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بهزاد قاسمي1
چکيده

هدف اين پژوهش تبيين نگاه امام خمينی)ره( به مس��ائل و چالش هاي جهان اسام 
و تمدن اسامی در نيم قرن اخير اس��ت. پژوهش حاضر ضمن بررسي نگاه امام)ره( به 
مشكات جهان اسام از بعد نظری و عملی، چگونگي اوضاع جهان اسام بعد از انقاب 
اسامي را تبيين كرده و الهام بخشي انقاب در آينده تحوالت كشورهاي اسامي را نشان 
مي دهد. سؤال اصلی مقاله اين است كه چالش های اساسی جهان اسام از ديدگاه امام 
خمينی)ره( كدام اند؟ و انقاب اسامی چه تأثيری در فرآيند كنونی و آينده جهان اسام 
خواهد گذاشت؟ بر اساس برخي يافته هاي پژوهش توسعه تمدن اسامی در عصر حاضر 
از طريق توليد و بازتوليد هنجارهاي فرهنگي صورت مي گيرد. به نظر می رسد تحوالت 
امروزين غرب آسيا و شمال آفريقا متأثر از حركت و انديشه امام خمينی)ره( است. چون 
امام به خوبی نشان داد امت اسامی با تكيه بر فرهنگ ديني خود، ساز و كاری مناسب 
در عرصه جهان در اختيار دارد. امروزه تجسم واقعي از تأثير و الگوگيري از مدل انقاب 

1. دانشجوي دوره دكتري تاريخ انقاب اسامي و پژوهشگر 

مسئله شناسي چالش های اساسی جهان اسالم
 از نظرگاه امام خمينی )ره( 

»با نگاهي به مسائل كنوني خاورميانه« 
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اسامي در خيزش هاي مردمي منطقه بيانگر اين موضوع بوده، و نشان از اين دارد كه بار 
ديگر تاش براي تعيين سرنوشت به دست مردم صورت گرفته  است؛ جنبش هاي اخير 
ملت هاي خاورميانه را بايد به مثابه درخواست هاي سياسي دانست كه در انقاب مردم 
ايران در س��ال 1357 تجلي كرد. ولي امروزه عاوه بر اين كه مسائل و مشكات جهان 
اسام وجود دارد بلكه از پيچيدگي خاصي نيز برخوردار است. اين مسائل نياز به شناخت 

دقيق و عميق از واقعيت ها دارد تا راهبردي مناسب در اين باره ارايه شود. 
كليدواژه ها: مسئله شناسی، امام خمينی)ره(، جهان اس��ام، تمدن اسامی، انقاب 

اسامي، خيزش های خاورميانه.

مقدمه
بر اس��اس نگاه و انديشه سياس��ی امام خمينی)ره(، تغيير و تحول بنيادين در جوامع 
اسامی و آزاد كردن مسلمانان از واگرايی، بدون برنامه ريزی اساسی، بنيادين و ريشه دار 
امكان پذير نيست؛ زيرا وضعيت كنونی جهان اسام، معلول شرايط و عوامل بسياری از 
جمله انحطاط فكری، فرهنگی و اعتقادی مسلمانان و سلطه قدرت های استعمارگر بر 
آنان است؛ اس��تعمارگرانی كه همواره در جهت مسخ هويت فكری و فرهنگی امت های 
اس��امی و نيز غارت منابع زيرزمينی آنان گام برمی دارند. رهايی از اين وضعيت و نيل 
به وضعيت مطلوب و آرمانی تنها در پرتو زدودن ريش��ه های انحطاط فكری، فرهنگی و 
عقيدتی امكان پذير است. اين امر، بيش از پيش، ضرورت بسيج همه امكانات ملت ها و 
دولت های اسامی را تحت يك استراتژی مش��خص و فراگير روشن می سازد. بنابراين 
جهان اسام به عنوان مجموعه ای واحد، كه دارای سوابق تاريخی، فرهنگی، عقيدتی و 
سياسی مشترك هستند می بايد بازگشت به اصالت تاريخی و فرهنگی را سرلوحه حركت 
خود قرار داده، و مؤلفه های هويت دينی و ملی را به خوبی شناسايی و درونی نمايند. امام 
خمينی)ره( اثبات نمودند كه اس��ام، به معنای واقعی كلمه، جهانی است، ولی از نظر 
بعضی اسام شناسان غربی، جهانی بودن اسام، بيشتر ابهام انگيز و پر از مسائل پيچيده 
و حتی ترسناك است؛ تا حاكم بودن يك تفكر منسجم بر آن. با وجود اين مشخص است 
كه جهانی بودن اسام پديده ای بدون وابستگی به زمان و مكان است. اين تفكر از آن برهه 
نقش محوری يافت كه انقاب ايران را از صحنه جدال های تعصبی و تجارب تئوری های 
سياس��ی نظريه پردازان، خارج نموده و به راه و رس��الت تاريخی خود، كه بهره مندی از 
تمدن اسامی است هدايت نمود؛ تا آنجا كه مس��لمانان توانستند انقاب مردمی خود 
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تحت رهبری دينی را به مرحله حقيقی در رهايی از س��لطه حكومت برسانند.1 يكی از 
اساسی ترين نيازهای نظام اس��امی امروز تبديل كردن مفاهيم كلی برگرفته از قرآن 
كريم و سنت به مفاهيم كاربردی و عملياتی است. به بيان ديگر مفاهيم نظری بايد امكان 
تبديل به ضرايب كمی را پيدا كنند تا بتوان از كارآمدی مدل سازی اسامی برای برپايی 
تمدن نوين اسامی نويد داده شود. بنابراين برای طراحی تمدن اسامی وجود يك مدل 
كارآمد بسيار ضروری است. كارويژه های اصلی برای تحقق فرمان الهی درباره طراحی 
مدل و چهارچوب نظام اسامی بر پايه سه مؤلفه در آرمان شهر اسامی بنا نهاده شده، كه 
عبارت اند از مدل توليد، معادالت كاربردی و مدل طراحی برنامه های اجرايی.2 حضرت 
امام)ره( راه جلوگيری از انحراف و از بين رفتن اسام و از بين بردن اتهام ها از اسام ناب 
را در مرحله اول، روشنگری نسل ها و سپس تشكيل حكومت اسامی و در نهايت اجرای 

احكام اسام و صدور آن به جای جای دنيا می داند. امام در اين مورد می فرمايند :
ما موظف ايم ابهامی را كه نسبت به اس��ام به وجود آورده اند برطرف 
سازيم، تا اين ابهام را از اذهان پاك نكرده ايم هيچ كاری نمی توانيم انجام 
دهيم. ما بايد خود و نسل آينده را وادار كنيم و به آنها سفارش كنيم كه 
نسل آتيه خويش را نيز مأمور كنند اين ابهامی را كه بر اثر تبليغات سوء 
چند ساله نسبت به اسام در اذهان حتی بسياری از تحصيل كرده های 
ما پيدا شده رفع كنند. جهان بينی و نظامات اجتماعی اسام را معرفی 
كنند، حكومت اسامی را معرفی نمايند تا مردم بدانند اسام چيست و 

قوانين آن چگونه است.3 
امام خمينی)ره( قبل از پيروزی انقاب اسامی همواره ملت های اسامی را به اتحاد و 
برادری و به استقال و بازگشت به هويت دينی و اسامی دعوت می كردند و در عمل نيز 
برای حركت جنبشی در احيای تفكر اسامی برای تشكيل حكومت ترديدی نداشتند و 
در سال 57 حكومت ظالم ستمگر را در ايران با حمايت ملت از صحنه سياسی سرنگون 
كردند و به تشكيل حكومت اس��امی اقدام نمودند. جمهوری اسامی اكنون توانسته 
است در همه احوال ملجأ مظلومان عالم و به عنوان ام القرای جهان اسام الگويی مدرن 

1. سفير اختر، »به ياد امام خمينی«، گزيده مقاالت همايش انديشه امام خمينی)س( در نگاه انديشمندان جهان، 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1383، ص48.

