
41
91

ار 
 به

31 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور
ن 

جها
در 

ی 
ام

ی اس
دار

ر بي
ن ب

ير آ
و تأث

ی 
ام

ب اس
قا

رم ان
ت ن

در
ق

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

دکتر حميد حاذق نيكرو

مقدمه
فروپاش��ی نظام چندهزارساله شاهنش��اهی در ايران در پرتو ش��كل گيری و پيروزی 
انقاب اس��امی در ايران، منجر به برهم خوردن معادالت ابرقدرت ها در جهان ش��د. 
به نوعی قدرت های اس��تكباری با چالش بسيار مهمی مواجه ش��دند. پيروزی انقاب 
اسامی در دهه های پايانی قرن بيس��تم، نويدبخش جان ها و دل های آزاده در سراسر 
جهان گرديد و موجب ايجاد اميد و تحرك در قش��ر عظيمی از ملل به جان آمده از ستم 
جباران و ظالمان عالم ش��د. انقابی كه در بطن خود با رويكرد ايجابی، استقال طلبی 
و هويت يابی دينی، يكتاپرس��تی جهانی بر پايه دينی برتر و عالم گي��ر را نويد داد و در 
رويكرد س��لبی خود واگراي��ی را در اردوگاه غرب و به دنبال آن، ح��ذف نظام دوقطبی 
و در ادامه تك قطبی تعريف ش��ده در نظام بين الملل را به ارمغان آورد. انقاب اسامی 
باز در رويكرد ايجابی خود موجب توليد و تقويت قدرت نرم اس��ام و در رويكرد سلبی 
آن موجب زوال و كم اثر ش��دن قدرت نرم دول س��لطه طلب عالم يعنی امريكا و اتحاد 
جماهير شوروی س��ابق در صحنه بين الملل گرديد. انقاب اسامی با توجه به ماهيت 
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فرهنگی و نرم خود پ��س از پيروزی، پيامدهای 
مختلف��ی را در بين مراكز اس��تراتژيك، علمی، 
آموزش��ی، پژوهش��ی، تحقيقات��ی و بالطبع در 
بين نخب��گان و انديش��مندان و همچنين عامه 
مردم دني��ا ايجاد نمود. اين پيامدها به تناس��ب 
كش��ورها، مردم و نخبگان متف��اوت بود. برخی 
آن را طليعه رحمت الهی و ماي��ه اميد و الگوی 
مبارزه با ظلم و استكبار دانس��تند. اين طيف از 
مخاطبان، انديشمندان آزاده، مستقل، مبارز به 
ويژه در جهان اسام را شكل می داد و بر اساس 
همين ديدگاه نيز به توجه و اظهارنظر پرداختند 
و در ادام��ه نيز به تروي��ج و حماي��ت از انقاب 
اسامی مبادرت كردند. اين توجه و تبليغ تأثير 
 بسزايی در مخاطبان دانشجويی و عامه مردم در 
كشورهای مختلف به ويژه جهان اسام گذاشت. 
مسئله ما در اين مقاله بررسی و تبيين ابعادی از 
قدرت نرم انقاب اسامی است كه به نوعی تأثير 
آن موجب تحرك، تشديد و تقويت بيداری در جهان و به ويژه بيداری اسامی در جهان 
اسام گرديده است. برای رسيدن به حداقل پاسخ ها مبادرت به بيان تأثيرات و پيامدها 
در سطوح مختلف جوامع منطقه ای و جهانی از منظر و ديدگاه نخبگان و انديشمندان 
غربی و شرقی، مس��لمان و غير مس��لمان خواهيم نمود. در ادامه ضمن ارايه كلياتی در 
خصوص كليدواژه های به كار گرفته شده در عنوان همچون انقاب اسامی، قدرت نرم 
و بيداری اسامی، به درج نظريات پرداخته و سپس ابعادی از قدرت نرم انقاب اسامی 

و منابع مرتبط با بيداری اسامی را برخواهيم شمرد. 

قدرت نرم انقالب اسالمی در نگاه انديشمندان 
1. جان فوران

اظهار نظر برخ��ی از انديش��مندان در باب انقاب و تأثيراتش بس��يار مهم به ش��مار 
می رود زيرا اين ن��وع از ديدگاه ها برای توج��ه دادن حكومت و س��ازمان های مختلف 

انقالب اسالمی با توجه به ماهیت 
فرهنگی و نرم خود پس از پیروزی، 
پیامدهای مختلفی را در بین مراکز 
آموزشی،  علمی،  استراتژیک، 
پژوهشی، تحقیقاتی و بالطبع در بین 
نخبگان و اندیشمندان و همچنین 
عامه مردم دنیا ایجاد نمود. این 
پیامدها به تناسب کشورها، مردم 
و نخبگان متفاوت بود. برخی آن 
را طلیعه رحمت الهی و مایه امید 
و الگوی مبارزه با ظلم و استکبار 
دانستند. این طیف از مخاطبان، 
اندیشمندان آزاده، مستقل، مبارز به 
ویژه در جهان اسالم را شکل می داد 
و بر اساس همین دیدگاه نیز به توجه 
و اظهارنظر پرداختند و در ادامه 
نیز به ترویج و حمایت از انقالب 

اسالمی مبادرت کردند
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به موضوع انقاب ايران و تأثيرات آن بر منافع دول س��لطه طلب محس��وب می شود. از 
جمله اين صاحب نظران، جان فوران )John Foran( ايران شناس امريكايی كه خود 
جزو انقاب شناسان نيز محسوب می شود، می باش��د كه دارای آثار متعددی در زمينه 
نظريه های انقاب و ايران است كه در اينجا بخشی از مقاله1 او جهت ورود به اين بخش 

درج می شود. او در خصوص تأثير انقاب اين گونه می نويسد:
حوادث دراماتيك سال های 1979-1978 در ايران و طوفانی كه در 
نتيجه آن برخاست، امواج تكان دهنده ای را متوجه اياالت متحده امريكا، 
سياست سازان بين الملل و نيز محافل آكادميك و دانشگاهی نمود كه تا 
به امروز نيز ادامه دارد؛ آنچه كه به عاوه به طور مستقيم يا غير مستقيم 
زندگی ميليون ها انسان را در سراسر جهان تحت تأثير قرار داد؛ قبل از 
1978 ايران جايگاهی قابل توجه را در افكار عمومی، رسانه های گروهی 
يا مراكز تحقيقاتی آكادميك به خود اختصاص نمی داد. البته اين كشور 
موضوع منافع قابل توجه كمپانی ه��ای چندمليتی نفتی، كارخانه های 
اسلحه سازی و محافل رده باالی سياسی اياالت متحده امريكا بوده، ولی 
روابط اقتصادی و استراتژيك گسترده با اين كشور تا حد زيادی از انظار 
عمومی دور نگه داشته می شد. آنچه كه با اين نقطه نظر تقريباً اجتماعی 
حمايت می شد كه ايران يك هم پيمان بسيار اس��توار باثباتی است كه 
هيچ امر هش��داردهنده ای در آين��ده قابل پيش بينی در آن مش��اهده 

نمی شود.2 
در بيان جان فوران تأثيرگذاری به عنوان امواج تكان دهنده نه تنها برای سياست مداران 
و محافل دانشگاهی بلكه بر زندگی ميليون ها انسان در سراسر دنيا مطرح شده است كه 

در نوع خود كم نظير تلقی می شود. 
2. جان. ال. اسپوزيتو

از جمله نويسندگان غربی می توان به جان.ال. اسپوزيتو اشاره نمود كه كتابش تحت 
عنوان انقاب ايران و بازتاب جهانی آن در ايران ترجمه و منتشر شده است. اگرچه اين 
كتاب در حمايت يا تأييد انقاب اس��امی نوشته نشده اس��ت، بلكه يك بررسی علمی 
طرفدارانه از غرب نگاشته ش��ده اما برخی از واقعيت ها را در خصوص تأثير انقاب بيان 

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

2. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1387، ص44. 
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نموده اس��ت. او در بخش پايانی كتاب خود به تأثيرات كلی انقاب در مناطق مختلف 
پرداخته كه درج بخشی از ديدگاه های نويسنده خالی از لطف نخواهد بود. او بيشتر به 

الگوگيری نخبگان از انقاب توجه نموده است: 
از فردای پيروزی انقاب، بسياری از دانشجويان مسلمان، بدون توجه 
به وابستگی های فرقه ای خود، ايران را به چش��م سرمشق خود ديدند. 
بدين ترتيب دانشجويان سنی »الجماعه االساميه« در دانشگاه قاهره 
اعام كردند انقاب مردم ايران... شايس��ته بررسی عميق است تا از آن 

درس بگيريم، انگيزه كسب كنيم و از اين سرمشق بهره مند شويم. 
در حقيقت، ه��م نخبگان و هم عم��وم مردم اين انق��اب را به ندرت 
يك پيروزی ش��يعی می شمردند. بس��ياری از مس��لمانان، آن را غلبه 
اسام بر نيروهای اهريمنی و پيروزی جهان سوم بر امپرياليسم امريكا 

می دانستند.1 
اسپوزيتو در ادامه مبحث مرتبط خود، بازتاب جهانی انقاب اسامی را به چهار شكل 

دسته بندی و ارايه می نمايد كه هر شكل آن از ديدگاه خاص او بيان می شود: 
بازتاب جهانی انقاب ايران چهار شكل داش��ته است. نخست، در دو 
كش��ور )لبنان و بحرين( دخالت ايران ملموس و چشمگير بوده است؛ 
دوم، در تعداد بيش��تری از كش��ورها، الگوی ايران و تش��ويق های اين 
كش��ور جريان های سياسی- اسامی پيش��ين را تقويت كرده و شتاب 
بيشتری بخشيده اس��ت )مصر، تونس، نيجريه، اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليس��تی، پاكس��تان و فيليپين(؛ س��وم، ايران نقش عام تری در 
برانگيختن ايدئولوژی و تفكر سياسی- اسامی ايفا كرده است. )مصر، 
س��ودان، مالزی و اندونزی(.؛ چهارم، الگو و فعاليت ه��ای ايران دليل و 
بهانه الزم را فراهم آورده است تا بعضی حكومت ها )عراق، مصر، تونس 

و اندونزی( جنبش های اسام گرای مخالف را مهار و سركوب كنند.2 
در نظر بيان شده اسپوزيتو، توجه بيشتر به الگوپردازی انقاب و تأثير زيربنايی در حوزه 
تفكر و ايدئولوژی مدنظر قرار گرفته است. او در ادامه به بحث وحدت بخش بودن انقاب 
يا اينكه اين انقاب مورد توجه همه قش��رها از مذاهب مختلف در بين مس��لمانان قرار 

1. جان.ال. اسپوزيتو، انقاب ايران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مديرشانه چی، تهران، باز، 1388، ص327. 
2. همان، ص331. 
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گرفته و عامل ش��تاب بخش برای انقابيون ديگر 
كشورها محسوب شده است، مي پردازد: 

در بيشتر كش��ورهای اسامی، 
تأثير ايران انقابی غير مس��تقيم 
بوده و اي��ران عمدتاً نق��ش الگو 
را داش��ته اس��ت، ن��ه مداخله گر 
مستقيم. اين نكته به ويژه در دوره 

آغازين پس از انقاب صادق بود كه سنی و شيعه در سراسر جهان اسام، 
شهامت و ايمان انقابيون را می ستودند و ايران با بنيادگرايی و احياگری 
اسامی مترادف شمرده می شد. الگوی ايران برای فعاالن مسلمان محلی 
عامل شتاب دهنده ای بود و آنان می ديدند كه نگرانی های آنان، اينك نه 
منحصر به فرد اس��ت و نه الينحل. شورش های سياسی خودجوشی در 
مكان های مختلفی همچون عربستان سعودی، پاكستان، كويت و بحرين 
روی داد. نمايندگانی از سازمان های اسامی خاورميانه و جنوب و جنوب 

شرقی آسيا بافاصله پس از انقاب به تهران سفر كردند.1
3. جان . دي. استمپل 

انقاب اسامی در عصر فراموشی خدا، دين و معنويت، ظهوری طوفنده بر پايه توحيد 
و دينی برتر پا به عرصه افكار و قلوب ميليون ها انسان خسته و وامانده از عدل، معنويت 
و دين، گذاشت و ظهور مذهب را نويد بخشيد. مصداق اين نگاه، نوشته وابسته سياسی 
سفارت امريكا در ايران در جريان انقاب اسامی آقای جان. دی. استمپل در كتابی كه 
تحت عنوان درون انقاب ايران، كه در دهه 70 ترجمه و چاپ ش��ده می باشد او بررسی 

خود را چنين تحرير نموده است: 
از نظر تاريخی، مهم ترين پيامد انقاب ممكن است اثبات ظهور مذهب 
به عنوان يك نيروی مهم سياسی باش��د. با در هم آميختن ايدئولوژی 
حكومت االهی و قدرت انبوه مردم بر مبنای درس��ت، ش��ق ديگری از 
انقاب ارايه می شود كه ماركسيسم و ديگر نمونه ها را تكامل می بخشد. 
اين طريقی است كه قدرتی ديگر مبتنی بر توجيهی متفاوت جانشين 
قدرت و مشروعيت شاه و يا هر رهبر غير مذهبی ديگر می شود، و از نظر 

1. همان، ص331. 

