Islamic Politics Research/ Vol. 9/ No. 19/ Spring & Summer 2021

The Role of the Leader in the Stability of the Islamic Revolution of Iran
with Emphasis on the Statement
of the Second Step of the Islamic Revolution

Received: 26-05-2021

Accepted:19-08-2021
Gholamreza Behroozi Lak
Reza Kafili
(304-332)

The Islamic Revolution of Iran is the most stable revolution compared to
other contemporary revolutions. This article has been done by qualitative
research method of text content analysis and seeks to answer this question:
"By emphasizing the statement of the second step of the revolution, what
role does the leader play in the stability of the Islamic Revolution of Iran?"
The leaders of the revolutions have three basic functions: 1. Ideological; 2.
mobilization; 3. Institutionalization and management. By studying the
statement of the second step of the Islamic Revolution of Iran, it can be seen
that the leaders of the revolution regarding the first function The idea of
Imamate and Wilayah is an up-to-date interpretation of Islamic thought
while maintaining religious originality, enduring ideals, creating selfconfidence, They have institutionalized or enhanced the idea of resistance,
spirituality, and morality by taking very important steps; As for the second
function, things like being popular and staying popular and strengthening the
emphasis on unity; Regarding the third function, the leaders of the Islamic
Revolution have played the managerial role of the revolution due to process
management, blocking the infiltration channels of the enemies, relying on
internal ability and promoting justice. With the performance of three basic
functions by the leaders of Islamic Iran, the Islamic Revolution has become
the most stable revolution among contemporary revolutions.
Keywords: Islamic Revolution, the Role of the Leader, Stability, the
Second Step of the Revolution.
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چکیده
انقیب اسلی ایرا پهی ارترین انقیب در قهیسل به سلهیر انقیبههی عهصلر اس .
یه از عها ل هم پهی اری این انقیب نحهۀ ایفهی نقش رهبر اسلل  .این نهشللتهر به
روش پژوهش کسف تحاسل حتهای تن انجه ،ش ل و درص ل د پهسللخ ب این س لئا
اسل « :به تأکس بر بسهنس گه ،دو ،انقیب رهبر چ نقشل در پهی اری انقیب اسللی
ایرا دارد » رهبرا انقیب هلله سلللل کللهرویژۀ اسللللهسللل دارنل  .2 :ای ل ئهلهکیللک؛
 .5بسللسجکمم گ ؛  .9نههدسللهزی و یری  .به طهلع بسهنس گه ،دو ،انقیب اسللی
شللهد ک رهبرا انقیب در خصللهص کهرویژۀ اول ان یشل ا ه و
ایرا شلهه
والی تقریری روزآ از ان یشل اسللی به حفظ اصللهل دیم اسللتقه بر آر ه هه
ایجهد خهدبهوری ان یش ل قهو و عمهی و اخی را به انجه ،اق ا ه بسللسهر هم
نههدیم کرد یه افزایش داد ان ؛ در خصللهص کهرویژۀ دو ،ا هری هنم رد بهد و
رد هن و تأکس بر وح را تقهی کرد ان ؛ دربهرۀ کهرویژۀ سلله ،رهبرا انقیب
اسلی ب سبب یری فرایم ی س ود کرد جهری نفهذ دشممه اتهه ب تهانهی
داخا و گسللترش ع ال نقش یریت انقیب را ایفه کرد ان  .به انجه ،گرفتن سلل
کهرویژۀ اسللهسل تهسللط رهبرا ایرا اسللی انقیب اسللی پهی ارترین انقیب در
سه انقیبههی عهصر ش اس .
واژگان کلیدی :انقیب اسی نقش رهبر پهی اری گه ،دو ،انقیب.
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مقدمه

انقالبها مختلفی در جهان بهوقوع پیوســته اسـ که پس از پیروز  ،شــور انقالبی را از
دس ـ داده و به دورۀ پیش از انقالب چرخش یافتهاند .آنها با ناپایدار خود باعث شــکل
گرفتن دوران پساانقالب میشوند و سپس به تاریخ میپیوندند.
از نظریه هایی که به ناپایدار انقالب ها اشــاره دارد ،نظریۀ کرین برینتون تح عنوان
ترمیدور اس  .این نظریه میگوید :انقالبها پس از پیروز و گذش مدتی ،فرومینشینند
و به حال پیش از انقالب بازمیگردند .البته این نظریه همانند نظریهها مارکســیســتی به
دلیل نادیده انگاشــتن نقش ارادۀ افراد در تحوالت اجتماعی ،نامعتبر اس ـ (ر .ک .امینی و
مبینی.)37-14 :2437 ،
یکی از عوامل مهم پایدار انقالبها نقش مؤثر رهبر انقالب اس  .انقالبها بزرگی
مانند انقالب فرانسـه ،انقالب روسـیه و جنبش اخوانالمسلمین مصر از انقالبهایی بودند
ً
که عمدۀ دلیل ناپایدار شـان ،عملکرد رهبرانشـان بود؛ بهگونها که نهایتا دوران پساانقالب
بهوجود آمد و انقالبها آنان فراموش شــد و به تاریخ پیوســتند .با بررســی شــکسـ آنها
می توان دالیل گوناگونی از ضــع

رهبرانشــان بیان کرد :رهبر هر انقالبی برا پیشــرف

انقالب ،همراهی انقالبیان و پیروز آنان از راهبردها گوناگونی استفاده میکند ،اما برخی
موانع باعث خنثی شدن آن راهبردها میشوند .رهبران انقالبها روسیه و فرانسه از طبقات
اجتماعی متوسط و باال بودند و بنابراین ،نمیتوانستند با انقالبیان طبقۀ محروم و مستضع
جامعه ارتباط گیرند؛ همچنین ،آنان در حالی نمایندۀ طبقۀ خاصــی از جامعه بودند که
خودشـان عضو آن طبقات نبودند (ر .ک .جمعی از نویسندگان .)154 :2436 ،این مسائل
منور به ضـع عملکرد رهبران آنان در ادارۀ انقالب شـد؛ بهگونها که در انقالب فرانسه به
دلیـل عدم اتحاد رهبران و در انقالب روســیه به دلیل فروپاشــی قدرت حکوم

و در

اخوانالمسـلمین مصر به دلیل ضع رهبران در صیان از اهداف و مقاصد اصلی جنبش،
دچار ناپایدار شدند.
یکی از انقالبها پایدار انقالب اســالمی ایران اس ـ که در ســال  2426به پیروز
رســید ،و به ســبب رهبر داهیانۀ آن توســط امام خمینی و امام خامنها  ،تنها انقالبی
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اس ـ که پس از گذش ـ چلۀ اول آن ،همچنان جریان دارد و موجب تولید فرهنگ و تفکر
انقالبی و مانع بهوجود آمدن دوران پساانقالب و به تاریخ پیوستن آن شده اس  .ایفا نقش
رهبر گرچه یکی از علل مهم محدثۀ انقالب اسـالمی ایران اس  ،ازآنواکه «علل محدثه
علل مبقیۀ هم هســتند» (مطهر  ،2433 ،ج  ،)34 :2می توان علل به وجود آمدن انقالب
اسالمی را بهعنوان بخشی از علل باقی ماندن و پایدار انقالب ذکر کرد.
با آســیبشــناســی انقالبها ناپایدار و پیدا کردن ضــع رهبر بهعنوان یکی از علل
مهم ناپایدار آنها ،بررسی پایدار انقالب اسالمی و نقش بسیار مؤثر رهبر در آن اهمی
مییابد .پژوهش حاضـر با بیان کارویژهها رهبر در انقالبها و تطبیق آنها بر دستاوردها
اشــارهشــده در بیانیۀ گام دوم انقالب اســالمی ایران که منور به پایدار انقالب شــدهاند،
درصدد روشن کردن مسئلۀ نقش رهبر در پایدار انقالب اسالمی ایران با تأکید بر بیانیۀ گام
دوم انقالب اس .
این پژوهش با بررســی و تحلیل نقش رهبر در پایدار یا ناپایدار انقالب ها بزرگ
جهان به روش توصــیفی-تحلیلی و مراجعه به کتابها و مقاله ها مختل انوام شــده و
ســپس با تطبیق کارویژه ها رهبر در انقالب ها با دســتاوردها چلۀ اول و برنامه ها
مطر شده برا چلۀ دوم در بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی ایران ،درصدد بررسی نقش رهبر
در پایدار انقالب اسالمی ایران اس .
پیشینۀ پژوهش

