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چکیده :زمینه و هدف بیداری اسالمی ،پدیدهای است که در عصر سیطرة

فکری ،فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسالم از اندیشههای بزرگانی چون

جمالالدین اسدآبادی آغاز گردید؛ اما نتوانست طرحی نو دراندازد .امام خمینی
نخستین متفکری بود که بیداری اسالمی را به گفتمان و رفتار سیاسی بدل نمود

و توانست با رهبری فکری تحول برانگیز ،خیزش اسالمی علیه نظام سلطه و

دیکتاتوریهای دستنشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان ،مستضعفان و
جنبشهای آزادیبخش جهان نماید .فرض ما در تحقیق فوق این است که
گفتمان سیاسی امام خمینی بر روشنگری و آگاهی امت اسالمی تأثیر دارد.

روش این مقاله ،روش کتابخانهای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری،

جمعآوری و مطالعه منابع ،استخراج دادهها ،طبقهبندی و بهرهبرداری و تحلیل
آنهاست .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که اندیشههای امام خمینی،

بزرگترین آموزه برای قیامهای مردمی جهان اسالم است .نقش امام ترکیب

تفکر رهایی اسالمی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط
به نام بیداری ملل اسالمی است .راهبردهای امام در این مسیر عبارت بودند از:

احیای اسالم سیاسی ،نفی نظامهای سیاسی غیر مردمی و غرب محور ،دفاع
از تلفیق دین و سیاست ،نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس ،وحدت

اسالمی و ...
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تبیین مسئله

در طول تاریخ ،استعمار به طرق مختلف در تالش بوده با سیطره بر کشورهای اسالمی منابع آنها
را چپاول نماید .در این میان منابع اولیه را از دار االسالم به یغما برده و در مقابل کاالی مصرفی
خانهبرانداز ،وابستگی فرهنگی و تفرقه را به دنیای اسالم هدیه کرده است.
قیام ملتها تبلور آگاهی و بیداری سیاسی آنهاست که معلول خفقان و استبداد داخلی،
استعمار و استثمار خارجی ،رشد و افزایش شعور دینی و سیاسی ملتهاست.
اکثریت کشورهای اسالمی در عرصه حکومتی تحت سیطره حاکمانی هستند که ستم ،خفقان،
نبود هرگونه آزادی و سیستم بسته حکومتی ضامن قوام و بقای حکومت آنهاست در این نوع
حکومتها که دیکتاتوری تام است اراده مردم ،دین و اصول علمی و عقلی و سیاست پاک وجود
ندارد و حاکمان ناگزیر از توسل به استبداد هستند.
از دیگر سوی اینچنین حاکمان رمز بقای قدرت خود را در قرابت با قدرتهای بزرگ
جهان جستجو میکنند .نزدیک شدن و اعطای امتیازات فراوان به دولتهای بزرگ روشی
است که باعث مستعمره آشکار و یا پنهان کشورها و عقب ماندن آنان میگردد .همچنین برخی
دولتها با استفاده از نیروی دول دیگر به سرکوب نهضتهای مردمی خود پرداخته تا قدرت
سیاسی و منافع اقتصادی آنها حفظ گردد.
لذا ملتها با مشاهده استبداد داخلی و استعمار خارجی قیام کرده و در تالش جهت
آزادسازی کشور خود و تشکیل نظام سیاسی مردمی جهت رعایت حقوق و اداره مردم در
تصمیم سازی و تعیین سرنوشت خود ،رعایت عدالت اجتماعی ،دفع تبعیض نژادی ،فساد و
غارت و تجاوز و  ...مینمایند.
بیداری اسالمی پدیده سیاسی ،اجتماعی فراگیر است که از دوران پیامبر مکرم اسالم آغاز
گردید و در دوران معاصر با غلبه نظام سلطه و دستنشانده آنها در دنیای اسالم به اوج خود
رسید .اندیشمندانی چون سید جمالالدین اسدآبادی ،سید قطب ،حسن البنا تالشهایی را در
رفع سلطه صورت دادند؛ اما مؤثر واقع نشده و تبدیل به گفتمان و رفتار سیاسی نگردید تا اینکه
امام خمینی با اندیشه و آرمان آزادی بخشی ملل اسالمی از استبداد داخلی و سلطه خارجی قیام
میکنند.
آغاز بیداری اسالمی در ایران مقطعی است که در دوران قاجاریه علما و مردم سنگینی فشار
و تحقیر استعمار و استبداد را احساس میکنند و برای مطالبة حقوق مردم و قانون اسالمی تالش
مینمایند؛ اما با منحرف شدن موج اسالمخواهی ،نهایتاً نهضت خاموش میگردد.

مقالــه
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تأمل در اندیشه نخبگان و رهبران سیاسی که تحول بنیادینی در معادالت میان ملتها و دولتها
ایجاد مینماید از ضروریات عصر حاضر است .امام خمینی از رهبران تأثیر گذار در پیدایش
خیزشهای سلطه ستیز جهت تأسیس حکومتهای اسالمی – مردمی است و با تأکید بر ضرورت
بیداری ملتها که شرط الزم مبارزه است قیام مینماید تا بتواند تحول گستردهای در جهان اسالم
ایجاد نماید .آنچنانکه میگوید:
امروز ايران  ...درس عبرتى است براى كشورهاى اسالمى و مستضعفان جهان

كه قدرت اسالمى خود را بيابند و از عربدههاى شرق و غرب و وابستگان و

تفالههاى آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند تعالى و اتكال به قدرت اسالم

و ايمان بپاخيزند و دست جنايتكاران را از كشورهاى خود كوتاه نمايند (امام

خمینی1385ج .)61 :15

امام خمینی بهعنوان احیاگر تفکر اسالمی و تئوریسین اسالم سیاسی تالش نمود آغازگر
جهادی باشد که زیربنای تغییرات سیاسی مبانی اسالمی باشد و رفتار سیاسی برگرفته از اندیشه
سیاسی ،نویدبخش نظم سیاسی نوینی باشد که آزادی ،استقالل و عزت جای استبداد و استعمار
و نظام سلطه را بگیرد.
اساسیترین سؤال پژوهش حاضر این است که :نقش امام خمینی در پیدایش تفکر بیداری
اسالمی در جوامع اسالمی علیه نظام سلطه جهانی و عوامل داخلی آنها چیست؟ بنابراین فرض
تحقیق بدین شکل است که امام خمینی با اندیشه سیاست اسالمی و مؤلفههای ضد استبداد و
استعماری اسالمی ،نظام سلطه جهانی و عوامل داخلی آنها را به چالش کشیده و توانست با
بازتعریف اسالم اصیل ،تحولی در اندیشه مسلمانان جهان ایجاد نماید و شروع به پیریزی نظامی
سیاسی اسالمی از ایران نماید تا الگویی برای امت اسالمی گردد.
روش تحقیق

