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انقالب اسالمى ايران، 
هسته  فرهنگى بيدارى اسالمى

سيد مجتبى نعيمى1 

بيدارى اسالمى و تغيير در ماهيت مفهوم ابرقدرت
اگر نگاهى اجمالى به نظريه هاى موجود در حوزه  روابط بين الملل و سياست خارجى 
بيندازيم، متوجه مى شويم كه در اكثر اين نظريه ها، براى نظام بين الملل حالت هايى از 
ــترك همه  آنها وجود عنصرى به نام «ابرقدرت» در  نظم را متصور شده اند كه وجه مش

ساختار هاى مختلف جهانى است. 
ــاً امريكايى روابط بين الملل،  ــده در نظريه هاى عموم از مهم ترين نظام هاي ترسيم ش
ــاره  مى توان به نظام مبتنى بر يك قطب، نظام مبتنى بر دو قطب و نظام چندقطبى اش
ــتيالى بر آن از آرزوهاى اياالت متحده بوده و  كرد. در نظام تك قطبى كه برقرارى و اس
ــر روى تحقق به خود ديده و بنابر ديدگاه هايى  در صحنه  بين المللى چنين نظامى كمت
اصًال محقق نشده، يك كشور ابرقدرت جايگاه مديريت جهانى را تصرف كرده و با كنترل 
ــعى مى كند تا منابع جهانى  آلترناتيوهاى مختلف مؤثر بر روى رفتار ساير كشورها، س
موجود را به سمت تأمين منافع به ظاهر ملى، ولى در اصل، تأمين منافع اليگارشى حاكم 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي
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بر آن ابرقدرت، هدايت كند.1 
اين نقش آفرينى ابرقدرت گونه، در نظامات دوقطبى و چندقطبى نيز ديده مى شود با 
اين تفاوت كه كميت ابرقدرت ها با توجه به شرايط جهانى متفاوت بوده ولى در كيفيت 
ــود؛ در نتيجه، آن چيزى كه در نظام معنايى  ايشان تغيير ماهوى خاصى رؤيت نمى ش
ماترياليستى باعث مى شود تا ما كشورى را به مثابه يك ابرقدرت تصور كنيم آن است كه 
وى بتواند با توسل به منابع و ابزارهاى مالى و نظامى، ساير كشورهايى را كه به وى متصل 
شده اند و خود را در ذيل آن ابرقدرت تعريف كرده اند، يا با روش هاى مسالمت جويانه يا با 
توسل به جبرهاى ناشى از فشارهاى اقتصادى و نظامى (كه غالباً ترس چنين رفتارهايى 
ــت گذارى هاى  ــود دارد) در جهت سياس ــالمت جويانه نيز وج ــس روش هاى مس در پ

بين المللى خويش هماهنگ كند. 
ــعه به كار مى رود و مولود  ــد مدل «مركز- پيرامون» كه در ادبيات توس به نظر مى رس
ــه معرفى نقش يك  ــت، به نحو مؤثرترى ب ــتگى اس چهارچوب فكرى نظريه هاي وابس
ــاره مى كند. همان طور كه در اين مدل عنوان مى شود ، ساختار به اصطالح  ابرقدرت اش
ــور صاحب توانايى ها و  ــكل است كه عموماً يك كش توسعه كشورهاى جهان به اين ش
ابزارهاى بالقوه توسعه بوده و ساير كشورها براى نيل به آرمان توسعه بايد وابسته به اين 
كشور و يا همان «ايد ه آل پيش رو» باشند2 و همانند اقمار يك سياره، براى حفظ حيات 