دربارۀ موضوع نقش رهبر در پایدار انقالب ،پژوهشها گوناگونی انوام شده اس  .یکی
از آنها مقالۀ «مؤلفهها مانایی انقالب اســالمی در منظومۀ فکر مقام معظم رهبر »
اسـ  .این اثر که در شـمارۀ یک (دورۀ شـشـم )2436 ،مولۀ جامعهشماسی سیاسی جهان
اسالم چاپ شده ،با بهرهگیر از روش تحلیل مضمون به مؤلفهها مختل مانایی انقالب
اسـالمی ایران بهعنوان مضـمون فراگیر و رهبر  ،اسـالم ،مردم و کارآمد بهعنوان مضامین
سازماندهنده پرداخته اس .
ً
تفاوت پژوهش حاضــر با این پژوهش اوال به بررســی نقش رهبر در پایدار انقالب
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اســالمی ایران برمیگردد که پژوهش حاضــر به نقش رهبر بهعنوان یکی از مؤلفه ها مهم
پایدار انقالب پرداخته ،اما ایشــان به بررســی همۀ مؤلفه ها مانایی انقالب در منظومۀ
ً
فکر رهبر معظم انقالب پرداختهاند؛ ثانیا پژوهش حاضــر مســئلۀ تأثیر نقش رهبر در
پایدار انقالب را با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقالب انوام داده ،ولی در آن پژوهش بیانیه
ً
اصال مطر نبوده اس .
همچنین مقالۀ «تأثیر دســتگاه معرفتی نیروها اجتماعی بر مانایی انقالب اســالمی
ایران» که در شـمارۀ  )2434( 7فصـلنامۀ انجمن انقالب اسالمی ایران چاپ شده ،درصدد
بیان مانایی انقالب اسـالمی ایران با بهرهگیر از دستگاه معرفتی نیروها اجتماعی انقالب
ایران اس  .در این مقاله ،جامعی گفتمان انقالب اسالمی ایران که شامل «گفتمان رهبر »
و «دین بهعنوان جامعترین گفتمان» میشــود و همچنین «اقناع و رضــای درونی نیروها
اجتماعی از انقالب» بهعنوان عوامل اصلی مانایی انقالب اسالمی ایران بیان شده اس .
تفاوت این پژوهش با پژوهش حاضــر در بررســی علل پایدار انقالب اسـ  :پژوهش
حاضــر در نقش رهبر متمرکز شــده اس ـ و آن را با تأکید بر بیانیه بررســی میکند ،اما این
پژوهش گفتمان رهبر و دین را منبع غنی برا اقناع و رضای درونی نیروها اجتماعی از
انقالب عنوان و از نگاه غنا بنیانی ،پایدار انقالب را بررســی می کند ،نه از نگاه نقش
عملیاتی رهبر.
یکی از مقاالت دیگر در این زمینه« ،تفاوت نقش و جایگاه رهبر در انقالب اســالمی
ایران و جنبش بیدار اسـالمی مصـر» اسـ که در شـمارۀ  17فصلنامۀ مطالعا انقالب
اسالمی ( )2432چاپ شده اس  .این مقاله با طر مباحث مبانی حکومتی و جایگاه حاکم
در اندیشۀ سیاسی شیعه و سنی و همچنین با اشاره به مسئلۀ حوی اجتهاد ،انقالب اسالمی
ایران را با انقالب مصر مقایسه کرده اس  .در ادامه به تفاوتها نقش رهبر در ایران و مصر
پرداخته و نقش رهبر ایران در خصــوص هدای امور جامعه را پررنگ تر از انقالب مصــر
عنوان کرده و آن را بهعنوان قوت انقالب اسالمی ایران بیان کرده اس .
فرق پژوهش حاضـر با این پژوهش بررسـی مقایسها مبنایی جایگاه رهبر در انقالب
اسالمی با جنبش اخوانالمسلمین و طر مباحثی مانند مبانی حکومتی شیعه و سنی اس .
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رهبر را بهعنوان یک عنصر بسیار مؤثر در انقالب اسالمی ایران معرفی میکند ،اما درصدد
مقایسـه با جایگاه رهبر در اخوانالمسـلمین اسـ  .اشتراک پژوهش حاضر با این مقاله را
میتوان در بررســی جایگاه رهبر در انقالب اســالمی ایران دانسـ  ،اما از لحاظ بررســی
تخصــصــی نقش رهبر در پایدار انقالب اســالمی ایران با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقالب
تفاوت آشکار دارند.
مقالۀ دیگر با عنوان «ایدئولوژ و رهبر و تأثیر آن بر پیروز ســریع ،ثبات پایدار و
بازتاب جهانی انقالب اسـالمی ایران» هسـ که در شـمارۀ  1فصـلنامۀ سیاس ()2473
چاپ شـده اسـ  .این اثر علمی به میزان گسترش ایدئولوژ انقالب اسالمی و راهبردها
رهبر حضــرت امام در انقالب اســالمی اشــاره کرده و ســپس به تأثیرات این دو عامل بر
ســقوط ســریع رژیم پهلو و ثبات پایدار پس از پیروز و بازتاب جهانی انقالب اســالمی
ً
ً
پرداخته اسـ  .اما پژوهش حاضر اوال فقط پایدار پس از انقالب را بررسی کرده ،ثانیا در
خصـوص رهبر به شـخصیتی متمرکز نشده ،بلکه انوام کارویژهها رهبر توسط امامین
انقالب با تأکید بر بیانیۀ گام دوم را مد نظر قرار داده اس .
در میان پایاننامهها نیز اثر با عنوان «نقش رهبر در تداوم انقالب اســالمی ایران» در
دانشـگاه تهران پژوهش شده اس  .در بخشی از آن ،دیدگاهها استراتژ (راهبرد ) اعم از
مباد تفکر راهبرد  ،ویژگیها تصمیمات راهبرد  ،شناخ راهبرد محیط ،نظریهها
تصمیمگیر  ،برخی الگوها تصمیمگیر راهبرد در مدیری نوین و کارویژهها رهبر
والیی در قانون اساسی جمهور اسالمی ایران بیان شده اس  .در بخشی دیگر ،به راهبرد و
تاکتیکها امام خمینی در تکوین انقالب اســالمی و نقش رهبر ایشــان در تثبی نظام
جمهور اســالمی و تداوم انقالب اســالمی و همچنین نقش رهبر مقام معظم رهبر 

در استوار نظام جمهور اسالمی و تداوم انقالب اسالمی پرداخته اس .
تفاوت این اثر با پژوهش حاضر در این اس که ایشان تداوم انقالب را بررسی کردهاند،
اما پژوهش حاضر پایدار انقالب را بررسی کرده اس  ،که این دو از لحاظ مفهومی جدا
ً
از یکدیگرند؛ ثانیا تأکید پژوهش حاضر بر بیانیۀ گام دوم و دستاوردها مذکور در آن اس
که منور به پایدار انقالب شده اس  ،اما ایشان بهصورت مطلق بررسی کردهاند.
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در این موضــوع ،جناب آقا فریدون اکبرزاده کتابی با عنوان نقش رهبری در نهضاات
مشاروهه ،ملی نفت و انقالب اساالمی تألی کرده اسـ  .این اثر که از سـه فصل تشکیل
یافته ،بر مبنا کارویژه ها ســه گانۀ رهبر در انقالب ها (ایدئولوژ ) ،بســیج کنندگی ،و
نهادسـاز و مدیری  ،در فصـل اول به نقش رهبر در نهضـ مشـروطه ،در فصل دوم به
نقش رهبر در جنبش ملی شـدن صـنع نف و در فصـل سوم به نقش رهبر در انقالب
اسالمی پرداخته اس .
همچنین آقا منوچهر محمد کتابی با عنوان انقالب اسالمی :میمهها ،پیامدها تألی
کرده اسـ  .این اثر از هشـ فصـل تشـکیل یافته که در فصل اول کلیات و مبانی نظر را
تعری میکند؛ در فصل دوم شرایط سیاسی-اجتماعی پیش از انقالب را بررسی و در فصل
سوم علل و عوامل مختل شکلگیر و پیروز انقالب اسالمی را بیان میکند ،که ذیل آنها
به نقش چهارگانۀ رهبر  ،یعنی ظهور و تثبی

رهبر سـیاسی امام خمینی ،امام خمینی

به عنوان نظریه پرداز ،امام خمینی به عنوان فرمانده انقالب و امام خمینی به عنوان معمار
انقالب در شـکلگیر انقالب پرداخته اسـ ؛ در فصـل چهارم و پنوم عوامل شتابزا در
پیروز انقالب اسالمی و شرایط و اوضاع و احوال پس از پیروز انقالب اسالمی را تحلیل
و سـپس در فصل ششم ،هفتم و هشتم ،انقالب اسالمی را با سایر انقالبها مقایسه کرده و
سپس به دستاوردها انقالب اسالمی پرداخته و آن را آسیبشناسی کرده اس .
نوآور پژوهش حاضـر در مقایسه با آثار انوامشده این اس که اثر حاضر درصدد بیان
تفصـیلی نقشها سـهگانۀ رهبر  ،یعنی ایدئولوژ  ،بسیجکنندگی و نهادساز و مدیری
ً
در پایدار انقالب اسـالمی ایران اس  .پژوهشها انوامشده که صرفا به ذکر نقش رهبر
در انقالبها پرداختهاند ،تمرکز بر چگونگی تأثیر آن بر پایدار انقالب اســالمی ندارند؛
ً
ً
ثانیا نقش هر دو امامین انقالب اســالمی را در پایدار آن در نظر گرفته اســ ؛ ثالثا این
پژوهش نقش رهبر را در پایدار انقالب اسالمی با بهرهگیر از متن بیانیۀ گام دوم انقالب و
تطبیق کارویژهها رهبر با دســتاوردها مذکور در بیانیه بررســی کرده و به نقش بیبدیل
رهبر در پایدار انقالب ایران پرداخته اس .
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مفاهیم پژوهش
 .1انقالب

واژۀ انقالب 1در لغ به معنا «برگردیدن و واژگون شــدن و برگشــتن از کار و حالی»
(دهخدا ،2463 ،ج  )467 :4و «برگشـتن از حالی به حالی ،دگرگون شـدن ،زیرورو شدن،
تغییر و تحول» (معین )157 :2477 ،اس ـ  .نظریه پردازان معانی مختلفی از انقالب ارائه
دادهاند که میتوان آنها را در دو رویکرد دستهبند کرد:
رویکرد نخســ  :انقالب به مثابه امر دفعی؛ یعنی تعاری

اندیشــمندان از انقالب به

تغییراتی که منور به پیروز و سقوط نظم مستقر میشود مربوط اس و شامل پس از تحقق
انقالب نمیشود؛ مانند تعری شهید صدر که میفرماید« :انقالب جنبشی سرسختانه و بر
مبنا اصــول مکتبی معینی اس ـ که با درک واقعی ها موجود ،به دنبال تغییر و دگرگونی
بنیادین در تمامی ابعاد زندگی فرد  ،اجتماعی و ســیاســی و معیارها ،اصــول و ارزشها
حاکم اس » (جمشید )215 :2466 ،؛
رویکرد دوم :انقالب به مثابه امر مســتمر :در این تعری  ،انقالب به معنا صــیرورت
دائمی اسـ و با سـقوط نظام قدیم تمام نمیشـود ،بلکه در نظام جدید نیز استمرار و تداوم
دارد؛ مانند تعریفی که رهبر معظم دربارۀ انقالب فرمودند:
انقالب یک حقیقـ مـانـدگـار و حقیقـ دائمی اســـ  .انقالب یعنی دگرگونی.
دگرگونیها عمیق در ظرف شش ماه و یک سال و پنج سال بهوجود نمیآید؛ عالوه بر اینکه
ً
ً
اصــال دگرگونی و صــیرورت یعنی حالی به حالی شــدن؛ تحول .اصــال حد یق ندارد:
هیچوق تمام نمیشود (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2433/7/12
بنابراین ،انقالب تمام نمیشــود .انقالب اســتمرار و ادامه دارد و متوق نمیشــود .یک
صیرورتی وجود دارد .صیرورت یعنی شدن؛ شدن دائم؛ تحول دائمی (بیانات امام خامنها
در تاریخ .)2436/4/6
تعری مدنظر در این مقاله رویکرد دوم در تعری انقالب اس .
1. Revolution.
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 .2رهبری