2. عبدالعلی رضايی، مهندسی تمدن اسامی؛ موانع و الزامات، قم، فجر واليت، 1388، ص123. 
3. مسعود معينی پور، »بررس��ی برخی علل و زمينه های بشری انقاب اس��امی از ديدگاه امام خمينی)ره(«، 

مطالعات انقاب اسامی، س4، 1387، ش12، ص135.
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از حكومت اسامی با پيام وحدت برای مسلمانان، استقامت و پايداری در مقابل استكبار 
باشد. بر اين اساس براي حل بسياري از مسائل و مشكات جهان اسام در انديشه امام 
و قانون اساسي به آنها برمي خوريم. در سياست خارجي جمهوري اسامي ايران بر پايه 
يك سري اصول و مباني بنا ش��ده اس��ت كه اين اصول و مباني راهنماي رفتار و كنش 
سياست خارجي جمهوري اس��امي ايران در عرصه بين المللي قرار مي گيرند. برخی از 
مهم ترين اصول سياست خارجی جمهوری اسامی ايران عبارت اند از: نفي سلطه گري 
و س��لطه پذيري، حمايت از مس��تضعفان و جنبش هاي آزادي بخش، حمايت و دفاع از 

مسلمانان، عدم دخالت در امور داخلي كشورها و احترام متقابل به ديگر كشورها. 
در اين باره گفتني است انديش��ه ش��كل گيری و تحقق امت واحده اسامی بر بنيان 
اعتقادی و ايدئولوژی اسامی، از ديرباز مورد اهتمام و تأكيد مصلحان دينی و پيشگامان 
نهضت اسامی قرار داشته است. استراتژی وحدت حول محوريت امت واحده اسامی، 
در انديشه سياسی- دينی حضرت امام)ره( از جايگاه بلندی برخوردار بوده است. رابطه 
عميق و همه جانبه اعتقادی و دينی ميان نهضت های اس��امی موجب شد كه حضرت 
امام)ره( از طريق ترويج و اش��اعه دكترين امت واحده اسامی، انقاب اسامی ايران را 
با نهضت های اسامی جهان پيوندی اس��توار و ناگسستنی بخشيده و تحقق اين ايده را 
كارسازترين استراتژی در مبارزه با جهان خواران و نيل به پيروزی عنوان نمايد. می توان 
گفت به هر ميزان وحدت و انسجام اجتماعی، سياسی، وحدت و همبستگی ملی درونی و 
نيز اتحاد جهان اسام در برابر دشمنان بيشتر باشد، جهان اسام با داشتن آرمان و اهداف 
مشترك، در مسيری واحد به سوی اهداف مورد نظر حركت خواهد كرد. ملتی كه دارای 
همبستگی ملی است و از وحدت و يك دلی بهره می برد به سادگي به اهداف متعالی نظام 

سياسی خويش دست خواهد يافت.1

نابساماني و چالش هاي اساسي کشورهاي اسالمي
مهم ترين و اولين ويژگي تمدن اس��امي اصالت و غناي فرهنگ اسام است. در اين 
تمدن قرآن مركز و نقطه اساسي علم و علم آموزي است. در مرتبه پس از قرآن، سخنان 
و تعاليم پيامبر كه از آن به سنت تعبير مي ش��ود، قرار دارد. پس از آن نيز تعاليم ائمه و 
بزرگان دين قرار دارد. در اين قس��مت به برخی از مشكات و نابسامانی های موجود كه 

1. داوود تاروديزاده و آذر تاجور، وحدت و همبستگی جهان اسام در انديشه سياسی امام خمينی)ره(، دانشگاه 
پيام نور، 1388، ج1، ص145. 
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گريبان گير جهان اسام و تمدن اسامی شده، اشاره می شود.
1. فرقه گرايی

شيوه سنتی بهره كش��ی از ملت ها پراكندن تخم نفاق ميان آنهاس��ت. در قرآن نيز به 
اين موضوع اشاره شده كه فرعون نيز از همين ش��يوه برای به برده كشيدن مردم دوره 
خود استفاده می كرد. فرعون و فرعونيان زمان نيز از همين شيوه در به بردگی كشاندن 
مس��لمانان بهره می جويند. امروزه فرقه های متفاوتی از جمله ش��يعه و سنی، حنفی و 
مالكی، وديوبندی و... در ميان مسلمانان ديده می شود. گرايش به مسئله فرقه گرايی از 
خواسته های امپرياليسم است كه از اين طريق جهان اسام را مجبوركند هويت اساسي 
خود را از دس��ت داده و به فرقه های مختلف گرايش پيدا كند. فرقه گرايی در پاكستان 
موجب كشته شدن صدها شخصيت مهم گرديده، ش��دت اين فرقه گرايی ها، به حدی 
رسيده كه به انفجار بمب، آتش سوزی و حمات انتحاری در مساجد به هنگام خواندن 
نماز انجاميده اس��ت و دولت مردان در مهار اين خطر ناتوان مانده اند و اگر چه بعضی از 
اعضای سازمان های فرقه گرا را دستگير و بعضی از اين سازمان ها از فعاليت منع و تعدادی 
از عامان، به اعدام محكوم شده اند اما تا به حال كسی در ارتباط با اين جرايم محاكمه 
نشده است. امام خمينی)ره( حامی اصلی اتحاد و دوستی ميان مسلمانان و ايجاد برادری 

ميان مكتب های فكری مختلف بودند:1 
تفرقه موجود در بين كشورهای مس��لمان يا از خيانت سران ممالك 
اسامی و يا از جهل و بی اطاعی آنان است. سنی و شيعه مطرح نيست، 
در اسام كرد و فارس مطرح نيست، در اسام همه برادر و با هم هستيم. 
يك دسته از مسلمانان س��نی، يك دسته حنفی و دس��ته ای حنبلی و 
دس��ته ای اخباری هس��تند، در يك جامعه ای كه هم��ه می خواهند به 
اسام خدمت كنند و برای اسام باش��ند، اين مسائل نبايد مطرح شود. 
ما همه برادر و با هم هستيم... اينها دليل اختاف نيست، ما نبايد با هم 
اختاف و يا يك تضادی داشته باش��يم. برادران شيعه و سنی بايد از هر 
اختافی احتراز كنند. امروز اختاف بين ما تنها به نفع آنهايی است كه 
نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و يا ساير فرق. آنها 
می خواهند نه اين باش��ند و نه آن. ما بايد توجه به اين معنی بكنيم كه 

1. زاهد زاهدی، »اسام و جهاني سازي«، گزيده مقاالت همايش انديشه امام خمينی)س( در نگاه انديشمندان 
جهان، همان، ص184.
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همه ما مسلمان هستيم و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم و بايد 
برای قرآن و توحيد زحمت بكشيم و خدمت كنيم.1 

به عقيده ام��ام خمينی)ره( وحدت، از جمل��ه عناصر مهم در نظام اس��امی با وجود 
گوناگونی نژادی و قوميتی ملت های مس��لمان اس��ت؛ چراكه تحقق پ��روژه عمومی و 
بزرگ اس��امی با وجود اختاف های مذهبی و قومی و نژادی ميسر نيست در حالی كه 
شايسته است اسام تمام ويژگی های اختصاصی اين ملت ها را در خود ذوب كرده، آنان 
را زير پرچم توحيد، متحد ساخته، به وحدت كلمه برساند تا مسلمانان همدل، يك دل 
و يك زبان و با يك موضع يكسان، رو در روی دش��منان به مقاومت بپردازند. زيرا تداوم 
تفرقه و جدايی بين مس��لمانان تهديد داخلی پيش روی مس��لمانان قرار داده، و آنان 
را در رويارويی با دش��منان خارجی ضعيف می س��ازد. در جايی ديگر حضرت امام)ره( 

می فرمايند: 
... اگر مس��لمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداش��ت اجانب بر آنها 
تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده است 

كه اجانب بر ما تسلط پيدا بكنند...2 
و يا می فرمايند: 

... آنچه كه بر سر مسلمين آمده است، از اين قدرت های بزرگ است و 
آنچه كه بايد اين مشكات را حل بكند، وحدت كلمه مسلمين است...3

امروزه نيز مقام معظ��م رهبری تأكيد دارند در دنيای اس��ام مهم ترين خطری كه ما 
را تهديد می كند تفرقه اس��ت. اين درس��ت همان نقطه ای اس��ت كه صهيونيست ها و 
امريكايی ها از آن زيان می بينند و همه تاش خود را عليه آن به كار انداخته اند. اختافات 
قومی، مذهبی، طايفه ای، سياسی و ارضی، همه تحريك شده دشمنان است. زمينه های 
اين گونه اختاف ها در بين خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت كرده ايم و آن زمينه ها را 
از بين نبرده ايم، آنها هم آمده اند از غفلت امت اسامی استفاده كرده اند و اين اختافات 
را تش��ديد كرده اند، و ما را به جان هم انداخته اند.4 امروزه دنيای اس��ام از افراط  گرايی 
دينی رنج می برد. زيرا اسام دين صلح، دوس��تی و گفت وگو است و با خشونت و ترور و 

1. صحيفه امام، ج12، ص259.
2. همان، ج6، ص83.

3. همان، ج15، ص518.
4. محمدرحيم عيوضی، »چالش های سياسی جهان اسام و آينده ايران«، دانش سياسی، 1387، س4، ش2، 

ص157.
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افراط گرايی مخالف است. افراط گرايی موجب تفرقه و تشتت بين مسلمانان خواهد شد؛ 
نمونه آن را در گروه هاي تكفيري در سوريه ش��اهد هستيم؛ و يا مي توان به جريان هاي 

القاعده، سپاه صحابه، لشكر جهنگوي و... اشاره كرد.
2. نابسامانی ها و چالش های ناشی از جهانی شدن

