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 چکیده

توان به از جملۀ آنها میدر ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است که  1311شكل گیری انقلاب      

اسلامی و مبتنی بر مذهب تشیع بودن آن اشاره کرد. وجود عنصر دین به عنووان اصولی تورین عنصور انقلواب 

ها متمایز نمووده اسوت. پوز از آن، در برویاری از کشوورهای اسولامی، اسلامی، این انقلاب را از سایر انقلاب

، «اسولام مردموی»)ره(، با پافشاری موفقیت آمیز بور مام خمینیهای انقلاب اسلامی و ایدئولوژی انفوذ موفقیت

هوای انقلواب اسولامی بوه قویاً احراس می شد. آراء و افكار امام خمینی)ره( نقوش بروزایی در صودور ارز 

هوای خارج از مرزهای ایران داشته است. مقالۀ حاضر ضمن امعان نظر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنوبش

پوردازد. ایون در حوالی اسوت کوه های امام خمینی)ره( بر عراق مویه کندوکاو تأثیرگذاری اندیشهاسلامی، ب

های اسولامی، توجوه بوه های آن و تأثیر بر جنبشترس و هراس غربیان از بازگشت به اسلام رادیكال و آموزه

 نماید.انقلاب اسلامی ایران را مهمتر می

 عراق، صدور انقلاب. ،یاسلام های جنبش ،یاب اسلامانقل )ره(،ینیامام خم کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

بعد از انقلاب اسلامی ایران ما شاهد ظهور و تجدید حیات بخش های اسلامی به ویژه در      

ایران با زمینه ایدئولوژیك مأنوس  ایم. پیروزی انقلاب اسلامیکشورهای شیعه نشین بوده

در واقع پیروزی انقلاب اسلامی الگوی عینی و  نان گشود،برای شیعیان دریچه امیدی برای آ

ا و دستاوردهای هشد به ویژه که آنها خواستند آموزههای شیعی تلقی میعملیاتی اندیشه

هرتند یاری دهند. دمیدن روح  کرانی که خواهان دگرگونی وضعیتشان انقلاب را صادر و

اسلامی موهبتی بوده است که از  های اسلامی در سایر ممالكو جانی دوباره به جنبش

هایی که به دلیل فشارهای داخلی ناشی از  گیرد. جنبشانقلاب اسلامی ایران سرچشمه می

سرسپردگی سران دولت های خویش به بیگانگان و فشارهای خارجی ناشی از ناکارآمد 

 بودن، در حالت احتضاری عمیق به سر می بردند. 

های تاریخی و فردی ایرانیان ایران ریشه در ویژگیمرئلۀ صدور انقلاب اسلامی      

های اسلامی بر کری دارد.تأثیرگذاری انقلاب ایران بر کشورهای اسلامی و به ویژه جنبش

شود. پژوهش ای به آن نگریرته میای و کمینهپوشیده نیرت و تنها بر اساس نوع نگاه بیشینه

امام یهااری انقلاب ایران با تأکید بر آموزهپیشرو عاری از این نوع نگاه در پی میزان اثرگذ

خمینی)ره( بر کشور عراق، در دو دورۀ متفاوت رژیم بعثی و عراق جدید است. گرچه 

واضح است که وجود اکثریت شیعه در عراق شرایط و زمینه را برای  تأثیرگذاری انقلاب 

ست که تحت تأثیر اسلامی ایران در عراق فراهم نموده است. عراق از جمله کشورهایی ا

شاهد خیز  حرکتهای اسلامی بوده است. این  1336و  1316انقلاب اسلامی ایران در دهه 

جنبشها اگر چه به دلایل متعدد نظام حاکم و وحدت داخلی نتوانرتند به اهداف خود نائل 

شوند اما در این نكته که به عنوان گروههای معارض با نظام حاکم )صدام( توانرته بودند 

وجه دیگر گروهها را به خود جلب کنند و به ویژه از حمایت های جمهوری اسلامی ایران ت

برخوردار باشند بریار قابل توجه است. انقلاب اسلامی توانرت بار دیگر روحیه قیام و ظلم 

 ای از انقلابی بودن سوق دهد. ستیزی را در این حرکت بدمد و آنها را به مرحله
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گردیده است حداکثر جامعیت لحاظ گردد. بر این اساس  در این پژوهش سعی     

گانه رابطه رهبری انقلاب ایران و جنبش اسلامی عراق در موضوعات با توجه به شرایط سه

ارتباط شخصی، اشتراك ایدئولوژیك و فرهنگی و همچنین الگو پذیری از کنش موفق 

 مطرح گردد. 

 

 های اسلامیو جنبش های امام خمینی)ره( در خصوص انقلاب( آموزه1

 های بنیادین( آموزه1-1

امام خمینی با استناد به کتاب و سنت اهتمام به امور مرلمین را یك فرضیه و از واجبات      

(. از دیدگاه ایشان این یك اصل اسلامی است که 12، 2ج:1312موسوی خمینی، داند )می

 هرمرلمانی باید به مرلمانان دیگر کمك کند.

فین و محرومین که همواره در کلام و بیاناتامام خمینی)ره( مطرح شده است مرتضع     

های عمدتاً کرانی هرتند که از جهت امكانات مادی و قدرت سیاسی توسط حكومت

داری و قدرتمند به ضعف کشیده شده اند. از دیدگاه امام های سرمایهطاغوتی یا قطب

ی است که از صدر خلقت در تمام ادیان خمینی)ره( حمایت از مرتضعفین و محرومین امر

موسوی خمینی، «)اسلام برای نجات مرتضعفین آمده است»الهی مورد توجه بوده است. 

اسلام برای همین مقصد آمده است، تعلیمات اسلام برای همین معناست (.»212، 2ج :1312

موسوی «)که مرتكبری در زمین نباشد و نتوانند مرتكبرین، مرتضعفین را استثمار کنند

(. بنابراین حمایت از مرتضعفین و ملل تحت ستم، از دیگر پیش 11، 0ج :1312خمینی، 

های سیاست خارجی حكومت اسلامی در اندیشه های سیاسی حضرت امام محروب فرض

ای است که انقلاب اسلاموی و اندیشه های گردد. داعیه حمایت از مرتضعفین پدیدهمی

ای ای جغرافیایی ایران اسلامی امتوداد داده و آن را چنان حلقهرهبری، آن را فراتر از مرزه

سازد)سجادی، های رهایی بخش مرتبط میبا تمام جنبش های اسلامی بلكه کلیه خیز 

1311 :301.) 
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امام خمینی)ره(بر اساس مبانی مذکور به انتقاد از محصوریت انگیزه های ملی گرایی و      

این انگیزه ملی گرایی و خلود در ارض است »می پردازد.  تخالف آن با جهانشمولی اسلام

که مصالح مرلمانان را فرامو  کرد و دفاع از مصالح مرلمین را در حصار ملت خاص 

قرار داد و قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسول الله و ائمه مرلمین علیهم الرلام و سیره 

موسوی «)در طول تاریخ کشیده است مرتمره انبیای عظام و اولیای معظم علیهم الرلام

 (.10-11، 26ج :1312خمینی، 

 ( صدور انقلاب2-1

« انقلاب منحصر به ایران نیرت؛ انقلاب مردم ایران آغاز انقلاب بزرگ جهان است.»     