واژۀ رهبر ازلحاظ لغو «راهبر  ،دالل  ،هـدای  ،راهنمـایی ،ارشاد» (دهخدا،2463 ،
ج  )2141 :3معنا شـده اسـ  .در اصـطال عبارت اسـ از رهبر نقش بسیجکننده دارد و
بسیج تودهها نیازمند وجود شرایط نامطلوب اجتماعی ،اقتصاد  ،فرهنگی و سیاسی ویژها
اسـ  .رهبر با طر این ناهنوار ها میتواند عمل بســیج را صــورت دهد (ر .ک .روشــه،
 .)237-232 :2432از نظر شهید مطهر نیز ،رهبر به کسی اطالق میشود که «مردم را به
دنبال خودش حرک میدهد .حال ممکن اس یک نفر هم پیدا بشود که مردم را ساکن نگه
دارد .او دیگر رهبر نیسـ  .همۀ رهبران ام ها و مل ها را بهحرک درمیآورند ،ولی بحث
در نحوه و گونۀ حرک  ،شکل و تاکتیک حرک اس » (مطهر  ،2476 ،ج .)137 :1
از لحاظ نظر و بر اسـاس شـرایط میدانی ،رهبران انقالبی به سه گروه «رهبران فکر یا
ایدئولوژ پرداز» ،رهبران «بسیوگر» (کاریزماتیک) و رهبران «مدیر یا سیاس گذار» تقسیم
میشــوند .دســتۀ اخیر وظیفۀ تثبی  ،اســتوار و نهادینه کردن آن را بهویژه پس از پیروز
انقالب برعهده دارند .بااینحال ،رهبر میتواند همزمان هر سـه این ویژگیها را داشته باشد
(بشــیریه .)77 :2473 ،امام خمینی مصــداق این ویژگی هســتند .ایشــان ،هم طرا  ،هم
ایدئولوگ و هم معمار و مدیر و مور انقالب بودند که در همۀ مراحل انقالب ،چه پیش و
چه پس از پیروز  ،به این عنوان شناخته میشوند (حشم زاده.)146 :2467 ،
رهبران انقالبها اهداف انقالب را روشــن میکنند و دربارۀ شــیوۀ برخورد با حکوم
تصـمیم میگیرند .آنان وضـعی موجود را بر اساس ایدئولوژ انقالب تقبیح و تصویر از
جامعۀ بهتر ترســیم میکنند و ســپس وعدۀ پیروز و آیندها مطلوب به انقالبیان میدهند.
ً
اگر در جنبش یا انقالبی رهبر نباشـد ،معموال نارضـایتیها عمومی به شورش میانوامد.
البته نقش رهبر انقالب محدود به پیروز انقالب آن نیســ  ،بلکه در تداوم آن پس از
پیروز هم نقش اساسی دارد.
 .3پایداری و ثبات

واژۀ پایدار در لغ به معنا «مقاوم  ،اســتقام و ایســتادگی» (دهخدا ،2463 ،ج :2
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 )753اس  ،اما در اصطال از مفهوم پایدار دو معنا جریان داشتن و نهادینه شدن قابل
فهم اسـ  .این مفهوم وقتی در خصـوص انقالب اسـتفاده میشود ،اگر معنا اول مقصود
باشــد ،یعنی انقالب و احوال و احســاس انقالبی در زمان حال هم موجود اســ و مردم
بهصـورت انقالبی عمل و حتی گاهی در قالب انقالبی عمل کردن بر ضـد آرمانها اصلی
انقالب فعالی میکنند؛ ولی اگر معنا دوم (نهادینه شــدن انقالب) باشــد ،یعنی انقالب
پس از پیروز  ،توانسته اس با نفوذ به الیهها مختل اجتماعی ،آرمانهایش را به فرهنگ
آن جامعه تبدیل کند .مقصود از پایدار انقالب در این پژوهش ،معنا دوم آن یعنی نهادینه
و فرهنگ شـدن انقالب ،صـیان از اصـال شعارها ،پیشرف مستمر و تعهد به آرمانها
اصیل اس .
کامل ترین تعری

در میان معانی گوناگونی که برا ثبات ذکر شــده ،تعری

دیو ید

ســاندرز 1اسـ که میگوید« :تا جایی که من اطالع دارم ،تاکنون هیچکس ســعی نکرده از
ً
نظامها ســیاســی باثبات بهعنوان تنها نظامها کامال ایســتا و بدون تغییر یاد کند .درواقع،
بهنظر میرسـد اکثری دانشـمندان علوم سـیاسـی موافقاند که ثبات سیاسی مستلزم حذف
امکان تغییرات مهم اجتماعی نیسـ » (ساندرز« .)75 :2475 ،فضا تعریفی که ساندرز
از ثبات سیاسی بهدس میدهد ،فضایی متغیر بوده و پویایی را درونمایۀ ثبات سیاسی قرار
داده اس » (خواجهسرو .)32 :2471 ،
بنابراین ،ارتباطی بین پایدار و ثبات مشـاهده میشود؛ بهگونها که هر دو آنها بر تداوم
انقالب اشـاره دارند؛ بدین صـورت که پایدار بهصورت کامل بر تداوم اطالق میشود ،اما
در ثبات ،تداوم بهعنوان مفهوم کلید و جزئی از آن محسوب میشود.
چهارچوب تحلیلی پژوهش

در خصـوص پایدار و ناپایدار انقالبها نظریهها مختلفی طر شـده اس  .برخی از
آنها مسـیر انقالبها را محتوم و جبر میدانند و ارادۀ افراد جامعه را در آن لحاظ نمیکنند.
نظریهها مارکسیستی و نظریۀ کرﻳن برﻳنتوﻥ معروف به نظریۀ ترمﻴدوﺭ از نمونهها این نوع
1. David Sanders.

نقش رهبر در پایداری انقالب اسالمی ایران با تأکید بر بیانیۀ  ...ا رضا کفیلی (313 / )314-332

نگاه به انقالب هســتند .نظریۀ ترمیدور چرخش انقالبها را مطر میکند و «معتقد اسـ
در هر انقالب ،مراحلی طی میشــود و پس از فرازونشــیبهایی ،درنهای اصــول حاکم بر
انقالب به اصــول حاکم بر پیش از انقالب تغییر جه می دهد و ارزش ها انقالب هم
دچار تغییر شده و به ارزشها پیش از انقالب بازمیگردد» (شباننیا.)213 :2432 ،
نظریۀ دیگر در مقابل نظریۀ ترمیدور مطر اس که پایدار و ناپایدار انقالب را به نقش
و ارادۀ افراد جامعه نسب میدهد و نظریۀ ترمیدور را به دلیل توجه نکردن به نقش اراد انقالبیان،
ناپذیرفتنی میداند .این نظریه که توسـط اندیشـمندان اسـالمی مطر شـده اس  ،ارادۀ مردم در
تحوالت اجتماعی را به عنوان اثرگذارترین مؤلفۀ پایدار و ناپایدار انقالب ها مطر  ،و عالوه

َّ
بر ادلۀ فلسـفی-کالمی در نقش ارادۀ انسـانها در تاریخ ،به آیۀ نورانی « ِإ َّ َنَاللهََلََیغَیرََماَ ِبقومََح َّتیَ

یغَیرواَماَ ِبأنف ِس ِدمَ» (رعد ،)22 :24،بهعنوان مســتند این دیدگاه تمســک میکند .به این نظریه در

بیانات مقام معظم رهبر  توجه شده اس  .ایشان در نقد این نظریه گفتند« :انقالب اسالمی
از این تحلیل جامعهشــناختی بهکلی مســتثناسـ  .در انقالب اســالمی ،پادزهر فرود انقالب در

خود این انقالب گذاشــته شــده اس ـ  .بارها عرض کردهایم که توســم انقالب در "جمهور

اســالمی" و در "قانون اســاســی جمهور اســالمی" اس ـ » (بیانات امام خامنها در تاریخ
 .)2472/4/23ایشان در بیانیۀ گام دوم نیز تصریح دارند:
انقالب اساااالمی همچون پادیاده ای زنده و بااراده ،همواره دارای انعطاف و آمادۀ
تصااحیح خطاهای خویش اساات ،اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیساات و پس از
نظامساازی ،به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم
سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند (بیانیۀ گام دوم انقالب).

