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چکیده
و  اسالمی  بر جنبش های  امام خمیني  افكار  و  اندیشه ها  تأثیر  به  نظر  با  مقالۀ حاضر 
تحوالت جهان عرب، به کندوکاو تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر این تحوالت می پردازد. 
در بسیاری از کشورهای اسالمی، نفوذ موفقیت هاي انقالب اسالمی و ایدئولوژي امام 
خمیني  با پافشاري موفق بر »اسالم مردمي« تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بوده و آرا و 
افكار ایشان در صدور ارزش هاي انقالب اسالمي به خارج از مرزهاي ایران نقش بسزایي 
داشته و بخش اعظمی از تحوالت جهان اسالم را رقم زده است. با شروع تحوالت جهان 
عرب در قالب بیداری اسالمی، بار دیگر نفوذ و اثرگذاری اندیشه ها و افكار امام خمیني 
برجسته گردید که نیازمند پژوهش و بررسی جدی است. در حالی که ترس و هراس 
غربیان از بازگشت به اسالم رادیكال و آموزه های آن و ظهور گروه های تندرویی مانند 
طالبان، القاعده و داعش، توجه به انقالب اسالمی ایران را مهم تر می نماید. بر این اساس 
پرسش اصلی این است که: اندیشه ها و افكار امام خمیني چه تأثیری بر جنبش های 

اسالمی و تحوالت جهان عرب بین سال های 0102 تا 5102 داشته است؟
پاسخ موقت به پرسش حاضر عبارت است از اینكه: اندیشه های امام خمیني در اصولی 
با  بیگانگان، مبارزه  نفوذ  با  به اسالم راستین، استقالل خواهی و مقابله  بازگشت  چون 
دیكتاتوری، حاکمیت بر سرنوشت خویش، مردم ساالری و حكومت ملت، تساوی و عدالت 
اقتصادی، دفاع از مظلومان و استكبارستیزی در تحوالت جهان عرب برجسته بوده و بر 

روشن شدن افكار انقالبیون تأثیر مستقیم داشته است. 
کلیدواژه ها: امام خمینی، اندیشه، انقالب اسالمی، تحوالت جهان عرب، اسالم، غرب.
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مقدمه
پیروزي انقالب اسالمي با زمینۀ ایدئولوژیك مأنوس که الگوي عیني و عملیاتي اندیشه هاي 
شیعي تلقي مي شد، دریچۀ امیدي براي شیعیان گشود؛ چنانكه ظهور و تجدید حیات 
بخش هاي اسالمي را - به ویژه در کشورهاي شیعه نشین - به دنبال داشت و به جنبش های 
اسالمی در سایر کشورهای اسالمی - که به دلیل فشارهای داخلی ناشی از سرسپردگی 
دولت ها به بیگانگان و فشارهای خارجی ناشی از ناکارآمد بودن در حالت احتضار بود - روح و 
جانی دوباره دمید. مسئلۀ صدور انقالب اسالمی ایران ریشه در ویژگی های تاریخی و فردی 
ایرانیان دارد. تأثیرگذاری انقالب ایران بر کشورهای اسالمی و به ویژه جنبش های اسالمی بر 
کسی پوشیده نیست و تنها بر اساس نوع نگاه بیشینه ای و کمینه ای به آن نگریسته می شود. 
آرا و افكار امام خمیني نقش بسزایي در صدور ارزش هاي انقالب اسالمي به خارج از مرزهاي 
ایران داشته و بخش اعظمی از تحوالت جهان اسالم را رقم زده است. ترس و هراس غربیان 
از بازگشت به اسالم رادیكال و آموزه های آن و ظهور گروه های تندرویی مانند طالبان، 
القاعده و داعش، توجه به انقالب اسالمی ایران را مهم تر می نماید. پرسش اصلی این پژوهش 
این است: اندیشه ها و افكار امام خمیني بر جنبش های اسالمی و تحوالت جهان عرب بین 
سال های 2010 تا 2015 چه تأثیری داشته است؟ در پاسخ باید گفت که اندیشه های امام 
خمیني در اصولی چون بازگشت به اسالم راستین، استقالل خواهی و مقابله با نفوذ بیگانگان، 
مبارزه با دیكتاتوری، حاکمیت بر سرنوشت خویش، مردم ساالری و حكومت ملت، تساوی و 
عدالت اقتصادی، دفاع از مظلومان و استكبارستیزی در تحوالت جهان عرب برجسته بوده 

و بر روشن شدن افكار انقالبیون تأثیر مستقیم داشته است. 

چهارچوب نظری )رهیافت سازه انگاری(
برخی از نظریات روابط بین الملل نظریۀ خود را از دل نقد واسازانۀ دیگر نظریه ها بیرون 
اصل  مرکزیت، سازوارگی،  قدرت،  مانند: عقالنیت،  نظری  بنیان های  مثاًل  کشیده اند. 
انتقادات تندی قرار گرفته اند و عالوه بر  با نظریات پساساختارگرا مورد  و...  جوهری 
نظریات، کل نظام بین الملل را زیر سؤال می برند. این فرانظریه ها هجمه ای از انتقادات 
جدی در حوزه های هستی شناسی1، معرفت شناسی2 و روش شناسی3 و را متوجه نظریات 

1. Ontological
2. Epistemological
3. Methodology 
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اصلی روابط بین الملل و در بیان کلی تر، کل علوم مدرن نموده اند. در حوزة روش شناسی 
بی اعتبار و نامشروع کردن علوم مدرن و فروپاشی فراروایت ها مهم ترین مبانی نظام فكری 
فرانظریه ها به معنای عام و پست مدرنیسم به معنای خاص است. با ظهور فرانظریه ها این 
واقعیت بیش از پیش نمایان شد که از راه رویكرد هم نهادی یا ترکیبی1 می توان بخش هایی 
از یك نظریه را با یكدیگر ترکیب و از طریق این الگوهای هم نهاد در ارتباط با تجزیه و 
تحلیل پدیده ها استفاده نمود. در واقع نظریۀ سازه انگاری، نظریه ای بینامرزی است که 
از یك طرف نظریه های اثبات گرای جریان اصلی را نقد کرده  و از سوی دیگر نظریه های 

فرااثبات گرای انتقادی را به چالش می کشد )دهقانی فیروزآبادی 1393: 91(. 
از نظر جفری چكل، سازه انگاری نه یك نظریۀ صرف، بلكه رهیافتی اجتماعی است؛ 
به دلیل اینكه 1.محیط عملكرد کارگزار/ دولت ها به صورت هم اقدامی اجتماعی است 
و هم مادی؛ 2.این تنظیمات می توانند از طریق شناخت منافع کارگزار/ دولت ها شكل 
بگیرند )Checkel,1998: 324-325(. کنش گران اجتماعی در تعاملی مبتنی بر قواعد و 
هنجارهای بیناذهنی، منجر به فهم اجتماع و جامعه می شوند )Onuf 1994: 3-4(. راگي 
نیز سازه انگاري اجتماعي را آگاهي بشري و نقش آن در امور بین الملل مي داند که متكي 
بر بُعد بین االذهاني کنش بشري است )Ruggie 1998: 12(. ونت به عنوان مؤثرترین 