و ارتقاى خود، در مدارى حركت كنند كه آن مركزيت براى ايشان ترسيم كرده است. 
به عبارت ديگر، ابرقدرت سعى مى كند تا با حفظ و ارتقاى منابع و ابزارهاى خود، نقش 
آن متروپل يا مركزيت را بازى كند و ساير كشورهاى موجود را به گونه وابستگانى درآورد 
كه همچون قمرهاى يك كره كهكشانى، به وى محتاج بوده و مى بايست در مسيرهاى 
تعيين شده توسط وى گام بردارند. در اين ميان آن چيزى كه از همه مهم تر است، توجه 
ــورهاى قمرفام است. تعاملى كه از سر  به جنس تعامل ابرقدرت يا متروپل با ساير كش
سياست هاى تشويقى يا تنبيهى مالى- نظامى است و كشورهاى اقمار، يا از روى رضايت 
يا از روى اجبار، تحت تأثير توان اقتصادى و ماشين جنگى كشور متروپل قرار گرفته و 
در ذيل آن دست به تعريف از خود، هويت سازى و سازندگى مى زنند. البته در ادامه اين 
تعامل و پس از برقرارى رابطه وابستگى، يكى از اساسى ترين و در عين حال آسيب زاترين 

وظايف ابرقدرت، بحث پشتيبانى كشورهاى وابسته يا اقمار است. 

1. سيد عبدالعلى قوام، روابط بين الملل نظريه ها و رويكردها، تهران، سمت، 1384، ص116-118. 
2. احمد ساعى، توسعه در مكاتب متعارض، تهران، قومس، 1384، ص137-146. 
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كشور مركز يا همان متروپل، بايد تا حد 
ــب  ــا رعايت مقوله توزيع متناس امكان و ب
ــتيبانى  قدرت در بين اقمار خويش، به پش
ــورهاى وابسته  و تزريق مالى- نظامى كش
اقدام نمايد. علت لزوم اين وظيفه به نمايش 
ــدرت و تداوم  ــاى ابرق درآوردن توانايى ه
نقش مركزى آن، مديريت كشورهاى اقمار 
ــان در برابر نيروهاى مخالف  و تقويت ايش
ــه ابرقدرت  ــت. به اين معنى ك مربوط اس

ــطوحى از خدمات را ارايه كند تا اوالً؛ نشان دهد  ــيطره خويش، س بايد به دول تحت س
كه همچنان از قدرت پيشين بهره برده و لياقت پابرجا بودن در نقش تسخيرى را دارد؛ 
ــان را  ــته، ايش ثانياً بتواند از طريق اين تزريق ها و جابه جا كردن توانايى هاى اقمار وابس
مديريت كند و كنترل فرامنطقه اى خود را استمرار بخشد و ثالثاً با قراردادن آنها در خط 
مقدم مبارزه با دشمنان احتمالى و افزايش عمق استراتژيك خود، به اين طريق از آنها 

پشتيبانى كرده و خود را از آسيب هاى موجود در امان نگه دارد. 
ــوده و در ذات جايگاه  ــد، اين وظيفه با اينكه اجتناب ناپذير ب ــاره ش همان طور كه اش
ابرقدرتى نهفته است، اما در عين حال پاشنه آشيل چنين كشورهايى نيز قلمداد شده 
و از زمانى كه كشورهاى مركز شروع به پشتيبانى از اقمار خود مى كنند، گويى ذره ذره 
گورى هم براى خود مى كنند و با بيشتر شدن اين تزريق ها به مرگ تدريجى و گريزناپذير 
ــوند. مؤيد اين مطلب چيزى نيست جز نظريه پل كندى كه در  خويش نزديك تر مى ش

كتاب ظهور و سقوط قدرت هاى بزرگ به آن پرداخته است. 
پل كندى درباره  چرايى وقوع اين پديده مى گويد:

ــد براى حفاظت از  ــبتى كه ترقى مى كن هر قدرت بزرگى، به همان نس
منافع خود و دفع (يا شكست  دادن) رقيبان، منابع بيشتر و بيشترى را به 
امور نظامى اختصاص مى دهد. اين امر تا زمانى كه اقتصاد داخلى رشدى 
ــكل ايجاد نمى كند، اما بعد از آن، باقى  ماندن بر  سريع داشته باشد مش
سر تعهدات استراتژيك و نظامى روز به روز دشوارتر مى شود. از اين رو، 

قدرت بزرگ در خطر سقوط و افول قرار مى گيرد...1

1. پل كندى، ظهور و سقوط قدرت هاى بزرگ، علمى- فرهنگى، 1384، صفحه آخر. 

