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چکیده
یکی از مسائل مهم انقالبهما ،مسملل تعاممل بما محمی بینالمللمی اسمت .بما توجم بم اینکم در همم
انقالبهای بزرگ ک داعی جهانشمولی دارند ،انقالبیون براین باور هستند ک اصمو انقمالب بمرای دیگمر
جوامع کاربرد دارد و این امر مسلل صدور انقالب را بعد از پیروزی انقالبهما بم وجمود ممیآورد .انقمالب
اسالمی ایران یکی از انقالبهای بزرگ در جهان معاصر است ک با توج ب ماهیت خود ،موضمو صمدور
انقالب در آن از همان ابتدا مورد توج قرار گرفت .صدور انقالب اسالمی با تأکید بر جهانیبودن و تعریفی
جهانشمو از رسالتهای انقالبی خود ،فضای مشخصی از صدور انقالب اسالمی را در ده شصت ترسی

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

نمود .رهبری کاریزماتیک امام خمینی و تأثیر اندیش های ایشان در ساختار کلی سیاست خارجی جمهموری
اسالمی مسلل صدور انقالب اسالمی ایران را تحت تأثیر قرار داد .غلبم آرمانهمای ایمدئولوکیک ،محموری
منبعث از بنیانهای جهانشمو اسالمی در مسلل صدور انقالب ،باعث ب حاشی رفتن مفاهی نمژادی و ملمی
در شکلبندی غالب صمدور انقمالب در ده سما اوایمل انقمالب گردیمد .ایمن مقالم تمالش دارد تما جایگماه
ملیگرایی و مفاهی ملی را در گفتمان مسل صدور انقالب اسالمی در ده شصت بررسمی نمایمدد در ایمن
راستا مسللة صدور انقالب را در ده  1360از منظر شخصیتهای انقالبی مورد بررسی قرار خواهد داد.
واژگانکلیدی :ایدئولوکیگرایی ،صدور انقالب ،ملیگرایی ،انقالب اسالمی.
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طرح مسئله

پیروزی انقالب اسالمی ب رهبری امام خمینی و ماهیت اسالم سیاسمی انقمالب ایمران ،تمأثیر
بسیاری در شکلگیری مفهوم صمدور انقمالب اسمالمی بما ماهیمت ایمدئولوکیک دارد .ایمن
رویکرد در تمامی ده شصت ب عنوان رویکرد غالب در سماختار رسممی سیاسمت خمارجی
ایران تثبیت گردید .تأثیر اندیش فقهی امام خمینمی در گفتممان مسمل ایمدئولوکیک محمور
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

صدور انقالبی باعث گردید تا رسالت صدور انقالب با اهداف رهایی تمامی جامعم بشمری
از زیر ظل استکبار و ترسی یک دوگان ست و سمتمگر یما ظمال و مظلموم تعریمد گمردد.
رخداد جنگ تحمیلی و کمکهای قدرتهای غربی و شرقی ب حزب بعمث در جلموگیری
از صدور ارزشهای انقالب اسالمی ،نقش مهمی در تشدید شمدن و مسمل شمدن رویکمرد
ایدئولوکیک محور داشت است.
در طو جنگ تحمیلی ک تقریباً تمامی ده شصت را تحت تأثیر خمود قمرار داده بمود،
امام خمینی این جنگ را ،جنگی فراملی و بزرگتر از نمزا بمین دو کشمور میدانسمت و از
این جنگ ب جنگ اسالم با کفار و جنگ مظلموم بما ظمال تعبیمر کردنمدد (خمینمی:1389 ،
146د همچنین ر .ک خمینی)183-181 :1389 ،د لذا شاخصهای صدور انقالب با محتوای
دفا مقدس هماهنگ گردید .رویکرد جهانی و فراملی صدور انقالب با استفاده حمداکثری
از مضامین وحمدتبخش بمین مسملمانان در سماختار سیاسمی قمرار گرفمت کم از مه تمرین
ویژگیهای صدور انقالب در ساختار سیاسی _ ایدئولوکیک برآمده از انقالب بوده است.
بمما پایممان جنممگ تحمیلممی و رحلممت امممام خمینممی در سمما های پایممانی دهمم شصممت،
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رویکردهای دیگری از صدور انقالب ک در آن مفاهی ملی مد نظر بود ،ممورد توجم قمرار
گرفت .الگوسازی سماختار انقالبمی بمرای پمذیرش در بمین ملتهما مه تمرین شاخصم ایمن
رویکرد بود ک روند ،زمین ها و علل این تحو در ساحت صمدور انقمالب در دهم شصمت
امری مه و قابل تأمل است.

این مقال درصدد است تا ب این پرسش پاسمخ دهمد کم ملیگرایمی در دهسما نخسمت
انقالب چ جایگاهی در رویکرد صدور انقالب داشت  ،چ تحوالتی را پشت سر گذاشمت و
در مقابل عوامل مختلد بیرونی و درونی تأثیرگذار بر انقمالب ،چم ترموراتی را پشمت سمر
گذاشت است؟

آشوری مفهوم صدور انقالب را مجموع اقمداماتی میدانمد کم حکوممت پیمروز شمده در
یک انقالب برای ترویج شکل مشاب آن ب خارج انجام میدهد و نسخ صادر شده ب عنوان
یک نمون جهانی ب تمام دنیا عرض میگردد (آشوری .)131:1387صدور انقمالب بم ایمن
معناست ک انقالبیون تالش میکنند اهداف و رسالتهای انقالب خود را ب فعلیت برسمانند
و انقالب خود را ب عنوان نمون ای ایدهآ برای سایرین عرض نماینمد .بم اینترتیب صمدور
انقالب درواقع نقر عرفی است ک انتشار تمامی پیامهای انقالب را میسر میکند (کریمی:
 .)49 :1390بنابراین ،مفهوم «صدور انقالب» در این پژوهش اقمدام و سیاسمتی اسمت کم از
طرف دستاندرکاران انقالب برای تأثیرگمذاری در سمایر جواممع اتخمای میگمردد .معمانی
مختلفی از این مفهوم را میتوان در انقالبهای مختلد مموردنظر قمرار داد کم عبارتنمد از:
آگاهی بخشی ب سایر مردمان در جوامع مختلد ،رهایی بخشی و کسب آزادی برای سمایر
جوامع ،ایجاد انقالبهای پیدرپی جهمت رسمیدن بم همدف مموردنظر ،اشماع و گسمترش
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صدور انقالب

آموزههای انقالبی موردنظر در دیگر گروهها ب شکلها و روشهای مختلمد (فیروزآبمادی
و رادفر .)61 :1389 ،ب اینترتیب در این پژوهش با توج ب اهداف تعیینشمده ،ایمن مفهموم
از صدور انقالب موردنظر است.
31