 (12،  1: ج 1312)موسوی خمینی، 

دوره نخرت  در دوران حیات امام خمینی)ره( صدور انقلاب به دو معنا به کار برده شد؛     

آگاهی »ادامه یافت، معنا و مفهوم صدور انقلاب بر پایۀ  1303تا سال  1306که از سال 

شود و الگوی صدور در این معنا و مفهوم، تعریف و تعقیب می« رهایی بخشی»و « بخشی

الگوی اشاعه حكومت اسلامی در چارچوب گرتر  اسلام سیاسی و برط ایدئولوژی 

ردید. اسلام، سیاسی، همان قرائتی از اسلام است که امام خمینی اسلام انقلاب اسلامی اتخاذ گ

-(. دوره دوم که شامل سال06-01: 1311ناب محمدی نامید)دهقانی فیروزآبادی و رادفر، 

های ها و آرمانشود صدور انقلاب به صورت تبیین و ترویج ارز می 1301تا  1303های 

وره صدور انقلاب به معنای فیزیكی و مكانیكیآن انقلاب اسلامی تعریف گردید. در این د

های آزادی بخش و دادن ها و نهضتنیرت، بلكه هدف، حمایت و یاری معنوی جنبش

(. 11-12: 1311خط فكری و هرتی سیاسی به آنهاست)دهقانی فیروزآبادی و رادفر، 

ما می خواهیم »خمینی)ره( این بود که؛  منظور از صدور انقلاب در این دوره به گفته امام

خواهیم شمشیر بكشیم و تفنگ صادر کنیم، ما نمی همیون معنویتوی که در ایران پیدا شده

مان را، انقلاب مان را، انقلاب فرهنگیخواهیم این انقلاببكشیم و حمله کنیم؛ ما می

روشون است که (. »32: 1312کدیور، «)مان را به همه ممالك اسلامی صادر کنیماسلامی
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ر انقولاب به معنای فیزیكوی و جغرافیایی نیرت، بلكه نوعوی الگودهی و الهام بخشی صودو

برای جهان اسلام مد نظر است. اولین نكته موقعیت ما در جهان اسلام است یعنی ایران نباید 

محدود به مرزهای جغرافیایی باشد نه اینكه ما سرزمین دیگری را بخواهیم بگیریم، بلكه 

تثبیت موقعیت خود در جهان اسلام هرتیم. مرئولیت اسلامی ما این است خواهان تعریف و 

که سیاست دیپلماسی خود را طوری طراحی کنیم که با موقعیت ما در جهان اسلام 

تواند هماهنگ باشد... ما در جهان اسلام موقعیت عظیمی داریم، هیچ کشوری جز ایران نمی

تاریخی عظیم است. انقلاب ما آن وقت جهان اسلام را رهبری کند و این یك موقعیت 

پیروز خواهد شد که ما مكتب و ایدئولوژی خودمان را که همان اسلام خالص و بدون شائبه 

خواهیم ما هرگز نمی»فرمایند؛ (. امام می01: 1313)مطهری، « است به دنیا معرفی کنیم

شود. اسلام تحمیل نمیارزشهای اسلامی را تحكیم کنیم نه بر غرب و نه بر شرق بر هیچ جوا 

اسلام با تحمیل مخالف است اسلام مكتب تحمیل نیرت اسلام آزادی را با تمام ابعاد  

کنیم و نتیجه مبارزه با ترویج کرده است. ما به تمام جهان تجربیاتمان را صادر می

 دهیوم و مرلمواً ستمگوران را بدون کوچكترین چشم داشتوی به مبوارزان راه حق انتقال می

های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احكام اسلام ها جز شكوفهمحصوول صدور این تجربه

 (.111،  26: ج1312موسوی خمینی، «)برای ملتهای در بند نیرت

نهضت »امام خمینی)ره( ضرورت صدور انقلاب را ناشی از اسلاموی بودن آن می دانود:      

ت بدیهی است که همه مرلمین جهان تحت مقدس ایران نهضتی اسلامی است و از این جه

ما انقلابموان را به تمام جهوان (.»114،  4: ج1312)موسوی خمینی، « گیرندتاثیر قرار می

کنیوم چرا که انقولاب ما اسلامی است. مقصد این است که احكام اسلام زنده شود صادر می

های انرانی را از ما باید ارز  و پیاده گردد و همه در رفاه باشند. همه آزاد و مرتقل باشند.

ما که نهضت کردیم (. »231،  11: ج1312موسوی خمینی، «)این جا به همه جا صادر کنیم

جمهوری اسلاموی است. نهضوت برای اسلام، نمی  برای اسلام نهضت کردیم جمهوری،

تواند محصور باشد حتی در کشورهای اسلامی. تواند محصور باشد در یك کشور و نمی
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هضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیاء برای یك محل نبوده و ن

دعوتش مال همه عالم است معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار شوند و 

ها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودن که دولت

زن آنها دارد به باد می رود و خودشان به نحو فقر زندگی هرتند و از این که همه مخا

 (.131،  13: ج1312موسوی خمینی، «)کنند نجات بدهدمی

امام خمینی)ره( ضمن تعریف و توضیح مبانی صدور انقلاب از موارد ذیول به عنووان      

 پیش نیواز و پیش شرط موفقیت در امر صدور انقلاب نام می برد:

با وحدت ملت با توجه به اسلام و دین اسلام ما همه به پیش باید »وحدت ملـت:  -1

موسوی خمینی، «) برویم و جمهوری اسلام را در خارج پیاده کنیم و وجود عینی بدهم

 (.33،  0: ج1312

اگر چنانچه اسلام به آن معنایی که هرت در ایران »تحقق کامـل اسلام در ایران:  -2

کشورها یكی پز از دیگری همین رویه را پیدا می کنند.  تحقق پیدا کند مطمئن باشید که

توانیم ادعا تا نتوانیم پیاده کنیم آن چیزی را که موافق رضای خدا و رسول خداست، نمی

 (.12، 11: ج1312موسوی خمینی، «)کنیم که ما یك رژیم اسلامی داریم

ا مخالف باشند ملتها متوجه باشید که هر جا زورمندان و دولتها با م»ها:توجه به ملت -3

ها با حق هرتند چون با ما موافقند باید اساس را مردم و فكر مردم قرار داد زیرا مردم و توده

خواهند تخت سلطه آمریكا وشوروی باشند.اگر بخواهیم انقلاب اند و نمیزیر بار ستم بوده

مردم به  را صادرکنیم باید کاری کنیم که مردم خودشان حكومت را به دست گیرند تا

(. ایشان همچنیندر 13، 11: ج1312موسوی خمینی، «)اصطلاح طبقه سوم روی کار آیند

ما می خواهیم همین معنویتی که در »فرمایند: افزاری صدور انقلاب نیز میخصوص بُعد نرم

ایران پیدا شده صادر کنیم، ما نمی خواهیم شمشیر بكشیم و تفنگ بكشیم و حمله کنیم ما 

ین انقلابمان را، انقلاب فرهنگی مان را، انقلاب اسلامی مان را به همه ممالك می خواهیم ا

 (.213، 12: ج1312)موسوی خمینی، « اسلامی صادر کنیم
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و صدور انقولاب که یكوی از مفروضوات اساسوی اندیشوه بدین ترتیب اصل دعوت      

را است، ارتباط عمیقیمیاسلابا دیگر کشورهای سیاسوی امام خمینی)ره( در روابط خارجی

آورد. ارتباطی که در فرآیند های اسلامی به وجود میمیان انقلاب اسلامی ایران و نهضت

آن، بنیانگذار نهضت دینی ایران تلا  دارد تا تجربیات عینی و مبارزاتی خویش را همراه با 

هایی های اسلامی و رخویش، به پیشگامان جنبشتفكر و باورهای انقلابی و دینی

 (.301: 1311های رشد و شكوفایی آن را فراهم سازد )سجادی، انتقال داده و زمینهبخش

 های اسلامی( جنبش3-1

نفوذ  هوای اسلامی،ها و جنبشیكی از فرایند تأثیرات انقلاب اسلامی بر سایر حرکت     

انرت برای اندیشه امام خمینی)ره( است. امام به عنوان یك اصلاح گر واقعی و موفق تو

اولین بار در طی تاریخ اسلامی، یك نهضت اسلامی واقعی را به ثمر برساند و با توسل به 

مبانی قوی اسلامی بنیان یك حكومت دینی را بنا نهد. با وجود مشكلات و موانع بریار باز 