بر همین اساس« ،تنها انقالبی اس که یک چلۀ پرافتخار را بدون خیان به آرمانهایش
پشـ ســر نهاده و در برابر همۀ وســوســههایی که غیر قابل مقاوم بهنظر میرســیدند ،از
کرام خود و اصال شعارهایش صیان کرده [اس ]» (همان).
نظریۀ دوم صـحیح و منطبق با واقع اس  ،اما برا در نظر گرفتن نقش مردم در پایدار
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ً
ً
انقالب ها الزم اســ اوال ایدئولوژ  1مناســبی مطر شــود؛ ثانیا قدرتی باشــد که بتواند
ً
گفتمانســاز و مردم را بســیج کند؛ و ثالثا بتواند موموعۀ انقالب را مدیری کند (ر .ک.
اکبرزاده .)2475 ،این سـه مرحلۀ اساسی بر عهدۀ رهبر و مقتدا جامعۀ انقالبی اس  .اگر
مراحل مذکور همگام با انقالب مطر باشــد و رهبر آنها را بهصــورت مقتدرانه انوام دهد،
نقش مردم در تحوالت اجتماعی جامعه به ســم پایدار انقالب ســوق پیدا می کند:
نخسـ  ،نظریهپرداز  :بعد اندیشـگی ارائهدهندۀ دسـتگاه فکر جه پیشرف انقالب و
کاربرد اصـول جهانبینی خاص دربارۀ وضع موجود ،برا گذر از موانع و مشکالت و توجه
به وضـع مطلوب اسـ ؛ دوم ،بسیوگر  :نقش کلید رهبر در بسیج تودهها و فرماندهی و
سازماندهی مردم در مسیر بهکارگیر نظریات و اندیشهها انقالبی که باتوجهبه قدرت رهبر
در تفهیم و عامه فهم ســاز مبانی انقالب و جمع بین ســالیق صــورت می گیرد؛ ســوم،
نهادسـاز  :معمار و مدیری اجرایی جه پیشرف انقالب با عملیاتیساز آرمانها
مطر شده و هوشیار و حفاظ از انقالب در برابر دشمنان آن اس .
دلیـل انتخاب نظریۀ دوم به عنوان چهارچوب نظر این پژوهش ،در نظر گرفتن ارادۀ
انسـانها در انتخاب مسیر زندگیشان اس  .جبر و حتمی بودن بازگش انقالب به دوران
پساانقالب مخال اصل ارادۀ انسانها در انتخاب سرنوشتشان اس .
نقش ایدئولوژیک رهبر
نقش بسیجکنندگی رهبر

پایدار و استمرار انقالب اسالمی

نقش نهادساز رهبر
تحلیل یافتهها

با مطالعۀ دســتاوردها چلۀ اول انقالب اســالمی ایران بهویژه در بیانیۀ گام دوم و با لحاظ
الگو تحلیلی منتخب در این مقاله ،میتوان گف رهبر انقالب اســالمی ایران در قالب
نظریۀ والی فقیه با نقشها سـهگانۀ ایدئولوژیک ،بسـیجکنندگی و نهادساز و مدیری ،
بهتفصیل موجب پایدار انقالب اسالمی ایران شده اس :
1. Ideology.
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 .1نقش فکری و نظریهپردازی رهبر در مسئلۀ پایداری
الف) ارائۀ تقریری روزآمد از اندیشۀ اسالمی با حفظ اصالت دینی

باتوجهبه مبنا شــیعی انقالب اســالمی ایران و پویایی فقه آن ،روزآمد و تقریر جدید از
اندیشـۀ اسـالمی همراه با حفظ اصـال دینی یکی از شاخصهها اصلی آن اس  .انقالب
اسالمی ایران اجتهاد و استخراج احکام اسالمی و پرداختن به مسائل مستحدثه و درنهای ،
تعیین احکام شــرعی را پشــتوانۀ نظر انقالب می داند تا کارگزاران آن بر اســاس احکام
تعیینشــدۀ اســالمی عمل کنند .آنان با مبنا مذکور توانســتند روزآمد و تقریر جدید از
اسـالم را با حفظ اصال آن به مردم ارائه دهند .روزآمد باعث پاسخگویی به نیازها روز
و تصمیم مصلح انقالب بر اساس اتفاقات روز جامعه اس  ،که با اقدام به این مسئله ،بر
جذابی انقالب در میان انقالبیان افزوده میشود .رهبر این مسئله را بهعنوان دستاورد مهم
در چلۀ اول انقالب بیان میفرمایند:
انقالب اسااالمی همواره دارای انعطاف و آمادۀ تصااحیح خطاهای خویش اساات ،اما
تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیسات .به نقدها حسااسیت مثبت نشان میدهد و آن را
نعمت خدا و هشادار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد ،اما به هیچ بهانهای از
ارزش هاایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمی،ته اسااات ،فاصاااله نمی گیرد.
جمهوری اسااالمی متحجر و در برابر پدیدهها و موقعیتهای نوبهنو ،فاقد احسااا

و

ادراک نیساات ،اما به اصووول خود به شاادت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و
دشمنان بهشدت حسا

است (بیانیۀ گام دوم انقالب).

برا بیان مصـادیقی از ارائۀ تقریر روزآمد از اندیشـۀ اسـالمی با حفظ اصـال دینی توسط
رهبر انقالب اســالمی ایران ،می توان به اقدامات امام خمینی اشــاره کرد که پس از انقالب
اسـالمی مدل جمهور اسـالمی را در برابر سـایر مدلها تثبی  ،قانون اسـاسی مبتنی بر اندیشۀ
اسالمی را مدیری  ،و اسالم ناب را برابر اسالم لیبرال و سکوالر و تحور تبیین و به گفتمان تبدیل
کردند .همچنین مقام معظم رهبر  نیز پس از زعام رهبر  ،به تبیین شــاخصها اســالم
ناب و اسـالم امریکایی ،تبیین مردمساالر دینی و تبیین مکتب سیاسی امام خمینی پرداختند و
اصول سیاس خارجی با عبارت حکم  ،عزت و مصلح را روزآمد کردند.
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تحوالت پس از پیروز انقالب فرانسه نشان میدهد که زمام انقالب هر زمان در دس
یکی از افراد و گروه ها دارا تفســیر متفاوت قرار گرف و درنتیوه ،نه تنها اندیشــه ها
انقالب تثبی و روزآمد نشـد ،بلکه جنگ قدرت میان آنان زمینۀ سرخوردگی مردم را فراهم
ساخ و موجب حذف سریع آنها شد (ر .ک .ملکوتیان و تقو مقدم.)213 :2437 ،
در اخوان المســلمین ،گرچـه از لحاظ نظر معتقد به اجتهاد و روزآمد در احکام
اسـالمی بودند و این مســئله یکی از تفاوتها آنان با فرقهها ســلفی بود (ر .ک .امرایی،
 ،)247 :2474به لحاظ عملی موفق به اجرا آن نشدند؛ بهگونها که «الهضیبی ،مرشد عام
اخوان ،هرچند از اجتهاد دفاع میکرد ،اما برا عقل در اســتنباط شــریع جایگاهی قائل
نیسـ  .معتقد اس عقل نمیتواند اوامر و نواهی شریع را تحلیل کند .لذا ،قائل شدن به
حرم یا حلی چیز با ســند عقلی ،دروغ نســب به خداسـ » (فوز و پایاب:2435 ،
 .)73این نوع حرک ها و اعمال جنبشها اسالمی معاصر باعث شد که برخالف انقالب
اسالمی ایران ،حکومتی روزآمد و پویا نداشته باشند.
ب) نهادینه کردن اندیشۀ ولیت و امامت

ازجمله نقشها مؤثر رهبر در پایدار انقالب ،انتخاب نوع حکوم پس از انقالب اس .
ً
ماهی و ایدئولوژ ا که نیروها انقالبی را بسیج کرده و نهایتا منور به وقوع انقالب شده،
در تعیین حکوم بســیار مؤثر اس ـ  .انقالب اســالمی ایران به دنبال تشــکیل حکوم بر
مبنا اندیشـۀ اسـالمی شـیعه بود .شـیعه معتقد اسـ پس از نبی مکرم اسالم امام و
والی جامعه برعهدۀ ائمۀ معصــوم اس ـ  .بر اســاس روایات واردشــده ،زمانی که امام
معصوم بنا به مصالحی در پش پردۀ غیب باشد ،اولیترین فرد به این مقام ،ولی فقیه اس .
رهبر انقالب اســالمی با تکیه بر روایات و مســتندات موجود مانند روای
َّ

« َّ
واما َالحوادثَ

َّ
حجتی َعلیکم َوأنا َ َّ
فاندم َ َّ
حجة َالله» (شــیخ صــدوق،
الواقعة َفارجعوا َفیدا َالی َرواة َحایثنا َ

 ،2471ج  ،)373 :2بحث نیاب از امام معصـوم را مطر کردند و نظام جمهور اسالمی
ایران را با اندیشۀ والی فقیه بنا نهادند.
معمار کبیر انقالب اسالمی ایران ابعاد گوناگون اندیشۀ والی فقیه را در قانون اساسی و
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سـاختار سیاسی نهادینه کردند و تا پایان عمرشان به تبیین والی فقیه پرداختند و این مسئله
را در همۀ عرصـهها تولی بخشـیدند .همچنین ،رهبر معظم انقالب با شـر و بسط معنا
والی فقیه ،آن را در عرصهها مختل جامعه زنده و پویا نگه داشتند .ایشان والی فقیه را
اســتمرار والیـ الهی (بیـانات امام خامنه ا در تاریخ  ،)2477/21/16مترقی ترین تز
حکومتی (بیانات امام خامنها در تاریخ  ،)2472/3/13حکوم دینشناسان (بیانات امام
خامنها در تاریخ  ،)2472/21/6حکوم مردمی اسالمی (بیانات امام خامنها در تاریخ
 )2472/2/7و ...تعری کردهاند.
رهبر معظم این واقعی را در بیانیۀ گام دوم نشان دادند که دستاوردها چلۀ اول انقالب
با محوری نظریۀ والی فقیه بوده و با ادارۀ مناســب کشــور توســط ولی فقیه بهدسـ آمده
اسـ  .این مســئله حاکی از قوت نظر انقالب اســالمی ایران اسـ  .نظریۀ والی فقیه از
پیش از انقالب تا چلۀ دوم آن توانسـته اس با پاسخگویی جامع به نیازها در راستا تحقق
اهداف انقالب حرک و آن را به پایدارترین انقالب در مقایســه با انقالب ها دیگر تبدیل
کند.
پ) استقامت بر آرمانها