مبانی ایدئولوژیکی صدور انقالب در ایران

ب طورکلی ادیان ،حاممل پیامهمایی فراملمی و مخاطبمانی فراتمر از مرزهمای مرسموم اممروزی
کشورها هستند .ب همین خاطر ،اغلب جوامع ،دین را منبع سمعادت و خوشمبختی را در پنماه
آن ممکن دانست اند .ازاینرو ،دین هممواره ب مثابم اهرممی قموی تلقمی شمده کم از تضمییع
حقمموق محرومممان جلمموگیری خواهممد کممرد .همچنممین بمم بمماور پیممروان دینممی ،در دیممن،
دستورالعملهای فرهنگی خاصی اعما شده است ک موجب حفظ حقوق انسانی و اجمرای
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

بایممدها و نبایممدهای اخالقممی میشممود (عیوضممی .)69: 1382 ،از آنجممایی کم عنصممر دیممن و
مممذهب در انقممالب اسممالمی ایممران جایگمماه واالیممی دارد و در ایممن راسممتا ،توانسممت بسممتر
گستردهای برای طرح و تحقق آرمانهای صدور انقمالب در انقمالب اسمالمی ایمران باشمد،
بنابراین انقالب اسالمی ایران ک در بستری دینی قابل بررسی است ،اسمالم را الگموی خمود
معرفی ممیکنمد و در چمارچوب آن ،بم انسمان و جهمان پیراممون آن مینگمردد لمذا اسماس
ایدههای انقالب اسالمی را میتوان در یک بستر مذهبی ب نام اسالم شمیعی واکماوی کمرد.
مذهبی ک حمداقل از زممان قمدرت گیمری صمفوی در ایمران هممواره حمافظ هویمت ملمی،
استقال و حامی بسیج مردمی تلقی میشده است (اسپوزیتو.)113 :1392 ،
مبانی اعتقادی انقالب اسالمی ،ایدئولوکیک و آرمانگرایان بود و با این شعار ک اسالم
مرز نمیشناسد ،رسالت خود را جهانی قلمداد میکرد و ب دنبا گسترش ایدههای انقالبمی
حرکت میکرد (یزدانی و خجست  .)63 :1391 ،انقالب اسالمی ایمران مخاطبمان خمود را نم
تنها ملت ایران ،بلک تمام ملل جهان قرار میداد .همانگون ک انقالبهای بزرگ با جهمان
وطن گرایی خود نخست ب آرمانها و اهداف خویش ابعاد و مضامین جهمانی میبخشمند و
سپس با نفی ناسیونالیس و ملیگرایی ،مخاطبان خمود را ممردم سراسمر زممین ممیپندارنمد و
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حکومت برخاست از این انقالبها ،در تنظمی و اجمرای راهبردهما و سیاسمت گمذاری همای
کالن خود ،عرص ای فراملی و جهانی را مدنظر قرار میدهند (محمدی .)78: 1385 ،ب نظمر
میرسد بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران نیز این شاخص ماهیتی انقمالب اسمالمی بمر
تمام سماختار و نهادهمای برآممده از آن نیمز تمأثیری مسمتقی داشمت و توانسمت رویکردهما و

شکلبندیهای موجود در ساختار سیاسی انقالب اسالمی را بما ایمن ماهیمت جهانشممولی و
فرامرزی ترسی نماید .بر همین اساس و با توج ب این وج مه و قابل توج انقالب مسمللة
صدور انقمالب بم عنوان یکمی از چالشمیتمرین موضموعات در عرصم بینالمللمی ،موضمو
پژوهش بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان بوده است.
پیشینة پژوهش

پژوهشی ب صورت مستقل در باب مسللة ملیگرایمی در صمدور انقمالب در دهم شصمت بما
توج ب تحوالتی ک ب حاشی رفتن آن کمک کرده باشد ،نپرداخت است .در ییل بم چنمد
نمون از آنها ک ب صورت کلی ب مسمللة صمدور انقمالب اسمالمی پرداخت انمد ،ب صمورت
تیتروار اشاره میگردد:
 فرزنممدی اردکممانی ،عباسممعلی« )1386 ( .مبممانی نظممری صممدور انقممالب از منظممر امممامخمینی» ،پژوهشنامه متین ،شماره  ،36صص.181-200
 پروان  ،محمود« )1388( .صمدور انقمالبد بم مثابمة نقشمة راه جهمانگرایی در اندیشمةسیاسی امام خمینی» ،فصلنامه علمی انسان پژوهی دینی ،دوره ششم  ،شمماره  ،19صمص
.171-183
-اطهری ،حسین و زمانی سمی « )1392( .تحلیمل انتقمادی گفتممان صمدور انقمالب اممام
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در مورد صدور انقالب اسالمی پژوهشهای بسمیاری صمورت گرفتم اسمت ،ولمی تماکنون

خمینی» ،مطالعات انقالب اسالمی ،سا ده  ،شماره  ،34صص.71-90
 فتحی ،یوسد« )1393( .نسبت صدور انقالب اسالمی و بیداری اسالمی از منظمر اممامخمینی» ،مطالعات انقالب اسالمی ،سا یازده  ،شماره  ،36صص .97-117
فرضیة پژوهش

ب نظر میرسد مفهوم ملیگرایی در دهسا بعد از انقالب اسالمی ن تنها ب دلیمل محوریمت
و تسل رویکرد ایدئولوکیک ب حاشی رفت ،بلک با رخداد جنگ تحمیلی و تعریفی ک از
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جنگ ،با ماهیت فرامرزی و اعتقادی شد ،بیشتر ب حاشی رانده شد و در اواخر دهم شصمت
با رویکرد هاشمی رفسنجانی دوباره مورد توج قرار گرفت.
بحث و یافتههای پژوهش
رویکردهای مختلف صدور در انقالب اسالمی

با پیروزی انقالب اسالمی رویکردهای مختلفمی بمرای صمدور انقمالب شمکل گرفمت .ایمن
رویکردها و جبه گیریها با توج ب مشمربهای فکمری و عقیمدتی در طیدهمای مختلفمی
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

طبق بندی شدند ک در این پژوهش تنها ب یک طبق بنمدی اجممالی در صمدور انقمالب ممی
پ مردازی و در کنممار آن تممالش م میکن می تمما مه تممرین ویژگیهممای صممدور انقممالب را در
رویکردهای مختلد بررسی نمایی .

