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انقالبی-  گفتمــان  *تأثیرات 
اســالمی ایــران بــه مرور 
زمان بــا وجــود تخاصمات 
و فشــارهای دول غربــی و 
همچنین  عکس العمل نظام های 
ترویج  در  عربــی  مرتجــع 
تنها  نه  وهابیــت،  ایدئولوژی 
محــدود نگردید بلکه روندی 
فزآینــده یافت به صورتی که 
باید یکی از رگه های سیاسی- 
ایدئولوژیکــی جنبش هــای 
انقالبی سال های 2011 به بعد در 
مردم  را  خاورمیانه  کشورهای 
ساالری دینی برآمده از گفتمان 
انقالبی مردم ایران دانســت.

انقالب اسالمی، آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم بود 
که در زمان جنگ سرد و ساختار دو قطبی شرق و غرب 
به وقوع پیوست، و تفاوت بزرگی نیز با انقالبهای قبل از 
خود داشــت. با وجودی که انقالبهای قبلی در ساختار 
فکری و فلسفی غربی و تحت تاثیر فیلسوفان چپ گرا 
یا لیبرال و بعضا ناسیونالیســت های راست گرا بود، اما 
انقالب ایران به یک باره با مسیری متفاوت منجر به سقوط 
حکومت پهلوی و تغییرات بنیادین سیاسی- اجتماعی 

در داخل شد.
 ماهیت متفاوت انقالب اسالمی باعث ایجاد تاثیرات 
و بازتابهای متفاوتی در منطقه و نظام بین الملل گردید 
زیرا از یک طرف اسالم سیاسی را در اوج مدرنیته شدن 
جهان بازتعریف می نمود و از طرف دیگر عناصر فکری 
جدیدی مثل آزادی و استقالل ،مردم ساالری ،استکبار 
ستیزی در ترکیب فکری فرهنگی خود داشت که گفتمان 
انقالب اسالمی در فرایند مدرنیته شدن جهان ،در منظومه 

معنایی خود قرار داده بود.
از طرف دیگر در ســاختار دوقطبی پس از جنگ 
جهانی دوم، پیروزی انقالب اسالمی با دیدگاهی تجدید 
نظرطلبانه نظم شــرقی و غربی متاثر از رقابت جهانی 

کمونیسم و سرمایه داری را به چالش می کشید.
 با این حال بررســی تأثیرات چهــار دهه حیات و 
نقش آفرینی ایران با گفتمان انقالبی در محیط منطقه ای 
و بین المللی می تواند نشانگر اهمیت جنبش انقالبی مردم 
ایران در سیر تکوین وضعیت کنونی جهان و شکل گیری 
هویت جدیدی در نیروها و جنبش های انقالبی بویژه در 

جهان سوم و کشورهای اسالمی باشد.
 ایران، روح جهان بی روح

انقالب ایران در سطح نظری باعث شکل گیری جنبش هایی 
در ســطح منطقه ای و بین المللی گردید که بر راه های مستقل 
بــرای هویت یابی سیاســی و مواجهه با مســائل و بحران های 
سیاســی و اجتماعی به صورت مستقالنه و بدون وابستگی به 
قدرت هــا تأکید کنند. در ســطح امنیتی نیز انقالب ایران این 
ایــده را پیش کشــید که راه امنیــت در منطقه، عدم دخالت 
قدرت هــای فرا منطقه ای و غیر قابل اعتمــاد بودن آنها برای 

ملت های مستقل است.
در سطح جهانی انقالب ایران معیارهای مسلط و پذیرفته 
شده جهانی را به چالش میکشید به صورتی که هنری کیسینجر، 
مشاور و وزیر خارجه  در زمان نیکسون و جرالد فورد و از صحنه 
گردانان و تئوریســین های اصلی سیاست خارجی آمریکا طی 
دهه های گذشته، گفته بود تصمیمات آیت ا...خمینی مجال تفکر 
و برنامه ریزی را از سیاستمداران می گرفت و با معیار دیگری غیر 

از معیارهای شناخته شده در جهان سخن می گفت.
 در همین راســتا میشل فوکو فیلســوف فرانسوی که در 
کتابی با عنوان ایران روح یک جهان بی روح به تحلیل در مورد 
ماهیت انقالب اسالمی پرداخته بود رجوع انقالب ایران به مذهب 
و معنویت را از زمان انقالب فرانسه تاکنون  بی بدیل دانسته و 
معتقد است برای نخستین بار انقالب و معنویت به یکدیگر پیوند 
خورده اند. از این رو با تئوری های کالسیک  انقالب نمی توان به 
بررسی انقالب اسالمی پرداخت، زیرا قادر به درک ماهیت واقعی 

انقالب اسالمی مردم ایران نیستند.
  دمیده شدن مجدد روح انقالبی به مبارزات ضد اشغالگری

به طور حتم یکی از مهم ترین تأثیرات انقالب اســالمی بر 
محیط منطقه ای دمیــدن روح امید به کالبد بی رمق مبارزات 