اسـتقام بر اصـول و آرمانها یکی دیگر از نقشها اساسی رهبران انقالب اسالمی ایران
در پایدار آن اس  .این مسئله باعث پویایی انقالب و تقوی انگیزۀ انقالبیان میشود ،اما
انحراف از آرمانها و عدم اســتقام باعث از بین رفتن اعتماد و انگیزۀ انقالبیان و درنهای
منور به فروپاشـی انقالب میشود .انقالب اسالمی ایران ،تنها انقالبی اس که یک چله را
بدون انحراف و تغییر در اهداف ،اصول و آرمانهایش پش سر گذاشته و وارد چلۀ دوم شده
اس .
امام خمینی بهعنوان رهبر انقالب اســالمی در دهۀ نخس ـ پیروز انقالب ،بر حفظ
آرمانها انقالب پافشـار بسـیار داشتند و با اقدامات تضعی کنندۀ آرمانها انقالب
ً
اسـالمی بهشـدت برخورد میکردند .این مسـئله در سیره و کالم ایشان کامال مشهود اس .
یکی از آن موارد برخورد شـواعانۀ ایشـان با توطئۀ سـلمان رشـد و صـدور حکم تاریخی
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ارتداد این شـخص و اعدامش به دسـ مردم بود .همچنین ،ایشـان در خصـوص سازش با
دشـمنان ،به طور مقتدرانه میفرمایند« :جمهور اسالمی ایران نباید تح هیچ شرایطی از
اصــول و آرمان ها مقدس و الهی خود دســ بردارد» (موســو خمینی2472 ،ج :12
.)222
بیانیۀ گام دوم این انقالب را بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید معرفی میکند:
«انقالب اســالمی ،تنها انقالبی اسـ که یک چله پرافتخار را بدون خیان به آرمانهایش،
پشـ سـر نهاده و تنها انقالب صـیان کننده از کرام خود و اصـال شعارهایش در برابر
همۀ وســوســه ها به ظاهر مقاوم ناپذیر اســ » (بیانیۀ گام دوم انقالب) .اما ســایر
انقالبها ناپایدار مانند اخوانالمسلمین ،از اصول و آرمانهایی که توسط رهبران آن یعنی
حسـن البنا و سـید قطب پایهریز شده بود منحرف شدند و بنابراین ،حمای انقالبیان را از
دســ دادند .از جملۀ آنها انحراف از ایواد حکوم اســالمی« ،انحراف از مخالف با
اسرائیل و انحراف از حمای فلسطین» (مصبا زاده )65 :2432 ،اس .
ت) ایجاد خودباوری

یکی از عوامل خودباختگی مل ایران در زمان پیش از انقالب اســالمی القا ناتوانی در
انوام امور بر آنان بود؛ بهگونها که باعث شده بود فرهنگ غربی بر ایران مسلط شود و امور
کشـور را برعهده گیرد .اما رهبر انقالب اسـالمی با طر مسـئلۀ خودباور  ،امید را به مل
بازگرداند و زمینۀ انقالب اسالمی را بهوجود آورد .امام خمینی دراینباره فرمودهاند:
باید عرض کنم که تا مل شرق خودش نفهمد این معنا را که خودش هم یک موجود
اس  ،خودش هم یک ملتی اس  ،شرق هم یک جایی اس  ،نمیتواند استقالل خودش را
بهدس بیاورد ... .مکتب بزرگ اسالم که رأس همۀ مکاتب اس و در شرق اس  ،شرق او
را گم کرده اس ـ  .تا این مکتب را پیدا نکند شــرق و نفهد مکتبش چه اس ـ و خودش چه
اسـ و خودش هم یک موجود اس و کشورش هم یک کشور اس  ،نمیتواند مقابله
کند با غرب (موسو خمینی ،2472 ،ج .)142 :22
رهبران ایران همیشـه به خودباور تأکید داشته و خودباختگی را منشأ همۀ گرفتار ها
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کشور خوانده و با ایواد امید و انگیزه ،شعار «ما میتوانیم» را جا گزین ناامید مل ایران
کردهاند .با عملی کردن این شـعار در سـطح جامعه ،ایران را به سـم پیشـرف ها بسیار
بزرگی در جهان پیش برده و موجب بالندگی و پایدار آن شــده اند .رهبر در بیانیۀ گام دوم
انقالب ،به آثار مثب خودباور اشــاره می فرمایند« :مدیری ها جهاد الهام گرفته از
ایمان اســالمی و اعتقاد به اصــل "ما میتوانیم" که امام بزرگوار به همۀ ما آموخ  ،ایران را به
عزت و پیشرف در همۀ عرصهها رسانید» (بیانیۀ گام دوم انقالب).
ث) نهادینه کردن اندیشۀ مقاومت

یکی از مقولههایی که رهبران انقالب اسـالمی ایران بر اساس آموزهها دینی آن را به جهان
اسالم عرضه کردند ،فرهنگ مقاوم و استقام در برابر مستکبران اس  .مقاوم در برابر
دشـمنان درسـی بود که امام خمینی از زمان بنیانگذار انقالب بابرک اسالمی ،آن را به
مردم آموختند .انقالب اسالمی ایران با نهای اقتدار و عزت ،تنها راه عالج کشور را مقاوم
در مقـابل مســتکبران و ظالمان می داند؛ به گونه ا که رهبر معظم انقالب آن را «دول
مقاوم » معرفی میکنند« :ما امروز دول مقاومتیم؛ یعنی تسـلیم زورگویی نشدن ،تسلیم
زیادهطلبی نشـدن ،در موضع اقتدار ایستادن .دول مقاوم در موضع اقتدار قرار میگیرد»
(بیانات امام خامنها در تاریخ .)2437/1/15
انقالب اســالمی ایران پس از گذراندن چهل ســال توربۀ ارزشــمند ،توانســته اس ـ با
همراهی مل ها آزادۀ جهان ،مقاوم اســالمی را در مقابل مســتکبران تقوی کند .این
مسـئله با پیدایش گروه دسـ نشـاندۀ مستکبران جهان (داعش) در کشورها همسایه نمود
بیشـتر داشـ  ،که محور مقاوم در منطقه به فرماندهی سـید و ساالر شهیدان مقاوم ،
سـپهبد شـهید حاجقاسم سلیمانی ،توانس آنان را شکس دهد و مردم و دول ها گرفتار
در چنگال آنان را برهاند .در بیانیۀ گام دوم انقالب ،مقاوم در برابر مستکبران جهان بهعنوان
یکی از برکات بزرگ انقالب اسالمی معرفی شده اس :
نماد پرابه و باشــکوه و افتخارآمیز ایســتادگی در برابر قلدران و زورگویان و مسـتکبران
جهان و در رأس آنان امریکا جهانخوار و جنای کار ،روزبهروز برجســتهتر شــد .در تمام
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این چهل سـال ،تسلیمناپذیر و صیان و پاسدار از انقالب و عظم و هیب الهی آن و
گردن برافراشـتۀ آن در مقابل دول ها متکبر و مسـتکبر ،خصـوصـی شناختهشدۀ ایران و
ایرانی بهویژه جوانان این مرزوبوم بهشــمار میرفته اس ـ  .قدرتها انحصــارگر جهان که
همواره حیات خود را در دس انداز به استقالل دیگر کشورها و پا مال کردن منافع حیاتی
آنها برا مقاصـد شـوم خود دانسـتهاند ،در برابر ایران اسالمی و انقالبی ،اعتراف به ناتوانی
کردند (بیانیۀ گام دوم انقالب).
جنبشها اسـالمی معاصـر نتوانسـتند در مقابل مستکبران مقاوم کنند؛ بهگونها که
کو ین برت 1،اســالم شــناس امریکایی ،می گوید« :آی الله خمینی دریاف که تمامی
مســلمانان برا حمای از مســتضــعفین جهان در برابر ظالمان جهان یک وظیفۀ اخالقی
دارند .مقاوم در برابر امپریالیسـم ،آپارتاید و صـهیونیسـم نیز از وظای مسـلمانان اس .
اخوانالمسـلمین باید از تسـلیم و تعظیم در برابر حاکمان ظالم غربی دس بکشد و به نبرد
جهانی در برابر استعمار بپردازد» (اشرفی.)254 :2433 ،
ج) افزایش معنویت و اخالق

افزایش چشهمگیر معنویت و اخالق در فضا جامعه از شاخصها انقالب اسالمی ایران
اس که برکات فراوانی را در جامعه بهوجود آورده اس  .گرچه دشمنان با امکانات مختلفی
به دنبال رواج فرهنگ غربی در ایران اسـالمی هستند ،مدیری رهبران انقالب اسالمی ایران
در ایواد رویکرد اســالمی و دینی ،باعث شــد که فطرت ها اســالمی مردم را دریابند و
معنوی و اخالق را در جامعه افزایش دهند .این مقوله را میتوان در حضــور چشــمگیر و
میلیونی مردم در مراســم دینی ،مذهبی و انقالبی و حضــور جوانان در عرصــهها مختل
دینی و فرهنگی ازجمله شورۀ طیبۀ بسیج دید .افزایش چشمگیر معنوی و اخالق در جامعه
نیز بهعنوان یکی از معوزات انقالب اسالمی ایران در بیانیۀ گام دوم تبیین شده اس :
انقالب اسـالمی عیار معنوی و اخالق را در فضا عمومی جامعه بهگونها چشمگیر
افزایش داد .این پدیدۀ مبارک را رفتار و منش حضــرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و
1. Kevin Barrit.
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پس از پیروز انقالب ،بیش از هر چیز رواج داد .آن انســان معنو و عارف و وارســته از
پیرایهها ماد  ،در رأس کشــور قرار گرف که مایهها ایمان مردمش بســی ریشــهدار و
عمیق بود ... .مساجد و فضاها دینی رونقی بیسابقه گرف  .ص نوب برا اعتکاف از
هزاران جوان و اســتاد و دانشــوو و زن و مرد و ص ـ نوب برا اردوها جهاد و جهاد
ســازندگی و بســیج ســازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آ کنده شــد .نماز و حج و
روزهدار و پیادهرو زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب
در همه جا به ویژه میان جوانان رونق یاف و تا امروز ،روزبه روز بیشــتر و باکیفی تر شــده
اس (بیانیۀ گام دوم انقالب).
دراینباره دکتر فوسبر  ،کشیش و رئیس دانشگاهها کاتولیک امریکا التین ،میگوید:
امام خمینی با اساتفاده از ریشاههای فرهنای اسالمی موجب حرکت تاری،ی ملت
خویش گشاات .وی توانساات با یک انقالب مذهبی ساایاساای ،حرکت عظیمی در
کشااورهای اسااالمی به وجود آورد .او راهی را به روی ما گشااود که مهم ترین پیام آن
امکاان باازیاابی ماهیت معنوی و قدرت الهی و ایمان به خدا بوده اسااات .امام با
بازگشااایی این راه ،وجدان معنوی غرب را شاادیدا به لرزه درآورد؛ هرچند رسااانههای
گروهی غرب ساعی در پوشاندن و م،فی ساختن آن داشته باشند (سپهری:1389 ،
.)92
 .2نقش بسیجکنندگی رهبر در مسئلۀ پایداری