جهانی شدن چه در سطوح توليد و چه در سطح ابزار و روش ها، چالش های بی شماری 
را برای فرهنگ اس��امی با خود به همراه آورده اس��ت. در اين زمينه بايد اعتراف كنيم 
كه ما در روش هاي آموزشی و برخورد با مش��كات و پديده های نوين جهانی، هنوز هم 
به طور انفعالی عمل می كنيم. در مسئله جهانی ش��دن ابتكار عمل را در دست نداريم؛ 
روش پرداختن ما به مسائل، تكراری، سنتی و كند است و نوآوری در آن ديده نمی شود. 
ملت ها و جوامع اسامی از نفوذ فرهنگی غرب در رنج به سر می برند. چنانچه اين نفوذ و 
اين هجوم فقط فرهنگی بود ما می توانستيم چهارچوب آن را مشخص كنيم و گونه های 
آن را ثبت نماييم، ولی عاوه بر آن، شاهد نفوذ تبليغاتی و رسانه ای هستيم كه از طريق 
سينما، تلويزيون و ماهواره در هر خانه رخنه كرده است و اگر چنانچه تاكنون دست آن 
به همه خانه  و خانواده ها نرسيده چيزی نخواهد گذشت كه اكثريت خانواده ها را نيز در بر 
می گيرد. اين نفوذ رسانه ای می تواند به طور جدی افكار نسل آينده را دست خوش تغيير 
قرار دهد. با اينكه جهان اسام هنوز نتوانس��ته خود را با رسالت و گفتمان جهانی دين 
اسام به طور كامل وفق دهد و اختاف های فرقه ای، مذهبی و جغرافيايی هنوز هم در 
رفتار و روش ملت های مسلمان و جنبش های اسامی تأثيرگذار است، باز هم می بينيم 
كه هر گاه مسئله حمله به جهان اس��ام صورت می گيرد همه به يك باره متحد شده و 
موضع مشتركی از خود نشان می دهند، ولی اين امر متأسفانه زاييده يك لحظه آنی است 
و به مرحله برنامه استراتژيك مش��ترك و تأثيرگذار نمی رسد. برای مقابله با چالش ها و 
توطئه جهانی شدن فرهنگی، ملت های مس��لمان و نيروها و جنبش های اسامی، بايد 
سطح گفتمان خود را با هوشياری ارتقا بخشند تا به گفتمانی زيركانه و متناسب با حجم 
و سطح چالش ها و خطرات پيش  روی آنها تبديل گردد. با توجه به واقعيت های كنونی 
جهان اس��ام، به وضوح می توان دريافت كه نقش��ه و توطئه امريكا و جهان غرب برای 
تبديل جهان اسام به دولت های كوچك و رژيم های ساختگی دارای اختاف با يكديگر با 
موفقيت همراه بوده است. در همين راستا، امام خمينی)ره( پروژه اسامی و متمدنانه ای 
را برای مقابله فراگير با آنان ارائه داده اند كه بر پايه  اصولي اس��توار است. وحدت كلمه 
مسلمانان و برشمردن اتحاد به عنوان هدفی دائمی، مسئوليتی شرعی و آرمانی كه امام 
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خمينی)ره( به آن چشم دوخته بود، عبارت اند از:
- ايجاد اتحاد محك��م از طريق گام های حساب ش��ده ای كه از هم��كاری اقتصادی و 
همبستگی سياسی آغاز شده و به تأسيس بازار مشترك اسامی و انجام باالترين درجه 

هماهنگی برای رويارويی با استكبار امريكا و صهيونيسم جهانی منتهی می گردد.
- هم گرايی حكومت های كشورهای اسامی بر اساس برادری اسامی و ياری مظلومان 

و مخالفت با روش های استكباری و سلطه گرانه قدرت های بزرگ.
- توزيع عادالنه ثروت ها به گونه ای كه اخت��اف طبقاتی از ميان برود. اين اصل خود، 
شكل پيشرفته ای از مبارزه با شركت های احتكارگر و قدرت های استكباري و استعمارگر 

می باشد.
- برپاسازی روابط انسانی متعادل و عادالنه، بر اس��اس پرستش خدا و مساوات ميان 
انسان ها در راستای عمل به ديدگاه های قرآن. رساندن پيام اسام به جهان با حكمت، پند 
و اندرز نيكو و باز كردن راه گفت وگو ميان اديان و فرق، فرهنگ ها و انديشه های مختلف، 
بدون پيش فرض های نادرست و نفاق و وابستگی، با توجه به اصول و پايه های يادشده كه 
امام خمينی)ره( هميشه آنها را مورد تأكيد قرار داده و رهبری انقاب اسامی ايران، بر 

اساس آن عمل نموده است.1 
امروزه مسئله جهاني شدن خود را در قالب جهانی شدن فرهنگ به مثابه »كثرت گرايی 
فرهنگی« نش��ان داده  است. از مهم ترين آس��يب پذيری های فرهنگی جهانی شدن در 
رويكرد »امپرياليس��م فرهنگی« مي توان ب��ه: ارائه بديل های متن��وع و جذاب در برابر 
ارزش های مس��لط دين داران و انقابيون )غلب��ه نس��بی گرايی و اباحه گرايی(، ايجاد 
اختال در فرايند انتقال ارزش های نسل های پيشين به نسل های جديد جامعه انقابی 
)شكاف نسلی(، گسترش شبهات دينی و ابتذال اخاقی - اجتماعی از طريق بهره گيری 
از فناوری های اطاعاتی - ارتباطی جديد )ماهواره، اينترنت و...(، تبليغ نامناسب و عدم 
توجه به زمينه پروردگی و زمانه پروردگی ارزش ها از س��وی برخی دين داران و مبلغان 
دينی، كاهش مقبوليت و مش��روعيت گروه های مرجع سنتی نزد مس��لمانان، ناكامی 
متوليان رس��می و مروجان ارزش های انقاب اس��امی در تبديل آنه��ا به هنجارهای 
اجتماعی )ناكامی در جامعه پذير كردن ارزش های انقابی( و تبليغ پلوراليس��م دينی 
تحت عناوينی مانند صراط های مستقيم اشاره كرد. همچنين عواملی مانند فقر توليد 

1. محمد خلف الجراد، »اس��ام و جهاني سازي«، گزيده مقاالت انديش��ه امام خميني)س( در نگاه دانشمندان 
جهان، 1383، ص132.
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آثار فاخر فرهنگی در عرصه های رسانه ای )تئاتر، تلويزيون، سينما(، تفردگرايی، گسست 
نسلی و مسائل ديگری كه در اين مختصر نمی گنجد، وجود دارد. به نظر می رسد رويكرد 
غالب نسبت به مسئله جهانی شدن در بعد فرهنگی، در متن و بطن جهان اسام و انقاب 
اسامی ايران، به منزله نوعی »امپرياليسم فرهنگی« است. كه خواهان تحميل فرهنگ 
و سبك زندگی اجتماعی غربی- ليبراليستی بر فرهنگ دينی- ملی ايرانيان می باشد. و 

از آن به »هجمه فرهنگی« تعبير و تفسير می گردد.
3. رهبری امت اسالم

با تأمل در انديش��ه امام)ره( درمي يابيم كه ريش��ه بس��ياري از مش��كات و مسائل 
امت اس��ام، نبود رهبری يا خأل تئوريك رهبري اس��ت. اين كمب��ود، موجب تضعيف 
سازمان  های اسامی از جمله سازمان كنفرانس اسامی ش��ده است. يك فرد در مقام 
رهبری بايد جهت حل مس��ائل امت اس��ام بينش سياسی داش��ته و برای رويارويی با 
نيروهای اس��تثمارگر، از شهامت و ش��جاعت كافی برخوردار باش��د. امام خمينی)ره( 
رهبری با اين خصوصيات برای ملت ايران بودند و تمام رهبران جنبش های اسامی از 
ايشان الهام گرفته و دنباله رو راه ايش��ان می باشند.1 اصلی ترين مشكل امت اسامی در 
ارتباط با موضوع رهبری است. فقدان رهبری درست و وفادار به اسام و مسلمين علت 
تمام مشكات عصر حاضر است. امت اسام نياز به رهبری واقعی دارد كه بينش عميق 
سياسی و شهامت رويارويی با دش��منان را داشته باش��د و در اصول اسام به مصالحه 

نپردازد و ايمان و اعتقاد راسخی به خداوند داشته باشد.
با مطالعه نقش و جايگاه رهبري در انقاب اسامي و جنبش هاي اخير در كشورهاي 
اس��امي و به ويژه در مصر درمي يابيم كه از جمله عوامل مهم پي��روزي و تداوم انقاب 
اس��امی ايران، رهبری حض��رت امام بود؛ در واق��ع رهبری انقاب اس��امی در لباس 
مرجعيت و نمايندگی از ناحيه امام زمان)عج( ظهور كرده بود كه رد حكم او رد حكم امام 
زمان)عج( و رد حكم امام زمان)عج(، رد حكم خداست و آن هم موجب كفر و خروج از 
اسام است.2 لذا عمل به بيانيه های امام از طريق شبكه های اطاع رسانی و رسانه سنتی 
در طول انقاب به عنوان عمل به دستورات اسام تلقی می شد؛ در انقاب اسامی ايران 
رهبر پيش از وقوع انقاب در تحوالت بوده و رهبری و هدايت مردم و انقاب را بر عهده 
داشت، ولی در انقاب مصر پس از وقوع انقاب بحث خأل رهبری و جبران و تقويت اين 

1. زاهد زاهدي، همان، ص98.
2. غامرضا خواجه سروی، »نسبت انقاب اسامی ايران با بيداری اسامی؛ وجوه تشابه و تمايز«، مطالعات انقاب 