طرفداران ایجاد ساختار انقالب بهعنوان الگوی نمونه در جهان

طرفداران این رویکرد با اولویتبندی شرای داخلی بر این باور بودند کم بما سماخت یمک
الگوی ایدهآ و معرفی و شناساندن این الگو ب ملتهای جهمان ،الگموی انقمالب اسمالمی،
آرمانها و کارکردهای آن ب صورت ارادی و مشتاقان از سوی ملتهما و دولتهمای دیگمر
مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .طرفداران این رویکرد معتقد بودند با ساخت یمک واحمد
و الگوی نمون در داخل ،تمامی هزین های اضافی مربمو بم صمدور انقمالب بم شمیوههای
دیگر حذف خواهد شد .این رویکرد ب دنبا یک ه زیستی مسالمتآمیز با دنیای بیمرون و
خواستار رواب خوب با همسایگان و دولتهای دیگر بود .این رویکمرد بم دنبما پرهیمز از
هرگون حساسیتزایی و ایجاد چالش در رواب با همسایگان بوده و اعتقاد داشمت نبایمد در
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قبا جامع جهانی موضعی تعرضی داشت .ب طورکلی طرفداران این رویکمرد ،در رابرم بما
صدور انقالب طرفدار یک سیاست مسمالمتآمیز بم هممراه صمرف تممامی تالشهما بمرای
ایجاد یک الگو ب عنوان دستاورد انقالب بوده و هستند .مه ترین ابزار در این شمیو صمدور
تبلیغ کارکرد ،عملکرد دولت ،ساختارهای برآمده از انقالب ،کنتر افکار و ایهان ملتهما،

دولتها و ب طور کل مردم جهان با ارائة یک الگوی نمون است .آنان معتقمد بودنمد «تبلیمغ
وقتی میتواند مؤثر باشد ک خود مبلغ نمونم باشمد» (بازرگمان .)69 :1389 ،طرفمداران ایمن
رویکرد اعتقاد دارند «برخالف انقالب مستمر ک درصد ایجاد انقالبهای مشاب یا تأسمیس
حکومت اسالمی مشاب جمهوری اسالمی است ،مد انقالب مستقر در برپایی یمک دولمت
نمون اسالمی در ایران و سپس تبیین و ترویج آن برای دیگران اسمت .ایمن دولمت سرمشمق
کشورهای مسلمان و مستضعفین معرفی شود» (دهقانی فیروزآبادی.)22: 1393 ،

طرفداران صدور ارزشهای انقالب (صدور نرم)

این رویکرد بر جنب فرهنگی و مسالمتآمیز صدور تأکید میکند .طرفمداران ایمن رویکمرد
توج ب عنصر فرهنگی و استفاده از حداکثر اشتراکات فرهنگی و تاریخی را بسمیار ممؤثرتر
از سایر رویکردها ب خصوص رویکرد نظامی میپندارند .ب همین دلیمل بمیش از آن کم در
جهت اقدامات مسلحان و کاربرد روشهمای خشمونتآمیز تأکیمد کننمد ،بمر موضموعات و
زمین های دیگر همچون آگاهی بخشی ،توج ب اشمتراکات فرهنگمی و تماریخی و اسمتفاده
مناسب و حداکثری از این مضامین توج دارند و همچنین با تأکید بر یمک حافظم تماریخی
در برخورد با دشمنان انقالب و برای ایجاد یک جبه فرهنگی واحد علی دشمنان مشمترک
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حکومتی اسالمی ،عدالتطلب ،استکبارستیز ،صلحطلب و سنگر انقالب اسمت کم بایمد بم

تالش می نمایند .انجام اقمدامات مربمو بم صمدور انقمالب در ایمن رویکمرد بمر زمینم های
فرهنگی استوار است و تأثیر این عامل را ه در فررت مشماب انسمانها و هم در اشمتراکات
اجتماعی بسیار سودمندتر از سایر رویکردها و روشها دانست میشود .در ایمن رویکمرد کم
بیشتر ب رویکرد امام خمینی در مسلل صدور انقالب نزدیک اسمت ،توجم بم وحمدت بمین
مسمملمین و اسممتفاده از نتممایج انقممالب اسممالمی و ب م کارگیری نتممایج معنمموی آن در بیممداری
ملتهای منرق در محوریت قرار دارد.
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امام خمینی با تاسی بر مشمی پیمامبران و بم ویمژه پیمامبر اسمالم در دعموت جهانیمان بم
توحید و ارزش های اسالمی ،تصریح میکنند ک ما میخواهی معنویمت انقمالب اسمالمی
مان را ب جهان صادر کنی (امام خمینی .)143 :1389 ،همینرور بما تأکیمد بمر اینکم صمدور
انقالب امری جهانی و برای تمامی مسلمانان است اظهار امیمدواری ممیکنمد کم جمهموری
اسالمی در همبستگی و اتفاق مسلمانان جهان نقش مؤثری داشت باشد (امام خمینمی:1389 ،
 .)105میتوان گفت تمامی شاخص های این نو رویکرد در پیام امام خمینی موجود اسمت.
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

توج ب اراده ملتها و استفاده از ارزشهای اسالمی و معنوی بمرای یمک خیمزش همگمانی
علی دشمنان مشترک ملتها و مقاومت علی ظل و فشمار ظالممان از مه تمرین ویژگیهمای
این پیام و این رویکرد است.

رویکرد افراطی در صدور انقالب (صدور نظامی)

طرفداران این رویکرد با تأکید بر روشهای خشمونتآمیز بم ویژه اسمتفاده از ابزارهمای
نظامی و در مرحل حاد (ایجاد جنگ) ،معتقدند کم صمدور انقمالب از ایمن روش و بما ایمن
رویکرد بسیار الزم و مفید خواهد بود .این رویکرد با توج ب ماهیت اسالمی انقالب اصرار
دارد ک نبایمد بم جنبشهمای بمزرگ و کوچمک ملتهمای دیگمر بمیاعتنما بمود و بایمد بما
ب کارگیری تمامی ابزارهای نظامی ب اقدام و حمایت نظامی دست زد .این رویکرد مرزهای
امروزی را نوعی دسیس استعمار میداند و بر این نظری پایبند است ک تمالش بمرای از بمین
بردن نظامهای وابست با استعمار و استکبار از راه نظامی تنها راه برای صمدور انقمالب اسمت.
رادیکالیستهای انقالبمی امثما محممد منتظمری و طرفمداران او معتقمد بودنمد کم انقمالب
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اسالمی بنا ب ماهیت ایدئولوکیکی آن و داشتن رویکرد جهانشمولی انقمالب ضمرورتاً بایمد
ب سایر کشورها منتشر گردد .طرفداران این رویکرد و ب ویژه شهید منتظمری اعتقماد داشمتند
ک «اگر ما در مرزهمای فلسمرین اشمیالی در جنمگ بما اسمرائیل و صهیونیسمتهای غاصمب
پیشدستی نکنمی  ،صهیونیسمتها در مرزهمای مما بمرای برانمدازی جمهموری اسمالمی وارد
جنگ خواهند شد» (رحیمیان.)15 :1388 ،

