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 مقدمه
ه ويـژيرهبري انقالبي جايگـاهودر ميان عوامل پديد آورنده انقالب دو عامل ايدئولوژي

 هـا، نقـش تـوده شرايط موجـود،از اين دو عامل به همراه عواملي مانند نارضايتي عميق.ارندد

ويگسترش روحيه وشباعث تغيير انقالبي عنصر خشونت انقالبي ده، مسير تحوالت داخلـي

و منطقه مي اي هـاي ويژگـي از آغاز تا فرجام؛ مـروري بـر انقالب"مصطفي ملكوتيان،( دهندگاه جهاني را تغيير

و.)264- 247صص،"هفتگانه مشترك انقالب ها  رهبري با پيروزي انقالب پايان ايفاي نقش ايدئولوژي

و رهبـري انقـالبو يابدنمي مسير تحوالت آينده در حد باال با وضـعيت ايـدئولوژي انقالبـي

. مرتبط است

ازبه گونه اي دقيق تر، نقش اين دو و عامل از يك سو بر حوادث منجر به وقـوع انقـالب

و سرعت پيروزي  از) يا شكست(سوي ديگر بر زمان و تحـوالت پـس و در نهايت بر شـرايط

و بازتاب انقالب است .پيروزي از جمله ميزان ثبات

و رهبري بر يكديگر نيز تاثير ايدئولوژي انقالبي توسط: آشكار دارنديدو عامل ايدئولوژي

و تبليـغ مـي ره و خـود داراي بري انقالبي توليد يا در صورت موجود بودن صيقل يافته گـردد

و روش  و طـرح نقش در تنظيم راهبردها و اقتـصادي جديـد اسـت هاي مبارزه .نظـام سياسـي

كه يك ايدئولوژي درونزا بوده و فرهنگ كشور بيرون آيد، ممكن اسـتو زماني از بطن تاريخ

و  و فرهنگ و ساختن رهبـري انقـالب ايفـا اين تاريخ ده كـر ايدئولوژي نقشي قاطع در تربيت

.باشد

و رهبـري در ايفـاي نقـش در به طور كلي، كشيدن خط فاصله ميان دو عامل ايـدئولوژي

و اين دو را مي توان همچون دو قسمت يك عامل واحـد مـوثر در انقالب قدري مشكل است

و پس از وقوع پيروز و شرايط پيش .ي انقالب در نظر گرفتحوادث

به اين نكته نيز الزم است كه هر 20چند پس از وقوع انقالب هاي پاياني قرن حال توجه

هاي انقالب پديد آمده اسـت كـه بـر نقـش از جمله انقالب اسالمي ايران، نسل چهارم نظريه

د  و رهبري در وقوع انقالب توجه مي نمايد، تـا پايـان و هويت، ايدئولوژي  1970هـه فرهنگ

و بـه نسل سوم نظريه هاي انقالب سلطه داشت كه بر جبري بودن اين پديده تاكيد مـي نمـود

و رهبري چندان بهائي نمـي  ،( دادعوامل فرهنگ، ايدئولوژي /، صـفحات مختلـف 1376تـدا اسـكاچپول

Jack Goldstone ,2001, p.139(.
و بـازخوان هـاي مختلـف هـا، جنبـهي ويژگـي در اين پژوهش بر آن هستيم تـا بـا معرفـي

و از  و رهبري در انقالب اسالمي ايران را بازگو نمـائيم تاثيرگذاري دو عامل ايدئولوژي انقالبي

و  جمله نقش ايـن عوامـل در غـافلگيري متخصـصان پديـده انقـالب، تحليـل گـران سياسـي

كه تصور وقوع آن را نداشتند، پيـروزي سـريع، ثبـات پايـدار پـس  و سياستمداران از پيـروزي

و معرفي نمائيم .بازتاب گسترده جهاني آن را بررسي
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 ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران-الف
و انديشه در تحوالت اجتماعي بشر نقش آرمان بي ها و آشـكار اسـت؛ چـرا كـه ها بـديل

و اسـتعدادهاي سـازد، برخـورداري او از موهبـت آنچه انسان را از ساير جانداران جدا مـي  هـا

و انتخاب كردن استف و توانايي انديشيدن و ذهني -بينـي ها داراي دو بخش جهان آرمان. كري

و نيستبه معني هست و نبايـدها-و ايـدئولوژي-هـا ها و همـاره- بـه معنـي بايـدها  هـستند

و ايدئولوژي وجود دارد تنگاتنگ بين جهانايهرابط و نيـست وقتي ما از هـست. بيني ييهـا هـا

و نبايدهاميويژه سخن و البتـه واضـحي خاص را نيز در برابر خـود مـييگوئيم، بايدها يـابيم

كه منطقاً نمي  و نيست است و) بيني خاص يك جهان(توان از يك گروه هست هر نوع از بايـد

،(را استخراج كرد) هاي متفاوت ايدئولوژي(نبايد  صص1379مرتضي مطهري ،75-76(.

اي مطالعه انقالب مي آموزد كه گسترش ايدئولوژي ها به ما جديد جايگزين) هاي(ن نكته را

و توده  و هاي پاياني رژيم ها به ويژه در دوره در ميان نخبگان هاي پيشين، همـاره وجـود داشـته

: ترين در ميان عوامل ايجاد كننده انقالب بوده است اين عامل شايد مهم

و گـسترش ايـدئولوژي18، قرن1789 در فرانسه پيش از انقالب هـاي جديـد بدليل بيـان

 ولنـه، دلبـاخ، رنال، طوالني از افراد مشهور مانند منتسكيو، ولتر، روسو، ديدرو، فهرستيتوسط 

كـسني، گـورني،(بومارشه، داالمبر، علماي اقتـصاد برناردن دو سن پير، كندورسه، هلوسيوس،

و غيره  و روبـسپير(انقالبي علماي دائره المعارف، رهبران) تورگو، نكر و اقبـال) ميرابو، دانتون

به اين ايدئولوژي ،(فكري خوانده شده است ها، قرن روشن عمومي 52-51، صـص 1366كرين برينتون

.)و منابع ديگر

 نيـز گـروه هـاي20و آغـاز قـرن19به ويژه پايان قـرن1917در روسيه پيش از انقالب

، سوسـيال)غيرماركسيستي(هاي انقالبي، سوسياليست)واهانخ مشروطه(ها مختلف مانند كادت

و منشويك تقسيم شدند(ها دمكرات ، آنارشيست هـا،)كه بعد به دو گروه ماركسيستي بلشويك

جد،ها ليبرال به پراكندن افكار و ضدغربگرايان و تـودهي غربگرايان و نفـوذ روي نخبگـان هـاد

و اين تالش  كر مشغول بودند  نقـش بـارز داشـت1917دن شرايط وقـوع انقـالب ها در فراهم
)، ،/7–3، صص 1353مارك فرو  pp. 69 – 86 George Slavrou,1971,/31-13، صص 1363جوئل كارمايكل

Theofanis(.