آزادیخواهانــه در فلســطین و لبنــان علیه اشــغالگری رژیم 
صهیونیستی بود که مهم ترین و اصلی ترین موضوع جهان اسالم 

طی 70 سال اخیر بوده است.
 پس از پیروزی انقالب با وجودی که گروههای مختلفی در 
فلسطین با  اسرائیل مبارزه میکردند اما ماهیت این مبارزات یا 
ملی گرایانه )پان عربیسم( و یا مارکسیستی بود. تا سال 1979 
و پیروزی انقالب چندین جنگ بزرگ میان کشورهای عربی به 
رهبری مصر و ســوریه علیه اسرائیل بر مبنای دو تفکر مذکور 
شکل گرفت که همگی با شکســت اعراب و دست اندازی های 
بیشتر رژیم صهیونیستی به خاک همسایگان همراه شد. پیروزی 
انقالب و تکیل گروه های مقاومت اسالمی این روند را دگرگون 

و بر افسانه شکست ناپذیری اسرائیل پایان داد.
در فلسطین گروه هایی مثل حماس و جهاد اسالمی با رویکرد 
اسالمی سازماندهی شدند. »فتحی شقاقی« بنیانگذار  جنبش 
جهاد اســالمی به صراحت به  این تاثیر پذیری  از اندیشه های 

امام خمینی اذعان می کند.
 در لبنان نیز ســه ســال بعد از انقالب اسالمی، بخشی از 
مبارزان لبنانی از جنبش امل جدا شدند و با رویکردی متفاوت 
حزب اهلل را تشکیل دادند. این مبارزات و رویکرد متفاوت همچنان 
ادامه دارد به طوری که همچنان اسرائیل مانع بزرگ خود برای 
سلطه جویی بر ســرزمین های فلسطینیان را وجود گروههای 
مقاومت در فلسطین و لبنان می داند. در لبنان حزب اهلل تحت 
تاثیر انقالب ابران به  مانعی بزرگ در برابر توســعه طلبی های 
اســرائیل تبدیل شد که این مسئله در جنگ ۳۳ روزه خود را 

به خوبی نشان داد.
 امروزه اسرائیل در ضعیف ترین موضع طی حیات 70 ساله 
ایــن رژیم قرار دارد به صورتی که برای نجات خود از محاصره 
محور مقاومت بیش از هر زمان دیگری به امدادطلبی از آمریکا 
و دیگر کشــورهای غربی برای فشــار آوردن بر ایران متوسل 

شده است.
 تأثیرات انقالب ایران بر افغانستان و شبه قاره هند

پیروزی انقالب اسالمی تقریبا همزمان با ورود ارتش سرخ 
شوروی به افغانستان شد در آن زمان گروههای شیعه و سنی با 
نفوذ شوروی مبارزه میکردند اما پیروزی انقالب باعث الهام گیری 
این گروه ها شد و با وجود اینکه دو گروه اسالمی مجزا بودند اما 
تحت تاثیر انقالب در مبارزات خود وحدت بیشتری پیدا کنند. 
در واقع انقالب اسالمی اولین تأثیرات برون مرزی خود را بر روی 
مجاهدین افغانی بر جای گذاشت. زمانی که انقالب اسالمی ایران 
به پیروزی رسید، در افغانستان رژیم کمونیستی دست نشانده 
اتحاد جماهیر شوری سابق به رهبری »نورمحمد ترکی« هنوز 
اولین سالگردکودتای خود را علیه »ظاهر شاه« جشن نگرفته بود.

 هنوز شش ماه از پیروزی انقالب اسالمی در ایران نگذشته 
بود که »حفیــظ اهلل امین » علیه نورمحمد ترکی کودتا کرد، 
و چهــار ماه بعد »ببرک کارمل« با قتل امین و حمایت نظامی 
شوروی بر اریکه قدرت نشست. در همین دوران بود که بارقه های 
جهاد علیه کمونیسم در افغانستان شکل گرفته و پرچم جهاد 

علیه تفکر کمونیستی توسط مجاهدین افغانی برافراشته شد.
 در ســال 1۳۵7 قیامهایی نیز در هرات و کابل تحت تاثیر 
انقالب ایران به وقوع پیوســت. اگر چه پس از خروج شــوروی 
این گروهها از هم فاصله گرفتند و عربســتان وِ  آمریکا ســعی 
نمودند در مقابله نفوذ ایدئولوژیک ایران ایدئولوژی های دیگری 
را ســازماندهی کنند اما پس از اتفاقات 11 سپتامبر و ناامن تر 
شدن افغانستان در سال های اخیر،الگوی امنیتی که تحت تاثیر  
انقالب در ایران به وقوع پیوست باعث شد تا مورد توجه برخی 

از فعالین سیاسی افغانستان قرار بگیرد .
 درخصوص میزان تأثیرگذاري انقالب اســالمي بر جامعه 
پاکستان مي توان به این نکته اشاره کرد که پس از اشغال سفارت 
امریکا در تهران، پاکستان دومین کشوري بود که سفارت امریکا 
در این کشور مورد هجوم قرار گرفت. در پاکستان پس از انقالب 
اســالمی جنبش  شیعیان احیا شد و کسانی مثل عالمه مفتی 
جعفر با تأسی از جنبش انقالبی ایران اعتراضات بزرگی را رهبری 
کــرد و متفکراني چون عالمه ابواالعلي مودودي رهبر جماعت 
اسالمي پاکستان از انقالب اسالمي حمایت کردند و آن را پدیده 
اي امید بخش و رهایي بخش در جهت اجراي دستورات اسالم 
خواندند. استقبال بي نظیري که مردم پاکستان از آیت اهلل خامنه 
اي رئیس جمهور وقت ایران در سال 1۳۶۴ ه.ش به عمل آوردند 
نشان از عمق تأثیرپذیری شبه قاره از گفتمان انقالبی ایران بود. 