دومین کارویژۀ رهبر برا پایدار انقالب ،گفتمانشـناسـی (بسـیجکنندگی و سـازماندهی
مردم) اس  .رهبر موفق محسوب میشود که پس از طر ایدئولوژ  ،بتواند فضا جامعه
را پویا و فعال نگه دارد ،اصـول و مبانی فکر انقالب را به مردم بشناساند و آنان را به سم
وفادار به اهداف و آرمانها انقالب و حمای از آن سوق دهد« :آنچه در این مرحله مهم
اسـ برانگیختن مردم ،هدای و کنترل احساسات ،عواط و هیوانات اس ؛ یعنی اینکه
هم شـور ایواد کند و هم کنترل شـور داشـته باشد» (اکبرزاده .)135 :2475 ،نکات بسیار
مهمی در خصـوص ایفا نقش بسیجکنندگی رهبران انقالب اسالمی ایران در بیانیۀ گام دوم
مشاهده میشود که باعث پایدار انقالب اسالمی ایران شده اس :
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الف) مردمی بودن و مردمی ماندن

یکی دیگر از ویژگیها بارز رهبر انقالب ایران جلب اعتماد همۀ مردم اس ـ  .رهبران این
انقالب به مردمی بودن انقالب ایمان راسخ دارند و بنابراین ،نقش مردم در رسیدن به اهداف
و آرمانها انقالب هر روز بیشــتر نمایان می شــود .باتوجه به پررنگ شــدن نقش مردم در
انقالب و پسازآن ،رهبر دارا حمای همهجانبۀ مردم و انقالبیان بوده اس ـ  ،که آی الله
خامنها  این مســئله را در بیانیۀ گام دوم بهعنوان یکی از برکات بزرگ انقالب اســالمی
ایران معرفی کردهاند:
انقالب اسالمی در گام نخس  ،رژیم ننگین سلطن استبداد را به حکوم مردمی و
مردمساالر تبدیل کرد و عنصر ارادۀ ملی را که جانمایۀ پیشرف همهجانبه و حقیقی اس
در کانون مدیری کشور وارد کرد ... .مشارک مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات،
مقابله با فتنهها داخلی ،حضـور در صحنهها ملی و استکبارستیز بهاوج رسانید (بیانیۀ
گام دوم انقالب).
در مقایسـۀ انقالب اسالمی با سایر انقالبها مشاهده میشود که آنان نتوانستند آنطور
که باید ،مردمی باشند .برخی انقالبها از سو همۀ مردم نبود ،بلکه طبقۀ خاصی از جامعه
خواهان انقالب بودند؛ مانند انقالب روسـیه که توسط کارگران بهوقوع پیوس ؛ یا در برخی
دیگر مردم نقش آنچنانی نداشـتند و رژیم سـابق به دلیل ضـع شـدید اقتصاد شکس
خورد؛ مانند انقالب فرانســه؛ یا جنبش اخوانالمســلمین که امور خود را در آغاز بهصــورت
عمومی ،مردمی و غیرحزبی شــروع کرد ،اما «پس از گذشــ مدتی ،تبدیل به یکی از
حزبها ســیاســی موجود در جامعه شــد» (درویشــی و همکاران« .)3 :2433 ،معرفی
جماع بهعنوان تشکیالت سیاسی یعنی یک حزب سیاسی با اصطالحات دهۀ سی ،بعد از
کنفرانس پنوم صــورت گرف ؛ زیرا اخوانالمســلمین از گروهی منفعل و بیطرف در قبال
تشکیالت سیاسی به یکی از تشکیالت تغییر موضع داد» (محمد )36 :2473 ،و پسازآن،
به جا گسـترش تعامالت با مردم ،درصدد تعامل با دول ها ،حکوم ها و جلب حمای
ایاالت متحدۀ امریکا بود ،که حمای ها وسیع و گستردۀ مردمی را از دس داد و درنهای
منحل شد.
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ب) تأکید بر وحدت

از الزمهها موفقی در کارها جمعی ،ایواد وحدت در بین اعضــا آن اس ـ  .انقالب
یکی از کارها حســاس جمعی اس ـ  ،که الزم اس ـ رهبر آن را بر مدار وحدت انقالبیان
اداره کند تا در رســیدن به اهداف و آرمانها انقالب خدشــها بهوجود نیاید .وحدت در
اندیشــۀ امام خمینی و رهبر معظم انقالب ،هم محدثه و هم مبقیۀ انقالب اســالمی
اسـ « :بیتردید رمز بقا انقالب اسالمی همان رمز پیروز اس  ،و رمز پیروز را مل
میداند و نسلها آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن :انگیزۀ الهی و مقصد
عالی حکوم اسـالمی؛ و اجتماع مل در سراسر کشور با وحدت کلمه برا همان انگیزه
و مقصد» (موسو خمینی ،2472 ،ج .)353 :12
رهبران انقالب اســالمی ایران همیشــه به وحدت ام اســالم تأکید داشــته و آرمانها
انقالب را بر اســاس اتحاد و یکپارچگی ام اســالمی پیش بردهاند .نگاه آنان به وحدت،
نگاه محدود جغرافیایی نبوده اسـ  ،بلکه همیشـه به دنبال ایواد وحدت اسالمی در جهان
بودهاند:
باتوجهبه مشااترکات بساایار در میان شاایعیان و اهل تساانن در اصااول و فروعات دین و
اختالفاات در برخی از فروعاات دینی ،جهاان اساااالم را باه مثاابه یک نظام واحد،
یکپارچه و منسااجم تلقی میکند که دارای خدای مشااترک و واحد ،پیامبر مشااترک،
اعتقاد به معاد و روز جزا ،قبلۀ واحد و ...می باشااند .برخی از اختالفات اعتقادی و
فکری نمیتواند آنان را از رسایدن به وحدت اساتراتژیک سیاسی منع نماید (فوالدی،
.)82 :1387

در زمان فعلی نیز از مقولهها بسیار مهمی که از طرف رهبر انقالب اسالمی انوام شد
ً
ً
و اوال بر آثار و برکات اتحاد و انســوام ام و ثانیا بر ماهیتی آمیخته با وحدت در ادامۀ این
انقالب تأکید کرد ،بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی بود.
 .3نقش مدیریت و معماری رهبر در مسئلۀ پایداری

سـومین کارویژۀ رهبر برا پایدار انقالب ،نهادساز (معمار و مدیری جامعه) اس .
هدای حرک انقالبیان و محافظ از آرمان ها انقالب از نقش ها اســاســی رهبر در
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پایدار انقالب اس ـ  .هر انقالبی برا پیشــرف  ،رســیدن به آرمانها و محافظ از نفوذ
دشمنان ،بهصورت تدریوی و گامبهگام حرک میکند و از موانع پیش رو میگذرد .این امر
مهم حرک به ســم پیشــرف و پایدار و گذر از موانع تحقق نخواهد یاف  ،مگر اینکه
رهبر آن انقالب بهصــورت هدفمندانه اقدام به نهادســاز و شــبکهســاز در جامعه کند و
ضمانتی برا پایدار انقالب در جامعه فراهم سازد.
الف) مدیریت فرایندی موفق

یکی از الزمه ها موفقی هر انقالبی ،وجود رهبر جامع الشــرایط برا ادارۀ آن انقالب و
پیشــبرد کلی آن اســ  .رهبر از ارکان حیاتی برا پیشــبرد اهداف هر جنبشــی محســوب
میشــود؛ چراکه با اســتفاده از تاریخ گذشــته و شــناخ کامل زمان حال ،ضــرورتها را
تشــخیص می دهد و بر اســاس آنها راهکارهایی را در نظر می گیرد ،خطرها و تهدیدها
جنبش را شـناسایی و پیشبینی میکند و شواعانه در مقابل آنها میایستد« :نکتۀ مهم نهفته
در رهبر  ،ســازماندهی اس ـ که همچون یک حرفه و هنر اس ـ  .این امر موموعها از
اقدامات و مهارتهاسـ  :از تشویق دیگران به یک ایده تا ایواد یک ائتالف فراگیر و اعالم
دستورالعملها قاطع» (بیاتی .)32 :2471 ،بنابراین ،وقتی جنبش بدون وجود رهبر با این
شـرایط بخواهد پیش برود ،محکوم به شکس اس  .پیشبرد اهداف و رسیدن به آرمانها
جنبشها اسالمی منوط به وجود رهبر ذ صال اس  ،که در صورت نبود چنین رهبر ،
جنبش رو به افول میرود و ناکارآمد محسوب میشود.
از عوامل منحصــربهفرد پایدار انقالب اســالمی ایران در جهان ،داشــتن رهبر مدیر،
مدبر ،آگاه ،زمانشـناس ،مردمی ،فقیه ،دانشـمند ،دلسوز ام و غیرحزبی اس  ،که «اگر
نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزۀ این مل و رهبر آسـمانی و تأییدشدۀ امام عظیمالشأن ما،
تاب آوردن در برابر آنهمه خصــوم و شــقاوت و توطئه و خباث  ،امکان پذیر نمیشــد»
(بیانیۀ گام دوم انقالب).
دلیل اصـلی ناکامی جنبشها معاصر نبود رهبر جامعالشرایط اس  .دکتر کو ین برت،
اسـتاد دانشگاه سانفرانسیسکو ،در مقالها میگوید« :اخوانالمسلمین برا جبران شکس
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خود باید کارها آی الله خمینی را مطالعه کند .الزم اسـ اخوانالمســلمین از فرقهگرایی
دس ـ برداشــته و مانند آی الله خمینی بر وحدت اســالمی تأکید کند» (اشــرفی:2433 ،
.)251
ب) مسدود کردن مجاری نفوذ دشمنان