با وقوع حوادثى كه از زمستان سال 
گذشته (روزهاى ابتداى سال 2011) در 
كشورهاى عربى رخ داده و از آن تعبير 
به «بيدارى اسالمى» مى شود، به نظر 
مى رسد شاهد تغيير ماهوى در مفهوم 
ابرقدرت هستيم و با مكانيسم ديگرى 
از مركزيت يافتن در نظام بين الملل 
مواجه شده ايم كه تفاوت هاى بنيادى با 
آن چيزى دارد كه در ذهن ما از مفهوم 

متروپل جهانى نقش بسته است
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قيام هاى متأخر در بالد اسالمى از 
آن جهت مهم هستند كه مى بينيم در 
نزد ايشان پس از سال ها سكوت و 
رخوت، جنبندگى و حركتى ظهور 
و بروز كرده و منافع قدرت هاي 
غربى كه مبتنى بر اين سكوت بود، 

دچار تهديد شده  است

البته از آنجا كه منابع موجود محدود و نيازها 
نامحدود است،1 خواه ناخواه مشكل مذكور رخ 
مى دهد و چنين ابرقدرت هايى را به مرز ضعف 
ــم  ــارت ديگر، مكانيس ــك مى كند. به عب نزدي
موجود در كسب جايگاه تعيين كنندگى در نظام 
ــب، حفظ و ارتقاى  بين الملل كه مبتنى بر كس
توانايى ها و ابزارهاى مالى و نظامى بوده، چرخه  ذاتى آمد و شد ابرقدرت هاى مختلف را 
در خود جاى داده و با اين روش هاى پايان پذير، نمى توان معتقد به ابدى بودن مركزيت 

داشتن كشور يا كشورهايى خاص در معادالت جهانى بود. 
ــال 2011) در  ــته (روزهاى ابتداى س ــتان سال گذش اما با وقوع حوادثى كه از زمس
ــورهاى عربى رخ داده و از آن تعبير به «بيدارى اسالمى» مى شود، به نظر مى رسد  كش
شاهد تغيير ماهوى در مفهوم ابرقدرت هستيم و با مكانيسم ديگرى از مركزيت يافتن 
در نظام بين الملل مواجه شده ايم كه تفاوت هاى بنيادى با آن چيزى دارد كه در ذهن ما 
از مفهوم متروپل جهانى نقش بسته است. اين مفهوم و مكانيسم جديد چگونه به وجود 

آمده و چيست؟
ــتبدادى عربى اتفاقاتى پيش آمده كه شايد  همان طور كه مى دانيم در چند كشور اس
ــى رايج در محافل آكادميك غرب به  از لحاظ تئورى  هاى جامعه شناسى و علوم  سياس
ــيك  ــختى بتوان نام «انقالب» را بر روى آنها نهاد (چون برخى از فاكتورهاى كالس س
ــت رخداد اين پديده ها،  ــود) اما از لحاظ اهمي انقالب در آنها به طور كامل ديده نمى ش
ــته باشند، هم پاى  ــان و تأثيرگذارى كه در آينده مى توانند داش دشوارى هاى وقوع ش
انقالب هاى بزرگ دنيا پيش مى آيند و بر اين نظريه كه ديگر دوران انقالب هاى بزرگ به 
پايان رسيده و تنها بايد از راه اصالحات به فكر ترميم مشكالت كشورها بود، خط بطالن 

مى كشد. 
قيام هاى متأخر در بالد اسالمى از آن جهت مهم هستند كه مى بينيم در نزد ايشان پس 
ــكوت و رخوت، جنبندگى و حركتى ظهور و بروز كرده و منافع قدرت هاي  از سال ها س
ــت. در نتيجه شاهد مداخله  ــكوت بود، دچار تهديد شده  اس غربى كه مبتنى بر اين س
ــت به مديريت و كنترل اين  متضرران در قيام هاى پيش رو هستيم تا شايد بتوانند دس

اتفاق ها بزنند و از اين طريق، منافع خويش را از خطر باز دارند. 