ده ها هزار تن از مسلمانان شیعه و سني پاکستان در حالي که 
عکس هایي از حضرت امام )ره(، آیت اهلل خامنه اي در دســت 
داشتند، در طول مسیر 7 کیلومتري از فرودگاه تا محل اقامت 
ریاست جمهوري با شعارهاي درود بر خمیني و مرگ بر امریکا 
و مرگ بر اسرائیل و زنده باد انقالب اسالمي و.... از رئیس جمهور 
ایران اســتقبال کردند. همین امر باعــث ترس و عکس العمل 
عربســتان و برخی گروههای متمایل به عربستان و آمریکا شد 
ودست به خشونت علیه شیعیان و ترور عارف الحسینی یکی از 

مهم ترین رهبران شیعیان زدند.
 عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس

در روزهای پایانی حکومت پهلوی بسیاری از کشورهای عربی 
که حکومت پدرســاالری داشتند از احتمال ظهور یک انقالب 
مردمی وحشــت کردند زیرا چنیــن روندی  به نظر آنها باعث 
سرایت به کشورهای عربی و سقوط نظامهای پادشاهی می شد. 
آمریکا از این ترس استفاده نمود و  در اواخر سال 1۳۵9 با این 

کشورها اقدام به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس نمود.
 پیروزی انقالب اسالمی در ایران، فصل نوینی برای اسالم 
گرایان، به ویژه شــیعیان کشورهای عربی خلیج فارس، گشود. 

این انقالب، بخصوص موجب تحرک افکار و ایده های مذهبی و 
سیاسی اقلیت شیعه ی این کشورها شد. تا زمان وقوع انقالب 
اسالمی، جامعه  شیعه  این کشورها جامعه ای حاشیه ای و فاقد 
تحرک و پویایی سیاسی در صحنه   رسمی به شمار می آمد. این 
اقلیت اگرچه از وضعیت خود ناراضی بود، اما هیچ گاه شکایت و 
نارضایتی خود را به صورت قیام و طغیان بروز نداد. وقوع انقالب 
اسالمی باعث تحرک و جنبش سیاسی آنها شد و به دنبال آن، 
تظاهرات و راهپیمایی هایی خودجوش در این کشورها رخ داد.
 در عراق همان ابتدا حزب الدعوه االسالمیه، جماعه العلماء، 
حزب الفاطمی از جمله احزابی بودند که متاثر از انقالب ایران 
شدند. همین موضوع موجب گردید تا رژیم بعثی با چراغ سبز 
قدرت های شرق و غرب هم به سرکوب جنبش شیعیان بپردازد و 
هم کمک های مالی و تسلیحاتی فراوانی برای آغاز تهاجم نظامی 

علیه ایران و محدود کردن تأثیرات انقالب ایران با مبذول شدن 
توجه تهران به جنگ و تحوالت داخلی، به دست آورد.

 اما دو رویداد مهمی که پس از انقالب اســالمی، عربستان 
را به لرزه درآورد، نخســت قیام شــیعیان این کشور بود. برای 
نخستین بار، مراسم سوگواری خود را در ایام محرم علنی کردند و 
نیز مردم ایالت شرقی در 29 نوامبر 1979 م دست به راهپیمایی 
زدند. در شــهر قطیف، قریب ۳0.000 نفر دست به تظاهرات 
زدند. دومین رویداد نیز حادثه  تسخیر مسجدالحرام بود. جهیمان 

العطیبه در یک سخنرانی، اهداف خود را این گونه اعالم کرد:
1. پایان دادن به حکومت خاندان ســعودی؛ چون دین را 

نابود کرده اند.
2. قطع روابط با کشورهای مسیحی و در رأس آنها آمریکا؛

3. از بین بردن فساد و فحشا و اجرای قوانین اسالمی.
 حسین هیکل روزنامه نگار نامدار مصری این حادثه را یکی 
از خــارق العاده ترین حوادث اخیر در تاریخ خاورمیانه می داند 

که به طور مستقیم، از انقالب اسالمی ایران ناشی شده است.
 همچنین در یمن شیعیان زیدی این کشور پس از پیروزی 
انقالب اسالمی امام خمینی)ره( را به عنوان امام و پیشوای دینی 