نقر عزیمت ورود این رویکرد ب مسلل صدور انقالب از منظر خود انقالب بمود و دنیما
را میدان مبارزهای برای انقالب و انقالبیگری میدیدند (مدرسمی .)58 :1388 ،رویکمردی
ک معتقد بود صدور انقالب یک رسالت انقالبی است و برای نیل ب ایمن همدف اسمتفاده از
هر وسیل ای اجتنابناپذیر و ضروری استد ب همین دلیمل فعالیتهمای گسمتردهای را بمرای
ارتبا با کشورهایی چون پاکستان ،لبنان ،مصر و لیبی در راستای صدور انقالب انجمام ممی
قهرآمیز انقالب است .از دیگر ویژگیهای این رویکرد اعتقاد ب صدور یکباره و تهاجمی
انقالب است ک در نقر مقابل صدور انقالب تدریجی (صدور انقالب نرم) قرار ممیگیمرد.
طرفداران این رویکرد معتقدند صدور انقالب از طریق آگاهی بخشی ،یک نو انحمراف و
تاکتیک انحرافی است و سیره مسلمانان صمدر اسمالم بایمد سمرلوح مسملمانان اممروز قمرار
گیرد .رواب طرفداران این رویکرد با سایر جریانهای سیاسی ه بمر پایم اصمل قمرار دادن
مفهوم صدور انقالب و زمین های اعتقادی و اجرایی آن در بین سایر جریانهما تعریمد ممی
شودد ب همین دلیل طرفداران این رویکرد اعتقمادی بم دیگمر جریانهمای سیاسمی از جملم
جبه ملی و ملیگراها نداشت و این برخورد از آنجا ریش میگیرد ک این جریانهما را ممانع
صدور انقالب میدانند.
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دادنممد (مهمماجری .)59 :1388 ،از مه تممرین ویژگیهممای طرفممداران ایممن رویکممرد صممدور

روند تقابلجویانه نظری تا تشکیل حکومت جهانی اسالم در مفهوم صدور انقالب امام خمینی

امام خمینی از طریق نفی دوگان الگوی آمریکایی ب علت کیش منفعت ،شمهوت و الگموی
مارکسیست ب علت الحاد رسمی ک در شعار «ن شرقی و ن غربمی» تبلمور مییافمت ،سمنتت
عدم تعهد خود را ک اختصاص ب تعداد زیادی از ملل جوان داشت ،تجدیمد نممود (توشمار
بوسک و خدادادیان.)136 :1384 ،
حادث گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا ب مثاب نقر آغماز سمیادت آرمانگرایمان
انقالبی بر ملتگرایان انقالبمی بمود .رویکمرد تقابمل جویانم ایمدئولوکیک اممام خمینمی در
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دهسا بعد از پیروزی انقالب ک میتوان آن را در رویکرد صدور انقالب امام خمینمی هم
مشاهده کرد ،در جریان تسخیر سفارت آمریکا ک در یک عمل عینی نممود پیمدا کمرد ،بم
اوج خود رسید و ب دلیل آنکم یکمی از مه تمرین اتفاقهمایی اسمت کم پیاممدهای بسمیار
مهمممی (چ م در داخممل و چ م در خممارج از ایممران) دارد ،ب م عنوان نقر م عرفممی در بررسممی
جهانبینی رهبران انقالبی در مواجه بما صمدور انقمالب بم شممار ممیرود .موضمع مواجهم
جویان با آمریکا ،ب وسیل تسخیر سفارت آمریکا ب عنوان النم جاسوسمی اسمتکبار در ایمران
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

شکل تندتری ب خود گرفت .فضای انقالبی ،بحرانها و مشکالتی ک در داخل ایمران روی
میداد و ب اعتقاد انقالبیون ،دشمنی آشکار قدرتهای جهانی با اهمداف و ماهیمت انقمالب
اسالمی در تشدید این بحرانها باعث شد تا در آبان ماه سما  1358ایمن سمفارت بم اشمیا
انقالبیون درآید و امام خمینی ایمن حرکمت را بم عنوان انقمالب دوم و انقالبمی بزرگتمر از
انقالب او نامیدند (امام خمینی 1389 ،ج  .)519-529 :10نامگذاری این رویمداد بم عنوان
انقالب دوم ،ماهیتی جهانی برای یک رویداد برای ایجاد یک فضای تقابل و ه آوردی در
عرص نظری با قدرتهای استکباری داشت .بیاهمیت بودن پیامدهای آن برای منافع ملی و
همچنین عدم محاسب هزین های آن نشان از رویکمرد ایمدئولوکیک ایمن رفتمار تقابلجویانم
داشت .آمریکا ب عنوان مظهر تمام بدیها و از آن مه تر حامی رکی های ارتجاعی منرقم و
اسرائیل ،ک بعد از پیروزی انقالب ب عنوان دشمن درج یک اسالم معرفی شده بود ،ممورد
هدف این اقدام تقابلجویان قرار گرفت .ارائة لقب «جهان خوار» بم آمریکما نشمان از یمک
تقابل با قدرتی استکباری داشت ک اهداف اشاع ارزشهای انقالبی و مواج با آن را نشان
رفت بود .از طرف دیگر جمهوری اسالمی با پیگیری سیاست ن شرقی و ن غربی از پمذیرش
پیوستن ب بلوکهای دوگان شرق و غرب خمودداری کمرد و داعیم دار ایمدئولوکی جدیمد
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اسالم سیاسی در جهان شد .ازاینرو طبیعی بود ک سردمداران دو بلوک شرق و غرب تمام
توان خود را در راه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی و آرمانهایش ب کارگیرنمد کم
نمون روشن آن کمک هم جانب آمریکا و شوروی ب عراق و کشمورهای عربمی در جنمگ
هشتسال با ایران بود.

امام خمینی در پیامها و سخنرانیهای خود ب فشار قدرتهای جهمانی بمرای ضمرب زدن
ب ملت و انقالب ایران اشاره میکردند و در کنار آن پیروزی انقالب و جبهم سمتمدیدگان
را قرعی میدانستند .امام خمینی در رویکرد تقابل جویان با بنیانهای اسالمی ،یمک فضمای
فراملی و جهانی و الزامآور از صدور انقالب ترسی کرد .ایشان اشاره میکنند:
ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنمی  .مما بایمد در صمدور انقالبممان بم
بگذاری د زیرا اسالم بین کشورهاى مسلمان فرقى قائل نممىباشمد و پشمتیبان
تمام مستضعفین جهان است .از طرفى دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر بم
نابودىمان بست اند ،و اگر ما در محیرى دربست بمانی قرعاً با شکست مواجم
خواهی شد (امام خمینی ،1389 ،ج .)202 :12

امام خمینی حتی جنگ بمین ایمران و عمراق را جنمگ دو دولمت معرفمی نمیکردنمد و
اعتقاد داشتند ک ب وجود آمدن این جنگ ب کمک قمدرتهای اسمتکباری بموده و همدف
آن از بین بردن انقالب اسالمی است و این جنگ را جنگ اسمالم و کفمر معرفمی کردنمد و
پیروزی در جنگ علی «کفار» را پیروزی تمام مسلمانان و انسانهای حقجو میدانند.
شما اآلن از تمام اطراف دنیا هدف هستیدد یعنى ،این انقمالب اسمالمى ایمران
همچو در دنیا چهره پیدا کرده است ک هم قدرتهاى بزرگ را بم وحشمت
انداخت است ک مبادا این انقالب ب آن چهره واقعى ک دارد ،هم جا توج
ب آن بکنند و یک وقت ابرقدرتها ببینند ک ممالک اسالمى و ممالک دیگر
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جهان کوشش کنمی و تفکمر اینکم مما انقالبممان را صمادر نممىکنمی کنمار