آنچه را که نمی توان در خصوص 
انقالب اسالمی نادیده گرفت، بعد 
و چهارچوب فرهنگی و نرم آن 
است که اکثر صاحب نظرانی که 
اظهارنظر کرده اند به نوعی به آن 
اشاره نموده و این ویژگی انقالب 

اسالمی را با اهمیت برشمرده اند
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موضعی هدف خود را بدون توسل به خشونت به انجام می رساند. در اين 
حالت بنيادگرايان اثبات كردند كه حتی يك نيروی مس��لح قدرتمند 
می تواند از درون متاش��ی ش��ود. مهم ترين عامل مضطرب كننده در 
مورد جنبش اسامی )امام( خمينی)ره(، دكترين جنبش نيست، بلكه 
بسيج مؤثر آن بود كه گروه های مختلف اجتماعی را برای حمايت از يك 
حكومت اسامی در يك سازمان سياسی متشكل كرد. برتری روحانيت، 
آنچنان كه )امام( خمينی ادعا كرد، نش��ان ضمنی ب��ه مبارزه طلبيدن 
دولت های غير مذهبی در همه جا است. اگر اين پديده به موجوديت و 
مقاصد خود ادامه دهد، روش ديرين غربی بر جدايی حكومت و كليسا 

تغيير خواهدكرد.1
4. هنري کسينجر

هنری كسينجر استراتژيس��ت معروف و مؤثر امريكا تأثير انقاب اسامی را بيشتر در 
جهان اسام و آن هم به دنبال پيروزی ملت ايران در هشت سال دفاع مقدس می داند؛ هر 
چند او گسترش انقاب در جهان را گسترش راديكاليسم اسامی می نامد اما نمی تواند 
اين تأثيرات را ناديده بگيرد. ديدگاه او كه در كتاب درون انقاب ايران نوش��ته استمپل 

قيد شده چنين است:
پيروزی اي��ران در جنگ ]جن��گ تحميلی عراق عليه اي��ران[ عقايد 
راديكاليسم اسامی را از جنوب شرقی آسيا تا سواحل اقيانوس اطلس 

گسترش خواهد داد.2
آنچه را كه نمی ت��وان در خصوص انقاب اس��امی ناديده گرفت، بع��د و چهارچوب 
فرهنگی و نرم آن است كه اكثر صاحب نظرانی كه اظهارنظر كرده اند به نوعی به آن اشاره 

نموده و اين ويژگی انقاب اسامی را با اهميت برشمرده اند.
5.احمدبن بال

 احمد بن با از رهبران و رئيس جمهور پس از استقال الجزاير، انقاب اسامی را يك 
انقاب فرهنگی و با تأثير فرهنگی در خارج از ايران می داند او معتقد است:

آنچه برای من در مورد انقاب ايران مهم اس��ت، اين اس��ت كه برای 
نخستين بار انقابی با طرح فرهنگی تولد يافته است و قبل از هر چيزی 

1. جان دی استمپل، درون انقاب ايران، ترجمعه منوچهر شجاعی، تهران، رسا، 1378، ص435-436. 
2. همان، ص115. 
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يك انقاب فرهنگی است و بازتاب 
اين انقاب در خ��ارج از ايران نيز 
در همين زمينه و از اين نقطه نظر 
قابل مطالعه و جالب توجه اس��ت. 
انقاب اس��امی ايران در قلب ها 
جای دارد؛ به ويژه در قلب جوانان 
دنيای ع��رب در الجزاي��ر، تونس، 

مغرب، سوريه و...1 
آنچه در ديدگاه بن با قابل اهميت اس��ت، نگاه 
عميق ايش��ان به نوع تأثيرگذاری انقاب اسامی 
اس��ت كه در دو محور اساس��ی قابل تأمل اس��ت. 

ابتدا تأثيرپذيری قلبی؛ كه اينگونه تأثيرات ماندگاری طوالنی داش��ته و مخاطب را در 
مسير مبارزه پايدارتر می نمايد و محور دوم تأثيرپذيری جوانان است كه آن هم به دليل 
ويژگی های جوانان از اهميت بااليی برخوردار است. حبيب شطی دبير اسبق كنفرانس 
اسامی، بعد ديگر از ابعاد نرم و فرهنگی انقاب اسامی را مورد توجه قرار داده و آن را 

اينگونه بيان نموده است:
انق��اب ايران به همه نش��ان داد كه اس��ام چقدر قدرتمند اس��ت و 
اينكه ايمان می تواند به مسلمين كمك كند تا به حكومت دلخواه خود 
برسد... ما می خواهيم جامعه جديدی بر مبنای اصول اسامی بسازيم و 

اميدواريم انقاب اسامی ايران مدل و الگوی ما قرار گيرد.2
نگاه به آنچه در ذيل عنوان انقاب اس��امی در نگاه انديشمندان كه ذره ای از هزاران 
اظهارنظر در خصوص انقاب اسامی می باشد، نش��ان دهنده عظمت، اقتدار استثنايی 
و يگانه بودن انقاب اسامی بعد از ظهور اس��ام ناب محمدی)ص( می باشد. در كام 
دوس��ت و دش��من عظمت انقاب و تفاوت آن با س��اير انقاب ها، تحركات سياس��ی، 
اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی در دنيا كامًا مشهود است. اين تفاوت نشانگر خصوصيات 
و ويژگی های منحصر به فرد انقاب اس��امی اس��ت. اي��ن ويژگی ها نش��ئت گرفته از 
شاخص ها و مؤلفه هايی چون اسامی بودن، فرهنگی بودن، مردمی بودن و ضد ظلم و 

1. همان، ص98-99. 
2. همان، ص100-101. 

در کالم دوست و دشمن عظمت 
انقالب و تفاوت آن با سایر 
انقالب ها، تحرکات سیاسی، 
اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی در 
دنیا کاماًل مشهود است. این تفاوت 
نشانگر خصوصیات و ویژگی های 
منحصر به فرد انقالب اسالمی 
است. این ویژگی ها نشئت گرفته 
از شاخص ها و مؤلفه هایی چون 
اسالمی بودن، فرهنگی بودن، 
مردمی بودن و ضد ظلم و استکبار 

و سلطه بودن می باشد
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استكبار و سلطه بودن می باشد. اين شاخص ها برای انس��ان به ستوه آمده از ستمگری 
ستم پيشگان انسان نما و وازده از دنيای مدرن وابسته به تراست و كارتل های چپاولگر، 
خسته از بی عدالتی، ريا و نفاق حاكم بر شئون زندگی و دل زده از سبك زندگی ماشينی 
بی روح و احس��اس، دارای جذابيت و اميدآفرين و نشاط برانگيز است كه نياز به تحميل 
آن با قدرت نظامی يا تطميع اقتصادی نيس��ت بلكه مبتنی بر جذابيت، پذيرش قلبی و 
داوطلبانه و از طريق همكاری خودخواسته است و اين همان راز قدرت نرم است؛ قدرتی 
كه در اسام ناب موج می زند و انقاب اسامی سرشار از آن می باشد؛ كه اگر به درستی 

ترويج و معرفی و عمل شود ذهن و قلبی از آن روی گردان نخواهد بود. 

مفهوم قدرت نرم 
قدرت واژه ای شناخته ش��ده در بين گروه های مختلف مخاطبان از نخبه تا عامه مردم 
می باشد كه هر كدام به تناسب ديدگاه ها، گرايش ها و محيط های درونی و پيرامونی خود 
آن را فهم نموده و از آن تلقی خاص خود را دارند. بر همين اساس تعاريف فراوان علمی در 
حوزه های سياسی، فرهنگی، جامعه شناختی، روان شناختی و... ارايه شده دارد. جوزف 

نای قدرت را اين گونه بيان نموده است:
قدرت، يعنی توانايی تأثيرگذاری در رفتار ديگران به گونه ای كه موجب 
اتفاق افتادن آن چيزی كه می خواهيم ش��ود. بنابراين به طور خاص تر 
قدرت، قابليت نف��وذ در رفتار ديگران به منظور حص��ول نتايج دلخواه 

می باشد.1 
اما اين مقاله با مفهوم عام يا خاص قدرت كاری نداشته بلكه به دنبال تبيين و برشماری 
ابعادی از قدرت نرم انقاب اس��امی كه تأثيرش بر بيداری اس��امی مشهود و معلوم 
است، می باشد. بنابراين برای ورود به اين بحث نياز به ارايه مفاهيم و كلياتی در خصوص 
قدرت نرم می باشد. انبوهی از واژه ها با مرور زمان و فعل و انفعاالت سياسی، اجتماعی و 
دگرگونی های تاريخی در كشورهای مختلف در ادبيات سياسی، فرهنگی، اقتصادی و... 
ورود يافته و افزوده می شود كه با به كارگيری و تكرار آن به موضوع و كليدواژه ای متداول 
تبديل می گردد. در حالی كه عمل مرتبط با اين كليدواژه ها و مفاهيم مطرح شده، پديده 
جديد نبوده بلكه در عمل در دوران های مختلف بشری س��اری و جاری بكارگيری آن 

1. جوزف نای، ق��درت نرم ابزارهای موفقيت در سياس��ت بين الملل، ترجمه س��يد محس��ن روحانی و مهدی 
ذوالفقاری، تهران،  دانشگاه امام صادق)ع(، 1387، ص38. 
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متداول بوده اس��ت و فقط تفاوتش در عدم 
اس��تعمال آن عمل با اين مفاهيم يا واژه ها و 
لغات بوده است. قدرت نرم هم از اين مقوله 

مستثنی نيست. 
شناس��ايی جنبه ه��ای ن��رم ق��درت، امر 
جديدی نيست. با اين حال، امروزه با مفاهيم 
جديدی روبه رو هس��تيم كه با واگويه كردن 
واقعيت های ديرين، به دلي��ل بهره گيری از 
فضای سياسی يا گفتمانی مساعد، خود را به 
عنوان كشف هايی نوظهور معرفی كرده اند. 

قدرت نرم بر قابليت شكل دادن به عايق ديگران تكيه دارد؛ به بيان ديگر، قدرت نرم 
توانايی تغيير داوطلبانه اولويت هاست. شما می توانيد به منظور تغيير اولويت های حريف، 
به جای توس��ل به زور يا پاداش، اين اولويت ها را محدود كني��د؛ بدين صورت كه آنها را 
طوری بچينيد كه برخی آرزوهايش، غير واقعی تر از آن به نظر آيد كه قابل پيگيری باشد. 
اگر او بدون هيچ تهديد صريح يا انجام معامله ای متقاعد شود كه با اهدافتان همراه گردد، 
يعنی اگر رفتار او به وسيله يك جذابيت قابل مشاهده اما غير محسوس تعيين شود آنگاه 

بايد گفت كه قدرت نرم محقق شده است. 
آنچه در بحث قدرت نرم مهم اس��ت دو محور اصلی است. نخس��ت بكارگيری قدرت 
نرم در سياست خارجی است كه می تواند حريف و عامه مردم را در ديگر كشورها تحت 
تأثير قرار دهد. دوم منابع قدرت نرم است كه مهمترين آن فرهنگ به شمار می رود؛ كه 
جوزف نای مهمترين منابع قدرت را فرهنگ- دس��ته ای از ارزش ها و اعمال كه به يك 
جامعه معنا می بخشد- كش��ور اعمال كننده دانس��ته و ديگر منابع را شامل ارزش های 
سياس��ی و سياس��ت خارجی می داند. اما اگر ما وزنه اصلی انقاب اسامی را فرهنگی 
بدانيم كه اين گونه هست، آنگاه نياز است فرهنگ را از بيان شخصيت های انقاب تعريف 
نموده و منابع قدرت نرم انقاب اسامی را متناسب با آن تعاريف ارايه نماييم. حضرت 
امام خامنه ای فرهنگ را مايه حيات، فراگير، درونی و بيرونی، سياس��ی، هويت بخش و 

شناسنامه يك ملت معرفی نموده اند: 
فرهنگ مثل آب و هواست؛ فرهنگ، يعنی همين رسوم و آدابی كه بر 

قدرت نرم انقالب اسالمي، نشئت گرفته 
از فرهنگ شامل اعتقادات، باورها، 
تفکرات، ایمان، ذهنیات، اندیشه و 
ذخیره هاي فکري و ذهني ملت ایران 
که مبتني بر اسالم ناب محمدي)ص( 
است مي باشد و این مؤلفه ها موجب 
پذیرش و تأثیرگذاري انقالب اسالمي 
بر نخبگان و آحاد مردم در سراسر دنیا 
به ویژه در جهان اسالم گردید که بیش 
از یک دهه است از آن به عنوان بیداري 

اسالمي یاد مي شود
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زندگی من و شما حاكم است.1 فرهنگ، يعنی 
باورها و اعتقادات م��ا و چيزهايی كه زندگی 
ش��خصی و اجتماعی و داخ��ل خانه و محيط 

كسب يك جامعه با آنها رو به روست.2 
با توجه به تعاريف آورده شده مي توان گفت 
قدرت نرم انقاب اس��امي، نش��ئت گرفته از 
فرهنگ ش��امل اعتقادات، باوره��ا، تفكرات، 
ايمان، ذهنيات، انديشه و ذخيره هاي فكري 
و ذهني ملت ايران كه مبتني بر اس��ام ناب 
محمدي)ص( است مي باش��د و اين مؤلفه ها 
موجب پذيرش و تأثيرگذاري انقاب اسامي 
بر نخبگان و آحاد مردم در سراسر دنيا به ويژه 
در جهان اس��ام گرديد كه بيش از يك دهه اس��ت از آن به عنوان بيداري اسامي ياد 

مي شود. 