شخصیت این رویكرد، این نظریه را چنین معرفی می کند: 
می شود  محسوب  بین الملل  نظام  )کالن(  ساختاری  نظریۀ  سازه انگاری 
که دولت ها، واحدهای اولیه تحلیل شان در نظریه های سیاسی هستند و 
سیستم بین الملل متشكل از دولت ها؛ دارای ساختاری می باشد که ویژگی 
بین االذهانی آن برجسته است و بخش مهمی از منافع و هویت دولت ها 
 .)Wendt 1994: 383-384( بوسیله این ساختار اجتماعی ساخته می شود
در نظریۀ سازه انگاري، هویت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمي  در سیاست هاي 
جهاني ایفا مي کنند. در واقع طرفداران این رویكرد، هنجارها و قواعد اساس بازی های 
بین المللی تلقی می گردند و مانع از جهت دهی ویژة دولت ها می شوند؛ بلكه منطقی 
 .)Checkel 1998: 329-333( می آورند  فراهم  خود  عملكرد  مقبولیت  برای  عقالیی 
هویت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ ها ایجاد مي شود و این 
»فرایند« موضوع تعامل دولت ها را تعیین مي نماید. در واقعیت امر، رهیافت سازه گرایی 

1. Synthetic 
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بر دیدگاه ها، عقاید و تأثیر آنها تأکید ویژه ای دارد، یعنی عواملی که الزاماً تأثیرات مادی 
آن به فوریت قابل مشاهده نیست. 

سه اصل و مفروض مهم هستی شناختی سازه انگاری بسیار مهم عبارتند از:
1. سازه انگاران، جامعۀ بین الملل را »ساخته و پرداخته ای اجتماعی1« می دانند؛ یعنی 
نظام بین الملل چیزی جز نحوة  اندیشیدن و تعامل  انسانها با یكدیگر نیست. به اعتقاد آنها 
چون نظام بین الملل ساخته و پرداخته ای اجتماعی است، جدای از برداشتی که انسانها 
دربارة آن دارند، موجودیتی ندارد )چرنوف 1388: 144(. از این منظر ساختارهای هنجاری 
و ایده ها، هنجارها و ارزش های بین االذهانی مشترک، تأثیر و نقش مهمی در سیاست 
بین الملل و سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند؛ ساختارهای فكری و هنجاری، نقش 
تأسیسی و تكوینی در شكل دهی به هویت و منافع کشورها دارند؛ ساختارهای فكری - 

هنجاری و کشورها متقاباًل یكدیگر را قوام می بخشند )دهقانی فیروزآبادی 1393: 44(.
2. ساختار و کارگزار متقاباًل به هم شكل مي دهند. رفتار یا کنش مفهوم مند تنها در 
یك فضای اجتماعی بین االذهانی مقدور و ممكن است. بازیگران، توسعه روابط و فهم 
خود را از دیگران بر شبكه ای از هنجارها و اعمال استوار می سازند. رفتار یك بازیگر در 
یك ساختار معین، برای برخی بهنجار تلقی می گردد؛ در حالی که عده ای دیگر از آن 

 .)Hopf, 1998: 178-179( برداشتی نابهنجار می نمایند
3. ساختارهاي هنجاري یا انگاره ای )مانند فرهنگ، زبان، مذهب، گفتمان و... که هم 
جنبۀ شناختی دارند و هم جنبۀ ارزشی( به همان اندازة ساختارهاي مادي حائز اهمیت 
هستند. از نظر واینر یكی از مهم ترین گزاره هاي رهیافت سازه انگاري این است   که 
»محیط جهاني تنها به عوامل مادي محدود نمي شود؛ بلكه فاکتورهاي فكري و هنجاري 
نیز از اهمیت برخوردارند« )Wiener 2003(. سازه انگاران معتقدند هویت ها و اولویت های 
بازیگران را تا حدود زیادی این ساختارها رقم می زنند، در حالی که نئورئالیست ها بر 
ساختارهای مادی موازنۀ قوای نظامی تأکید می کنند؛ اّما سازه انگاران در زمینۀ تأکید 
بر هنجارها با نظریات لیبرال اشتراک دارند، ضمن اینكه لیبرال ها بر جنبۀ تنظیمي  
هنجارها تأکید می کنند، در حالي که معتقدین به رویكرد سازه انگاری، عالوه بر جنبۀ 

تنظیمي  بر جنبۀ تكویني هنجارها نیز توجه دارند.

1. Socially Constructed 
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آموزه های امام خمینی در خصوص انقالب و جنبش های اسالمی
آموزه های بنیادین

امام خمیني با استناد به کتاب و سنت اهتمام به امور مسلمین را یك فرضیه و از 
واجبات مي داند )موسوی خمینی 1372 ج2: 72(. از دیدگاه ایشان اینكه هر مسلماني 

باید به مسلمانان دیگر کمك کند یك اصل اسالمي است.
مستضعفین و محرومین که همواره در کالم و بیانات امام خمیني مطرح شده است 
عمدتاً کساني هستند که از جهت امكانات مادي و قدرت سیاسي توسط حكومت هاي 
طاغوتي یا قطب هاي سرمایه داري و قدرتمند به ضعف کشیده شده اند. از دیدگاه امام 
حمایت از مستضعفین و محرومین امري است که از صدر خلقت در تمام ادیان الهي مورد 
توجه بوده است. »اسالم براي نجات مستضعفین آمده است« )همان ج2: 212(. »اسالم 
براي همین مقصد آمده است، تعلیمات اسالم براي همین معناست که مستكبري در زمین 
نباشد و نتوانند مستكبرین، مستضعفین را استثمار کنند« )همان ج6: 71(. بنابراین حمایت 
از مستضعفین و ملل تحت ستم، از دیگر پیش فرض هاي سیاست خارجي حكومت اسالمي 
در اندیشه هاي سیاسي امام خمینی محسوب مي گردد. داعیۀ حمایت از مستضعفین 
پدیده اي است که انقالب اسالمي و اندیشه هاي رهبري، آن را فراتر از مرزهاي جغرافیایي 
ایران اسالمي امتداد داده و آن را چنان حلقه اي با تمام جنبش هاي اسالمي بلكه کلیه 

خیزش هاي رهایي بخش مرتبط مي سازد )سجادی 1381: 365(.
امام خمیني بر اساس مباني مذکور به انتقاد از محصوریت انگیزه هاي ملي گرایي و 
تخالف آن با جهان شمولي اسالم مي پردازد. »این انگیزه ملي گرایي و خلود در ارض است 
که مصالح مسلمانان را فراموش کرد و دفاع از مصالح مسلمین را در حصار ملت خاص 
قرار داد و قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسول اهلل و ائمه مسلمین علیهم السالم و 
سیره مستمره انبیاي عظام و اولیاي معظم علیهم السالم در طول تاریخ کشیده است« 

)موسوی خمینی 1372 ج20: 16-17(.
صدور انقالب

»انقالب منحصر به ایران نیست؛ انقالب مردم ایران آغاز انقالب بزرگ جهان است« 
)موسوی خمینی 1372 ج 5: 12(.