خود اعالم کردند و در ســال های بعد جنبش شیعیان یمن با 
رهبری سید حسین حوثی فرزند سید بدرالدین توانست پس از 
سقوط نظام امامیه در 19۶2 بار دیگر موجبات بازسازی زیدیه 
را با تاسیس سازمانی بنام شباب المومن را فراهم کند و حوثی 

وارد فضای حزب و فضای سیاسی شود.
 بحرین دیگر کشور مهم حاشیه خلیج فارس بود که گفتمان 
آزادی خواه و عدالت طلب انقالب ایران بر این کشــور تاثیرات 
خــود را بر جای گذاشــت. در ســال 1۳۶0 ش، یک کودتای 
ناموفق برای ســرنگونی نظام حاکم بر بحرین از جانب شیعیان 
این کشــور انجام شد. این کشور، چه قبل و چه بعد از انقالب، 
کانون رستاخیز شــیعه در ممالک عربی خلیج فارس بود و به 
لحاظ جمعیت باالی شیعیان در این کشور، خصومت با دولت 

مرکزی همواره ادامه داشته است.
 نمود عمده  پیکارجویی شیعه در این کشور، »جبهه اسالمی 
برای آزادی بحرین« بود. در سال 1979، هادی مدرسی، یکی 
از رهبــران این جبهه، از بحرین اخراج شــد. او پس از تبعید، 

فعالیت های ضد حکومتی خود را به شدت ادامه داد.
 اسالم گرایي در ترکیه طي یک سده گذشته، فراز و نشیب 
هاي بسیاري را پشت سر گذاشته است. با این وجود و علیرغم 
موانع و مشکالت متعدد، جریان اسالم گرایي روز به روز بالندگي 

و رشد بیشتري یافت و به نقطه اي رسید که در کشوري با یک 
چارچوب سیاسي و حقوقي الئیک، حزبي اسالم گرا به پیروزي 
رسید و اسالم گرایان به مناصب مهمي چون ریاست جمهوري 

و نخست وزیري دست یافتند.
 رشد و بالندگي اسالم گرایي در ترکیه تحت تاثیر عوامل 
مختلفي رخ داده است که یکي از مهم ترین آنها پیروزي انقالب 
اسالمي مردم ایران در سال 1۳۵7 )1979 میالدي( مي باشد. 
از جنبه مردم شناســی همچون دیگر کشورهای برشمرده در 

ترکیه نیز حدود 20 الی 2۵ میلون علوی زندگی می کنند که 
تقریبا یک ســوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که به 

صورت بالقوه آمادگی پذیرش گفتمان اسالمی ایران را دارند.
 با پیروزی انقالب اسالمی اسالم گرایان با اعتماد به نفسی 
مضاعف پا به عرصه تحوالت سیاسی و اجتماعی ترکیه گذاشتند 
که همین امر موجب تجمعات مختلف و سپس کودتای مقابله 
گرایانه 1980 از سوی ارتش و محدودیتهای گسترده کودتاگران 
علیه اسالم گرایان گردید. این کودتا که ۶ روز پس از راهپیمایی 
قونیــه با موضوع رد نظام الییکی صورت گرفت با تاکید فراوان 
کودتاگران بر جلوگیری از وقوع انقالب اسالمی شبیه آنچه در 
ایران روی داد همراه بود. موضوعی موجب سوق یافتن جنبش 
اســالمی ترکیه به سوی صندوق آرا و انتخابات شد و این روند 
یک دهه بعد به سربرآوردن حزب رفاه به عنوان یکی از مدعیان 
اصلــی پیروزی در انتخابات منجر گردید تا در نهایت چهره ای 
اسالم گرا به نام نجم الدین اربکان نخست وزیر ترکیه شود. اربکان 
در سخنانی که در سفر به ایران در سال های پایانی عمر خویش 
داشت شیفتگی خود به انقالب اسالمی را علناً اعالم کرد. وی در 
سخنانی گفت پیروی انقالب اسالمی مژده ای به مردم جهان بود 
که دولت ها و ملت ها می توانند به دور از وابستگی به قدرت های 

ستمگر به حیات خود ادامه دهند.
 با وجود اینکه کودتای ارتش در سال 1997 بر روند حضور 
اسالم گرایان در قدرت مانع تراشی کرد اما این مانع تراشی دیری 
نپایید و در سال 2002 در انتخابات پارلمانی مجدداً اسالم گرایان 
حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود 
کردند. عالوه بر تأســی اســالم گرایان برای حضور در قدرت، 
تحوالت برگزاری روز قدس در ترکیه طی دهه های گذشــته و 
برجســته شدن موضوع فلسطین در ترکیه از تاثیرات فرهنگی 

