش و اعتراض اجتماعي كوتاه مدت 
است، سعي كردند تا با قلب «انگيزه»ها و «اهداف» معترضان و انقالبيون، اين قيام ها را 
ــب  مصادره به مطلوب كنند. براي همين آنان ادعا كردند كه اين قيام ها صرفاً براي كس
آزادي هاي مدني است و ماهيتي ندارد جز تحقق شاخصه هاي نظام دموكراتيك؛ يعني 
دغدغه همه اين مردم كه از خانه، كاشانه، مال و جان خود گذشته اند چيزي نيست جز 

برپايي چند شاخص دموكراتيك! 
ــت كه تحليل گران  اما اين ادعاها تا چه اندازه حقيقت دارد؟ آيا واقعيت همين طور اس
غرب گفته اند و چيزي فراتر از آن نيست؟ آيا اين قيام ها بهار و خزاني دارند و دير يا زود 
فروكش خواهند كرد؟ آيا سرنوشت اين قيام ها مانند فرجام ديگر اعتراضاتي كه در تاريخ 
نظير آن كم اتفاق نيفتاده، محكوم به شكست و افول است؟ اگر اين گزاره درست است 
ــروع اين قيام ها، هم ابعاد آن عميق تر شده و هم  پس چرا بعد از گذشت يك سال از ش

دامنه اين اعتراضات گسترده تر شده است؟ 
آيا به راستي اين قيام ها داراي اهداف دموكراتيك و صرفاً آزادي خواهانه است؟ اگر اين 
ــعار انقالبيون متوجه بزرگ ترين نماد نظام ليبرال- دموكراسي  است پس چرا اولين ش
جهان يعني اياالت متحده بوده است؟ پس چرا انقالبيون در ماه هاي اخير سفارتخانه هاي 
ــگي اش در منطقه، يعني رژيم صهيونيستي را تسخير  ــت هميش امريكا و متحد و دوس

كرده اند؟ 
ــن قيام ها داراي اهداف صرف  ــاي برخي ديگر از تحليل گران، اي يا حتي اگر بنا به ادع
ناسيوناليستي است، چرا شعارها و نمادهايي كه توسط قيام كنندگان به كار برده مي شود 
بيش از آن كه داراي ماهيت «ملي گرايانه» باشد ماهيت «اسالم گرايانه» و مذهبي دارد؟ 
برپايي نماز جمعه و جماعات، استفاده از شعارهاي اصلي دين اسالم چون «اهللا اكبر»، 
شعارهاي ضد استكباري و صهيونيستي و امثالهم خود دليلي هستند بر اثبات اين مدعا. 
اينها همه مؤيد اين مطلب است كه ذهن تحليل گران غربي عاجز از فهم ماهيت اصلي 
اين انقالب هاست. حتي آن دسته از افرادي كه سعي دارند در مقابل اصطالح «بيداري 
ــاني» استفاده  كنند نيز نشان  اسالمي» از اصطالح انحرافي و بي محتواي «بيداري انس
داده اند كه هنوز نتوانسته اند فهم درستي از ماهيت اين قيام ها داشته باشند كه به باور 

اين دسته از افراد اين انقالب ها امري هستند بر ساخته غرب و سياسيون آن! 
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ــتباهي از سوي اين افراد روي داده  اما سؤال مهم آن  كه چرا چنين اظهارنظرهاي اش
است؟ به نظر مي رسد دليل اين اشتباه را مي توان در دو سطح «متدلوژيك» و «تئوريك» 

مورد بررسي قرار داد. 
ــتباه اين افراد آن است كه تنها به  ــي، اش الف. سـطح متدلوژيك: از  نظر روش شناس
ــنده كرده و از «ويژگي هاي خاص» آن غافل  ويژگي ها و خصوصيات عام اين قيام ها بس
ــري خصوصيات  ــه قيام ها و انقالب ها داراي يك س ــده اند. به خوبي مي دانيم كه هم ش
ــتند. موضوعاتي چون بر هم خوردن وضعيت عادي كشور، برگزاري تظاهرات  عام هس
اعتراض آميز، فروپاشي نظام موجود و احياناً كاربرد خشونت- با شدت بيشتر و كمتر به 
فراخور هر كدام از  انقالب ها- از خصوصيات و ويژگي هاي عام هر انقالبي است. حال اگر 
يك محقق و پژوهشگر سياسي- اجتماعي براي تحليل ماهيت انقالب ها تنها بسنده به 
همين عالئم كند يقيناً به جواب و تحليل درست و واقع گرايانه اي نخواهد رسيد؛ چه آن  
ــه كه با شعار «آزادي،  كه از اين منظر حتي دو انقالب بزرگ جهان يعني انقالب فرانس
برابري و برادري» شروع شد و به اذعان فالسفه غرب، آغازكننده نظام هاي دموكراتيك 
در جهان بود با انقالب اكتبر روسيه كه داراي ماهيت كمونيستي و به دنبال ساخت نظام 
سوسياليستي و جامعه اي بي طبقه بود يكسان است. پس براي فهم ماهيت يك انقالب  
بايد به شعارها، نمادها و آرمان هاي خاص آن انقالب رجوع  كرد. بنابراين بايد در ابتدا به 
دنبال فهم دقيق از «خاستگاه اصلي» يا علت العلل پديد آمدن يك رخداد بود نه عالئم 
عام و همگاني آن؛ چرا كه در سطح ويژگي هاي عام، همه پديده ها و رخدادها داراي نقاط 

اشتراك هستند. 
ــت كه تحليل گران و سياسيون غربي در مقابل  اين موضوع دقيقاً همان اشتباهي اس
انقالب اسالمي ايران نيز انجام داده و الجرم نتوانستند به تحليل درستي درباره ماهيت 