استفاده از روش متناسب با موضوعات خاص ،الزمۀ تحقیق خوب است .لذا پژوهش حاضر،
توصیفی و از نوع تحقیق کتابخانهای با رویکرد تحلیل اسنادی است .در این مطالعه ،پژوهشگر
مطابق روش مطالعۀ توصیفی،گزیدهای از اندیشههای امام خمینی را از میان آثار ایشان استخراج
و بدون هیچ دخل و تصرفی طبقهبندی ،توصیف و در ادامه هر مطلب به تشریح و تحلیل
موضوعات پرداختهاند .جامعۀ پژوهش شامل تمامی منابع و آثار مرتبط با موضوع تحقیق از قبیل
تألیفات ،سخنرانیها و مقاالت امام خمینی و دیگران است.
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پیشینه پژوهش

در زمینه تأثیر انقالب اسالمی و امام خمینی بر خیزش و قیام علیه نظام سلطه و ایادی آنها که
دولتهای وابسته باشد تحقیقاتی انجام شده است .در این تحقیق مؤلفههای گفتمان امام خمینی
و زمینهساز بیداری اسالمی احصاء و ارائه گردیده است .در ذیل به نمونه هایی از پژوهشهای
صورت گرفته اشاره میگردد.
ابوذر قاسمی آرانی در پژوهشی در سال  1392با عنوان امام خمینی و بیداری اسالمی ،امام
خمینی را از بزرگترین پایهگذاران بیداری اسالمی قلمداد مینماید .وی کوشش میکند امام
را به عنوان رهبر اصلی بیداری اسالمی جهان معرفی کند و نشان دهد؛ بیداری در سخنان امام
جلوة بارز و روشنی دارد و یکی از دغدغههای اصلی امام ،آگاهی بخشیدن به ملتهای مسلمان
جهان است.
حسن اسماعیلی در سال  1394در پژوهش بیداری اسالمی در اندیشة سیاسی امام خمینی ،معتقد
است دوست و دشمن امام خمینی به تأثیر انقالب اسالمی و امام خمینی در بیداری کشورهای
جهان اسالم ایمان دارند چه بگویند چه نگویند .اندیشههای امام مرزهای ایران را در نوردیده و
مایة حرکت جهان اسالم شده است.
مفهوم نظری
 .1بیداری

بیداری پدیدهای است متضاد با پدیده خواب ،بیداری مترادف واژة عربی «یقظ ،الصحوه،
الوعی» به معنی از خواب بیدار شدن ،هشیار کردن ،هشدار دادن است و در جوامع ،بیدار به
کسی گفته میشود که در خواب واقعی نباشد بلکه به برانگیختن ،آگاه و هوشیار ساختن فرد یا
گروهی اطالق میشود (مهیار .)223: 1389
 .2بیداری اسالمی

بیداری اسالمی معادل واژگانی عربی چون« :الصحوه اسالمیه ،البعث اسالمی ،التیار اسالمی،
الحرکه اسالمی و الیفظه اسالمی» است که هر یک به معانی اصالح دینی ،احیاگری دینی و یا
اسالم گرایی است (مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  1384ج .)217: 1
بیداری اسالمی به پدیدهای اجتماعی  -سیاسی گفته میشود که مراد از آن هوشیاری امت
اسالمی یا بازگشت بیداری آنهاست مصداق کالم شریف اولین بیدارگر مسلمانان ،حضرت
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مقالــه

امیرالمؤمنین علی(ع) است «المؤمن هو کیس الفطن» مؤمن زیرک و باهوش است (مجلسی1362

ج  )291: 67پیامی که از کالم عبرتآموز منتخب میگردد این است که مسلمانان نباید فریب
سیاستهای استثمارگران و استعمارگران و همینطور نظامهای سیاسی غیر مردمی و وابسته
خود را بخورند بلکه با هوشیاری و ذکاوت اسالمی در مقابله با آنها قیام و برای خود استقالل،
آزادی ،خودکفایی و پیشرفت به ارمغان بیاورند .البته در این راه باید با الگوگیری و پیروی از
رهبران روشنضمیر موانع را پشت سر بنهند.
مراد از بیداری اسالمی ،تفکرات و باورهای دینی است که حرکتی را ایجاد میکند که هدف
آن بازگشت به اسالم ناب پیامبر اعظم ،چنگ زدن به آموزههای قرآن و هویت فراموششده
اصیل آن است تا در سایه هوشیاری و وحدت و اعتقادات مشترک ،با شکستن سکوت و قیام،
رهایی از استعمار و استکبار جهانی را به ارمغان آورد.
 .3گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی

اسالم سیاسی گفتمانی است که هویت و آموزههای اسالمی را در کانون رفتار سیاسی کنشگران
قرار میدهد در این گفتمان ،اسالم به یک زیربنای برتر تبدیل میگردد ( بهروز لک .)209 :1386
اسالم سیاسی بیشتر جهت توصیف آن دسته از جریانهای سیاسی که خواستار تأسیس
حکومتی جدید بر مبنای اصول اصیل اسالمی هستند به کار میرود که نتیجه آن نظم نوین
اسالمی یا تشکیل حکومت اسالمی است (بابی.)20: 1379
در گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی ،محوریت ،فقه ،والیتفقیه و نقش روحانیت در تفسیر
شریعت است و فقها بهعنوان کارشناسان دین اسالم میباشند که اسالم بدون روحانیت انحرافی
و بیمحتوا خواهد بود (حسینی زاده .)17: 1386
ویژگی برجستة امام اصالح وضع موجود جهان اسالم است نهفقط ایران ،امام به مخالفت
بانظم سیاسی رایج در جهان اسالم برخاست و در این گفتمان ،یک مخالفت ساده به یک
گفتمان و رفتار سیاسی و جنبش ضد نظم حاکم تبدیل گشت.
اى مسلمانان در همه بالد و اقطار عالم بپاخيزيد! واى علماى اعالم جهان اسالم به