های اسلامی همواره مورد استفاده هم اندیشه امام)ره( به عنوان یك منبع غنی برای حرکت

 ار گرفته است. قر

بازگشت به اسلام و مبانی اساسی آن در انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی آن نیز      

جمهوری »الملل تحت عنوان جلوه یافت. بر این اساس طلوع نظام جدیدی در نظام بین

های اسلامی در سایر کشورهای اسلامی ها و حرکتنوید بخش بریاری از جنبش« اسلامی

های اسلامی واقع انقلاب اسلامی ایران به یك دوره فترت رشد و گرتر  نهضت گشت. در

های اسلامی به مثابه الگویی (.در نگاه امام خمینی)ره( جنبش163: 1314پایان داد )موثقی، 

در جهت مبارزه با استبداد و استكبار جهانی باشند. احیاء و پیاده سازی شریعت اسلام در 

باشد که بابد به آن های اسلامی میله وظایف و رویكردهای جنبشکشورهای اسلامی از جم

توان گفت که انقلاب اسلامی ایران و مبانی آن، اهتمام ورزند. بنابراین در قالبی بزرگتر می

های اسلامی که مبارزه با استبداد و استكبار را در دستور کار خود ها و جریانتمام جنبش

 گرفت.داشتند، در بر می
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 های اسلامیمیت انقلاب اسلامی ایران و جنبش( اه2

ماهیت انقلاب اسلامی ایران در اسلامی بودن آن نهفته است. در انقلاب اسلامی ایران،      

اسلام هدف بود. انقلاب اسلامی یعنی انقلابوی که ماهیت اسلاموی، راه اسلامی و هدف 

 (.141: 1313ب است )مطهری، اسلامی دارد... به عبارت دیگر اسلام هدف و معیار انقلا

)ره( و تحت تأثیر آن، جهان اسلام متحول شد. امام خمینیپیروزی انقلاب اسلامی به رهبری 

های اسلامی و رهایی بخش یكی از تجلیات این تحول را باید در تغییر کمی و کیفی جنبش

-تا کرانه جرتجو کرد. از نظر کمی، شمار جنبش های اسلامی افزایش یافت و از خاور دور

های های اقیانوس اطلز و مغرب اسلامی را در بر گرفت که در این خصوص، جنبش

رهایی بخش در کشمیر، افغانرتان، تونز، الجزایر، آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج 

فارس را می توان نام برد. تغییرات کیفی محروس تر بود. حرکت های ملی، مارکریرتی و 

 (.311: 1311تحرکات اسلامی نضج گرفت )سجادی، التقاطی رنگ باخته و 

ای از زمان به وقع پیوست که غرب ادعای مرگ مذهب و انقلاب اسلامی در برهه     

تواند در کورد. حال آنكوه انقلاب اسلامی این فرضیه را که اومانیرم میایدئولووژی را می

ی همه مرائل وی باشد، های انروان و پاسخگوعرصه حیات اجتماعی معیار همه فعالیت

های نظری و عملوی سكولاریرم را متزلزل منروخ کرد. همچنین انقلاب اسلامی ایران پایه

دار با مرأله جدایی دین کرد. از جمله اقدامات اساسی رهبر انقلاب مخالفت جدی و دامنه

 (.41: 1313از سیاست بود )مطهری، 

یت یك ذهنیت سیاسی اسلامی بود. با استقرار نوع انقلاب ایران بیانگر استقرار و تثب     

جمهوری اسلامی ایران که ماحصل تفكرات سیاسی امام و پشتیبانی تووده مردم بوده و ریشه 

در برداشتهای سیاسی از اسلام داشت، به شكل بی نظیر در مأموریت سیاسی اسلام نهادینوه 

رایی به شیوه های انقلابی گشود. برای نخرتین بار یك نظام سیاسی برخاسته از اسلام

 (.32: 1314جایگزین رژیم سكوولار غرب گرا و متحد استراتژیك غرب گردید)محمدی، 
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های اسلامی را می توان در زمینه فكوری و بیشترین تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش     

و فرهنگی و بیداری مرلمانان خلاصه کرد. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی از بُعد ذهنی 

فكری آتش زیر خاکرتر نهضت ها را بوار دیگر برافروخت. انقلاب اسلامی یك حرکت 

گرتر  »فكری قوی را به راه انداخت که نتیجه آن گرتر  موج اسلام خواهی است. 

سودان، الجزایر و غیره  امواج اسلام خواهی بعد از انقلاب اسلامی ایران در مصر، عربرتان،

ران محصول یك حرکت فكری بریار قوی در جهان اسلام است ثابت کرد که انقلاب در ای

و می تواند در همه بلاد اسلامی تكرار شود. انقلاب اسلامی ایران طلیعه تحولی بریار عمیق 

از سوی دیگر انقلاب اسلامی به عنوان یك  .(213: 1314لاریجانی، «)در  جهان اسلام است

های اسلامی قرار گرفت. با توجه به تهوا و حرکالگوی فكری الهام بخوش سایر نهضت

های سیاسوی اجتماعی این کشورها این غلبه مذهب ترنن در کشورهای اسلامی و نیز جنبش

نكته حائز اهمیت است که چگونه یك نهضت شیعی )حداقل برای کوتاه مدت( توانرت 

گذاشته شود.  ها و اختلافات کنارچنان موج عظیمی را به پا کند که در پرتو آن سایر تفاوت

های بنیادگرایی انقلاب ایران الهام بخش اقدامات انقلابی گروه»به هر حال شكی نیرت که 

 (.11-12: 1311)دکمجیان، « سنی در جهان عرب شد و به آن نیروی محرکه بخشید

های شیعی بریار باید اذعان داشت که تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر جوامع و جنبش     

هایی مشاهده ها بوده است. ولی حتی در این تأثیرگذاری نیز تفاوتیر جنبشبیشتر از سا

 گردد. به طور کلی جوامع شیعی را می توان به سه دسته تقریم کرد:می

ای و های منطقهواحدهایوی که تأثیرات چندانوی چه در عرصه داخلی و چه بر سیاست -1

 ای ندارند، نظیر جوامع شیعی اسماعیلی؛فرامنطقه

جوامعی که حیطه اثرگذاری آنها در مرزهای ملی تحدید می شود، مانند شیعیان عراق  -2

 و پاکرتان؛

 هایی که تأثیرات آنها در بُعد داخلی و خارجی قابل توجه است.نظام -3
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ها به طور عمده از پیوند و گروهی از اندیشمندان اعتقاد دارند برد جهانی برخی جنبش     

های نفوذمند جهانی همچون نفت یا و گروه شیعی با عوامل و مؤلفه همبرتگوی یك نهضت

(. بنابراین تحوولات سیاسوی 16: 1313مذاکرات صلح خاورمیانوه نشأت گرفته است )توال، 

ایران )مانند انقولاب اسلامی( دارای تأثیراتوی از نوع سووم تقریم بندی مذکور است. به طور 

های مرلمان به شورایط خواص آن کشور و در دیگر دولتکلی بازتاب های انقلاب اسلامی 

 یا منطقه برتگی داشته است.