اصلي انقالب اسالمي برسند. جيمي كارتر در اين باره مي گويد: 
من از رئيس وقت سازمان سيا كه به دليل پيروزى انقالب اسالمى از كار 
بر كنار شد پرسيدم: يعنى شما با اين همه آدمى كه در دنيا داريد، با اين 
همه تجهيزات فوق پيشرفته، با اين همه بودجه اى كه صرف مى كنيد، 
ــخ گفت:  ــتيد انقالب مردم ايران را پيش بينى كنيد؟ او در پاس نتوانس
ــت... بى تعريف است، كامپيوترهاى ما آن را  آنچه در ايران روى داده اس

نمى فهمند.1 
1. كيهان، 7/1/ 1378؛ به نقل از استانفيلد ترنر (رئيس سازمان جاسوسى سيا در دولت جيمى كارتر). 
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ــر تئوريك  ب. سـطح تئوريك: از منظ
ــفه و  ــد فلس و حوزه نظر نيز به نظر مي رس
فالسفه غرب اساساً قدرت فهم انقالب هايي 
با ويژگي هايى شبيه انقالب اسالمي ايران را 
ندارند. در انگاره هاي فلسفي غرب مقوله اي 
به نام دين از آنجا كه به زعم خود ريشه در 
ــطوره ها و خرافه ها و فراطبيعيات دارد  اس
متعلق به دوران سنت و خرافه گرايى است. 
بر اين اساس در دوران جديد حيات بشر كه 
مبتني بر عقالنيت و خردگرايي است، دين 

ــت.  نه محلي از اعراب دارد و نه اصًال توانايي بازتوليد فرهنگي در جامعه را خواهد داش
بنابراين در دوران مدرنيته نمي توان انقالبي ايجاد كرد كه مبنا و ماهيت اصلي آن ديني 
ــد چنين نگره اي به دين در غرب، بيشتر ناظر  ــد. هر چند به نظر مي رس و مذهبي باش
ــكالت و چالش هاي فراوان موجود در الهيات مسيحيت باشد اما پيروزي انقالب  بر مش

اسالمي خط بطالني كشيد بر اين ادعاي پوچ و بي محتوا. 

اجالس بين المللي تهران و منشور بيداري اسالمي 
در چنين شرايطى از اوضاع منطقه و جهان بود كه در شهريورماه امسال، شاهد برگزارى 
اولين اجالس بين المللى بيدارى اسالمى در تهران بوديم. اين مسئله باعث شد تا چشم 
همه جهان به ايران و به اين اجالس دوخته شود. سخنران افتتاحيه اين اجالس هم كسى 
ــه به اجالس رفتم، نقل محفل  نبود جز «رهبر معظم انقالب». بعد از ظهر همان روز ك
ــخنان رهبر انقالب بود. همه حضار از سخنان ايشان  مهمانان داخلى و خارجى، نقل س

به وجد آمده بودند؛ به طوري كه همگان از لفظ «امام خامنه اى» استفاده مى كردند. 
صحبت هاى رهبر انقالب شايد به لحاظ زمانى چيزى حدود 30 دقيقه بود اما 
مى توان به ضرس قاطع اعالم كرد كه در همين مدت زمان كوتاه، كليدى ترين و 
استراتژيك ترين سخنان پيرامون مبحث بيدارى اسالمى از سوى ايشان عنوان شد. 
به طورى كه الكساندر پروخانف، ژورناليست كهنه كار روسى كه از مهمانان حاضر 

در جلسه بود در واكنش به بيانات ايشان به نگارنده اين طور گفت: 
ــخنان امام خامنه اي تنها جنبه هاي  پيش از اين تصور مي كردم كه س

در انقالب هاي مبتني بر خواست 
«مردم»، «شعار»ها، «نماد»ها، «اهداف» 
و «آرمان»هاي انقالب توسط خود 
مردم و در جريان انقالب ساخته و 
پرداخته مي شود نه توسط يك گروه يا 
افراد خاصي كه از آن به ايدئولوگ هاي 
انقالب ياد مي كنند. اين شعارها و 
آرمان ها برخاسته از «هويت» تاريخي و 
فرهنگي يك ملت و آرزوهايي است كه 
يك ملت در طول تاريخ همواره ميل به 

تحقق آن داشت
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ــد و  ــخنراني، همه چيز كامًال دقيق بيان ش ــا در اين س عرفاني دارد ام
جنبه هاي سياسي آن بسيار مهم و عميق بود. به نظر من ايشان تسلط 
زيادي بر مسائلي چون تئوري هاي انقالب و موضوعات بين المللي دارند. 
سخنراني ايشان نشانگر دقيق احاطه ايشان بر تحوالت منطقه و جهان 
بود. ايشان مانند يك استراتژيست بزرگ حرف مي زنند. از منظر منطق 
سياست، ايشان اين توانايي فوق العاده را دارند كه مسائل پيچيده و مبهم 
را بشكافند و به زبان ساده و عاميانه براي مردم بازگو كنند تا همه مردم 

آن را متوجه شوند.1 
رهبر انقالب در اين سخنان به سه موضوع اصلى اشاره كردند: 

1. «هويت  شناسى» انقالب هاى منطقه؛
2. «آسيب شناسى» انقالب ها؛ 

ــا تهديدها و موانع  ــتراتژى مؤثر جهت مقابله ب 3. ارايه  «راهبردهاي عملياتي» و اس
انقالب. 