مفهوم بيداری اسالمی
بيداری به معنای حيات و زندگی اس��ت و نيز به معنای فعال شدن هوش )آگاهی( به 
كار می رود و اس��امی به مفهوم تبعيت و پيروی از آموزه های برترين دين الهی است؛ 
در نتيجه، بيداری اس��امی به معنی حيات برتر )برين( يا تاش برای دس��تيابی به آن 
است... به بيان ديگر، بيداری اسامی زنده ش��دن دوباره در پرتو اسام اصيل و تجديد 
حيات اسام معنا می دهد كه در پناه آن، استقال، عدالت و همه آموزه ها و ارزش های 
متعالی الهی، بار ديگر زنده می شود يا حيات می يابد. بيداری يا احياگری اسامی نوعی 
 اصاح گری دينی است، البته نه آن اصاح دينی اتفاق افتاده در غرب. به سخنی ديگر، 
بيداری اس��امی مهجوريت زدايی از دين يا بازپيرايی و واخوان��ی گزاره ها و آموزه های 

اسامی از اجمال و ابهاماتی است كه بر سيمای دين نشسته است.3
درباره تعريف بيداری اسامی در بين انديش��مندان و پژوهشگران، وفاق وجود ندارد. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران،1369/1/10، فرهنگ و عرصه های فرهنگی، تهران، مؤسسه 
قدر واليت، 1388، ص25. 

2. همان. 
3. http://tooba.net/Magazines/Show/60/9-2

بیداری اسالمی زنده شدن دوباره در 
پرتو اسالم اصیل و تجدید حیات اسالم 
معنا می دهد که در پناه آن، استقالل، 
عدالت و همه آموزه ها و ارزش های 
متعالی الهی، بار دیگر زنده می شود 
یا حیات می یابد. بیداری یا احیاگری 
اسالمی نوعی  اصالح گری دینی است، 
البته نه آن اصالح دینی اتفاق افتاده در 
غرب. به سخنی دیگر، بیداری اسالمی 
مهجوریت زدایی از دین یا بازپیرایی و 
واخوانی گزاره ها و آموزه های اسالمی 
از اجمال و ابهاماتی است که بر سیمای 

دین نشسته است
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آنچه در تعابير بعضی از نوش��ته ها می توان يافت اين اس��ت كه از آن به اصاح دينی و 
احياگری تعبير ش��ده است كه در عربی به الصحوه االس��اميه، البعث االسامی، التيار 
االسامی والحركه االساميه نام برده می شود. از بيداری اسامی به پديده ای اجتماعی 
تعبير می كنند كه به معنای بازگش��ت بيداری و هوش��ياری امت اس��امی است تا به 
خودباوری برسد و به دين و كرامت و استقال سياسی، اقتصادی و فكری خود مباهات 
كرده و در راستای ايفای نقش طبيعی خود به عنوان بهترين امت برای مردم تاش كند. 
به تعبير ديگر می توان منظور از بيداری اسامی را مجموعه ای از باورهای دينی دانست 

كه در دوره كنونی در ميان مسلمانان عالم شيوع پيدا كرده است. 
حال با توجه به مطالب پيش گفته، برخی از ابعاد قدرت نرم انقاب اس��امی را كه به 
نوعی در بيداری اسامی تأثير داشته برشماری مي شود و متناسب با آن مستنداتی ارايه 

می گردد. 

قدرت نرم، رهبری امام خمينی و تأثير آن بر بيداری اسالمی
فرهنگ هويتی در كشورهای خاورميانه، دين مبين اسام است؛ اما تاش های فرهنگی 
و سياسی دشمنان اسام در طول يك قرن و نيم گذش��ته در اين راستا بود كه »اسام 
را به كلی از عرصه زندگی جامعه بيرون رانده و با طرح نظريه جدايی دين از سياس��ت، 
دينداری را فقط پرداختن به عبادت و اعمال ش��خصی قلمداد كنند و با حذف اسام از 
صحنه سياست جهان، كشورهای اسامی را عرصه غارت گري ها و تاخت وتازهای سياسی 
و نظامی خود نمايند.«1 از منظر بزرگان، امام خمينی)ره( با توجه به ابعاد ويژه شخصيتی 
در بين رهبران جهان، چه دينی و چه غير دينی بی نظير است و دارای خصوصياتی است 
كه در بين انسان ها كم نظير است. »امام خمينی، ش��خصيتی آنچنان بزرگ بود كه در 
ميان بزرگان و رهبران جهان و تاريخ، به جز انبيا و اوليای معصومين)عليهم السام(، به 
دشواری می توان كس��ی را با اين ابعاد و اين خصوصيات تصور كرد.«2 اين خصوصيات 
او را به رهبری استثنايی و كم نظير در عصر جاهليت مدرن و برهوت الحاد و بی دينی به 
قدرتی الهی، تبديل نمود و توانست با كام نافذ خود، تدبير و درايت تحول عظيم فكری 
و هويتی را در دنيای اسام به وجود آورد. او به امامی تبديل شد كه هر انسان مسلمانی 
آرزو دارد مطيع او باشد چون او »نام آور بزرگ دوران معاصر يعنی امام روح اهلل خمينی... 

1. پيام مقام معظم رهبري به ملت ايران به مناسبت بيستمين سالگرد انقاب اسامی ، 1377/11/21. 
2. پيام مقام معظم رهبري به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت، 1368/3/18. 



بيداري اسامي
52

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

دانشمندی پارس��ا و خردمندی پرهيزگار و حكيمی سياس��تمدار و مؤمنی نوانديش و 
عارفی شجاع و هوشمند و فرمانروايی عادل و مجاهدی فداكار بود.«1 اين مشخصات را 
هر انسان وارسته ای داشته باشد، انسان ها بدون هيچ اجبار و ترغيبی جذب او می شوند؛ 
وجود بركت بار امام توانست جان های لبريز از كينه و نفرت به ظلم و بی عدالتی و به ستوه 
آمده از فساد و بی بند و باری را به سوی وجود اقدس الهی سوق داده و دين برتر خداوند 
را در بين آنان هويتی دوباره ببخشد و ايران اسامی را در منظر ديگر مسلمانان به يك 

الگوی عملی شايسته تبديل كند. 
... در حقيقت امام بزرگوار ما در اين نهضت عظيمی كه در كشورمان و 
در جهان اسام به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و برافراشته نگاه 
داشتند: يك پرچم عبارت اس��ت از پرچم احياء اسام؛ به عرصه آوردن 
اين قدرت عظيم و اليتناهی . پرچم دوم، پرچم عزت و سربلندی ايران و 
ايرانی. اين دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست. 
پرچم اول كه در حقيقت يك بع��د از دعوت امام و نهضت امام اس��ت، 
مربوط به امت بزرگ اس��امی اس��ت. پرچم دوم هم اگرچه كه مربوط 
به ملت ايران اس��ت، مربوط به ايران و ايرانی است، اما چون يك تجربه 
عملی از تحرك حيات بخش اسام است، برای امت اسامی اميدآفرين 
و حركت ساز است. چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه عملی بيداری 
اس��ام و تحقق اس��ام بود، بنابراين اگرچه كه به طور مستقيم مربوط 
به ايران و ايرانی اس��ت، اما نتيجه آن باز برای امت اسام دارای ارزش و 

اهميت است.2
در باب قدرت نرم امام و جذابيت رهبری ايشان می توان ده ها و بلكه صدها كتاب و اثر 
تصويری توليد كرد، اما متأسفانه اقدامات درخوری به سرانجام نرسيده است تا دنيای به 
ستوه آمده از خأل معنويت را به سوی آرمان های الهی او رهنمون نمايد. ميزان تأثير امام 
بر ديگران چنان بی نظير بوده كه در برخی موارد برای ديگران باوركردنی نيست. وقتی 
يك ديدار با امام، چنان تأثيری بر خبرنگار امريكايی آن هم غير مسلمان می گذارد، ديگر 
تكليف مسلمين روشن است. روبين وود زورث ماقات خود با امام در جماران را چنين 

توصيف نموده است: 

1. پيام مقام معظم رهبري به مناسبت يكصدمين سال مياد مبارك امام خمينی)ره(، 1378/6/31. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
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زمانی ك��ه ام��ام خمينی 
از در وارد می ش��د احساس 
می كردم ك��ه از البه الی آن 
گردبادی از ني��روی معنوی 
وزيدن گرفت. گويا در ورای 
آن عب��ای قه��وه ای، عمامه 
مشكی و ريش س��فيد روح 
زندگ��ی جريان داش��ت؛ به 
ط��وری كه هم��ه بينندگان 
را محو تماش��ای خود كرد. 
در آن هنگام حس كردم كه 

با حضور او همه ما كوچك ش��ده ايم و گويا در س��الن كسی جز او باقی 
نمانده اس��ت. آری؛ او بارقه ای از نور بود كه در قل��ب و روح همه حضار 
رسوخ كرده بود. او تمام معيارهايی را كه گمان می كردم می توانند مرا 
در تعريف و ارزيابی شخصيت و مقامش ياری كنند در هم شكست. او با 
حضور خود آنقدر در ما تأثير گذارد كه احساس كردم تمام روح و جسمم 

را فرا گرفته است! 
زمانی كه بر روی صندلی خود نشس��ت احس��اس كردم كه نيرويی از 
وجودش ساطع می شود؛ نيرويی بس��ان يك گردباد كه اگر با دقت نگاه 
می كردی درمی يافتی كه نوعی آرامش مطلق در درون آن نهفته است 
چراكه )امام( خمينی)ره( بس��يار جدی و اس��توار و مس��لط بود... من 
تاكنون هيچ يك از مردان بزرگ برتر از اين مرد و يا نظير او را نديده ام... 
كمترين چيزی كه می توانم بگويم اين اس��ت كه گويا او يكی از انبيای 
گذشته است و يا اينكه او موسای اسام است و آمده تا فرعون كافر را از 

سرزمين خود براند.1 
ش��جاعت، اخاص، عرفان و مجاهدت ام��ام عرصه های فكری، ذهنی، احساس��ی و 
رفتاری مخاطبان در عالم را درنورديده و به هر كرانه ای كه رسيد چون نسيم دلنشين، 
گوارای وجود انس��ان عصر مدرنيسم ش��د. بس��تری را فراهم كرد تا انس��ان هايی كه 

1. مير احمدرضا حاجتی، عصر امام خمينی)ره(، قم، بوستان كتاب، 1383، ص24-25. 

آنچنان  شخصیتی  خمینی،  »امام 
بزرگان و  میان  بود که در  بزرگ 
رهبران جهان و تاریخ، به جز انبیا و 
اولیای معصومین)علیهم السالم(، به 
دشواری می توان کسی را با این ابعاد 
و این خصوصیات تصور کرد.« این 
خصوصیات، او را به رهبری استثنایی 
و کم نظیر در عصر جاهلیت مدرن و 
برهوت الحاد و بی دینی 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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در انتظار مجاه��دت بودند برخيزن��د و دل به 
دريای حادثه بس��پارند و پا در مي��دان ايمان 
گذاش��ته و جان خود را مهيای ايث��ار نمايند و 
آن شد كه بايد می شد؛ يعنی ش��روع انتفاضه 
فلس��طين در س��طوح و دوره ه��ای مختلف، 
ش��كل گيری جنبش های اس��امی در لبنان، 
عراق، افغانس��تان، بحرين و كشور های حوزه 
خليج فارس، آفريقا، آس��يای ميانه، خاوردور، 
امري��كای التين و... و اكنون س��قوط پی درپی 
ديكتاتورها و وابستگان به قدرت های نامشروع 
جهانی؛ در تونس، مصر، ليبی، يمن و انشاء اهلل در بحرين و عربستان و... چون هدف امام 
خمينی بيداری بشريت در مقابل ستم بود و اولويت برايش مسلمانان محسوب می شد. 
»بيداری اسامی، آن وجه اول از حركت عظيم امام بزرگوار ما بود.«1 و امام عزيزی كه 
دو دهه قبل با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا به 
سوي جايگاه ابدي سفر كرد، كنون نظاره گر محصول و ثمره گران بهای مجاهدت خود 
در راه خداست. دعای خير او جوانان جهان اسام را به بيداري رساند و پيام ها و تدابير و 
منويات او موجب رشد و بالندگی كشور و جهان اسام شد و اين نسيم دلنواز همچنان 
در وزيدن اس��ت چون خامنه ای، خمينی ديگر است؛ حال دشمنان بشريت و غافان از 
عظمت اسام و ايران اسامی چه بخواهند و چه نخواهند اين راهی است كه آغاز شده 
و در حركت است. تا انشاء اهلل »و نريد ان نمن علی الذين استضعفوا في االرض ونجعلهم 

ائمه و نجعلهم الوارثين«2 محقق گردد. 