مي خاص در دههاياين وضعيت بگونه شـد؛ بـه هاي پاياني رژيم پهلوي در ايران نيز ديده

اي  و روشـنفكرانن رژيم تـالش صورتي كه در دو دهه آخر هـاي گـسترده روحانيـت انقالبـي

به خويشتن دن زمينه آورمسلمان در فراهم  و درون مايه هاي بازگشت به فرهنگ هاي خـوديو

و انديشه در مقابل هجوم همه  مي جانبه فرهنگي غرب بدون شـك اگـر ايـن. بينيم هاي غربي را

.تاداف مرحله نبود، انقالب اسالمي نيز اتفاق نمي
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و عوامل فراگيرشدن ايدئولوژي انقـالب اسـالمي اينك اشاره اي به محتوا، ماهيت، تكوين

:مي نمائيم

 عناصر تشكيل دهنده ايدئولوژي انقالب اسالمي-1
و در و كامل و چـه-هـاي زنـدگي بـشر برگيرنده تمام جنبه اسالم ديني جامع  چـه فـردي

و در همه حيطهمي-اجتماعي جم باشد له در سياست، اقتـصاد، جامعـه، فرهنـگ، عرفـان، ها از

و غيره آموزه در. هاي ناب الهي دارد اخالق، علم انقالب اسالمي ايران نيـز بـر همـين اسـاس،

، از يك ايدئولوژي منحصر بفرد برخوردار است؛ بگونـه مقايسه با انقالب  در هاي ديگر اي كـه

و واليتهاي ويژه اين ايدئولوژي عالوه بر تاكيد بر جنبه  فقيـه، يعني تشكيل جمهوري اسالمي

و توسعه هاي انقالب نقاط مثبت ايدئولوژي  نيز وجـود هاي ديگر مانند آزادي، برابري، استقالل

و در واقع همه ايـن عناصـر بخـش جـدائي. دارد  ناپـذير ايـدئولوژي انقـالب اسـالمي هـستند

كه از ايدئولوژي هاي ديگر رونويسكرتوان ادعا نمي .ي شده اندد

و راه به ملتيايدئولوژي انقالب اسالمي بيانگر ارائه طرح هاي اسـتعمارزده جهـان جديد

و ساختن جامعه  و رهايي و توسعه يافته است براي كسب استقالل در اين ميان، كـسب. اي آزاد

كه از عناصر مهم تشكيل دهنده ايدئولوژي انقالب اسالمي است، يك پيش شرط الزم استقالل

به جامعه آرماني مورد توجه انقالب اسالمي استب تحوالت تاريخ معاصر جهـان.راي دستيابي

كه پس از پيروزي راه مماشات با دولت هاي استعمارگر بدون  نشان داده است كه انقالب هائي

و  عزم جدي براي جلوگيري از نفوذ دوباره آن ها را در پـيش گرفتـه انـد، سـرانجام اسـتقالل

. توسعه را فدا كرده انددست يابي به

و داراي اصـالت به طور كلي، ايدئولوژي انقالب اسالمي از نظر مبنا يك ايدئولوژي درونزا

و در و از نظر همراهان بسيار فراگير به همه مردم بوده است فرهنگي . برگيرنده بيشتر نزديك

 ماهيت انقالب اسالمي-2
به مفاد دروني ايدئولوژي انقالبي يك .ي از راه هاي شناخت ايدئولوژي انقالب اسـت توجه

 حكايت از ماهيـت اسـالمي ايـن انقـالب ايران 1357عناصر تشكيل دهنده ايدئولوژي انقالب

و از جمله انقالب اسالمي ايران از طريق توجه. دارد از سوي ديگر، شناخت ماهيت هر انقالبي

و ويژگـيو ويژگيبه شعارها، ماهيت  اع هاي رهبـري و تقـادات همراهـان آن انقـالب نيـز هـا

.پذير است امكان
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 شعارها
و طرح شعارهايي مانند استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي نه-در انقالب اسالمي گسترش

نه غربي جمهـوري اسـالمي  اهللا اكبـر-اهللا اهللا رهبـر فقـط روح حـزب فقـط حـزب-شرقي

 حـسين حـسين شـعار ماسـت شـهادت- نهضت ما حسينيه رهبر ما خمينيـه-خميني رهبر

و در مقابـل، ناكـامي شـعارهاي–افتخار ماست و راست نابود است  اسالم پيروز است چپ

و ماركسيستي در جذب توده هاي ملي گروه هم گرا و و كمونيـسم رديف ها  خواندن امپرياليـسم

، 1383سين پنـاهي، محمدحـ( هاي مسلمان گوياي ماهيت اسالمي ايـن انقـالب اسـت توسط انقالبي

.)172،82،84،115،171صفحات

مـورد شـعار1077 از مجمـوع 1357نوشته هاي سـال بر مبناي يك تحليل آماري از ديوار

و كارگزارانش، حمايت از امام، تاييـد90ديواري، بيش از  به رژيم پيشين  درصد در باره حمله

و حكومت اسالمي، شهداي اسالم، تالش در جهت وحدت و از اسالم  مردم براي تداوم مبارزه

 در صد شعارهاي متفرقه بدون محوري خاص اما در جهت تخريـب رژيـم5/8 درصد بقيه 10

،( استبوده پهلوي ص1369مهدي محسنيان راد ،37(.

و ساختارهاي بسيج گر رهبري
و عملكـردي، در همه جنبه)ره(هاي رهبري امام خميني ويژگي هـاي شخـصيتي، اعتقـادي

و تنهـا بـه تكليـف يافتهاو تربيت: گوياي ماهيت اسالمي انقالب ايران است   مكتب اسالم بـود

مي الهي و بدور از تجمل داشت خود عمل و زندگي زاهدانه را. كرد مقابله بـا محمدرضـا شـاه

و مردم مي  و منبـع القـا وظيفه ديني خود هـاي مبـارزاتي وي نيـز انديـشه كننـده روشءدانست

و ديگـرو به حركت توده اسالمي بود  و نخبگـان براسـاس مرجعيـت عامـه اعتقـاد داشـت هـا

ميحركت ص(دانست ها را ناموفق ، پاورقي ، انقالب هاي متعارض معاصر .)174مصطفي ملكوتيان

مي امام در تحليل و اين تصور را در اذهان پديد مـي آورد هاي سياسي نيز بسيار دقيق نمود

به  و از منبـع الهـي سـخن مـيگاي الهام گونهكه هـاي او در بـاره سـقوط بينـي پـيش.گويـد ونه

كه مي مدت(شاه محمدرضا  شكـست جيمـي كـارتر از رونالـد؛)دانم شاه رفتني اسـت هاست

و( ريگان در انتخابات رياست جمهوري آمريكا آقاي كارتر دارد نزد ملـتش مطـرود مـي شـود

 نـاتواني آمريكـا؛ ناكامي صدام در جنگ تحميلي؛)بايد كاري غير از رياست جمهوري پيدا كند 

به تحقـق پيوسـت و پيش بيني سقوط ماركسيزم همگي صـحيفه( در مساله اشغال النه جاسوسي

ص11جلد/433،ص5امام، جلد  ص21جلد/ 163، .)و غيره221،

و سـازماندهي نقش گروه و نقـش مـساجد در بـسيج و روسـتاها هاي روحانيت در شهرها

.ضات عليه رژيم محمدرضا شاه نيز بيانگر ماهيت اساساً ديني اين انقالب استاعترا
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و اعتقادات همراهان انقالب ويژگي  ها
سه مطلب وجود دارد كه بازگو كننده ماهيت اسالمي اين انقالب است :از اين نظر حداقل

كه در تاريخ-1 و معتقد معاصر كشور برخورداري انقالب از همراهي مردمي كامالً مذهبي

و تنها به درخواست ؛اند علماي مذهبي براي آمدن به صحنه پاسخ مثبت داده بارها

دو-2 نه يك يـا و و به عالوه همراهي طبقات مختلف به همه مردم  همراهي بيشتر نزديك

مي. طبقه يا قشر خاص با انقالب و اين امر تنها زماني اتفاق افتـد كـه يـك ايـدئولوژي فراگيـر

م و قشرهاي مختلف اجتماعي گسترش يابدمشترك ؛يان طبقات

و روزهاي تاريخي تاسوعا، عاشورا، عيد-3 و الگوهاي فرهنگي و غيـره نقش نمادها فطـر

و توده و پيش در بسيج انقالبي نخبگان .برد انقالب ها

چه در آماده كردن اذهان بـراي وقـوع و فرهنگ مذهبي نقش اصلي را به طور كلي، مذهب

و چه پيروزي انقالب ايفا انقال و هـم پيونـد.ده استكرب فرهنگ در حقيقت هم زمينه سـاز

و همواركننده راه وقوع انقالب بوده اسـتو اقتصادي،دهنده عوامل مختلف اجتماعي  . سياسي