داد اسالم و بالد مسلمين و مسلمانان برسيد! و در هر گوشه و كنار ،همچون ملت

ايران و دولت آن و علما و بزرگان اين سامان ،دست رد به سينه ستمكاران غرب

و شرق زنيد ... ،و همچون سلحشوران ايران ،شهادت را بر ذلت و شرف اسالم و

انسانى را بر رفاه و عيش چند روزه توأم با خوارى و شرمسارى ترجيح داده ،و در
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ميدان نبرد سياسى و نظامى بر آنان چيره شويد؛ و از هياهوى تبليغاتى آنان باك
نداشته باشيد كه خداوند تعالى با شماست (امام خمینی 1385ج .)344: 19

گفتمان اسالم سیاسی امام در تالش برای تشکیل دولتی مدرن بر پایة اسالم با بسیج مردمی
و حکومت مردمبهدور از هرگونه استعمار و استبداد با محوریت روحانیت است.
امام خمینی معمار بیداری اسالمی
مؤلفههای گفتمان امام خمینی و زمینهساز بیداری اسالمی

قیامهای مردمی کشورهای اسالمی با امید رفع استبداد و دفع استعمار ،ریشه در آموزههای الهی -
سیاسی امام خمینی داشته و متأثر از نهضت فکری وی است امام در دکترین خود تالش دارد جهان
اسالم را از وضع موجود به وضع مطلوب به حرکت وا دارد که جهان اسالم با توسل به این مؤلفهها
میتواند به آیندة مطلوب امید داشته باشند؛ اما عواملی باعث فاصله گرفتن از حکومت مطلوب برای
ملل اسالمی میگردد .موانع بیداری اسالمی تحریف اسالم و فاصله گرفتن از آن است به عبارت
دیگر کلید توسعه و پیشرفت را در علوم و روشهای غربی دانستن است نه اسالم .حاکمان خود از
موانع دیگر بیداری محسوب میشوند؛ چراکه بیداری ملتها و تشکیل حکومتهای اسالمی مردمی
مغایر با منافع سیاسی و اقتصادی حاکمان است لذا نهضتهای مردمی را تحریف مینمایند .وحدت
رمز توفیق ملتها در برابر استبداد حاکمان و استعمارگران است لذا حاکمان با ایجاد تفرقه بین امت
اسالمی ،آرمان آزادی و رهایی بخشی آنها را نشانه رفته و تحریف مینمایند.
هدف امام خمینی از روزهای آغازین نهضت انقالبی ،صرفاً مبارزه علیه حکومت استبدادی
پهلوی نبود بلکه امام بر اتحاد و بیداری همه ملتهای اسالمی علیه حاکمان ظالم  -که به جای
پایگاه مردمی و همراهی با مردم ،جهت حفظ تاجوتخت خود با نظامهای سلطه همراه میشدند
 تأکید داشتند و جهانشمولی نهضت اسالمی را مدنظر قرار دادند و از قیام مردمی و انقالبایران بهعنوان اولین بیداری اسالمی جهان اسالم یادکردهاند که ملل اسالمی دیگر باید آ ن را
الگوی مدیریت سیاسی و تصمیم سازی آینده خود قرار دهند.
با عنایت به ابتنای اندیشههای امام به آموزههای الهی و یک دین وسیع ،طبیعی است که
چنین تفکری به مکان مشخصی محدود نمیگردد و تحول ،حرکت و بیداری کل جهان اسالم
در حوزة دید و اندیشههای امام نهفته است ایشان در این زمینه می گوید:
تمام ملتهاى مظلوم را پشتيبانى مىكنيم .و تمام ملتهاى مظلوم بايد ظالمها را از
صفحه روزگار بيرون كنند .و از تاريخ بيرون برانند (امام خمینی 1385ج.)133 :11

مقالــه

یا میگوید:

واکاوی تأثیر گفتمان سياست اسالمي امام خمینی (س) 39 ...

بايد با ملتها در ميان گذاشت؛ ...تا ملتها يك همچو انسجامى پيدا نكنند ،بايد

بدانند كه محكوم به حكومتهاى فاسد و محكوم به امريكاى جنايتكار و ساير

ابرقدرتها هستند (امام خمینی 1385ج.)325 :16

كشورهاى اسالمى و مستضعفان جهان كه قدرت اسالمى خود را بيابند و از

عربدههاى شرق و غرب و وابستگان و تفالههاى آنان نهراسند و با اعتماد به

خداوند تعالى و اتكال به قدرت اسالم و ايمان بپاخيزند و دست جنايتكاران را از

كشورهاى خود كوتاه نمايند (امام خمینی1385ج .)61: 15

مؤلفههای اصلی گفتمان سیاسی امام خمینی که در بسترسازی و ریشه سازی بیداری اسالمی
جهان اسالم تأثیر داشته عبارتاند از:
 .1ایده وحدت اسالمی ،1امت اسالمی ،حکومت واحد جهانی اسالم

از تأکیدات امام خمینی اتحاد میدان مذاهب اسالمی و همبستگی شیعه و سنی و عدم شعارها،
تصمیمات و رفتارهای تفرقهانگیز است؛ چراکه در بین مذاهب اسالمی نقاط اشتراک بهمراتب
بیشتر از اختالفات است؛ اما واجب الوجوب این است که تهدیدات همهجانبه اسالم وحدت
اسالم را اجتنابناپذیر میکند ،امام میگوید:
بايد تعليمات اسالم را گرفت و همان طورى كه اسالم دستور داده است كه

مؤمنين ،همه مؤمنين در همه جا برادر هستند و امر كرده است به اينكه اعتصام
به حبل َّ
الل بكنيد و متفرق از هم نشويد و دستور داده است به اينكه تنازع با

هم نكنيد و ّال فَشَ ل مىشويد ،مسلمين وقتى مىتوانند از گير ابرقدرتها و
از گير حكومتهاى فاسد خودشان خالص بشوند كه اين امر خدا را اجابت
كنند (امام خمینی 1385ج .)91 :13

از استراتژیهای امام خمینی که در فضاسازی آگاهی بخشی و بیداری ملتهای مسلمان
حائز اهمیت است تالش ایشان بر تشکیل امت واحد جهان اسالمی است که تأثیر بس شگرف
بر آینده جهان اسالم در مقابله با حاکمان مستبد غیر مردمی و استعمار خارجی خواهد داشت.
در مرحله مقدماتی الزمه تشکیل امت اسالمی واحد جهت تأسیس حکومت جهانی اسالم،
سرنگونی حکومتهای موجود جوامع اسالم است که امام میگوید:
1. Islamic Unity
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ما براى اينكه وحدت امت اسالم را تأمين كنيم ،براى اينكه وطن اسالم را از
تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم،

راهى نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم .چون به منظور تحقق وحدت و

