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مقايس�ه تطبيق�ي ميان 
ميالد منصوري

   تحليل 
انقالب اسالمي و همنوعان 
آن طرف آبي اش كه در بازه 
زماني 200 س�اله اخير ب�ه وقوع پيوس�ته اند، نكات و 
واقعيت هاي جالبي را به دست مي دهد. تدقيق در نحوه 
ش�روع، طبقات دخيل، رهبري، ايدئول�وژي، طريقه 
انتشار و ميزان گستردگي، اثرات فرا ملي، شيوه و داليل 
نابودي شان و بررسي علل نزولي شدن منحني عمر اين 
موج هاي اجتماعي، درس هاي زيادي به همراه دارد كه 
مي ت�وان از آنها ب�راي درك بزرگ�ي و عظمت انقالب 
اسالمي و به عنوان تجربه و براي ارتقاي مهارت تداوم 
بخشي به حيات طيبه انقالب اس�المي استفاده كرد. 

 تحليل عميق رهبر انقالب از انقالب
 اساسي ترين و مهم ترين تفاوت انقالب اسالمي ايران با ساير 
انقالب هاي مشابه روي داده در تاريخ معاصر بين الملل را 
مي توان در ميان س��خنان و تحليل رهب��ر عزيز انقالب 
اس��المي در مورد عدم انطباق نظريه هاي رايج انقالب در 
جهان با انقالب اسالمي كه در سالگرد ارتحال حضرت امام 

خميني)ره( در سال 85 ايراد فرمودند، يافت.
»در قوانين عل��وم اجتماعي درب��اره انقالب ها مي گويند 
انقالب ها همچنان كه يك فرازي دارند، اوجي دارند، يك 
فرودي هم دارند؛ مثل سنگي كه ش��ما پرتاب مي كنيد؛ 
تا وقتي كه قدرت بازوي ش��ما پشت سر اين سنگ است، 
برخالف جهت جاذبه زمين حركت مي كند اما وقتي اين 
قدرت از جاذبه زمين كمتر شد، اين سنگ به سمت جاذبه 
طبيعي زمين بر مي گردد. آن قوانين مي گويند تا وقتي كه 
ش��ور و انگيزه انقالبي در مردم هست، انقالب ها به سمت 
جلو حركت مي كنند، اوج مي گيرند، بعد هم به تدريج اين 
شور و هيجان و اين عامل حركت به پيش، كم مي شود و 
در مواردي تبديل به ضد خود مي ش��ود انقالب ها سقوط 
مي كنند و بر مي گردند پايين. انقالب هاي بزرگ دنيا كه در 
تاريخ 200 سال اخير، ما اينها را مي شناسيم، بنا برهمين 
تحليل، همه با آن نظريه قابل انطباق هس��تند اما انقالب 
اسالمي از اين تحليل جامعه شناختي به كلي مستثناست. 
در انقالب اسالمي، پادزهر فرود انقالب در خود اين انقالب 

گذاشته شده است. « )1(
اتحاد جماهير شوروي سابق كه به عنوان يكي از دو ابرقدرت 
قرن بيستم در بلوك شرق با اقمارش قدرت نمايي مي كرد، 
توس��ط امريكايي ها و غربي ها در تنور گرم و سوزان جنگ 
سرد، مضمحل شد. جهان غرب از ابتداي شكل گيري انقالب 
اسالمي برحجم اقدامات ضد ايراني با هدف ويران سازي و 
انهدام انقالب تازه به ثمر نشسته ملت ايران افزود و با همان 
مكانيسم و روشي كه شوروي را برانداخت، قصد نابودي و 
انهدام جمهوري اسالمي را داشتند اما موفق نشدند چراكه 
منش��أ پيدايش اين دو انقالب به كلي با ه��م متفاوت و در 
حقيقت متعارض هس��تند يكي در مادي گرايي و ديگري 
در واليت الهي كه به فقيه جامع الشرايط منتقل شده است، 

افكار و اهداف خود را تعريف و پيكربندي نموده اند. 
 شكوفايي جامعه حجاز با ورود اسالم