ــورى كه بايد توسط  ــور بيدارى اسالمى» ناميد؛ منش ــخنان را مى توان «منش اين س
انديشمندان و صاحب نظران ديگر، موشكافى و تئوريزه شده و از آن به عنوان «نقشه راه» 
بيدارى اسالمى استفاده كرد. اين مقاله مى تواند به عنوان مدخلى براى تئوريزه كردن 
ــور در حد بضاعت علمى اين قلم، آغازكننده راه باشد و اميد آن  كه محققان و  اين منش

پژوهشگران دغدغه مند نيز در جهت هر چه بارورتر شدن آن كمك كنند. 

جان مايه سخنان رهبر انقالب؛ مراقبت از خط كفر و نفاق 
رهبر انقالب مانند اكثر مواقع، سخنان خود را با آياتى از قرآن كريم شروع كردند. آيات 
ــان از بين هزاران آيه موجود در  اول تا سوم سوره مباركه «احزاب». اما اين  كه چرا ايش
قرآن اين آيات را براى مطلع بحث در نظر گرفتند خود موضوع مهمي است. سؤال اين كه 
ــت و اين آيات ناظر بر چه موضوعاتى هستند؟ از  ــرى در اين آيات نهفته اس مگر چه س
نظر نگارنده اغراق نيست اگر بگوييم «جان مايه» سخنان رهبر انقالب در اين اجالس در 
همين سه آيه نهفته است. اهميت اين آيات آن قدر است كه ايشان هم در ابتداى سخنان 

خود آن را تالوت كردند و هم در پايان آن. 
ــوره احزاب كه يكى از پربارترين  ــت به س ــد اين آيات مربوط اس ــاره ش چنان كه اش
1. رك: «امام خامنه اي يك استراتژيست بزرگ است»، 1390/7/12، سايت خبري بولتن نيوز، كد خبر: 61188. 
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سوره هاى قرآن مجيد است و در مدينه نازل 
ــوره  ــت. در اين س ــده و داراى 73 آيه اس ش
مسائل متنوع و بسيار مهمى در زمينه اصول و 
فروع اسالم تعقيب مى شود. از آنجا كه بخش 
مهمى از اين سوره به ماجراى «جنگ احزاب» 
مى پردازد اين نام براى آن انتخاب شده است. 
اما سه آيه اوليه اين سوره كه رهبر انقالب آن 

را تالوت فرمودند مربوط است به ماجرايى در جنگ احد. در مورد شأن نزول اين آيات 
چنين آمده است: 

ــران كفر و شرك نازل  ــفيان و بعضى ديگر از س اين آيات در مورد ابوس
شده كه بعد از جنگ احد از پيامبر اسالم(ص) امان گرفتند و وارد مدينه 
ــول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدند و عرض كردند:  ــدند و خدمت رس ش
ــرف نظر كن و بگو آنها براى  اى محمد! بيا و از بدگويى به خدايان ما ص

پرستش كنندگان شان شفاعت مى كنند. 
ــنهاد، پيامبر صلى اهللا عليه وآله را ناراحت كرد. عمر برخاست و  اين پيش
گفت: اجازه ده تا آن ها را از دم شمشير بگذرانم! پيغمبر فرمودند: من به 
آنها امان دادم، چنين چيزى ممكن نيست. اما دستور داد آنها را از مدينه 

بيرون كنند.1 
چنان كه معلوم است اين آيات مربوط مى شود به مسئله مهم پيشنهادهاى سازشكارانه 
ــير راه هر انقالب و قيامى وجود دارد. در  از سوى مخالفان و دشمنان كه معموالً در مس
ــركان و منافقان بارها و بارها كوشيدند با طرح  ــول اهللا(ص) نيز مش انقالب اسالمى رس
ــنهاداتى نظير اين، يا پيامبر را از ادامه انقالب بازدارند و يا حداقل سعى كنند تا در  پيش
ــير انقالب، «انحراف» ايجاد كنند. اما اين آيات نازل شد و به توطئه آنها پايان داد و  مس
پيامبر را به ادامه روش قاطعانه اش در خط توحيد بدون كمترين سازش دستور داد. در 

تفسير اين آيات در تفسير نمونه چنين آمده است: 
اين آيات مجموعاً چهار دستور مهم به پيامبر صلى اهللا عليه وآله مى دهد: 
ــت كه زمينه ساز هر برنامه  دستور اول: در زمينه  تقوا و پرهيزكارى اس
ديگرى مى باشد. مى فرمايد: «اى پيامبر! تقواى الهى پيشه كن» (يا ايها 

1. برگزيده تفسير نمونه، ج 3، ص585. 

رهبر معظم انقالب اصول انقالب هاي 
كنوني منطقه و بيداري اسالمي را در 

چهار عنصر بر  شمردند:
1. احياء و تجديد عزت و كرامت 
ملي؛ 2. برافراشتن پرچم اسالم؛ 
3. ايستادگى در برابر نفوذ و سلطه 
امريكا و اروپا؛ 4. مبارزه با رژيم 
غاصب و دولت جعلى صهيونيست
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ــوا» همان  ــق اهللا). حقيقت «تق النبي ات
ــئوليت درونى است و تا اين  احساس مس
احساس مسئوليت نباشد انسان به دنبال 

هيچ برنامه سازنده اى حركت نمى كند. 
دستور دوم: نفى اطاعت كافران و منافقان 
است. مى فرمايد: «و از كافران و منافقان 
ــع الكافرين و  ــن»! (و ال تط ــت مك اطاع
ــه براى  ــن آي ــان اي ــن). در پاي المنافقي
ــد: «خداوند  ــن موضوع مى گوي تأكيد اي
ــت» (ان اهللا كان عليماً  عالم و حكيم اس
ــان ترك پيروى آن ها را  حكيماً). اگر فرم
به تو مى دهد روى علم و حكمت بى پايان 