1. طهماسب محتشم دولتشاهى، مبانى علم اقتصاد، خجسته، 1383، مقدمه. 
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«اسالم خواهى» وجه مشترك 
و برچسب واحد تمامى اين 
نهضت هاست كه اينها را مانند 
قطعات مختلف يك پازل در 
كنار هم مى چيند و به آنها 

هويت واحد مى بخشد

دشوارى نهفته در قيام هاى اسالمى از آن روست كه 
بزرگ ترين تحوالت ممكن براى يك نظام سياسى در 
ــاختارهايى از قدرت به وجود آمده كه شديداً  دل س
ــخت بوده؛ و اينكه در بطن ديكتاتورى،  متصلب و س
ــكالت  گل انقالب چندوجهى برويد، تداعى گر مش

احتمالى است. 
ــن را براى ملل عربى مسلمان مى دهد و مى توان از  اما اين قيام ها نويد يك آينده روش
ــى اين رخدادهاى مهم را بر مناسبات بين المللى آينده  همين حاال، تأثيرگذارى سياس
ــتيم و مى بينيم كه  ــاهد بيدارى ملل خفته عربى هس ديد. همين كه پس از سال ها ش
ــت به يكى از بزرگترين اتفاقات ممكن در حيات  در سخت ترين شرايط اجتماعى، دس
تاريخى خود زده اند نشان دهنده به كار افتادن پتانسيل نهفته شده در اين ملت هاست. 

روح حاكم بر جنبش هاى بيدارى اسالمى 
آنچه در اين قيام ها از اهميت بسزايى برخوردار است، روح كلى حاكم بر آنهاست. اينكه 
داليل وقوع اين نهضت ها چه بوده و در بررسى آنها بايد چه عواملى را مورد دقت قرار داد، 
سر جاى خود محفوظ؛ اما آنچه بديهى است، بازگشت به اصول اسالم و بازسازى سياسى، 
اقتصادى و فرهنگى جامعه با توسل به آن اصول، تنها بديل انقالبيون فعلى كشورهاى 
عربى است. به عبارت ديگر، «اسالم خواهى» وجه مشترك و برچسب واحد تمامى اين 
نهضت هاست كه اينها را مانند قطعات مختلف يك پازل در كنار هم مى چيند و به آنها 

هويت واحد مى بخشد. رهبر انقالب در اين باره مى فرمايند: 
ــالمى  ــلمان به هويت اصيل و اس ــت كه ملت هاى مس امروز روزى اس
ــته اند. آنچه در درون ما از نيرو و عظمت و شكوه وجود  خودشان برگش
ــالم و اعتقاد به قدرت پشتيبان الهى و اتكال  دارد، ناشى از ايمان به اس
ــت آن قدرتى كه هيچ قدرتى بر آن فائق  به خداى متعال است؛ اين اس
نمى آيد؛ اين را بايستى هر چه بيشتر در دل خودمان، در عمل خودمان 

تجلى ببخشيم.1
حال سؤالى اساسى در اينجا مطرح است و آن اينكه چه عاملى زمينه ساز شد تا اين روح 
كلى، تبديل به وجه مشترك نهضت هاى عربى پيش  رو شود و بازگشت حقيقى به اصول 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با مسئوالن نظام و سفراى كشورهاى اسالمى ، 1390/9/6. 
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اسالم و مطالبات دينى، ايده آل انقالبيون 
عرب گردد؟ 

