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 همسئل انيب .1

 هب ارکان و طیشــرا اســا  بر و گذارندیم جا به را یآشــرار و پنهان جینتا و آثار جوامع، در هاانقلاب

ــر ،یرهبر .وندندیپیم وقوع ــاامان و یدئولوژیا ،یمردم عنص ــوب انقلاب ارکان عنوان به س  محس

 یگذارانیبن و یگرجیبســ ای دئولوگیا نقش ســه یدارا انقلاب ندیفرآ در رهبران که آنجا اا .شــوندیم

ــتند ــ نقش در مباراات، طول در یول هس ــورت به یگرجیبس  دوجو با .کنندیم نقش یفایا بارا ص

 به )ره(ینیخم امام لذا است؛ مهم اریبس منابع ها،هگرو ،یمردم جیبس نقش ران،یا در متعدد یهاجنبش

ــت انقلاب رهبر عنوان ــ  نحو به توانس ــ را یفرر مختلف یهاگروه احس ــورت و کرده جیبس  بص

 .کند نقش یفایا یریچشمگ

 هک است یاهداف جهت در گرقدرت منابع کاربرد و یاسـیسـ نظر اا شـدن فال یمعنا به جیبسـ»

  یا یاصل هدف به توجه با حال .(0 :7013 ترکمان، )احمدپور شـودیم فیتعر آن یدئولوژیا لهیبوسـ

 با است کرده یسع نگارنده سـت،هاگروهجیبسـ در ،)ره(ینیخم امام یرهبر نقش شـناخت که پژوهش

 نقش یبررس ضم  ،یرسم اسناد مقالات، کتب، اا یبردارشیف ابزار و یاسناد لیتحل روش اا استفاده

 یهاهگرو توانســت اما چگونه که اســت پرســش  یا به ییپاســخگو یپ در انقلاب در اما یگرجیبســ

 عنوان به هافر کیار اتینظر اا توجه با مقاله  یا در  یهمچن کنـد  جیبســـ را یفرر مختلف

 آن اا نشان هاافتهی  یبنابرا .است شده اسـتفاده یگرجیبسـ یرهبر نقش مورد در  ینابیب پردااهینظر

 دشــدن ظاهر انقلاب یرهبر نقش در یاله قدرت و ینید تیمرجع گاهیجا اا یبرخوردار با امام که دارد

 را یفرر مختلف یهاگروه خشونت بدون خاص یاسیس یارهایمع و یاسـلام نشیب اسـا   یا بر و

 .ستا گذاشته شینما به را یاگسترده یعموم جیبس چهره و کردند جیبس اسلام مرتب محور حول

 ينظر يمبان و ميمفاه الف(

 ميمفاه يبررس .1

 انقلاب .1ـ1

 کی در خاص طیشــرا در که اســت ییهایژگیو یدارا یمقطع یاجتماع دهیپد کی عنوان به انقلاب

ــودیم واقع جامعه ــوع  یا که ش ــت انقلاب یهاهینظر بحث موض  کی انقلاب در گرید ریتعب به .اس

 گاننخب عیســر و یاســاســ یدگرگون و میرژ یســرنگون به که اســت یفراقانون یاتوده یجمع حرکت

 .(01 :7032 ،ی)پناه شودیم منجر حاکم یاسیس

 انقلاب رهبران .2ـ1

 کی هبرجســت رهبران نقش  یترمهم دیشــا ای کنندیم فایا انقلاب ندیفرا در رهبران که یمهم نقش



     3...     هاگروه گريجي)ره( در بسينيحضرت امام خم ينقش رهبر يبررس

ــد یانقلاب عمل راهبرد  ییتع مردم و ونیانقلاب  یب وحدت جادیا جنبش  در .(green,1995: 51-52) باش

 بشجن مختلف سطح در و باشدیم دارا روانیپ در را نفوذ و جذب قدرت که اسـت یکسـ انقلاب رهبر واقع

 .(17 :7032 ،ی)پناه کند فایا یبخوب را ... و منابع  یتام ج،یبس ،یساامانده کننده، قیتشو نقش

 گرجيبس رهبر .3ـ1

 است اامل ییآشنا یرهبر نشیب و شهامت  ،یآهن اراده» کندیم یمعرف نگونهیا را گرجیبسـ هافررهبر

 و هماهنگ مردم انبوه جنبش کی در و یجمع زهیانگ کی راه در را موجود یفشــارها و هاشیگرا تا

ــ رهبر را هایژگیو  یا .(32 :7012 )هافر، «کند زیتجه  تا ردیگیم عهده به امیق طول در گرجیبس

 .داردیبرنم دست مباراه اا است نشده قوا سه حاکم تمام که یامان

 معارض يهاگروه .4ـ1

 سپس و کرده یریگشرل به شروع جنبش ندیفرآ در مردم اا یگروه لهیوسـ به مخالف، یجمع حرکت کی

 در هاگروه یاعضا .شـودیم دارترجهت ترمنظم و ترافتهی سـاامان هاگروه عملررد انقلاب رهبران لهیوسـ به

 .(200 ـ 200 :7032 ،ی)پناه انندیم منابع جیبس به دست کار  یا یبرا و اندگروه یجمع منافع یپ

 قيتحق نهيشيپ .2

 رفتهنگ انجام مستقل یپژوهشـ تاکنون نهادها، و هاگروه ابعاد در امام یگرجیبسـ مسـئله با رابطه در

 احزاب و هاگروه به اجمالا انقلاب در احزاب و هاگروه نقش لیذ در ســندگانینو اا یبرخ البته .اســت

 یمباراات یاســتراتژ یواکاو عنوان با خود مقاله در (7030) یاهزاره مثال، عنوان به .اندنموده اشــاره

 .ستا پرداخته هاگروه یحرکت وهیشـ و امام یمباراات نوع به یاسـلام انقلاب ندیفرآ در )ره(ینیخم امام

 یبررس انقلاب در افراد جذب را )ره(امام یاسیس رفتار یهامولفه خود نامه انیپا در (7037) پور قاسـم

 یعاتمطاله هاهگرو درباره یول .است داده قرارا یبررس مورد را انقلاب رهبر تیشخص شانیا .است کرده

 سئلهم که است آن انگریب احزاب و هاتشرل رامونیپ در شده منتشـر کتب یبررسـ .اسـت نداده انجام