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام چهار  طبق نظر اسپوزیتو و پیركاتوری،     

گیر شكل داشته است: نخرت، در دو کشور )لبنان وبحرین( دخالت ایران ملموس و چشم

-های این کشور جریانشتری از کشورها، الگوی ایران و تشویقبوده است، دوم،در تعداد بی

های سیاسی اسلامی پیشین را تقویت کرده و شتاب بیشتری بخشیده است )مصر، تونز، 

تری نیجریه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیرتی، پاکرتان و فیلیپین(. سوم، ایران نقش عام

فا کرده است )مصر، سودان، مالزی و در برانگیختن ایدئولوژی و تفكر سیاسی اسلامی ای

های ایران دلیل و بهانۀ لازم را فراهم آورده است تا بعضی اندونزی(. چهارم، الگو و فعالیت

گرای مخالف را مهار و ها )عراق، مصر، تونز و اندونزی( جنبشهای اسلامحكومت

سر موجی  (.بنابراین، بحث بر336-331: 1312سرکوب کنند )اسپوزیتو و پیركاتوری، 

است که به عنوان نتیجه انقلاب اسلامی به یك اندازه روی شیعیان در خاور نزدیك اثرگذار 

های انقلاب ایران عامل واسطی بود که قضیه سیاست( 11-33: 1312بوده است)رایت، 

اسلامی را به مرکز تفكر سیاسی جهان هدایت کرد. با توجه به این نكته، انقلاب دو تأثویر 

 بر جای گذاشت که به طور کلی نباید آنها را با هم مخلوط کرد:جداگانه 

الف( چهره انقلاب اسلامی در ایران برای بقیه جهان اعم از شیعه و سنی و غیرمرلمان      

جذابیت لازم را نداشته است. فقط با تعدیل و ثبت موفقیت در سیاستهای داخلی است که 

ها و حتی بعضی یز ارتعاشاتی ایجاد کند. کلیه سنیتواند در جاهای دیگر نرهیافت ایران می

ها بر این نظرند که امام خمینی)ره( با به دست گرفتن تمامی قدرت به عنوان ولی از شیعه
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هایی را گذارانه کرده است. شیعیان به عنوان یك فرقه بیشترین تنفر سنیفقیه، اقدامی بدعت

ها شیعیان را مرجعی برای . لذا اغلب سنیانگیزندکنند برمیکه در جوار آنها زندگی می

 ایرانیان را دوست ندارند.  شمارند و اغلب اعراب اصولاًتقلید نمی

ای به ب( اما تأثیور نمایشوی انقلاب عمیوق بوده است. حتی کرانی که کوچكترین علاقه     

ار گرفتند. برتن چمودان خود و راهی شدن به تهران نداشتند، تحت تأثیر قدرت انقلاب قر

آیت الله خمینی)ره( باید درست عمل کرده باشد که توانرته شاه را با تمام قدرتش و 

حمایت آمریكا سرنگون کند و در این فرایند ایالات متحده را نیز تحقیر و اخراج کند. 

برای کلیه کرانی که خواهان تشكیل حكومت اسلامی در کشور خود هرتند آیت الله 

موفقیتش یك الگوی اجتناب ناپذیر ایدئولوژی و انقلاب است... تأثیر  خمینی)ره( به دلیل

نمایشی انقلاب در خلیج فارس، در نخرتین سوال پز از انقلاب بریار زیاد بود. با بروز 

ناآرامی و طغیان در میان شیعیان کویت، بحرین و عربرتان سعودی اسلام بار دیگر وارد 

: 1311)فولر، « ن آغاز شكل سیاسی به خود گرفتفرایند سیاسی شد و این جنبش از هما

11.) 

هوای اسلامی معاصر را به دو شیوه توان تأثیر انقلاب اسلاموی بر جنبشدر مجموع می     

ذکر کرد. یكی شیوه مرتقیم و ایجادی و دیگر شیوه غیرمرتقیم و ایجابی. در نوع اول 

ان یافته و غیر سازمان یافته در های سازمها و جنبشانقلاب باعث ایجاد یك سری حرکت

ها از پیش از انقلاب دارای ریشه و دیگر کشورهای اسلامی شد. اما در نوع دوم جنبش

فعالیت بودند اما با وقوع انقلاب از این پدیده تأثیر پذیرفته و گرتر  یافتند، به عبارت 

های در نوع اول جنبشدیگر وقوع انقلاب اسلامی آنها را متأثر ساخته نه وابرته، حال آنكه 

مذکور وابرته به انقلاب بودنود و هرتی و تداوم حیات خود را مدیون انقلاب و حمایتهای 

 انقلاب می دانرتند.
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 های امام خمینی )ره( بر عراق( تأثیر آموزه3

های خاص نظیر حاکمیت اقلیت سنی در بین کشورهای منطقوه، عراق به لحاظ ویژگی     

طی سالیان طولانی، شرایط نامراعد اجتماعی و اقتصادی شیعیان و نیز  بر اکثریت شیعه

های انقلاب اسلاموی در آن بروز هایی بود که اولین بازتابقرابت جغرافیایی در زمره نظام

یافت. اگر یك دولت از بازتاب انقلاب ایران به هراس افتاد، این دولت عراق بود. این 

ت نخرت عامل جغرافیاست. موقعیت همرایگی ایران و نگرانی از دو عامل نشات می گرف

طول مرز مشترك بین دو کشور به معنای آن بود که احتمال تأثیرپذیری عراق از تحولات 

ایدئولوژی و ساختار قدرت همرایه شرقی خود بریار زیاد است. عامل دوم، همپوشی 

که اکثر مردم آن با هاست. نگرانی خاص عراق این واقعیت بود هویت ایرانیان و عراقی

ایران شیعه، هم مذهبند و در عین حال، شمار کثیری از شهروندان عراق نیز ایرانی الاصلند. 

انقلاب ایران، به ویژه به دلیل جاذبه مذهبی و سیاسی برای مرلمانان شیعه، برای گذشتن از 

: 1312بینز، مرزی نفوذپذیر، متین و مرتحكم ظاهر شد و جامعه پذیرای آن در عراق شد )را

ای رسید که مقامات عراقی و ایرانی، (. هراس عراق از انقلاب اسلامی ایران به نقطه33

مهمترین علت حملۀ عراق به ایران را صدور انقلاب اسلامی ذکر نمودند. از نظر رهبران 

بعثی حمله به ایران در چارچوب دفاع پیشگیرانه در برابر صدور انقلاب ایران به عراق 

 (.333-334: 1311اه کنید به: دهقانی فیروزآبادی، بود)نگ

 

 ( تأثیر حضور امام خمینی)ره(در عراق بر شیعیان عراقی1-3

خرداد دستگیر شدند و پز از مدتی به  11پز از قیام  1342امام خمینی)ره( در سال      

و  سال محل زندگی، تدریز 14ترکیه و از آنجا به عراق تبعید گردیدند. عراق به مدت 

و قبل از عزیمت به کویت و سپز فرانره،  1311رهبری مبارزات امام بود و در واقع تا سال 

ساله در عراق خواه ناخواه امام را با علمای بر  14ایشان در عراق اقامت داشتند. اقامت 

جرته و طراز اول نجف و کربلا آشنا نمود و این آشنایی منجر به برقراری روابط میان امام و 
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علمای شیعه نجف گردید که بعدها رهبری مبارزات مردم عراق را بر عهده گرفتند.  برخی

امام خمینی)ره(به عنوان عالم و مرجع تقلیدی که از حوزه علمیه قم بر خواسته اند و به 

نجف اشرف مهاجرت نمودند نماینده تفكر حوزه علمیه قم بودند.نوع تفكر حاکم بر حوزه 

جف در زمینه مبارزات سیاسی تا حدودی متفاوت می باشد. علمیه قم نربت به حوزه ن

حوزه علمیه قم در زمینه مبارزات سیاسی قائل به مشی مبارزه همه جانبه برای رسیدن به 

الگوی حكومت اسلامی همه گیر می باشد. در حالیكه در حوزه نجف به نوعی برداشت غیر 

های ر در آن نمایان است.در سالسیاسی از اسلام رواج دارد و جنبه های مبارزاتی کمت

ابتدایی ورود امام خمینی)ره( به نجف میان ایشان و آیت الله حكیم و همچنین آیت الله 

صدر در زمینه نحوه مبارزه اختلاف نظرهایی وجود داشت.ولی با گذشت زمان و شدت 

خمینی یافتن فشار حكومت بعثی عراق دیدگاههای مبارزاتی رهبران شیعیان عراق به امام 

نزدیك تر گردید و روابط ایشان بر تأثیرپذیری آنان از مشی مبارزات امام افزود. پز از 

پیروزی انقلاب و آغاز جنگ شرایط جنبش عراق به نربت قبل از آغاز جنگ دچار تغییر 

تحول گردید. با سرکوب شدید شیعیان که پز از انقلاب اسلامی به وقوع پیوست رهبران 

 دستگیر شدند و یا به ایران پناه آوردند.  اصلی این جنبش یا

از میان رهبران جنبش آیت الله حكیم و صدر دستگیر و اعدام گردیدند و فرزندان آیت      

الله حكیم به ایران پناهنده شدند و پایه جنبش شیعیان را در ایران پی ریزی نموند و مجلز 

بطه رهبران جنبش که اکنون تحت اعلای انقلاب اسلامی عراق تشكیل گردید. در ایران را

تر گردید و به طور نمودند با امام خمینی)ره( بریار نزدیكعنوان معارضین فعالیت می

مرتقیم از رهنمودهای ایشان استفاده می نمودند که پز از رحلت حضرت امام نیز این 

 رابطه با مقام معظم رهبری ادامه پیدا نمود.