ــد وقوع انقالب اسالمى  به نظر مى رس
ــتقرار جمهورى اسالمى  و پس از آن، اس
ــه نهفته در آن  ــار روحي در ايران و انتش
ــن از جمله  ــاير ملل هم درد و همگ به س
ــلمان، باعث ايجاد  ملت هاى عربى و مس
چنين حالتى در ايشان شده و مردم اين 
كشورها با الگو گرفتن از انقالب اسالمى 
ــق جمهورى  ــت تأثير كارنامه موف و تح
اسالمى در پياده كردن نظام سياسى مبتنى بر اصول اسالم، خواهان بديلى دينى به جاى 
ــئله بارها در كالم رهبر انقالب نيز مشاهده  نظام هاي گذشته خويش شده اند. اين مس

مى شود: 
آن مطلبى كه من مي خواهم عرض بكنم، در واقع شروع يك بحث است، 
ــما جوان ها ان شاءاهللا در محافلتان بايد  كه حاال اين بحث را بعد خود ش
ــته، من در چند سخنرانى به  دنبال كنيد. در اين شش، هفت ماه گذش
ــاره كردم و گفتم كه ثبات و استمرار و استقرار  ثبات نظام و انقالب اش
ــت كه  ــن عواملى بوده اس ــالمى از جمله  مهم تري ــورى اس نظام جمه
ــلمان را اميدوار كرده و مي توان گفت  ملت هاى منطقه و ملت هاى مس
ــه و آزادى و  ــالمى منطق ــرى در ايجاد اين حركت عظيم اس نقش مؤث

بيدارى ايفاء كرده.1
يا در جاى ديگرى ايشان مى فرمايند: 

شك نكنيد كه فرداى ملت ايران و امت اسالمى از امروز به مراتب بهتر 
ــال پيش ملت ايران و امروز  است. همان مقدارى كه فاصله بين سى س
است- يعنى اول انقالب تا امروز- ببينيد ملت ايران در همه عرصه هاى 
ــى و علمى و اجتماعى و غيره چقدر پيشرفت كرده است؛ بدانيد  سياس
فاصله بين پيشرفت سال هاى آينده با امروز، از اين هم بيشتر خواهد بود. 
ملت، روزبه روز پيشرفت خواهد كرد. حركت ملت ايران در همه عرصه ها، 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با جمعى از دانشجويان، 1390/5/19. 

به نظر مى رسد وقوع انقالب اسالمى و 
پس از آن، استقرار جمهورى اسالمى در 
ايران و انتشار روحيه نهفته در آن به ساير 
ملل هم درد و همگن از جمله ملت هاى 
عربى و مسلمان، باعث ايجاد چنين حالتى 
در ايشان شده و مردم اين كشورها با 
الگو گرفتن از انقالب اسالمى و تحت 
تأثير كارنامه موفق جمهورى اسالمى در 
پياده كردن نظام سياسى مبتنى بر اصول 
اسالم، خواهان بديلى دينى به جاى 

نظام هاي گذشته خويش شده اند
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حركت توقف ناپذيرى است و ان شاءاهللا بر خط درست و صراط مستقيم 
ــده ملت ايران،  ــالمى و قرآنى پيش خواهد رفت. آين هدايت الهى و اس
ــالم و بر امت اسالمى اثر خواهد  آينده روشنى است؛ و اين بر دنياى اس