 عنوان تحت خود کتاب در (7012) اردی مک .اســت انقلاب در مســتقل موضــوع کی مثابه به هاگروه

 را امام یرهبر نقش یول است پرداخته هاگروه یریگشرل به نسبت «هاتشرل و احزاب یریگشرل»

 .است نداده قرار مطالعه مورد آنان جیبس در

 یرداربشیف بحث اا  یهمچن و است اسناد لیتحل همان که یروش کاربست ثیح اا حاضر مقاله

 رد امام یگرجیبســ یرهبر نقش به جامع ینگاه اســت کرده تلاش رســمس اســناد هامقاله کتب، اا



 امام سـطتو هاگروهجیبسـ یچگونگ اثر  یا در لذا .باشــد داشـته انقلاب ندیفرآ در هاگروه یریگشـرل

 دیآیم شماربه عیبد و نو یاثر که است گرفته قرار توجه مورد

 ينظر يمبان .3

 انقلاب ییســاختارگرا یهاهینظر .7 :اا عبارتند که دارد وجود یمتفاوت یهادگاهید انقلاب ندیفرآ هدربار

ــناخت روش یهاهینظر .2 ــتریب ای کم نقش و دارند ینینابیب حالت که اتینظر .0 انقلاب یش  به یش

 (011:7032 ،ی)پناه .دهندیم نسبت انقلاب ندیفرآ در یرهبر عامل

 ييساختارگرا دگاهيد .1ـ3

 نبشج در رهبر یبرا یمهم نقش که است ییکارکردگرا و یسـتیمارکسـ اتینظر شـامل دگاهید  یا

 تحول هلیوس لابانق ،یستیمارکس اتینظر در .دانندیم ساختارها تابع را آن نقش و ستندین قائل یانقلاب

 در را آن یاهخواسته و رفته هاتوده نزد دیبا رهبران لذا است، یبعد دیتول هویش به دیتول وهیشـ کی اا

 بتداا اســا   یا بر اســت، جامعه ســاختار تابع یرهبر نقش ییکارکردگرا دگاهید در اما .رندیبگ نظر

 گر،ید عبارت به» .شودیم آماده یرهبران ظهور یبرا سپس شودیم تنش و بحران دچار جامعه ساختار

 دخواهن ظهور اایموردن رهبران آن ییجوچاره یبرا باشد، داشته وجود جامعه در یساختار مشرلات اگر

 .(011:7032 ،ی)پناه «کرد

 يشناخت روان دگاهيد .2ـ3

 در کننده  ییتع نقش نخبگان و داشته انقلاب ندیفرآ در یاسـاس نقش رهبران ات،ینظر دسـته  یا در

 و تمایتصــم به انقلاب همچون جامعه یدادهایرو معتقدند آنان .دارند یاتوده جیبســ و انقلاب انیجر

 و هستند گرانخبه یاجتماع شـمندانیاند اا یتعداد درواقع .دارد یبسـتگ هاآن احسـاسـات و اقدامات

 نسبت نانآ  یب روابط و نخبگان به انقلاب، لیقب اا یاجتماع یدگرگون یندهایفرآ در را یاسـاس نقش

 (013: 7032 ،ی)پناه .دهندیم

 ينينابيب دگاهيد 3ـ3

 او ونبد رایا است یضرور برجسته رهبر کی حضور شد، آمده نهیام که گاهآن» هستند معتقد یاعده

 را خود اتینظر سـوم، دسـته در که یکسـان اا یری .(212:7032 ،ی)پناه «بود نخواهد کار در جنبش

 روهش و  ییآ کی تیقاطع مظهر رهبر» دیگویم  یچن رهبر درباره او .است هافر کیار کندیم مطرح

 .(720:77012 )هافر، «کندیم هیتوج و انیب را دانیناام جان و روح در انباشته خشم رهبر .است قدرت



     5...     هاگروه گريجي)ره( در بسينيحضرت امام خم ينقش رهبر يبررس

 .دهدیم زییتم هم اا را یانقلاب رهبران نوع سه هافر

 دنکر گسـترده و انقلاب یفرر یسـاانهیام کارشــان که پردااان، هینظر و سـخنوران اول دسـته

 جامعه ادند نشان و حاکم نظام تیمشروع اا کاست  و یتینارضا کردن یاسیس  یهمچن و یتینارضـا

 ینهادها نامحسو  طور به که کندیم مطرح طور  یا را انقلاب در سـخنوران نقش او .اسـت یآرمان

 یراب را نهیام و اثرکم را موجود یهایوابســتگ و باورها اعتبار،یب را قدرتمندان ف،یتضــع را مســتقر

 بر یهبرر نقش که انقلاب انپردااهینظر ریچشمگ یهایژگیو اا یری .کندیم ایمه جنبش کی ظهور

 هک یشهامت .است معاصـر گذشـته یالگوها و دشـم  و دوسـت اا دیتقل به آنان یآمادگ دارند، عهده

 اا یچیسرپ در جسـارت رد،یگیدربرم را دیتقل در شـهامت که قدر همان اسـت یرهبر نوع  یا لاامه

 ممانهمص یالگوپرداا و دیتقل در مرا و حدیب تیظرف ،یاقهرمانانه کار هیکل و شودیم شامل ار جهان

 .است مدل کی اا

 نظام و اندااندیم راه به را جنبش عملاٌ که هستند تندرو متعصبان هافر، نظر اا رهبران نوع  یدوم

  دام هایبندصــف به فرماندهان مانند رهبران  یا .کنندیم جادیا را دیجد نظام و ســرنگون را حاکم

 برجســته و مطرح را یخارج و یداخل دشــمنان و کنندیم یکشــخط دشــم  و دوســت  یب و انندیم

 خود اا تحقق یبرا را یباورســاا هعرصــ رهبران  یچن  یا .انندیم دام  تعارضــات به و ندینمایم

 زیاچن یفرد وجود کی اا ییرها حس و وندیپ شور آنان .داندیم یضرور کاملا متحد عمل و یگذشتگ

 رهبر کی آســتان به ســرســپردن ناام ، و ثمرهیب یاندگ اا برخوردار افراد البته .زندیانگیبرم را پوچ و

ــت، آنان عدالت و یبرابرخواه آرمان بر یافتیره دارد یفرمانده قدرت که مقام یعال  اطاعت را اس