ب��راي پي ب��ردن ب��ه ماهي��ت حيات بخش اس��الم ناب 
محمدي)ص( و تفاوت هاي زيربنايي و مبنايي آن با ساير 
نحله ها و جريانات فكري و عقيدتي، قياس��ي كوتاه بين 
دستاوردهاي حاكميت مس��يحيت پاپ زده و حكومت 
اسالم بر انسان هاي بدوي حجاز همه چيز را روشن خواهد 
ساخت. همان مقدار كه كنار گذاشتن دين دستكاري شده 
و مغاير با فطرت مسيحيت كليسايي و پاپ محور در قرون 
وسطا سبب اوج گيري علمي و رنس��انس در اروپا شد، به 
همان نسبت ورود و پذيرش اسالم ناب محمدي)ص( سبب 
شكوفايي امت اسالم و تنظيم نوع جديدي از معادالت و 
كسب قدرت علمي و انتشار دانش به اقصي نقاط عالم شد 
و سرزمين هايي كه تا چند دهه پيش در جهان حرفي براي 
گفتن نداشتند در حوزه هاي مختلف علمي و در ميدان هاي 
اثرگذاري جهاني به يكي از دو سه قطب مطرح جهان تبديل 
شدند فلذا اسالم تنها ديني است كه توانسته خود بنيانگذار 
يك تمدن همه جانبه شود. به قول شيخ محمد عبده »اروپا 

از آن روزي كه مذهب خويش را رها كرد، جلو رفت و ما از 
آن روزي كه مذهب خويش را رها كرديم عقب رفتيم. « 

 تلفيق عقالنيت و معنويت در انقالب اسالمي
موج نو اسالمي كه مردم جهان را مخاطب خود قرار داد و 
عده زيادي را به اسالم ترغيب نمود و بيداري جهان اسالم و 
ساير ملت هاي حق جو را در پي داشت، جذابيت انقالب از 
ابتدا براي ملت ها ناشي از حرف، اقدام و تابلويي جديد و به 
دور از شعارزدگي و شعارهاي دروغين مكاتب بشري بود و 
ارائه نسخه اي عملي كه ضامن دنيا و عقباي بشريت است. 
ميشل فوكو، فيلسوف فرانسوي چنين اظهار نظر مي كند: 
»نوآوري انقالب اسالمي ايران در اين بود كه بين عقالنيت 
و معنويت در سياست آشتي برقرار كرده است. با پيروزي 
انقالب اسالمي نظريه دين افيون ملت ها، تبديل به دين 
اميد ملت ها شده است. انقالب اسالمي در عين نو و بديع 
بودن، منحصر به فرد هم است، زيرا چيزي آورده است كه 
جهان غرب و مسيحيت قرن هاست آن را فراموش كرده و 

آن معنويت گرايي در سياست است. « )2(
 بيداري اسالمي در امتداد انقالب اسالمي

گسترش اسالم خواهي به واس��طه ماهيت روشنگرانه و 
صادقانه و انطباق كامل آن با خواس��ت بشر از دين است 
و اين براي غرب به معناي بيدار و هش��يار شدن ملت ها و 
به تبع آن كوتاه شدن دست آنها از منابع عظيم طبيعي و 
انساني كشورهاست يعني همان اتفاقي كه در ايران افتاد. 
بيداري اسالمي سه سال اخير در منطقه غرب آسيا، موج 
توسعه يافته همين بيداري و با نگاه به الگوي ايران اسالمي 
است. يعني پيشرفت در عين مقاومت، عزت و دينداري و 
مقايسه اين عملكرد با اوضاع درون ممالكشان كه عمدتاً 
وابسته، مرتجع و س��لطه پذير و تحت واليت ابرقدرت ها 
هس��تند. حتي امام راحل در همين چارچوب و براي باز 
نمودن دريچه نو و رهاس��ازي ش��وروي از زندان تاريك 
ضاللت، نامه به گورباچف را تهيه و تنظيم نمودند اما چشم 
و گوش مادي گراي آنها اين پيام را تا زمان سقوط شوروي 