دورة  شد:  برده  کار  به  معنا  دو  به  انقالب  صدور  خمینی  امام  حیات  دوران  در 
نخست، که از سال 1360 تا سال 1363 ادامه یافت، معنا و مفهوم صدور انقالب بر 
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پایۀ »آگاهی بخشی« و »رهایی بخشی« تعریف و تعقیب می-شود و الگوی صدور در این 
معنا و مفهوم، الگوی اشاعه حكومت اسالمی در چهارچوب گسترش اسالم سیاسی و 
بسط ایدئولوژی انقالب اسالمی اتخاذ گردید. اسالم سیاسی همان قرائتی از اسالم است 
که امام خمینی اسالم ناب محمدی نامید )دهقانی فیروزآبادی و رادفر 1388: 60-61(. 
دورة دوم، که شامل سال های 1363 تا 1367 می شود صدور انقالب به صورت تبیین 
و ترویج ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی تعریف گردید. در این دوره صدور انقالب 
به معنای فیزیكی و مكانیكی آن نیست، بلكه هدف، حمایت و یاری معنوی جنبش ها و 
نهضت های آزادی بخش و دادن خط فكری و هستی سیاسی به آنهاست )همان: 71-72(. 
منظور از صدور انقالب در این دوره به گفتۀ امام  خمیني این بود که؛ »ما مي خواهیم 
ایران پیدا شده  صادر کنیم، ما نمي خواهیم شمشیر بكشیم  همین معنویتي که در 
و تفنگ بكشیم و حمله کنیم؛ ما مي خواهیم این انقالب مان را، انقالب فرهنگي مان 
را، انقالب اسالمي مان را به همه ممالك اسالمي صادر کنیم« )موسوی خمینی ج12: 
بلكه  نیست،  و جغرافیایي  فیزیكي  معناي  به  انقالب  است که صدور  283(. »روشن 
نوعي الگودهي و الهام بخشي براي جهان اسالم مد نظر است. اولین نكته موقعیت ما 
در جهان اسالم است یعني ایران نباید محدود به مرزهاي جغرافیایي باشد نه اینكه ما 
سرزمین دیگري را بخواهیم بگیریم، بلكه خواهان تعریف و تثبیت موقعیت خود در 
جهان اسالم هستیم. مسئولیت اسالمي ما این است که سیاست دیپلماسي خود را 
طوري طراحي کنیم که با موقعیت ما در جهان اسالم هماهنگ باشد... ما در جهان 
اسالم موقعیت عظیمي داریم، هیچ کشوري جز ایران نمي تواند جهان اسالم را رهبري 
کند و این یك موقعیت تاریخي عظیم است. انقالب ما آن وقت پیروز خواهد شد که ما 
مكتب و ایدئولوژي خودمان را که همان اسالم خالص و بدون شائبه است به دنیا معرفي 
کنیم« )مطهری 1373: 65(. امام می فرمایند؛ »ما هرگز نمي خواهیم ارزش هاي اسالمي 
را تحكیم کنیم نه بر غرب و نه بر شرق بر هیچ جـا اسالم تحمیل نمي شود. اسالم با 
تحمیل مخالف است اسالم مكتب تحمیل نیست اسالم آزادي را با تمام ابعادش ترویج 
کرده است. ما به تمام جهان تجربیاتمان را صادر مي کنیم و نتیجه مبارزه با ستمگران 
را بدون کوچك ترین چشم داشتي به مبارزان راه حق انتقال مي دهیم و مسلماً محصول 
صدور این تجربه ها جز شكوفه هاي پیروزي و استقالل و پیاده شدن احكام اسالم براي 

ملت هاي در بند نیست« )موسوی خمینی 1372 ج20: 118(.
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امام خمیني ضرورت صدور انقالب را ناشي از اسالمي بودن آن مي داند: »نهضت 
مقدس ایران نهضتي اسالمي است و از این جهت بدیهي است که همه مسلمین جهان 
تمام جهان صادر  به  را  انقالبمان  »ما  )همان ج4: 114(.  مي گیرند«  قرار  تاثیر  تحت 
مي کنیم چرا که انقالب ما اسالمي است. مقصد این است که احكام اسالم زنده شود و 
پیاده گردد و همه در رفاه باشند. همه آزاد و مستقل باشند. ما باید ارزش هاي انساني را 
از این جا به همه جا صادر کنیم« )همان ج 17: 238(. »ما که نهضت کردیم براي اسالم 
نهضت کردیم جمهوري،  جمهوري اسالمي است. نهضـت براي اسالم، نمي تواند محصور 
باشد در یك کشور و نمي تواند محصور باشد حتي در کشورهاي اسالمي. نهضت براي 
اسالم همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیاء براي یك محل نبوده و دعوتش مال 
همه عالم است معني صدور انقالب ما این است که همه ملتها بیدار شوند و دولت ها 
بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاري که دارند و از این تحت سلطه بودن که هستند 
و از این که همه مخازن آنها دارد به باد مي رود و خودشان به نحو فقر زندگي مي کنند 

نجات بدهد« )همان ج13: 137(.
امام خمینی ضمن تعریف و توضیح مباني صدور انقالب از موارد ذیل به عنوان 

پیش نیاز و پیش شرط موفقیت در امر صدور انقالب نام مي برد:
1. وحدت ملت: »با وحدت ملت با توجه به اسالم و دین اسالم ما همه به پیش باید 
برویم و جمهوري اسالم را در خارج پیاده کنیم و وجود عیني بدهم« )همان ج6: 93(.

2. تحقق کامل اسالم در ایران: »اگر چنانچه اسالم به آن معنایي که هست در 
ایران تحقق پیدا کند مطمئن باشید که کشورها یكي پس از دیگري همین رویه را پیدا 
مي کنند. تا نتوانیم پیاده کنیم آن چیزي را که موافق رضاي خدا و رسول خداست، 

نمي توانیم ادعا کنیم که ما یك رژیم اسالمي داریم« )همان ج11: 52(.
3. توجه به ملت ها: »متوجه باشید که هر جا زورمندان و دولت ها با ما مخالف باشند 
ملتها با ما موافقند باید اساس را مردم و فكر مردم قرار داد زیرا مردم و توده ها با حق 
هستند، چون زیر بار ستم بوده اند و نمي خواهند زیر سلطه آمریكا و شوروي باشند.اگر 
بخواهیم انقالب را صادر کنیم باید کاري کنیم که مردم خودشان حكومت را به دست 
گیرند تا مردم به اصطالح طبقه سوم روي کار آیند« )همان ج15: 19(. بدین ترتیب اصل 
دعوت  و صدور انقالب که یكي از مفروضات اساسي اندیشه سیاسي امام خمینی در روابط 
خارجي  با دیگر کشورهاي  اسالمي  است، ارتباط عمیقي  را میان انقالب اسالمي ایران و 
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نهضت هاي اسالمي به وجود مي آورد. ارتباطي که در فرآیند آن، بنیانگذار نهضت دیني 
ایران تالش دارد تا تجربیات عیني و مبارزاتي خویش را همراه با تفكر و باورهاي انقالبي 
و دیني خویش، به پیشگامان جنبش هاي اسالمي و رهایي بخش  انتقال داده و زمینه هاي 

رشد و شكوفایي آن را فراهم سازد )سجادی 1378: 365(.