اوست. 
ــانى توحيد و تبعيت از وحى الهى را  در سومين دستور مسئله بذرافش
مطرح كرده، مى گويد: «و از آنچه از سوى پروردگارت به تو وحى مى شود 
پيروى كن» (و اتبع ما يوحى  اليك من ربك)؛ و مراقب باش و بدان «كه 
ــت» (ان اهللا كان بما تعملون  ــام مى دهيد آگاه اس خداوند به آنچه انج

خبيرا).
ــت و تهديد، توطئه و  ــكالت فراوان اس ــه در ادامه اين راه مش از آنجا ك
كارشكنى بسيار زياد، چهارمين دستور را به اين صورت صادر مى كند: «و 
بر خدا توكل كن» و از توطئه هايشان نترس! (و توكل على اهللا)؛ «و همين 
بس كه خداوند ولى، حافظ و مدافع (انسان) باشد» (و كفى  باهللا وكيال).1 
گرچه مخاطب مستقيم اين آيات شخص پيامبر اكرم(ص) است، ولى از آنجا كه از كلمه 
«ايها» در ابتداى آيه استفاده كرده، چنين مستفاد مي شود كه اين مسئله دستورى است 
براى همه مؤمنان و مسلمانان در هر عصر و هر زمان؛ كما اين كه رهبر انقالب نيز به اين 
موضوع اشاره فرمودند. نكته مهمي كه در اين آيات وجود دارد اين است كه خداوند هم 
خطر «خط كفر» را هشدار مى دهد و هم خطر «خط نفاق» را. چه بسا خطر جريان نفاق به 
دليل پيچيدگى هاى بيشترى كه دارد مهم تر و خطرناك تر از كفر هم باشد. (كه هست) 

1. همان، ص586. 

تفاوت ديگر انقالب هاي اسالمي با ساير 
انقالب ها در اين است كه در انقالب هاي 
مبتني بر يك طبقه خاص، آن گاه كه 
عناصر اصلي انقالب و ايدئولوگ ها از 
مسير انقالب جدا شده يا دچار انحراف 
شوند، انقالب ها نيز با انحراف و تغيير 
مواجه شده و در نهايت به ضد خود 
تبديل مي شوند؛ در حالي كه انقالب 
اسالمي از آن جا كه اساسًا مبتني بر يك 
قشر خاص نيست حتي اگر عناصر اصلي 
انقالب نيز دچار انحراف شوند باز هم 
انقالب راه و آرمان هاي خود را ادامه 
خواهد داد؛ چرا كه مردم با آرمان ها پيوند 

خورده اند نه با افراد
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منشور بيدارى و هويت شناسي انقالب هاي خاورميانه
ــند: «تضاد  در علم تئوري هاي انقالب همواره انقالب ها را با دو عامل اصلي مي شناس
طبقاتي» و «وجود طبقه پيشرو». در فلسفه  غرب شرط الزم براى ايجاد انقالب، وابسته 
به وجود اين دو عامل است. بنابراين انقالب در كشورهايي رخ مي دهد كه داراي اين دو 
عامل اصلي باشند. مبناي تحليل محققان غربي از مسئله انقالب ها نيز وجود همين دو 
خصوصيت است. پس اگر در كشوري، انقالبي روي دهد كه داراي خصوصيات فوق الذكر 
ــان غربي نمي تواند تحليل و فهم درستي از ماهيت آن داشته  نباشد ذهن جزءنگر انس

باشد. 
اما در منطق قرآني هرگونه تغيير، تحول و انقالب، پيش از آن كه منشأ بيروني داشته 
ــود: «ان اهللا اليغير ما بقوم  ــته و از تحول در «انفس» آغاز مي ش باشد منشأ دروني داش
حتي يغيروا ما بانفسهم». تحول در انفس يا به تعبير رهبر انقالب «حالت برانگيختگي»، 
ــت كه در آن نه تضاد طبقاتي نقش اصلي دارد و نه وجود طبقه اي پيشرو. در  حالتي اس
اين حالت مخاطب پيام و مانيفست انقالب، تك تك انسان ها و مردم جامعه اند، نه قشر 
و طبقه و گروهي خاص. رسول اكرم(ص) انقالب خود را اين گونه آغاز كرد. او مستقيماً 
ــر هم زدن «عادات» و روزمرگى ها،  با «قلوب» و «عقول» مردم ارتباط برقرار كرد و با ب
موجبات «انقالب درونى» افراد را به وجود آورد. از سويى ديگر، مخاطبان  پيامبر(ص) نه 
گروه، قشر و طبقه اى خاص، و نه حتي مردمان شبه جزيره عرب كه تمامي انسان ها در 
هر نقطه اي از اين عالم بودند؛ بنابراين تفاوت اصلي «انقالب اسالمي» با ساير انقالب ها 

در همين موضوع نهفته است؛ يعني خصوصيت «مردمي» بودن آن. 
ــا، «اهداف» و  ــعار»ها، «نماد»ه ــردم»، «ش ــت «م در انقالب هاي مبتني بر خواس
ــط خود مردم و در جريان انقالب ساخته و پرداخته مي شود  «آرمان»هاي انقالب توس
نه توسط يك گروه و يا افراد خاصي كه از آن به ايدئولوگ هاي انقالب ياد مي كنند. اين 
ــته از «هويت» تاريخي و فرهنگي يك ملت و آرزوهايي است  شعارها و آرمان ها برخاس
كه يك ملت در طول تاريخ همواره ميل به تحقق آن داشت. دليل زنده بودن شعارها و 
ــتقالل» و كهنه  نشدن  آرمان هاي انقالب چون «عدالت»، «آزادي»، «معنويت» و «اس
ــت. اين آرمان ها، مانيفست هايي نيستند كه  آنان نيز دقيقاً در همين مسئله نهفته اس
توسط احزاب و گروه ها نوشته شده و به مردم عرضه شوند؛ بلكه مردم با پوست و گوشت 