گذاشت و ان شاءاهللا ملت هاى مسلمان را روزبه روز بيدارتر خواهد كرد.1
ــت و آن اينكه همين تأثيرپذيرى نهضت هاى عربى  نكته اى در اين ميان قابل ذكر اس
از انقالب اسالمى را مى توان به عنوان مفرى براى رهايى از اتهام تهى بودن اين قيام ها 
ــخص قلمداد كرد. به عبارت ديگر، از همان روزهاى اول شكل گيرى  از ايد ئولوژى مش
اين نهضت ها، يكى از مهم ترين چالش هاى پيش  روى اين قيام ها را نبود يك ايد ئولوژى 
ــد كه انقالبيون  ــخص در اين قيام ها عنوان مى كردند و عموماً گفته مى ش يا آرمان مش
عرب، مى دانند كه چه نمى خواهند ولى نمى دانند كه چه مى خواهند. اما به نظر مى رسد 
ــالمى مؤيد اين مطلب است كه نه تنها بيدارى  نشئت گرفتن اين نهضت ها از انقالب اس
اسالمى رخ داده در بالد عربى خالى از طرحى براى فردا نيست، بلكه اين جنبش ها از يك 
ــخص در اين حوزه بهره مى برند و اين همان مدل «جمهورى اسالمى»  چهارچوب مش
ــت كه تجربه موفق آن را در جمهوري اسالمى ايران به  ــالمى» اس و «مردم ساالرى اس
عنوان الهام بخش نهضت هاى اخير شاهد هستيم و مى توان اين تجربه را به عنوان يك 
راهكار عملى موفق و امتحان پس داده، به ساير ملت هاى اسالمى تجويز كرد؛ چنان كه 
در اظهارات اخير بعضى از رهبران قيام مصر اين عنصر اسالم خواهى و عدم تناقض آن با 

مردم ساالرى به خوبى نمايان شد. 

انقالب اسالمى، مركزيت جنبش هاى پيرامونى بيدارى اسالمى
ــرايط موجود و توضيحات باال مى توان ادعا كرد كه در رابطه جمهورى  با عنايت به ش
ــالمى عرب، نوع جديدى از رابطه «مركز- پيرامون» در  اسالمى ايران با نهضت هاى اس
ــده در باال تفاوت ماهوى دارد. اين نوع  ــت كه با نوع توضيح داده ش حال شكل گيرى اس
جديد از مركزيت و همچنين كشورهاى پيرامون آن، به هيچ وجه با شاخص هاى نظريه 

مركز- پيرامون مدل هاى غربى سازگارى ندارد و داراى ويژگى هاى زير است: 
1. كشورهاى پيرامونى در مركزيت انقالب اسالمى نه از روى اجبارهاى پيدا و پنهان 
و بده وبستان هاى استعمارى و استبدادى بلكه از روى خواست كشورهاى پيرامون و بر 

مبناى منافع ملى و عقيدتى شكل مى گيرد. 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با هزاران نفر از بسيجيان استان قم، 1389/8/2. 
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ــت بلكه  ــون جديد اتحادى عليه دولت ها و ملت هاى ديگر نيس 2. اتحاد مركز- پيرام
اتحادى مبتنى بر عدالت، عقالنيت، آزادى و معنويت است.

ــتيبانى مالى- نظامى  ــالم اتحادى با پش 3. اتحاد مركز- پيرامونى جديد در جهان اس
ــى در درجه اول و  ــزارى و فرهنگ ــاى معنوى، نرم اف ــت بلكه اتحادى با حمايت ه نيس

تزريق هاى سياسى- اقتصادى در گام هاى بعدى، مى باشد. 
پس مى توان گفت يكى از ابعاد بيدارى اسالمى اخير، تغيير در مفهوم رابطه وابستگى 
ــت؛ به اين معنى كه در  ــورها و ملل به يكديگر و حتى تغيير در مفهوم ابرقدرت اس كش
مناسبات جديد بين المللى به ويژه در سياست هاى جديد بين الملل اسالمى شاهد روى 
ــتيم كه اين جايگاه را نه از روى  كار آمدن نوع خاص و منحصر به فردى از ابرقدرت هس
ــر توان فرهنگى و نرم افزارى خويش و ميزان الهام بخشى اش  معادالت مادى بلكه از س
ــده تا ابرقدرتى مبتنى بر توان فرهنگى، بديل و جانشينى براى  كسب كرده و باعث ش

ابرقدرتى مبتنى بر پتانسيل ها و ابزارهاى مالى- نظامى گردد. 