 .کنندیم

 جنبش ییایپو مرحله انیپا اا یحاک معمولاٌ آنان ظهور که هستند عمل مردان رهبران، سـوم نوع

 .شوند لابانق کننده تصرف که دارند میتصم عمل، یواقع مردان و است افتهی انیپا اکنون جنگ .است

 دیسر ییجا به جنبش که آنگاه است آن در انقلاب انگذاریبن عنوان به عمل مرد کی عمده یهادغدغه

ــتگ اا یبرا یآمادگ و کنند حفظ را آن وحدت  یهمچن و کنند تیتثب را آن  در ار ثاریا و یخودگذش

 ردیگیم دســت به را اریاخت که ییهاروش با انقلاب انگذاریبن رهبر ای عمل مرد .دهند پرورش مردم یهاتوده

 را ییهاساامان و نهادها جادیا البته رساندیم تعادل به را انقلاب و کنندیم سـرکوب را هامخالفت قدرت با و

 .کند رونیب دانیم اا را انیناراض و مخالفان بتواند تا کندیم جادیا شده ذکر هدف یبرا

ــت  یا گرفت هافر کیار هینظر در رهبران نقش اا توانیم که یاجهینت  متنوع رهبران که اس

 رشد و رفت پاگ جامعه، موجود یهاینابسامان  ییتب و فیتوصـ انقلاب، یدئولوژیا یطراح یبرا یانقلاب



 به دادن دیام ،یانقلاب کنش به دادن جهت ،یانقلاب رهبران  یب وحدت حفظ ،یاتوده جیبس ییشـروفا

 جامعه اا ریدلپذ ینما میترســ جامعه، موجود یهاینابســامان رفع و حاکم نظام ینابود جهت در مردم

 و ردیگینم اپ اصلا انقلاب ای جنبش رهبران وجود بدون که  یهمچن .کنندیم فایا یاساس نقش انقلاب

 یانقلاب طیشرا وجود با رهبران که دانست دیبا اما .شودیم روبرو شرست با انقلاب، بروا صـورت در ای

 .ندکن ینیآفرنقش توانندیم انقلاب، ای و یاتوده یریفراگ جنبش کی یبرا لاام یهانهیام و

)ره(ينيخم امام گانهسه يرهبر ابعاد .4

 رد کدام هر و باشــند دارعهده یمختلف رهبران را یانقلاب فیوظا  یا اســت ممر  هاانقلاب انیجر در

 کی در یرهبر نقش ســه  یا یتیشــخصــ ابعاد و ییتوانا به توجه با نرهیا ای و کنند ظهور یامرحله

 .شود یمتجل شخص

 یرهبر یبالا ییتوانا و یتیشـخص جامع ابعاد به توجه با )ره(ینیخم امام ران،یا یاسـلام انقلاب در

 شد رظاه بارا نحو به انقلاب تیریمد و یانگذاریبن ،یفرمانده ،یپردااهینظر یرهبر نقش سـه هر در

  (202:7011 ،ی)محمد .کردند نقش یفایا و

 ياسلام انقلاب در )ره(ينيخم امام يپرداز هينظر نقش .1ـ4

 امعمول که اســت معتقد او میکرد مطرح انقلاب در رهبران نقش مورد در هافر هینظر بحث در چهچنان

 جنبش هک جیتدر به سپس .شودیم مطرح فرهمند رهبر کی لهیوسـ به یدئولوژیا یاصـل هسـته ابتدا

 و یانآرم تیوضع موجود، وضع یهاینابسـامان اا یترکامل  ییتب که دارد ضـرورت و ابدییم توسـعه

 تواندب تا ابدییم توسـعه هم یانقلاب یدئولوژیا شـود، مطرح یآرمان جامعه به موجود وضـع اا یچگونگ

 .دهد انجام یخوب به را خود یکارکردها

 مطرح سنت و کتاب در که یاسلام  یقوان یجاودانگ و کمال ت،یجامع به اعتقاد با )ره(ینیخم امام

 به .کندیم یزیریپ را یاسلام حرومت لیتشـر و انقلاب هینظر یدئولوژیا اسـا  و هیپا اسـت شـده

 ،یاعاجتم و یفرد شــئون تمام در ،یدیرتوحیغ یهامرتب برخلاف که اســت یمرتب» شــانیا گفته

 ،ینیخم )امام «دارد نظارت و دخالت ینظام و یاقتصـــاد ،یفرهنگ ،یاســـیســـ ،یمعنو و یماد

7013،032:27). 

  ییبت و یطراح به هم تیمرجع هیسا در بود )ره(ینیخم امام لیاصـ یفرر یمبنا  یا قتیحق در

ــ نظام ــیس ــلام که کرد ثابت هم و گماشــت همت یاس  اریاخت در را لاام یفرر خط تواندیم هم اس

 و ینظمیب مظاهر به انتقاد عنصــر )ره(ینیخم امام یدئولوژیا در .دهد قرار یپهلو میرژ مخالفان
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 نتقادا جامعه روا مسائل به صـراحت به که شـودیم افتی شـانیا مرتوبات و آثار  یاول در ینابسـامان

 چهچنان داندیم روامره یاندگ اا اسلام گذاشت  کنار در را رانیا جامعه در بحران  یا علت و کنندیم

 حرومت در که است  یا ما یهابتیمص تمام» :دیگویم شاه به خطاب 7071 سـال در که یانامه در

 .(232:0،ج7013 ،ینیخم )امام «است  یهم مفاسد تمام سرچشمه .ندارد ینقش اسلام و مذهب تو

 به که دکن ارائه را یانوآورانه یدئولوژیا قرآن، و سنت به یبندیپا ضم  توانسـت )ره(ینیخم امام

 وضع اا ار ریتصو  یبهتر ،یبرابر و حرام ییپارسا عدالت، مانند یمذهب یهاآرمان اا یریگبهره لیدل

 وب،مطل به موجود وضع اا انتقال یبرا و داشت موجود وضع با یادیا فاصله که کردند مطرح مطلوب

 .کردند مطرح را آن قیدق و شفاف صورت به است، یاسلام حرومت جادیا همان که را راه  یموثرتر

 ياسلام انقلاب در )ره(ينيخم امام يگرجيبس نقش .2ـ4

 در لابانق یاصــل رهبر نقش که اســت معتقد او که مینیبیم هافر هینظر در یرهبر نقش به توجه با