ی شخصی و روابط فردی در تأثیر پذیری جنبش مردم توان گفت آشنایدر واقع می     

عراق از رهبری انقلاب ایران مؤثر بوده است. امام خمینی)ره(همواره با آیت الله حكیم، 

آیت الله صدر و سایر علمای و رهبران شیعیان عراق مراودات نزدیك داشتند و در جلرات 
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های مذهبی این مراودات تیكدیگر شرکت می نمودند. به خصوص در ایام محرم و مناسب

گرفت و اصلی ترین دلیل اخراج امام از عراق نیز همین رابطه و تبادل نظرات شدت می

ای تنگاتنگ ایشان با رهبران شیعیان عراق بود. علمای شیعه مبارز عراق گر چه در پاره

مشی مبارزاتی ایشان را به عنوان موارد باامام خمینی)ره(دچار اختلاف نظر بودند ولی 

 الگوی حرکت موفقیت آمیز انقلاب اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی شیعه پیگیری می نمودند.

 

 ( عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری جنبش اسلامی عراق از امام خمینی)ره(2-3

کات اسلامی مردم عراق از رهبری انقلاب ایران اشترا تأثیرپذیری جنبش در زمینه الگوی     

ای و موقعیت سیاسی دو کشور ایدئولوژیك، اشتراکات فرهنگی و تاریخی، موقعیت منطقه

 ای ایفا نمودند که به هر یك از آنها در ذیل پرداخته می شود. نقش عمده

 ( اشتراکات ایدئولوژیوك:1-2-3

های متعددی براساس تفكرات اسلامی شكل گرفته اند، در تاریخ خاورمیانه جنبش     

های افراطی از اسلام مبتنی بوده اند )وهابیت، سلفی می این جنبشها یا بر پایه برداشتتما

اند. به هایی بوده اند که بر نوعی مداراجویی و اصلاح طلبی استواربودهگری( و یا جنبش

توان گفت در تاریخ معاصر خاورمیانه تا پیش از انقلاب اسلامی هیچ جنبشی که جرأت می

اسلام سیاسی مبتنی بر تفكر شیعه شكل گرفته باشد، روی نداده بود. برای  پایه آن براساس

جنبش مردم عراق و رهبری آن هیچ الگویی مناسب تر از یك رهبر شیعه وجود نداشت و 

این الگو در وجود رهبری انقلاب اسلامی ایران به ظهور رسید. مردی روحانی که اسلام 

منشاء راه خود برای بوجود آوردن دگرگونی سیاسی بر اساس آموزه های تشیع را سر 

عظیم در ساخت سیاسی ایران قرار داده بود و در این راه نیز به موفقیت دست یافته بود 

های (. شیعیان در عراق همواره در حال مبارزه با حكومت101-103: 1311)دکمجیان، 

ران به علت وجود مذهب اند و این مبارزه پز از وقوع انقلاب اسلامی ایحاکم بر عراق بوده

ای مشترك و تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران، شدت بیشتری یافته است. مهمترین زمینه
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که تأثیرگذاری انقلاب ایران را برای شیعیان عراق ترهیل و پذیرفتنی می کند اشتراکات 

 ایدئولوژیكی میان آنها می باشد. یكی از اساسی ترین مفاهیم مشترك مذهبی مفهوم

است که از واقعه تاریخی شهادت امام حرین )ع( الهام گرفته شده « شهادت»و « جهاد»

است. این مفهوم عناصر مبارزه طلبانه خاصی در خود دارد که مرتمرك مناسبی را برای 

 قیام علیه ظلم به دست می دهد.

باشد که مرأله حكومت اسلامی یكی از مرائل مهم شیعه پز از غیبت امام دوازدهم می     

له اعتراض و حق شور  پیوند دارد. اعتقاد شیعه مبنی بر نامشروع أبه طور ارگانیكی با مر

ای ها را در پردههای دنیوی، مرأله رفتار و برخورد با اینگونه حكومتبودن همه حكومت

از ابهام قرار داده بود. در طول زمان، علما اگر چه رسماً حكومت را به رسمیت شناختند )از 

دوران صفویه(، اما به طور کامل نواهای مختلف به خاموشی نگرائید تا اینكه در نیمه دوم 

قرن بیرتم مرأله حكومت اسلامی با ولایت فقها را جدی گرفتند. بر این اساس بر مردم 

فرض بود که علیه حكومت نامشروع و ظالم به پا خیزند و مقدمات برپایی حكومت اسلامی 

گونه مصالحه و عوی حاکمیت علماء، فقهاء و حكومت اسلامی جای هیچرا فراهم نمایند. د

ها باقی نگذاشت. مشارح این نظریات در ایران امام حتی فرصتی را برای اصلاح حكومت

 (.133: 1311خمینی)ره( و در عراق محمدباقر صدر بود )برآهویی، 

 ( اشتراکات فرهنگی و تاریخوی:2-2-3

وجود پیشینه روابط طولانی میان جوامعه شیعی عراق و ایران اشاره  در این زمینه باید به     

کرد. عامل اساسی در این میان وجود شهرهای مذهبی شیعه در عراق می باشد. همچنین 

حوزۀ علمیه نجف یكی از مراکز مهم شیعه بوده که محل برخورد میان طلاب علوم دینی از 

وان مرکز مهم دینی و مذهبی شیعه از باشد. در واقع نجف به عنکشورهای مختلف می

دیرباز تاکنون مورد توجه شیعیان عالم بوده است و گاهی اقامت مرجع تقلیدی که مورد 

احترام و پذیر  عمومی شیعیان باشد، موجبی دیگر بر اعتبار نجف و پیوستگی میان جامعه 

و شهید محمدباقر  شده است. ایدئولوژی انقلابی توسط امام خمینی)ره(شیعیان در کشور می
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صدر در همین حوزه ارائه می شد و طلابی که در آنجا تحصیل می کردند بعدها مبلغان این 

تمایلات و  1311ها در جوامع خود شدند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال اندیشه

ور و روزنه های نفوذ جدیدی را برای مردم فراهم نمود. در واقع تصورات آنها را شعله

ود جوامع وسیع شیعه در ایران و عراق، یك رابطه همزیرتی میان نهادهای روحانی دو وج

 (.114: 1311کشور به وجود آورده است)دکمجیان، 

های معارض عراقی پز از وقوع انقلاب اسلامی در کل جنبش شیعیان عراق و گروه     

ف انقلاب در جهان ایران به دلایل مختلف مهمترین کانون پذیر  و ترویج آمال و اهدا

اند که عللی مانند؛مذهب تشیع دوازده امامی، وجود عتبات عالیات در شهرهای اسلام بوده

اجتماعی مشابه دو کشور، وجود  و نجف، کربلا، کاظمین و سامرای عراق، بافت فرهنگی

 باشد. های علمیه و غیره به مثابه مبانی همبرتگی فرهنگی تاریخی آن میحوزه

 ای:وقعیت منطقوه( م3-2-3

منطقه خاورمیانه همیشه در کانون توجهات قرار داشته است. با نگاهی به تاریخ معاصر      

یابیم که به علت موقعیت خاص ژئوپولیتیك و ژئواستراتژیك این منطقه و خاورمیانه در می

 های فراوانی بوده است و قدرتهایهمچنین منابع عظیم انرژی، این منطقه صحنه چالش

بزرگ بر سر دست یابی و ترلط بر منطقه با یكدیگر به شدت به مجادله و منازعه می 

ممتاز و موقعیت ژئواستراتژیك  و عراق از نقش خاورمیانه دو کشور ایران در منطقه پرداختند.