آزادى ملتهاى مسلمان بايستى حكومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون

كنيم ...تشكيل حكومت براى حفظ نظام و وحدت مسلمين است (امام خمینی

بیتا .)36-37 :

از نقشههاى بزرگ آنها مسئله ملتگرايى است .اسالم آمده است تا تمام ملل دنيا
را ،عرب را ،عجم را ،ت ُرك را ،فارس را همه را با هم متحد كند .و يك امت

بزرگ به نام امت اسالم در دنيا برقرار كند (امام خمینی1385ج .)443 : 13

امام در خصوص توطئة استکبار و دول قدرتمند برای آیندة کشورهای اسالمی میگوید:

نقشه قدرتهاى بزرگ و وابستگان آنها در كشورهاى اسالمى اين است كه اين

قشرهاى مُ ْسلم را كه خداى تبارك و تعالى بين آنها اخ َّوت ايجاد كرده است ،و
مؤمنون را به نام اخ َّوت ياد فرموده است از هم جدا كنند ،و به اسم ملت ترك ،ملت

كرد ،ملت عرب ،ملت فارس از هم جدا كنند بلكه با هم دشمن كنند .و اين درست

بر خالف مسير اسالم است و مسير قرآن كري م (امام خمینی  1385ج.)443 :13

نهضت اسالمى ايران در اواخر اين قر ْن سرنوشت امت اسالم را در قرن آتى
ِ
شرق در بند ،و خصوصاً كشورهاى
دگرگون خواهند نمود .اميد واثق كه

اسالمى ،در زير پرچم توحيد به مبارزات خود براى استقالل و آزادى ادامه داده،

تا از چنگ غرب و شرق توطئهگر نجات پيدا كنند؛ و اين قرن ،قرن نورانى

كشورهاى اسالمى باشد (امام خمینی  1385ج.)364: 10

اگر وحدت كلمه اسالمى بود و اگر دولتها و ملتهاى اسالم به هم پيوسته

بودند ،معنا نداشت كه قريب يك ميليارد جمعيت مسلمين زير دست قدرتها

باشد .اگر اين قدرت  -قدرت بزرگ الهى  -مُن َْضم بشود به قدرت ايمان و همه

با هم برادرانه در راه اسالم قدم بردارند ،هيچ قدرتى بر آنها غلبه نخواهد كرد

(امام خمینی  1385ج.)66 :7

لذا مشاهده میشود که امام خمینی در برابر ملتگرایی طرح امت گرایی را ارائه میکند؛
زیرا مسلمانان یک امت واحد بوده و ملیتها یا نژاد و زبانها نباید عامل تفرقه آنها در مقابله
با دشمنان و عوامل داخلیشان گردد و امام پیام الگوگیری از نهضت و بیداری اسالمی مردم

مقالــه

واکاوی تأثیر گفتمان سياست اسالمي امام خمینی (س) 41 ...

ایران را به جهان اسالم ابالغ نموده و از آنها دعوت به بیداری کرده است تا با سرنگون کردن
دولتهای وابستة خود به تشکیل حکومت واحد جهانی اسالم کمک نمایند که این امر باعث
سر فرود آوردن همیشگی دشمنان در برابر اسالم خواهد گشت کما اینکه امروزه دشمنان ،طرح
تجزیه خاورمیانه و کشورهای اسالمی را در سر میپرورانند که وقت آن رسیده ،که مسلمانان
به خود آیند.
 .2احیای اسالم ،حکومت اسالمی و مقابله با جدایی دین از سیاست

از اندیشههای دیگر امام خمینی که در تغییر نگرش ملل اسالمی و قیام علیه نظام سلطه تأثیر
داشته ،اندیشة ترکیب جمهوریت و اسالمیت و تشکیل حکومت اسالمی است .در اندیشة
فوق جدایی دین و سیاست امری مردود است لذا امام راه نجات کشورهای اسالمی را تشکیل
حکومتهای اسالمی میداند و میگوید:
اسالم را مىگويند از سياست كنار است؛ دين على حده است ،سياست على

حده .اينها اسالم را نشناختهاند .اسالمى كه حكومتش تشكيل شد در زمان رسول
َّ
الل و باقى ماند حكومت  -به عدل يا به غير عدل .زمان حضرت امير بود باز

حكومت عادله اسالمى بود ...احكام سياسى اسالم بيشتر از احكام عباديش است.

كتابهايى كه اسالم در سياست دارد بيشتر از كتابهايى است كه در عبادت دارد
(امام خمینی  1385ج.)227 :3

برآیند اندیشه امام حکومت اسالمی است .امام اسالم سیاسی را به متن فرهنگ سیاسی
جامعه وارد و نظم سیاسی نوینی را در نظامهای سیاسی معرفی نمود .در فضای ذهن سیاسی امام،
اسالم و حکومت اسالمی شرط الزم و کافی تحولآفرینی علیه نظام سلطه و در هم کوبیدن
استبداد است .امام به جهانیان و به مستضعفان پیام میدهد که طومار طواغیت را درهمپیچیده و
آزاد گردید و توصیه میکند با تشکیل حکومت اصیل اسالمی دست چپاولگران را از ممالک
اسالمی کوتاه نمایید لذا میگوید:
ما اميدواريم كه با هم [با] پيوستگى به هم بتوانيم اين طاغوتها را تا آخر از بين

ببريم و به جاى او يك حكومت عدل اسالمى؛ كه مملكت ما براى خودمان باشد
و همه چيز ما به دست خودمان باشد[ ...ایجاد نماییم] (امام خمینی  1385ج.)101 : 6

امام خمینی با مدیریت سیاسی نهضت انقالبی به جهان اسالم پیام داد که مکتب اسالم توان
کامل جهتدهی قیامهای مردمی را در برابر طواغیت دارد و با ترویج مکاتب مادی و مدرنیته
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این قابلیت را از دست نداده و تنها راه انسانیت بهطور عام و جامعه اسالمی بهطور خاص برای
رهایی از خفقان ،ستم و بیعدالتی بازگشت و پایبندی به اسالم ناب ،شناخت و عمل به آن است
و معتقد است:
و َّ
معرفى كردهاند .سياست مُدُن از
الل اسالم تمامش سياست است .اسالم را بد ّ