 یماهنگه و وحدت ونیانقلاب  یب تواندینم نباشد مردم اعتماد مورد او اگر .است سااسـرنوشت جنبش

 حاکم میژر با مقابله یبرا یمیعظ یروین و شود موفق یمردم عیوس و ریفراگ جیبسـ و کند جادیا لاام

 ندک یکشخط دشم  و دوست  یب و اده دام  هایبند صفت به یاصـل رهبر  یا لزوما .آورد وجود به

 .اندیم دام  تعارضات به و دینمایم برجسته و مطرح را یخارج و یداخل دشمنان و

ــاه میرژ هیعل بر مردم امیق طول در )ره(ینیخم امام  را آنان انقلاب یهاآرمان کردن مطرح با ش

ــان و یفداکار یبرا ــانیا .کردندیم آماده هاآرمان آن تحقق یبرا یجانفش ــ به ش  یهاامیپ هلیوس

 انندم یجمع یهاتیفعال انواع به مردم یاتوده جیبســ با و کردندیم آگاه را مردم ابتدا خود یســخنران

 اســاتاحســ ،یاســلام مرتب یدئولوژیا اا اســتفاده با شــانیا .کنندیم قیتشــو ،یمائیراهپ و تظاهرات

 حلهمر  یا در شانیا یرهبر .کردند جیبس و حسا  موضوعات به نسـبت را آنان و کیتحر را هاتوده

 .بود برخوردار ریا یهایژگیو اا

ـــ   جیبســ و آنان انیم وحدت جادیا و انقلاب هصــحن در اقشــار و هاگروه همه حضــور بر هیتر ـ

 مردم یهاتوده

 انقلاب رد آنان همبارا بر اسلام یدئولوژیا ساخت  حاکم با آنان کردن همراه و یاسیس نخبگان جیبس ـ 

 منابع وهاوهگرجیبس ـ 

 یارفداک و انقلاب ندیفرآ در یجد مشارکت یبرا را مردم ،یذهن طیشرا )ره(ینیخم امام  یبنابرا 

 اداتح جادیا اهداف، سیتند به دنیرس راه کردن مطرح با و کردند، آماده آنان اهداف یبرا یثارگریا و

 یریفراگ یاتوده جیبس جهینت در .کردندیم لیتسه یگذشـتگجان اا و یفداکار هیروح و یرپارچگی و



 .دیرس یروایپ به میرژ یسرنگون با انقلاب و شد ریپذامران جامعه تمام در

 ياسلام انقلاب نديفرآ در )ره(ينيخم امام نقش نيرتمهم يانگذاريبن .3ـ4

 هنینهاد و انقلاب هادار فهیوظ هم که انقلاب کی ریمد عنوان به عمل مرد همان ای رهبر هافر نظر اا»

 با و نندکیم میتحر را یانقلاب قدرت یمبان هم و دارد برعهده را یانقلاب تیوضــع کنترل و آن کردن

 متحرو جهینت در و رسانندیم تعادل به را انقلاب و کنندیم سـرکوب را هابحران و هامخالفت قدرت

 را بانقلا یمشخط و هاآرمان هم )ره(ینیخم امام زین رانیا یاسلام انقلاب در .دهدیم لیتشر متمرکز

 و کرد محقق جامعه اجزاء و ارکان تمام در مردم خواســت مطابق را تیاســلام و تیجمهور و نهینهاد

ــر هنیام دهایتهد و هامخالفت مهار با هم ــلام نظام تداوم و لیتش  ،ی)احمد «کردند فراهم را یاس

731:7013). 

 و اریاخت با و پرداختند دولت لیتشــر به ابتدا شیخو هیفق تیولا هینظر به توجه با )ره(ینیخم امام

 و نهادها سیتأســ در مردم اقشــار جیبســ با شــانیا .ندینما یدهشــرل را نظام توانســتند مردم یآرا

ــات ــس ــا  یادهایبن میتحر در موس ــلام حرومت اس  )ره(امام .کردند یزیریپ را بلند یهاگام یاس

 تیتمام حفظ صورت به یخارج و یداخل تحولات و هابحران اا یاسلام یجمهور نظام ینوپا حرومت

 به یگوابست هرگونه ینف و غرب و شـر  ژهیوبه گانگانیب و اجانب برابر در اسـتقلال و تیهو یارضـ

 نهیام در .دنمودن محافظت زین آن رینظا و استعمار رشیپذ ،ینشـاندگدسـت ،یخودباختگ ای گانگانیب

ــل پرورش و مردم یمانیا یهاهیپا تیتقو ــته نقش امام خودباور یهانس ــطح در یابرجس  هجامع س

 .کردند فایا رهبر عنوان به یانسان

 در و عیوس اریبس یخارج و یداخل دشـمنان یسـو اا غیتبل کهآن با یاسـلام انقلاب یروایپ اا بعد

 با ام،ام یول بودند آمده دانیم به یشرق و یغرب یهایدئولوژیا با مختلف یهاگروه و بود یمل سـطح

ــلام یغن فرهنگ به توجه ــلام دولت یهاهدف اا یری ابعاد، تمام در یاس  به انیجهان دعوت را یاس

 رصاد جهان به را مانیاسلام انقلاب اتیمعنو میخواهیم ما» :فرمودیم و دانستند یاسـلام یهااراش

 رانیا یاســلام حرومت گذارانیبن عنوان به ینیخم امام البته .(17:70،ج7013 ،ینیخم )امام «میکن

 دینما یذارگهیپا رانیا در میرژ یسرنگون اا بعد یادیا اریبس وسعت با و قیعم یهایدگرگون توانست

 .بود رانیا انقلاب یامدهایپ  یبزرگتر اا که کند بنا دیجد یساختارها براسا  را جامعه و

 هبرر ینیخم امام که یا علت» دیگویم  یچن رانیا انقلاب یرهبر اتیکل هدربار یمطهر علامه

 اا برره کی یایمزا طیشرا واقعا که یا بر علاوه که اسـت  یا شـد نهضـت  یا بلامنااع و بلامعارض

 ،یرفر ریمس در شانیا بود، جمع شـانیا فرد در ... و تیقاطع شـجاعت، ،ینیبروشـ  صـداقت، لیقب
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  .(11:7011 ،ی)مطهر «نداشتند قررار ریس  یا در گرانید که داشت قرار رانیا مردم یااهاین و یروح