كه گفته استو به اين جمله ماكس وبر براي فهم ميزان نقش يك عامـل در ايجـاد يـك":اگر

مي افتـاد؟ پديده اجتماعي، يك  كه آيا اگر آن عامل نمي بود آن پديده اتفاق "لحظه تصور كنيد
ص 1369لويس كـوزر،( به اين نتيجه خـواهيم رسـيد كـه اگـر نقـش عامـل)309، ، فورا توجه كنيم

و عليـه  و هيچ گروه غيرمـذهبي قـادر نبـود در ايـران ، هيچ عامل ديگر و فرهنگ نبود مذهب

. بيندازدرژيم پهلوي انقالب به راه

 تكوين ايدئولوژي انقالب اسالمي-3
و پيش از گسترش ايدئولوژي انقالب اسالمي، سـه ايـدئولوژي بـه در تاريخ معاصر كشور

و سپس هركدام بداليلي با شكست مواجه گرديدند  بـا افـرادي ابتدا تجـددخواهي. صحنه آمده

و غيره در دوره هم ايـن.نهضت مشروطه پديد آمد چون ميرزا ملكم خان، آخوندزاده، طالبوف

ب  مي ديدند؛ اما قدرت رسيدن رضاخان پايانه افراد راه گريز از عقب ماندگي را در غربي شدن

 پيش از نهضت ملي شدن صنعت نفـت پديـد 1320نيز در دهه ملي گرايان ايراني. كارشان بود 

به ربايش بخشي از قدرت. آمدند لوژي مبتني بـر شـرايط دند، اما از يك ايدئوشاين افراد قادر

و اقتصادي برخوردار نبودو سياسي،و نيازهاي واقعي كشور در زمينه هاي مختلف فرهنگي  نـد

و عمال غرب گرا بودند   مـرداد بـه28اينها نيز بـا كودتـاي. نسخه هاي ديگران را تجويز كرده

د. پايان راه رسيدند و ي مجـالييهار زمان ماركسيست هاي ايراني نيز از زمان رضاشاه پيدا شده

و براي حضور يافتند؛ اما بدليل وابستگي به قدرت هاي بيگانه ماننـد اتحـاد شـوروي يـا چـين
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و مهـم تـر از همـه بـدليل ناسـازگاري كارنامه ناموفق احزاب كمونيستي در ساير نقـاط جهـان

صص1377علي محمد حاضري،(دندشعقايدشان با جامعه مذهبي ايران از صحنه طرد  ،110-122(.

و روشـنفكران تالش هاي روحانيت انقالبي كـه حـضرت امـام در رأس آنهـا قـرار داشـت

به ويژه در دو دهه پاياني رژيم پهلـوي   باعـث تكـوين ايـدئولوژي انقـالب اسـالمي،مسلمان،

سه گونه بود اين تالش. گرديد : ها

ت-1 و شبهات و سياسي عليه نقش مذهب در سياست عارض علم مبارزه با شبهات فلسفي

مي  و غيره در جامعه پراكنده كه توسط حكومت، ماركسيست ها مي.شدو دين د كـر امام تاكيد

وةكه اسالم اساساً بـر رابطـ و از نظـر ميـزان، احكـام سياسـي و مـذهب تاكيـد دارد  سياسـت

و حكومت فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي اجتماعي اسالم بر احكام عبادي آن چيرگي دارد

و كامل اداره انسان از گهواره تـا گـور اسـت زوا و فقه تئوري واقعي ياي زندگي بشريت است

، جلد( ص21صحيفه امام ؛)132-122حاضري ،پيشين،صص/ 289،

از تالش هاي دامنه-2 دار انقالبي هاي مذهبي در راسـتاي طـرح معنـاي انقالبـي گروهـي

و ،( غيره مفاهيم اسالمي مانند انتظار، عاشورا، تقيه ؛)1376حميد عنايت

 در نجـف اشـرف كـه 1348در سـال)ره(هاي حكومت اسـالمي امـام خمينـي درس-3

و دســت مايــه ســرماية و اســتوار بــراي حركــت مبــارزان مــسلمان بدســت داد  نظــري بــديع

،ص( ايدئولوؤيك آنان را تكميل كرد ، پيشين .) 130حاضري

ي انقالب اسالمي عوامل پذيرش همگاني ايدئولوژ–4
 نقـش فراگير شدن ايدئولوژي انقالب اسالميو عوامل در پذيرش همگاني بطور كلي، اين

:داشتند

و پيوند آن با فرهنگ اسالمي تاريخي مردم ايران-1 و درونزا بودن ؛ بومي

و طـرح معنـاي هاي گروه تالش-2 هاي اسالمي در زدودن شـبهات پـيش گفتـه از اذهـان

؛يم اسالميانقالبي مفاه

و عملكردهاي امام خميني شخصيت، انديشه-3 ؛)ره(ها، افكار، راهبردها

و انديشه اعتماد توده-4 و روحانيت به امام خميني و نخبگان . هاي آنان ها

 ايـدئولوژي انقـالب_در شرايط نارضـايتي عمـومي از شـرايط موجـود بدين ترتيب،

ك اسالمي توسط مردمي كامالً ه مسير جريانات فرهنگي سياسـي اقتـصادي كـشور را بـا مذهبي

وينآرمان هاي بنياد  شكل گرفته در ذهن خود كـه ايـن آرمـان هـا محـصول فرهنـگ دينـي

و و آئينـه افكـار و امـام خمينـي را مـردي الهـي بـا اراده پـوالدين تاريخي ماست، در تعارض

ش-ديدند خواسته هاي خود مي   فرصتوها از جمعيت پر گرديد، خياباند به سرعت پذيرفته
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و رژيمـي كـه و حاميان خارجي آن سـلب گرديـد هرگونه ابتكار عمل از رژيم محمدرضا شاه

درمي» سال شاهنشاهي ايران 2500«خود را ميراث خوار  و ژانـدارم ابرقـدرت غـرب دانـست

و  و نيروهاي امنيتي و برخوردار از انواع تسليحات پيشرفته فـ خاورميانه راوان بـود، فـرو نظامي

.ريخت

و كاركردهاي رهبري امام خميني-ب ، راهبردها  در انقالب اسالمي)ره( روش ها
و يـك انقـالب بـدون رهبـري وجـود نقش رهبري در همه انقالب ها شناخته شده اسـت

به گونه  مي شود خاص جلوهايندارد؛ هرچند در هر انقالبي نقش رهبري  در انقـالب مـثالً.گر

و مشكالت بسيار ايفـاي نقـش فر 1789 و با سختي ها به ترتيب و روبسپير انسه ميرابو، دانتون

 الجزاير يك ساختار يعني جبهه نجات ملي الجزاير ايـن نقـش را ايفـا 1962 در انقالب.كردند

و در انقالب و حزب بلشويك1917كرد مـشترك نقـش رهبـري را عملـي بطـور روسيه لنين

و  و انقالب اسالمي ايران نقـش طـراز اول بـه عهـده فيـدل 1959در انقالب هاي كردند  كوبا

و امام خميني بود .كاسترو

و توانـا ازيدر اين ميان، امام خميني رهبر انقالب اسالمي در جريان انقالب اقتـدار ي ويـژه

به صورتي خاص ايفاي نقش و و.دكرخود نشان داد امام با شناخت كامل از قدرت رژيم شـاه

فرهنگي ملت ايران، راه رهائي را در تاكيد بر نقش مرجعيت عامه ديد وتـا زمـاني خصوصيات 

مي كرد  به چنين مرجعيتي نرسيده بود، از مرجعيت عامه زمانه پيروي در.كه خود به طور كلـي

و تعيين كننده بود بي بديل و تحوالت پس از پيروزي انقالب نقش امام و پيروزي .وقوع

ميم در زمينه رهبري ايشان در انقالب اسالمي اينك به چند موضوع مه :شوداشاره

و تكليف الهي: مبناي رهبري امام-1  اعتقاد به انجام وظيفه
و بنديامام خميني انسان و تربيت شده مكتب اسالم و در همـهة كامل  واقعي خداوند بـود