خود، و از عمق جان آن را احساس كرده و به دنبال تحقق آن هستند. 
تفاوت ديگر انقالب هاي اسالمي با ساير انقالب ها در اين است كه در انقالب هاي مبتني 
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ــير انقالب جدا  بر يك طبقه خاص، آن گاه كه عناصر اصلي انقالب و ايدئولوگ ها از مس
شده يا دچار انحراف شوند، انقالب ها نيز با انحراف و تغيير مواجه شده و در نهايت به ضد 
خود تبديل مي شوند؛ در حالي كه انقالب اسالمي از آن جا كه اساساً مبتني بر يك قشر 
ــت حتي اگر عناصر اصلي انقالب نيز دچار انحراف شوند باز هم انقالب راه و  خاص نيس
آرمان هاي خود را ادامه خواهد داد؛ چرا كه مردم با آرمان ها پيوند خورده اند نه با افراد. 

چنان كه رهبر انقالب در اين باره فرمودند: 
ــصت در تعدادى از كشورهاى آفريقا و آسيا،  در حوادث دهه پنجاه و ش
ــرهاى گوناگون مردم و جوانان از همه جاى  بار سنگين انقالب را نه قش
كشورها، كه دستجات كودتاگر يا هسته هاى كوچك و محدود مسلح بر 
دوش داشتند. آنها تصميم گرفتند و عمل كردند و آن گاه كه خودشان يا 
نسل پس از آنها بر اثر انگيزه ها و عوامل قابل شمارش، راه خود را عوض 
كردند، انقالب ها به ضد خود تبديل شد و دشمن بار ديگر بر آن كشورها 
تسلط يافت. اين به  كلى متفاوت است با تحولى كه بر دوش توده مردم 
است و آنهايند كه جسم و جان خود را به ميدان مى آورند و با مجاهدت و 

فداكارى، دشمن را از صحنه بيرون مي رانند. 
در اين جا اين مردم اند كه شعارها را مي سازند، هدف ها را معين مي كنند، 
دشمن را شناسايى و معرفى و تعقيب مي كنند، آينده مطلوب را، اگر چه 
به اجمال، ترسيم مي كنند و در نتيجه اجازه انحراف و سازش با دشمن 
ــكار و آلوده و به طريق اولى به عوامل  و تغيير مسير را به خواص سازش

نفوذى دشمن نمي دهند.1 
ــال به چشم خود ديده  اند. جدايي  مردم ايران اين مسئله را بارها در طول اين سي س
ــور مي كردند كه  ــته و تص ــاني كه خود را روزي مدعي انقالبي گري دانس و ريزش كس
«استوانه هاى نظام»اند و انقالب بدون آنها معنا ندارد و اگر از انقالب جدا شوند كار انقالب 
ــئله مصداق ندارد كه حتي باعث خلق  نيز تمام شده است، نشان داد كه نه تنها اين مس
حماسه هايي چون راهپيمايي ميليوني مردم در 23تير 1378 و 9دي 1388 خواهد شد. 
بر مبناي اين رهيافت، رهبر معظم انقالب اصول انقالب هاي كنوني منطقه و بيداري 

اسالمي را در چهار عنصر بر  شمردند: 
1. احياء و تجديد عزت و كرامت ملي: كه در طول زمان با ديكتاتورى حاكمان فاسد و 

1. بيانات رهبر معظم انقالب در اجالس بين المللي بيداري اسالمي، 1390/6/26. 



37
ب»

 غر
ييز

 «پا
» و

الم
ر اس

«بها
90

ييز
 پا

29 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو

با سلطه سياسى امريكا و غرب، در هم شكسته و 
پايمال شده است. 

ــالم: كه عقيده عميق  ــتن پرچم اس 2. برافراش
ــت و برخوردارى از  و دلبستگى ديرين مردم اس
ــرفت و شكوفايى اى  امنيت روانى، عدالت، پيش
كه جز در سايه شريعت اسالمى به دست نخواهد 

آمد. 
ــلطه امريكا و  ــتادگى در برابر نفوذ و س 3.  ايس

اروپا: كه در طول دو قرن بيشترين لطمه، خسارت و تحقير را بر مردم اين كشورها وارد 
آورده اند. 

ــت: كه استعمار چون خنجرى در  4.  مبارزه با رژيم غاصب و دولت جعلى صهيونيس
پهلوى كشورهاى منطقه فرو برده و وسيله اى براى ادامه سلطه اهريمنى خود ساخته و 

ملتى را از سرزمين تاريخى خود بيرون رانده است. 

منشور بيدارى و آسيب شناسي انقالب هاي خاورميانه
ــيب ها و تهديدهايي  انقالب ها از آنجا كه برهم زننده وضعيت موجودند، همواره با آس
مواجه هستند. هميشه نيروهايي از درون و برون درصدد هستند تا وضعيت انقالبي را به 
وضعيت قبلي يا به وضعيت ديگر تبديل سازند. اين آسيب ها و تهديدها براي انقالب هايي 
با خصوصيت ديني و اسالمي بيشتر و شديدتر مي شود؛ چرا كه اساساً انقالب هاي اسالمي 
با ارايه الگويي جديد كه مغاير با الگوهاي رايج در حوزه سياست و حكومت است مقوله اي 
هستند «به خالف آمد عادت». از اين باالتر، چنانچه اشاره شد يكي از خصوصيات اصلي 
انقالب اسالمي نفي طواغيت، مستكبران و قدرت ها و دولت هاي سلطه گر است. پس هم 
از داخل با تهديد روبه رو هستند و هم از بيرون با تهديد نيروهاي خارجي و دول زورگو و 
سلطه گر. بنابراين وظيفه انقالبيون اين است كه در مرتبه اول اين خطرها و تهديدها را 