 هاگروه يريگشکل در )ره(ينيخم امامن يگرجيبس نقش ينظر مدل .5

 

 هاگروه عملکرد در)ره(امام يگرجيبس تيرهبر نقشب( 

 هایلتشر واقع در آنان .بودند برخوردار یخاص گاهیجا اا یاسیس یهاگروه)ره(امام یاسیس شهیاند در

ــ ــاامانده اا یخاص  و ارهایمع یدارا و کرده تیفعال یمباراات انیجر در که اندیاجتماع یروهاین یس

 ،یآرمان ،یرانیا جامعه تیهو درست شـناخت  مشـرو  سـوابق ندانسـت  .هسـتند خاص یهایژگیو

 ودب ییارهایمع اا تیهدا یبرا یاساس طیشرا مباراه، در استقامت مورده اراده عمل، یدرسـت صـداقت،

 و ضعف نقاط به توجه با شـانیا .(007 :0 ،7013 ،ینیخم )امام داشـتند نظر در هاگروه یبرا امام که

 ررفتا یهاچالش و نمود لیتبد سااسـرنوشت یعنصـر به را آنان یاسـیسـ یهاحرکت ،هاگروه قوت

 در امام یگرجیبس یریاستراتژ رهیس نسان،یبد .دادیم قرار انتقاد و یابیارا مورد زین را شـان یاسـیسـ

 چوبچار در یاســیسـ یهاگروه هآاادان یهاتیفعال با یمخالفت گاهچیه که بود یاگونه به مباراه طول

 ااتمبار طول در گانهیب یهاانیجر اا متاثر یهاتیفعال اا همواره امام نداشتند یاسـیسـ یمذهب نظام

رهبري امام خميني در انقالب

بنيانگذار گربسيج

گروه ها

گروه هاي چپ گرا

مجاهدين خلق

حزب توده

گروه هاي مذهبي

فدائيان اسالم

موتلفه اسالمي

گروه هاي ملي

جبهه ملي

نهض  آزادي

نهادها توده مردمي

ايدئولوگ



 .کردند یریجلوگ هاگروه

 شده یاسیس یهاگروه اا یبرخ یریگشرل ساانهیام 7002 یاسیسـ تحولات ،یاسـلام انقلاب در

 لفمخت یهادگاهید ،ینظر یمبان تفاوت .شــد ییهاافت و ییزهایخ دچار یبرا امیق حرکت در که بود

 اب هاگروه همه اما دهند، انجام یاســیســ گوناگون یهاتیفعال نهضــت طول در آنان که دیگرد باعث

 یاسیس یهاگروه و یفرر یهاانیجر .نبودند یمردم امیق مخالف و بودند تضاد در میرژ یهااستیس

 وهیشــ و اهداف در تامل با و داده گســترش را خود یاجتماع ای یاســیســ مباراات امیق میعظ برج در

 یمباراات مختلف یهاعرصه در ،یاسیس یآااد اا یجانبدار و مردم با یهمراه رشیپذ ضم  یمباراات

 .کردند یرویپ )ره(امام تیرهبر اا انقلاب، قدرت ساختار قیمصاد تحت

 امام .ودب استوار شانیا عملررد اسا  بر هاگروه با ارتباط در )ره(امام جیبسـ تبلور نره،یا آخر کلام

 و ارکان فقط ام،یق در احزاب و هاگروه مشارکت ،یاجتماع یاسـیسـ یهایآااد شـناخت  تیبرسـم ضـم 

 یفرر یهاانیجر خصوص را جامعه اقشـار تمام توانسـت ،یآااد اسـتقلال، ،یاجتماع عدالت انقلاب، اهداف

 .بگذارد شینما به عمل عرصه در را یگرجیبس  یماش  یبزرگتر و کند جیبس انقلاب رریپ در گوناگون

 )ره(امام يرهبر و يمل يهاگروه .1

 ،یفرر یمبان براسا  آنان که دیگرد موجب اهداف، و هاخواسـته ثیح اا یاسـیسـ یهاگروه یتمام

 فوذن با مخالفت اســت،یســ اا  ید ییجدا ران،یا حیترج اهداف با یمل یهاگروه .بشــوند یبنددســته

  یمهمتر انجیا در .کردند یاسیس یهاتیفعال به شـروع تیمشـروط یاسـاسـ قانون بر هیتر س،یانگل

 .میدهیم قرار یبررس مورد را انقلاب ندیفرآ در امام یرهبر با ارتباط در یمل یهاگروه

 رانيا يمل جبهه .1ـ1

 هب یمل جبهه .بود آمده وجود به کوچک حزب چند اا که بود یمل جبهه رانیا یاسیسـ احزاب اا یری

 خواســتار و گرفت شــرل 7021 آبان در سیانگل اســتعمار اا رانیا دنیرهان و یرانیا ییگرایمل هدف

 به شروع دوباره حزب  یا یاسیسـ باا یفضـا دنبال به 7071 سـال در .بود رایآمر با رابطه گسـترش

 راستا  یا در و حرومت نه کند سلطنت دیبا شاه یاسـاسـ قانون بر هیتر با بودند معتقد و کرد تیغعال

 را اریبخت یعنی جبهه  یا رهبران اا یری قدرت، گرفت  دست به یبرا انقلاب یروایپ آسـتانه در آنان

 (731:7037 ،یهرات و یوضی)ع .کردند یمعرف یریوانخست عنوان به

 و ینیخم امام مخالفت با کرد،یم دنبال را خود اهداف رایآمر کمک و تلاش با که یمل جبهه

 جلب یپ در آنان .بود زیســت در یرهبر و انقلاب یهاآرمان با که چرا شــد مواجه رانیا یانقلاب مردم
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 رهبر هک بود یدرحال  یا .داشــت تضــاد ینیخم امام یانقلاب راهبرد با  یا که بودند ییرایآمر مقامات

ــورت به انقلاب ــرار ص ــبب را آنان و نمودیم مخالفت اعلام گانگانیب با آش ــرلات همه  یا س  مش

 بود دهنمو رشد جبهه  یا یدئولوژیا در که استیس اا  ید ییجدا شهیاند گرید یسو اا و دانسـتیم

 به و ردیگن قرار یاسیس فعالان توجه مورد که شد باعث امر  یا و بود زیسـت در امام یانقلاب شـهیاند با