انقالب اسالمی بر این کشور برشمرده می شود.
 انقالبات عربی و بیداری اسالمی

 تأثیرات گفتمان انقالبی- اســالمی ایران به مرور زمان با 
وجود تخاصمات و فشارهای دول غربی و همچنین عکس العمل 
نظام های مرتجع عربی در ترویج ایدئولوژی وهابیت، در جوامع 
اســالمی منطقه غرب آســیا و دیگر مناطق حضور کشورهای 
اسالمی در آســیا و آفریقا نه تنها محدود نگردید بلکه روندی 
فزآینــده یافت به صورتی که باید یکی از رگه های سیاســی- 
ایدئولوژیکی جنبش های انقالبی ســال های 2011 به بعد در 
کشورهای خاورمیانه را مردم ساالری دینی برآمده از گفتمان 
انقالبی مردم ایران دانســت که بر ســه بعد حاکمیت قوانین 
اسالمی، دموکراســی و عدالت اجتماعی و همچنین استقالل 
خارجی تأکید دارد و این موضوعات شاکله خواسته های معترضان 
را تشــکیل می داد. انقالب در تونــس با رهبری جنبش دینی 
النهضه، انقالب مصر با رهبری اخوان المســلمین، انقالب های 
بحرین، یمن و لیبی نیز با رهبری جنبش های اســالم گرایانه 
همراه بود که البته برخی از این جنبش های انقالبی با دخالت 
خارجی مستقیم و غیرمستقیم کشورهای غربی و عربی و رژیم 

صهیونیستی به ثمر ننشست.
 لذا با توجه به موضوعات مطرح شده می توان نتیجه گرفت 
که انقالب اسالمی مردم ایران ۴ دهه پس از آغاز آن نه تنها ماندد 
انقالب های دیگر آرمان های اولیه خود را به فراموشی نسپرد و 
دچار اضمحالل نگردید بلکه امروزه با قدرت بیشتری در بطن 
تمامی تحوالت بــزرگ جهانی و منطقه ای نقش آفرینی مثمر 
ثمر می کند و توانســته است در برابر رقبا و دشمنان منطقه ای 
و بین المللی موفقیت های گســترده ای را کسب و شکست های 

سنگینی به آنها وارد نماید.

اســالمي در طول چهاردهه گذشته  انقالب 
پویایي و بالند گي خود را حفظ کرده و توانســته 
است بر مشکالت متعددي فارغ آید و در مسیر 
تحقق ارزش هــا و آرمان ها و آرزوهاي بزرگ گام 
بردارد. انقالب حرکتي و صیرورتي است که دائما در 
حال تحول  شدن است که اگر این حرکت استعالئي 
خود را از دست دهد، هویت خود را از دست داده 
و در سراشــیبي سقوط قرار گرفته است. در این 
بین ســختي ها و مصائب و حوادث و رخدادهاي 
پیش آمده در طول چهل سال گذشته، تجربیات 
مفیدي را پیش روي انقالب اسالمي و ملت ایران 
قرار داده که مي تواند چراغ راه آینده کشور باشد. 

1. راهبرد »ما مي توانیم«
براي حل مشکالت و معضالت کشور راه هاي مختلف 
ارائه گردیده و نسخه هاي متنوعي پیچیده شده است. 
از یــک منظر نظریات مطرح در این باب را مي توان به 
دو دســته تقسیم نمود. دسته اول دیدگاهي است که 
وابستگي به بیگانه و بهره برداري از توان قدرت هاي بزرگ 
را راهکاري براي حل مشکالت کشور مي دانند و اعتماد 
به الگوي توسعه غربي را پیشنهاد مي دهند. دیدگاهي 
دیگر بر اتکا به خود و توان و استعدادهاي داخلي تکیه 
دارد و بــا محــور قرار دادن دکتریــن »ما مي توانیم« 
نسخه هاي بومي را براي درمان دردها چاره ساز مي بیند. 
آنچه در چهل ســال اخیر اتفاق افتــاده اذعان به این 
حقیقت است که راهبرد »ما مي توانیم« تضمین کننده 
استقالل کشور و راهگشاي عبور از بحران هاي مختلف 

بوده و مي تواند آینده نظام اسالمي را تضمین کند.
رهبر معظم انقالب اسالمي در بررسي این دو ایده 
چنین مي گویند: »ســازش با آمریکا مشکالت کشور 
را حــل نمي کند، بلکه افزایش خواهد داد؛ مشــکالت 
سیاسي اي اگر داشته باشیم، مشکل اقتصادي اگر داشته 
باشیم؛ مشکالت ما را خودمان باید حل کنیم؛ مشکالت 

ما را شما جوانها باید حل کنید.« )9۵/8/12(
2. روحیه انقالبي، رمز پیشرفت

مسئله پیشرفت و توسعه کشور و حرکت در مسیر 
رفع مشکالت جامعه را مي توان مهم ترین اولویت کشور 
دانســت که جهت گیري تمامي تالش هاي مسئولین 
کشور را تعیین مي نماید. همه فعالیت ها در عرصه هاي 
مختلف، براي آن باید باشد که گره اي از مشکالت مردم 
بگشــاید و یک گام کشور را به اهداف طرح ریزي شده 
نزدیک نماید، وگرنه اقدامي خالف میثاق ملي و مصالح 
کشور خواهد بود. اما سوق دادن تمامي جهت گیري هاي 
کشــور به سوي پیشرفت کشور و تجمیع همه توان ها 
و انرژي هــا براي تعالي جامعه نیازمند پیش فرض ها و 
الزاماتي اســت که بدون آن چنین رسالت عظیمي به 