مح.كردامور بر مبناي وظيفه ديني خود عمل مي و تـشكيل مبارزه با رژيم طاغوتي مدرضا شـاه

.نظام اسالمي توسط ايشان در همين راستا قابل تحليل است

و سپس پايـان  اين امر بر تالش هاي امام پس از پيروزي انقالب از جمله ادامه دادن

به جنگ نيز ساري بود و زمينـه. دادن و جنگ باعـث آبديـده شـدن نيروهـا اي بـراي توسـعه

و هم چنين  مـا: فرمـود امـام مـي ارتباطدر اين. تسريع در صدور انقالب شد خودكفايي كشور

به اين نتيجه رسيده ايـم كـه بايـد  ، ما در جنگ انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ايم

و بـهيروي پاي خودمان بايست  و غـرب را شكـستيم م، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شـرق
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 ني در مقابل اراده ملتي مصمم ناتوان وضـعيف هـستند ديم كه سلطه گران جهاكرجهانيان ثابت

، جلد( .)283،ص21صحيفه امام

در رهبري-2  نقش ويژگي هاي شخصيتي امام
به درستي راه خود اطمينـان و و اعتماد بنفس كامل بود امام خميني داراي اراده اي پوالدين

به  و و در مقابل سردمداران رژيم پهلوي بسيار متزلزل و فاقـد داشت توانايي خـود بـي اعتمـاد

در. اعتماد بنفس بودند  و و تـوده هـا تبـديل شـد و جرات امام به الگويي براي نخبگان  دليري

و تـداوم انقـالب اسـت، يكي از شرايط اصلي وقـوع كه و گسترش آن آفرينش روحيه انقالبي

از.بسيار تاثير كرد  و1356يد19ايشان هم پيش از آغاز حركت نهايي انقالب كه  آغـاز شـد،

در مرحلـه.داد، اين قاطعيت را نشان مـي57و56هم در جريان حركت انقالب در سال هاي

برخي از مقامات سياسي رژيم پهلوي درخواست مالقات با ايشان را ميكردند، اما امـام پاياني،

كه چون حكومت پهلـوي غيرقـانوني اسـت، آن هـا او روي اين نكته ايستادگي مي  ل بايـد كرد

از جمله سيد جالل تهراني رييس شـوراي سـلطنت تنهـا.استعفا دهند تا مالقات صورت گيرد

ص1368ابراهيم يزدي،( پس از استعفا توانست با ايشان مالقات نمايد ،136(.

از دهه تالش–3 در رهبري نهضت اسالمي  1357 سالتا40هاي امام
 در حركــت انقالبــي را بــا توانــايي نتــايج امــام در ايــن مــدت وظــايف مختلــف رهبــري

مي كنيم. كننده به انجام رسانيدخيره به اين تالش ها : در اين جا اشاره اي كوتاه

به تربيت گروهي از شـاگردان؛هاي انقالبي نيروتربيت امام در سال هاي پيش از انقالب

كه با حضور خود در شهرها  و معتقد همت گمارد و منـاطق مختلـف كـشور در مورد اعتماد

و گـسترش ايـدئولوژي و از جملـه در بـسيج عمـومي و تداوم حركـت انقـالب زمينه سازي

به عهده داشتند  كه برخالف انقالب هاي معاصر ديگـر،. انقالب نقشي گسترده با توجه به اين

ن  و گروه هاي حرفه اي انقالبي ديده و پيروزي انقالب اسالمي نقش احزاب شـود،ميدر وقوع

و بـا  به هنگام وقوع انقالب قابل توجه و روستاهاي كشور نقش شاگردان مكتب امام در شهرها

. اهميت بود

و گسترش ايدئولوژي انقالب اسالمي گسترش ايدئولوژي انقالبي يكـي از شـرايط؛بيان

بر.بنيادي وقوع انقالب است  به زدودن خي گسترش ايدئولوژي بسته به شرايط ممكن است نياز

و تالش هاي تبليغي خاص داشته باشد .افكار موجود در ميان گروه هاي مرجع

و اظهار حقايق واجب ولو بلغ( امام خميني از يك طرف با حرام اعالم كردن تقيه تقيه حرام است

ص1صحيفه امام،جلـد/ ما بلغ   در دوره پيش از انقالب يعني مبارزه با سكوت حوزه هاي علـوم)178،
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و از طـرف دي كه اسالم همه اش سياسـي اسـت، و بيان اين نكته ني در مقابل حكومت پهلوي

ديگر با تذكر جنبه هاي انقالبي مفاهيم مذهبي از قبيل عاشورا، به بيان وظيفه قشرهاي مختلـف 

و. در مبارزه با رژيم شاه مي پرداخت  واليـت ايشان هم چنين با درس هاي حكومت اسالمي

و.كـرد در زمان تبعيد در نجف اشرف، حكومت جايگزين را معرفي 1348در سال فقيه  بيـان

درژسپس گسترش ايدئولو  و مراكز مختلف روحانيـت ي انقالب اسالمي كه با تالش هاي امام

و بدون ايـن سراسر كشور صورت گرفت مرحله اي بسيار مهم در رخداد انقالب اسالمي بود

جمتالش و تشكيل .هوري اسالمي امكان پذير نبودها پيروزي انقالب

و تاكتيك هاي حركت انقالبي و اجراي راهبردها تالش هاي امـام خمينـي رهبـر؛تنظيم

ايـشان در هـر مرحلـه انقـالب بـا. انقالب اسالمي در گزينش روش هاي مبارزه نيز دقيق بود 

غ  و تاكتيك هايي را برگزيد كـه در صـورتي كـه ، راهبردها به شرايط موجود يـر از آنهـا توجه

و پيروزي سريع انقالب اسـالمي غيـر ممكـن بـود  ، وقوع از جملـه انتخـاب.انتخاب مي شد

و راهبرد تربيت نيروهاي انقالبي  يعني راهبرد مبارزه منفي در سال هاي پيش از وقوع انقالب

و  و اعتصابات سراسري راهبرد عدم درگيري با نيروهـاي بهره گيري از همايش هاي ميليوني

،(به هنگام وقوع انقالبحمسل اين راهبردها باعث سـرعت.)، صفحات مختلف1379احمدعلي خسروي

و تلفات نسبتا كم نيروهاي انقالبي گرديد  درگيري مسلحانه با رژيمـي كـه.در پيروزي انقالب

، تلفات را افـزايش  به عقب انداخته مي توانست زمان پيروزي را ژاندارم آمريكا در منطقه بود،

و نتايجدا به دنبال آورديده . ناخواسته

و و توده ها ورود بسيج عمومي به هنگام وقوع انقالب توانـست؛ به صحنه نخبگان امام

به صحنه بيـاورد،با بسيج عمومي گسترده  و نخبگان را . گروه هاي مختلف مردم شامل توده ها

و توده هاي شركت كننده در  هـاي معاصـر ميـان انقـالب انقالب اسالمي از نظر ميزان نخبگان

كه در مقابل انقالب قرار داشتند، تقريبا همه اقشار.نظير است بي به رژيم سابق به جز وابستگان

ش  و فرمان امام را پذيرا و روش.نددو افراد در صحنه حاضر شدند به امام خميني اعتماد مردم

به مراكز  و تكايا و همچنين تبديل مساجد و نقـش گـروه هاي ايشان در رهبري  آغاز تظاهرات

به نقش امام در رهبري انقالب مبتني بودند، حركتي بـسيار هاي روحانيت در سراسر كشور كه

و از انجـام هـر گونـه  و حاميان خارجي آن را غـافلگير و توانا ايجاد كرد كه رژيم شاه گسترده