نتوانست درك نمايد. 
عالقه انقالب به ملت ها نيز نه به خاط��ر منابع زيرزميني و 
روزميني و طبيعي ملت هاست بلكه براساس مباني ديني، 
كرامت و آزادي بشر در اولويت اس��ت و اين به معناي مورد 
خطاب قرار دادن فطرت انسان ها كه امري مشترك در آحاد 
بشريت است، مي باشد. اساسا هنر انقالب، همراه سازي ملت ها 
با خودش است هرچند دولت ها به دليل ترس از ابرقدرت ها 
و حاكميت سيس��تم ديكته شده س��لطه گر � سلطه پذير، 
جرأت بروز احساسات حقيقي خود و مخالفت با ابرقدرت ها را 
ندارند اما در مجامعي همچون نم )جنبش غيرمتعهدها( كه 
نمايندگي بخش كثيري از جامعه جهاني را دارد، واقعيات در 
حمايت از ايران اسالمي مشهود است در حالي كه جمهوري 
اسالمي، هيچ گاه زير بار نقش آفريني در دو قالب استكباري 
سلطه پذير يا سلطه گر نرفته است و همواره سياست خارجي 
و سياست داخلي خود را به صورت مواضع مستقل در قالب 

راهبرد »عزت، حكمت و مصلحت« اتخاذ نموده است. 

 مش�خصه هاي انقالب اس�المي در براب�ر دنياي 
غرب 

انقالب اس��المي خط بط��الن و نه بزرگي اس��ت در برابر 
استثمار، استعمار، اس��تبداد و استحمار ملت هاي جهان 
از سوي مستكبرين عالم و همواره خود را بدون هيچ گونه 
چشمداشتي در كنار مظلومين و مستضعفين عالم قرار داده 
است. انقالب اسالمي، مفهوم آزادي با گرايش اومانيستي 
كه فقط بُعد ناسوتي و دنيايي بشر را به صورت مشمئزكننده 
و افس��ار گس��يخته، تأمين مي كند و او را در مثلث خور و 
خواب و ش��هوت، اسير درون خود مي س��ازد تا از اتفاقات 
بيرون غافل بماند و قابل كنترل و جهت دهي باشد، طوري 
كه سر بشريت را زير برف آزادي فرو برند تا با خيال راحت به 
غارتگري خود ادامه بدهند، نفي مي كند و به عنوان جانشين 
و آلترناتيو، مفهوم آزادگي و بيداري جان ها را مطرح كرده 
و پس از قرن ها، دين را به معادالت نامعادله ش��ده دنيايي 
برگرداند؛ ديني كه در منظر و متون رسمي تئوريسين هاي 
غربي، افيون توده ها قلمداد مي شده، سبب جهش و جوش 
و خروش و رهايي ملتي از بند طاغوت شده و ملت هاي ديگر 

را نيز تحت تأثير پرتو خود قرار داده است. 
از يك ط��رف واكنش غ��رب در برابر انقالب اس��المي و 
بازتاب هاي��ش در جهان، تقابل��ي و جنگ طلبانه با هدف 
از ريش��ه بركندن نهال نوپاي انقالب بود چراكه به لحاظ 
جوهري و ماهيتي و عملكردي، انقالب اسالمي با رويكرد 
تهاجمي اش عليه ابرقدرت هاي زورگوي ش��رق و غرب، 
برهم زننده نظم موجود و اقدامات بلوك بندي شده جنگ 
سرد بود، از طرف ديگر صدور مفاهيم و مؤلفه هاي انقالب، 
جغرافيا را در فرع قرار داده و همه ملت ها را مخاطب خود 
قرار مي دهد آن هم مفاهيمي نه صرفاً براي نيازهاي يك 
قشر خاص كه قابل انتقال به ملل ديگر نباشد بلكه انقالب 
اسالمي داراي ماهيت اسالمي اس��ت و اسالم منطبق بر 

فطرت و خواست بشر است. پس انقالب اسالمي در صورت 
معرفي و اجرايي صحيح، مورد قبول ملت ها قرار مي گيرد 
و موقعيتي فراناسيوناليس��تي ايجاد كرده و اين واكنش 
دوچندان جبهه زورگويان و سلطه گران را برانگيخته است. 
اين ويژگي ها و مختصات جذاب انقالب در شرايطي است 
كه متفكران و آزادانديشان امريكايي همچون نوام چامسكي 
عليه سيستم استكباري و خونريز كشورش شوريده است. 
وي نفت را مثل خون در رگ هاي امريكا مي داند كه براي به 
دست آوردن آن، چند كشور اطراف و مطيع خود را جامعه 
جهاني خوانده و ملت ه��ا را به بهانه هاي مختلف چپاول و 
اقدام به برده دزدي و معركه گيري در نقاط مختلف جهان و 