ثمر نخواهد رسید.
اولیــن تجربــه حاصل آمده در طول چهل ســال 
ایستادگي، درک عمومي این حقیقت است که پیشرفت 
کشــور و تحقق آرمان ها جز به حفظ و تقویت روحیه 
انقالبي در جامعه ممکن نخواهد بود. انقالبي گري یعني 
تسلیم وضع موجود نشــدن و براي تحقق آرمان هاي 
بزرگ الهي و انساني مجاهدت و تالش کردن و منافع 
فــردي را در راه آرمان ها نادیده گرفتن. لذا باید تالش 
نمود تا روحیه انقالبي گري در کشور به مثابه یک ارزش 
قلمداد شود، سبک زندگي انقالبي در جامعه تبلیغ گردد 

و امور اداره کشور در اختیار انقالبیون قرار گیرد!
3. اعتماد به جوانان

اعتماد به جوانان دســتاورد دیگري است که چهل 
سال مملکت داري به ملت ایران آموخته است. جوانان در 

چهار دهه اخیر در همه فعالیت ها پیشگام بوده اند و اتفاقا 
دستاوردهاي قابل مالحظه اي نیز براي ملت رقم زده اند. 
از ایستادگي و مبارزه با رژیم پهلوي تا حماسه هشت 
سال دفاع مقدس، از مجاهدت در عرصه هاي مختلف 
علمي تا حضور در میدان سازندگي و محرومیت زدایي، 
و... جوانــان با حضور در عرصه هاي مختلف، توانایي و 
کارآمدي خود را به اثبات رسانده و کارنامه درخشاني 
براي خود رقم زده اند. از نگاه رهبري »هر چه زمان به 
پیــش مي رود، امید ملت ایران به نســل جواِن درس 
خوانده و بالنده اش بیشتر مي شود. جوانان این ملت در 
همه   میدان ها توانسته اند برتري ها و درخشندگي هاي 

خود را به اثبات برسانند.« )87/11/27(
فراموش نباید کرد که جوانان به مثابه پیشــران و 
موتور محرک جامعه بایــد در صحنه هاي مختلف به 
کار گرفته شــوند تا توان جواني یک ملت در خدمت 
تحقق آرمان هایش قــرار گیرد. رهبري معظم انقالب 
نیز تالش دارند تا نمونه هاي فراواني از کارهاي بزرگي 
که توســط جوانان انجام شــده را به مسئولین کشور 
گوشزد کنند و حاصل فرآیند اعتماد به جوانان را براي 
ملت نیز رونمایي نمایند. لذا در کالم ایشان مثال هاي 
متعددي از این موفقیت ها بارها آورده شده است. نمونه 
بارز این موفقیت میدان تولید علم و فناوري است که 
معظم له تاکید دارند: »هر جا که ما بر ابتکار و استعداد 

جوانان با انگیزه، مومن و مخلص 
تکیه کردیم و آنها را ارج نهادیم، 
چشــمه هاي جوشــان پیشرفت 
پدیدار شــد که پیشــرفت هاي 
هســته اي، دارویي، ســلول هاي 
بنیادي، نانوتکنولوژي و برنامه هاي 
صنعتــي دفاعي نمونه هاي عیني 
این واقعیت هستند« )9۳/2/2۳(

از فصل الخطاب  4. تبعیت 
رمز عبور از بحران ها

در طــول چهار دهــه اخیر 
که نظام اســالمي بــا چالش ها و 
بحران هاي مختلــف مواجه بوده 
اســت، بدون شــک ایــن نقش 
محوري و کلیدي رهبري معظم 
انقالب اســالمي بوده اســت که 
عبور ســالم و با کمترین هزینه 
را براي کشور رقم زده است. این 
جایگاه عظیم که با عنوان والیت 
فقیه از آن یاد شــده است، نقش 
اساســي خود را بیش از هرچیز 

در اختالفــات و چالش هاي داخلي نشــان داده و به 
عنوان فصل الخطاب عمل کرده اســت. تجربه چهل 
ســاله حکایت از پذیرش راي و نظر رهبري به عنوان 

»فصل الخطاب« دارد.
تبعیت از فصــل الخطاب، پایاني اســت بر هرگونه 
مناقشــه اختالف افکني که مي تواند به ایجاد شکاف و 
واگرایي جامعه بینجامــد. در این میان مردم به جایگاه 

فصل الخطابي حکیم فرزانه انقالب اسالمي واقفند، و این 
نخبگان و مسئول نظام اسالمي هستند که بیش از پیش به 
تمرین تبعیت و پذیرش راي »فصل الخطاب« نیازمندند!