.دكرالعمل بازدارنده ناتوان عكس

ب با پير؛تشكيل نظام جمهوري اسالمي  همراهي عموميروزي انقالب اسالمي امام با تكيه

كه در راه استقرار نظام اسـالمي مـانع و با رد كردن خواست هاي تعدادي از گروه هاي سياسي

ازيهاكردند گروه تراشي مي و كه از يك طرف در ميان مـردم از حمـايتي برخـوردار نبودنـد ي

به قدرت هاي بيروني  زمينـه قـانوني اسـتقرار نظـام.وابسته بودندطرف ديگر بسياري از آن ها
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و،بدين ترتيب.دآورجديد را فراهم  ايشان تشكيل نظام جديد را به رفراندوم عمومي گذاشت

و تـصويب اصـول ايـن آوردسپس با فراهم ن شرايط تشكيل مجلس خبرگـان قـانون اساسـي

به آراي عمومي يبدين ترتيب نظـام. گذاردقانون، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران را نيز

و مقامـات عـالي رتبـه آن بـا راي مـستقيم مـردم كه همه سـاختارها و اسالمي پديد آمد نوين

مي   را مردم ساالري ديني تشكيل نظام،امام در عصر نظام هاي حكومتي دنيوي.شوندبرگزيده

و راه به ملتيبه تحقق رساند هم جديد كه و جهانيان نشان داد به انجام فـرامين هاي مسلمان

مي به نقش مردم در سياست تاكيد و هم .كندالهي پايبند است

و حوادث پس از پيروزي انقالب–4 با: امام خميني و امام در برخورد حوادث داخلـي

و اعتمـاد بـنفس فـوق   كـه العـاده خارجي بعد از پيروزي انقالب نيز تيـز بينـي، آينـده نگـري

و تحـوالت.راهگشاي حل مشكالت وسيع پس از پيروزي است از خود نشان داد در حـوادث

و نظـام را تثبيـت كـرد  در. داخلي، امام با پشتوانه مردمي به حل مشكالت پيش آمده پرداخـت

مي شد در. مسائل خارجي نيز اين توانائي ديده  صدام بـا1359 شهريور31از جمله زماني كه

ه اي جهاني با حمله هوايي به فرودگاه هاي كشور جنـگ عليـه ايـران را آغـاز حمايت قدرت

صدام بـه زودي. امام با اعتماد بنفسي فوق العاده وعده زدن سيلي محكمي به صدام را داد كرد،

و تقريبا در تمام طول مدت جنگ براي پايان دادن بـه جنـگ التمـاس  از پيروزي نااميد گرديد

در. كردمي و)سفارت سـابق آمريكـا( زمان اشغال النه جاسوسي امريكا در تهران امام همچنين

كهكرتهديد آمريكايي ها، حركت دانشجويان را انقالب دوم ناميده اعالم  آمريكا هيچ غلطي"د

ج("نمي تواند بكند ، ص10صحيفه امام و هوشـمندي امـام در برخـورد بـا حـوادث.)515، توانايي

از جمله قبل از رحلت جنگ را بـه پايـان. انقالب نيز آشكار بود مختلف ديگر پس از پيروزي 

به انجام رسانيد  و اصالحات الزم در قانون اساسي را نيز جملـه اي از وصـيت نامـه امـام. برد

به آينده نظام جمهـوري اسـالمي بـود  و اطمينان ايشان و قلبـي: گوياي رضايت بـا دلـي آرام

و ضميري اميدوا  و روحي شاد به فضل خدا به سـوي جايگـاه ابـدي سـفر مـي كـنم مطمئن ر
ج( ، ص21صحيفه امام ،450(.

و تـاريخ سـاز، معتقـد بـه دينـي شـدن)ره(به طور كلي، امام خميني انديـشمندي بـزرگ

و معمار نظام جديد  و فرمانده انقالب كه با برنامه سياست، ايدئولوگ و تنظيم شايسته بود ريزي

و تاكتيك هاي  و اراده پـوالدين خـود راهبردها و اعتماد بـنفس فـوق العـاده حركت انقالب

و  نظام جمهوري اسالمي ايران را بنياد نهـد توانست با سرعت رژيم وابسته پهلوي را سرنگون

به سـوي سـاحل  و خارجي پس از انقالب و كشتي انقالب را در مقابل طوفان حوادث داخلي

.هدايت كند
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به نقش دو سه امر زمان پيروزي، ثبات پس از اينك اشاره اي و رهبري بر عامل ايدئولوژي

مي نمائيم و بازتاب جهاني انقالب اسالمي :پيروزي

در زمان پيروزي انقالب اسالمي و رهبري انقالبي  نقش ايدئولوژي
و يـا بـه و حتي شورش هاي بـزرگ بـه سـرعت بسياري از حركت هاي انقالبي، مسلحانه

در.و پيـروزي را تجربـه نمـي كننـد نندنشيمي مرور زمان فرو  مثـال هـاي ايـن امـر از جملـه

،( كشورهاي آمريكاي التين زياد است .) 266-258، صص 1361ژرار شاليان

مي خصوصدر به پيروزي از حركت هائي كه و سرعت پيروزي انقالب تابعي رسند، زمان

تب عوامل مختلف از قبيل ميزان قدرت رژيم سياسي،  از دسـت دادن( اهي طبقه حاكم انسجام يا

به نفس  و از دست دادن اعتماد به حقانيت خود و نوع حمايت حمايت خارجي،)اعتقاد ميزان

و محتواي ايدئولوژي انقالبي، از رژيم سياسي،  و مبنا و تاكتيـك هـاي ميزان گسترش راهبردها

و غيره است .رهبري انقالبي

ر و و تعيين كننده استدر اين ميان نقش دو عامل ايدئولوژي :هبري انقالبي قاطع

و قادر و غيروارداتي بوده و اصيل به فرهنگ كشور پيوند خورده كه ايدئولوژي در صورتي

، زمينه اي بسيار قوي در اختيـاريشود جمعيت  و توده ها را با خود همراه كند  عظيم از نخبگان

ت و بسيج به سازمان دهي و امكان ابتكار عمل را رهبران انقالبي قرار مي دهد تا وده ها پرداخته

و پيـروزي انقـالب اسـالمي آشـكار بـود.از رژيم سياسي بگيرند  . اين وضعيت در زمان وقوع

به سرعت شرايط را غيرقابـل برگـشت حركت بسيار گسترده مردمي در جريان انقالب اسالمي

مده،كرد كه هيچ كس تصور پيروزي برآن را نداشت، تنها در و رژيمي را ت تقريبي يـك سـال

. يك ماه از پاي در آورد

و به هنگـام ارتباطدر اين به نقش مرجعيت عامه تاكيد داشت كه از ابتدا  نقش رهبري امام

و اعتصابات سراسري بهره-انقالب از راهبرد مبارزه منفي و عدم درگيري-گيري از تظاهرات

.د نيز آشكار بودكربا نيروهاي مسلح استفاده

از پيروزي انقالب اسالمينقش در ثبات پس و رهبري انقالبي  ايدئولوژي
مي كنند در.انقالب ها پس از پيروزي معموال با طوفاني از حوادث برخورد ايـن حـوادث

و ميزان ايجاد ثبات موثرند  از.سرعت ي مخالفـان انقـالب پس از پيـروزي انقـالب مجموعـه

و  وبامعموال جمله بازماندگان رژيم سا بق هـاي خـارجي معـارض سازماندهي قـدرت كمك

.مقابل انقالب صف آرايي مي كنند انقالب در
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و و سرعت ايجاد رهبـري ميزان ثبات پـس از پيـروزي انقـالب نيـز تـابعي از ايـدئولوژي

و تنـازع كمتـر ميـان تر ايدئولوژي با چه بيشهر.انقالبي است  فرهنگ كـشور پيونـد خـورده

و رهبران انقالبي موجود باشد، بعد از پيروزي ثبات سريع ها از جمله انقالبي قابـل اعتمـادتر تر