سعي در تحميق بشر با دستاويزهاي نخ نما شده دارد. 
 انقالب اسالمي و پيامي جهاني

انقالب اسالمي، فرستنده پيامي جهاني به مقصد انسان هاي 
بيرون از مرزهاي خود مي باشد، آن هم نه فقط براي طبقه 
كارگري و كشاورز بلكه مخاطب پيام انقالب اسالمي همه 
طبقات و اقشار اجتماعات انساني را در مقابل خود قرار داده 
و همچون س��اير انقالب ها صرفاً وجه دنياخواهي را مورد 
تأكيد قرار نمي دهد بلكه رش��د همه جانبه بشر را بشارت 
مي دهد، به همين دليل است كه يكي از معدود نقاط اقدام 
مشترك غرب و ش��رق در انقالب اسالمي و مردمي ايران 
كه عموم طبقات مردم در شكل گيري آن نقش داشتند، 
متمركز مي شود. اصوالً انقالب 57، انقالب قلوب و دگرگوني 
درون و بازگشت به خويشتن بود و بازگرداندن دين به عرصه 
زندگي و اجتماع و تحوالت بين المللي و بازيابي هويت ديني 
مسلمانان و حتي غيرمسلمان. پروفسور كالوس كينسلر در 
اين باب معتقد است:»به وسيله انقالب اسالمي، بازگشت 
به بنيادهاي ديني از مرزهاي دين اسالم فراتر رفت. پيروان 
مسيحيت، يهوديت، آيين هاي هندو، بودا و ساير اديان به 
پيروي از احياي تفكر ديني ]به وسيله امام خميني)ره([ 
بازگش��ته و اصول اوليه آيين ها و احياي انديشه ديني را 

هدف قرار داده اند. « )3(
 دگرديس�ي در نظريات علوم سياس�ي با وقوع 

انقالب اسالمي
از طرفي ديگر انقالب اسالمي مردم ايران باعث تغيير و 
دگرديسي در تئوري هاي رايج انقالب در منابع مطالعاتي 
علوم سياسي شد و نظريه پردازان اين حوزه، مجبور به 
اصالح نظرات خود شدند و وادار به واردسازي نقش دين 
و مذهب در معادالت ايجاد انقالب؛ نقشي كه پيش از 
اين در زير سخناني همچون »دين افيون توده هاست« 
كه ماحصل بيزاري اروپاييان از دين كليسايي مي بود، 
مدفون ش��ده بود و لذا مستش��رقان غربي، ايران را در 
كانون توجهات خود قرار دادند و فصل مشترك بسياري 
از تصميمات و اقدامات آنان ش��د؛ انقالبي كه عالوه بر 
برنامه ه��اي درون مملكتي براي خ��ارج از مرزهايش 
هم طرح ها و ايده هاي زيادي را اعالم كرده بود و اين بر 
حساسيت قضيه مي افزود و جهان غرب آن را تهديدي 

براي تمدن سرتاپا مادي خود قلمداد كرد. 
يكي از اين اثرگذاري هاي فراملي انقالب، ذائقه سازي براي 
ناظران و ساكنان غرب آسيا و جهان بود، يعني بي مزه سازي 
و نخ  نما كردن ليبرال دموكراسي سكوالر غربي و حتي اسالم 
امريكايي. در اين مورد نيكس��ون، رئيس جمهوري اسبق 
امريكا مي گويد:»امروز پديده بنياد گرايي به مفهوم ماهيتي 
]كه[ از اعتقادات مذهبي انقالب اسالمي تغذيه مي كند، 
خطري جدي براي تمدن غربي است. تهديد ناشي از انقالب 
اسالمي ايران، هم نظامي است و هم مذهبي اما جذابيت آن 
از اعتقادات مذهبي نشأت مي گيرد كه نه تنها سكوالريسم 
غربي، بلكه سكوالريسم اس��المي نيز قادر به رقابت با آن 
نخواهد بود، بنابراين قرن بيستم دوران درگيري غرب با 

دنياي اسالم است. « )4(
 پي نوشت ها

1-  رهبر معظم انقالب اسالمي 85/4/13. 
2- انقالب اسالمي نقطه عطفي در تاريخ، ص215. 