قدرت نرم انقالب اسالمی و تأثير آن بر هويت يابی مسلمانان
اسام ناب كه در آن ديانت از سياست جدا نيست، اس��امی است كه مانعی عظيم بر 
سر راه ستم پيشگان، غارت گران، ظالمان، زرپرستان، منافقان و تزويرگران عالم از زمان 
خاتم)ص( تاكنون به شمار می رفته، صاحبانش را بر آن داشته تا برای به دست آوردن 
منافع نامشروع، هويت اصلی اسام را از مس��لمانان بگيرند و اسامی از نوع امريكايی، 

1. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
2. قرآن كريم، 5/28. 

بررسی وضعیت هر یک از کشور های 
مسلمان پیش از پیروزی انقالب در 
سرخوردگی  و  بی هویتی  از  ایران، 
حکایت دارد. نگاهی کوتاه اما از سر 
تأمل به روزشمار تحرکات، حوادث 
و خیزش ها تا موفقیت و پیروزی ها در 
اثبات  به  را  گفته  این  اسالم  جهان 
می رساند که همه این اقدامات نتیجه 
از  تأثیر پذیری  با  مسلمانان  تحول 
آن  نرم  قدرت  و  اسالمی  انقالب 

صورت پذیرفته است
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اسام مرفهين بی درد، اسام س��رمايه داری و اس��ام مرتجعين را به آنان غالب كنند. 
در اينكه جوامع مس��لمان، هويت واقعی خود را از دس��ت داده بودند ش��كی نيست؛ و 
همچنين نظام های س��لطه گر دست از سر مس��لمين به جهت هويت و فرهنگ غنی بر 
نداشته و بر نخواهند داش��ت نيز ترديدی نيس��ت. اما در نبرد بين حق و باطل، حق به 
دليل تغييرناپذيری اراده و سنت الهی، پيروز اين صحنه خواهد بود. رهبر معظم انقاب 
اسامی در بخشی از بيانات خود اشاره به بازيابی هويت اسامی دارند كه نشانگر تأثير 

انقاب اسامی در اين بازيابی كه منجر به بيداری اسامی گرديد می باشد.
... بعد از آنی كه در طول سال های متمادی كوشش شده بود كه هويت 
اسامی خرد شود، له شود، وقتی اين انقاب به وجود آمد، وقتی قامت 
برافراش��ته امام بزرگوار ما در منظر مردم مس��لمان عالم پديدار ش��د، 
همه احس��اس كردند كه يك هويتی، يك شخصيتی، يك اصالتی پيدا 
كرده اند. همين موجب شد كه در شرق و غرب دنيای اسام نشانه های 
بيداری مسلمانان پديدار بشود؛ ملت فلسطين بعد از ده ها سال ناكامی 
جان گرفت؛ جوانان كشورهای عربی كه بعد از شكست در سه جنگ كه 
دولت هايشان با رژيم صهيونيستی داش��تند و دلمرده و مأيوس بودند، 

دوباره روحيه گرفتند.1 
بررسی وضعيت هر يك از كش��ور های مس��لمان پيش از پيروزی انقاب در ايران، از 
بی هويتی و سرخوردگی حكايت دارد. نگاهی كوتاه اما از سر تأمل به روزشمار تحركات، 
حوادث و خيزش ها تا موفقيت و پيروزی ها در جهان اسام اين گفته را به اثبات می رساند 
كه همه اين اقدامات نتيجه تحول مس��لمانان با تأثير پذيری از انقاب اسامی و قدرت 

نرم آن صورت پذيرفته است. 
آنچه را اصاح گران، تجديدگرايان، متجددها و بيدارگرايان اسامی از 
قرن 19 ميادی تا زمان آغاز نهضت در ايران صرفاً به عنوان يك آرمان 
تبليغ می كردند، امام خمينی)ره( در صحنه عمل پياده و دوران جديد 
»رنسانس« را آغاز كرد. تاش های چندين دهه ای استعمارگران، چنان 
برنامه های مذهب زدايی را پيش برده بود كه حضور و بروز اسام، آن هم 
به مثابه نيروی بالقوه فرهنگی و اجتماعی در صحنه جوامع، در باور كمتر 
كسی می گنجيد كه آنچنان از نظر سياس��ی احيا گردد كه چنين ابعاد 

1. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
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مستحكم و فراگيری يابد.1

قدرت مردمی بودن انقالب اسالمی و تأثير آن بر تحوالت جهان اسالم
مردم در هر كشوری می توانند تكيه گاه مناسبی برای حاكميت و نظام مستقر محسوب 
ش��وند. اين نگاه يك جنبه از قدرت و اهميت مردم محسوب می شود؛ چون حكومت ها 
با تكيه بر قدرت مردم و كسب همراهی مردم ضمن اينكه اهداف و طرح های حاكميت 
را پيش می برند، می توانند در مواقع ضروري و لزوم و حس��اس، نهايت بهره را از مردم و 
حضور و همراهی آنان ببرند. اين موقعيت ها و ضرورت ها همان اتفاقات مهم و حوادثی 
است كه تحت عناوينی چون، جنگ، بحران، شورش و اغتشاش، كودتا و يا بروز حوادث 
طبيعی در جوامع و كشورهای مختلف ظهور و بروز می يابند. دوره ها و تجربيات تاريخی 
به خوبی نش��ان داده كه هر جا مردم در كنار حاكمان و حكومت ه��ا و دولت ها بوده اند 
آنها توانسته اند جان س��الم از معركه ها، يورش ها و حوادث به در ببرند. به دليل همين 
توانمندی، پتانسيل و قدرت اس��ت كه همه حاكمان عالم درصدد نگه داشتن مردم در 
كنار حكومت ها هستند و برای تحقق اين امر س��عی و تاش فراوانی نيز می كنند. آنان 
برای همراه كردن مردم از ش��يوه های مختلف اقناعی و القا به��ره می برند. وقتی مردم 
همراه باشند مشكات حكومت ها كمتر خواهد بود. همراهی مردم البته شرايط خاص 
خود را دارد و آن نفوذ بر قلب هاس��ت. اين مهم نيز در صورت��ی تحقق خواهد يافت كه 
مردم احساس كنند حكومت و حاكمان از خود آنان هستند و برای تعالی كشور و تحقق 
اهداف مردم گام برمی دارند و در برخورد با آحاد مردم ص��ادق بوده و در جهت نيازها و 
مطالبات مردم قدم برمی دارند. آنگاه اين همراهی محقق شده و ادامه يافته و در سختی ها 
حاكميت را تنها نخواهند گذاش��ت. اما از نگاه ديگر هم می توان همراه ساختن مردم با 
حاكمان را تبيين نمود و آن اينكه در تعداد زيادی از كشورها، حاكمانشان با استفاده از 
روش های امنيتی، پليسی و خشونت آميز يا تطميع گروه هايی، مردم را در كنار حكومت 
نگه می دارند كه البته اين همراهی فقط استفاده اش مبتنی بر عدم ايجاد مشكل و دردسر 
برای حاكمان فايده داشته نه برای همراهی و كمك در مواقع ضرورت و حساس؛ كه اگر 
ارتباط دولت ها با مردم ارتباط قلبی و صادقانه نباشد چه بسا نه تنها آنها را در جنگ ها 
و بحران ها تنها خواهند گذاش��ت بلكه به نوعی از اين فرصت ب��رای براندازی و تغيير و 
تحول استفاده خواهند نمود. نمونه بارز تاريخی اين عدم همراهی، عملكرد مردم عراق 

1. منوچهر محمدی، همان، ص25. 
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در دو جنگ امريكا در سال های 1991 
و 2003 می باش��د كه مردم صدام را در 
جنگ با امريكا تنها گذاش��تند تا جايی 
كه منجر به اشغال عراق شد. نمونه نرم 
اين تجربيات، شكست برخی از حاكمان 
در كشور های تازه استقال يافته آسيای 
ميان��ه در مقابل انقاب های! موس��وم 
به رنگی اس��ت. مطالب نگاشته ش��ده 
نشان دهنده آن اس��ت كه مردم در هر 
كش��وری می توانن��د به ق��درت نرمی 
تبديل ش��وند كه در مناسبات مختلف 
حضورشان برای ديگران جذابيت ايجاد 
نموده و به يك الگو تبديل شوند. نمايش 
قدرت مردم��ی در صحنه های مختلف، 
ضمن اينكه بازدارنده است به نوعی در 
ارتقا و توليد منزلت اجتماعی كشورها 
كارساز بوده و بر ديگر كشورها هم تأثير 
خواهد داش��ت؛ حضور مردم ايران طی 

س��ه دهه از پيروزی انقاب تاكنون مؤيد اين امر است. اين حضور و همراهی در مقاطع 
مختلف بسيار كارساز و سرنوشت ساز شد. مقطع اول مردم بودند كه با همراهی جانانه با 
امام خمينی)ره( موجب پيروزی انقاب اسامی شدند و در دومين مقطع مهم تاريخی 
ايران اس��امی يعنی جنگ تحميلی رژيم بعث صدام بود كه م��ردم تمام قد با رهبری 
انقاب و نظام اسامی همراهی نموده و موجب پيروزی در مقابل دنيا شدند. و در مقطع 
حساس دو دهه اخير كه ش��امل تهديدات همه جانبه جبهه استكباری يعنی تهديدات 
نرم در قالب عمليات روانی، تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم و در ابعاد ديگر 
تهديدات امنيتی و نظامی، به خوبی و شايس��تگی تمام رهبری و نظام اسامی را ياری 
نموده و كنار نظام تمام قد ايستادند و اين ايستادگی منجر به شكست پی درپی دشمنان 
در صحنه های سياس��ی، فرهنگی، امنيتی، اقتصادی و نظامی ش��د. حضور در صحنه 
مردم ايران در اين سه مقطع مهم تبديل به يك الگوی جهانی از همراهی مردم شد كه 

حضور در صحنه مردم ایران تبدیل به یک 
الگوی جهانی از همراهی مردم شد که 
موجب گرایش دیگر کشور ها به سوی ایران 
شده و از این الگو تأثیر پذیرفتند. تظاهرات 
مردم در کشورهایی چون تونس، مصر، 
لیبی، فلسطین، یمن، اردن، سوریه، ترکیه، 
الجزایر، عراق و... نمونه بارز این تبعیت 
است که نشان های فراوانی از اقدامات مردم 
ایران را در خود جای داده است که از آن 
جمله می توان به حضور در مساجد، برپایی 
نمازهای جماعت و جمعه در سطح شهر 
و میادین، نام گذاری اماکن به نام شهدا، 
تکریم و تشییع مناسب شهدا، استفاده از 
شعارهای ابداعی مردم ایران، بهره گیری از 
عالیم و نشان های دینی، مذهبی و انقالبی 
در راهپیمایی ها و دیگر فعالیت ها اشاره 
کرد. و دیگر نمونه این تبعیت ها را می توان 
در راهپیمایی ها و تظاهرات مردم در اروپا و 

امریکا مشاهده نمود
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موجب گرايش ديگر كشور ها به سوی ايران شده 
و از اين الگو تأثير پذيرفتن��د. تظاهرات مردم در 
كش��ورهايی چون تونس، مصر، ليبی، فلسطين، 
يمن، اردن، سوريه، تركيه، الجزاير، عراق و... نمونه 
بارز اين تبعيت اس��ت كه نش��ان های فراوانی از 
اقدامات مردم ايران را در خود جای داده است كه 
از آن جمله می توان به حضور در مساجد، برپايی 
نمازهای جماعت و جمعه در سطح شهر و ميادين، نام گذاری اماكن به نام شهدا، تكريم 
و تشييع مناسب شهدا، استفاده از ش��عارهای ابداعی مردم ايران، بهره گيری از عايم و 
نشان های دينی، مذهبی و انقابی در راهپيمايی ها و ديگر فعاليت ها اشاره كرد. و ديگر 
نمونه اين تبعيت ها را می توان در راهپيمايی ها و تظاهرات مردم در اروپا و امريكا مشاهده 
نمود. »تكيه اصلی حضرت امام به توده مردم در صحنه ه��ای مختلف مبارزه و انقاب، 
خود يكی از بارزترين م��وارد اتكا به مردم بود. حضور يكپارچه م��ردم، اعم از زن و مرد، 
پير و جوان و حتی نوجوانان در صحنه های مختلف دفاع مقدس، عالی ترين و زيباترين 
مصداق و تكيه حكومت به آنان در حل معضات مهم نظام بود.«1 زيبايی های همكاری 
مردمی به خوبی توانست برای مردم دنيا به خصوص مردم مسلمان در منطقه جذابيت 
و كش��ش ايجاد نمايد كه منجر به الگوگيری و عمل به آن شوند و بتوانند ديكتاتورها را 

به سقوط بكشانند. 