 .گردد لیتبد یمذهب ریغ جبهه کی

 چارچوب رد یشرع یمبان اا برخاسته یمقطع هر در ینیخم امام یانقلاب ـ یاسیس مواضع  یبنابرا

ــتندینم جامعه نخبگان چهچنان کارانه،محافظه ملاحظات نه بود منطق  رممح منطق برابر در توانس

 ههندد نشـان که بود یاله فیترل اســت،یســ عرصـه به ورود اا امام زهیانگ .کنند وارد ینقضــ شـانیا

 به یمباراات اتیح طول در را یاسلام ریغ یهاجبهه و هاگروه ییرسوا توانست که بود شـانیا خلوص

 (17 :7017 )ذوعلم، .دهد نشان رانیا مردم به

 يآزاد نهضت .2ـ1

 و افت دچار مختلف یهاگروه و احزاب یاســیســ تیفعال شــد ســبب یاســلام انقلاب پرشــتاب حرکت

 ات ابتدا در احزاب شتریب که دیگرد موجب هاآن یهاخواسـته و اهداف تضـاد .شـود یاریبسـ یزهایخ

 خود دلخواه ریمســ دنبال به و ندینما جدا را خود راه ســپس و شــوند همراه مردم و انقلاب با یحدود

  ینو جنبش با وحدت چارچوب در یمل نهضت اصالت حفظ هدف با یآااد نهضت انیم  یا در .بروند

 یمل جبهه اا 7003 سال در گروه  یا .بود یمذهب ـ یاسیس گروه کی واقع به که شد لیتشر یاسلام

 اا یری باارگان و پرداخت یاســیســ تیفعال به عمدتا و کرد اعلام را خود تیموجود و شــد جدا

 (731:7037 ،یهرات و یوضی)ع .رفتیم شماربه نهضت  یا انگذارانیبن

 یامان اند  در و شــد همراه انقلاب امواج با ،یمردم یانقلاب یهاحرکت یریگاوج با نهضــت  یا

 ییانتقادها شــاه اا قانون حدود در نهضــت  یا رهبران .افزود خود یانقلاب یهاتیفعال بر و کرد رشــد

 دچار مردم و انقلاب یرهبر نظرات با رهبران  یا یهادگاهید انقلاب یروایپ آســتانه در یول کردندیم

ــاد ــد زیتما و تض ــاحبه در باارگان مثلا ش ــت انیب 0/77/7071 در یامص  یمرد ار(ی)بخت او» داش

 مردم، کهیحال در .(207:7011 ،یوضی)ع «است درست صیتشخ یدارا و یمنطق اریبس پرسـت،وط 

 .بودکرده یمعرف نوکر و استعمار ماندهته را اریبخت امام، و دانستندیم میرژ اریاختیب نوکر را اریبخت

 طرحم یاسلام ـــ یآااد براسا  هاگروه و احزاب به نسبت ینیخم امام نظر و شهیاند انیب  یا در

 و یچندحزب ستمیس و مطبوعات یآااد موافق شما ایآ» که شـد سـوال امام اا یوقت کهچنان .شـدیم

 دیبا .میهسـت کامل یهایآااد میرژ موافق ما» فرمودند شـانیا «د یهسـت راهایسـند و احزاب یآااد



 مجموع منافع اســت، مطرح مردم یمتر یهادولت هیکل یبرا که گونههمان ران،یا هندیآ میرژ حدود

 (13:7033 ،ینیخم )امام «باشدیم آن انان و مردان شرف به دستبرد محدود جامعه

 نوانع به را باارگان توانست اریبس یهاضعف و انحرافات وجود با راستا  یا در زین یآااد نهضـت

 شنهادیپ  یا با خود یاسلام ـ یآااد هشیاند اسا  بر امام و کند انقلاب هبدن وارد موقت یریوانخست

 ،ینگفره تیحساس فاقد عناصـر گاهیجا به قدرت گرفت  دسـت در اا پس نهضـت  یا .نمود موافقت

  یا وجاهت اا رایآمر یجاسوس اسناد یافشا با و دیگرد غربخصـوصـا   مسـائل به نسـبت یاسـیسـ

 انیرج با یآااد نهضت ییجدا باعث چهآن .شد قدرت اا باارگان یاستعفا باعث و شد کاسته نهضـت

 ،یادگعلم اا است عبارت که برشـمرد نهضـت  یا دگاهید و عملررد ریتغا در توانیم را شـد یرهبر

ــت  ــیدوراند نداش ــتگ ،یش ــ اا  ید ییجدا به اعتقاد غرب، به یوابس ــتیس ــی)ع .اس  ،یهرات و یوض

733:7037) 

ـــ یآااد شهیاند اسـا  بر ینیخم امام  یبنابرا  تنهضخصوصا   احزاب عملررد شیخو یاسلام ـ

 نندگاینما جمع در یســخنران یط و نمود انیب اســلام ریمســ برخلاف صــدریبن فرار اا بعد را یآااد

 .نمود اعلام ممنوع را آنان تیفعال 21/7/7071 در خبرگان مجلس

 را همه یباق و برند عمل میگذاریم کندیم عمل حیصــح که را حزب چند ای را حزب کی ما»

  یلممس ریمس و اسـلام ریمسـ برخلاف و اندداشـته ها یا که ینوشـتجات ههم و میکنیم اعلام ممنوع

ــت، ــما که ها یا به میفهماند که یا اا بعد ما .برد میخواه  یب اا را ها یا ههم ما اس  رتاتورید ش

 بماند، یباق یآااد  یا دینگذاشت شما و میداد یآااد ما د،ینگذاشت شـما و میبود خواهیآااد ما د،یهسـت

 (12:7033 ،ینیخم )امام «میکنیم رفتار شما با یانقلاب ما شد طور یا که حال

 )ره(امام يرهبر خط بانيپشت يمذهب يهاگروه .2

 رهبر اا یبرخوردار .بودند لاتیتشــر یبرا ســتهیشــا یارهایمع یدارا ینیخم امام هگفت به هاگروه  یا

 و استقامت عمل، در یدرست صداقت، ،یعموم یهاخواسـته با مطابق یهاآرمان داشـت  اعتماد، مورد

 ماما موردنظر یارهایمع ظالمه میرژ و حاکمه دولت یسرنگون یبرا مباراه خلاصه و دهیعق یبرا مباراه