شناسايي كرده و در مرتبه بعد راه عالج و پيشگيري از آن را بياموزند. 
ــم  ــالب را تهديد مي كنند بر دو قس ــيب هايي كه يك انق رهبر معظم انقالب نيز آس
«آسيب هاي دروني» و «آسيب هاي بيروني» تقسيم بندي كردند. در حوزه آسيب هاي 

داخلي نيز ايشان اين موضوعات را بيان كردند: 
ــقوط حكومت وقت، وظيفه  ــاس كه با س 1. احسـاس تمام شـدن نهضت: اين احس

رهبر معظم انقالب نيز آسيب هايي 
كه يك انقالب را تهديد مي كنند 
بر دو قسم «آسيب هاي دروني» و 
«آسيب هاي بيروني» تقسيم بندي 
كردند. در حوزه آسيب هاي 
داخلي نيز ايشان اين موضوعات 

را بيان كردند:
1. احساس تمام شدن نهضت؛

2. غنيمت جويي
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ــده و به انتهاي كار رسيده اند  انقالبيون تمام ش
ــت.  ــدي هر انقالب اس ــيب هاي ج يكي از آس
ــدار داده  ــن امر هش ــرت روح اهللا نيز بر اي حض
ــالمي  ــر براي جمهوري اس و فرمودند كه خط
ــاس كنيد نهضت ديگر  آن جايي است كه احس
تمام شده است. پس سقوط حكومت ديكتاتوري، 
ــالمي به دليل ذات «ديني» كه دارد  تازه ابتدا و آغاز كار است. از طرف ديگر انقالب اس
هميشه بايد در حال حركت و پويايي باشد يا بهتر بگوييم انقالب اسالمى به دليل ماهيت 

دينى كه دارد اصًال نمي تواند كه «ايستا» باشد. 
2. غنيمت جويي: غنيمت جويي و سهم خواهي همواره انقالبيون و انقالب ها را تهديد 
مي كند. سهم خواهي از آن جا ناشي مي شود كه انقالبيون تصور مي كنند كار نهضت تمام 
ــيده ايم و حاال ديگر نوبت تقسيم غنائم است. از طرف  شده و به پيروزي و آخر خط رس
ديگر نبايد از عده اي غافل شد كه معموالً براي دستيابي به غنائم و امكانات و منابع مادي 
و معنوي، خود را به ظاهر انقالبي نشان داده و از اين طريق وارد جريان انقالب مي شوند. 
ــالمي ايران اتفاق افتاد به خوبي  ريزش  هايي كه در طول اين سه دهه از عمر انقالب اس
اين موضوع را نمايان ساخت كه افراد و جريان هايي بودند كه نه براي آرمان ها و مقاصد 
انقالب كه براي مقاصد خود وارد انقالب شده بودند. فتنه 88 از همين جنس بود. كسي 
كه خود را نخست وزير مادام العمر(!) امام خميني مي دانست آن گاه كه با عدم اقبال مردم 
انقالبي مواجه شد و در انتخابات شكست خورد، به وضوح به آرمان هاي انقالب حمله ور 

شد و براي انحراف و استحاله اين آرمان ها، آشكارا شمشير بركشيد. 
مرعوب شدن در مقابل مستكبران، اعتماد به دشمن و نقطه مقابل آن، غفلت از دشمن 
و در نهايت ايجاد اختالف ميان انقالبيون نيز از جمله آسيب هاي دروني است كه رهبر 

معظم انقالب در تبيين آنها چنين فرمودند: 
ــتكبران و احساس ترس از امريكا و  مرعوب شدن از هيمنه ظاهرى مس
ديگر قدرت هاى مداخله گر، آسيب ديگرى از اين دسته است كه بايد از 
آن پرهيز كرد. نخبگان شجاع و جوان ها بايد اين ترس را از دل ها بيرون 
ــمن و در دام لبخندها و وعده ها و حمايت هاى آنها  كنند. اعتماد به دش
ــت كه به طور ويژه بايد پيشروان و  افتادن نيز آسيب بزرگ ديگرى اس
ــمن را با عالماتش در هر لباس بايد  ــند. دش نخبگان از آن بر حذر باش

در بعد آسيب هايي كه از بيرون 
يك انقالب را تهديد مي كند رهبر 
معظم انقالب به اين موضوعات 

اشاره كردند:
1. روي كار آوردن عناصر وابسته 
به غرب؛ 2. ساخت بديل هاي 

انحرافي
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شناخت و از كيد او كه در مواردى در پس ظاهر دوستى و كمك پنهان 
ــاخت. روى ديگر اين صفحه،  ــود، بايد ملت و انقالب را مصون س مي ش
ــجاعت را بايد با تدبير  ــمن را غافل دانستن است؛ ش مغرور شدن و دش
ــيطان، جن و انس، بايد همه ذخاير  و حزم در هم آميخت. در مقابل ش
الهى در وجود خود را به كار گرفت. ايجاد اختالف و به جان هم انداختن 
انقالبيون و رخنه در پشت جبهه مبارزه نيز آفتى بزرگ است كه با همه 

توان بايد از آن گريخت.1 
در بعد آسيب هايي كه از بيرون يك انقالب را تهديد مي كند نيز رهبر معظم انقالب به 