اسالم ناب و ايدئولوژی مذهبی انقالب، قدرت نرم تأثيرگذار بر مسلمانان
خداوند متع��ال در ابتدای آيه 19 از س��وره آل عمران می فرماي��د:»ان الدين عند اهلل 
االسام... در حقيقت دين نزد خدا همان اسام است...« اين دين همان اسام ناب است 
كه پيامبر اعظم)ص( به امر خداوند در عصر ظلمانی جاهليت مأمور اباغ آن به بشريت 
ش��د. اين دين تمام عناصر جذاب برای انس��ان ها را در خود دارد به گون��ه ای كه اگر به 
درستی معرفی، عرضه و عمل شود بخش عظيمی از انسان ها آن را با جان و دل خواهند 
پذيرفت. اين عم��ل و اقدامی بود كه امام خمينی)ره( انج��ام داد و اين دين را به عنوان 

بنيان انقاب اسامی به جهانيان معرفی نمود.
اسام اگر آن طور كه هست، موفق بشويم كه احكام آن را اجرا بكنيم، 
1. مهدی بيگی، قدرت نرم جمهوری اس��امی ايران )مطالعه موردي لبنان(، تهران، دانش��گاه امام صادق )ع(، 

1388، ص127. 

در ذهن مخاطبان این پرسش وجود 
با  ایران  مردم  چگونه  که  داشته 
در  توانسته اند  خالی  دست های 
مقابل رژیمی با امکانات نظامی و 
توانمندی های اطالعاتی و پلیسی 
و حمایت های قدرت های خارجی 
به پیروزی برسند؛ آن هم با حداقل 

هزینه ها نسبت به دیگر کشورها
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برای همه شما سعادت ايجاد می ش��ود، برای همه ملت سعادت ايجاد 
می شود. اسام دين آزادی و استقال است، اسام دينی است كه همه 

كس به حقوق خودش می رسد و مراعات همه حقوق را می كند.1
حضرت امام خمينی در مأموريت به حجت االسام و المسلمين سيد حميد روحانی در 
جهت تدوين تاريخ انقاب اسامی، اس��ام مورد نظر خود را معرفی مي كند و خواستار 
معرفی انقابی می شود كه به واسطه آن اسام ناب محمدی)ص( جايگزين ديگر انواع 
اسام موجود شده است. روح بلند امام چيزی غير از اسام ناب را جست وجو و ارايه نكرد. 
اين اسام برای مردم مس��لمان جهان كه از آن فقط نامش در كشورهايشان مانده بود، 
جذابيت ايجاد نمود و چنان كششی ايجاد كرد كه شعله های انقاب اسامی در اقصی 

نقاط جهان به واسطه اسام امام خمينی پرآوازه شد.
ش��ما بايد نش��ان دهيد كه چگونه مردم، عليه ظلم و بي��داد، تحجر و 
واپس��گرايی قيام كردند و فكر اس��ام ناب محمدی را جايگزين تفكر 
اسام سلطنتی، اسام سرمايه داری، اسام التقاط و در يك كلمه اسام 

امريكايی كردند.2
نويسنده كتاب بازتاب جهانی انقاب اسامی در بخشی از كتاب خود در اين خصوص 

توضيح می دهد: 
انقابی كه با نام اسام تحت ش��عار اهلل اكبر و بر پايه اين ايدئولوژی و 
سمبل های اس��امی و ش��يعی و تحت رهبری روحانيتی كه با مفاهيم 
اسامی پرورش يافته بود، مبارزه كرده و پيروز شد. در نتيجه مسلمانان 
در سراسر جهان توانس��تند به هويت اس��امی خود و از تجديد حيات 
اسامی در جايی كه برای مدت طوالنی تحت سلطه قدرت های بزرگ 

خارجی قرار داشتند، احساس غرور و قدرت نموده و به خود ببالند.3 
در سايه اسامی كه انقاب اسامی و رهبرش به مسلمانان معرفی كرد، روح تازه ای در 
آنها دميده شد و مفاهيمی چون جهاد، ايثار، شهادت، وحدت، عزت، سربلندی و مقاومت 
برای آنان معنی پيدا كرد تا در پرتو انوار آن به جهاد و خيزش روی آورند. اسام نابی كه 
قدرت نرم را در ذات خود دارد و انقاب اسامی توانست آن را معرفی و ترويج نمايد و اين 

معرفی در بيداری اسامی تأثير گذاشت. 

1. صحيفه امام، ج6، ص526.  
2. همان، ج21، ص239-240. 

3. منوچهر محمدی، همان، ص28. 
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پيروزی انقالب اسالمی توسط مردم با دست های خالی و تأثير الگويی آن 
بر مردم منطقه 

يك��ی از جذابيت های بس��يار مهم، ن��ه تنها ب��رای مردم ع��ادی در دني��ا بلكه برای 
انديشمندان، روشنفكران و نخبگان، پيروزی انقاب اسامی توسط مردم، با دست های 
خالی بود. مردم دهه های آخر قرن بيس��تم، در عصری زندگی می كردند كه ارتباطات 
حرف اول را می زند و اين ارتباط مدرن توانس��ته مردم دنيا را از حال و هوای يكديگر با 
خبر كند. لذا در سايه رسانه ها و فعاليت های ارتباط جمعی، مردم دنيا در جريان انقاب 
اس��امی قرار گرفته و متعاقب آن از طريق تحليل ها و مقاالت در چند و چون پيروزی 
اين انقاب واقع شدند. هر چند در ذهن مخاطبان اين پرسش وجود داشته كه چگونه 
مردم با دست های خالی توانسته اند در مقابل رژيمی با امكانات نظامی و توانمندی های 
اطاعاتی و پليسی و حمايت های قدرت های خارجی به پيروزی برسند و آن هم با حداقل 
هزينه ها نسبت به ديگر كشورها، كه در كتاب بازتاب انقاب اسامی نيز به اين موضوع 

اشاره شده است. 
شايد مهمترين س��ؤالی كه در اذهان مس��لمين جهان وجود داشت، 
نحوه پيروزی انقاب اسامی بود. اينكه چه مؤلفه هايی در مكتب انقاب 
و تاكتيك های به كار برده شده آن وجود داشت كه ملتی با دست خالی 
بر رژيم تا بن دندان مسلح پهلوی فايق آمد. بر همين اساس مؤلفه های 
خاص انقاب اسامی برجس��تگی يافت و مس��ئله الگو قرار دادن قيام 
عاشورای حسينی و مقايسه شاه با يزيد و امام خمينی با امام حسين)ع(، 
عنصر شهادت، ويژگی های مشروعيت رهبران انقاب به عنوان جانشين 
امام غايب، موضوع اجتهاد و تقليد، مكتب تشيع و اصل واليت فقيه همه 
از مؤلفه های مختص مكتب تشيع و ايران بود كه به خودی خود، افكار 

مسلمانان و به ويژه انديشمندان جهان اسام را به خود جلب كرد.1
برخی پيروزی مردم ايران با دست های خالی در مقابل يك حكومت خودكامه قدرتمند 
را نتيجه تحول درونی و عمقی مردم می دانند؛ البته اين برآورد كامًا درس��ت و صحيح 
می باشد؛ چون بدون تحول و اعتقاد و باور درونی و از عمق جان، مردم حاضر به پرداختن 

هزينه های پيروزی نيستند؛ به ويژه اينكه نظر امام نيز بر همين محور استوار بود. 
اين تح��ول يك تح��ول الهی ب��ود و يك دس��ت غيبی م��ردم را اين 

1. همان، ص26. 
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طور متحول كرد و تا اي��ن نحو تحول 
نبود اين پيروزی نبود. ملتی كه دست 
خالی بود، هيچ نداش��ت- حاال چهار تا 
تفنگ پيدا شده اس��ت، كی، آن وقت 
اين حرف ها بود- دس��ت خال��ی، آنها 

هم مس��لح و همه تانك و توپ و مسلس��ل دار و اينها هيچ نداشتند جز 
اينكه يك فرياد »الاله االاهلل « و »اهلل اكبر« و يك مش��ت پر و يك ايمان 
قلبی قوی. اين ايمان بود كه اين مردم را به اين پيروزی رساند كه همه 
حساب ها فاسد از كار درآمد. حس��اب اينكه دست خالی نمی شود غلبه 
كرد بر اين س��اح های مدرن، اين حس��اب ها خاف درآمد. چون آنها 
حساب معنويات را نمی كردند؛ حس��اب ماديات را می كردند. معنويت 

غلبه كرد بر ماديات، خدا غلبه كرد بر شيطان و غلبه دارد بر شيطان.1

قدرت نرم انقالب در ترويج مفاهيم دينی و قرآنی بعد از انقالب و نقش آن 
در بيداری اسالمی

اسام تا قبل از پيروزی انقاب در جهان بسيار مهجور و غريب بود؛ يا به طور كلی دين 
اين گونه بود. در سايه حاكميت دو قدرت كاپيتاليستی و الحادی بر كل جهان، كه نگاه 
سرمايه داری ليبراليستی به مس��لمانان تحقيرآميز و نگاه جبهه الحادی كمونيسم، به 
دين افيونی خواندن آن بود. در چنين فضايی مسلمان و مسلمانی جرئت قد بر افراشتن 
كه نداشت هيچ! بلكه كتمان نيز می كرد چون در صورت طرح در مراكز علمی، هنری، 
فرهنگی، سياسی و... حقير و عقب افتاده محسوب می شد. در چنين هنگامه ای انقابی 
پيروز شد كه همه پنداشت های غلط و غفلت ها و دشمنی و تحقيرها را در هم شكست؛ 
كه ديگر نه تنها از تحقير خبری نبود بلكه مسلمانی به يك افتخار در بين جوامع مسلمان 

و غير مسلمان تبديل شد. 
آن روزی ك��ه دين و معنويت، ض��د ارزش به حس��اب می آمد و مورد 
اس��تهزاء قرار داده می شد، گذش��ت. امروز، بی دينی و بی ايمانی و تهی 
بودن از اعتقاد معنوی، يك ضد ارزش اس��ت. در بسياری از نقاط عالم، 
اين كار انجام گرفته و در بس��ياری ديگر هم انج��ام خواهد گرفت. اين، 

1. صحيفه امام، ج8، ص426-427. 

یکی از جذابیت های بسیار 
مهم، نه تنها برای مردم عادی 
در دنیا بلکه برای اندیشمندان، 
روشنفکران و نخبگان، پیروزی 
انقالب اسالمی توسط مردم، با 

دست های خالی بود
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يك��ی از ويژگي های عصر جديدی اس��ت كه 
اين مرد ب��زرگ، ]امام خمين��ی[ پرچم آن را 
در دنيا برافراش��ت و در حالی  كه كس��ی باور 
نمی كرد، داعيه آن را سر داد و دل ها را به آن 

متوجه كرد.1
انقاب اسامی بر افيونی بودن دين يا پايان 
ايدئولوژی دينی، خط بطانی ش��ديد كشيد 
كه نه تنها مسلمانان جهان از آن انتفاع يافتند كه منجر به رونق كليساها و كنيسه ها و 
معابد دينی و مذهبی در چهار گوشه عالم گرديد؛ و همه اينها در سايه قدرت نرم انقاب 
اسامی حادث ش��د كه به موجب آن مفاهيم دينی، مذهبی، معنوی و قرآنی مهجور و 
فراموش شده احيا شد. گفتمان انقاب اس��امی به اين واژه ها معنايی دوباره بخشيد و 
رواج آنها را در بين عالم و آدم منتشر نمود كه شهيد و شهادت از آن جمله است. ايثار و 
تعاون، جهاد و دفاع در ادامه آن است. طاغوت و مستكبر و شيطان، احياء شده از قرآن 
است. حج و نماز و حجاب معنای ديگر يافت. هر كدام از اين واژه ها به تنهايی برای ايجاد 
جذابيت و كشش در بين مجاهدين و مبارزين برای مقابله با طاغوت ها و هجمه به اراده، 

افكار و عناصر كفر و الحاد كفايت می كند.
پيروزی انقاب اسامی نشان داد كه اديان به ويژه دين اسام با گذشت 
زمان و توسعه مدرنيزاس��يون، نه تنها به پايان راه خود نرسيده اند بلكه 
مجدداً به عنوان مهمترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگری مطرح 
می باشد. قرآن و آيات آن در دنيای بعد از انقاب اسامی معنا و مفهوم 
جديدی پيدا كرد. پيروزی انقاب اس��امی چون داروی شفابخش��ی 
موجب احيای افكار و انديشه های اس��امی در سراسر جهان و موجب 
افزايش روحيه و تقويت بنيادهای فكری گرديد؛ به طوری كه از حالت 

تدافعی در آمده و حالت تهاجمی به خود گرفته است.2
بكارگيری شعارها و الفاظ مرتبط قرآنی و دينی در راهپيمايی ها و تظاهرات مسلمانان 
در اكثر كش��ورهايی ك��ه مردمی در آن به پا  خاس��ته اند در س��ال های گذش��ته مبين 
تأثيرگذاری انقاب اس��امی و قدرت نرم انقاب و جذابيت ايجادشده از ناحيه ادبيات 

1. بيانات مقام معظم رهبري در مراسم اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(، 1369/3/14. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص27. 

برخی پیروزی مردم ایران با دست های 
خالی در مقابل یک حکومت خودکامه 
قدرتمند را نتیجه تحول درونی و 
عمقی مردم می دانند؛ البته این برآورد 
کاماًل درست و صحیح می باشد؛ چون 
بدون تحول و اعتقاد و باور درونی و 
از عمق جان، مردم حاضر به پرداختن 

هزینه های پیروزی نیستند
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انقاب اسامی است. 