ه از دست آنها رفت .از این جهت ،کوشش مىکنند ،ب هم قموا کوشمش
مىکنند ک اینجا ،ک هست مرکمزى ایمن انقمالب و نهضمت اسمالمى اسمت،
اینجا را بکوبند(.امام خمینی ،1389 ،ج .)368 :15

یکی از اهداف مه انقالب اسالمی این بود ک ایمدئولوکی و آرمانهمای خمویش را بم
سراسر دنیا صادر کند و ب زع انقالبیون این چیزی بمود کم شمدیداً جهمان غمرب را نگمران
میکرد ،ب همین دلیل حمایت غمرب از عمراق در زممان جنمگ بمود .برخمی از کشمورهای
ارتجاعی وابست منرق از جمل عربستان نیز از این روی نگرانی جدی داشتند (توشار بوسک
و خدادادیان.)136 :1384 ،
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تحول مفهوم ملیگرایی و صدور انقالب در دوران جنگ

جنممگ مممیتوانممد صممدور انق مالب را بمما معضممالتی جممدی و بیممرنج روب م رو کنممد .آسممیب
زیرساختهای اقتصادی و ضرب دیدن روحیم جمعمی در اثمر تحموالت جنمگ چم بمر اثمر
شکستها و چ بر اثر تجرب های وحشتناک دوران جنگ میتوانمد تحموالت عمیقمی را در
رویکردها ،آرمانها و ارزشهای جاری در جامعم داشمت باشمد .بمروز و ظهمور بحرانهمای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ بیشتر میتواند ب عنوان عاملی محدودکننمده در
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

جریان صدور انقالب ایفای نقش کند .بسیج یکپارچم تممامی امکانمات جامعم در راسمتای
تأمین نیازهای جامع جنگزده میتواند امکانات و انرکیای ک میتوانست صمرف صمدور
انقالب شود ،را ب خود مشیو سازدد همچنین میتواند باعث تیییر ماهیمت صمدور انقمالب
شودد بدین معنا ک سرگرم شدن جامع انقالبی در تحوالت جنگ میتواند بنمابر مقتضمیات
ناشی از جنگ ماهیت صدور انقالب را تیییر دهد و صدور انقالب را از حالتی تهماجمی بم
حالتی تدافعی تبدیل کند .ب این دلیل ک نیروهای انقالب صرف دفا از کشمور و تمامیمت
ارضی و در مرحل پس از جنمگ صمرف بازسمازی خرابمیهمای ناشمی از جنمگ میگمردد
(فالح نژاد.)141: 1384 ،
با توج ب بروز جنگ تحمیلی در ایران ک از شمهریور  1359تما خمرداد  1367بم طمو
کشید ،همچنین با توج ب ابعاد بینالمللمی و دخالمت دولتهمای غربمی ،در بررسمی تحمو
رویکردهای صدور انقالب ارتبا مستقیمی با تداوم انقالب وجود دارد .از اقداماتی کم در
دوره دفا مقدس انجام شد (ک هیچیک از آنها در راستای صدور قهری انقمالب نیسمت،
بلک نشان دهند صدور نرم انقالب و مورد توج قراردادن مصلحت کلی مسملمانان اسمت)
میتوان ب موارد زیر اشاره کرد:
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 تشممکیل کمیتم ای در وزارت امممور خارجم بممرای تممدوین و تعیممین اصممو و مبممانیایدئولوکیک سیاست خارجید
 -طرح و برنام ای برای تشکیل جبه اسالمی در سراسر جهاند

 شورای انقالب اسالمی کم در برگیرنمد مجلمس اعمالی انقمالب اسمالمی عمراق،جنمبش انقمالب اسمالمی جزیمره العمرب ،جبهم آزادیبخمش بحمرین و گروههمای
آزادیبخش لبنان بود (دهقانی فیروزآبادی و رادفر.)60 :1388 ،
جمهوری اسالمی ایران تالش میکرد از فرصمت پمیش آممده پمس از تجماوز عمراق بم
منظور تبیین و ترویج اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی استفاده کننمد و ازایمنرو صمدور
.)351 :1388
تالشها و اقداماتی ک طی چندین سا جنگ تحمیلی برای صدور انقالب شده اسمت،
نشان میدهد ک صدور انقالب در رویکرد امام خمینی با وقو جنمگ تحمیلمی و بما توجم
ب تمامی پیامدها و تأثیرات عامل جنگ در بستر جامع انقالبی ایران در اولویت قرار گرفتم
و جنگ ن تنها عاملی برای عقبنشینی از موضع صدور انقالب نشده اسمت ،بلکم بما تیییمر
ماهیت جنگ ب یک جنمگ هم جانبم وارد مرحلم فعما تری گردیمده و مضمامین جهمانی
صدور انقالب با توج ب رویکرد امام خمینمی ،بمیش از پمیش در فضمای جهمانی و هممدلی
امت اسالمی ترسی شده است .ب نظر میرسد ارتبا مستقی جنگ و گسمتردگی ابعماد آن
برای انقالب اسالمی و تهدید و خرر آن برای موجودیت انقالب ،دلیل اصلی این تحو در
رویکرد صدور انقالب در نزد رهبر انقالب اسالمی ایران باشد.

تکلیفگرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملیگرایی در مسألة صدور انقالب...

تدافعی انقالب اسمالمی در اولویمت سیاسمت خمارجی قمرار گرفمت (دهقمانی فیروزآبمادی،

روند جنگ طوری پیش میرفت ک پیروزیهای رزمندگان اسالم روزنم امیمدی بمرای
دنبا کردن خ مشی آرمانگرایان ب شممار ممیرفمت .اممام خمینمی بما اسمتفاده از مفماهی
قرآنی ،این جنگ را جنگ بین اسمالم و کفمر نامیمد و ایمن عرصم را فرصمتی بمرای اثبمات
حقانیت انقالب و اسالم راستین میشمرد (اممام خمینمی ،1389 ،ج  .)230-239 :13ایشمان
برخالف دولت عمراق کم جنمگ را عرصم ای بمرای تقابمل نمژادی بمین اعمراب و ایرانیمان
میدانستند ،با قراردادن آن در یک فضای ایمدئولوکیک و تقابمل بمین اسمالم و کفمر از ایمن
بحران ب وجود آمده فرصتی برای صدور انقالب بم وجمود آورد .پیمروزی در ایمن جنمگ
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پیروزی آرمانهای انقالب ب شمار میرفت و شکست در آن شکست امالقرای اسمالم را در
پی داشت .بر همین اساس می فرمایند:
ما در جنگ برای یک لحظ ه نادم و پشیمان از عملکمرد خمود نیسمتی  .راسمتی مگمر
فراموش کردهای ک ما برای ادای تکلید جنگیدهای و نتیج فر آن بوده اسمت .ملمت مما
تا آن روز ک احساس کرد ک توان و تکلید جنگ دارد ب وظیف خود عممل نممود (اممام
خمینی 1389 ،ج . )284 : 21
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

فلسف جهاد و شهادت و ایثار ،توحید و قیامت هم از عوامل محرک و تقویتکنندهای
هستند ک در این ده با استفاده از آنها یک جنگ نابرابر را سامان دادند (رحیممی:1388 ،
 .)7همین تفکر و رویکرد ،یک تمایز ویژه بین تمامی کشورها در شرای جنگی بمودد زیمرا
هیچ نو محاسب گری ناشی از سود و زیان ملی ،جیرافیایی و سیاسمی بمر آن محتممل نبموده
است .رویکرد ایدئولوکیکی امام خمینی تأثیر زیادی در این برداشت از جنگ داشت است.