3-  مجله اسالم و غرب/ش31، ص13. 
4-  انقالب اسالمي و بيداري اسالمي در جهان، ص87. 

انقالباسالمي؛طلوعمعنويتدردنيايمادهزده

ميشل فوكو، فيلسوف فرانسوي چنين 
اظهار نظ�ر مي كند:»ن�وآوري انقالب 
اس�المي اي�ران در اي�ن بود ك�ه بين 
عقالنيت و معنويت در سياست آشتي 
برقرار كرده اس�ت. با پي�روزي انقالب 
اس�المي نظريه دي�ن افي�ون ملت ها، 
تبديل به دين اميد ملت ها، شده است. 
انقالب اسالمي در عين نو و بديع بودن، 
منحصر به فرد هم هس�ت، زيرا چيزي 
آورده است كه جهان غرب و مسيحيت 
قرن هاس�ت آن را فراموش كرده و آن 
معنويت گراي�ي در سياس�ت اس�ت«

در قواني�ن عل�وم اجتماع�ي درباره 
انقالب ها مي گويند، انقالب ها همچنان 
كه ي�ك ف�رازي دارند، اوج�ي دارند، 
يك ف�رودي ه�م دارند. ت�ا وقتي كه 
شور و انگيزه انقالبي در مردم هست، 
انقالب ها به سمت جلو حركت مي كنند، 
اوج مي گيرند اما بعد به تدريج اين شور 
و هيجان كم شده و رفته رفته انقالب ها 
سقوط مي كنند. انقالب هاي بزرگ دنيا 
كه در تاريخ 200 س�ال اخير رخ داده، 
همه با اين نظريه قابل انطباق هستند 
ام�ا انق�الب اس�المي از اي�ن تحليل 
جامعه ش�ناختي به كلي مستثناست

بدانيد امروز تاريخ جهان، تاريخ بش��ريت، بر سر يك پيچ 
بزرگ تاريخى اس��ت. دوران جديدى در همه  عالم دارد 
آغاز مي ش��ود.  نش��انه  بزرگ و واضح اين دوران عبارت 
است از توجه به خداى متعال و استمداد از قدرت اليزال 
الهى و تكيه  به وحى. بشريت از مكاتب و ايدئولوژى هاى 

مادى عبور كرده است. امروز نه ماركسيسم جاذبه دارد، 
نه ليبرال دموكراسى غرب جاذبه دارد � مى بينيد در مهد 
ليبرال دموكراسى غرب، در امريكا، در اروپا چه خبر است؛ 
اعتراف مي كنند به شكس��ت � نه ناسيوناليستى سكوالر 
جاذبه اى دارند. امروز در ميان امت اس��المى، بيشترين 

جاذبه متعلق است به اسالم، به قرآن، به مكتب وحى كه 
خداى متعال وعده داده است كه مكتب الهى و وحى الهى 
و اس��الم عزيز مي تواند بشر را س��عادتمند كند. اين يك 

پديده  بسيار مبارك و بسيار مهم و پرمعنايي است.  اط
صر

رهب�ر حكي�م انق�الب،1390/11/10

   كيفي�ت رهب�ري، يك�ي از راه هاي 
شناخت انقالب ها

يكى از راه هاى ش��ناخت يك انقالب و يك 
نهضت كيفيت رهبرى آن است. بايد ديد يك 
نهضت چگونه و از چه مسيرى رهبرى شده تا 
بتوان به منشأ و عامل اصلي در شكل گيري و 
پيشبرد انقالب پي برد چراكه اهرم هاي فشار 
يك رهبر براي به حرك��ت درآوردن جامعه 
ريش��ه در اهداف و عوامل انگيزشي انقالب 
دارد. در اي��ن ميان مس��ئله اى تحت عنوان 
نقش رهبر در نهضت ها مطرح اس��ت كه آيا 
تاريخ، شخصيت ها را مى سازد يا شخصيت ها 