اسامی، س9، 1391، ش28، ص108.
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نقيصه پيش می آيد. اين خود موجب كند شدن روند انقاب در مصر شد.
رهبري يكی از مهم ترين مشخصات انقاب اس��امی ايران است؛ به حدي كه انقاب 
اسامی ايران بدون»رهبري« به پيروزي نمی رسيد. در واقع، مهم ترين منبع بسيج كننده 
در انقاب ايران و سمت وسودهنده به اين بس��يج، رهبري امام خمينی)ره( بوده است. 
دليل اين امر، از يك س��و به مرجعيت مذهبی امام)ره( در ميان گروه هاي اس��ام گرا و 
سازش ناپذيري ايشان در برابر شاه باز می گشت. و از سوي ديگر، ناشی از پذيرش رهبري 
ايش��ان در ميان ديگر گروه ها بود. در واقع، نيروها و اس��تراتژي گروه هاي غيراسامی 
يا چريكی )اعم از مذهبی و غير مذهبی(، پس از دو دهه مبارزه، س��ركوب ش��ده يا به 
بن بست رسيده بودند. امام و س��بك رهبري و ش��يوه مبارزاتی تجويزي ايشان بود كه 
توانس��ت جنبش انقابی را عام و فراگير كند و انقاب را به پيروزي برس��اند. مهم ترين 
فرصتی كه عامل رهبري براي جنبش انقاب��ی مردم ايران فراهم می كرد، جلوگيري از 
انحراف و مصادره انقاب از سوي قدرت هاي بزرگ و عوامل رژيم و هشدارهاي بهنگام 
در اين خصوص تا دس��تيابی به موفقيت كامل بود. برای نمون��ه »رهبري«،  در جنبش 
انقابی مصر در مقايس��ه با جنبش انقابی ايران، بيشتر به جنبش هاي نوين اجتماعی 
شبيه است تا جنبش هاي كاس��يك. از جمله تفاوت هاي جنبش هاي جديد اجتماعی 
و جنبش هاي كاس��يك يا قديم، نبود رهبری در رأس جنبش است. در اين جنبش ها 
رهبري صفتی جمعی و غيرمتعين در شخص خاص می باشد و جنبش اجتماعی، پيش 
از آنكه حول يك فرد جمع شود، حول ايده اي خاص مثل برابري خواهی، حقوق بشر يا 
دموكراسی خواهی، بسيج و جمع می شود. اين وضعيتی است كه در انقاب هاي مصر و 
تونس، به وضوح قابل مشاهده بود. در اين انقاب ها، رهبري كاريزماتيك، جايش را به 
رهبري جمعی داد كه بعضاً در فضاي مجازي شكل می گيرد، و پس از آن عمل می كند. 
انقاب مصر، هيچ رهبري نداش��ت و هيچ حزب يا گروه خاصی، آن را هدايت نمی كرد، 
خود مردم بودند كه از طريق رسانه هاي جديد و در رأس آنها اينترنت، به سازمان دهی و 
مديريت جريان اعتراضات اقدام می كردند. اين ويژگی، سبب شده است انقاب مصر در 
برابر ورودي هاي آشوب س��از همچون دخالت خارجی، عوامل رژيم پيشين و گروه هاي 
مصادره كننده انقاب، آسيب پذيري بيشتري نسبت به انقاب ايران داشته باشد و نياز به 

فعاليت و حضور جنبش انقابی، پس از سقوط مبارك، همچنان احساس شود. 
4. حاكميت حكام ظالم و فاسد

از نگاه امام خمينی)ره( بخش عظيمی از نابسامانی های موجود در جهان اسام ناشی 
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از وجود حكام جور است. اصوالً بخش��ی از گرفتاری ها از قبيل وابستگی به قدرت های 
ظالم، احساس حقارت در برابر قدرت های سياسی و اقتصادی از ناحيه حاكميت طاغوت 
و قدرت های غير مش��روع در جوامع اس��امی می باش��د. حضرت امام در اين خصوص 

می فرمايد: 
ش��رع و حق حكم می كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت ما به همين 
صورت ضد اسامی يا غير اسامی ادامه پيدا كند؛ داليل اين كار واضح 
اس��ت، چون برقراری نظام سياس��ی غير اس��امی، نظامی شرك آميز 
است، چون حاكمش طاغوت است و ما موظف ايم آثار شرك را از جامعه 
مس��لمانان و از حيات آنان دور كني��م و از بين ببريم. ب��از به اين دليل 
كه موظف ايم شرايط اجتماعی مس��اعدی برای تربيت افراد مؤمن و با 
فضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت طاغوت 
و قدرت های ناروا است. شرايط اجتماعی كه ناشی از حاكميت طاغوت 
و نظام شرك آميز است، الزمه اش همين فسادی است كه می بينيد. اين 
همان فساد فی االرض است كه بايد از بين برود و مسببين آن به سزای 
اعمال خود برسند. ما چاره ای نداريم جز اين كه دستگاه های حكومتی 
فاسد و فاس��د كننده را از بين ببريم و هيئت های حاكمه خائن و فاسد 
و ظالم و جائر را س��رنگون كنيم. اين وظيفه ای است كه همه مسلمانان 
در يكايك كشورهای اس��امی بايد انجام دهند و انقاب اسامی را به 

پيروزی برسانند.
در فرازی ديگر می فرمايند: 

اين حكومت ها هس��تند كه به واس��طه روابط ش��ان ب��ا ابرقدرت ها و 
سرسپردگی شان با ابرقدرت های چپ و راست مشكات را برای ما و همه 

مسلمين ايجاد كردند.1 
با وجود حاكمان مس��تبد در كشورهای اس��امي حاش��يه خليج  فارس و به ويژه در 
عربستان بايد اش��اره كرد كه شهروندان عربس��تان حتي در زمينه حقوق و آزادي هاي 
اجتماعي با محدوديت مواجه هس��تند. به ويژه جامعه زنان و اقليت شيعيان بيشترين 
محدوديت ها و تبعيض هاي اجتماعي كه به عرصه هاي سياس��ي نيز كشيده مي شود را 
متحمل مي ش��وند. در عرصه محدوديت هاي زنان، نداش��تن كارت شناسايي و هويتي 

1. روح اهلل خمينی، واليت فقيه در حكومت اسامی، تهران، اميركبير، 1360، ص35.
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مستقل تا سال هاي گذشته، همچنين ممنوعيت رانندگي، از تبعيض هاي بارز محسوب 
مي شود. با اين حال به برخي نابرابري ها در عرصه هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي نيز 
مي توان اش��اره كرد. عاوه بر آن مي توان به تبعيض ها و اهانت هاي به شيعيان در نظام 
آموزشي و... اتفاق مي افتد، اشاره كرد.1 بر اين اساس به رغم پيش بيني هاي اوليه مبني 
بر عدم س��رايت جنبش هاي مردمي به حوزه خليج فارس، اي��ن جنبش ها به بحرين و 
عربستان نيز سرايت كرد. اما اعتراض در عربستان به قشري خاص محدود شد همچنين 
پس از سال 2011 تاكنون جنبش هاي مردمي در ميان ش��يعيان تداوم داشته و حتي 

گسترش يافته است.
5. اسالم امريكايی

بازخوانی گفتارهای امام خمينی)ره( نشان می دهد كه ايشان همواره از برداشت های 
سوء و نادرست از اسام نگران بود. مهم ترين نگرانی درباره روايتی از اسام بود كه بعدها 
در گفتار ايشان با عنوان اس��ام امريكايی از آن نام برده ش��د. جالب است كه در مسير 
انحراف جامعه ايران، اسام نيز دست خوش تعابير سوء قرار گرفته بود؛ به طوری كه يا 
اسام به حاشيه رانده شده؛ يا از آن چهره ای غيرسياسی ارائه شده بود.2 بنابراين از منظر 
امام خمينی)ره( مذهب نه تنها می بايست در زندگی سياسی وارد شود، بلكه هم به عنوان 
ابزار قدرت و هم راه و روش در حوزه سياست بايد جدی گرفته شود. بحث اسام ناب در 
انديشه امام خمينی)ره( منظومه و مجموعه فكری و عملی جامعه ای است كه از غنای 
مطلق برخوردار بوده و در ارتباط با زندگی انسان برنامه های دقيق و همه جانبه به همراه 
دارد. اسام ناب، در قرائت امام، به دليل جامعيت، جذابيت، جهان شموليت و بهره مندی 
از زمينه های اعتقادی در درون ملت ها، از استعداد و توان و قدرت كافی برخوردار است. 
اگر اسام خوب عرضه شود، قادر است مجد و عظمت دوباره جهان اسام را به مسلمانان 

برگرداند.3 در يك بيان از عمق باور امام)ره( اسام ناب را اين گونه معرفی می كنند: 
اسام ناب محمدی، اس��ام فقرای دردمند، اسام پابرهنگان، اسام 
تازيانه خوردگان، تاريخ تلخ و شرم آور محروميت، كوبنده سرمايه داری 
مدرن و كمونيسم خون آشام، نابود كننده اس��ام رفاه و تجمل و اسام 

1. علي اكبر اسدی، »جنبش هاي مردمي در جهان عرب و تأثيرات آن در عربستان«، خاورميانه 9، تهران، ابرار 
معاصر، 1391، ص433.

2. حسين پوراحمدي، انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي ايران در بازتاب جهاني شدن )هم سويي، تقابل 
يا تعامل(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، 1386، ص115. 

