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 انقالب اسالمی نقش رهبري در پيروزي

 

 شيوا سليمان زاده
 

 

اين جمله اي است كه رهبرر معظرم انقرالب    . بي نام خميني انقالب اسالمي ايران در هيچ كجاي دنيا شناخته شده نيست

 .اند ي انقالب اسالمي ايران بيان كردهدر رهبر( ره)حضرت آيت اهلل خامنه اي در توصيف نقش متمايز و بارز امام خميني 

گمان گوياترين تعبير از پيوند عنصر رهبري با انقالبي است كه به گفته بسياري از تحليلگرران سياسري دنيرا     ر بياين تعبي

 .ماهيت ، ويژگيها و عملكرد آن با هيچكدام از نمونه هاي مشابه آن در تاريخ تمدن بشري قابل مقايسه نيست

ر سرنوشرت آن دارد، امرا ميرزان و تراثير ايرن نقرش در       كننده د اگرچه در هر انقالب، عنصر رهبري نقش اساسي و تعيين

 .ها متفاوت بوده است هركدام از آنها و در مراحل مختلف انقالب

نگاهي به نقش رهبراني مانند لنين ، مائو ، كاسترو و امگال آنها كه رهبري و هدايت انقالب هاي بزرگ ضرد ديكتراتوري و   

در سره مرحلره آغراز انقرالب، پيرروزي      ( ره)سه نقش آنها با نقش امام خميني اند و مقاي ضد امپرياليستي رابه عهده داشته

 . دهد انقالب و تگبيت و تداوم انقالب، به خوبي منحصر به فرد بودن رهبري انقالب اسالمي ايران را نشان مي

مباحرث مرذهبي و   ها در راه انقالب اسالمي را از حوزه هاي علميره برداشرت و برا تردريس      نخستين گام( ره)امام خميني

سخنراني درباره نقش مذهب در اداره جامعه براي طالب جوان، زمينه ذهني را براي ترويج اين مباحث در كرل جامعره از   

 . طريق اين طالب فراهم ساخت

هرا و اقردامات ضرد     روحيه انقالبي و پاي بندي شديد ايشان به مسئوليت روحانيت در قبال جامعه باعث شد كه به برنامره 

 . و اسالمي رژيم ديكتاتور شاه به طور علني اعتراض كند و مردم را نسبت به عواقب ناگوار اين برنامه ها هشيار سازدملي 

باز مي گردد كه دراين روز مرردم شرهرهايي      98خرداد  92به ( ره)نقطه عطف اين مرحله از نقش رهبري امام خميني 

راه پيمايي كردند و در فضراي خفقران   ( ره)دستگيري و تبعيد امام خميني  در اعتراض به... از قبيل تهران ، قم ، ورامين و

 . و پليسي كشور در آن زمان ، نخستين جرقه هاي انقالب اسالمي ايران را روشن كردند

از ملت ايران سرعت انقالب اسالمي را كند كرد، اما جاذبه سرخنان  ( ره)اگرچه رژيم شاه با جدا كردن فيزيكي امام خميني

يدگاههاي او كه در قالب نوار و يا انتشار اعالميه در داخل كشور از طريق شبكه رسانه هاي سنتي مسراجد، تكيره هرا،    و د

 . شد، اين خالء را پركرد ها و امگال آنها پخش مي حسينيه

اد و مرردم ايرران   سال نتيجه د 92نظير بود بعد از حدود  ها كه از نظر ميزان و گستره تاثير در نوع خود بي اين نوع فعاليت

و ( ره)در اكگر شهرهاي ايران برا حمرل تصراوير امرام خمينري       9823نخست در چند شهر بزرگ و از سال  9820از سال 
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پالكاردهاي حاوي بيانات ايشان به راه پيمايي و تظراهرات اعترراض آميرز عليره رژيرم مرنحط پهلروي و درباريران فاسرد          

 . اين نهضت لبيك گفتندپرداختند و عمال به رهبري حضرت امام در 

به ميهن اسالمي و استقبال ميليوني مردم ايرران از وي   9823 بهمن  9 در( ره)ورود مقتدرانه و پيروزمندانه امام خميني 

در حالي كه رژيم تادندان مسلح شاه هنوز پابرجا بود، نشانه اي آشكار از نفوذ و سلطه معنوي ايشان بر قلبها و جران هراي   

هژموني كه در نوع خود كم نظير است و فقط در اندكي از رهبران انقالبي جهان مشراهده شرده   . رود مار ميمردم ايران بش

 . است

بهمرن    9  روز حياتي و تعيين كننده بعد از ورود ايشان به كشرور از  99نقش آن پير فرزانه در جريان انقالب به ويژه در 

 . ياس با هيچيك از انقالب هاي جهان نيستقابل ق 9823بهمن    تا پيروزي انقالب اسالمي در 

ساله از ايران، اعتقراد   92درک دقيق از شرايط حساس انقالب، شناخت كامل از فضاي حاكم بر داخل كشور به رغم دوري 

راسخ به صحت و درستي راهي كه در پيش گرفته بود، متكي نبودن به پشتيباني هريچ قردرت خرارجي و اتكرا صررف بره       

و قدرت اليزال مردم مسلمان ايران و سازش ناپذيري دربرابر انواع پيشنهادهاي مصالحه و تقسيم قدرت برا  پشتيباني الهي 

بود كه نقش رهبري ايشان را بر يك انقرالب برزرگ   ( ره)نظير امام خميني  رژيم در حال احتضار شاه از جمله خصايص بي

 . در اواخر قرن بيستم جاودانه ساخت

تا زمان ارتحرال ايشران در    9823بهمن    در مرحله تگبيت انقالب اسالمي كه از ( ره)ميني اهميت نقش رهبري امام خ

 .به طول انجاميد نيز كمتر از دو مرحله پيش از پيروزي و مقطع پيروزي انقالب اسالمي نبوده است 9803خرداد   9

ليه ايران همراه برود، هردايت نظرام    سال آن با جنگ تحميلي عراق ع 3  سال طول كشيد و 99در اين مرحله كه بيش از 

جمهوري اسالمي ايران با آن همه فراز و نشيب هراي سياسري، اقتصرادي و اجتمراعي در داخرل و تحروالت منطقره اي و        

 . انجام شد( ره)جهاني به بهترين وجه و با درايت خاص از سوي امام خميني 

در طرول ايرن سرالها    ( ره)برري داهيانره امرام خمينري     به گفته اكگر تحليلگران سياسي داخلي و خارجي مستقل، اگرر ره 

بخصوص دوران سرنوشت ساز جنگ نبود معلوم نبود كه چه سرنوشتي در انتظار انقالب اسالمي بود و مسير آن بره كردام   

 . كرد سمت انحراف پيدا مي

ياسي كه در عين صالبت و در قبال شخصيتها، گروهها ، احزاب، جناح ها و جريانهاي س( ره)مواضع شجاعانه امام خميني 

طرفي كامل اتخاذ مي شد همراه با مواضع روشن و شفاف ايشان در قبال قدرتهاي جهاني و منطقه  تحكم با عدالت و بي

 . رود اي، نشانه اي از اقتدار و ظرفيت باال رهبري ايشان به شمار مي
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