اسالم سرچشمه مىگيرد (امام خمینی  1385ج.)270 :1

در هيچ رژيمى و در هيچ دولتى آن طورى كه در دولت اسالم و در رژيم

اسالمى پايبند اخالق و پايبند ارزشهاى انسانى است ،نخواهد بود (امام خمینی

 1385ج.)65 :14
 .3حج ابراهیمی ،کنگره عظیم اسالمی

امام خمینی مراسم حج و همایش عظیم اسالمی را فرصت مغتنمی قلمداد میکردند و تأکید
میکنند مسلمانان برای درمان دردهای خود از این حادثه بزرگ استفاده کنند و از مردم بزرگ
ایران دعوت میکردند که برای ابالغ پیام انقالب اسالمی ایران به مسلمانان مظلوم جهان از این
فرصت استفاده نموده و ارادة آنها را جهت قیام در برابر حاکمان ظالم و نظام سلطه بیدار نمایند.
امام زائران بیتاهلل الحرام را سفرای دینی و اخالقی و پیامرسان انقالب به گوش جهانیان مسلمان
میدانست:
با رفتار شايسته و اخالق اسالمى و انقالبى خود نظر همگان را جلب كرده و چهره
انقالب اسالمى را آن گونه كه هست به نمايش ملتهاى جهان مىگذاريد و

توجه آنان را با برخوردهاى برادرانه و محبتآميز به انقالب بزرگ ايران جلب

مىنماييد و ً
عمل تبليغات فاسد مغرضانه بوقهاى تبليغاتى را خنثى مىنماييد (امام
خمینی  1385ج.)27 : 19

از دیگر آثار مراسم حج ،راهپیمایی برائت از مشرکین است که معماری آن به وسیلة امام
صورت گرفت .این ابداع و قرائت پیامهای هرسالة حج در روابط بین ملل اسالمی و آگاهسازی
آنها تأثیر بسزایی دارد.
لذا میفرمودند:

ً
اصول برائت از مشركين از وظايف سياسى حج است و بدون آن ،حج ما حج

نيست (امام خمینی 1385ج .)22 : 21

واکاوی تأثیر گفتمان سياست اسالمي امام خمینی (س) 43 ...

مقالــه

ِ
آزادى انرژى متراكم جهان اسالم داشته
ما با اعالم برائت از مشركين تصميم بر
و داريم .... .ان شاء َّ
الل روزى همة مسلمانان و دردمندان عليه ظالمين جهان

فرياد زنند و اثبات كنند كه ابرقدرتها و نوكران و جيرهخوارانشان از منفورترين

موجودات جهان هستند (امام خمینی 1385ج .)80 : 21
 .4ایده تشکیل بسیج مستضعفان اسالم

بسیج به معنای تشکیل گروهی از مردم با افکار مشابه جهت رسیدن به هدف مشترک است.
بسیج قابلیت ایجاد هرگونه تغییر بنیادین یا تحولی را در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی دارد .بسیج در جهان اسالم قیامی است مقدس که باعث دستیابی مسلمانان به اهداف
مهم چون مقابله و توفیق در برابر استعمارگران و حکومتهای دستنشاندة آنها میشود .بسیج
مستضعفان بهعنوان اتحاد مردم تحت ستم به امید آزادی و رهایی از سیطرة مستکبران است.
امام خمینی با امید قاطع توانایی مستضعفان جهان آنان را به وحدت و بسیج عمومی در برابر
طاغوتهای زمانه دعوت مینماید و برای ایجاد تحوالت بنیادین به آنها توصیههایی دارند.
همه در زير پرچم پر افتخار اسالم مجتمع ،و با دشمنان اسالم و محرومان جهان
به دفاع برخيزيد؛ و به سوى يك دولت اسالمى با جمهوريهاى آزاد و مستقل

به پيش رويد كه با تحقق آن ،همه مستكبران جهان را به جاى خود خواهيد
نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند (امام خمینی

 1385ج.)448 :21

همچنین میگوید:

بايد بسيجيان جهان اسالم در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسالمى باشند و اين

شدنى است  ...بايد هستههاى مقاومت را در تمامى جهان به وجود آورد و در
مقابل شرق و غرب ايستاد (امام خمینی  1385ج .)195 :21

امام در اهمیت و توانمندی بسیج مستضعفان جهان معتقد است که میتوان با اتحاد مظلومان
اسالم بدون آمریکا و صهیونیزم به آزادی رسید و در صلح و مسالمت زندگی کرد.
 .5فلسطین

مصداق بارز اهمیت جهان اسالم و ملل ستم دیده مسلمان برای امام خمینی مسئله بسیار حیاتی
دار االسالم ،یعنی «فلسطین» است که فلسطین را پارة تن اسالم معرفی میکند .امام خمینی در
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بحران فلسطین و صهیونیسم به دنبال ایجاد وحدت اسالمی علیه اسرائیل غاصب است و اسرائیل
را دشمن جهان اسالم خطاب میکند؛ زیرا جریان فلسطین فقط یک سرزمین جغرافیایی نیست
بلکه جبهه مقابل اسالم است و از بین بردن اسرائیل را واجب مسلمین میداند.
سیاست اعمالی امام در ایجاد وحدت مسلمین علیه صهیونیسم و استکبار ،ابداع روز جهانی
قدس است که سهم قابلتوجهی از بسترسازی بیداری اسالمی را شکل میدهد .امام با اعالم
جهانی مسئله فلسطین آن را تبدیل به جریان اول همه مسلمین نمود که سراسر جهان اسالم باید
در آن نقش کلیدی ایفا نمایند .امام خمینی با جریان سازی یکپارچه جهان اسالم دربارة روز
قدس میگوید:
من در طى ساليان دراز ،خطر اسرائيل غاصب را گوشزد مسلمين نمودم ...من از
عموم مسلمانان جهان و دولتهاى اسالمى مىخواهم كه براى كوتاه كردن دست

اين غاصب و پشتيبانان آن به هم بپيوندند .و جميع مسلمانان جهان را دعوت

مىكنم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان را كه از ايام قدر است ،و مىتواند

تعيينكننده سرنوشت مردم فلسطين نيز باشد ،به عنوان «روز قدس» انتخاب ،و

طى مراسمى همبستگى بين المللى مسلمانان را در حمايت از حقوق قانونى مردم
مسلمان اعالم نمايند (امام خمینی 1385ج.)267 :9

 .6استقالل از بیگانگان

مراد از استقالل ،استقالل از دیگران است؛ بهویژه نظام سلطه که هدفش وابسته نگهداشتن و
استثمار کردن است .زیربنای همة جنبههای استقالل از قبیل استقالل سیاسی ،اقتصادی ،نظامی،
فرهنگی و  ...استقالل فکری است؛ زیرا انسان وابسته فکری ،به قطع در زمینههای دیگر نیز وابسته
خواهد بود .تأکید امام بر تالش برای تغییر انسانی که از خو ِد اسالمیاش فاصله گرفته و ایجاد
تحول در زمینههای فردی ،فکری و اجتماعی است که خود نوعی بیداری تلقی میگردد.
اساس همه شكستها و پيروزيها از خود آدم شروع مىشود .انسان اساس

پيروزى است و اساس شكست است .باور انسان اساس تمام امور است (امام خمینی

1385ج.)307 :14

اول قدم اين است كه بيدار بشوند؛ غفلت را كنار بگذارند (امام خمینی 1385
ج.)243 :10

امام معتقد است استقالل فکری موجب استقالل اقتصادی و استقالل اقتصادی موجب

واکاوی تأثیر گفتمان سياست اسالمي امام خمینی (س) 45 ...