3. محمد فوالدی، »استراتژی وحدت جهان اسام در انديشه امام خمينی«، 1387، س17، ش126، ص34.
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التقاط و اسام سازش و فرومايگی، اسام مرفهين بی درد و در يك كلمه 
اسام امريكايی...1 

در حالي كه امروزه اسام مدنظر عربستان، تركيه و قطر متفاوت است. درباره گروه های 
افراطي اس��ام گرا بايد به گروه هاي تكفيري، سلفيه س��نتي، القاعده و ساير گروه هاي 
افراطي اشاره كرد. سازمان يافته ترين و كارآمدترين جريان تكفيري معاصر را مي توان در 
سازمان القاعده سراغ گرفت. رهبران القاعده از تكفير براي توجيه اعمال خشونت آميز 
خود عليه ديگران بهره مي برند و تاش دارند به طور گسترده از اين واژه و مفهوم فقهي 
براي توجيه جنايات خود عليه مسلمانان و غير مسلمانان بهره برداري كنند. كشورهايي 
چون عراق، پاكستان و به ويژه س��وريه قرباني فتاواي تكفير ش��ده و شاهد كشتارهاي 

فراواني بوده اند.2 
6. مشكل وابستگی

بزرگترين وابستگی ملت های مستضعف به ابرقدرت ها و مستكبرين، وابستگی فكری 
و درونی است كه ساير وابستگی ها از آن سرچشمه می گيرد. تا زمانی كه استقال فكری 
برای ملتی حاصل نشود، اس��تقال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد. امام خمينی)ره( 

شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسامی« را سر داده و در اين زمينه گفته اند: 
... وظيفه ماست كه در مقابل ابرقدرت ها بايستيم و قدرت ايستادن هم 
داريم، به شرط اينكه روشنفكران دست از شرق و غرب و غرب زدگی و 
شرق زدگی بردارند و صراط مستقيم اسام و مليت را دنبال كنند. ما با 
كمونيسم بين الملل به همان اندازه در ستيزيم كه با جهان خواران غرب 
به سركردگی امريكا، و با صهيونيسم و اسراييل شديداً مبارزه می كنيم...3 

امام خمينی)ره( خطاب به ملت های مسلمان می فرمايند: 
ملت ها خودشان بايد در فكر اسام باشند، مأيوس ايم ما از سران اكثر 
قريب به اتفاق مسلمين، لكن ملت ها خودشان بايد به فكر باشند و از آنها 

مأيوس نيستيم.4 
از ويژگی های رهبری امام خمينی)ره( پايبندی به منافع و مصالح اسام و مسلمين و 

1. در جست وجوی راه از كام امام، 1362، ص340.
2. فرزان شهيدي، »سلفيه سوريه بين اصاح و تكفير«، مطالعات راهبردي جهان اسام، 1392، س14، ش54، 

ص57-158.
3. صحيفه امام، ج12، ص202.

4. در جست و جوی راه از كام امام، همان، ص179.
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خاف جريان حاكم حركت كردن است؛ پيامبران الهی نيز در هدايت و رهبری جامعه 
اين گونه بوده اند. توضيح اينكه اوج و عمق اي��ن كام را زمانی درك می كنيم كه بدانيم 
جامعه آن روزی كه مقارن بروز انقاب و جريان های انقاب اسامی به رهبری حضرت 
امام)ره( بود، بدنه روشنفكری كشور ما به گونه ای بود كه گويی سرسپرده دو جريان غرب 
يا شرق بود كه س��ركردگی غرب را امريكا كه به تعبير حضرت امام)ره(، شيطان بزرگ 
بود به عهده داشت و سركردگی شرق را شوروی س��ابق عهده دار بود. در چنين جامعه 
غرب زده به تعبير جال آل احمد يا شرق زده، عظمت رهبری امام خمينی)ره(، در دفاع 
از منافع ملی و عدم سرس��پردگی به هيچ كدام از جريان های فوق بود و همين مسئله، 
اوج رهبری امام)ره( را می رساند كه بعدها در قالب شعار بسيار حساس و سرنوشت ساز 
» نه شرقی نه غربی، جمهوری اسامی« تجلی يافت. اوضاع جامعه روشنفكری ايران آن 
عصر را اين گونه ترسيم كردند: نخبگان ايران يا مروج تمدن غربی بودند يا بخش عمده 
ديگری به قطب مخالف جهان سرمايه داری وابس��ته بودند.1 در اين رابطه هم می توان 
گفت با مقاومت و تقابل موفقيت آميزی كه انقاب اس��امی به رهبری امام خمينی در 
مقابل قدرت های بزرگ به وي��ژه امريكا صورت داد و بر همه جوامع اس��امی كه طعم 
حقارت و سلطه استكبار و استعمار را چشيده بودند، اثرات خود را بر جای گذاشت؛ اين 

امر نيز مرهون اثرات و بازتاب های انقاب اسامی است.2

نابساماني و مشکالت تمدن اسالمي 
در بررسی عوامل ضعف و انحطاط مسلمانان از منظر امام خمينی)ره(، فاصله گرفتن از 
اسام اصيل و خودباختگی در مقابل غرب مطرح است. از ديدگاه امام، فاصله گرفتن از 
اسام اصيل و تعاليم عزت بخش آن، افزون بر مشكات گذشته، روزهای بسيار غم انگيزتر 

و نكبت بارتری برای جامعه اسامی در پی خواهد داشت:
چنانكه كراراً اعام خطر كرده ام اگر ملت اسام بيدار نشوند و اگر اسام 
واقعی كه... ضامن سيادت و استقال ملل مسلمان و كشورهای اسامی 
می باشد، به دس��ت عوامل و ايادی اجانب همين طور در زير پرده سياه 
استعماری پوشيده بماند روزهای س��يا ه تر و نكبت بارتری برای جامعه 

1. محمدحسن حسنی، نوسازی جامعه از ديدگاه امام خمينی)ره(، تهران، عروج، 1377، ص211.
2. منوچهر محمدی، »بازتاب انقاب اس��امی در جهان اسام«، مجله دانش��كده های حقوق و علوم سياسی، 

1383، ش21، ص35.
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اسامی در پيش است.1
هنگامی كه مسلمانان، اسام و تعاليم آن را عامل عزت و رشد و تعالی خود ندانند، به 
يقين، مكتب ها و انديشه های ديگر برايشان با اهميت جلوه می كند، و اين آغاز انحطاط 
مسلمانان در طول تاريخ بوده است. حضرت امام منشأ بيشتر بدبختی های مسلمانان، 
بلكه همه ملت ه��ا را خودباختگی در برابر غرب و وابس��تگی فكری ب��ه غرب می داند و 

می فرمايد: 
كمال تأسف است كه كش��ور ما كه حقوق اسامی و قضای اسامی و 
فرهنگ اسامی دارد، اين فرهنگ را، اين حقوق را ناديده گرفته است و 
دنبال غرب رفته است. غرب در نظر يك قشری از اين ملت جلوه كرده 
است؛ كه گمان می كنند غير از اين غرب هيچ خبری در هيچ جا نيست 
و اين وابستگی فكری، وابستگی عقلی، وابستگی مغزی به خارج، منشأ 

اكثر بدبختی های ملت هاست و ملت ماست.
جدايی دين از سياست و ملی گرايی: از جمله مسائلی كه سبب شده است اداره جوامع 
اسامی به دست عده ای از وابستگان غربی و شرقی باش��د و متعهدان و دلسوزان از آن 

كناره گيری كنند تفكر جدايی دين از سياست است. حضرت امام می فرمايند: 
در ذهن بسياری، بلكه اكثری، بيشتر از اهل علم... اين است كه اسام 

به سياست چه كار دارد... آخوند چه كار دارد به سياست.2 
متحجر نشان دادن اسالم: يكی از نقشه های پليد استعمار متحجر نشان دادن اسام 
است؛ به گونه ای كه می كوشد از نظر فكری و فرهنگی و در پی آن، اقتصادی، بر جوامع 
اسامی سيطره يابد. »از بدبختی هايی كه بر دول اسامی پيش آمده است، از جمله آنها 
اين است كه  يك مدت زيادی دول استعمارطلب مشغول شده اند پيغمبر اسام را كوچك 
كنند... بعدش دنبال اين رفتند كه احكام اس��ام يك احكامی است كه مال هزار سال 
پيش است و حاال چه و چه شده است، و مملكت مترقی شده است و امثال ذلك و اسام 
نمی توانند اشباع كنند آن خواسته های ملل را«؛ همچنين »دست استعمار در ممالك 
اسامی يكی از فعاليت هايی كه ]اسام را[ می كند اين است كه يك طريقت عقب افتاده 

كهنه شده معرفی كند.«3

1. حسين ارجينی، »عوامل انحطاط و پويايی جوامع اسامی از ديدگاه امام خمينی«، فصلنامه پژوهشی انقاب 
اسامی، 1387، س4، ش1، ص110.

2. همان.

3. همان.
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توقعات و انتظارات امام از مسلمانان و كس��انی كه خواهان عدالت هستند بدين قرار 
است: 

1. حفظ تقويت انقاب اسامی، وظيفه همه مسلمانان اس��ت. مبارزه جهت استقرار 
حكومت عدل، بخشی از وظايف مسلمانان می باشد.

2. وحدت بين توده امت اسام واجب است. مسلمانان نبايد به تقسيمات ملی و فرقه ای 
اهميت بدهند.

3. مس��لمانان به ايدئولوژی كه آنها را از خود بيگانه می كند احتي��اج ندارند و بايد به 
استعداد و توانايی خودشان اعتماد داشته باشند.