جنبش های اسالمی
یكي از فرایند تأثیر انقالب اسالمي بر سایر حرکت ها و جنبش هاي اسالمي،  نفوذ اندیشۀ 
امام خمیني است. امام به عنوان یك اصالح گر واقعي و موفق توانست براي اولین بار 
در طي تاریخ اسالمي، یك نهضت اسالمي واقعي را به ثمر برساند و با توسل به مباني 
قوي اسالمي بنیان یك حكومت دیني را بنا نهد. با وجود مشكالت و موانع بسیار باز 
هم اندیشۀ امام خمینی به عنوان یك منبع غني براي حرکت هاي اسالمي همواره مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
بازگشت به اسالم و مبانی اساسی آن در انقالب اسالمی ایران در قانون اساسی 
آن نیز جلوه یافت. بر این اساس طلوع نظام جدیدی در نظام بین الملل تحت عنوان 
»جمهوری اسالمی« نوید بخش بسیاری از جنبش ها و حرکت های اسالمی در سایر 
و  فترت رشد  دوره  به یك  ایران  اسالمی  انقالب  واقع  در  اسالمی گشت.  کشورهای 
خمینی  امام  نگاه  در   .)103  :1374 )موثقی  داد  پایان  اسالمی  نهضت های  گسترش 
جنبش های اسالمی به مثابۀ الگویی در جهت مبارزه با استبداد و استكبار جهانی باشند. 
احیاء و پیاده سازی شریعت اسالم در کشورهای اسالمی از جمله وظایف و رویكردهای 
جنبش های اسالمی است که بابد به آن اهتمام ورزند. بنابراین در قالبی بزرگتر می توان 
گفت که انقالب اسالمی ایران و مبانی آن، تمام جنبش ها و جریان های اسالمی که 

مبارزه با استبداد و استكبار را در دستور کار خود داشتند، در بر می گرفت.

اهمیت انقالب اسالمی ایران و تحوالت جهان عرب
بررسی دیدگاه های امام خمینی نشان از تأثیرگذاری اصول و مبانی بینشی در شكل گیری 
تمامی تحوالت و نگرش به اسالم، انسان و جامعه، تعیین کنندة راهبردهای سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی، نظام اسالمی می باشد. عوامل بینشی از متغیرهای بسیار مهم و تعیین 
کننده در خیزش مسلمین علیه نظام سلطه محسوب می شوند. از دیدگاه امام خمینی 
اسالم فقط منحصر به بخش های اعتقادی نبوده، بلكه در همۀ عرصه های مورد نیاز انسان 
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معاصر ادعای پاسخگویی دارد. علم، فرهنگ، سیاست و اقتصاد، جامعیت اسالم شامل بُعد 
فردی و اجتماعی می باشد )ر.ک: موسوی خمینی 1372: ج6: 200(. امام خمینی به عنوان 
فقیه و اسالم شناس متأخر با توجه به شناخت و تسلط بر مبانی عقلی و نقلی دین اسالم، 
قرائت جدیدی از اسالم ارائه نمود و اسالم را دین و آیینی معرفی کرد که به تمام ابعاد 
وجودی انسان توجه داشته و آنچه که بشر برای نیل به سعادت محتاج آن بوده را ارائه 
کرده است. از دیدگاه امام، اسالم قادر به ایجاد تغییر و تحول همه جانبۀ فردی و اجتماعی 
در بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده و عنصر اسالم به عنوان مهم ترین عامل 

تحول و تغییر و نیز خیزش علیه نظام سلطۀ جهانی محسوب می شود.
ماهیت انقالب اسالمي ایران در اسالمي بودن آن نهفته است. هدف در انقالب اسالمي 
ایران اسالم بود. انقالب اسالمي یعني انقالبي که ماهیت اسالمـي، راه اسالمي و هدف 
اسالمي دارد... به عبارت دیگر اسالم هدف و معیار انقالب است )مطهری 1373: 145(. 
پیروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خمیني و تحت تأثیر آن، جهان اسالم متحول 
شد. یكي از تجلیات این تحول را باید در تغییر کمي و کیفي جنبش هاي اسالمي و 
رهایي بخش جستجو کرد. از نظر کمي، شمار جنبش هاي اسالمي افزایش یافت و از خاور 
دور تا کرانه-هاي اقیانوس اطلس و مغرب اسالمي را در بر گرفت که در این خصوص، 
جنبش هاي رهایي بخش در کشمیر، افغانستان، تونس، الجزایر، آسیاي میانه و کشورهاي 
حوزة خلیج فارس را مي توان نام برد. تغییرات کیفي محسوس تر بود. حرکت هاي ملي، 
مارکسیستي و التقاطي رنگ باخته و تحرکات اسالمي نضج گرفت )سجادی 1378: 377(.

انقالب اسالمي در برهه اي از زمان به وقع پیوست که غرب ادعاي مرگ مذهب 
و ایدئولوژي را مي کرد. حال آنكه انقالب اسالمي این فرضیه را که اومانیسم مي تواند 
در عرصۀ حیات اجتماعي معیار همۀ فعالیت هاي انسان و پاسخگوي همۀ مسائل وي 
باشد، منسوخ کرد. همچنین انقالب اسالمي ایران پایه هاي نظري و عملي سكوالریسم 
را متزلزل کرد. از جمله اقدامات اساسي رهبر انقالب مخالفت جدي و دامنه دار با مسألۀ 

جدایي دین از سیاست بود )مطهری 1373: 41(.
نوع انقالب ایران بیانگر استقرار و تثبیت یك ذهنیت سیاسي اسالمي بود. با استقرار 
جمهوري اسالمي ایران که ماحصل تفكرات سیاسي امام و پشتیباني تودة مردم بوده 
و ریشه در برداشت هاي سیاسي از اسالم داشت، به شكل بي نظیر در مأموریت سیاسي 
به  اسالم گرایي  از  برخاسته  نظام سیاسي  بار یك  نخستین  براي  نهادینه شد.  اسالم 
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گردید  غرب  استراتژیك  متحد  و  غرب گرا  رژیم سكوالر  جایگزین  انقالبي  شیوه هاي 
)محمدی 1384: 32(.