تاريخ را؟ آيا نهضت رهبر را مى سازد يا رهبر 
نهضت را؟ اجماالً مى دانيم كه در واقع يك اثر 
متقابل ميان نهضت و رهبر وجود دارد و طرح 
اين دوگانگي به طور مطلق صحيح نيس��ت. 
حقيقت اين است كه هر دو  روي يكديگر اثر 
متقابل دارند، يعنى مزايا و امتيازاتى بايد در 
رهبر باشد كه اينها نهضت را به اوج مى رساند 
و خصوصيتى نيز بايد در نهضت وجود داشته 
باش��د كه اين خصوصيت، ش��خص را براي 
رهب��ري آماده كن��د و مردم را ب��راي اقبال 

عمومي به او ترغيب مي كند. 
به همين دليل اس��ت ك��ه در انق��الب ايران 

هيچ كس نيامد خودش را براى رهبرى كانديدا 
كند تا مردم به او رأى بدهند و او را براي رهبري 
نهضت انتخاب كنند. در شكل گيري انقالب 
افراد و گروه هاى زيادى با درد نسبتاً مشترك 
پاي در مسير مبارزه گذاش��تند ولى تدريجاً 

رهبر به صورت خ��ود به خود انتخاب ش��د. 
علت اينكه حضرت امام خميني)ره( به عنوان 
رهبر نهضت انتخاب شد، چه بود؟ آيا به دليل 
صداقت او بود؟ شكي نيست كه ايشان صداقت 
داشت ولى آيا صداقت منحصر به حضرت امام 
بود و آن كسان ديگرى كه واقعاً لياقت رهبرى 
داش��تند، صداقت نداش��تند؟ علت شجاعت 
ايشان بود؟ آيا تنها ايشان فرد شجاعى بودند 
و غير از ايش��ان رهبر صديق و صادق شجاع 
وجود نداشت؟ آيا برگزيده شدن ايشان توسط 
عموم به علت روشن بيني و بصيرتشان بود؟... 
البته همه اين مزايا در ايش��ان جمع بود ولى 
اين چنين نبود كه ديگران از اين مزايا بي بهره 

باشند. 
علت اينكه امام خمينى)ره( رهبر بالمعارض 
و بالمنازع اين نهضت شد اين بود كه عالوه 
بر شرايط و مزاياى يك رهبر در مسير فكرى 
و روحى و نيازهاى مردم ايران قرار داشت و 
منطق او براي به حرك��ت درآوردن جامعه، 
ريش��ه در عمق وج��ود جامع��ه و باورهاي 
ديني مردم داش��ت. به بيان ديگ��ر اگر امام 
خمينى با همه مزاياى شخصى و ويژگي هاي 
منحصربه ف��رد از منطق و اهرم هاي فش��ار 
ديگران استفاده مي كرد، نمي توانست چنين 
حركت��ي را در جامعه پدي��د آورد، مثاًل اگر 
ايش��ان هم همان منطق ديگران يعنى فقط 
مسئله تضاد طبقاتى را مطرح كرده و پيش 
مي گرفت، آيا مى توانست چنين نهضتى را 
پديد آورد؟ البته ايش��ان به دليل جامعيت 
اسالم از اين مس��ئله هم بهره بردند ولى نه 
به اين بيان بلكه با بياني كه مطابق با منطق 
اس��الم بود. عدالت خواهى در پرتو تعليمات 
اس��المى يكى از اهرم هاى اساس��ى بود كه 