مقالــه

استقالل سیاسی و نظامی میگردد لذا اولویت با استقالل فکری است لذا میگوید:

تا انسان استقالل فكرى نداشته باشد ،نمىتواند يك فرد مفيدى باشد (امام خمینی

 1385ج.)202 :9

هيچ قدرتى نمىتواند به ما ضربه بزند .اگر ما از نظر فكرى مستقل باشيم (امام خمینی

 1385ج.)310 :15

وصيت من به ملتهاى كشورهاى اسالمى است كه انتظار نداشته باشيد كه از

خارج كسى به شما در رسيدن به هدف كه آن اسالم و پياده كردن احكام اسالم
است كمك كند؛ خود بايد به اين امر حياتى كه آزادى و استقالل را تحقق

مىبخشد قيام كنيد (امام خمینی .)22 :1369

همچنین امام تأکید وافری بر خودباوری داشتند .اعتمادبهنفس و احساس شخصیت از عوامل
تأثیرگذار درحرکت به استقالل است .احساس شخصیت اسالمی و اعتمادبهنفس اسالمی،
مسلمین را در استقالل کمک خواهد کرد.

ما كه مىخواهيم وابسته نباشيم بايد اول بيدار بشويم به اينكهما خودمان هم
شخصيت داريم (امام خمینی  1385ج.)534-535 :13

تا ما خودمان را پيدا نكنيم ...نمىتوانيم مستقل بشويم (امام خمینی1385ج.)227 :11

لذا تحول فکری و روحی انسان مسلمان سرآغاز تحول و استقالل او از دیگر دولتهاست
که اگر اتفاق افتد منشأ تحوالت و بیداری امت اسالمی در رهانیدن خود از چنگال دولتهای
استعماری و دولتهای دستنشاندهشان خواهد گردید.
 .7مقابله با استبداد

نظام پادشاهی یکی از اشکال متعارف حکومت در کشورهای اسالمی است .نظام پادشاهی
ناگزیر از دیکتاتوری است چراکه تأمینکننده منافع شخصی ،خانوادگی و قبیلهای است.
بسیاری از رژیمهای سیاسی کشورهای اسالمی به جای ابتنا به پشتوانه مردمی و قدرت
مردم ،حمایت قدرتهای بزرگ را ضامن دوام خود میدانند و قدرتهای سلطهگر نیز جهت
تأمین منافع خود علیرغم شعارهای مردم ساالرانه ،از حکومتهای دستنشانده خود حمایت
مینمایند؛ لذا تأمین منافع استعمارگران از یکسو و منافع حکومتهای غیر مردمی ،کشورهای
اسالمی را به استبداد فرامیخواند که عوامل فوق در قیام مردم کشورهای اسالمی علیه حاکمان
و حامیان آنها تأثیرگذار است.
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امام خمینی با توسل به آموزههای اسالمی ،مخالفت با استبداد حاکمان علیه مردم را وظیفه
ملت آزاده اسالمی میداند و نافرمانی سیاسی و مقابله با آنها را امری ضروری تلقی مینماید
و در تالش برای بیداری مسلمانان در استبداد و خفقان دیکتاتورهای ممالک اسالمی هستند.
حتی مقام معظم رهبری در تأیید فرمایش امام خمینی در پیشبینی آینده حکومتهای اروپایی
معتقد است که نفاق و دورویی ،وابستگی و سرسپردگی باعث خواهد شد طومار زمامداران
اروپایی نیز در هم بپیچد« :این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت .آن روزی پیش خواهد
آمد که همین ملتهای اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که یکسره تسلیم
آمریکا و صهیونیسم هستند ،قیام خواهند کرد .این بیداری حتمی است» (بیانات مقام معظم رهبری

در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور.)1390/02/14 :

 .8استعمارزدایی اسالمی

1

در اندیشه سیاسی اسالمی امام خمینی نفی وابستگی به قدرتهای بزرگ سلطهگر ،بهموازات
نفی استبداد داخلی دارای اهمیت است .نفی استبداد و نفی استعمار ،دوروی یک سکهاند که
برای موفقیت اسالمی هر دو باید موردتوجه قرارگرفته و هیچکدام در درجه کمتر اهمیت قرار
ندارد.
امام رهایی از سیاستها و اهداف استعمارگرانه را سر منشأ استقالل و عزت میداند و تأکید
وافری بر مواجهه با سلطهگری مستکبرین و قیام در برابر آنها جهت آزادی و استقالل سیاسی
مینماید و معتقدند ملتها در تعیین سرنوشت خود بهدور از دخالت اجانب آزادند.ایشان ارزش
حيات را در آزادى و استقالل مىداند (امام خمینی  1385ج.)220 :6
از منظر امام تقویت اسالم ،اسالم مداری و ایجاد فرهنگ و امت اسالمی سبب زوال
غربمحوری و فرسایش تفکرات مشابه خواهد گردید و بهعنوان رهبر آزادیخواه جهان اسالم
به ملل اسالمی تذکر میدهد با توسل به اسالم سیاسی و انقالبی در برابر افزونخواهی و چپاول
غرب در جهان اسالم بایستید و مانع استعمار ،استثمار و غارت مسلمین گردید و توصیه میکنند
در این فرآیند از ایران اسالمی عبرت بگیرید.
امروز ايران اسالمى ،به بركت ايمان قوى و تعهد به اسالم و تحول عظيمى كه

در اقشار مختلفه حاصل شده است ،دست شرق و غرب و انگلهاى منحرف

را از كشور خود كوتاه ،و به هيچ قدرتى اجازه نمىدهد كوچكترين دخالتى
1. Islamic anti Colonialism

واکاوی تأثیر گفتمان سياست اسالمي امام خمینی (س) 47 ...