4. عدالت شاخصه اسام است و بايد در بين افراد و جامعه مشهود باشد.
5. حاكمان و مسئوالن انقاب اسامی بايد به مستضعفين خدمت كنند، زيرا خدمت 

به مستضعفين و فقرا باعث خشنودی خدای سبحان و تعالی است. 
6. با رعايت صحيح اصول اسامی، مسلمانان بايد بدانند كه امريكا به عنوان يك كشور 
تروريس��تی، می خواهد با خودخواهی اراده خود را بر اراده ديگ��ران تحميل كند. تنها 
كسانی می توانند در برابر استيای تروريست هايی چون امريكا بايستند كه ايمان قوی، 

شجاعت و بصيرت داشته باشند.1

راهکارهای مقابله با مسائل و مشکالت جهان اسالم از نگاه امام)ره(
1.ضرورت وحدت

به نظر می رسد امام خمينی)ره( طرح راهبردی تحقق »وحدت سياسی جهان اسام« 
را در قالب يك نظريه سياسی و تلقی وحدت به عنوان امری راهبردی و استراتژيك طی 
چند فرايند و مرحله  به تصوير می كشد كه شامل ايجاد بستر و شرايط مناسب برای تحقق 
وحدت، فعال شدن نخبگان سياس��ی و مذهبی به عنوان مجريان وحدت، به كارگيری 
ابزارهای الزم برای حركت در مسير اتحاد سياسی مسلمانان و در نهايت تشكيل دولت 
بزرگ اس��امی می ش��ود.2 اما امروزه، به ويژه پس از پيروزی انقاب اس��امی، نبايد از 
تهديدها و چالش هايی كه اس��تكبار جهانی برای نظام اسامی ما به وجود آورده غفلت 
كرد. جالب اينكه، با دقت در كام امام راحل)ره(، دو رويكرد )تقريب و وحدت( به وضوح 
به دست می آيد.3 وحدت امت اسامی به معنای تحقق وحدت اسامی در مجموعه امت 

1. سفير اختر، همان، ص121.
2. محمد فوالدي، همان، ص214.

3. داود تاروديزاده و آذر تاجور، همان، ص184.
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اسام و سراسر جهان اسام است، به گونه ای كه در نهايت نويدبخش تشكيل امت واحد 
اسامی باشد: 

و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون.1 
همانا اين امت شماست، امتی يگانه، و من پروردگار شما هستم، از من 

پروا كنيد. 
در تفكر دينی هرگز مراد از وحدت كنار نهادن س��اير مذاهب نيست. وحدت اسامی 
بكارگيری ابزار تحقق امت واحد، به عنوان يك آرمان نهايی، در سطوح جوامع در جهان 
اسامی خواهد بود. اسام آماده است تا تمام ملل دنيا را، عرب، عجم، ترك، فارس، همه 

را با هم متحد كند و يك امت بزرگ به نام امت اسام در دنيا برقرار كند.2 
2.ضرورت خودباوری

با تحليل و بررس��ي آثار امام)ره( چاره ای برای ما نيس��ت، جز به راه انداختن جنبش 
و حركت فراگيری ك��ه طی آن امت به خود آي��د تا بتواند داش��ته ها و امكانات مادی و 
توانايی های معنوی خود را در جهت تجديد اعتبار در ميان امت های ديگر، به كار گيرد. 
تكيه بر ديگران و وابستگی به آنها در هر صورتی كه باشد، با تعاليم اسام كه بر استقال 
شخصيت مس��لمانان، چه در مسائل اعتقادی و حوزه انديش��ه و چه در مسائل ظاهری 
و چه در رفتار و كردار، تأكيد فراوان دارد، س��ازگار نيس��ت؛ بنابراين پيروی و اطاعت از 
ديگران در مسائل اعتقادی و رفتاری، جز با ضعف ايمان و يا عدم اعتقاد و وفاداری به خدا 
توجيه پذير نيست.3 تفكر و طرح امام خمينی)ره( در واقع تلفيقی از هويت و توسعه بود. 
در  حالی   كه رهبران پيشين جنبش بيداری اسامی چون سيدجمال به دنبال توسعه و 
تجدد بودند؛ برخی هم به صورت كمرنگی بر هويت تأكيد داشتند.4 توجه به ارزش های 
سنتی، فرهنگی و خوداتكايی باعث نوعی خودباوری در بين ملل اسامی و آزادی خواه 
می گردد. يكی از مدافعان جنبش الهيات رهايی بخش امريكای جنوبی، مفاهيم تازه ای 
از نوگرايی ارائه كردند كه در آنه��ا با تأكيد بر راه های مختلف موجود برای توس��عه، به 
ارزش  های س��نتی، فرهنگی و خوداتكايی در اين فرايند توجه ويژه ای می شود. به اين 
ترتيب در دهه های 1970 و 1980 مجموعه سومی از الگوها در واكنش عليه الگوهای 

1. قرآن كريم، سوره مؤمنون، آيه52.
2. صحيفه امام، ج13، ص443.

3. محمد خلف الجراد، همان، ص218.
4. علی اكبر واليتی، فرهنگ و تمدن اسامی، قم، معارف، 1388، ص251.
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پيشين مطرح شد كه آن را وحدت گرا و رهايی بخش ناميدند.1 
3. ضرورت احيای تفكر اسالمی از منظر امام)ره(

امروزه در جهان اس��ام به ويژه در خليج ف��ارس فعاليت های دينی مجدداً س��ازمان 
يافتند و روند احياگری اسامی به عنوان يك حركت اجتماعی وسيع در مقابله با بحران 
نوسازی غربی ظهور يافته است. در بسياری از اين كشورها اكثر جوانان مسلمان به ويژه 
كسانی كه عضو طبقات متوسط و پايين می باشند اس��ام را به عنوان فرهنگی كه آنان 
را از خودبيگانگی و نااميدی های مفرط نجات می دهد، و مدل عملی حيات سياس��ی، 
اقتصادی و فرهنگی را در جهان تحت سلطه غرب ارائه می كند، پذيرفته اند. در يك كام 
امروز اسام همچنان نيروی قدرتمند فرهنگی در جوامع اسامی و در خاورميانه است؛ 
در دورانی كه دولت های سكوالر با پيروی از انديشه های غربی تاش داشتند نوسازی را 

در كشورهای خود پيگيری كنند ولی در عمل با ناكامی مواجه شده اند.2 
4. ضرورت استمرار بيداری اسالمی 

بيداری اس��امی برخاف تنوع گرايش ه��ا و زيرمجموعه های متف��اوت، منادی پيام 
واحدی در تاريخ بدين مضمون است: ما دوباره برگشتيم تا دين را به عرصه زندگی فردی 
و اجتماعی انسان بازگردانيم. اين احساس و خودآگاهی، تركيبی از دو حالت شرمندگی 
و قصد بازگش��ت به ارزش های ناب و راستين گذشته است. ش��رمندگی در برابر عزتی 
كه خداوند به مؤمنين وعده داده است و امروز مسلمانان از آن بی بهره اند و بازگشت به 
اسام به اين معنا كه عقب ماندگی ما ناشی از دور شدن از اسام است. معنا و پيام بيداری 
اسامی، اين است كه به اس��ام ناب برگرديم تا عزت گذشته خويش را بازيابيم يا عزت 
به باد رفته خود را به دست آوريم. بدون شك احياگری و بيداری جهان اسام با پيروزی 
انقاب اسامی معنا و مفهوم جديدی پيدا كرد و از مرحله نظر به عمل و واقعيت رسيد؛ 
اگر چه از حدود يك قرن قبل انديشمندانی همچون سيدجمال الدين اسدآبادی در جهان 
اسام ظهور كردند، و ندای بازگشت به اس��ام و تقابل با فرهنگ غرب را سر می دادند و 
در اين مسير نهضت ها و گروه هايی نيز شكل گرفت؛ ولی پيروزی انقاب اسامی به همه 
مسلمانان به اثبات رساند كه مسئله بازگشت به اسام تنها يك خيال و نظر نبوده است، 

1. ناصر باهنر، رسانه ها و دين؛ از رس��انه های سنتی اس��امی تا تلويزيون، تهران، مركز تحقيقات صدا و سيما، 
1387، ص195.