مفهوم ملیگرایی در رویکرد صدور انقالب از منظر امام خمینی

مه ترین تأکید امام خمینی بر امت محوری در مقابل ملتگرایی است .مه تمرین روش در
رویکرد امام خمینی ایجاد یمک فضمای وحدتجویانم در چالشمیتمرین مسملل بمینالمللمی
انقالب ،یعنی صدور انقالب است .گزارههایی ک در مورد صدور انقمالب تعیمین و معرفمی
میشدند ،همگی نشان از مفاهیمی هستند کم ویژگیهمای مشمترک مسملمانان و ملتهمای
منرق را هدف قرار داده است .این رویکرد حتی ب مقابل با ملیگرایی افراطی ک از سموی
برخی تبلیغ میشد ،میپرداخت .چنانچ ایشان بیان نمودهاند:
اینک من مکرتر عرض مىکن ک این ملتمى گرایمى اسماس بمدبختى مسملمین
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است براى این است ک این ملتى گرایى ،ملت ایران را در مقابل سایر ملتهاى
مسلمین قرار مىدهد ،و ملت عراق را در مقابمل دیگمران و ملمت کمذا را در
مقابل کذا (امام خمینی ،1389 ،ج .)87 :13

این امر با تأکید بر وحدت مسلمانان و تشکیل امت واحد جهانی است .این اقمدام یکمی
از مه ترین عاملهای تعیینکننده آینده جهان اسالم و یکی از ممؤثرترین عواممل خیمزش و
بیداری مسلمانان علی نظام سلر اسمت .اممام خمینمی بما محوریمت قمرار دادن منمافع عمموم
مسلمانان ،ملمتگرایی را یکمی از نقشم های مسمتکبرین بم عنوان دشممنان اسمالم ممیدانمد.
آنچنان ک طبق بیان ایشان از نقش های بزرگ آنها مسلل ملتگرایی است.
هم را با ه متحد کند .و یک امت بزرگ ب نام امت اسالم در دنیما برقمرار
کند تا کسانى ک مىخواهند سلر بر این دولتهاى اسمالمى و مراکمز اسمالم
پیدا بکنند ،نتوانند (امام خمینی ،1389 ،ج .)443 :13

از دیدگاه امام خمینی ،نهضت و انقالب اسالمی ایمران بم عنوان الگمو و سرمشمق بمرای
دیگر کشورها ،سرنوشت امتهمای اسمالمی را در قمرن دیگمر دگرگمون خواهمد کمرد کم
زمین های این پیشبینی ،در خیزش و بیداری کشورهای مسلمان علی نظام سلر جهانی بارز
است.
نهضت اسالمى ایران در اواخر این قرنْ سرنوشت امت اسالم را در قرن آتمى
دگرگون خواهند نمود .امید واثق ک شمرق در بنمد ،و خصوصماً کشمورهاى
اسالمى ،در زیر پرچ توحید ب مبارزات خود براى اسمتقال و آزادى ادامم
داده ،تا از چنگ غرب و شرق توطل گر نجات پیدا کننمدد و ایمن قمرن ،قمرن
نورانى کشورهاى اسالمى باشد (امام خمینی ،1389 ،ج .)364 :10

تکلیفگرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملیگرایی در مسألة صدور انقالب...

اسالم آمده است تا تمام ملل دنیا را ،عرب را ،عجم را ،تمرک را ،فمارس را

با توج ب رویکرد امام خمینی ،صدور انقالب ایجماد یمک وحمدت هم جانبم از سموی
ملتهای مسلمان براساس ماهیت و آموزههای مشمترک در اسمالم اسمت .بمرای رسمیدن بم
هدف نهایی ک همان حرکت یکپارچ جامع بشری ب سوی شمکوفایی همم اسمتعدادهای
نهفت بشری و ارزشهای ممکن و بارور شدن انسان در همم ابعماد وجمودی اوسمت .از نظمر
امام خمینی دولتها صرفاً ب پشتیبانی ملتها و در راستای تحصیل منمافع و مصملحت آنهما
معنا و مفهوم مییابد و بدون وجود جامع انسانی یما هممان ملمت ،دولمت مفهمومی نخواهمد
داشت (جوادی و دیگران .)110: 1390 ،از جمل مه ترین اقداماتی کم اممام خمینمی بمرای
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یکدست کردن امت اسالمی و تالش برای یک روند امتسازی و تالش بمرای جلموگیری
از سوء استفاده برخی کشورهای منرق و استفاده از مفماهی نمژادی و ممذهبی انجمام دادنمد،
ایجاد نمادسازی با هدف تجمیع تمامی ملتهای مسلمان و منرق برای یک هدف مشمترک
بودد از جمل آنها میتوان ب ایجاد راهپیمایی برائمت از مشمرکین در مراسم حمج و تعیمین
جمع آخر ماه رمضان ب عنوان روز جهانی قدس اشاره کرد .جهانی کردن این روز با تالش
امام خمینی ،نقر عرفی در بیداری اسالمی است ک مه ترین کار ویژه صمدور انقمالب در
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

رویکرد ایشان محسوب میشود .امام خمینی ضمن اتخای سیاسمت ثابمت و پایمدار در قضمی
فلسرین ،هدف از این اقدام را همبستگی تمامی مسلمانان میداند .بما ایمن امیمد کم انقمالب
اسالمی ایران با ایجاد ارتبا بین ملتهما و تمالش همگمانی بمرای رسمیدن بم همدف واالی
جامع بشری ب اهداف خود دست یابد .امام خمینی در پیمامی بما خرماب قمرار دادن عمموم
مسلمین میفرماید:
من از عموم مسلمانان جهان و دولتهاى اسالمى مىخمواه کم بمراى کوتماه
کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن بم هم بپیوندنمد .و جمیمع مسملمانان
جهان را دعوت مىکن آخرین جمع ماه مبارک رمضان را ک از ایمام قمدر
است ،و مىتواند تعیینکننده سرنوشت مردم فلسرین نیز باشد ،ب عنوان «روز
قدس» انتخاب ،و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایمت
از حقوق قانونى مردم مسلمان اعالم نمایند (امام خمینی ،1389 ،ج .)267 :9