مقالــه

در كشور اسالمى ايران نمايد.و اين خود حجت قاطعى است براى مسلمانان و

مظلومان جهان كه با خواست ملتها كسى نمىتواند دست تجاوز دراز كند
(امام خمینی  1385ج.)341 :19

لذا امام خمینی در تالش است از بیرون آوردن اسالم از حاشیه و توسل به آن و با برانگیختن
ارادة مسلمین آنها را در برابر زیادهخواهیهای دول استکباری و استعماری به خیزش و قیام
جهت استقالل و حفظ منافع و منابع اسالمی ،تشویق نماید.
 .9فرهنگ مقاومت ،ایثار ،جهاد ،شهادت

فرهنگ مقاومت ،ایثار ،جهاد و شهادت از مؤلفههای حیاتی در کامیابی حال و آینده مسلمانان
است .با عنایت به وجود چنین زیربنای اعتقادی ،مسلمین همواره پیروز هرگونه مبارزه خواهند
بود .امام خمینی مبدع فرهنگ مقاومت بود و به مفاهیم ایثار ،جهاد و شهادت حیات دوباره بخشید
و فرهنگ ایثار و شهادت را از متعلق بودن به عصر پیامبر و ائمه اطهار بیرون آورد و امروزه هر
فردی یا هر مسلمانی میتواند درراه خدا ،آزادی ،استقالل ،عزت و ...قیام کند و از جان و مال
خویش بگذرد.
چراکه امام معتقد است این مؤلفهها ،ایجادگر تحولی شگرف در آیندة جوامع اسالمی بوده
و ظرفیت مدیریت معادالت جهانی را به نفع مسلمانان دارد:

اين رمز پيروزى است .آنها كه مادى هستند و ماديگر ،آنها هر گز شهادت را
ِ
سعادت خودشان مىدانند (امام خمینی
نمىخواهند ولى جوانان ما شهادت را

 1385ج.)137 :7

امام خمینی گفتمان ایثار ،جهاد و شهادت را بازتولید و بازتفسیر مینمایند و معتقدند شهادت
هدیهای از سوی خداوند برای انسانها در هر زمان و هر مکانی است و معتقد بودند که این هدیه
از جانب خدای تبارکوتعالی برای کسانی است که الیق هستند (امام خمینی 1385ج.)440 :10
«جورى شده بودند كه شهادت را براى خودشان يك فوز عظيم دانستند» (امام خمینی1385
ج.)491 : 6
از دید امام تنها راه عزت ،استقالل و پیروزی ایران و مسلمانان در عصر استبداد ،مقاومت،
ایثار و شهادت درراه خداست و وظیفه همه مردم نیز قیام است.
يك ملتى كه مىخواهد در مقابل همه قدرتها بايستد ،نمىخواهد سازش كند...

مىخواهد باقى بماند ...بايد مهيا بشود از براى اينكه همه پيشامدهايى كه پيش
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آمده است و پيش خواهد آمد (امام خمینی  1385ج.)7 : 15

مراد امام از پیشامدها همة مشکالت و مصائب ازجمله شهادت ،جانبازی ،ایثار و  ...است.
 .10تئوری صدور انقالب

ما ميل داريم ملتها همه اين طور بشوند.ما كه مىگوييم «انقالبمان را مىخواهيم

صادر كنيم» ،مىخواهيم اين را صادر كنيم ،مىخواهيم اين مطلب را ،همين
معنايى كه پيدا شده ،همين معنويتى كه پيدا شده است در ايران ... ،ما نمىخواهيم

شمشير بكشيم و تفنگ بكشيم و حمله كنيم ... .آنها حمله مىكنند ما دفاع

مىكنيم.دفا ع الزم است ...شما كوشش كنيد ملتهاى خودتان را بيدار كنيد... .

تا اين تحول الهى ،كه در ايران پيدا شد ،در آنجاها پيدا بشود (امام خمینی 1385

ج.)90-91 :13

از مکانیسمهای امام در حمایت از قیامهای مردمی و حرکتهای اسالمی ،تالش در جهت
ارائه ایدئولوژی جدید و وضع مطلوب به ملل کشورهای اسالمی است .امام بهعنوان رهبر انقالب
اسالمی جهانی و آزادیخواه جهان اسالم ،وضع مطلوب را آزادی ملل اسالمی از بند استعمارگران
و حکومتهای وابسته مستبد آنها و پیادهسازی حکومت الهی واقعی میداند در این راستا الگو
و مصداق را انقالب اسالمی و بیداری اسالمی ایران میداند و به مردم مظلوم کشورهای اسالمی
توصیه دارند از مردم ایران درس گرفته و حرکت آنها را سرلوحه برنامهریزی خود جهت
رهایی قرار دهند که این همان قدرت نرم انقالب اسالمی است که نه با روش سخت و مسلحانه
که با ویژگیهای مثبت معنوی و فرهنگی انقالب ،در بیداری ملل اسالمی استفاده نمود.
نهضت مخصوص به خودش نبوده و نيست؛ براى اينكه اسالم مال طايفه خاصى

نيست ... .ما كه نهضت كرديم ،براى اسالم نهضت كرديم؛ جمهورى جمهورى

اسالمى است؛ نهضت براى اسالم نمىتواند محصور باشد در يك كشور ،و

نمىتواند محصور باشد در حتى كشورهاى اسالمى (امام خمینی  1385ج.)446 :10

ودربارة ضرورت صدور انقالب میگویند:

ما انقالبمان را به تمام جهان صادر مىكنيم؛ چرا كه انقالب ما اسالمى است .و
الل و محمد رسول َّ
تا بانگ ال اله اال َّ
الل بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست.

و تا مبارزه در هر جاى جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم (امام خمینی 1385

ج.)148 :12

واکاوی تأثیر گفتمان سياست اسالمي امام خمینی (س) 49 ...