.آيدمي پديد

و 1789ي پراكندگي ايدئولوژيك را در انقالب سال نمونه به همـين دليـل فرانسه مي بينيم

شدثباتيبي :هاي بسياري پس از وقوع آن انقالب ديده

در ابتدا با در بـه مـشروطه تبـديل شـد، 1791 نقش رهبري ميرابو اين كشور  1792سـپس

كه به ميانه "جمهـوري بـورژوازي"ها مشهور بودنـد كـشور را بـهرودانتون رهبر ژيروندن ها
در. تبديل كرد جمهـوري"هـا كـه راديكـال بودنـد روبـسپير رهبـر ژاكـوبن 1793 پـس از آن

يدر. پديد آورد"مساوات ك"هيئت مديره"سال بعد حكومت پنج نفره از آمد ه ناپلئون يكـي

در. آن ها بود بعـد از شكـستو1815سـالدر. كشور را به امپراطوري تبديل كرد1799وي

را18ي وين، لـوئي هاي پيروز بر مبناي تصميمات كنگره قدرت هاي ناپلئوني، جنگ فرانسه در 

تبـديل بـه انقالب به ترتيببا1848و 1830فرانسه دوباره درسال هاي. پادشاه فرانسه كردند

و  شد مشروطه و ژول ايزاك،  ( جمهوري ،/433-431، صص 1364آلبرماله و ديگران ج1366دالين -9، صـص1،

53/، ص1369برينگتون مور ،128/، .) ،صفحات مختلف1352رابرت روزول پالمر

بي در و ثباتياين ا نقالبي آشـكار بـود هاي پياپي بدون شك نقش ايدئولوژي ا زيـر. رهبري

و كه در فرانسه قرن روشن فكري نام گرفته بود،18در قرن نويسندگان توانـسته بودنـد مـردم

ازيروشن فكران را از نظر اعتقاد از حكومت دور كنند، امـا نتوانـسته بودنـد برداشـت   مـشترك

را مفاهيمي مانند آزادي، به آن را داشتند،  در ذهن آنـان وارد كننـدكه مردم درخواست رسيدن

،ه( .)219،ص1353ارولد السكي

و بر خالف نمونه پيوند رهبري،ي فرانسه، انقالب اسالمي ايران به دليل وحدت ايدئولوژي

و ويژه و رهبـري انقالبـي بـاي ايدئولوژي و فرهنـگ تـاريخي وي مـردم رابطـه دينـي مـردم

و و روحانيت از اعتماد باالي توده ها به امام خميني توانست بعد پيروزي بـه سـرعت نخبگان

و  در نظام جديد و از بي ثباتي هاي بنيان برانـداز پـيش گفتـه نهادها قانوني ان را مستقر نمايد

. امان باشد

در بازتاب جهاني انقالب اسالمي و رهبري  نقش ايدئولوژي
و موضـوعات بازتـاب انقـالب قبل از بازگوئي اين نقش ابتدا اشـاره اي كوتـاه بـه ميـزان

و  يكي از مسائل راهبردي كنوني جهاني مرتبط با اين امر يعني مساله گسترش نـاتو اسالمي نيز

:به شرق داريم
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ها جالب در باب بازتاب انقالبايآقاي فرد هاليدي از پژوهش گران پديده انقالب به نكته

مي نويسد كه هرچند در غرب دربـاره زمينـه. ده استكراشاره و عوامـل وقـوع وي هـا، علـل

و بازتاب انقـالب بـسيار انقال و نوشته هاي زيادي وجود دارد، اما غربيان درباره نتايج ب مقاله

به نظر وي علت اين امر را بايد در اين نكته ديد كـه از ديـد آن هـا اگـر در ايـن. اندكم نوشته

كه انفالب ها معمو  به اين و با توجه به معني تبليغ انقالب ها خواهد بود ال رابطه پژوهش كنند،

پي گيري مي پ مبارزه با منافع غرب را وهش در زمينـه نتـايج انقـالب هـا يـك حيطـهژنمايند،

مي شود  ،  ( ممنوعه قلمداد به اعـالم،به همين صورت.)1378فرد هاليدي  پژوهشگران غربي نسبت

ميحجم بزرگ بازتاب انقالب اسالمي نيز بي .دهندميلي خاص از خود نشان

و مقايسه و زمان پيروزي انقالب اسـالمي، مـا مـي با بررسي و شرايط امروز تـوانيم ميـزان

.موضوعات مختلف بازتاب جهاني انقالب اسالمي ايران را ببينيم

: موضوع ذيل ديد7ترين موارد بازتاب انقالب اسالمي را مي توان در مهم

به–1 نسل چهارم بازتاب انقالب اسالمي بر نظريه هاي سياسي از جمله تبديل نسل سوم

و نظريه و نوشته هاي انقالب؛ اين تاثير در آثار هاي نويسندگان مختلف از جمله جك گلدستون

و تاكيد قرار گرفته است  گونه كه پيش از اين آمد در نسل چهـارم مانه.جان فوران مورد اشاره

و جبـري نگـر بـود، نقـش عوامـل فرهنگـي ماننـد  كه نـسلي سـاختارگرا بر خالف نسل سوم

مياي و رهبري مورد تاكيد قرار ؛گيرددئولوژي انقالبي

بر–2 و منطقه امنيت بازتاب انقالب اسالمي و اي قدرتو راهبردهاي جهاني هاي بـزرگ

و نتـايج آن ماننـد دولت هاي وابسته به آنها؛  از جمله به زير كشيدن ژاندارم آمريكـا در منطقـه

تهديد امنيتي جدي بـراي،)سنتو(پيمان مركزي فروپاشي سازمان ايجاد خال قدرت منطقه اي، 

ويرژيم صهيونيست ؛غيره، قرار گرفتن در گروه داليل فروپاشي اتحاد شوروي

بر-3 به هاي رهائي بخش حركت بازتاب انقالب اسالمي مردمي در مناطق مختلف جهان

ر اين حركت ويژه جهان اسالم؛  به صورت گسترش الهيات هـائي بخـش ها در آمريكاي التين

مي توان در پيدايش يا فعال شدن نمونه.مسيحي خود را نشان داده است  هائي از اين بازتاب را

و گروه هاي مرتبط بـه آن در كـشورهاي  بي شمار اسالم گرا مانند اخوان المسلمين گروه هاي

و عربي، گروه  و اسالم گرا در شمال آفريقـا ماننـد التكفيـر و الجهـ هاي جهادي درادالهجـره

و مجلـس مصر، جبهه نجات اسالمي الجزاير، جنبش النهضه مراكش، حـزب الـدعوه اسـالمي

و جنبش مقاومـت اسـالمي اعالي انقالب اسالمي عراق، حزب  اهللا لبنان، سازمان جهاد اسالمي

در حاشـيه جنـوبي خلـيج فـارس از جملـه اسـالمي هاي متعدد سازمان در فلسطين،) حماس(

و سازمان سازمان انقالب اسال  و جبهه اسالمي آزاديبخش بحرين، احزاب هايمي جزيره العرب

و قفقاز از جمله در كشورهاي روسيه اسالم بالكاريـاي شـمالي، چچـن،(گرا در آسياي مركزي



و بازتاب جهاني انقالب اسالمي ايران و تاثير آن بر پيروزي سريع، ثبات پايدار و رهبري  301 ايدئولوژي

و و آذربايجـان،)غيره داغستان ووب(احـزاب اسـالمي در بالكـان، ازبكستان، تاجيكستان سـني

، كـشمير، افغانـستان( در آسياي جنوبي، گروه هاي اسالم گرا)هرزگوين و،)پاكستان احـزاب

وسازمان و جنوب شرقي ؛غيره ديد هاي اسالمي در آسياي شرقي

بر-4 و نخبگان سياسي در جهان اسالم؛ ولتد بازتاب انقالب اسالمي از جملـه سـاقط ها

 اي پيـاپي هـ گرايـان، پيـروزي شدن رژيم ديكتاتوري جعفـر نميـري در سـودان توسـط اسـالم 