 .کرد اشاره اسلام انیفدائ و مؤتلفه گروه توانیم هاگروه  یا هجمل اا .بود

 ياسلام موتلفه تيجمع .1 ـ 2

 و تجار و  یمتد کسـبه زین آن یاصــل گردانندگان و بود تهران بااار گروه و تیجمع  یا شیدایپ محل

 آغاا در که دانســت دیبا تهران جنوب و بااار اطاراف آن یمردم گاهیپا و بودند بااار یمذهب یروســا



     13...     هاگروه گريجي)ره( در بسينيحضرت امام خم ينقش رهبر يبررس

 اقدامات ابتدا در گروه  یا .بودند آمده هم گرد بود نفر 72 اا متشــرل که یمذهب ئتیه ســه کارگروه

  یا یاعضا شتریب 7000 سـال در منصـور یحسـنعل ترور انیجر در و دادیم انجام مسـلحانه ینظام

 امام یرهبر به یمردم امیق شــروع دنبال به .شــدند محروم اندان ای و اعدام به و ریدســتگ تیجمع

 یهاامیپ و هاهیاعلام عیتوا در یاژهیو نقش و ادند یاتااه تشرل به دست گروه  یا هماندیباق ینیخم

 انیااارب یساامانده به یریچشمگ طور به و .نمودند فایا امام یسخنران ینوارها ریترث  یهمچن و امام

 که بود وجهت قابل زین انقلاب یروایپ اا بعد گروه  یا نقش البته .پرداختند انقلاب طول در اصــناف و

 کشــور واارت اا تیفعال مجوا یاســلام مؤتلفه تیجمع عنوان به 7011 سـال در افتندی تیرسـم یبرا

 (711 ـ 711:7013 ،ی)اسرندر .گرفت

 و ولاصـ با و نمود برقرار تیروحان جامعه با یمشـترک نقاط انقلاب طول در یاسـیسـ تیجمع  یا

 یهاوهگر به نسبت زین یرهبر اا تیتبع در و داشـت ییایپا هم و یهمخوان آنان یمباراات یهابرنامه

 صــاحبان اصــناف، ان،یبااار اقشــار اا یعیوســ فیط توانســت تیجمع  یا .نمود عمل تریقو گرید

 .ردیگب عهده به را یاسیس اناتیجر در آنان تیهدا و کند متمرکز را ونیروحان و انیدانشجو ها،کارگاه

ــد باعث گروه  یا یاجتماع گاهیپا ــر  یا اقدامات یاجرا در یمردم تیحما ش ــاد لاتیتش  ـ یاقتص

 (712:7013 )شادلو، .کند جلب را یاسیس

 عتمادا شیافزا در یلیبدیب نقش انقلاب، یرهبر و هاگروه  یب وندیپ رانیا یاســلام انقلاب در

 امام خدمت به امیق مختلف طیشرا در مؤتلفه تیجمع البته .داشت هاگروه  یا و مردم  یب در یخاصـ

 هیظرن کردن مطرح با ینیخم امام گرید ریتعب به .شـدندیم مندبهره شـانیا یرهنمودها اا و رفتندیم

 فصل عنوان به و بگذارد یاریبستأثیر  مباراه یهاگروه یاسیس شهیاند انجام در توانسـت هیفق تیولا

 (02 ـ 07:7032 خو،امی)الت .ببندد کار به یمردم امیق و یرهبر اا یبانیپشت مورد در الخطاب

 روانیپ هجبه در تیجمع  یا یاصل اعضا اا یری عنوان به یعسـرراولاد الله بیحب راسـتا  یا در

 در و تاس امنظ  یا رک  هیفق تیولا که است معتقد یاسیسـ نظر اا و گرفتیم قرار رهبر و امام خط

ــانیا عامه ابتین عالم و عادل هیفق )عج(امان امام بتیغ امان  کی را امر  یا و دارد عهده به را ش

 مطرح گانگانیب و دشمنان توطئه را هیفق یول انتخاب در مردم یرأ و دانستیم «صیتشخ» مسـئله

 و یأر در نه اســت اســلام مت  در تیولا تیمشــروع بودند معتقد مؤتلفه یاعضــا قتیحق در .نمودیم

 (713:7013 ،ی)اسرندر .مردم انتخاب

 اسلام انيفدائ .2 ـ 2

  یا .ردندک یساامانده رانیا معاصر خیتار در را مسلحانه جنبش که بود گروه  ینخست اسـلام انیفدائ



 یلو دادند انجام یگوناگون یهاتیفعال یاســیســ و یاجتماع ،یفرهنگ عرصــه در خود جنبش در گروه

ـــ یخیتار متعدد عوامل و علل بر یمتر انقلاب طول در مباراات در آنان مسـلحانه اتخاذش  یاسیس ـ

 ترور با 23/72/7002 در و شــد جادیا ینیضــدد اناتیجر اا یریجلوگ تین به تیجمع  یا ابتدا بودند 

 (237:7013 ،ی)احمدپورترکمان .کند تیموجود اعلام توانست گروه  یا یاعضا توسط یکسرو احمد

 11/8/1338 در ريهژ نيعبدالحس ترور  ،يجمع نيا مستلحانه يها يفعال از گريد يکي

 باتانتخا در ان يخ ياصل عامل که ريهژ يمل جبهه ليتشتک از پس روز زدهيست انيفدائ .بود

 38/13/1339 در انيفدائ ياعضا از يکي يطهماسب توسط آرارزم ترور البته .کردند ترور بود

 صنع  شدن يمل حهيلا و نداشته ميتسل جز ياچاره مردم خواست  برابر در ميرژ شتد باعث

  يجمع نيا مبارزات، طول در (303:1389 ،ي)احمدپورترکمان .برستتانند بيتصتتو به را نف 

 ينظام مانيپ به اعتراض در مرداد 38 يکودتا از پس و دادند ادامه خود  يفعال به همچنان

 يلمحمدع استتلحه که نيا ليدل به يول گرفته علا نيحستت ترور به ميتصتتم گروه نيا ستتنتو

 از ياديز تعداد شتتد باعث نکرد، عمل موقع به استتلام انيفدائ گروه ياعضتتا از يکي ذوالقدر

 .وندش اعدام به محکوم خود اراني با دادگاه در و ريدستگ يصفو نوابخصوصا   استلام انيفدائ