تر است. ای برخوردارند با این تفاوت که نقش و موقعیت ایران برجرتهو ژئوپولیتیك ویژه

اسلامی در ایران و استقرار جمهوری اسلامی مبتنی بر مذهب شیعی، موقعیت  پیروزی انقلاب

شیعیان را در این منطقه به شدت ارتقاء بخشید و باعث گردید تا شیعیان به وزنۀ تأثیرگذار 

شیعه و  %06در معادلات این منطقه تبدیل گردند. در عین حال، کشور عراق با اکثریت 

توانرت در تصادی و با توجه به وزن سیاسی شیعیان در آن، میموقعیت ممتاز جغرافیایی و اق

تشكیل یك قدرت مرلط شیعی دیگر در منطقه نقش مهمی را ایفا نماید. از آنجایی که 

چشم انداز آینده منطقه با وجود ایران و عراق شیعه بریار جذاب می نماید و همچنین برای 
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ران جنبش اسلامی عراق، روند تحولات جبران ستم تاریخی که بر شیعیان رفته است، رهب

انقلاب اسلامی ایران )به خصوص مشی و عملكرد در رهبری آن( را به دقت زیر نظر داشتند 

و با الگوی برداری از آن درصدد تشكیل دومین حكومت شیعی در منطقه بودند تا نقش و 

ایران و عراق جایگاه شیعیان در این منطقه بیش از پیش ارتقا یابد و دو حكومت شیعی 

 ای و جهانی نقش مؤثری را ایفا نمایند.بتوانند در تحولات منطقه

 ( موقعیت سیاسی دو کشوور:4-2-3

های زیادی به یكدیگر داشت. در هر دو موقعیت و ساخت سیاسی دو کشور نیز شباهت     

کشور یك حكومت خودکامه دیكتاتور که توسط یك نفر اداره می گردید، وجود داشت 

ر ایران محمد رضا شاه و در عراق صدام حرین(؛در هر دو کشور ملی گرایی به صورت )د

های اسلامی ترویج و تبلیغ می گشتند )در ایران پان ایرانیرم افراطی و برای مقابله با جریان

و در عراق پان عربیرم(؛ هر دو کشور از درآمدهای نفتی هنگفت برخوردار بودند و 

شتند؛ بودجه نظامی هر دو کشور بریار بالا بود و هزینه های نظامی اقتصاد در حال رشدی دا

 1/13هر دو کشور بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی را تشكیل می داد. )در عراق 

در همان سال(؛ از لحاظ درآمد سرانه و وضعیت فقر، هر  %1/20و در ایران  1311در سال  %

ای توزیع بودند و درآمد و ثروت به صورت ناعادلانهای دو کشور دارای شرایط نربتاً مشابه

گردیده بود؛ سازوکارهای انتخاب دموکراتیك و گرد  نخبگان و قدرت در دو کشور 

عمیقی داشت و اساس تحولات  در دو کشور ریشه شیعی هایوجود نداشت و همچنین سنت

رای دو پایگاه اجتماعی و فرهنگی دو کشور را تشكیل می داد. همچنین هر دو کشور دا

عظیم جنبش شیعی یعنی قم و نجف بودند که سرمشق بریاری از تحولات اجتماعی و 

سیاسی بودند. با این اوصاف هر دو کشور برای آغاز یك جنبش اسلامی شیعی بریار مرتعد 

های بودند و این جنبش در ایران زودتر شكل گرفت و طبیعی است با توجه به شباهت

های مبارزاتی و مشی سیاسی کشور، شیوه های رهبری، تاکتیك سیاسی و اجتماعی دو

جنبش اسلامی دو کشور بریار به یكدیگر شبیه می باشند. به همین دلیل طبیعی بود که نگاه 
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رهبران اسلامی عراق به سوی انقلاب اسلامی ایران و رهبری آن معطوف می گردید و شیوه 

 (.11: 1311آبادی، ستوار می نمودند )فضلهای مبارزاتی خود را بر پایه  این رهبری ا

 

 های امام خمینی)ره(( مردم عراق و آموزه3-3

های خود تمام اقشار ملت عراق را مورد خطاب قرار امام خمینی)ره(همواره در سخنرانی     

 داده است:

 ( علمای عراق از اهل سنت و تشیوع3-3 -1

طابه و ای روشنفكران مردم را آگاه کنید و ای علمای اعلام و ای مشایخ اهل سنت و خ»     

 «.های اسلامی قیام کنیدبه خاطر اسلام و حفظ سرزمین

 ( عشایر دجله و فورات3-3 -2

ای عشایر دجله و فرات برخیزید و از اسلام دفاع کنید و از قرآن و فرامین آن پیروی »     

 «.مرلماناننمائید چرا که دفاع از اسلام و قرآن واجبی است برای تمام 

 ( ارتش عوراق3-3 -3

ای ارتش عراق، ای نیروهای مرلمان به سوی اسلام باز گردید تا زمانی که فرصت »     

 «.دارید

 ( کارگران و کارمنودان3-3 -4

ام و امیدوارم که دست در  من از کارگران و کارمندان حكومت بعثی مایوس نبوده»     

 «.ا  کننددست ملت عراق در محو این لكه ننگ تل

 ( دانشگاهیان و دانشجویان3-3 -1

ای جوانان دانشگاهی، ای دانشجویان عزیز به ندای اسلام و ملت خود لبیك گفته و »     

: 1311نگاه کنید به: قربانی کشككی، «)قهرمانانه به پا خیزید که پیروزیتان نزدیك است

323.) 
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 اسلامی عراقهای های امام خمینی)ره( بر جنبش( تأثیر آموزه1-3

های امام خمینی)ره(بر جنبشهای های فوق، تأثیر اندیشه و آموزهبا در نظر گرفتن ویژگی     

 های ذیل تبیین نمود:در گزارهتوان میاسلامی عراق را به صورت خلاصه 

در عراق، وجود حزب الدعوه الاسلامیه، جماعه العلماء، حزب الفاطمی و دیگر احزابی  -1

هی امام را قبول داشتند تحت تاثیر حرکت امام خمینی)ره(بودند. علاوه بر که نظریات فق

این امام مهمترین بحث سیاسی خود ولایت فقیه را در حوزه علمیه نجف اشرف شروع 

کردند و به پایان رساندند و شاگردان ایشان، تنها روحانیون ایرانی نبودند بلكه علماء و 

می کردند. سید محمد باقر صدر رهبر وقت جنبش  طلاب عراقی نیز در درس ایشان شرکت

عراق در درس ایشان شرکت داشتند و همچنان که بیان شد بریاری از افكار انقلابی امام 

الله صدر در ژوئن توسط ایشان به شیعیان عراق انتقال پیدا کرد. در اثنای دستگیری آیت

رکوك، دیوانیه، سماوه، دیاله و های کثیری از مردم از بغداد، بصره، ناصریه، کگروه 1313

دیگر نقاط وارد نجف شدند )انتفاضه رجب( تا بیعت خود را با وی به عنوان مرجع تقلید 

اعلام کنند. بعد از آن آیت الله صدر فتوایی صادر کرد و مبارزه بر ضد حزب را واجب 

 شمرد. در آن مقطع این شعارها بر دیوار شهرها نقش برته بود:

: 1303ویلی، «)زنده باد صدر، اسلام پیروز است»، « و خمینی، اسلام پیروز استبه نام صدر »

131-134.) 