5. تحقق آرمان ها با نقش آفریني همه ملت
نظام اســالمي را به معناي حقیقي کلمه باید نظام 
مردم ساالري دیني دانست که در آن مردم همه کاره 
این کشورند. در این نگاه مردم در عرصه هاي ساختن 
کشور بازیگر اصلي محسوب شده و علم و توان و استعداد 

آنهاست که قرار است نظام اسالمي را شکل دهد. نظام 
سیاســي که مبتني بر اســتقالل فرهنگي. سیاسي و 
اقتصادي شکل گرفته باشد و هرگونه استیال و وابستگي 
به بیگانگان را نفي نماید بي شــک با روي گرداندن به 
مــردم. تالش خواهد نمود که بــراي حل معضالت و 
مشکالت به استعدادهاي دروني خویش بنگرد و چنین 
است که مردم در امور محوریت خواهند یافت. انقالب 
اسالمي نیز مبتني بر این باور ساختارمند گردیده است.

6. تحقق آرمان ها نیازمند صبر و ایستادگي
تحقق آرمان ها نیازمند برنامه ریزي طوالني مدتي 
اســت که باید با صبــر و حوصله انقالبــي و تدبیر و 
برنامه ریزي همراه باشد. تعجیل و شتاب زرگي در تحقق 
آرمان ها نه تنها کمکي به این امر نمي کند، بلکه معموال 
نتیجه عکس داده و زمینه هاي سرخوردگي و واگرایي 
انقالبیون را فراهم خواهد کرد. برنامه ریزي در این عرصه 
نیز نیازمند تدبیر بزرگان و مسئولین ذي صالح است. 
باید در این مســیر معضالت و مشکالت با نگاه دقیق 
و کارشناسي شناخته شــود و با توجه به ظرفیت ها و 
ســرمایه هاي موجود، گام به گاِم دســتیابي به اهداف 

طرحریزي شود! 
7. به دشمن نباید اعتماد کرد

چهل ســال عمــر پربرکت جمهوري اســالمي با 

مقاومت و هوشــیاري و دفاع در 
برابر ترفندهایي گذشته است که 
دشــمن براي مقابله با جمهوري 
اسالمي و براندازي آن طرح  ریزي 
کرده اســت. برنامه هاي پیچ در 
پیچــي که جملگي با شکســت 
مواجه گردیده اســت. این تاریخ 
درس آموز به خوبي به ملت ایران 
آموخته اســت که دشمنان ملت 
ایــران و در راس آن آمریــکاي 
جنایتکار به هیچ وجه قابل اعتماد 
نیست و اعتماد به ایشان جز زیان 
و خسران دســتاوردي به همراه 
نخواهد داشــت. این بــاور که به 
دشــمن نمي توان اعتمــاد کرد 
آموزه اي قرآني است که جزو اصول 
اصلي گفتمان حضرت امام)ره( و 
حضرت امام خامنه اي بوده و بارها 
توسط ایشان گوشزد شده است، و 
کارنامه چهل ساله مواجهه غرب با 
جمهوري اسالمي مویدي بر این 

دکترین مي باشد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي با صراحت اعالم داشته اند: 
»یکي از اصــول امام اتّکال به کمک الهي، اعتماد به صدق 
وعده   الهي، و نقطه   مقابل، بي اعتمادي به قدرت هاي مستکبر و 
زورگوي جهاني است؛ این یکي از اجزای مکتب امام است... به 
دل خوش ُکَنک هاي دشمنان، مستکبران، قدرت هاي جهاني، 
مطلقاً نباید اعتماد کرد؛ این هم در عمل امام، در رفتار امام، 

در بیانات امام به طور کامل مشهود است.« )9۴/۳/1۴(
8. هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت

در مقابل دشــمني هاي تمام عیار چهل ساله استکبار 
جهاني همواره دو تفکر »ایستادگي« و »سازش« در برابر 
هم قرار داشــته اند. بر همین اساس افرادي که تفکرشان 
برآمده از آموزه هاي اسالمي نیست از »هزینه هاي چالش 
با مســتکبرین« صحبت مي کنند و »عقالنیت را در این 
مي دانند و مي گویند که چالش با قدرت ها هزینه دارد.« 
 )9۶/۳/1۴( و نسخه   »تسلیم« را براي ملت و نظام اسالمي 
تجویز مي کنند. آنها معتقدند »تسلیم شویم تا دشمن علیه 
مــا موذیگري نکند.«  )97/۴/9( اما »نمي دانند که هزینه  
تســلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه   مقاومت کردن و 
ایستادگي کردن است. بله، ایستادگي کردن ممکن است 
هزینه اي داشته باشد، اّما دستاوردهاي بسیار بزرگي دارد 
که صدهــا برابِر آن هزینه براي ملّت هــا ارزش دارد؛ اّما 
تسلیم شدن در مقابل دشمن عنود و لجوج و خبیث، جز 
لگدمال شــدن، جز ذلیل شدن، جز بي هویت شدن هیچ 
اثري ندارد.«  )97/۴/9( و البته در این زمینه نیز تجربیات 