ً
معموال با وقوع انقالب ،بسـیار از کشـورها و افراد مختل که منافع اقتصـاد یا سـیاسی
داشـتهاند متضـرر میشـوند و بنابراین ،همیشـه درصدد نفوذ و تغییر در استراتژیک انقالب
هسـتند .دشـمنان انقالب اسالمی ایران درصدد نفوذ به مبانی انقالب و فروپاشی آن بودند،
اما رهبران این انقالب ســعی داشــتند موار نفوذ بیگانگان را مســدود کنند تا انقالب در
رســیدن به اهداف و آرمان هایش متمرکز شــود .یکی از نمونه ها بارز آن تســخیر النۀ
جاسوسی بود که امام خمینی از آن بهعنوان انقالب دوم یاد کردند و رهبر معظم انقالب

نیز دراین باره فرمودند« :مردم در ســیزده آبان ،امریکا را از ایران راندند .لذا ،امام فرمود:
انقالبی بزرگ تر از انقالب اول . ...پرچم تســلط ظالمانۀ متکبرانۀ امریکا از بام ایران پایین
کشیده شد» (بیانات امام خامنها در تاریخ .)2435/7/22
رهبران ایران اسـالمی در مسئلۀ مسدود کردن موار نفوذ دشمنان آنچنان مقتدر عمل
کردند که حتی گسـترۀ آن را به سـم مرزها خارجی بردند و مانع نفوذ دشمنان در منطقۀ
خاورمیانه شــدند .این مســئله نیز مانند مســائل مذکور ،از نقشها مهم رهبر در پایدار
انقالب اس  .امام خامنها  دراینخصوص میفرمایند:
ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقالب با چالش ها مســتکبران روبه روســ  ،اما با
ً
تفاوتی کامال معنادار .اگر آن روز چالش با امریکا بر ســر کوتاه کردن دسـ عمال بیگانه یا
تعطیلی سـفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النۀ جاسوسی بود ،امروز چالش
بر سـر حضـور ایران مقتدر در مرزها رژیم صـهیونیسـتی و برچیدن بسـاط نفوذ نامشروع
امریکا از منطقۀ غرب آسـیا و حمای جمهور اسالمی از مبارزات مواهدان فلسطینی در
قلب ســرزمینها اشــغالی و دفاع از پرچم برافراشــتۀ حزبالله و مقاوم در سـراســر این
منطقه اس (بیانیۀ گام دوم انقالب).
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یکی از جنبش ها اســالمی که مســئلۀ مســدود کردن موار نفوذ دشــمنان را جد
نگرف  ،اخوانالمســلمین مصــر بود .آنان پس از انقالب ،از طرفی ،با دول ها خودکامۀ
مصــر و عربی و با گروه ها کمونیســتی و غیرمذهبی ائتالف کردند و از طرفی ،به دنبال
ً
ایواد ارتباط با قدرتها بزرگ مانند ایاالت متحدۀ امریکا بودند ،که این امور نهایتا منور
ً
به نفوذ دشـمنان در انقالب شـد .در رف وآمدهایی که به مصـر داشتند ،اوال «تصورشان از
ً
جنبش اخوان نسب به قبل فرق کرد» (مصبا زاده)77 :2432 ،؛ ثانیا قوتها و ضع ها
ً
اخوان را تشــخیص دادند و بر همین اســاس ،برا انحالل آن برنامهریز کردند؛ ثالثا «این
قدرتها با خواس ـ ایواد نظم ســیاســی و امنیتی مطلوب خود در خاورمیانه با رژیمها
اقتدارگرا منطقه وارد تعامل و همکار سـیاسی و امنیتی شدند و با عدم توجه به مشکالت
و چالشها درونی کشــورها و حمای از رژیمها اقتدارگرا در مقابل جوامع و گروهها
مردمی ،به تعمیق بحرانها و چالشها درونی این رژیمها کمک نمودند» (واعظی:2432 ،
.)454
پ) اتکا به توانایی داخلی

انقالب اسـالمی ایران توانسـ با حمای از جوانان و اتکا به توانایی داخلی ،به بسـیار از
ابزارها پیشرفته دس یابد .از شاخصها انقالب اسالمی که در بیانیۀ گام دوم انقالب به
آن اشــاره شــده ،افزایش اعتمادبهنفس مردم و به باور رســاندن ایران و ایرانی به مســئلۀ «ما
می توانیم» اســ  .باتوجه به تحریم ایران از طرف مســتکبران جهان ،ایران توانســ

با

تواناییها داخلی خود بسیار از نیازهایش را برطرف کند و به فناور ها روز دنیا دس
یابد .توجه به این مسئله بهعنوان یکی از برکات بزرگ انقالب اسالمی ایران و توجه نکردن به
آن بهعنوان چالش انقالب اسالمی ایران در بیانیۀ گام دوم ذکر شده اس :
انقالب اسالمی عنصر ارادۀ ملی را که جانمایۀ پیشرفت همهجانبه و حقیقی است در
کانون مدیریت کشاور وارد کرد .آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصۀ
مدیریت کرد؛ روحیه و باور «ما می توانیم» را به هماان منتقل کرد؛ به برکت تحریم
دشاامنان ،اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشااأ برکات بزرگ شااد... .
نااه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی ،اسااتفادۀ اندک از ظرفیت نیروی انساانی
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کشااور ،بودجهبندی معیوب و نامتوازن ،و ساارانجام عدم ثبات ساایاسااتهای اجرایی
اقتصاد و عدم رعایت اولویتها و وجود هزینههای زاید و حتی مسرفانه در ب،شهایی
از دسااتااههای حکومتی اساات .نتیجۀ اینها مشااکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری
جوانها ،فقر درآمدی در طبقۀ ضعیف و امثال آن است (بیانیۀ گام دوم انقالب).
ت) گسترش عدالت

عدال از مسـائل فطر انسانی و یکی از اصول مذهب تشیع و به معنا «نفی هرگونه تبعیض،
رعای حقوق دیگران ،موزون بودن و رعای اســتحقاقها» (مطهر  )211 :2437 ،اسـ .
این مسئله یکی از ارکان ارزشها اسالمی و از موضوعات مهم علوم اجتماعی در جهان اس ،
که انقالب اسـالمی ایران آن را هدف اصـلی خود قرار داده و در چهل سـال گذشـته در این مسیر
گامها مؤثر برداشته اس  .امام خمینی همواره به مسئلۀ عدال تأکید داشتند و وجود آن در
جامعه را شـرط رفع خسـارتها رژیم شـاهنشاهی میدانستند« :تنها با استقرار حکوم عدل
اسالمی اس که میتوان خرابیها عظیم فرهنگی و اقتصاد و کشاورز را که رژیم فاسد شاه
بهوجود آورده اسـ جبران نموده و نوسـاز مملک را به نفع طبقات زحمتکش و مسـتضــع
آغاز نمود» (موسو خمینی ،2472 ،ج .)316 :3
رهبر معظم در بیانیۀ گام دوم انقالب ،گسـترش عدال را از برکات انقالب اسالمی
دانسته و برا چلۀ دوم انقالب تقوی آن و مبارزه با فساد را مطالبه کردهاند:
انقالب اسااالمی ایران کفۀ عدالت را در تقساایم امکانات عمومی کشااور سااناین کرد.
نارضاایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشااور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر
بیهمتا بر تارک نظام جمهوری اساالمی باشاد و هنوز نیست ،نباید به این معنا گرفته
شود که برای استقرار عدالت کار انجام نارفته است .واقعیت آن است که دستاوردهای
مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه ،با هیچ دورۀ دیار گذشته قابل مقایسه نیست.
در رژیم طاغوت بیشاااترین خدمات و درآمدهای کشاااور در اختیار گروه کوچکی از
پایت،تنشااینان یا همسااانان آنان در برخی دیار از نقا کشااور بود ... .البته عدالت
مورد انتظار در جمهوری اسااالمی که مایل اساات پیرو حکومت علوی شااناخته شااود،
بسی برتر از اینهاست (بیانیۀ گام دوم انقالب).
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درموموع میتوان موارد مطر شده در خصوص نقش رهبر در پایدار انقالب اسالمی
با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقالب را در قالب جدول بررسی کرد:
نقش رهبر در پایدار انقالب اسالمی ایران

شاخصهها پایدار مطر شده در بیانیۀ گام دوم
انقالب اسالمی ایران
اصال  ،روزآمد و تقریر جدید از اندیشۀ اسالم
اندیشۀ والی فقیه

نقش ایدئولوژیک رهبر در پایدار انقالب

استقام بر آرمانها

اسالمی ایران

بداع و شگف انگیز
اندیشۀ مقاوم
افزایش معنوی و اخالق

نقش بسیجکنندگی رهبر در پایدار انقالب

مردمی بودن و مردمی ماندن

اسالمی ایران

تأکید بر وحدت ام اسالم
مدیری فرایند موفق

نقش نهادساز رهبر در پایدار انقالب

مسدود کردن موار نفوذ دشمنان

اسالمی ایران

اتکا به توانایی داخلی
گسترش عدال

یافتهها اشـارهشده در جدول ،توضیحدهندۀ این بیان رهبر معظم انقالب اس که «در
انقالب اسـالمی پادزهر فرود انقالب ،در خود این انقالب گذاشته شده اس » (بیانات امام
خامنها در تاریخ  .)2472/4/23پادزهر انقالب همان چیز اسـ که ایشان در بیانیۀ گام
دوم انقالب فرمودند« :برا همهچیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد ،اما
شـعارها جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثناس  .آنها هرگز بیمصرف و بیفایده
نخواهند شـد؛ زیرا فطرت بشر در همۀ عصرها با آن سرشته اس » (بیانیۀ گام دوم انقالب).
والی فقیه بهعنوان ایدۀ کلید انقالب اســالمی و ولی فقیه بهعنوان رهبر انقالب پادزهر
اس که در خود انقالب اسالمی توسط معمار انقالب گذاشته شد ،و در این راستا نقشی که
بنیانگذار انقالب برا ولی امر یا رهبر بر اسـاس اندیشهها ناب اسالمی قائل شده ،حافظ
استمرار شعارها انقالب و درنتیوه پایدار انقالب اسالمی اس .
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نتیجهگیری