های سید محمد باقرصدر در مبارزه با رژیم بعثی عراق و تأثیرپذیری در رابطه با فعالیت     

توان موارد ذیل را نیز ذکر نمود؛الف( فتوای وی مبنی بر تحریم از امام خمینی)ره( می

حزب بعوث، ب( ایجاد پیوند میان مردم و انقلاب اسلامی و رهبر آن، پ(  عضویت در

اقدامات رهبری در عوراق، ت( توجه به سازماندهی اسلاموی، ث( مبارزه مرلحانه بر ضد 

 (.1311رژیوم و ج( ارتباط با امام خمینوی)ره( )قربانی کشككی، 

شود که مد باقر صدر دیده میدر بین مراجع بزرگ عراق در چند دهه اخیر تنها سید مح -2

هم در زمینه غنا بخشیدن به اندیشه سیاسی اسلام کار کرده است و هم عملاً وارد عرصه 
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عملی سیاست شده و رهبری سیاسی مردم عراق، به ویژه بعد از کودتای عبدالكریم قاسم 

را بر عهده گرفته است.در واقع شیعیان در این کشور در جرت و جوی  1301در سال 

ها را در آیت الله صدر دیده بودند. آیت الله صدر نیز خمینی عراق بودند و آن ویژگی

های خود را برای هدایت امواج انقلاب اسلامی مرتقیم یا غیر مرتقیم به تعالیم و آموز 

 (.161: 1312کرد )کدیور، ملت اعلام می

را که آیت الله صدر خاندان بزرگ حكیم و شاگردان و پیروان آیت الله صدر حرکتی  -3 

در الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران و تبعیت از آن برای رسیدن به پیروزی در عراق به 

هایی همچون خاندان آیت الله توان به شخصیتوجود آورد، دنبال نمودند. در این بین می

سید محرن حكیم )شاگردان و پیروان آیت الله صدر به ویژه سید مهدی حكیم(، سید 

محمدباقر حكیم، سید کاظم حائری، سید مرتضی عركری، شیخ محمد مهدی آصفی و 

هایی که توسط احزاب مبارز شیعی غیره اشاره کرد. امروزه در اکثر نشریات و روزنامه

الله صدر دیده می شود. نشریات لواء الصدر، شود عكز یا سخنی از آیتمنتشر می

ره نمونه هایی هرتند که به روشنی بیانگر این موضوع الشهاده، الجهاد، الشهید، الجمعه و غی

 می باشند.

مراسم و برنامه های عزاداری ایام محرم، صفر، رمضان المبارك و ارتباطی که این  -4

مراسم با مراسمی که هم زمان در ایران تشكیل می شد به ویژه در طول نزدیك به دو سال 

تند. در بریاری از این مراسم افكار و اول یعنی از شروع انقلاب تا جنگ تحمیلی داش

 گردید.های امام خمینی)ره(در قالب مراسم مورد نظر ترویج میاندیشه

بریاری از مردم عراق از امام خمینی)ره( تقلید می کردند و این تقلید در مرائل سیاسی  -1

-ق میهای اسلامی عراگرفت و این امر منتهی به اثرگذاری ایشان بر جنبشنیز صورت می

 گردید. 
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های معارض شیعی از عراق به ایران، پز از تشدید انتقال مراکز و تشكیلات گروه -0

ها به امام سیاست سرکوب از سوی رژیم بعثی. این مرئله منجر به نزدیكی این گروه

 گردید.های ایشان میتر از اندیشهتر و صحیحخمینی)ره( و آشنایی کامل

شجاعت، ساز  صداقت، صراحت،  لی لازم به ذکر است که؛در آخر گرچه مشهود و      

ناپذیری، از جان گذشتگی، صلابت، عشوق به اسولام، مقام عرفانی، وارستگی، شخصیت 

والای علمی و فقاهتی و سادگی معنادار زندگی امام خمینوی)ره( در ارائوه این الگوی 

 عضو حزب کمونیرت عراق ،فیصل عبدالائمه(.33: 1311رهبری موثر بود )عمیدزنجانی، 

امام خمینی)ره( رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران شخصیتی انكارناپذیر »معتقد است:

نظیر و برجرته قرن بیرتم بود و در قرن بیرت و است.بدون شك امام خمینی)ره( چهره بی

چنان ها و افكار ایشان همثیر اندیشهأت.. یكم نیز هنوز ایشان شخصیت بلامنازع جهان هرتند.

دهد و امروز و بعد از گذشت هیجده سال از ارتحال امام راحل جهان را تحت تاثیر قرار می

راق از جمله کشورهایی است وشاهد زنده بودن و پویایی افكار این رهبر بزرگ هرتیم. ع

 .(www.imam-khomeini.com, 1386)که از امام خمینی)ره( بریار متاثر شده است

 

 سازی افکار امام خمینی)ره( در جهان اسلامهای پیاده( موانع و محدودیت1

 های داخلی( محدودیت1-1

های داخلی پیاده سازی افكارامام خمینی)ره(در جهان اسلام را به دو دسته محدودیت     

 توان تقریم نمود؛کلی می

ز ( شور انقلابی و القای ناصحیح تفكرات امام خمینی)ره(: صدور انقلاب به نوعی ا1-1-4

شود. های هر انقلابی است. رهبری انقلاب نیز از ارکان لازم هر انقلابی محروب میویژگی

های رهبری نقش مهمی در ها و ارز ها، آموزهبنابراین در این راستا درست القا نمودن پیام

های رهبر انقلاب به درستی ها و ارز صدور انقلاب دارد. در انقلاب اسلامی ایران نیز آموزه

های ایشان دچار گیران اندیشهیانگر شخصیت ایشان بود ولی مروجّین و به تبع آن پیامب
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نماییم که های اسلامی مشاهده میها و جریانبدفهمی گردیدند. بنابراین ما در بیشتر جنبش

های دیگر انقلاب همچون علی شریعتی و مطهری بیشتر رسوخ نموده است. افكار شخصیت

هایامام خمینی)ره( به عنوان افكار اصحیح باعث گردید که آموزهنتیجۀ این برداشت ن

تر جلوه های شریعتی، مطهری و غیره به صورت معتدلیابد و اندیشهرادیكالی اسلامی نمود 

گردد که با های انقلابی تندرو باز مینماید. دلیل اصلی چنین القائاتی به عملكرد شخصیت

-هایامام خمینی)ره(، زمینه را برای برداشتد به اندیشهمنترب نمودن عملكرد تندروانه خو

نمودند. برخی از های امام فراهم میهای اسلامی از اندیشهها و جنبشهای غلط جریان

نهضت ما دارد توسعه »شعارها و پیام های انقلاب اسلامی، مثل این سخن امام خمینی)ره( 

های تندروی انقلاب و ی شخصیتاز سوی برخ« پیدا می کند و می رود توی ملتها...