2. حسين پوراحمدي، همان، ص187.
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بلكه می تواند واقعيت هم داش��ته باش��د.1 در موج جديد بيداری اسامی، امام خمينی 
و روحانيان هم فكر وی كوش��يدند كه سياس��ت را بر محور مرجعيت بازگردانند. طيف 
مذهبی جنبش دانشجويی نيز به تحقق اين هدف كمك كرد. برای تبيين اين انديشه، 
می توان از »معنويت گرايی در سياست« و »بازگشت به خويشتن انسان مسلمان ايرانی« 
اس��تفاده كرد. امام خمينی برای تحقق اي��ن هدف به تقويت ح��وزه علميه پرداخت.2 
امروزه نيز اهداف مردم منطقه در خيزش بيداري اس��امي بر محور مبارزه با س��اختار 
سياسی مستبد و فاسد )استبداد و استكبارس��تيزي( كه هيچ اميدی به اصاح و تغيير 
آن نبوده، قرار دارد و استعمارستيزی و عدم وابستگی به كشورهای خارجی به خصوص 
امريكا و رژيم صهيونيستی به در خيزش های مردمی به چشم می خورد. مردم معترض 
كشورهای اسامی به دنبال استقال سياسی كشور خود هستند و می خواهند حق تعيين 
سرنوشت داشته باشند. از مهم ترين داليلی كه موجب بروز چنين تظاهرات گسترده ای 
در كشورهای اسامی شده تعالی خواهی و هويت  طلبی است. تحقق چنين مسئله ای در 
گرو احيای اسام اصيل است. خيزش مردم با چنين درخواستی موجب كسب و حفظ 

كرامت و منزلت انسانی می شود.3

تأثير انقالب اسالمي در حل مشکالت برخي کشورهاي اسالمي 
در راستاي تأثير رويكرد انقاب اسامي و انديشه هاي امام خميني)ره( در خاورميانه 
مي توان به تاش ه��ا در زمينه برق��راري اتحاد اس��امي، استكبارس��تيزي، مقابله با 
توسعه طلبي امريكا در منطقه، حمايت از مسلمانان منطقه به  ويژه مردم لبنان و تاش 
در جهت بازسازي عراق و برگرداندن ثبات به منطقه و همين طور تاش در جهت برطرف 
كردن دغدغه هاي امنيتي اشاره كرد و شاهد حل برخي مشكات و مسائل بود. همچنين 
مي توان به جهت گيري هاي ايران نسبت به خيزش هاي مردمي منطقه، استكبارستيزي 
و مقابله با زياده خواهي هاي امريكا در منطقه، حمايت از مس��لمانان لبنان و فلسطين و 

همچنين گفتارها و رفتارهاي ايدئولوژيك ايران در عراق اشاره كرد.4

1. مرتضي شيرودی، »انقاب اسامی و بيداری اس��امی )تأثيرگذاری و نمونه ها(«، مطالعات انقاب اسامی، 
1388، س5، ش16.

2. علی اكبر واليتي، همان، ص268. 
3. بهزاد قاسمي، »اجاس جهاني استادان دانشگاه ها و بيداري اسامي«، مطالعات راهبردي جهان اسام، 1391، 

س13، ش51، ص205.
4. كيهان برزگر، »سياس��ت خارجي ايران از منظر رئاليسم تدافعي و تهاجمي«، روابط خارجي، تهران، 1388، 

س1، ش1، ص115.
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با اين وصف، رويكرد انقاب اسامی و در حقيقت ديپلماسی آن در قبال جايگاه مردم 
در خاورميانه در اينجا اهميت دارد. در رويكرد ديپلماتيك هميشگی جمهوری اسامی 
به نقش مردم در تعيين سرنوشت خود در مسئله فلسطين تأكيد شده و ضديت با رژيم 
صهيونيستي، رش��د ش��يعه در عراق با احترام به جايگاه و نقش آنها، پيروزي حزب اهلل، 
مسئله سوريه )طرح راه حل سياسی به جای راه حل نظامی كه معنای آن دخالت دادن 
مردم برای تعيين آينده سياسی سوريه است( و مس��ئله قيام های مردمی در سال های 

اخير، مورد توجه قرار گرفته است.
انقالب اسالمي ايران و جنبش هاي مردمي فلسطين

با پيروزي انقاب اسامي ايران و اس��تقرار نظام جمهوري اسامي، امام خميني)ره( 
همواره بر ضرورت دفاع از مستضعفين جهان و مردم مظلوم فلسطين تأكيد داشته و آن 
را يك تكليف ديني دانس��ته اند. در واقع حمايت هاي ايران از لبنان، فلسطين و جنبش 
حماس را مي بايست در راس��تاي عملياتي كردن اصول انقاب اسامي دانست. در اين 
راستا عربس��تان و اياالت متحده تاش دارند با دخالت در مس��ئله حل و فصل بحران 
فلسطين، جمهوري اسامي را به چالش بكشند و از قدرت نفوذ آن بكاهند.1 هدف ايران 
استقرار يك جامعه اسامي با محوريت امت اسامي اس��ت؛ حمايت ايران از حماس و 
گروه هاي فلسطيني سني مذهب موجب كم رنگ ش��دن نقش مذهب در رابطه با اين 
گروه ها و جمهوري اسامي ايران شده است. در مقابل، اياالت متحده و عربستان تاش 
دارند با حمايت از گروه هاي سني در مقابل ايران موازنه سازي كنند.2 اين در حالي است 
كه جمهوري اسامي ايران همواره در منطقه خاورميانه به جايگاه مردم در نقش تعيين 

سرنوشت خود چه از طريق انتخابات و چه ديگر سازوكارها، احترام گذاشته است.
موضع گيری رهبری نظام در خصوص راه حل مسئله فلسطين چنين بيان مي شود: 

ما همه پرسی از ملت فلسطين را پيشنهاد مي كنيم. ملت فلسطين نيز 
مانند هر ملت ديگر حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند و نظام حاكم 
بر كشورش را برگزيند. همه  مردم اصلی فلسطين، از مسلمان و مسيحی 
و يهودی )نه مهاجران بيگانه( در هر جا هس��تند؛ در داخل فلس��طين، 
در اردوگاه ها و در هر نقطه  ديگر، در يك همه پرسی عمومی و منضبط 

1. پرويز نادري نسب، »چالش هاي روابط جمهوري اسامي ايران و عربستان در منطقه«، سياست، مجله دانشكده 
حقوق و علوم سياسي، 1389، س10، ش1، ص328. 

2. محمد جميري، »بررسي و تبيين نقش فرامنطقه اي اياالت متحده امريكا در روابط جمهوري اسامي ايران و 
عربستان سعودي پس از 11سپتامبر«، ره آورد سياسي، 1389، ش2، ص145.
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ش��ركت كنند و نظام آينده  فلس��طين را تعيين كنند. آن نظام و دولت 
برآمده  از آن، پس از اس��تقرار، تكليف مهاجران غير فلسطينی را كه در 
ساليان گذشته به اين كشور كوچ كرده اند، معين خواهد كرد. اين يك 
طرح عادالنه و منطقی اس��ت كه افكار عمومی جهانی آن را به درستی 
درك مي كند و مي تواند از حمايت ملت ها و دولت های مستقل برخوردار 
شود. البته انتظار نداريم كه صهيونيست های غاصب به  آسانی به آن تن 
در دهند، و اين جاست كه نقش دولت ها و ملت ها و سازمان های مقاومت 
شكل مي گيرد و معنی می يابد. مهم ترين ركن حمايت از ملت فلسطين، 
قطع پشتيبانی از دشمن غاصب اس��ت؛ و اين وظيفه  بزرگ دولت های 

اسامی است.1 
اين ايده ای است كه بر اساس آن همه مردم فلسطين با هم برابر خواهند بود و همه از 

حقوق بشر و حقوق شهروندی خود در يك جامعه دموكراتيك استفاده خواهند كرد. 
قدرت گيري شيعيان عراق به  واسطه نقش مردم در حق تعيين سرنوشت

با حمله نظامي اياالت متحده در مارس 2003 به عراق، رژيم بعثي سرنگون شد و عراق 
به اشغال نظامي امريكا درآمد. با اشغال عراق و رشد محور شيعه در عراق، ايران نيز نفوذ 
قابل توجهي در عراق پي��دا كرد. از يك طرف روي كار آمدن ش��يعيان آن هم از طريق 
الگوي مردم ساالري در عراق به قدرت گيري شيعيان و روي كار آمدن افراد و گروه هاي 
غير هم س��و با اياالت متحده منجر شده اس��ت؛ و از منظر ديگر روي كار آمدن اكثريت 
شيعي در عراق كه خود می تواند مس��ئله امنيتي اي را براي منطقه شيعي نشين شرقي 
عربستان سعودي به وجود آورد؛ منافع عربستان و متحدش واشنگتن را به خطر انداخته 
است.2 ورود نظاميان شيعي به ارتش عراق )نيروي صدر و سپاه بدر( و همچنين روي كار 
آمدن حزب الدعوه و مجلس اعلي انقاب اسامي عراق در انتخابات ژانويه 2005 كه از 
مدافعان ايران هستند، نگراني كشورهاي عربي و غربي و به ويژه واشنگتن را برانگيخته 
است؛3 چراكه اين امر به معناي س��رآغاز نفوذ ايران در منطقه و قدرت گيري گروه ها و 

تشكيل رژيم هاي غيرهم سو يا ضدغربي و امريكايي در منطقه خاورميانه خواهد شد. 

www.khamenei.ir :1. رك
2. حميد صالحي، »مناسبات راهبردي امارات متحده عربي با جمهوري اس��امي ايران«، مطالعات راهبردي، 

1390، س14، ش52، ص160.
3. نبي اهلل ابراهيمي، »شوراي همكاري خليج  فارس و برنامه هسته اي ايران«، شرق، 1386، ش622، ص270.
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مسئله سوريه
در مسئله سوريه واشنگتن راهكار سياسی و نظامي را برای حل بحران سوريه مطرح 
مي كند؛ در حالي  كه نقش بش��ار اس��د در مرحله انتقال قدرت را مردم س��وريه تعيين 
خواهند كرد. جمهوري اس��امي ايران نيز دخالت دادن مردم برای تعيين آينده نظام 

سياسی سوريه را همواره تأكيد مي كند.
تحليل گر امريكايی درباره مسئله سوريه تشريح كرده است كه: 