نظریهها گوناگونی که در پایدار و ناپایدار انقالبها مطر شده ،نظریۀ ارادۀ مؤثر مردم
و نقش مهم رهبر انقالب در تحوالت اجتماعی در مقابل محتوم و جبر بودن بازگشــ
انقالب به زمان پیش از انقالب (نظریۀ ترمیدور) ،در این پژوهش انتخاب و بررســی شــده
اس  .مقولهها مؤثر در پایدار هر انقالبی وابسته به عملکرد رهبر آن اس  .نقش رهبر در
هر انقالبی نقش کلید اس ؛ چراکه انقالبیان با برنامۀ رهبران خود پیشرو میکنند.
رهبران انقالبها سه کارویژۀ اساسی دارند :ایدئولوژ  ،بسیوگر و نهادساز  .انقالب
اسالمی پایدارترین انقالب در بین انقالبها معاصر اس که نحوۀ رهبر آن در پایدار
انقالب بیش از هر عامل دیگر مطر اس ـ  .این انقالب با تأســیس حکوم اســالمی،
نظریۀ والی فقیه را بهعنوان استمرار امام ائمه برا رهبر جامعه ارائه کرد و آن را مهمتر از
مسائل عباد دانس .
بســیار از انقالبها مشــابه به انقالب اســالمی ایران مانند انقالب فرانســه ،انقالب
روســیه و اخوانالمســلمین مصــر بهوقوع پیوســتند ،اما در پی نبود رهبر مناســب ،به نتیوه
نرسیدند و منحل شدند؛ اما رهبر انقالب اسالمی ایران توانس چلۀ اول آن را با افتخارات و
دســتاوردها عظیم پش ـ ســر گذارد و آن را با برنامها منســوم وارد چلۀ دوم کند .مقام
معظم رهبر  در خصوص استمرار انقالب تصریح دارند« :اگر آنچه که واقع شد ،ادامه
ً
پیدا نکند و تعمیق نشــود و تعمیم نیابد ... ،این انقالب قطعا موفق نبوده و نیسـ » (بیانات
امام خامنها در تاریخ .)2473/21/2
در همین راســتا ،هنگام آغاز چلۀ دوم بیانیها را که مشــتمل بر دســتاوردها گذشــته و
برنامهها آیندۀ چلۀ دوم انقالب بود صادر کردند .تعداد از شاخصها و دستاوردها مهم
انقالب که در آن بیانیه ذکر و باعث پایدار این انقالب شــده ،مرهون نحوۀ رهبر انقالب
اس .
در مقالۀ حاضر تبیین شد که رهبر انقالب اسالمی با شاخصها و دستاوردها مذکور
در بیانیۀ گام دوم ،با ایفا سـه نقش اسـاسی ( )2ایدئولوژیک به سبب نهادینه کردن اندیشۀ
والی  ،اصــال  ،ارائۀ تقریر روزآمد از اندیشــۀ اســالمی ،اســتقام بر آرمان ها ،ایواد
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خودباور  ،نهادینه کردن اندیشــۀ مقاوم و افزایش معنوی و اخالق )1( ،بســیوگر به
ســبب مردمی بودن و مردمی ماندن و تأکید بر وحدت و ( )4نهادســاز به ســبب مدیری
فرایند  ،مسـدود کردن موار نفوذ دشمنان ،اتکا به توانایی داخلی و گسترش عدال  ،در
پایدار این انقالب نقش بسزایی ایفا کرده اس .
کتابنامه
قرآن کریم ،ترجمه الهی قمشهای
اشااارفی و ساااالمت  ،اکبر  ،طیبه (« .)1394رهبری و حفظ انقالب در ایران و مصااار» ،مجلۀ
جستارهای سیاسی معاصر ،6 ،ش .2
اکبرزاده ،فریدون ( .)1381نقش رهبری در نهضت مشروطه ،ملی نفت و انقالب اسالمی ،تهران،
مرکز اسناد ملی.
امرایی ،حمزه ( .)1383انقالب اسالمی و جنبشهای اسالمی معاصر ،تهران ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی.
امینی ،سااایادجواد و مبینی ،محماد ( .)1398تبیین مفهوم راهبردی نظریاه نظام انقالبی در
جمهوری اسالمی ایران ،شماره  31فصلنامه پژوهشهای انقالب اسالمی
بشیریه ،حسین ( .)1384انقالب و بسیج سیاسی ،تهران ،دانشااه تهران.
جمعی از نویسندگان ( .)1397انقالب 02ساله ،قم ،انتشارات بوستان کتاب.
جانسون ،چالمرز ( .)1363تحول انقالبی ،ترجمۀ حمید الیاسی ،تهران ،امیرکبیر.
حشاامت زاده ،محمدباقر ( .)1378چارچوبی برای تحلیل و شییناخت انقالب اسییالمی در ایران،
تهران ،دانش و اندیشۀ معاصر.
خواجهساروی ،غالمرضاا ( .)1382رقابت سییاسیی و ثبات سییاسیی در جمهوری اسالمی ایران،
تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
درویشای ،فرهاد و دیاران (« .)1394بررسای دالیل شاکست جنبش اخوانالمسلمین در انقالب
 2111مصر» ،دومین کنفرانس بینالمللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
ده،دا ،علیاکبر ( .)1379لغتنامۀ دهخدا ،تهران ،دانشااه تهران.
ساااندرز ،دیوید ( .)1381الگوهای بی ثباتی سیییاسییی ،ترجمۀ پژوهشااکدۀ مطالعات راهبردی،
تهران ،انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
روشه ،گی ( .)1395تغییرات اجتماعی ،ترجمۀ منوجهر وثوقی ،تهران ،نشر نی.
بیانات امام خامنهای ،دسترسی در.www.khamenei.ir :
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زونیس ،ماروین ( .)1371شکست شاهانه ،ترجمۀ عبا م،بر ،تهران ،طرح نو.
سپهری ،محمد ( .)1389خورشید بیغروب ،تهران ،انتشارات گلبهار.
سااعید ،بابی ( .)1379هراس بنیادین (اروپامداری و ظهور اسااالمگرایی) ،ترجمۀ جمشاایدیها،
موسی عنبری ،تهران ،دانشااه تهران.
شااباننیا ،قاساام (« .)1391ارزیابی نظریۀ چرخشاای انقالبها و تطبیق آن بر انقالب اسااالمی
ایران» ،مجلۀ معرفت سیاسی ،ش  ،2قم.
ابن بابویه قمی (شی صدوق) ،محمد بن علی ( .)1382کمال الدین و تمام النعمه ،قم ،جمکران.
عطایی ،عبدالله و قاساامی ،بهزاد (« .)1394خوانشاای از اندیشااۀ امام خمینی و حساان البنا
 ،4ش .14

پیرامون نظام سیاسی» ،فصلنامۀ پژوهشنامۀ انقالب اسالمی،
عمید ،حسن ( .)1375فرهنگ لغت ،تهران ،امیرکبیر.
عیوضی ،محمدرحیم ( .)1391درآمدی تحلیلی بر انقالب اسالمی ایران ،قم ،دفتر نشر معارف.
فراتی ،عبدالوهاب ( .)1377رهیافتهای نظری بر انقالب اسییالمی ،تهران ،نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری.
فوزی ،یحیی و بهروز پایاب (« .)1391مقایسااۀ تطبیقی اشااتراکات و افتراقات اندیشااۀ ساایاساای
جنبش اساالمی سنی اخوانالمسلمین در مصر و جنبش اسالمی شیعی در ایران» ،فصلنامۀ
شیعهشناسی ،9 ،ش .36
فوکو ،میشاال ( .)1377ایرانیها چه رؤیایی در سییر دارند؟ ،ترجمۀ حسااین معصااومی همدانی،
تهران ،نشر هرمس.
فوالدی ،محمد (« .)1387استراتژی وحدت در جهان اسالم در اندیشۀ امام خمینی ،»فصلنامۀ
معرفت ،17 ،ش .126
محمد ،ابراهیم و دیاران ( .)1384جمعیت اخوانالمسییلمین مصییر ،تهران ،انتشااارات مؤسااسااۀ
مطالعات اندیشهسازان نور.
مرادی ،مجید (« .)1381نظریۀ دولت در اندیشااۀ ساایاساای حساان البنا» ،مجلۀ علوم سیییاسییی،
ش .19
مصاباحزاده ،سایدمحمدباقر ( .)1395اخوانالمسیلمین :نهضیتی که به تاریخ پیوسیت ،مشهد،
نشر مرندیز.
مطهری ،مرتضی ( .)1384پیرامون جمهوری اسالمی ،تهران ،صدرا.
اااااااااااااااا ( .)1387حماسۀ حسینی ،تهران ،صدرا.
اااااااااااااااا ( .)1389نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر ،تهران ،صدرا.
اااااااااااااااا ( .)1398عدل الهی ،تهران ،صدرا.
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اااااااااااااااا ( .)1399درسهای الهیات شفا ،تهران ،صدرا.
ملکوتیان ،مصااطفی و ساایدمصااطفی تقوی مقدم (« .)1396مقایسااۀ تأثیر رهبری در تحوالت
انقالب فرانسه و انقالب اسالمی پس از پیروزی» ،فصلنامۀ سیاست ،47 ،ش  ،2تابستان.
ملکوتیان ،مصطفی ( .)1389سیری در نظریههای انقالب ،تهران ،نشر قومس.
معین ،محمد ( .)1386فرهنگ لغت معین ،تهران ،نشر زرین.
موساااوی خمینی ،سااایدروح الله ( .)1385صیییحیفۀ امام ،تهران ،مرکز حفظ و نشااار آثار امام
خمینی.
واعظی ،سااایدمحمود ( .)1391بحران های سییییاسیییی و جنبش های اجتماعی در خاورمیانه:
نظریهها و روندها ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.