مقالــه

اميدواريم كه اين نهضت به ساير بالد اسالمى هم صدور پيدا بكند .و اين مكتب،

مكتب همه مسلمين است بلكه همه مستضعفين(امام خمینی  1385ج.)399 :12

ما به تمام جهان تجربههايمان را صادر مىكنيم ...محصول صدور اين تجربهها ،جز شكوفههاى
پيروزى و استقالل و پياده شدن احكام اسالم براى ملتهاى دربند نيست(امام خمینی  1385ج.)325 :20
 .11جنبشهای آزادیبخش

جنبش آزادیبخش ،جنبشی است در میان مردم یک کشور یا مسلمانان بر ضد استبداد ،استعمار
و اشغالگری .مطابق دیدگاه امام ،نهضتی رهاییبخش است که برای آزادی از بند کشورهای
استثماری و حاکمان و نظامهای وابسته صورت گیرد که هدف ،مبارزه با ظلم و ظالم است و
تالش برای به دست آوردن استقالل ،آزادی و قیام برای نجات ملت است .لذا میگویند:

ما به پيروى از اسالم بزرگ ،از جميع مستضعفين حمايت مىكنيم؛ و از شما و هر

سازمانى در جهان كه براى نجات كشور خويش بپاخاسته است پشتيبانى مىكنيم
(امام خمینی 1385ج .)110-111 :11

شما اى جنبشهاى آزاديبخش؛ و اى گروههاى در خط به دست آوردن استقالل

و آزادى! بپاخيزيد و ملتهاى خود و ملل اسالمى را هشدار دهيد كه زير بار ستم

رفتن بدتر و قبيحتر از ستمكارى است (امام خمینی  1385ج.)32 :12

ما از تمام نهضتهاى آزاديبخش در سراسر جهان كه در راه خدا و حق و

حقيقت و آزادى مبارزه مىكنند ،پشتيبانى مىكنيم (امام خمینی  1385ج.)138 :12

هدف امام خمینی از حمایت نهضتهای آزادیبخش ،ترویج اندیشه آزادیخواهی ،حرمت
انسانی و نجات ملل مظلوم است آنچنانکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که ریشه
در اندیشههای معمار آن دارد میخوانیم:
«جمهوری اسالمی ایران ،سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقالل
و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد؛ بنابراین در عین خودداری
کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر
مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند» (اصل سوم قانون اساسی ،بند )16
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نمودار مؤلفههای تأثیرگذار گفتمان امام خمینی در بیداری اسالمی
 -1وحدت اسالمی
 -2حکومت اسالمی
-3کنگره عظیم حج ابراهیمی
گفتمان سیاسی امام خمینی
که زمینه ساز بیداری
اسالمی گردید:

 -4تشکیل بسیج مستضعفان جهان
 -5فلسطین
 -6استقالل از بیگانگان

بیداری جهان اسالم

 -7مقابله با استبداد
 -8استعمار زدایی
 -9فرهنگ مقاومت ،ایثار ،جهاد و شهادت
 -10تئوری صدور انقالب
 -11حمایت از جنبشهای آزادی بخش

نتیجهگیری

با عنایت به مباحث مطروحه و منویات و رهنمودهای صریح معمار بیداری اسالمی امام خمینی
نتایج چندگانه ذیل برآیند این پژوهش است:
امام خمینی با طرح نظریه وحدت اسالمی و تشکیل امت اسالمی ،مسلمانان را جهت آزادی
و رهایی از چنگال چپاولگران به پرهیز از تفرقه و تنازع داخلی دعوت نموده و ملت هر کشوری
را به جبههگیری در مقابل دولت نامشروع خود و امت اسالمی را به مبارزه علیه دشمن واحد
میخواند.
امام به ملل اسالمی توصیه میکند طرح جدایی دین از سیاست توطئه دشمنان اسالم است و
رمز عزت اسالمی حکومت اسالمی و تشکیل حکومتهای مردمی با زیربنای دینی است؛ زیرا
اسالم بههیچوجه سرسازش با نظام سلطه چه از نوع داخلی و چه خارجی ندارد.
کنگره عظیم حج اسالمی از منظر امام خمینی ،نماد وحدت و ابالغ پیام مردم بیدار شده و
انقالب کرده ایران اسالمی به تمام مسلمین و فرصت آمادهسازی اسالمی در برابر مشرکان و
ظالمان جهانی است.
امام به توانمندی مستضعفان جهان امید قاطع دارد لذا توصیه میکند مظلومان جهان در برابر
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ظالمان در زیر پرچم اسالم مجتمع شده و تا آزادسازی اسالمی از پای ننشینند.
فلسطین خط قرمز امام است در صورت پیروزی و آزادی فلسطین ،پیروزی اسالمی اتفاق
افتاده است لذا امام به همة کشورهای اسالمی توصیه میکند این جرثومه فساد و نامشروع را نابود
کنید که ابداع روز جهانی قدس با همین منظور برای مسلمانان طرحشده است.
استقالل همهجانبه ،بهویژه استقالل فکری بهعنوان ریشة استقاللهای دیگر از تأکیدات امام
است و استقالل از بیگانگان از ضروریترین مسائل دررسیدن به هدف اسالمی است.
طراح بیداری اسالمی ملل اسالمی را به قیام و نافرمانی سیاسی در برابر حکومتهای فساد،
دستنشانده و مستبد خود دعوت مینماید و امت اسالمی را به درهم پیچیدن طومار نظامهای
فرعونانه فرامیخواند.
اندیشه سیاسی و انقالبی امام خمینی در تضاد شدید با استعمار قرار دارد و استعمارزدایی
از کشورهای اسالمی که ریشه دیرینه نیز دارد از اصول بنیادین گفتمان امام است که توصیه
مینماید در برابر زیادهخواهی دول استعماری بایستند و دست چپاولگر آنها را از سرزمین خود
کوتاه نمایند.
تئوریسین بیدارگری ،اصول اعتقادی مسلمانان از قبیل فرهنگ مقاومت ،ایثار ،جهاد و
شهادت را از اصولی میداند که ظرفیت تغییرات و تحوالت اساسی را در جهان اسالم داراست
لذا به مسلمانان توصیه میکند با این زیربناها شما پیروز خواهید شد با اعتمادبهنفس قیام کنید.
تئوری صدور فرهنگ انقالب باطن شفاف نیت معمار بیدار اسالمی را در بیداری مسلمانان
به نمایش میگذارد و به ملت اسالمی توصیه میکند از انقالب اسالمی ایران الگو بگیرید.
حمایت از جنبشهای آزادیبخش در دفاع از مردم تحت ستم خود در برابر ظالمان از دیگر
اصول گفتمان امام است.
لذا نتیجهگیری نهایی مقاله حاضر پاسخ به فرضیة تحقیق است که امام خمینی حوزة دید
خود را نه به بیداری ایران که بهکل جهان اسالم قراردا ِده بود و با موازین اشارهشده در تالش
برای ارائه طرحها و برنامهریزیهایی برای آزادسازی اسالمی بوده و تأثیر شگرفی هم در این
مهم ایجاد نمود گرچه بیداری اسالمی موقتاً منحرف گردیده؛ اما درنهایت بهصورت کامل
اتفاق خواهد افتاد.
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