قدرت نفوذ انقالب اسالمي بر قلوب و تأثير آن بر بيداری اسالمي
امام خمينی رضوان اهلل تعالی عليه در پاسخ نامه آيت اهلل محمد يزدی در سال 1346 به 
نكته بسيار مهمی اشاره می كند كه به آن اعتقاد دارد و الزامات آن را هم فراهم می كند و 
آن نفوذ در قلبهاست كه در پی خود انفجار نور را به دنبال دارد. ايشان در جماتی كوتاه 

چنين نوشته اند:
آتشی كه در كانون سينه ها و قلبها روشن شده است، خاموش شدنی 
نيست يا الاقل به اين زودی خاموش نخواهد شد و ممكن است شماها 

شاهد انفجار عظيم آن باشيد.1
و همچنين حضرت امام خامنه ای در ديدار ايثارگران به عمق نفوذ مفاهيم انقاب در 
دل ها اش��اره نموده اند كه گويای تأثيرگذاری انقاب در اعماق قلب هاست كه ماندگار 

خواهد ماند. 
انقاب شما... در اول حادثه ای زلزله گون بود؛ خيلی ها تحليل كردند: 
يك زلزله است، می گذرد و فراموش می ش��ود! اما اين جور نشد؛ عكس 
ش��د. امروز در اعماق دل ملت های مس��لمان، مفاهيم انقاب اسامی 
روز به روز رسوخ بيشتری پيدا می كند؛ اين نه حرف من، بلكه محصول 
تحليل های كسانی اس��ت كه دشمن ترين دشمنانش��ان، ملت ايران و 
انقاب اسامی اس��ت! آنها می گويند؛ آنها ش��هادت می دهند. اين كه 
می بينيد تهديد می كنند و عليه ملت ايران عربده می كش��ند، به خاطر 
همين تحليل اس��ت؛ می ترس��ند! می بينند اين حادثه خاموش نشد؛ 
می بينند اين موج كمرنگ نشد و مرتب برجسته تر و گسترده تر و عمق 

آن بيشتر می شود؛ لذا می ترسند.2
برخی در طيف شناسی منازعات، عصر كنونی را عصر منازعات نرم به شمار می آورند. 
عصری كه از آن به عنوان عصر اس��تعمار فرانو هم ياد می ش��ود. مبتنی بر اينكه در اين 
عصر برخاف دوران استعمار كهن و نو كه در آن سرزمين و ساختار حكومت ها اشغال 
می شد، در دوران اس��تعمار فرانو كه نوع منازعه در آن از جنس نرم محسوب می شود، 

1. صحيفه امام، ج2، ص169. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در جمع جانبازان و ايثارگران و خانواده های شهدای استان فارس، 1387/2/13. 
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ديگر نه سرزمينی اشغال می شود و نه اشغال ساختار 
سياسی در اولويت است بلكه در اين عصر مردم هستند 
كه اشغال می ش��وند. به عبارتی ديگر در منازعه نرم 
اس��تراتژی و دكتري��ن آن- به جای تص��رف نظامی 
سرزمين و حكومت مستقيم بر آن يا تصرف سياسی 
و حكومت غير مس��تقيم از طريق گماردن يك دولت 
دست نش��انده در آن- خود مردم آن كشور را تسخير 
می كنند و از طريق تصرف قلب ها و تسلط بر ذهن ها 
حكومت مي كنند. اگر اين نگاه را درس��ت بدانيم كه 
تا حدود زيادی درست اس��ت بايد به اهميت اين دو 
مقوله توجه ويژه ای داش��ت. چون در صورت تسخير 
ذهن و قلب، ماندگاری، عاقه و وابستگی ثمره آن خواهد بود. اتفاقی كه برخاف ديدگاه 
استعمارگران عصر فرانو با پيروزی انقاب اسامی افتاد آن بود كه تسخير ذهن و قلب ها 
با توجه به ذات فطری انسان ها و رهنمون آنان به سوی قدرت اليزال الهی امكان پذير شد 
و اين امر در جهان اسام با توجه به نزديكی فرهنگ ها، زودتر و بيشتر محقق گرديد؛ به 
نوعی كه عاقه و عشق قلبی مسلمانان به سوی رهبران انقاب و انقاب اسامی هر روز 
بيش از پيش گرديد به گونه ای كه در مقاطع مختلفی از سه دهه گذشته انقاب همچون 
انتفاضه ها، جنگ های 22 و 33 روزه و... متجلی شد و آن در سايه كسب ايمان اسامی 

به راه الهی بود. »ايمان اسامی در قلب ها رسوخ و نفوذ دارد.«1 
انقاب اسامی در قلب ها رسوخ كرد و بر قلب ها نيز حكومت كرد و به قدرتی تبديل شد 
تا قلوب مسلمين را تسخير كند و در سايه اين تسخير، روزنه ای به سوی بيداری اسامی 
بگشايد تا در سال های اخير به پنجره ای تبديل شود كه چشم اندازش انقاب اسامی و 
انشاء اهلل غايتش انقاب جهانی حضرت مهدی)عج( خواهد بود. و اين كد و رمزی بود كه 

امام عزيز در اختيار همه قرار داد. 
شما آقايان كوشش كنيد، شما سران كشورها كوشش كنيد و به ديگر 
سران كشور هم سفارش كنيد كه آنها هم نظير ايران حكومت بر قلوب 
مردم بكنند. اش��كال مسلمين اين است كه در بس��ياری از حكومت ها 
حكومت بر ابدان اس��ت، آن هم با فش��ار؛ و لهذا موفق نيس��تند. اگر ما 

1. بيانات مقام معظم رهبري در جمع مردم روستای عشايرنشين پاپی استان لرستان ، 1370/5/31. 

انقالب اسالمی بر افیونی بودن 
دین یا پایان ایدئولوژی دینی، 
خط بطالنی شدید کشید که نه 
تنها مسلمانان جهان از آن انتفاع 
یافتند که منجر به رونق کلیساها 
و کنیسه ها و معابد دینی و مذهبی 
در چهار گوشه عالم گردید؛ و 
همه اینها در سایه قدرت نرم 
انقالب اسالمی حادث شد 
که به موجب آن مفاهیم دینی، 
مذهبی، معنوی و قرآنی مهجور 

و فراموش شده احیا شد
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حكومت بر ارواح بكنيم و س��ران كشورهای اس��امی حكومت بر ارواح 
بكنند و قل��وب ملت ها را به دس��ت بياورند، با اين كث��رت جمعيت و با 
اين مخازن زياد اينها آسيب پذير نخواهند بود؛ و بر همه كشورهايی كه 
بخواهند به آنها تعدی كنند، مقابله می كنند و هيچ كش��وری با ملت ها 
نمی تواند مقابله كند. كشورها با دولت ها مقابله می كنند و با ارتش هايی 

كه قلوب مردم با آنها نيستند. 
شما كوشش كنيد و به دوستان خودتان بگوييد كه كوشش كنند كه 
قلوب مردم را به دس��ت بياورند. همان طوری كه در صدر اس��ام قلوب 
مردم متوجه به حكومت بود. حكومت صدر اس��ام، حكومت بر قلوب 
بود. و لهذا با جمعيت های ك��م بر امپراتوری های ب��زرگ غلبه كردند. 
االن بحمداهلل  جمعيت مس��لمين قريب يك ميليارد اس��ت؛ چرا بايد با 
اينكه يك ميليارد جمعيت ما داريم؛ قدس ما را صهيونيست ها ببرند و 
حكومت های ديگر را هم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتی كه اينها 
اگر با هم مجتمع باشند، حكومت بزرگی خواهند بود. هر كدام در محل 
خودشان حكومت بر محل خودشان، و همه با هم زير بيرق اسام باشند.1

سردبير روزنامه رسالت در مقاله ای تحت عنوان »در گفتمان انقاب جايی برای هتاكی 
نيست؛ منطق پيامبر)ص(، منطق انقاب« در خصوص نفوذ در قلب ها چنين می نويسد:

در نبرد نرم، منطق و عقانيت سياسی و سخنان حكمت آموز است كه 
در قلب ها نفوذ می كند و نيروی دشمن را می كاهد. اين منطق ما در سی 
سال اخير بوده كه امروز در كش��ورهای عربی و منطقه خاورميانه بيش 
از پيش گسترش يافته و در حال تسخير همه  قلوب و ذهن های مستعد 
است. وقتی يك چنين قدرتی داريم، بحث فحاشی يك مقوله منتفی و 

يك بيراهه در مسير رسيدن به اهدافمان محسوب می شود.2

قدرت نرم و ايجاد وحدت در بين مسلمانان
از ديگر محورهای اثرگذار در حوزه قدرت نرم، وحدت و وحدت آفرينی است كه می توان 
به جرئت گفت قدرت ايجاد وحدت و تأثير آن بر ميزان پيروزی ها از درجه اهميت بسيار 

1. صحيفه امام، ج14، ص180-181. 
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=11778  ،2. كاظم انبارلويی
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باال و تعيين كننده ای برخوردار اس��ت. علت اين توجه و اهمي��ت برای وحدت به تأكيد 
خداوند متعال در قرآن و س��فارش پيامبر اكرم)ص( و بزرگان دين برمی گردد. آنجا كه 

خداوند متعال وحدت را حول محور ريسمان الهی ترسيم می فرمايد: 
واعتصموا بحب��ل اهلل جميعا و ال تفرقوا …و همگی 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 دل های 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 نشانه های خود را برای شما روشن می كند باشد 

كه شما راه يابيد.1 
نكته ديگری كه در اين آيه كامًا مشهود است و ش��ايد بتوان گفت دليل دومی برای 
اهميت وحدت شمرده می شود ايجاد الفت قلبی بين ايمان آورندگان است. وجود ارادت 
قلبی بين افراد در پيش��برد اهداف و ايجاد وحدت بسيار مهم و اثرگذار است. اما يكی از 
مؤلفه ها و اقدامات محوری كه در سه سطح راهبردی، عملياتی و تاكتيكی مورد استفاده 
دشمن قرار می گيرد شكستن وحدت است كه ترجمان آن در وجه سلبی، ايجاد تفرقه 
است. اين موضوع در هميشه تاريخ انسان ها و در همه جوامع بر برهم زدن اتحاد به جهت 
كسب منافع مورد استفاده بوده و هست. اما بيشترين استفاده از راهبرد و عمليات ايجاد 
تفرقه و شكستن وحدت در دوره های مختلف، عليه مس��لمانان صورت پذيرفته است؛ 
به خصوص طی س��ه دهه بعد از پيروزی انقاب اس��امی برای تحقق تفرقه، طرح های 
فراوانی به صحنه عمل تبديل شده اس��ت. »در كجای جهان اسام است كه دست های 
خائن درصدد ايجاد تفرقه و اختاف نباش��ند؟ و در كجاست كه مغزهای پليد طراحان 
استكباری، ساده دالن و ضعيفانی را پيدا نكرده باشند كه در خدمت هدف هايشان قرار 
بگيرند؟ هدف نزديك و گام بزرگ ما عبارت از ايجاد وحدت بين طوايف و مذاهب اسامی 
و گروه های مسلمان است.«2 در اين بخش چون نظر بر اهميت وحدت در بين مسلمين 
و جنبه ايجابی آن است كمتر وارد بخش س��لبی آن می شوم. اما آنچه مسلم است يكی 
از اثرگذارترين ابعاد نرم و فرهنگی انقاب اس��امی ايجاد تقويت و ترغيب وحدت بين 
مس��لمانان با توجه به تكثر مذه��ب و از طرفی تنوع قومی مي باش��د. وحدت مقوله ای 
است كه رهبران انقاب اسامی بسيار بر آن تأكيد و آن را به صورت عملی هم پيگيری 

1. قرآن كريم، 103/3. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان خارجی مراس��م دومين س��الگرد ارتحال امام خمينی)ره(، 

 .1370/3/15
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نموده اند. »ما معتقديم كه اسام، وحدت مسلمين و 
اتحاد نيروهای مؤمن به خدا و موحد را يكی از فرايض 
قرار داده اس��ت.«1 برگزاری ده ها كنفرانس، نشست، 
گردهمايی تحت عنوان وحدت و نامگذاری هفته ای 
به نام »هفته وح��دت« و همچنين كنفرانس وحدت 
اسامی، ناشی از اهميت وحدت و كاركرد مؤثر آن در 
پيشبرد اهداف انقاب و اسام و خنثي سازی طرح ها 
و برنامه های تفرقه افكنانه دشمنان محسوب می شود. 
»]با[ وحدت بود كه توانستيم بر دشمنان پيروز شويم 

و هيچ مسئله ای نبايد باعث ش��ود كه اين وحدت كلمه از ميان برود كه به نفع دشمنان 
ماست.«2

رهبر بزرگ انقاب در فرازهای مختلفی از بياناتشان با قشرها يا شخصيت ها در داخل 
و خارج و همچنين در پيام های بسيار پر مغز خود به اهميت و ارزش وحدت و تحقق آن 

پرداخته است كه می توان برخی از آنها را آورد: 
اميدوارم كه با همه قشرها خصوصاً شعوب ]ملت ها، مردمان[ اسامی 
ما با برادری رفتار كنيد؛ و همه دولت های اسامی با همه خوشرفتاری 
كنند و بايد به يكديگر دست برادری بدهند تا دست اجانب كوتاه باشد.3

همه گرفتاری مسلمين از اين اختافاتی است كه بينشان هست و اين 
اختافات موجب اين شده اس��ت كه هر طايفه ای با طايفه ديگر مقابل 
باشد و اسام در مقابل اين مطلب ايستاده است و دعوت به وحدت كلمه 

می كند و دعوت به اسام، كه سلم است در مقابل حق.4 
خلف صالح حضرت امام نيز از ابعادی ديگر به موضوع وحدت پرداخته و موشكافانه آن 

را مورد ماحظه قرار داده است. ايشان معتقدند:
امروز مسئله وحدت برای مسلمين يك نياز قطعی است... وحدت امر 
پيچيده ای است؛ ايجاد اتحاد يك كار پيچيده است. اتحاد بين ملت های 

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان خارجی مراس��م اولين س��الگرد ارتح��ال امام خمينی)ره(، 
 .1369/3/16

2. صحيفه امام،  ج7، ص116. 
3. همان، ج9، ص208. 