راهبردهاى استراتژيك در نظام ابرقدرتى جديد اسالمى 
ــته آن، داراى نقطه  افول نيست و  ــالمى مانند نظام گذش آيا نظام ابرقدرتى جديد اس
ــرايط جديد، موقعيتى را تصور كرد كه در آن، كشور مركز دچار ضعف  نمى توان در ش
ــد همان طور كه در تجويز پل كندى  ــده و از جايگاه خود پايين بيايد؟ به نظر مى رس ش
براى ابرقدرت هاى مالى- نظامى جهان، مركزيت داشتن در مناسبات بين المللى منوط 
به ارتقاى توان داخلى و سپس تزريق آن به اقمار وابسته است، در شرايط جديد نيز تنها 
كشورى مى تواند ابرقدرت فرهنگى جهان باشد و در رأس تصميم گيرى هاى جهانى قرار 
بگيرد كه به فكر پشتيبانى فرهنگى و نرم افزارى كشورهاى وابسته به خود بوده و به اين 

منظور، دايماً در حال توان افزايى فرهنگى در داخل باشد. 
ــى واندى سال تبليغ و  ــتوانه س ــرايط موجود و به پش به بيان واضح تر، حال كه در ش
گسترش امواج انقالب اسالمى به ساير بالد مسلمين و حتى كشورهاى اروپايى و امريكا، 
ــدن به «ابرقدرت فرهنگى» جهان  ايران در حال تغيير مفهوم «ابرقدرت» و تبديل ش
است، موظف به حفظ اين جايگاه مي باشد؛ زيرا اين كشور تنها پرچم دار اسالم است كه 

در مقابل استكبار جهانى مقاومت كرده و خود را به اين جايگاه رسانده است. 
ــود را تعليم يافته  ــاير ملت هايى كه خ ــت تا س ــن مركزيت نيز الزم اس براى حفظ اي
ــرى- فرهنگى  ــى از محصوالت فك ــور دايم ــالمى مى دانند، به ط ــالب اس مكتب انق
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ــوند تا  ــده و تزريق ش آن برخوردار ش
ــى  ــى فرهنگ ــه ى مركز-پيرامون رابط
ــتمرار پيدا كند. اين  ــكل گرفته، اس ش
ــى رنگ تحقق به خود  كارويژه نيز زمان
مى بيند كه جمهورى اسالمى ايران از 
لحاظ فرهنگى در داخل، از چنان توليد 
ــى برخوردار  ــه فرهنگى پرتوان و چرخ
باشد كه بتواند از زير بار مسئوليت هاى 
ــت بيرون  ــى جديد با موفقي بين الملل

بيايد. 
ــد علم و معرفت  ــگ، جنبش نرم افزارى و تولي ــه توجه به حوزه  داخلى فرهن در نتيج
ــه جهانيان به خصوص  ــر و مؤثرتر ب ــاندن لباس هنر بر آن به منظور عرضه بهت و پوش
ــتن نگاهى بين المللى به اين مباحث،  ــده اسالمى، در كنار داش كشورهاى تازه بيدارش
اساسى ترين كار نخبگان و فرماند هان و همه كسانى است كه در قبال اتفاقات اخير در 
ملت هاى اسالمى و حتى جنبش هاى رخداده در اروپا و امريكا احساس تكليف مى كنند. 
ــت؟ يعنى تك تك ما  ــور مرجع چيس ــه عنوان يكى از مردم اين كش حال تكليف ما ب
ايرانى ها كه امروزه به عنوان عامل اصلى بيدارى اسالمى محسوب مى شويم، براى حفظ 
ــا و به خصوص مديران،  اين مركزيت و مرجعيت، چه وظيفه اى داريم؟ دولت مردان م
ــت آرمان و ايد ئولوژى ساير كشورهاى  متوليان و نخبگان فرهنگى كشورى كه قرار اس
ــان قرار دهند، در چه موقعيت  ــده، پيش چشم ايش ــالمى را به عنوان مدلى اجراش اس
ــى قرار دارند و بايدها و نبايدهاى امروزين ايشان چيست؟ شوراى عالى انقالب  حساس
فرهنگى ما كه در شرايط فعلى بايد اصلى ترين و فعال ترين بخش كشور باشد اما هنوز در 
خواب به سر مى برد، سينما، صداوسيما، دانشگاه و حوزه، وزارت ارشاد و سازمان تبليغات 
ــيقيايى و ساير مراكز فرهنگى ما چه  اسالمى، فرهنگستان ها و نگارخانه ها، مراكز موس
بايد بكنند تا بتوانند اوالً جايگاه فعلى نظام ما را در بين ملل اسالمى حفظ كنند و ثانياً 