بیشترین تاثیر انقالب اسالمي بر تحوالت جهان عرب را مي توان در زمینۀ فكري و 
فرهنگي و بیداري مسلمانان خالصه کرد. به عبارت دیگر انقالب اسالمي از بُعد ذهني و 
فكري آتش زیر خاکستر نهضت ها را بار دیگر برافروخت. انقالب اسالمي یك حرکت فكري 
قوي را به راه انداخت که نتیجۀ آن گسترش موج اسالم خواهي است. »گسترش امواج 
اسالم خواهي بعد از انقالب اسالمي ایران در مصر، عربستان،  سودان، الجزایر و غیره ثابت 
کرد که انقالب در ایران محصول یك حرکت فكري بسیار قوي در جهان اسالم است و 
مي تواند در همۀ بالد اسالمي تكرار شود. انقالب اسالمي ایران طلیعۀ تحولي بسیار عمیق 
در  جهان اسالم است« )الریجانی 1374: 213(. از سوي دیگر انقالب اسالمي به عنوان یك 
الگوي فكري الهام بخش سایر نهضت ها و حرکت هاي اسالمي قرار گرفت. با توجه به غلبۀ 
مذهب تسنن در کشورهاي اسالمي و نیز جنبش هاي سیاسـي اجتماعي این کشورها این 
نكته حائز اهمیت است که چگونه یك نهضت شیعي )حداقل براي کوتاه مدت( توانست 
چنان موج عظیمي را به پا کند که در پرتو آن سایر تفاوت ها و اختالفات کنار گذاشته شود. 
به هر حال شكي نیست که »انقالب ایران الهام بخش اقدامات انقالبي گروه هاي بنیادگرایي 

سني در جهان عرب شد و به آن نیروي محرکه بخشید« )دکمجیان 1377: 11-12(.
انقالب اسالمي در دیگر دولت هاي مسلمان به شـرایط  بازتاب هاي  به طور کلي 

خـاص آن کشور و یا منطقه بستگي داشته است.
اسالم  جهان  در  ایران  اسالمی  انقالب  بازتاب  پیسكاتوری،  و  اسپوزیتو  نظر  طبق 
چهار شكل داشته است: نخست، در دو کشور )لبنان و بحرین( دخالت ایران ملموس 
و چشم گیر بوده است؛ دوم، در تعداد بیشتری از کشورها الگوی ایران و تشویق های این 
کشور جریان های سیاسی اسالمی پیشین را تقویت کرده و شتاب بیشتری بخشیده است 
)مصر، تونس، نیجریه، اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی، پاکستان و فیلیپین(؛ سوم، 
ایران نقش عام تری در برانگیختن ایدئولوژی و تفكر سیاسی اسالمی ایفا کرده است )مصر، 
سودان، مالزي و اندونزي(؛ چهارم، الگو و فعالیت های ایران دلیل و بهانۀ الزم را فراهم 
آورده است تا بعضی حكومت ها )عراق، مصر، تونس و اندونزي( جنبش هاي اسالم گراي 
مخالف را مهار و سرکوب کنند )اسپوزیتو و پیسكاتوری 1382: 331-330(. بنابراین، بحث 
بر سر موجي است که به عنوان نتیجه انقالب اسالمي به یك اندازه روي شیعیان در خاور 
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نزدیك مؤثر بوده است )رایت 1372: 33-17(. انقالب ایران عامل واسطي بود که قضیۀ 
سیاست هاي اسالمي را به مرکز تفكر سیاسي جهان هدایت کرد. با توجه به این نكته، 
انقالب دو تأثیر جداگانه بر جاي گذاشت که به طور کلي نباید آنها را با هم مخلوط کرد:

الف( چهره انقالب اسالمي در ایران براي بقیه جهان اعم از شیعه و سني و غیرمسلمان 
جذابیت الزم را نداشته است. فقط با تعدیل و ثبت موفقیت در سیاست هاي داخلي 
است که رهیافت ایران مي تواند در دیگر نقاط جهان نیز ارتعاشاتي ایجاد کند. همۀ اهل 
تسنن و حتي بعضي از شیعیان بر این نظرند که امام خمیني با به دست گرفتن تمامي 
قدرت به عنوان ولي فقیه، اقدامي بدعت گذارانه کرده است. شیعیان به عنوان یك فرقه 
بیشترین تنفر اهل تسننی را که در جوار آنها زندگي مي کنند برمي انگیزند. لذا اغلب آنها 
شیعیان را مرجعي براي تقلید نمي شمارند و اغلب اعراب اصوالً  ایرانیان را دوست ندارند. 
ب( اما تأثیر نمایشي انقالب عمیق بوده است. حتي کساني که کوچك ترین عالقه اي به 
بستن چمدان خود و راهي شدن به تهران نداشتند، تحت تأثیر قدرت انقالب قرار گرفتند. 
آیت اهلل خمینی باید درست عمل کرده باشد که توانسته شاه را با تمام قدرتش و حمایت 
امریكا سرنگون کند و در این فرایند ایاالت متحده را نیز تحقیر و اخراج کند. براي همۀ 
کساني که خواهان تشكیل حكومت اسالمي در کشور خود هستند آیت اهلل خمیني به 
دلیل موفقیتش یك الگوي اجتناب ناپذیر ایدئولوژي و انقالب است... تأثیر نمایشي انقالب 
در خلیج فارس، در نخستین سال پس از انقالب بسیار زیاد بود. با بروز ناآرامي و طغیان در 
میان شیعیان کویت، بحرین و عربستان سعودي اسالم بار دیگر وارد فرایند سیاسي شد و 

این جنبش از همان آغاز شكل سیاسي به خود گرفت« )فولر 1377: 87(.
امام خمینی همواره کوشید تا روند تحول اجتماعی و تأثیرگذاری اسالم اصیل بر 
روند زندگی مسلمین را گوشزد کند تا بتواند گوشه هایی از اسالم تحول آفرین را به 
امت اسالمی نشان دهد. تحول آفرینی اسالم، موجب پیشرفت همزمان مادی و معنوی 
اجتماع بشری و موجب تكامل اجتماعی می شود که موانع و مشكالت اجتماعی را از 
میان خواهد برد. راهبردهای امام خمینی در بیداری مسلمانان و خیزش علیه نظام 

سلطه را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:
1. احیای اسالم به عنوان مكتب جامع و جهانی )احیای اسالم سیاسی(؛

2. زیر سؤال بردن اندیشۀ جدایی دین از سیاست؛
3. تأکید بر وحدت مسلمانان و تشكیل امت واحدة اسالمی؛
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4. مقابله با رژیم صهیونیستی و سیاست های جنگ طلبانۀ این رژیم؛
5. حمایت و پشتیبانی معنوی از صدور انقالب )تحول و بیداری سایر ملت ها(.

بر این اساس تأثیر انقالب اسالمي بر جنبش هاي اسالمي معاصر را به دو شیوه ذکر 
کرد: شیوة مستقیم و ایجادي و شیوة غیرمستقیم و ایجابي. در نوع اول انقالب باعث ایجاد 
یك سري حرکت ها و جنبش هاي سازمان یافته و غیر سازمان یافته در دیگر کشورهاي 
اسالمي شد. اما در نوع دوم، جنبش ها از پیش از انقالب ریشه و فعالیت داشتند، اما با وقوع 
انقالب و تأثیرپذیری از آن گسترش یافتند. به عبارت دیگر وقوع انقالب اسالمي آنها را 
وابسته  نكرد، بلكه متأثر ساخت؛ حال آنكه در نوع اول جنبش هاي مذکور وابسته به انقالب 

بودند و هستي و تداوم حیات خود را مدیون انقالب و حمایت هاي انقالب مي دانستند. 

عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری جنبش های اسالمی از امام خمینی
در زمینۀ الگوي تأثیرپذیري جنبش های اسالمي مردم منطقه از رهبري انقالب ایران 

اشتراکات ایدئولوژیك و موقعیت منطقه اي تأثیر بسزایی داشته اند.
اشتراکات ایدئولوژیك

در تاریخ خاورمیانه جنبش هاي متعددي براساس تفكرات اسالمي شكل گرفته اند، تمامي 
این جنبش ها یا مبتنی بر پایۀ برداشت هاي افراطي از اسالم )وهابیت، سلفي گري( و 
یا براساس نوعي مداراجویي و اصالح طلبي استوار بوده اند. به جرأت می توان گفت در 
تاریخ معاصر خاورمیانه تا پیش از انقالب اسالمی هیچ جنبشي روي نداده بود که پایۀ 
آن براساس اسالم سیاسي مبتني بر تفكر شیعه شكل گرفته باشد. مسألۀ حكومت 
به طور  امام دوازدهم مي باشد که  از غیبت  از مسائل مهم شیعه پس  اسالمي یكي 
ارگانیكي با مسألۀ اعتراض و حق شورش پیوند دارد. اعتقاد شیعه مبني بر نامشروع 
بودن همۀ حكومت هاي دنیوي، مسألۀ رفتار و برخورد با اینگونه حكومت ها را در پرده اي 
از ابهام قرار داده بود. در طول زمان، علما اگر چه رسماً حكومت را به رسمیت شناختند 
)از دوران صفویه(، اما به طور کامل نواهاي مختلف به خاموشي نگرائید تا اینكه در نیمۀ 
دوم قرن بیستم مسألۀ حكومت اسالمي با والیت فقها را جدي گرفتند. بر این اساس بر 
مردم فرض بود که علیه حكومت نامشروع و ظالم به پا خیزند و مقدمات برپایي حكومت 
اسالمي را فراهم نمایند. دعوي حاکمیت علما، فقها و حكومت اسالمي جاي هیچ گونه 
مصالحه و حتي فرصتي را براي اصالح حكومت ها باقي نگذاشت. مشارح این نظریات در 

ایران امام خمیني بود )برآهویی 1371: 199(.



  123

ب
عر

ن 
ها

 ج
ت

وال
تح

 و 
مي

ــا
اس

ي 
ها

ش 
جنب

بر 
ي 

مين
 خ

ام
 ام

اي
ه ه

دگا
 دي

ير
تأث

موقعیت منطقه اي
منطقۀ خاورمیانه همیشه در کانون توجهات قرار داشته است. با نگاهي به تاریخ معاصر 
این  ژئواستراتژیك  و  ژئوپولیتیك  موقعیت خاص  به علت  در مي یابیم که  خاورمیانه 
منطقه و همچنین منابع عظیم انرژي، این منطقه صحنۀ چالش هاي فراواني بوده است 
و قدرت هاي بزرگ بر سر دستیابي و تسلط بر منطقه با یكدیگر به شدت مجادله و 
منازعه داشتند. پیروزي انقالب اسالمي در ایران و استقرار جمهوری اسالمی مبتنی بر 
مذهب شیعی، موقعیت شیعیان را در این منطقه به شدت ارتقا داد و سبب شد شیعیان 
به وزنۀ تأثیرگذار در معادالت این منطقه تبدیل گردند. رهبران جنبش های اسالمي 
منطقه، روند تحوالت انقالب اسالمی ایران )به خصوص مشي و عملكرد در رهبري آن( 
را به دقت زیر نظر داشتند و با الگوبرداري از آن درصدد تشكیل حكومت های اسالمی 

در منطقه بودند تا نقش و جایگاه مسلمانان در این منطقه بیش از پیش ارتقا یابد. 

تحوالت جهان عرب و سیاست های جمهوری اسالمی ایران
ایران حائز  برای  »ارزش ها2«،  بعد  از  »منافع1« هم  بعد  از  تحوالت جهان عرب، هم 
اهمیت است. از لحاظ منافع، مسائل عمدتاً بر محور جابجایی حكومت ها و تأثیرات آن 
بر روابط دوجانبه و ثبات منطقه ای، معادالت مربوط به توازن قدرت و نقش بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای و به طور کلی منافع اقتصادی و سیاسی قرار دارد. از لحاظ 
ارزش ها هم این تحوالت به لحاظ پیروی از شعارهای انقالب اسالمی، عمدتاً بر محور 
حمایت از جنبش های مردمی، مبارزه با نقش بیگانگان در منطقه و تحقق »وحدت 
اسالمی«، حائز اهمیت است. از آغاز بروز این تحوالت، تالش اصلی سیاست خارجی 
ایران، چگونگی برقراری تعادل بین تأمین »منافع« و پیگیری خواسته های »ارزشی« 

بوده است )برزگر 1390: 1-2(.
جمهوری اسالمی در تحلیلی بنیادی، تحوالت اخیر جهان عرب را ناشی از بیداری 
اسالمی می داند؛ وقتی این تحوالت را بیداری اسالمی نامیده می شود این ایده را مفروض 
تلقی می کنیم که این تحوالت استمرار انقالبی است که سه دهه پیش در ایران رخ داد 
و به شكل گیری حكومتی بر مبنای ارزش های اسالمی منجر شد. به تعبیر دیگر تصور 
ما این است که ملت های عربی که علیه نظام های خودکامه، استبدادی و نوعاً حكام 

1. interests 
2. values 
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مادام العمر و موروثی قیام کرده اند، دنباله روی انقالب اسالمی ایران و در پی بنا نهادن 
حكومتی بر مبنای ارزش های اسالمی هستند. 

عده ای از تحلیل گران این جنبش ها را انقالب نان نامیده اند که البته منظور، قیام علیه 
فقر، بیكاری، نابرابری های اجتماعی، فساد و تبعیض بوده است. خصوصاً این که این حرکت 
با خودسوزی محمد بوعزیزی جوان تونسی شروع شد که در اعتراض به بیكاری و مشكل 
اشتغال دست به این کار زد. بنابراین ماهیت این اعتراضات مذهبی نبود. یعنی مردم به 
اینكه مثاًل در مساجد نمی توانند نماز بخوانند، یا نمی توانند اعمال و مناسك مذهبی خود 
را به جای بیاورند معترض نبودند بلكه در اعتراض به بیكاری و برخوردهای تحقیرآمیز 
این حكومت ها بود که دست به تظاهرات می زدند. اکنون نیز رهبران این انقالب ها در پی 
تأسیس نظام دموکراتیكی مبتنی بر ارزش های انسانی، حقوق بشر و آزادی های سیاسی، 
اجتماعی هستند. واضح است که این سخن نافی نقش اسالم در حیات سیاسی این 
کشورها نیست و قطعاً ارزش های متعالی اسالمی مورد توجه قرار حاکمان جدید قرار 
خواهد گرفت، ولی نه بر اساس برداشت های شخصی افراد بلكه بر اساس خرد جمعی و 

مبتی بر حقوق و آزادی های اساسی که انگاره اصلی اسالم در ادارة کشور است.
در حالی که امریكا به علت دید ویژه خود دربارة تحوالت جهان عرب، عنوان »بهار 
عربی« را برای آن برگزیده است. هیچ کدام از این دو موضوع اشتباه نیستند. واقعیت 

دوگانه از دید صاحبان نظر است. بهار عربی واژه ای بسیار فریب دهنده است.
مقامات جمهوری اسالمی ایران تحوالت جهان عرب )به استثنای سوریه( را متأثر از 
انقالب اسالمی 1979 می دانند. در حقیقت این انقالب در نتیجه به عنوان مظهر بیداری 
اسالمی عرب دیده می شود. امت مسلمان بر محور همان ارزش هایی است که هدایت 

انقالب ایران بر آن قرار داشت، یعنی: 
- سرنگونی »ظالم« و »عوامل غرب«؛ 
- دشمنی نسبت به آمریكا و اسرائیل؛ 

- حمایت از اقشار آسیب پذیر و زیر ظلم در برابر »استكبار« قدرت های هژمونیك 
جهانی.