ايشان هميشه روى آن فشار مى آوردند. 
   نمون�ه اي از ش�يوه مديري�ت امام 

خميني)ره(
مس��ائلى در ايران به وجود آمد كه از جنبه 
اقتصادى و سياس��ى اهميتي نداشت ولى از 
جنبه ش��عائر مذهبي مهم بود. اين مسائل 
نقش زي��ادى در اوج دادن نهضت داش��ت، 
براي مثال از اشتباهات بسيار بزرگ دستگاه 
پهلوي تغيير مبدأ تاريخ بود. اين كار از نظر 
اقتصادي و سياسى براي مردم اثرى نداشت 
ولى چقدر عواطف مردم را مجروح كرد و چه 
وسيله خوبى به دست رهبر داد براى كوبيدن 
دستگاه حكومت »كه اين دشمنى با اسالم 
است، دشمنى با پيغمبر اس��ت، برابر است 
با اينكه ه��زاران نفر از عزي��زان اين مردم را 
بكشند«. همين مسئله تغيير تاريخ در مردم 
عصيان ايجاد كرد زيرا عاطفه اسالمى مردم 

را جريحه دار كرد. 
   و در نتيجه... 

بنابراين اوالً مس��ئله كيفيت و نحوه رهبرى 
يكى از راه هاى شناخت ماهيت انقالب ماست 
و مردم در ميان افراد زي��ادى كه صالحيت 
داش��تند رهبر نهضت واقع شوند، يك رهبر 
خ��اص را انتخاب كردند آن ه��م به صورت 
رهبر بالمن��ازع و به ص��ورت خودبه خودي. 
ثانياً وقتى نوع مديريت و منطق امام خميني 
را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه جز منطق 
اس��المى هيچ منطق ديگرى ب��ه كار نبرده 
و اين نشان دهنده اين اس��ت كه نهضت ما 
نهضتي اس��المي بود و براي عدالت و آزادي 
و اس��تقالل و معنويت در زير س��ايه اسالم 

مبارزه مي كرد. 
تنظيم كننده: محمد زند

»اسالم«
محوررهبريامامخميني)ره(

ماهيت انقالب اسالمي در انديشه شهيد مطهري)2(
ت

كم
ح

مس�ئله كيفيت و نحوه رهبرى 
يكى از راه هاى شناخت ماهيت 
انقالب ماس�ت و مردم در ميان 
اف�راد زي�ادى ك�ه صالحي�ت 
داش�تند رهب�ر نهض�ت واقع 
ش�وند، يك رهبر خ�اص را به 
صورت خودبه خ�ودي انتخاب 
كردن�د. وقتى ن�وع مديريت و 
منطق امام خميني را بررس�ي 
كنيم، خواهي�م ديد جز منطق 
اس�المى هيچ منطق ديگرى را 
به كار نبرده و اين نشان دهنده 
اين ب�ود كه نهض�ت ما نهضتي 
اس�المي اس�ت و عدال�ت و 
آزادي و اس�تقالل و معنوي�ت 
را زير سايه اس�الم مي خواهد

عل�ت اينكه ام�ام خمينى)ره( 
رهبر بالمعارض و بالمنازع اين 
نهضت شد اين بود كه عالوه بر 
ش�رايط و مزاياى يك رهبر در 
مسير فكرى و روحى و نيازهاى 
مردم ايران قرار داشت و منطق او 
براي به حركت درآوردن جامعه، 
ريش�ه در عمق وجود جامعه و 
باوره�اي ديني مردم داش�ت

 در ش�ماره قبل توضيحاتي در مورد واژه انقالب، داليل ش�كل گيري انقالب و همچنين 
نظري�ات مختلف پيرامون منش�أ و عامل ش�كل گيري انقالب ه�ا بيان ش�د و با تطبيق 
اين نظريات ب�ر انقالب ايران، ادعا ش�د اين انق�الب در زمره انقالب ه�اي ايدئولوژيك 
و معنوي و ب�ه بيان كامل تر ديني به ش�مار مي آي�د، همچنين تعريف�ي از انقالب ديني 
طرح ش�د و به اين وس�يله معنويت گ�را بودن ص�رف انقالب اي�ران  مورد س�ؤال قرار 
گرف�ت. در ادامه به بررس�ي جاي�گاه رهب�ر در ماهيت ي�ك انقالب خواهي�م پرداخت 
و به اين وس�يله داليلي بر اس�المي ب�ودن انق�الب ايران ارائ�ه خواهيم ك�رد. مباحث 
حاضر گزي�ده اي از كت�اب »پيرامون انقالب اس�المي« اثر ش�هيد مطهري مي باش�د. 

پيچ بزرگ تاريخي

به جوان دوباره نگاه كن