تالش كنند تا اين جايگاه به يك جغرافيايى جهانى تعميم پيدا كند؟ 
به نظر مى رسد اصلى ترين كارى كه همه  ما بايد در راستاى موضوع فوق انجام دهيم 
اين است كه تكليف مان را با «براى اسالم كار كردن» و «جهانى كار كردن» معلوم سازيم. 
براى اسالم كار كردن يعنى هر كس بايد نيت خود را براى خدا خالص كرده و محتواى 

در مناسبات جديد بين المللى به ويژه در 
سياست هاى جديد بين الملل اسالمى شاهد 
روى كار آمدن نوع خاص و منحصر به 
فردى از ابرقدرت هستيم كه اين جايگاه 
را نه از روى معادالت مادى بلكه از سر 
توان فرهنگى و نرم افزارى خويش و ميزان 
الهام بخشى اش كسب كرده و باعث شده تا 
ابرقدرتى مبتنى بر توان فرهنگى، بديل و 
جانشينى براى ابرقدرتى مبتنى بر پتانسيل ها 

و ابزارهاى مالى- نظامى گردد
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ــالمى قرار دهد. اگر قرار است در اين سرزمين آثار  فعاليت هايش را از جنس معارف اس
ــرايط موجود، كار فرهنگى كردن بر ساير فعاليت ها  فرهنگى توليد شود (با توجه به ش
ارجح  است) كه معرف ايران اسالمى بوده و قابليت تغذيه فرهنگى ساير ملل اسالمى را 
داشته باشد، الزم است تا آنهايى كه دغدغه اين چنينى دارند، هم  تكنيك انجام چنين 
ــالمى را دقيق تر از قبل  ــب كنند و هم معارف اس كارهايى را در بهترين حد ممكن كس
بياموزند تا شاهد تكرار آثارى نباشيم كه هيچ رنگ و بويى از اسالم نبرده اما داعيه تبليغ 
آن را دارند (مثل خيلى از آثار سينمايى و تلويزيونى ما)؛ قطعاً چنين آثار فرهنگى، نه تنها 
ــورهاى برخوردار از بيدارى اسالمى نمى كند، بلكه  هيچ كمكى به ايران اسالمى و كش

مى تواند در بلندمدت باعث ضعف و انحراف ايشان نيز شود. 
جهانى كار كردن نيز يعنى از نوك بينى مان كمى آن طرف تر را ديدن و در فعاليت هاى 
فرهنگى مان به تجريش و ولنجك اكتفا نكردن؛ و نه تنها در پى دردها و آمال و نيازهاى 
ــالمى بودن، كه بايد از امروز به طور خيلى جدى تر به فكر دل هاى  همه مردم ايران اس
ــلمان مصر، ليبى، بحرين، يمن و ساير بيدارشده هاى اسالمى نيز بود. جهانى  مردم مس
ــالمى بودن و استفاده از  كار كردن يعنى به فكر توليد محصوالت فرهنگى بين  ملل اس

همه پتانسيل جهان اسالم. 