اين موضوعات اشاره كردند: 
1. روي كار آوردن عناصر وابسته به غرب: اگر غرب و قدرت هاي بزرگ توانستند جلوي 
يك انقالب را بگيرند يقيناً اين كار را انجام خواهند داد. اما اگر نتوانستند در مقابل موج 
ــعي مي كنند تا با تربيت و روي كار آوردن عناصري كه  عظيم انقالبيون موفق شوند، س
به لحاظ دستگاه فكري و عملي وابسته به غرب اند، مقدمات استحاله از درون انقالب ها 

را فراهم كنند. 
ــت. در مشروطيت ديديم چگونه انقالبي  انقالب مشروطه مصداق بارز اين موضوع اس
كه با رهبري روحانيون عظام و پشتيباني قاطع مردم شروع شد با نفوذ تدريجي عناصر 
ــفارتخانه هاي خارجي، به آنجا رسيد كه انقالب را از  وابسته به غرب و دخالت عوامل س
دست مردم خارج ساختند و با به حاشيه راندن روحانيت متعهد و انقالبي، آن را در يك 

طبقه خاص منحصر كرده و سر شيخ فضل اهللا را بر سر دار كردند. 
ــنهاد مدل و الگوي  ــا مي تواند گاهي پيش ــاخت بديل هاي انحرافي: اين بديل ه 2. س
ــد. در اين مواقع غرب سعي مي كند تا با پيشنهاد الگوهاي  حكومتي براي انقالب ها باش
رايج در حوزه سياست غرب چون مدل سوسياليستي و ليبراليستي، تنها نسخه موجود 

براي اداره حكومت و جامعه را در اين مدل ها القا كند. 
ــتوانه مالي و رسانه اي قوي، ايجاد هرج و مرج،  پديد آوردن جريان هاي انحرافي با پش
دامن زدن به جنگ داخلي ميان پيروان اديان و قوميت هاي مختلف، تحريم اقتصادي و 
بلوكه كردن سرمايه هاي ملي از ديگر تاكتيك هاي دشمن براي اضمحالل انقالب است. 
ــته و نوميد كردن مردم و مردد و  به عقيده رهبر انقالب «مقصود آنان از اين همه، خس
پشيمان كردن مبارزان است، كه مي دانند در اين صورت شكست دادن انقالب ممكن و 

1. همان. 
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آسان خواهد شد.»1 

منشور بيدارى و راهبردهاي عملياتي براي انقالب هاي خاورميانه 
رهبر انقالب در بخش مربوط به ارايه  راهبرد و استراتژي جهت پيروزي در انقالب ها بعد 
از بيان مسائل معنوي و فرامادي چون توكل به خداوند، اعتماد و حسن ظن به وعده هاي 
الهي، پرهيز از غرور و غفلت، حضور هميشگي در ميدان مبارزه، به كارگيري خرد، عزم، 
ــجاعت، پرهيز از ايجاد تفرقه و اختالفات قومي، مذهبي و قبيله اي و... به دو موضوع  ش

مهم ديگر نيز اشاره كردند: 
1. بازخواني دايمي اصول انقالب: اصول و آرمان ها در هر انقالبي حكم ريشه و اساس 
آن انقالب را دارد. بدون آرمان ها نمي توان انقالب را در مسير خود پيش برد. در حقيقت 
ــتگي  ــانه»ها را دارند كه بدون آن بي ترديد انقالبيون دچار گم گش آرمان ها حكم «نش
ــوند. اصول و آرمان هاي انقالب، سنگ محك افراد و  ــدن از راه انقالب مي ش و خارج ش
جريان ها هم هست. با اين اصول و آرمان ها است كه مي توان انقالبي بودن انقالبيون را 
مورد سنجش قرار داد. تمامي ريزش هاي انقالب نيز از آن جا ناشي مي شود كه عده اي از 
اين اصول و آرمان ها عدول مي كنند؛ پس بازخواني دائمي اصول انقالب ضروري است. 

از سويي ديگر بازخواني اصول انقالب باعث جلوگيري از ايجاد انحراف در انقالب و روي 
كار آمدن «جريان هاي انحرافي» مي شود. جريان هاي انحرافي يعني تمامي جريان هايي 
كه شكل انقالبي به خود مي گيرند اما محتواي انقالب (اصول و آرمان ها) را تغيير  داده و 

با آن زاويه مي گيرند. 
ــعارها و هدف ها آغاز  ــر انقالب از انحراف در ش انحراف در انقالب ها نيز به تعبير رهب
ــعارها و نمادهاي انقالب را تغيير  مي شود. دشمنان انقالب در ابتدا سعي مي كنند تا ش
داده و پس از آن سراغ اهداف و آرمان ها بروند. اين موضوع را در ماجراي حوادث بعد از 
انتخابات دهم رياست جمهوري نيز مشاهده كرديم كه چگونه فتنه گران درصدد تغيير 
ــعار «مرگ بر امريكا» را به «مرگ بر  ــتند ش شعارهاي انقالب برآمدند. آنها مي خواس
روسيه» و «جمهوري اسالمي» را به «جمهوري ايراني» تغيير داده و آرمان هميشگي 
انقالب اسالمي مبني بر حمايت از جنبش هاي ضد استكباري و صهيونيستي را با شعار 

«نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» دست خوش دگرگوني سازند. 
2. نظام سازي: چنانچه مي دانيد همه انقالب ها از دو مرحله اصلي تشكيل شده اند: اول، 

1. همان. 
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بر هم زدن و تخريب وضع موجود و دوم ترسيم 
ــيم  وضع مطلوب. بدون مرحله دوم يعني ترس
ــاير جنبش هاي  ــوب، انقالب ها با س وضع مطل
اجتماعي چون شورش، آشوب و اعتراض تفاوتي 
ندارند. در حقيقت نقطه افتراق انقالب ها با ساير 
ــن نكته نهفته  ــاي اجتماعي در همي جنبش ه
ــختي كار انقالب و انقالبيون نيز در  ــت. س اس