رو در تركيه، تغييرات در افكار سياسي برخي از نخبگـان سياسـي در حاشـيه گرايان ميانه اسالم

كه آمريكا را بر آن داشت تا مركـز اصـلي نيروهـاي خـود در خلـيج فـارس را از  خليج فارس

به كشوري كم اهميت تر يعني قطر منتقل كند ؛عربستان سعودي

و تصميمات آن ها؛ از جمله سازمان سازمانبر بازتاب انقالب اسالمي-5 هاي بين المللي

وكنفرانس اسالمي ؛غيره، جنبش غيرمتعهدها، اوپك

 بازتاب انقالب اسالمي برچهره عمومي جوامع اسالمي ماننـد گـسترش رعايـت آداب-6

و غيره ؛اسالمي،گسترش حجاب اسالمي، افزايش شركت در مراسم مذهبي

عل-7 و بـه ويـژه تـشيع، امـام تالش هاي مي بسيار در سطح جهان براي شناخت اسالم

و غيره، ايران،)ره(خميني . انقالب اسالمي

و قـضاياي و نقشي كه ايران اسـالمي امـروزه در مـسائل به اهميت موضوع اينك با توجه

يكي از مهـم تـرين مـسائل راهبـردي در جهـان معاصـر يعنـي  به به طور خالصه جهاني دارد،

به شرق مي پردازيمگ .سترش ناتو

و انفعال در راهبرد جهاني  غرب

و شرقي بخشي از ايدئولوژي انقالب اسالمي را تشكيل استقالل از قدرت هاي غربي

و ملت ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي از اين دستاورد پاسداري كرده است  از بعد.داده

 با مطامع استعماري غرب به رهبري آمريكا جدي مخالفت از پيروزي انقالب اسالمي پرچم

و نتايج اين امر چه-را در ضعف روزافزون غرب، خود در دست ايران اسالمي قرار داشته

و انعكاس اين امر در به دليل افزايش آگاهي مردم جهان از مطامع استعماري قدرت هاي غربي

و سلطه فكري جهاني اين قدر و چه به دليل آشكار شدن نتايج ايجاد شكاف در هژموني ت ها

مانند مبارزهي ها از قبيل اشغال سرزمين هاي ديگر با عناوينسياست هاي نادرست اين دولت

. نشان داده است-با تروريسم 

و به ويژه آمريكائي گسترش ناتو به شرق در اين ميان نگاهي به تحوالت در ايده غربي

. در اين موضوع حياتي براي غرب استنشان دهنده نوعي انفعال آشكار
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و پيمان ورشو، بعد به از فروپاشي اتحاد شوروي به تصور اينكه فروپاشي رقيب غرب

و و معني صالبت گسترش پيمان آغازي بر ظهور جهان تك قطبي است،ةنقط قدرت غرب

به شرق  و آسياي مركزي اروپاي شرقي،–آتالنتيك شمالي يا ناتو در- قفقاز  دستور كار را

و خود قرار داد تا با حضور مستقيم در مناطق ياد شده، سيطره جهاني خود را تحكيم بخشد

و  از نزديك براي، مخالفي را تحت كنترل درآورده هرگونه نيروي احتمالي بازدارنده

وفروپاشي و محاصره ايران از شمال در هاي ديگر در روسيه و افزايش فشار بر ايران شرق

هاي خود به ايران از جمله كنار در نتيجه ديكته كردن درخواستوي شمالي كشور مرزها

به حركت كه.اقدام كندهاي ضد غربي نهادن كمك اين مسئله از اين نظر هم اهميت داشت

و درياي  كه غرب شديدا نيازمند مازندرانمناطق خليج فارس داراي ذخاير بزرگ نفتي هستند

 سوي ديگر غرب اعمال فشار بيشتر بر ايران را براي تامين امنيت رژيماز.هاست واردات آن

و طرح صهيونيستي نياز داشت و با پيروزي انقالب اسالمي ايران ؛ امنيتي كه براي نخستين بار

و پيدايش گروه هاي متعدد اسالم گرا در به عنوان مساله مركزي جهان اسالم مساله فلسطين

و ساير كشورهاي  .اسالمي مورد تهديد جدي قرار گرفته بودفلسطين

به آشفتگي درو بحران اقتصادياتحاد شوروي از فروپاشي هاي بعددر اين زمان، باتوجه

و قفقاز و،روسيه، آسياي مركزي كه در مسائل جهاني فدراسيون روسيه چندان قادر نبود

به يك بازيگر منفعل تبديل اي ايفاي نقش كندمنطقه  شده بود كه در برابر دريافتو اين كشور

و برخي به اروپاي شرقي ويا حضور نيروهاي هداياي غرب،كمك ها در مقابل گسترش ناتو

در افغانستان سكوت) بن الدنو(آمريكائي در آسياي مركزي به بهانه مبارزه با حكومت طالبان 

.دكرمي

و آشكار شدن هرچه بيشتر درستي ديدگاه  هاي ايران در اما سپس با گذشت زمان

و لزوم انجام همكاري به منظور ممانعت از ايستادگي در مقابل آمريكا هاي منطقه اي بيشتر

ازييگرايكجانبه و اوراسيائي مانند دولتهاي غرب به ويژه آمريكا، برخي هاي بزرگ آسيائي

و روسيه با اقدامات غرب در شرق اروپا، به مقابله برخ چين و آسياي مركزي با استندقفقاز و

و توسعه اقتصادي در چين اين دولت ها سازمانيبهبودي شرا و رشد ط اقتصادي در روسيه

كه برخي از كشورهاي آسياي مركزي نيز در آن عضويت دارند و كشورهاي پيمان شانگهاي را

به عضويت ناظر آن در آمده و هند نيز .بنياد نهادند، اندايران

به حضور نيروهاي غربي در آسياي مركزي پيمان شانگهاي سپس با حساسيت  نسبت

و از آنان خواست كه منطقه را ترك كنند اثبات ناتواني غرب در بازداشتن به عالوه.هشدار داد

به سازمانآميز هستهاز برنامه صلح(جمهوري اسالمي ايران  و اي، كمك هاي مبارز لبناني

و غيره درو) فلسطيني و موفقيت روسيه و برابر گرجستان در مساله اوستياي جنوبيايستادگي
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و اخيراً عقب نشيني باراك حسين اوباما از طرح استقرار سپر دفاع موشكي آمريكاي در چك

، نشان دهنده ضعف روزافزون غرب در پيش برد اهداف راهبردي اش در اين منطقه لهستان

.باشدمي

و به ويژه آمريكابه طور كلي، كه غرب از فروپاشي اتحاد شوروي ابتكارپس درحالي

و يك  از فعال در رابطه با قضاياي جهاني داشت،راهبردعمل را در دست گرفته و بعد امروزه

و افغانستانهايور شدن در گرداباز جمله غوطهبسيار جهاني هاي عدم كاميابي كه، عراق

ميهاي جهاني آمريكازماني برخي از تحليل گران آن را آغاز كاميابي و بحران نمودند، قلمداد

و تنها براي جلوگيري از سقوط،اقتصادي شديد در هاي آينده در ورطهبه حال انفعال افتاده

و مي بدين دليل تكاپو است به شرق را تعقيب . كندگسترش ناتو

در پايان توجه به اين نكته مهم نيز الزم است كه هرچند ايستادگي ادامه يافته ايران در

و عكسبراي گذشته در برابر آمريكا را شاهد بوده ايم،هسال كشورهائي مانند روسيه، چين

رغم بنابراين، علي. هند بر مبناي منفع كوتاه مدت خود بارها به مصالحه با آمريكا نشسته اند

بر المللي،اي در قضاياي بينهاي منطقهاهميت همكاري كشور ما بايد هم چون گذشته با تاكيد

برحفظ  بهييتوانا استقالل تنها و با فرض عدم اعتماد و امكانات خود تكيه نمايد  ها

و هند هاي ديگري هم چون روسيه،هاي آينده دولتسياست  در شرايط ويژه از عامل،چين

و بهره گيري از مخالفت ساير دولتهاي منطقههمكاري ، ديپلماسي ها با قدرت هاي غربي اي

.ي استفاده نمايداستعمارگر به خوب

و رهبري انقالبي در بازتاب انقالب اسالميحال نگاهي به : داريمنقش ايدئولوژي

وشناسان سياسي پس از بررسي تاريخ انقالبيكي از جامعه از ها اغتشاشات اروپائي

كه1930اي باستاني تا دهههدوره - به ندرت اتفاق مي افتد:م اين اعتقاد را بيان داشته است

نه هرگز كهيهاسرزمينبرهاكه يك انقالب در مرزهايش محصور شود؛ زيرا انقالب-اگر ي

 گذارندداراي اقليم فرهنگي مشابه با كشور انقالبي هستند به صورت جدي تاثير مي

)Pitirim Sorokin ,1970, p.125-147(.