.)Bakir 2011: 2( کمك به ظهور خاورمیانه اسالمی -
این  در  حاکم  گفتمان هاي  می دهد  نشان  عرب،  جهان  در  سال 2011  تحوالت 
جوامع قادر به ارائه پاسخ هاي منطقی و متقاعدکننده به مسائل جامعه و پرسش هاي 
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دیگر گفتمان ها نیستند و زمان تحول در گفتمان ها و چهارچوب هاي مفهومی فرارسیده 
است. جهان عرب دچار بحران عمیق هویتی شده و آشوب هاي اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادي، این جوامع را در برگرفته است )یزدان فام 1390: 57(.
سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران عرصه تعامل واقع گرایي و آرمان گرایي و در 
اصل شاهد تناوب و نوسان بین این دو رویكرد بوده است. دلیل این امر نیز بر اثر اهمیت 
واالي محیط داخلي در مقایسه با متغیرهاي خارجي و بسته به عقاید، ویژگي ها و شیوه 
اداره دستگاه دیپلماسي و رویكرد دولت مردان نسبت به تحوالت نظام بین الملل بوده 
است. تحوالتی که پس از 11 سپتامبر رخ داد مانند جنگ افغانستان و عراق، و همچنین 
دنبال نمودن سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی از سوی غرب، وضعیت ایران را در 
منطقه خاورمیانه با چالش های اساسی روبرو کرد. اکثر کشورهای عربی و غیرعربی منطقه 
از ایران قدرتمند استقبال نمی نمایند زیرا آن را در نقطۀ مقابل امنیت و منافع ملی خود 
قلمداد می کنند. تبلیغات سوء غرب علیه برنامه هسته ای ایران، دولت مردان داخلی را به 
ناچار در برابر گزاره هایی قرار داده است که باید رفع اتهام شود. در واقع بخش قابل توجهی 
از انرژی دستگاه دیپلماسی ایران صرف رفع سوء تبلیغات، سوء برداشت ها و سوء تفاهمات 
میان ایران و کشورهای منطقه می گردد. کوچكترین رفتار تحریك آمیز سیاستمداران 
ایرانی تعبیر سوء می شود و با قدرت رسانه ای غرب تبدیل به معضلی برای دستگاه سیاست 

خارجی ایران می گردد.
در کل تحوالت جهان عرب ضمن اینكه نقش و نفوذ منطقه ای ایران را افزایش داده 
است، به همان اندازه بر حساسیت کشورهای منطقه از اهداف حضور ایران در این تحوالت، 
افزوده است. یك دیپلماسی فعال باید به گونه ای تنظیم شود که شائبه هرگونه دخالت 
در مسائل داخلی کشورهای منطقه که می تواند منجر به تیرگی روابط در سطح دولت ها 
و همچنین جریحه دار شدن احساسات ملی و مردمی در این کشورها شود را رفع کند. 
سیاست ایران می تواند در مورد هر کشور عرب، با توجه به حساسیت ها و درجه اهمیت 
در روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای، ویژگی خاص خود را داشته باشد. در مورد مصر، به 
دلیل اهمیت نقش این کشور در معادالت منطقه ای، سیاست ایران اگر مبتنی بر اولویت 
بر منافع و بهبود روابط دوجانبه باشد، نتایج ملموس-تری کسب می گردد. در مورد سوریه 
نیز، ایران می تواند سیاست واقع گرایانه مبتنی بر تأمین منافع استراتژیك خود را داشته 

باشد و مواضع خود را بر اساس واقعیت های موجود جامعه سوریه تنظیم کند. 
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موانع و محدودیت های پیاده سازی افکار امام خمینی در جهان اسالم
محدودیت های داخلی

محدودیت های داخلی پیاده سازی افكار امام خمینی در جهان اسالم را می توان به 
دو دستۀ کلی تقسیم نمود:

شور انقالبی و القای ناصحیح تفكرات امام خمینی: صدور انقالب به نوعی از ویژگی های 
هر انقالبی است. رهبری انقالب نیز از ارکان الزم هر انقالبی محسوب می شود. بنابراین در 
این راستا درست القا نمودن پیام ها، آموزه ها و ارزش های رهبری نقش مهمی در صدور 
انقالب دارد. در انقالب اسالمی ایران نیز آموزه ها و ارزش های رهبر انقالب به درستی 
ایشان  اندیشه های  پیام گیران  به تبع آن  بود ولی مروّجین و  ایشان  بیانگر شخصیت 
دچار بدفهمی گردیدند. بنابراین ما در بیشتر جنبش ها و جریان های اسالمی مشاهده 
می نماییم که افكار شخصیت های دیگر انقالب همچون علی شریعتی و مطهری بیشتر 
رسوخ نموده است. نتیجۀ این برداشت ناصحیح باعث گردید که آموزه های امام خمینی به 
عنوان افكار رادیكالی اسالمی نمود  یابد و اندیشه های شریعتی، مطهری و غیره به صورت 
معتدل تر جلوه  نماید. دلیل اصلی چنین القائاتی به عملكرد شخصیت های انقالبی تندرو 
باز می گردد که با منتسب نمودن عملكرد تندروانه خود به اندیشه های امام خمینی، 
زمینه را برای برداشت های غلط جریان ها و جنبش های اسالمی از اندیشه های امام فراهم 
می نمودند. برخي از شعارها و پیام هاي انقالب اسالمي، مثل این سخن امام خمینی 
»نهضت ما دارد توسعه پیدا مي کند و مي رود توي ملتها...« از سوي برخي شخصیت های 
تندروی انقالب و دشمنان انقالب به منزلۀ قصد ایران براي مداخله در سایر کشورها و 
براندازي نظام هاي سیاسي آنها تلقي شد. در حالي که »معناي صدور انقالب ما، این است 
که همۀ ملتها بیدار شوند و همۀ دولتها بیدار بشوند، و خودشان را از این گرفتاري هایي 

که دارند نجات بدهند« )موسوی خمینی 1372 ج13: 123(.
عملكرد نامناسب مقامات جمهوری اسالمی و فراموش کردن افكار بنیادین امام 
خمینی: محدودیت داخلی دیگری که مانع از پیاده سازی صحیح و کامل اندیشه های 
امام در جوامع اسالمی گردید، به عملكرد برخی مقامات نظام پس از رحلت ایشان 
بازمی گردد. رحلت امام خمینی مصادف با برخی تحوالت مهم، از جمله پایان جنگ 
تحمیلی بود که ضرورت بازسازی خسارات ناشی از آن را ایجاب می نمود. بنابراین این 
مهم در دولت سازندگی دنبال گردید و بنا به نظر دولت وقت الزمۀ چنین امری ایجاد 
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فضای اقتصادی باز و لیبرال بود. اعمال چنین سیاستی بی شك منتهی به افزایش روح 
سرمایه داری، اختالف طبقاتی، خصوصی سازی و... می شود که با آموزه های بنیادین امام 
در خصوص عدالت طلبی، حمایت از مستضعفین، استكبارستیزی، مبارزه با سرمایه داری 
و... در تناقض قرار داشت. شاید در آن برهۀ زمانی هر دولتی بر سر کار می بود اقدامات 
دولت سازندگی را انجام می داد، ولی به هر ترتیب پیاده سازی افكار اقتصاد لیبرالی مانع 
جدی در برابر ادامۀ رشد آموزه های بنیادین امام خمینی در میان جنبش ها و گروه های 

اسالمی گردید.