دشمنان انقلاب به منزله قصد ایران برای مداخله در سایر کشورها و براندازی نظام های 

معنای صدور انقلاب ما، این است که همه ملتها بیدار »سیاسی آنها تلقی شد. در حالی که 

نجات  ارندشوند و همه دولتها بیدار بشوند، و خودشان را از این گرفتاری هایی که د

 (.123، 13ج :1312موسوی خمینی، « )بدهند

( عملكرد نامناسب مقامات جمهوری اسلامی و فرامو  کردن افكار بنیادین 2-1-4

-امامخمینی)ره(: محدودیت داخلی دیگری که مانع از پیاده سازی صحیح و کامل اندیشه

مات نظام پز از های امام خمینی)ره( در جوامع اسلامی گردید، به عملكرد برخی مقا

گردد. رحلتامام خمینی)ره( مصادف با برخی تحولات مهم، از جمله رحلت ایشان بازمی

پایان پذیرفتن جنگ تحمیلی بود که ضرورت بازسازی خرارات ناشی از آن را ایجاب 

نمود. بنابراین این مهم در دولت سازندگی دنبال گردید و بنا به نظر دولت وقت لازمۀ می

ایجاد فضای اقتصادی باز و لیبرال بود. اعمال چنین سیاستی بی شك منتهی به چنین امری 

-شود که با آموزهداری، اختلاف طبقاتی، خصوصی سازی و غیره میافزایش روح سرمایه

طلبی، حمایت از مرتضعفین، استكبارستیزی، مبارزه با های بنیادین امام در خصوص عدالت

ار داشت. شاید در آن برهۀ زمانی هر دولتی بر سر کار داری و غیره در تناقض قرسرمایه
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داد ولی به هر ترتیب پیاده سازی افكار اقتصاد بود اقدامات دولت سازندگی را انجام میمی

ها و های بنیادین امام خمینی)ره(در میان جنبشلیبرالی مانع جدی در برابر ادامه رشد آموزه

 های اسلامی گردید.گروه

 

 جهان اسلام ( محدودیت2-1

های ایجاد شده از سوی جهان اسلام برای پیاده سازی افكار امام خمینی)ره( محدودیت     

توان تقریم نمود، گرچه در دل های اسلامی را به دو دسته کلی میها و گروهدر میان جنبش

 توان ارائه داشت.های دیگری نیز میآن، تقریم بندی

ر اسلام: نوعی معارضه تاریخی بین شیعه و سنی وجود ( وجود مذاهب شیعه و سنی د1-2-4

داشته و دارد. البته تضاد ترنن وهابی با انقلاب اسلامی بیشتر است، و حتی ترنن متأثر از 

تصوف نیز، تضاد کمتری با شیعه دارد و سپاه صحابه در پاکرتان، طالبان در افغانرتان از 

. به هر روی، علی رغم وحدت خواهی و اندمصادیق بارز مخالفین تشیع در جهان اسلام

وحدت طلبی انقلاب ایران، تضاد اهل سنت با شیعه، به کلی از بین نرفته است )جعفریان، 

(. این اختلافات باعث خواهد گردید که در جوامع تندروی سنی مذهب و یا در 243: 1311

( به عنوان جوامع اسلامی که تندروهای سنی حكومت را در دست دارند،امام خمینی)ره

رهبری شیعی به جای رهبری اسلامی معرفی گردد. بی تردید چنین تبلیغاتی محذوراتی را 

های برای پیاده سازی افكار امام در این جوامع ایجاد نمود، گرچه در بریاری موارد آموزه

 امام بر آزاداندیشان مؤثر افتاد.

فویان، به نوعی معارضه عرب و ( عرب و عجم: امویان، عباسیان و نیز عثمانیان و ص2-2-4

عجم را دامن زدند و حتی جنگ عراق علیه ایران به عنوان جنگ قادسیه )مهمترین جنگ 

بین مرلمانان و ساسانیان( بین ایرانیان و عرب ها توجیه می شد. به هر روی، آنان ایرانیان را 

-ن را مخالف با آن میمجوس می دانرتند، و بر این اساس اعراب را برابر با اسلام و ایرانیا

دیدند، این نحوه اندیشیدن، هم اینك نیز، کم و بیش وجود دارد. چنین تمیزگذاری مطمئنًا 
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گردد و به تبع آن رهبری انقلاب نیز به هایی برای انقلاب اسلامی میباعث ایجاد مرزبندی

 شود.و نه اسلامی معرفی می« ایرانی»عنوان رهبر انقلابی 

 

 المللساختاری نظام بین های( محدودیت3-1

فروپاشی نظام دوقطبی و پیروز بیرون آمدن ایالات متحده از جنگ سرد ساختار نظام      

به عنوان یكی از « نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»الملل را دچار تحول گردانید. بین

قطبی نمود شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی ایران در دوران نظام دو

یافت. در حالی که از بین رفتن نظام دو قطبی تا حدودی از اثرگذاری این شعار کاست و با 

تبلیغات قدرت هژمون، برداشت رادیكال از اسلام و نحوه مبارزات آنان )تروریرم( به 

عنوان دشمن اصلی نظام لیبرالیرم معرفی گردید. در چنین فضای تبلیغاتی، انقلاب اسلامی 

های رادیكالی نیز به عنوان برداشتی رادیكال از اسلام و یا حداقل مدافع جدی جنبشایران 

هایی را در دنیا به حراب آمد. بدون شك فضای تبلیغاتی ضد انقلاب اسلامی، محدودیت

 نماید.هایامام خمینی)ره( ایجاد میبرای پیاده سازی صحیح افكار و آموزه

 

 گیرینتیجه

ی، حامل بذرهای یك ایده جدید هرتند که از شرایط وناب و واقع هایاکثر انقلاب»     

ر اثرات ود. از سوی دیگود می نماینوای فراتر رفته و بعد از ریشه یابی رشمحلی و منطقه

ها و حتی ها ارزیابی نمی شود بلكه در طی نرلا در طی سالوهی انقلابوی و اجتماعوسیاس

 «.قرنها باید مورد تدقیق قرار گیرد

)ره(، در بریاری از کشورهای های انقلاب اسلامی و ایدئولوژی امام خمینینفوذ موفقیت    

قویًا احراس می شد. آراء و افكار امام « اسلام مردمی»اسلامی با پافشاری موفقیت آمیز بر 

های انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران خمینی)ره( نقش برزایی در صدور ارز 

مروز این تردید مطرح است که ایران و انقلاب اسلامی دیگر در پی صدور داشته است. ا
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تر آن است انقلاب نیرت و از اصول و ارزشهای انقلابی خود دست برداشته است اما صحیح

که بگوئیم ایران از اصول اولیه خود دست برنداشته و صدور انقلاب منروخ نشده است 

تغییر کرده است. گر چه تجربۀ انقلاب اسلامی بلكه طی ادوار مختلف شكل صدور انقلاب 

های اسلامی آن در ایران در هیچ یك از کشورهای اسلامی روی نداد ولی بی تردید جنبش

ها با الهام از انقلاب ایران شكل گرفت. در کشورها را متأثر ساخت و بخشی از این جنبش

انقلاب ایران روی داد. در  های اعتراضی شیعه در عراق پز ازاین راستا بریاری از جنبش

های شیعه گردید و آن واقع پیروزی انقلاب به طور اتوماتیك باعث برانگیختگی جنبش

های اسلامی پیروزی معادل با پیروزی شیعه تصور شد. تأثیرات انقلاب اسلامی بر جنبش

شكیل ها به ایران بیشتر شد به طوری که با تعراق به ویژه شیعیان پز از آمدن این گروه

یك جبهه واحد به نام مجلز اعلای انقلاب اسلامی عراق که در بردارنده احزاب و 

های مردمی عراق داشته های معارض عراقی بود نقشی تعیین کننده در هدایت حرکتگروه

است. احزاب معارض عراقی ایران را به عنوان یگانه ملجاء و متحد طبیعی قدرتمند خود 

دانرتند، هر چند حمایت جمهوری اسلامی ایران از احزاب و یبرای پیگیری اهداف خود م

های شیعی و غیر شیعی درجات ها و سازمانهای عراقی با توجه به نوع و اهداف گروهگروه

جدا از آثار انقلاب بر شیعیان، متفاوتی داشته است اما اصل حمایت را به همراه داشته است. 

ل ترنن در ایمان وگروه زیادی از اهکه ه است بدون شك جمهوری اسلامی ایران باعث شد

 و عقیده مذهبی خود قوی تر شوند.
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:پراکندگی جغرافیای جمعیتی شیعیان در کشورهای منطقه1شکل  
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