4. همان، ج15، ص489. 

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 دست نشانده 
در آن- خود مردم آن کشور 
را تسخیر می کنند و از طریق 
تصرف قلب ها و تسلط بر ذهن ها 

حکومت مي کنند
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اسامی، با اختاف مذاهب می سازد، با اختاف شيوه های زندگی و آداب 
زندگی می سازد، با اختاف فقه ها می سازد. معنای اتحاد بين ملت های 
اسامی اين است كه در مسائل مربوطه به جهان اسام، همسو حركت 
كنند، به يكديگر كمك نماين��د و در داخل اين ملت ها، س��رمايه های 
خودش��ان را عليه يكديگر به كار نبرند... علما در اين زمينه، برای انجام 
وحدت و فراهم ك��ردن مقدمات وحدت وظيفه بزرگ��ی دارند؛ نه فقط 

علمای يك طرف، بلكه علمای هر دو طرف.1
ايش��ان توجه دش��من به شكس��تن وحدت را از تاش های مهم آنان دانسته و تأكيد 

نموده اند:
يقيناً بايد معتقد باش��يم كه از س��وی دشمنان اس��ام، سخت ترين 
تاش ها و پيچيده تري��ن توطئه ها عليه اين وح��دت و اتحاد در جريان 

است.2

قدرت انقالب در تقويت شجاعت جوانان و مردم در جهان اسالم 
برای مبارزه با ظلم و س��تم بيدادگران در كنار ايمان و روحيه انقابی نياز به شجاعت 
می باشد. شجاعت همان ويژگی بارز امام است كه در كنار ساير خصوصيات بارز ديگر آن 
را به خوبی و شايس��تگی دارا بود. امام ضمن اينكه خود چنين مشخصه ای داشت سعی 
كرد تا روحيه نترسيدن و شجاعت توأم با ايمان را در امت مسلمان ايران و جهان اسام 
هم به وجود آورد كه چنين ش��د؛ يعنی مردم ايران در تبعيت از امام خويش، س��ه دهه 
در مقابل جبهه استكباری ايستادگی كردند و اين ايس��تادگی كه قبل از انقاب شروع 
شده بود به پيروزی انقاب ختم شد و بعد از پيروزی انقاب هم خود را در تسخير النه 
جاسوسی امريكا، هشت س��ال دفاع مقدس، تهديدات فرهنگی- سياسی، تحريم های 
اقتصادی و جنگ روانی عليه فناوری صلح آميز هس��ته ای به نمايش گذاش��ت. همين 
موفقيت ها نتيجه شجاعت و ايستادگی امام و امت بود كه به قدرتی تبديل شد از جنس 
نرم كه توانس��ت بر جوانان، رهبران، علما، نخبگان و مردم در كشورهای مسلمان و غير 
مس��لمان تأثير بگذارد و آنان را به س��وی ايس��تادگی در مقابل ديكتاتورها و طواغيت 
رهنمون شود؛ و اين مهم چيزی نبود جز به بركت شجاعت و ايستادگی شهيدان انقاب 

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام و ميهمانان خارجی شركت كننده در كنفرانس 
بين المللی وحدت اسامی ، 1374/5/24. 

2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با ميهمانان شركت كننده در كنفرانس وحدت اسامی ، 1368/7/24. 



69
91

ار 
 به

31 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور
ن 

جها
در 

ی 
ام

ی اس
دار

ر بي
ن ب

ير آ
و تأث

ی 
ام

ب اس
قا

رم ان
ت ن

در
ق

اسامی در مقاطع مختلف انقاب. 
اگر اين ش��هيدان عزيز نمی بودند 
و چنانچ��ه اين مردم مؤم��ن در اين 
منطقه، سد راه دش��من نمی شدند، 
سرنوش��ت اي��ران عزيز و اس��امی 
چيز ديگری می ش��د. امروز و فردا و 
فرداها اين ملت و اين كشور، مرهون 
فداكاری ش��هيدان عزيزی است كه 
اين منطقه عظيم را با جس��م و جان 

خود محافظت كردند، استقال كش��ور را حفظ كردند و عزت اين ملت 
را حفظ كردند. من در اين منطقه، مردمی را دي��دم كه عمر خود را در 
همين منطقه گذرانده بودند- برادران و خواهران عرب- و با ش��جاعت، 
با جانفشانی و وفاداری خود به اسام و ايران عزيز آنچنان ايستادگی اي 
كردند كه همه محاسبات دش��من بعثی و پشتيبانان خارجی او غلط از 

آب درآمد.1
آنچه به مردم به عنوان مخاطب عام روحيه ايستادگی می دهد شجاعت رهبران است 
كه می تواند توانايی ها را چند برابر كند؛ به ويژه آنكه شجاعت همراه اعتقاد و ايمان باشد؛ 

آنگاه هر مانعی را از سر راه برخواهد داشت و اين اتفاق در جهان اسام افتاد. 
اكنون كه به بركت فداكاری مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در 
برخی از نقاط دنيای اسام، بيداری اسامی امواج خود را گسترش داده 
و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بس��ياری از كشورهای اسامی به 
ميدان آورده و چهره  غدار سلطه طلبان برای بسياری از سياستمداران و 
زمامداران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگر سردمداران استكبار در 
پی ترفندهای تازه برای ادامه و تحكيم سيطره خود بر دنيای اسام اند.2

ملت فلسطين جزء اولين گروه هايی بودند كه از شجاعت امام و مردم ايران كه انقاب 
عظيم اسامی را به پيروزی رسانده بودند الگو گرفتند و شروع به حركت كردند و فضای 
مبارزه را تغيير دادند. همي��ن حركت و الگوگيری منجر به بي��داری در حوزه مهمی از 

1. بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حميديه و هويزه و كاروان های 
راهيان نور در منطقه  دهاويه، 1385/1/5. 

2. پيام مقام معظم رهبري به حجاج بيت اهلل الحرام، 1384/10/19. 

اولین  جزء  فلسطین  ملت 
گروه هایی 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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جهان اسام گرديد. 
امروز دنيای غرب و امريكا و سياست سازان تفكر غربی- صهيونيست ها 
و محافل س��رمايه دار غربی- خ��وب می دانند كه حرك��ت عظيم ملت 
فلسطين ناشی از گرايش آنها به اسام اس��ت. چون محور را اسام قرار 
داده اند، شجاعت پيدا كرده اند و به معنای واقعی كلمه دل به مجاهدت 
داده اند. هر جا ملتی اين روحيه را پيدا كند، هيچ قدرتی- قدرت نظامی 
و غير نظامی- قادر به برخورد با آنها و س��ركوب آنها نخواهد بود؛ اين را 
خوب می فهمند. قضايای دنيای اسام، همه مؤيد اين واقعيت است. اين 
يك واقعيت مسلم است كه امروز بيداری اسامی بلكه نهضت اسامی 
در دنيای اسام يك حقيقت روشن اس��ت؛ هيچ كس نمی تواند اين را 

انكار كند.1 
قدرت نفوذ امام خمينی كه به طور يقين نش��ئت گرفته از ايمان اس��توار و ش��جاعت 
مثال زدنی اش می باش��د توانس��ت ملت های خفته و خاموش عصر فراموشی دين را به 
هوشياری برساند و پتانسيل نهفته آنان را بارور سازد و از آنان ملت شجاعی تحويل جهان 

اسام بدهد كه نمونه بارز آن مردم و جوانان لبنانی هستند. 
و اما لبنان... و م��ا ادراك ما لبنان... لبنان به بركت همت و ش��جاعت 
مردم خود درخشيد. دشمن به غلط پنداش��ته بود كه با حمله به لبنان 
ضعيف ترين حلقه كش��ورهای منطق��ه را هدف ق��رار می دهد و طرح 
وهم آلود خاورميانه دلخواه خود را كليد می زند. دشمن، يعنی امريكا- 
اسراييل، از صبر و هوشمندی و دالوری ملت لبنان غافل بود؛ از توانايی 
بازوان ستبر لبنان غافل بود؛ از س��نت الهی»... كم من فئه قليله غلبت 

فئه كثيره باذن اهلل و اهلل مع الصابرين« غافل بود.2
از پيامدهای شجاعت و نترسيدن از قدرت های مادی و ايستادگی در مقابل جبهه كفر، 
تشكيل جبهه عظيم مقاومت است كه به دنبال خود بركت فراوانی نصيب مسلمانان و 

غير مسلمانان نموده است. 
اكنون مس��تكبران طغيانگر بدانند كه با خشونت و درندگی نخواهند 

1. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مس��ئوالن و كارگزاران نظام به  مناس��بت مبعث فرخنده  پيامبر مكرم 
اسام، 1384/6/11. 

2. پيام تبريك مقام معظم رهبري به حجت االسام والمسلمين سيد حسن نصراهلل به مناسبت پيروزی مقاومت 
اسامی، 1385/5/26. 
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توانس��ت فروغ بيداری روزافزون اس��امی را خام��وش كنند. مقاومت 
قهرمانانه ملت فلسطين و شجاعت حيرت برانگيز مرد و زن و پير و جوان 
آنان در برابر صهيونيست های خون خوار،  گواه زنده اين مدعاست. فرجام 
اين درگيری، پيروزی حق بر باطل است؛ همچنان كه فرمود: ...فانتقنها 

من الذين اجرموا و كان حقا علينا نصر المومنين.1
از نتايج الگوگيری جوانان مسلمان، نقش آفرينی جوانان حزب اهلل لبنان است كه كسی 
در تأثيرپذيری آنان از امام، رهبری و انقاب اسامی ترديد ندارد. جوانانی كه با مقاومت 
خود شگفتی آفريدند؛ يعنی كاری كه ارتش های سه كشور عربی، در مقابل رژيم اشغالگر 

نتوانستند بكنند موفق به انجام آن شدند.
ديديد در جنگ س��ی و س��ه روزه، وزير خارجه امريكا گفت: اين درد 
زايمان منطقه خاورميانه جديد اس��ت! يعنی از اين حادثه يك موجود 
تازه ای متولد خواهد شد كه همان خاورميانه ای است كه امريكا دنبالش 
است. البته اين خواب آش��فته تعبيرش همانی بود كه بر سرشان آمد. 
ش��جاعت و بيداری و فداكاری و ايثار و جهاد جوان��ان مؤمن در لبنان، 
تو دهن نه فقط اس��راييل، بلكه تو دهن امريكا و همه پشتيبانانش��ان و 

دنباله روانشان زد. قضيه غزه هم از همين قبيل است.2
مورد ديگر از تأثيرپذيری مس��لمانان از جنبه های قدرت نرم انقاب اسامی، جوانان 
فلسطينی هستند كه طی سه دهه، انتفاضه ها را خلق كردند و اوج شجاعت خود را كه با 
الگوگيری از حزب اهلل و انقاب اسامی در جنگ 22روزه، ارتش تا بن دندان مسلح رژيم 
صهيونيستی كه از چهار محور دريايی، زمينی، هوايی و رسانه ای يورش آورده بودند را با 
شكست سختی مواجه ساختند و نشانی شدند از افتخار برای مسلمانان و به ويژه جبهه 

مقاومت كه در ادامه بيداری اسامی را تقويت و تسريع نمود. 
ارتشی كه قدرت فداكاری و شهادت طلبی شما، آن را بيست روز است 
پای در گل در پش��ت دروازه های غزه به خفت افكنده همان اس��ت كه 
ظرف شش روز بخش های عظيمی از سه كشور عربی را زير سيطره خود 
در آورد. به ايمان و توكل خود، به حسن ظن خود به وعده الهی، به صبر 
و شجاعت و فداكاری خود بباليد كه امروز همه مسلمانان به آن می بالند. 