محدودیت جهان اسالم
محدودیت های ایجاد شده از سوی جهان اسالم برای پیاده سازی افكار امام خمینی در 
میان جنبش ها و گروه های اسالمی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود، گرچه در 

دل آن، تقسیم بندی های دیگری نیز می توان ارائه داشت:
وجود مذاهب شیعه و سني در اسالم: نوعي معارضۀ تاریخي بین شیعه و سني 
وجود داشته و دارد. البته تضاد تسنن وهابي با انقالب اسالمي بیشتر است و حتي 
تسنن متأثر از تصوف نیز تضاد کمتري با شیعه دارد و سپاه صحابه در پاکستان، طالبان 
در افغانستان از مصادیق بارز مخالفین تشیع در جهان اسالم اند. به هر روي، علي رغم 
وحدت خواهي و وحدت طلبي انقالب ایران، تضاد اهل سنت با شیعه، به کلي از بین 
نرفته است )جعفریان 1378: 243(. این اختالفات سبب خواهد شد در جوامع تندروی 
سنی مذهب و یا در جوامع اسالمی که تندروهای سنی حكومت را در دست دارند، امام 
خمینی به جای رهبری اسالمی، به عنوان رهبری شیعی معرفی گردد. بی تردید چنین 
تبلیغاتی محذوراتی را در پیاده سازی افكار امام در این جوامع ایجاد نمود، گرچه در 

بسیاری موارد آموزه های امام بر آزاداندیشان مؤثر افتاد.
عرب و عجم: امویان، عباسیان و نیز عثمانیان و صفویان، به نوعي معارضۀ عرب و 
عجم را دامن زدند و حتي جنگ عراق علیه ایران به عنوان جنگ قادسیه )مهم ترین 
ایرانیان و اعراب توجیه مي شد. به هر روي،  جنگ بین مسلمانان و ساسانیان( بین 
آنان ایرانیان را مجوس مي دانستند، و بر این اساس اعراب را برابر با اسالم و ایرانیان را 
مخالف با آن مي دیدند، این نحوة اندیشیدن، هم اینك نیز کم و بیش وجود دارد. چنین 
تمیزگذاری مطمئناً باعث ایجاد مرزبندی هایی برای انقالب اسالمی می گردد و به تبع 

آن رهبری انقالب نیز به عنوان رهبر انقالبی »ایرانی« و نه اسالمی معرفی می شود.



  128

98
ن 

ستا
زم

 | 2
ة 2

مار
 ش

م |
سال

ر ا
ی د

اس
سی

شة 
دی

ه ان
نام

صل
ف

محدودیت های ساختاری نظام بین الملل
فروپاشی نظام دوقطبی و پیروز بیرون آمدن ایاالت متحده از جنگ سرد ساختار نظام 
بین الملل را دچار تحول نمود. »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« به عنوان یكی 
از شعارهای اصلی انقالب اسالمی و رهبر انقالب اسالمی ایران در دوران نظام دوقطبی 
این شعار  تأثیر  از  تا حدودی  بین رفتن نظام دو قطبی  از  یافت. در حالی که  نمود 
آنان  مبارزات  نحوة  و  اسالم  از  رادیكال  برداشت  تبلیغات قدرت هژمون،  با  و  کاست 
فضای  در چنین  گردید.  معرفی  لیبرالیسم  نظام  اصلی  عنوان دشمن  به  )تروریسم( 
تبلیغاتی، انقالب اسالمی ایران نیز به عنوان برداشتی رادیكال از اسالم و یا حداقل 
مدافع جدی جنبش های رادیكالی در دنیا به حساب آمد. بدون شك فضای تبلیغاتی 
ضد انقالب اسالمی، محدودیت هایی را برای پیاده سازی صحیح افكار و آموزه های امام 

خمینی ایجاد می نماید.

نتیجه گیری
بیشتر انقالب هاي ناب و واقعي، حامل بذرهاي یك ایدة جدید هستند که از شرایط 
محلي و منطقه اي فراتر رفته و بعد از ریشه یابي رشد مي نمایند. از سوي دیگر اثرات 
سیاسي و اجتماعي انقالب ها در طي سال ها ارزیابي نمي شود بلكه در طي نسل ها و 

حتي قرن ها باید مورد تدقیق قرار گیرد.
از  بسیاری  در  خمیني ،  امام  ایدئولوژي  و  اسالمی  انقالب  موفقیت هاي  نفوذ 
کشورهای اسالمی با پافشاري موفقیت آمیز بر »اسالم مردمي« قویاً احساس مي شد. 
آرا و افكار امام خمیني نقش بسزایي در صدور ارزش هاي انقالب اسالمي به خارج 
اسالمي  انقالب  و  ایران  که  است  مطرح  تردید  این  امروز  داشته،  ایران  مرزهاي  از 
دیگر در پي صدور انقالب نیست و از اصول و ارزش هاي انقالبي خود دست برداشته 
است؛ اما صحیح تر آن است که بگوییم ایران از اصول اولیۀ خود دست برنداشته و 
صدور انقالب منسوخ نشده، بلكه طي ادوار مختلف شكل صدور انقالب تغییر کرده 
است. گرچه تجربۀ انقالب اسالمی در ایران در هیچ یك از کشورهای اسالمی روی 
نداد، اما نمی توان تأثیر انقالب اسالمی بر ملت های منطقه را که منجر به تحوالت از 
سال 2010 به این سو در این کشورها شد نادیده انگاشت. نگاه بیناذهنی مشترک 
)دیكتاتورستیزی، ظلم ستیزی، استكبارستیزی، استقالل خواهی و...( میان ملت های 



  129

ب
عر

ن 
ها

 ج
ت

وال
تح

 و 
مي

ــا
اس

ي 
ها

ش 
جنب

بر 
ي 

مين
 خ

ام
 ام

اي
ه ه

دگا
 دي

ير
تأث

از اندیشه و آرمان های امام خمینی، تحوالتی را رقم زد که خواست  منطقه، متأثر 
واقعی مردم منطقۀ خاورمیانه را بیش از پیش نمایان ساخت. خارج کردن تحوالت از 
مسیر واقعی و ادامۀ مقابله با خواست واقعی ملت ها از جمله در سوریه، یمن و بحرین 
سرانجامی جز مقابله و مبارزه با دولت های بیگانه و زورگو نخواهد داشت و در این 
میان اندیشه های پویا و ظلم ستیز همچون اندیشه های امام خمینی به راه و مسیر 

خود ادامه خواهند داد.
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