امريكا با هر حركت دموكراتيك در جهان مخالف اس��ت. علت آن نيز 
اين اس��ت كه امريكا تمايلی به ايجاد نظام ه��ای دموكراتيك مخالف با 
سياس��ت های خود ندارد. امريكا به علت سياس��ت هايش دشمنانی در 
تمام جهان دارد و به همين علت طبيعی اس��ت ك��ه از وجود نظام های 
دموكراتيك كه تمايل ملت ها در رد سياست های امريكا را دنبال می كند، 

نگران باشد. 
چامسكي معتقد است:  

هنگامی كه امريكا از رژيم های دموكراتيك سخن می گويد، منظورش 
آن رژيم هايی است كه از وی حمايت می كنند، اما اگر در همين كشورها 
انتخاباتی برگزار ش��ود و دولتی با رويكرد مخالف امريكا روی كار بيايد، 
واشنگتن اين انتخابات را دموكراتيك نخواهد خواند،  به عنوان مثال اين 
اتفاقی بود كه در انتخابات فلس��طين در سال 2006 روی داد و جنبش 

حماس در جريان آن پيروز انتخابات شد. 
اشاره چامسكی به انتخاباتی است كه نتيجه آن به نفع جنبش حماس تمام شد اما از 
آنجايی كه اين نتيجه دلخواه امريكا نبود، كارشكنی كردند و اين پيروزی را به رسميت 
نشناختند. همين كار باعث شد، فلسطين دو پاره شود و بخشی از فلسطينی ها در نوار 
غزه مستقر شوند.1 مجموعه اين اتفاقات فقط يك معنا دارد؛ دموكراسی ای مورد پسند 
امريكايی هاست كه فرد دلخواه آنها از صندوق رأی بيرون آيد. در غير اين  صورت كشور 
هدف آنها متهم به تقلب در انتخابات می شود و فرد پيروز آماج حمات متعدد از جمله 
فشارهای اقتصادی قرار می گيرد و اگر هيچ كدام از اين اقدامات به نتيجه منجر نشود، 
راهكار نظامی در دستور كارشان قرار می گيرد و اين دقيقاً همان سناريويی است كه در 
سوريه در حال اجرايی شدن است. تقابل موضع گيری جمهوری اسامی ايران و امريكا 

www.farsnews.com :1. رك
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در قضيه سوريه به نوعی نشان دهنده پايبندی ايران به راه حل سوری و نقش ملت سوری 
و عدم پايبندی امريكا به آن است.

مسئله قيام های مردمی در سال های اخير
در مسئله قيام هاي مردمي كشورهاي عربي منطقه، جمهوري اسامي ايران به موضوع 
مردم ساالري تأكيد كرده  است. بر اين اس��اس، راهبرد واكنش اياالت متحده امريكا در 
دوران رياست جمهوري اوباما پس از شكست سياست مهار جنبش ها و قيام هاي مردمي 
در كشورهای عربي، بر هدايت و كنترل قيام هاي مردمي با هدف روي كار آوردن رهبران 
هم سو يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن رهبران انقابي و غرب ستيز تعلق گرفته 
است. در حالي  كه شواهد عيني تحوالت اخير منطقه بيانگر اين است كه در طرح انقاب 
اسامی برای منطقه، پايبندی عملی به حق تعيين سرنوش��ت مردم وجود دارد اما در 
طرح »خاورميانه ب��زرگ امريكايی«! چنين پايبندي وجود ن��دارد؛ بلكه تمامي اهداف 
امريكا در راستاي منافع ملي خود بوده است. اين شواهد نهايتاً پارادوكس عميق ميان 
آرمان و واقعيت را در سياست خارجي امريكا به نمايش مي گذارد. به عبارت ديگر، ناتواني 
واشنگتن در حل اين پارادوكس تاريخي ميان آرمان هاي دموكراتيك و محافظه كاري، 
مانعي در راه دموكراتيزاس��يون واقعي و عملي دولت هاي عربي به شمار مي رود و نهايتاً 
موجب طرح مطالبات حقوقي و سياسي شهروندان در جوامع اسامی در قالب مردمي و 
بيداري اسامي شده است. همه اين شواهد گوياي عيني اين مسئله است كه تحوالت 
منطقه، غرب و امريكا را با چالش جدي مواجه كرده و نيز عدم پايبندي آنها به انديش��ه 
و رفتارشان را آشكار س��اخته  اس��ت. به اين ترتيب با افزايش نقش و جايگاه مردمي در 
منطقه و رشد و گسترش مردم ساالري اسامي پيروزي هايي در آينده نصيب انقابيون 

خواهد شد.

شاخص  هاي عيني از خيزش هاي اخير منطقه )الهام بخشي انقالب اسالمي( 
پيروزي انقاب اسامي ايران تأثيرات عميقي بر معادالت منطقه اي به ويژه كشورهاي 
عربي حوزه خليج  فارس بر جاي گذاشته  اس��ت. همچنين الگوي انقاب اسامي تأثير 
عميقي بر مسلمانان جهان اسام به ويژه مردم منطقه و شمال آفريقا داشته كه امروزه 
در قالب بيداري اس��امي بروز و ظهور كرده  اس��ت. خيزش هاي مردمي منطقه عاوه 
بر تهديد براي دولت هاي محافظه كار و غيردموكراتي��ك منطقه تهديدي براي غرب و 
امريكا به شمار مي رود. عاوه بر آن بيداري اسامي منطقه و شمال آفريقا موجب تقويت 
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جايگاه مردم ساالري ديني و الگوي انقاب اسامي ش��ده و همواره فرصتي در راستاي 
افزايش قدرت منطقه اي ايران، و تقويت محور مقاومت اسامي خواهد بود. گزاره هاي 
عيني و نمونه هايي از تغييرات و فرصت هاي ايجادشده در منطقه، نشان از تأثير الگوي 
مردم ساالري بوده و خود بستري براي تقويت جايگاه اس��ام و نقش مردم را در آينده 
فراهم خواهد نمود. از جمله اين موارد عبارت اند از: سقوط برخي از رژيم هاي مستبد و 
وابس��ته به غرب و امريكا، همچنين تداوم مطالبات مردمي؛ افزايش حمايت  مردمي و 
منطقه اي از فلسطين و تهديد جايگاه رژيم صهيونيستي؛ قدرت گيري اسام گرايان يا 
حداقل قدرت گيري گروه هاي غير هم سو با غرب و امريكا؛ سقوط سران مرتجع هم سو 
با غرب و مخالف انقاب اسامي؛ ادامه اعتراضات و به هم ريختن نظم موجود منطقه و 
تبعات منفي حاصل از آن براي غرب، امريكا و رژيم صهيونيستي و حضور توده هاي مردم، 

نخبگان، زنان، جوانان و همه قشرهاي مردم در خيزش هاي منطقه. 

نتيجه گيري
دشمنان امت اس��امی همواره برای نابودی و عقب نگه داشتن مسلمانان به گسترش 
دامنه اختافات مذهبی و قومی اقدامات مؤثری انجام داده اند، و از تمام توان سياسی و 
اقتصادی و حتی تهاجم فرهنگی برای به زانو درآوردن تمدن اسامی بهره جسته و در 
برخی مواقع به اهداف خود نيز نائل گرديده اند. كشتارهای مداوم مسلمانان در بسياري 
از كشورهاي اسامي به دس��ت عناصر و گروه های فريب خورده و جاهل )تكفيري ها و 
افراطي ها( نمونه ای از به ثمر نشس��تن بذر تفرقه  است. در هر برهه ای از زمان مصلحان 
و بزرگانی در جهان اسام پيدا شدند تا در برابر نقش��ه های شوم دشمنان بايستند و به 
بيدارگری امت اس��امی بپردازند. طحطاوی و خيرالدين تونس��ی، س��يد جمال الدين 
اسدآبادی و محمد عبده در يك قرن اخير برای بيداری مسلمانان از خوابی كه باعث افول 
تمدن اسامی شده تاش بسياری كردند؛ و البته در عصر حاضر، امام خمينی)ره( هم به 
لحاظ نظری و تئوريك و هم در عمل توانستند قابليت های اسام و مسلمانان را برای اداره 
جامعه به جهانيان نشان دهند. امام خمينی)ره( اسام را تنها هويت امت اسامی معرفی 
كرده، اما كشورهای غربی و دست نش��اندگان آنان تشكيل دولت های ملی گرا و تقسيم 
جهان اسام را توصيه می كنند. امروزه نيز بيداري اسامي را بايد به نوعي الگوگيري از 
انديشه سياسي امام و انقاب اسامي دانس��ت. چون جمهوري اسامي ايران به دنبال 
حفظ نظم عادالنه منطقه بوده و جهت استقرار عدالت به دنبال نظم نوين بوده و از طريق 
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نقش آفريني مردم همانند انتخابات و س��اير س��ازوكارها اهداف خود را دنبال مي كند. 
امروزه حركت انحرافی سلفی تكفيري و وهابيت بزرگترين خطر و مشكل جهان اسام 
است. چون برخي كشورهاي عربي، امريكا و اسراييل از جريان هاي تكفيري حمايت و به 
آنها كمك مي كنند. عاوه بر اينكه گروه هاي تكفيري در بسياري از كشورهاي اسامي 
چالشی جدی و اساسی به وجود آورده اند، در آينده نيز مسئله اي براي به چالش كشيدن 

انقاب و نظام جمهوري اسامي به شمار مي روند.