كه مستقيما با بازتاب انقالب رابطه دارند و رهبري در ميان عواملي  نقش ايدئولوژي

اساسا بازتاب انقالب ها در درجه اول مربوط به تاثير ايدئولوژي انقالبي. تر استانقالبي واضح

كه. هاي ديگر استدر سرزمين مي-1: رهبران انقالبي نيز با اعالم اين مطلب خواهند اول آيا

س و سپس تغيير در و آرماني در داخل بپا دارند اير نقاط دنيا را در نظر يك جامعه نمونه

مي-2؛بگيرند و اگر انقالب جهاني را فراموش كنيم، انقالب ما نيز از بين  بايد ساختن-3رود

به طور مستقيم در جامعه و تالش براي بازتاب انقالب هم زمان صورت پذيرد، اي آرماني

.ها براي بازتاب يك انقالب نقش دارندميزان تالش
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و مفادش مانند تاكيد بر نقش دين، استقالل، ايدئولوژي انقالب  اسالمي به دليل محتوا

ب و توسعه همه جانبه يك نمونه منحصر هاي فرد در ميان ايدئولوژيه آزادي، عدالت اجتماعي

به برخي موارد مانند استقالل، آزادي يا عدالت اجتماعي تاكيد  انقالبي معاصر است كه تنها

ادهكر به همين دليل و ز جذابيت ويژه به خصوص در ميان مسلمانان جهان برخوردار شده اند

هاي مختلف البته اين جذابيت بر مبناي ميزان نقاط مشترك فرهنگي ملت ايران با ملت. است

و. متفاوت بوده است به عنوان مثال، شيعيان بيش از ساير گروه ها تحت تاثير آن قرار گرفتند

به تشيع نزديكتر بودند تاثير بيشترييهااز ميان اهل تسنن نيز گروه كه از لحاظ فكري

كه حنبليگونههب پذيرفتند؛ كه وهابياي ها از ميان آنان پديد آمدند، كمتر از ساير گروه هاي ها

به انقالب اسالمي گرايش يافتند .اهل تسنن

نيزبه جز نقش ايدئولوژي، بايد به نقش رهبري امام خميني در بازتاب انقالب اسالمي

مي"جمله مشهور ايشان.اشاره كرد ما از مظلوم"و"كنيمما انقالبمان را به تمام جهان صادر

ميدفاع مي و بر ظالم كه"متازيكنيم ما در جنگ"و همان گونه كه پيش از اين آمد اين جمله

و غرب را شكستيم  حاكي از توجه ويژه وي به بازتاب انقالب"ابهت دو ابرقدرت شرق

امام هم چنين تاكيد همزمان بر بازتاب.)148و 138، صفحات12صحيفه امام، جلد(المي بوده استاس

و ساختن جامعه آرماني انقالب اسالمي داشت .انقالب

و مĤخذ : منابع
 فارسي. الف

پل.1 و انقالب هاي اجتماعي،)1376(تدا،. اسكاچ .شارات سروشانت: تن، تهران، ترجمه سيد مجيد روئيندولتها

.، ترجمه محسن ثالثي، تهران، نشر نوكالبدشكافي چهار انقالب،)1366(كرين،. برينتون.2

.1انتشارات اميركبير، جلد: جلد، تهران2، ترجمه حسين فرهودي، عصر انقالب دموكراتيك،)1352(رابرت روزول،. پالمر.3

انجامعه،)1383(محمد حسين،. پناهي.4 و انديشه معاصر:، تهرانقالب اسالميشناسي شعارهاي .موسسه فرهنگي دانش

.1، سال1، شمارهفصلنامه متين،"فرايند بالندگي ايدئولوژي انقالب اسالمي"،)1377(محمد، علي. حاضري.5

پيك نشر: ،قم 1342- 1357در رهبري انقالب اسالمي)ره(بررسي استراتژي امام خميني،)1379(علي، احمد. خسروي.6

.جالل

و ديگران،.7 1، جلد1366انتشارات پيشرو،: جلد، تهران2، ترجمه فريدون شايان، تاريخ انقالب فرانسهدالين

.ققنوس:، ترجمه محمود رياضي، تهرانهاي انقالبي در جهان سوماسطوره،)1361(ژرار،. شاليان.8

 محمد،.فرشفيعي.9
.21و12-11-10-5-1، جلدهاي صحيفه امام. 10

:، قـم درآمدي بر ريشه هاي انقالب اسـالمي،" ايران؛ مذهب به عنوان ايدئولوژي سياسي 1979انقالب"حميد،. عنايت. 11

.نشر معارف

.دانشگاه تهران:، ترجمه جمشيد نبوي، تهرانانقالب روسيه،)1353(مارك،.فرو. 12

.انتشارت رازي: نگ امير مكرمي، تهران، ترجمه هوشتاريخ انقالب روسيه،)1363(جوئل،. كارماكل.13
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و انديشه بزرگان جامعه،)1369(لويس،. كوزر.14 .انتشارات علمي:، ترجمه محسن ثالثي، تهرانشناسيزندگي

.كتابهاي جيبي: اي، تهراناله مقدم مراغه، ترجمه رحمتسير آزادي در اروپا،)1353(هارولد،.جي.السكي.15

و ايزا. ماله. 16 و امپراطوري ناپلئون،)1364(ژول،.كآلبر ، ترجمه رشـيد ياسـمي، تاريخ قرن هجدهم، انقالب كبير فرانسه

.كتابخانه جيبي: تهران

.3، فصلنامه رسانه، شماره هاي دوران انقالببررسي ديوار نوشتهمهدي،. محسنيان راد.17

قم20، مجموعه آثارمرتضي،. مطهري.18 .بيني اسالمياي بر جهانمقدمه20،ج 1379انتشارت صدرا،: جلد،

ها"،) 1381(مصطفي،. ملكوتيان.19 مجله دانشكده،"انقالب از آغاز تافرجام؛مروري برويژگي هاي هفتگانه مشترك انقالب

و علوم سياسي .57 دانشگاه تهران، شماره حقوق
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:ون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكن
و پيشنهاد يك مدل راهنما: انقالب« بر«؛33 شماره،»پيشينه نظري موضوع انقالب از آغاز تا فرجام؛ مروري

و جهاني انقالب اسالمي ايران تأثيرات منطقه«؛57شماره،»هاانقالبهاي هفتگانه مشترك ويژگي ؛61، شماره»اي

و اهميت استراتژيك ايراناي مقدمه«  در آسياي مركزي"انقالب هاي رنگي"«؛63، شماره»بر جغرافياي سياسي

و تمايز آنها از انقالب و رويدادهاي بزرگ ايران)ره(امام خميني«؛ 1386، سال4، شماره»هاي واقعيو قفقاز

و سياست«؛87، سال3، شماره»)پيش از انقالب اسالمي( معاصر .88، سال2 شماره،»ورزش