امام خمینی با اقدام ب اعالم راهپیمایی برائمت در مراسم حمج ،افکمار بسمیاری از ممردم
مسلمان و غیرمسلمان را ب خود جلب کرد و محتوای اسالمی حج را برائت از مشرکین و از
وظاید سیاسی حج دانست.
حجاج ب وظیف خود ک برائت از مشرکین و امریکا و اسمرائیل اسمت عممل
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مىکنند .ممکن نیست حجاج ما بم حمج برونمد و دسمت بم تظماهرات علیم
استکبار جهانى نزنند .اصولًا برائت از مشرکین از وظاید سیاسى حج است و
بدون آن ،حج ما حج نیست (امام خمینی ،1389 ،ج .)22 :21

ایشان با این اقدام در تالش بود تا با ایجاد یک جبهم واحمد از مسملمین ،بم مصماف بما
مستکبرین رود .همچنین ب تالش دشمنگون دولتهایی چون عربسمتان کم بم تالشهمای

نژادی برای منزوی ساختن انقالب اسالمی میپرداختند ،پاسخی از نمو همبسمتگی اسمالمی
بدهد.

جایگاه ملیگرایی در سالهای پایانی دهه شصت

پس از پایان یافتن جنگ در دوران دولت هاشممی رفسمنجانی ،سیاسمت خارجم جمهموری
در توسع اقتصادی و معیشتی از انقالب ارائ دهد (یزدانمی و خجسمت  .)79 :1391 ،هاشممی
رفسنجانی ،رئیس جمهور وقت ایران ،اینگون بیان میکند ک :
اگر بتوانی مدلی از توسع و پیشرفت و تکامل محتویمات اسمالمی بم جهمان
ارائ دهی  ،آنگاه صدور انقالب اتفاق میافتد (محمدی.)78 :1385 ،

هاشمی رفسنجانی چندان معتقمد بم دخالمت دادن پارامترهمای ایمدئولوکیک در فراینمد
صدور انقالب و سیاسمت خمارجی نبمود و نگماه واقعبینانم او در رفتارهمای سیاسمی و نظمام
اندیش ای قابل ردیابی است .باید گفت ک روند ایدئولوکیکزدایی از چهره سیاسی کشمور
از سا  1368شرو شد و نقر مشخص آن را ممیتموان در اسمتفاده گسمترده رفسمنجانی از
تکنوکراتها در مدیریت اجرایی کشور دید.
هاشمی فسنجانی از همان زمان پیروزی انقالب اسمالمی بما توجم بم رویکمرد خمود بم

تکلیفگرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملیگرایی در مسألة صدور انقالب...

اسالمی ایران رویکردی دروننگر ب خود گرفت و سعی بر این داشت تا الگو ممدلی موفمق

مسائل انقالب ،اصو انقالبی را چنان ثابت و مرلق نمیدیمد کم نتموان از آن عمدو کمردد
بلک اصو انقالبی در نگاه وی چنان بود ک ماهیت متییر و پویایی را اعاده میکرد .بر ایمن
مبنا سیاست خارجی ایران بر پای چنین مجموع ای از اصو و ارزشها مفهوم ثمابتی نیسمت
و متییر استد بنابراین در رویکرد سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی مبنمای اقمدام و کمنش
در ساحت سیاست خارجی و ب خصوص در مسلل صدور انقالب از حمایت از جنمبشهمای
آزادیبخش تا قمرار گمرفتن در چمارچوب کنفمرانس کشمورهای اسمالمی در حما تیییمر و
انعراف است.
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در دوره هاشمی رفسنجانی با پذیرش صدور انقالب ب عنوان یکمی از اصمو
غیرقابل انکار در سیاست خارجی انقالب اسالمی ،جنب های معنموی صمدور
انقالب مورد تأکید قرار گرفت .مشمخصتمرین نظمر هاشممی رفسمنجانی در
مورد صدور انقمالب ایمن اسمت کم صمدور انقمالب ،یعنمی صمدور اندیشم
انقالب ،ن دخالت در امور دیگران .صدور اندیش ه چیزی نیست ک بشود
با سرباز جلوی آن را گرفمت ،اندیشم از لیمزر هم قمویتمر اسمت (روزنامم
اطالعات.)69/10/04 ،

رویکرد هاشمی رفسنجانی نشانگر یک واقعبینی و انعرافپذیری در مسمائل مربمو بم
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

صدور انقالب است ک در چند ویژگی میتوان آن را بیان کرد:
 اتخای یک رویکرد واقعبینان در مورد سیاست خارجید اقدامات هاشمی رفسنجانی در ارائ یک برنام و سیاست تنشزدایی قابمل مشماهدهبود .مه ترین پیامد اجرای این رفتار ،عادی شدن رواب با غمرب بما وجمود برخمی
اتفاقات مانند اتفاق میکونوس بود .باید تأکیمد کمرد کم خ مشمی عملمی سیاسمت
خارجی ایران در دوره هاشمی رفسنجانی ،سیاست عادیسازی روابم و ضمرورت
عنایت ب مسائل اقتصادی و امنیتی و تأمین منافع ملی در بعمد اقتصمادی بموده اسمت
(ازغندی)14 :1388 ،د
 تالش برای از بین بردن مشکالت و مسمائل بیرونمی سماختار انقالبمی بما ارائمة یمکرویکرد متعاد تر در سیاست خمارجید بم اینترتیب بما آغماز رونمد تنشزدایمی در
سیاست خارجی طرح تعابیر و تفاسمیر بمدیعی از برخمی مضمامین و اصمو سیاسمت
خممارجی جمهمموری اسممالمی ضممرورت مممییافممت تمما هممر چ م بیشممتر از موانممع و
محدودیتهای موجمود در روابم و مشمکالت پمیش روی دسمتاندرکاران نظمام
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کاست شود .در این مقرع با شاخص کردن جنب های معنوی صمدور انقمالب تمالش
گردید تا این مسلل با نگاه معتد تر و البت واقعبینان تری دنبا شود .ب نظر میرسد
در رویکرد اتخای شده از سوی هاشمی رفسنجانی اصل ام القری داراالسمالم ممورد
تأکید بیشتری قرار گرفت استد

 ماهیت تیییر و پویایی در اندیش و عمل ایشاند هاشمی رفسنجانی تمالش کمرد ایمنرویکرد را با توسع رواب منرق ای ب خصوص با کشورهای اسالمی منرقم عملمی
نماید .در این مورد میتوان ب افزایش همکاری با کشورهای منرق ک دارای نفت
هستند ،اشاره کرد .تأمین منافع اقتصادی از طریمق ایمن روابم مه تمرین همدف در
اقدامهای هاشمی رفسنجانی ب شمار میرود .تیییراتی از این دست با توج ب چنمد
بینالمللی بودهاندد
 مقدم شمردن مصلحت بر ایمدئولوکی کم مه تمرین پیاممد آن ایجماد یمک فضمایتنشزدایی است .این تیییر الگو بما پمذیرش قرعنامم  598و پایمان جنمگ و شمرو
دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تقویت گردید .رویکمرد رفسمنجانی نیمز
در سممخنرانیهمما و خرب م های نممماز جمع م تهممران در مممورد پیمماده کممردن سیاسممت
تنشزدایی نیز ب خوبی مشخص است .همانرور ک ایشمان بیمان میکننمد مجموعم
شرای بینالمللی شرای تنشزدایی است و طبعاً اگمر بنما باشمد تنشزدایمی باشمد،
خاورمیان و ب خصوص خلیج فمارس جمزء مه تمرین نقرم هایی هسمتند کم شمر
آرامش دنیا هستند و اگر اینجا آرامش نباشد ،جاهای دیگر نیز نممیتوانمد آراممش
داشت باشند (هاشمی رفسنجانی.)27-15 :1380 ،

تکلیفگرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملیگرایی در مسألة صدور انقالب...