روشني پیش روي ماست.
یکي از نمونه هایي که امروز ملت هاي دنیا به وضوح 
دیدند، ماجراي دوشیدن عربستان توسط آمریکا بود؛ 
عربستاني که بهترین روابط را با آمریکا بین کشورهاي 
منطقــه دارد و برنامه هــاي خود را کاماًل براســاس 
سیاســت هاي ایاالت متحده تنظیــم مي کند. در این 
ماجرا، »دولت سعودي براي اینکه با رئیس جمهور جدید 
آمریکا بتواند سازش بکند، مجبور مي شود بیش از نیمي 
از ذخایِر موجودي مالي خودش را در خدمت هدف ها و 
طبق میل آمریکا هزینه کند. اینها هزینه نیست؟ سازش 
هم هزینه دارد.« )9۶/۳/1۴( این ماجرا، یکي از مصادیقي 

است که بر هزینه داشتن سازش گواهي مي دهد.
از طرف دیگر، چالش و ایستادگي در برابر قدرت ها 

هم طبیعتاً داراي هزینه هایي هست اما براساس تفکر 
و اعتقاد اســالمي »چالش اگر عقالئي باشــد، چالش 
اگر منطبق با منطق باشــد، اگر با اعتمادبه  نفس باشد، 
هزینه اش به مراتب کمتر از هزینه   ســازش اســت.« 
)9۶/۳/1۴( »ایســتادگي کردن ممکن است هزینه اي 
داشته باشد، اّما دســتاوردهاي بسیار بزرگي دارد که 
صدها برابِر آن هزینه بــراي ملّت ها ارزش دارد... این 
قانون الیتخلّف پروردگار اســت که فرمود: َفال تَِهنوا َو 
لِم َو اَنُتُم االَعلَوَن َو اهللُ َمَعُکم َو لَن یِتَرُکم  تَدعوا اِلَي الَسّ
اَعمالَُکم؛ سســت نشــوید، دعوت به سازش با دشمن 
نکنید، خداي متعال شما را برتر قرار داده است و برتر 
هستید »َو لَن یِتَرُکم« -یعني »لَن ینُقَصُکم«- خداي 
متعال براي شما کم نمي گذارد در مقابل مجاهدتي که 
انجام داده اید، پاداش این مجاهدت را به طور کامل به 

شما خواهد داد.« )97/۴/9(
دو تفکر »ایســتادگي« و »سازش« در عرصه  عمل 
امتحان خود را پس داده اند؛ تجربه نشان داده ایستادگي 
در مســیر حق، به شرط عمل به الزاماِت این حرکت، 

قطعاً پیروزي را به ارمغان مي آورد.
9. مدیریت جهادي رمز موفقیت

یکي دیگر از تجربیات مهم ۴0 ساله انقالب اسالمي، 
درک این حقیقت است که این مدیریت با الگوي جهادي 
است که توانسته در شرایط تهدید و تحریم بر مشکات 
فایق آمده و بستر شکوفایي نظام اسالمي را فراهم آورد. 
به واقع هرجا با الگوي مدیریت جهادي پیش رفته ایم، 
شاهد دستاوردهاي ارزشمندي بوده که حتي دشمنان 

را به حیرت انداخته است. 
واقعیت آن اســت که مدیریــت تکنوکرات ها در 
طول دهه اي اخیر چیزي جز وابســتگي و زمزمه »ما 
نمي توانیــم« به همراه نداشــته اســت! و حاصل آن 
بوروکراســي فرسوده و هزینه بري است که جز گره بر 
مشــکالت ملت نیفزوده اســت! به همین خاطر است 
که رهبر معظم انقالب اســالمي تاکیــد دارند: »باید 
مدیریت جهادي را بر دیوان ســاالري هاي فرســوده 
ترجیح بدهیم؛ این یکي از اولویت هاي ما است؛ اصرار 
بر مدیریت جهادي. مسئولین کشور در قّوه   مجریه، در 
قّوه    قضائیه، در بخش هاي مختلف، مدیریت جهادي را 

دنبال بکنند.« )9۶/۶/۴(
منبع: بصیرت

صفحه ۷
پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

اول جمادی الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۲۱

جهـــــــــــــــــــــــــا     ن 
بر مدار انقــالب موعـــود

تأثیرات منطقه ای و جهانی انقالب اسالمی در طول 4 دهه

چهــل ســال تجربـــه 
یکي دیگر از تجربیات مهم 40 ساله و حقايق آشکار شده

انقالب اســالمي، درک این حقیقت 
اســت که این مدیریت بــا الگوي 
توانسته در شرایط  که  جهادي است 
فایق  مشــکات  بر  تحریم  و  تهدید 
آمده و بستر شکوفایي نظام اسالمي 
را فراهم آورد. به واقع هرجا با الگوي 
مدیریت جهادي پیش رفته ایم، شاهد 
دستاوردهاي ارزمشندي بوده که حتي 
دشــمنان را به حیرت انداخته است.

انقالب حرکتي و صیرورتي اســت که 
دائما در حال تحول و شدن است که اگر 
این حرکت اســتعالئي خود را از دست 
دهد، هویت خود را از دست داده و در 
سراشیبي سقوط قرار گرفته است. در 
این بین سختي ها و مصائب و حوادث و 
رخدادهاي پیش آمده در طول چهل سال 
گذشته، تجربیات مفیدي را پیش روي 
انقالب اســالمي و ملت ایران قرار داده 
که مي تواند چراغ راه آینده کشور باشد.