همين مرحله هويدا مي شود؛ آن گاه كه نظام قبلي سقوط كرده و از بين رفته و انقالب به 
پيروزي رسيده و حاال بايد براي اداره حكومت و جامعه، مدل حكومتي جايگزيني ارايه 

كرد. اما سؤال اين است كه براي اداره حكومت بايد از چه نوع الگويي بهره برد؟ 
ــالمي و به موازات آن جهان اسالم در دهه هاي اخير نشان  تجربه  سي ساله انقالب اس
داده كه معموالً غرب و كشورهاي سلطه گر درصدد روي كار آوردن دو نوع حكومت در 

جوامع اسالمي هستند. 
ــي، حقوق بشر،  ــعي مي كنند با اين توجيه كه جهان كنوني جهان دموكراس يا آنها س
ــتي را بر انقالبيون تحميل كنند كه  آزادي هاي مدني و... است الگوهاي نظام ليبراليس
ــالمي برپا مي شود مدلي از سكوالريسم و  در اين حالت معموالً نظامي كه در جوامع اس
ــت (مانند تركيه)؛ يا در غير اين صورت سعي مي كنند با حمايت  «اسالم حداقلي» اس
مالي و معنوي از دين گرايان متحجر همراه با تعصب هاي جاهالنه و افراطي، عنان جامعه 
را به دست اين افراد بسپارند (مانند جريان وهابيت و طالبان). هر دوي اين ها، آفت بزرگ 
انقالب هاي اسالمي است. در حقيقت انقالب هاي اسالمي همواره با دو خطر جريان هاي 
ــي الزم براي عصر كنوني  ــتند. گروهي دين را فاقد كاراي متجدد و متحجر مواجه هس
مي دانند و گروهي ديگر به همه دستاوردهاي علمي و عملي بشر پشت پا  زده و خاصيت 
ــيب همه  انقالب هاي  ــالم گرايان متحجر و متجدد، آس ارتجاعى به خود مى گيرند. اس

اسالمي هستند. 
انقالب اسالمي ايران نيز در طول اين سه دهه با هر دوي اين جريان ها مواجه بوده و با 
آنها دست و پنجه نرم كرده است. اين دو جريان همان جريان هايي هستند كه حضرت 
روح اهللا تا آخر عمر مدام خطر آنان را به مردم گوشزد مي كرد. ليبرال هاي خودفروخته 
و متحجران انجمن حجتيه همواره درصدد ضربه زدن به انقالب اسالمي بوده و هستند. 
ــه اي و عملي  جالب آن كه در فتنه 88 اين دو جريان با همه تفاوت هاي ماهوي و انديش

اصول و آرمان ها در هر انقالبي 
حكم ريشه و اساس آن انقالب 
را دارد. بدون آرمان ها نمي توان 
انقالب را در مسير خود پيش برد. 
در حقيقت آرمان ها حكم «نشانه»ها 
را دارند كه بدون آن بي ترديد 
انقالبيون دچار گم گشتگي و خارج 

شدن از راه انقالب مي شوند
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كه با هم دارند به يكديگر پيوند خورده و به 
دنبال فروپاشي نظام برآمدند. 

ــل  ــالب راه ح ــر انق ــن روي رهب از همي
جايگزين را مراجعه به الگوي انقالب اسالمي 
يعني نظام «مردم ساالري ديني» مي دانند. 
نظام مردم ساالري ديني يعني نظامي كه اگر 
ــاس آن مبتني بر دين مبين  چه اصل و اس

اسالم است اما با دنياي جديد نيز بيگانه نيست: 
ــان  ــده، يكى از مهم ترين خواسته هايش ملت هاى انقالب كرده و آزادش
ــور است و چون  ــان در مديريت كش حضور و نقش قاطع مردم و آرايش
مؤمن به اسالم اند، پس مطلوب آنان «نظام مردم ساالرى اسالمى» است؛ 
يعنى حاكمان با رأى مردم برگزيده مي شوند و ارزش ها و اصول حاكم 
ــالمى است. اين خود  ــريعت اس بر جامعه، اصول مبتنى بر معرفت و ش
مي تواند در كشورهاى گوناگون به اقتضاى شرايط، با شيوه ها و شكل هاى 
ــيت كامل بايد مراقب بود كه اين با  گوناگون تحقق يابد، ولى با حساس
دموكراسى ليبرال غربى اشتباه نشود. دموكراسى الئيك و در مواردى 
ضد مذهب غربى با مردم ساالرى اسالمى كه متعهد به ارزش ها و خطوط 

اصلى اسالمى در نظام كشور است، هيچ نسبتى ندارد. 
ــرى گرى و  ــد با تحجر و قش ــالم گرايى نباي ــت كه اس نكته دوم آن اس
ــتبه گردد. مرز ميان اين دو نيز بايد  تعصب هاى جاهالنه و افراطى مش
ــد. افراط هاى مذهبى كه غالباً با خشونت كور همراه است،  پررنگ باش
عامل عقب ماندگى و دور شدن از هدف هاى واالى انقالب است و اين به 
نوبه خود مايه جدا شدن مردم و در نتيجه شكست انقالب خواهد بود.1 

1. همان. 

باعث  انقالب  اصول  بازخواني 
جلوگيري از ايجاد انحراف در انقالب 
و روي كار آمدن «جريان هاي انحرافي» 
مي شود. جريان هاي انحرافي يعني 
تمامي جريان هايي كه شكل انقالبي به 
خود گرفته اما محتواي انقالب (اصول 
و آرمان ها) را تغيير  داده و با آن زاويه 

مي گيرند