1. پيام مقام معظم رهبري خطاب به امت بزرگ اسام در پی حمات وحشيانه رژيم صهيونيستی، 1386/12/12. 
2. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دی، 1387/10/19. 
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جهاد ش��ما تا امروز امريكا و رژيم صهيونيست و 
حاميان آنان و سازمان ملل و منافقان امت اسامی 

را رسوا كرده است.1
در باب قدرت نرم انقاب اسامی محور و بحث 
بسيار اس��ت اما به ناچار بخش اندكی از محورها 
در مقاله طرح ش��د. فقط برای ط��رح موضوع به 
اش��اره به مواردی همچون جاي��گاه ژئوپلتيك و 
ژئواس��تراتژيك مه��د انقاب اس��امی كه محل 
تاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آس��يا به عنوان محل زندگی بيش از 
يك سوم جمعيت جهان و پل ارتباطی ميان سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا می باشد، اشاره 
می گردد و همچنين محورهای مهمی چون نهضت نرم افزاری، رشد علم، فناوری های 
نوين، پيشرفت های پزشكی، نانو فناوری، پيش��رفت در تكنولوژی صلح آميز هسته ای، 
سرعت گرفتن رشد علم جمهوری اسامی به 11 برابر ميانگين جهانی، دستيابی به فضا 
و تكنولوژی هوافضا و ماهواره، خودكفايی در تجهيزات نظامی، موفقيت های پی در پی 
سياس��ی، امنيتی و اقتصادی به ويژه در مقابل امريكا قابل بررسی می باشد كه هر كدام 
ضمن خنثی نمودن ترفندها، به تنهايی به قدرت نرمی برای انقاب اسامی تبديل شده 

است كه می تواند بر ديگر ملل تأثير الگويی بگذارد. 

نتايج تأثير قدرت نرم انقالب اسالمی در جهان 
بخش��ی از نتايج و پيامدهای تأثير انقاب در دنيا را می توان از زبان ولی امر مسلمين 

تصوير نمود كه فرمودند:
... رژيم صهيونيستی كه غده سرطانی در دل كشورهای اسامی است 
و تا آن روز يك چهره شكست ناپذير از خود نشان داده بود و خيلی ها در 
دنيای اسام باور كرده بودند كه رژيم صهيونيستی شكست ناپذير است، 
از دست جوانان مسلمان س��يلی خورد؛ انتفاضه های فلسطينی شروع 
ش��د، ضربه های پياپی بر رژيم غاصب وارد شد؛ چه در انتفاضه اول، چه 
در انتفاضه اقصی ، چه در شكست و عقب نش��ينی نه سال قبل از لبنان، 
چه در جنگ سی و س��ه روزه و چه... در جنگ بيست و دو روزه با مردم 

1. پيام مقام معظم رهبري به اسماعيل هنيه نخست وزير دولت قانونی حماس، 1387/10/26. 

قدرت نفوذ امام خمینی که به طور 
یقین نشئت گرفته از ایمان استوار 
و شجاعت مثال زدنی اش می باشد 
توانست ملت های 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
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مظلوم غزه؛ همه اينها ضرباتی بود كه بر رژيم صهيونيس��تی وارد شد. 
اين در حالی است كه آن روزی كه انقاب اس��امی به پيروزی رسيد، 
رژيم صهيونيستی از نظر دولت های مس��لمان و ملت های مسلمان، به 
خصوص ملت های عرب، يك رژيم شكس��ت ناپذير به حس��اب می آمد. 
اين موجب شد كه رژيم صهيونيستی عجالتاً شعار از نيل تا فرات را كنار 
بگذارد و به دست فراموشی بسپرد. ملت های مسلمان- از آفريقا تا شرق 
آسيا- به فكر ايجاد نظام اسامی و حكومت اسامی افتادند با فرمول های 
گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهوری اسامی ما؛ اما به فكر 
حاكميت اسام بر كشورشان افتادند. بعضی از كشورها موفق هم شدند؛ 
بعضی هم آينده نويدبخشی در انتظارشان هست از حركت های اسامی.1

ايشان در بيستمين س��الگرد رحلت حضرت امام خمينی)ره( كه بخشی از مخاطبان، 
ميهمانان خارجی بودند ضمن تأكيد بر تحقق بيداری عمومی مس��لمانان، پيامد آن را 
تغيير موضع غرب در مقابل مسلمين برش��مرده و آن را نتيجه ايستادگی و جانفشانی 

مردم دانستند. 
من همين جا ب��ه ملت های مس��لمان عرض می كنم اگر امروز ش��ما 
می بينيد كه لحن دنيای غرب در برابر ش��ما نرم تر ش��ده است، اين در 
نتيجه همين بيداری عمومی و ايستادگی در دنيای اسام است. وعده 
بی تخلف خداوند كه پيروزی مؤمنان را وعده كرده اس��ت، تحقق پيدا 
نمی كند مگر در صورتی كه مؤمنان ايس��تادگی كنند، پافشاری كنند، 
جانفش��انی كنند. همان مقداری كه اين ايس��تادگی ديده ش��د، ورق 
برگشت؛ دنيای اس��ام در مقابل غرب از آن حالت تحقيرشدگی خارج 

شد.2
بيداری اسامی در پی تأثير انقاب اس��امی به وجود آمد و اين بيداری موجب شد تا 

نگرش غرب به جهان اسام تغيير پيدا كند و ديگر چون گذشته به مسلمانان ننگرند. 
در گذشته دنيای سلطه و قدرتمندان س��لطه گر نسبت به كشورهای 
اس��امی به طور دلخواه تصميم گي��ری می كردند؛ نه نظ��ر ملت های 
مسلمان و نه نظر دولت های اسامی را حتی سؤال هم نمی كردند. اگر 

1. بيانات مقام معظم رهبري در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينی)ره(، 1388/3/14. 
2. همان. 
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نفت داشتند، برای نفتشان؛ اگر بازار داشتند، برای بازارشان برنامه ريزی 
می كردند، تصميم می گرفتند و آن تصميم بايد عمل می شد. با بيداری 
دنيای اسام اين وضعيت تا حد زيادی تغيير پيدا كرد. مسلمان ها بايد 
اين تجربه را در همه دنيای اسام به عنوان يك تجربه موفق و مغتنم قدر 
بدانند و راه خودشان را بر اس��اس او تنظيم بكنند. آنچه ملت ها را عزيز 

می كند، سربلند می كند، ايستادگی آنهاست.1
از ديگر پيامدهای انقاب اسامی در جهان به ويژه در بين مسلمانان، احياء ملت هاست 

كه با الگوگيری از ملت ايران و جوانانش پديد آمده است. 
تا قبل از انقاب اسامی، ملت فلسطين هميشه در جا زدند، هميشه 
عقب رفتند. ملت های اسامی كه جوان هايی در بين آنها بودند كه يك 
مقدار احساسات داشتند، گرايش های چپ پيدا كردند كه با فرو ريختن 
اردوگاه های چپ همه چيز تمام شد. اما انقاب آنها را احيا كرد؛ ملت ها 
را بيدار كرد. اگر يك نگاهی به صحنه پيرامون خودمان و دنيای اسام 
بيندازيم، اين معنا كامًا روشن می شود. تا االن هم ملت ايران الگو بوده 
است. اما آن روزی كه شما جوان ها، شما استعدادهای درخشانی كه تمام 
سرزمين كشور ما را پوشانده ايد، بتوانيد اين استعدادها را ان شاءاهلل به 
منصه ظهور برسانيد، اين ملت به يك الگوی عملی برای كشورهايی كه 
زير ستم هستند، تبديل خواهد شد؛ اين خيلی مهم است. كليد سعادت 
خود اين ملت و كليد سعادت ملت های ديگر در دست ملت ماست؛ در 
دست شما جوان هاست و دش��من اين را می داند؛ دش��من اين نكته را 
دريافته؛ لذا سعی می كند اين ملت را از ادامه راه خودشان منصرف كند.2

ظهور و بروز دين، ايمان و اعتقاد الهی نتيجه و ثمره پربهای انقاب اسامی است كه در 
اثر اطاعت امت از امام خويش در ايران اسامی تحقق يافت و به يمن مجاهدت عده ای و 
اراده و مشيت الهی در سراسر عالم منتشر شد. »شما با عمل خودتان، عنصر دين، ايمان، 
عدالت و صدق را در معادالت جهانی وارد كرديد، در حالی كه صداقت و راس��تگويی در 

معادالت سياسی دنيا گمشده است.«3 

1. همان. 
2. بيان��ات مقام معظ��م رهبري در ديدار با قش��رهاي مختل��ف مردم آذربايج��ان به مناس��بت روز 29بهمن، 

 .1386/11/28
3. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم استان سمنان، 1385/8/17. 
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با نگاه به حوادث و تحوالت اين سال ها می توان قاطعانه بيان كرد كه بيداری اسامی 
محقق ش��ده اس��ت. چه بخواهند و چ��ه نخواهند و اين ح��رف موافقان نيس��ت بلكه 
دشمن ترين دشمنان انقاب اسامی يعنی سران رژيم آدم كش اسراييل به آن اعتراف 
دارند و آرزو دارند كه چنين اتفاقی كاش نمی افتاد. موش��ه يعالون وزير سياس��ت هاي 

راهبردي )امور استراتژيك( اسراييل در اين خصوص چنين می گويد:
ما خيلي دلمان مي خواس��ت كه انقاب هاي منطقه ي��ك بهار عربي 
باشد و در ابتدا خيلي هم خوشحال ش��ديم اما آن طور كه در روند امور 
مي بينيم، بهره برداران اصلي از اين خيزش ها اسام گرايان هستند و بهار 

عربي بيشتر يك زمستان سخت اسامي براي ماست.1
و اما س��خن آخر عالم گير ش��دن انقاب اس��امی اس��ت كه بايد آن را با جان و دل 

پاسداشت. 
امروز پيام انقاب اسامی در سطح، گسترده و در عمق، ريشه  گرفته 
است. امروز ملت هايی كه به ش��ما ملت ايران با چشم اعجاب و تحسين 
نگاه می كنند، فقط به ملت های همسايه منحصر نمی شوند؛ ملت هايی 
كه بزرگان نظام جمهوری اسامی و مسئوالن و رؤسای ما را مورد عشق 
و محبت خود قرار می دهند، فقط به همين اطراف ما منحصر نمی شوند؛ 
آوازه انقاب اسامی و ايستادگی ملت ايران و پايبندی اين ملت به اصول 

و ارزش های خود، مناطق بسياری از دنيا را فرا گرفته است.2

نتيجه گيري
بيداری اسامی نتيجه باشك تأثيرگذاری انقاب اس��امی در بين مسلمين جهان 
است. انقابی كه در نوع خود در بين كليه تحوالت اجتماعی و انقابی بعد از صدر اسام 
بی نظير به شمار می رود. فراز و نشيب انقاب اسامي، ش��اخص ها، مؤلفه ها و اقدامات 
محوری آن به ويژه تدبير و مديريت رهبران آن جبهه ای را در جهان گشود كه آزادگان 
و معتقدان و مبارزان به آن روی خوش نش��ان داده و به آن به چش��م بصيرت نگريسته 
و از آن الگو گرفته و به مس��ير آن رهنمون ش��دند. اين الگوگيری و آن تأثير در كام و 
اعتراف دوست و دشمن متجلی است. به شهادت بسياری از تحليل گران و انديشمندان 

 http://www.kayhannews.ir/910114/2.htm#other209 / 201721. كيهان، دوشنبه 1391/1/14، ش
2. بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1387/1/1. 
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باد اسام و كفر بيداری اس��امی كه نوعی آگاهی 
بازگشت به اصل اسامی است بر اثر انقاب اسامی 
تحقق يافته اس��ت و ما بر آن شديم تا شمه اي ناچيز 
از محورهای قابل بحث درباره انقاب اس��امی را به 
رشته تحرير درآوريم؛ و در بخشی تحت عنوان قدرت 
نرم انقاب اسامی كه به اعتقاد انديشمندان داخلی 
و خارجی كه جنس انقاب را فرهنگی و نشئت گرفته 
از قدرت نرم اسام می دانند بدان پرداختيم؛ و در آن 
به اهميت رهبری امام خمينی و تأثير شگرف آن به مثابه قدرت نرم اثرگذار بر بيداری 
اسامی اشاره كرديم؛ و قدرت نرم انقاب اسامی و تأثيرش بر هويت يابی مسلمانان و 
قدرت مردمی بودن انقاب اسامی و تأثيرش بر تحوالت جهان اسام را بررسی نموديم 
و در ادامه اس��ام ناب و ايدئولوژی مذهبی انقاب را قدرت نرم تأثيرگذار بر مسلمانان 
بيان كرديم. به مؤلفه مهم پيروزی انقاب اس��امی با دس��ت های خالی و تأثير الگويی 
آن بر مردم منطقه پرداختيم و قدرت نرم انقاب را در ترويج مفاهيم دينی و قرآنی بعد 
از انقاب و نقش آن در بيداری اس��امی با اهميت تلقی نموده و تأثير انقاب بر قلب ها 
را با توجه به قدرت نفوذ بر قلوب و تأثيرش بر بيداری اس��امي تبيين نموديم و وحدت 
مسلمانان را از نتايج بسيار مهم انقاب دانستيم و نتيجه ايجاد وحدت در بين مسلمانان 
را در بيداری آنان نقش آفرين و ق��درت انقاب در تقويت ش��جاعت جوانان و مردم در 
جهان اسام را نيز به عنوان محورهای قدرت نرم انقاب اسامی قيد كرديم و در پايان 
فرازهايي از سخنان حضرت امام و رهبری را در خصوص نتيجه بيداری و انقاب اسامی 

بيان كرديم. 

فراز و نشیب انقالب اسالمي، 
شاخص ها، مؤلفه ها و اقدامات 
محوری آن به ویژه تدبیر و 
مدیریت رهبران آن جبهه ای 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