سا گذشمت از عممر انقمالب ،تیییراتمی ملمموس و پمر مفهموم در بخمش داخلمی و

هاشمی رفسنجانی در ارائة رویکرد خود بر این باور است ک در گذشت نسبت بم شمعار
«ن شرقی ،ن غربمی» خراهمایی صمورت گرفتم اسمت .وی معتقمد اسمت در اواخمر جنمگ،
شرایری ک با همسای ها ،مسلمانها و دولتهمای شمرقی و غربمی درسمت شمده بمود ،بما مما
سازگاری نداشتند و ما ه با آنها سازگاری نداشتی  .متأسفان از شعار ن شرقی و نم غربمی
برخی تفسیرهای عوامان شده ک ما باید با هم همکاری نداشت باشی  ،اما همدف ایمن نبمود
بلک [مسلل ] در مورد وابستگی بود ک ما باید بدون وابستگی و بما اسمتقال کاممل سیاسمت
خودمان را داشت باشی (هاشمی رفسنجانی .)7 :1381
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یکی دیگر از شاخص های رویکرد صدور انقالب در اواخر ده شصت کم برگرفتم از
شخصیت هاشمی رفسنجانی بود ،اتخای نوعی حساسیتزدایی و تنشزدایی ،از همان ابتدای
پیروزی انقالب بود .ایشان در مصاحب ای میگویمد «سیاسمت مما در همیچ زمینم ای سیاسمت
انزواطلبی نیست ،بلک شکلی منرقی ،مردمی و فعا دارد .در همین ارتبا تمالش ممیکنمی
فکر و اندیش اسالمی خود را در جهان امروز گسترش دهی و منظور مما از صمدور انقمالب
همین گسترش فکر و اندیش است ک ب اعتقاد ما نیاز جهانی کنونی اسمت و بم همیچ وجم
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دخالت در اممور دیگمران اینگونم کم رسمان های اسمتکباری بم آن داممن میزننمد ،نیسمت
(هاشمی رفسنجانی.)213 :1384 ،
در دوره ریاست جمهوری هاشممی رفسمنجانی درک نخبگمان سیاسمت در اواخمر دهم
شصت گرایش بیشتری ب مفهوم کئوپولیتیک داشت تا مسائل ایدئولوکیک ک ایمن تیییمر را
در رفتارهای رسمی جمهوری اسالمی در این دوره میتوان مشاهده کمرد .درواقمع میتموان
گفت ک موضع ایران در جنگ خلیج فمارس و عمدم حساسمیت زیماد بم حضمور نیروهمای
نظامی آمریکا در خلیج فارس ،دو نمون از سیاستهای دولمت هاشممی رفسمنجانی بمود .بم
طوری ک ایشان بر این باور است ک اگر آمریکا اثبات کند ک واقعا دیگر خواهان شرارت
و شیرنت نیست ،آن موقع ما می توانی با آمریکا رواب داشت باشمی  (.هاشممی رفسمنجانید
.)25 :1380

نتیجهگیری

انقالب اسالمی ایران یکی از انقالبهمای بمزرگ در جهمان معاصمر اسمت کم بما توجم بم
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ماهیت اسالمی خود موضو صدور انقالب در آن ،از همان ابتدا مورد توج قرار گرفت .با
پیروزی انقالب اسالمی ،رویکردهای مختلفی از صدور انقمالب ممورد توجم قمرار گرفمت.
امام خمینی ب عنوان رهبر انقالب اسالمی با توج بم مبمانی اعتقمادی و انسانشمناختی خمود،
رویکرد ایدئولوکی محور از صدور انقالب را ارائ کرد .مه ترین ویژگی این رویکمرد ،بم
وجود آمدن یک فضای تکلید محور در ساحت صدور انقمالب اسمت کم بمر ایمن اسماس

تالش بر این بود تا با توج ب آموزههای اسالمی و با تأکید بر جهانی بودن انقمالب ویژگمی
فراملی بودن انقالب اسالمی اهداف انقالب اسالمی را صادر نماید.
در اوایل پیروزی انقالب اسالمی ه زمان با بم وجمود آممدن بحرانهمای بسمیار عمیمق،
زمین برای غالب شدن شکل ایمدئولوکیک صمدور انقمالب میسمر گردیمد .جنمگ تحمیلمی
مه ترین اقدام عملی دشمنان انقالب بود ک برای نابودی اساس انقالب ایجاد گردید .اممام
و نزا بین دو ساختار سیاسی دو کشور نامید .جنگی ک تمام قمدرتهای اسمتکباری تمالش
میکردند تا تنها پایگاه نجاتبخش اسالم و بیداری مسلمین را نابود کنند .بم وجمود آممدن
این فضای تقابلجویان فرصتی ب نگرشهای ملی و نمژادی در سماختار سیاسمت خمارجی و
ب تبع آن مسلل صدور انقمالب نممیداد .در سما های دوران جنمگ تحمیلمی و بما توجم بم
شخصیت کاریزماتیک امام خمینی این رویکمرد و برداشمت از صمدور انقمالب در گفتممان
رسمی انقالب اسالمی جایگاه مسلری را ب دست آورد.
با پایان جنگ تحمیلی و همچنین رحلمت اممام خمینمی ،رویکردهمای انعرافپمذیری از
صدور انقمالب از حاشمی بم ممتن سماختار سیاسمی آممد کم در آن رویم هایی از توجم بم
ملیگرایی و ساختن یک جامع الگوی انقالبی ب عنوان فرصتی برای پذیرش بیشمتر و بهتمر
ارزشهای انقالبی در جوامع هدف موردتوج قرار گرفت .رویکردی ک تمایل ب برقراری

تکلیفگرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملیگرایی در مسألة صدور انقالب...

خمینی با معرفی این جنگ ب عنوان جنگ اسالم با کفر ،این جنگ را نبردی فراتر از جنمگ

رواب بیشتر با دولتهای منرق و با برداشتی ملیگرایان تر از صدور انقالب همراه بمود کم
زمین ساز تحو در اتخای رویکردهای تحو گرا در دورههمای بعمدی جمهموری اسمالمی را
فراه آورد.
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