 (33:1 ،1377 ،ي)منصور

 در که بودگرفته شرل ابران یاسیس مباراات خیتار در که بود یاوهیش مسـلحانه مباراه ت،ینها در

ـــ یاجتماع کنش کی قالب  یتراتژاس در البته .دیگرد افزوده مردم یاسیس مباراات چنته در یاسیس ـ

 .بود آرامش و یفریک مصلحت با همراه و خشونت ضد و رمسلحانهیغ شرل به مباراات امام، یمباراات

 هب مباراات طول در .دانســتیم فیترل کی را آنان آمواش و یمباراات یروهاین شــدن مســلح اگرچه

 ینایپا یرواها در یول است نادر اریبس مردم طرف اا طلبانهخشـونت و مسـلحانه یهاروش یریکارگ

 تا دیگرد موجب ارتش ساوا ، ،یتیامن یروهاین هخصمان و دیشد یهاسـرکوب علت به میرژ سـقوط

 .اورندیب یرو شاه یینها یسرنگون یبرا مسلحانه یهاوهیش به یانقلاب مباراان و مخالفان

 احســاســات ابراا انیجر در میرژ ماموران و یانقلاب یروهاین انیم مســلحانه یریدرگ  ینخســت»

 ماموران همسلحان هحمل و ینیخم امام استقبال مراسم لمیف پخش به نسبت ییهوا یروین انیدانشـجو

 ،یریدرگ شــروع با و شــد آغاا بهم  23 خیتار در تپه دوشــان پادگان در هاآن به یشــاهنشــاه گارد

 و بردند هجوم مزبور پادگان به شــده محاصــره همافران به کمک یبرا مردم و یریچر یهاســاامان

 هجوم خانهاسلحه طرف به یهوا یروین پرسنل کمک با مردم د،یشـد یریدرگ سـاعت شـش اا پس

 یجد را ودخ مباراات و پرداختند یابانیخ یسنگرها ساخت  به مسلسل و تفنگ اا اسـتفاده با و بردند
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 .(271:7013 ،ی)احمدپورترکمان «کردند دنبال

 یرو لحانهمس مباراه به ینید اصول بر هیتر با خود یانقلاب اهداف به دنیرس یبرا اسـلام انیفدائ

 را میژر نتوانست مختلف یهاعلت به پرشور، و زیآمموفقت جینتا رغم به آنان حرکت یول بودند آورده

 انیم در مسلحانه مباراه یهاشـهیاند که یانقلاب زشیخ  یا یپ در (11:7030 ،ی)پناه .کند سـرنگون

 انندم یرمذهبیغ یروهاین گروه،  یا همســلحان یهاحرکت دنبال به که نمود، رشــد یانقلاب یهاگروه

 جنگ هب شروع  ،یچ تیوضع با رانیا قیتطب با و توده حزب صورت به زین ستیمارکس چپ یهاگروه

 .شدیم خلاصه نهیام چند در وهیش  یا دنیبرگز اا اسلام انیفدائ اهداف قتیحق در .کردند مسلحانه

 یاسلام حرومت کی جادیا جهت در جامعه یسااآماده و یساانهیام .7

 )ره(ینیخم امام یرهبر با تیروحان ساامان قدرت اا استفاده با جامعه کردن آگاه .2

 مجموع رد یمردم و ریفراگ امیق مرمل و بانیپشت عنوان به مسلحانه همبارا گاهیجا اا اسـتفاده .0

 مانه سو کی اا آنان یاسیس انتیص که دهدیم نشـان دوره  یا در اسـلام انیفدائ حرکت و اتیعمل

 اراهمب بر تیفعال تمرکز اا آگاهانه گرید یســو اا و اســت ینیخم امام یرهبر به یمباراات یمشــخط

 دارد یپ رد یاریبس مشرلات شهیهم ترور که بودند واقف موضوع  یا به که چرا ادند، سرباا مسلحانه

 .باشد هماهنگ امام یانقلاب راهبرد با تواندینم و

 کامل توجه مباراه گوناگون ابعاد به چهچنان ش،یخو یمباراات اتیح دوران طول در ینیخم امام

 یهایفشاگرا به دیبا ابتدا داشتند اعتقاد و دادندیم یفرهنگ مباراه با تیاولو راستا  یا در اما اندداشته

 و نمود جدا هم اا را میرژ بساط مردم نشیب سطح بردن بالا با و پرداخت حرومت یاخلاق و  ید ضـد

 در اما بود، زیآممسالمت و آرام تظاهرات به مردم دعوت همان شانیا یاسـیسـ همبارا هجلو  یترمهم

 و طیشرا وجود با و فتدینمؤثر  هاراه تمام که یدرصورت بودند معتقد مسلحانه مباراه یریکارگ به مورد

 (37:7030 ،ی)پناه .کرد خواهد زیتجو را مسلحانه مباراه اا یمدل ،یآمادگ

 چپ يفکر انيجر يهاگروه .3

 تیعالف دوباره و شده خارج یمنزو اا یاجتماع عدالت شعار با ییهاگروه ،یاسلام انقلاب شدن ریفراگ با

 مدافع و داده نشان خود اا یاسلام وجهه انقلاب، یفضـا در آنان .کردند شـروع یاگسـترده یاسـیسـ

ــتگ و طرف کی اا یاعتقاد تجانس عدم یول کردندیم یمعرف مردم و انقلاب  یهاقدرت به یوابس

ــو اا گانهیب ــده باعث گرید یس ــ که ش  اا توده حزب و خلق  یمجاهد .دهند رییتغ را خود ریمس

 .میکنیم ییهااشاره آنان به که بودند هاگروه  یا  یترشاخص



 خلق نيمجاهد .1ـ3

ــر و هاگروه» ــ عناص ــاله که یناراض ــر خفقان در را یادیا یهاس ــا ژهیوبه و بودندبرده بس  یفض

ــرکوب ــا  اکنون بودند،کرده تجربه را پنجاه هده اول همین هگرانس ــاه  یب که کردندیم احس  و ش

 استیس هصحن در شـدن وارد و وجود ابراا یبرا فرصـت  یبهتر و افتاده شـراف اشیخارج متحدان

 جیتدر به 7071 ژهیوبه و 7077 یهاســال اواخر در رانیا هجامع ل،یدل  یهم به .اســت آمده وجودبه

 .(212:7011 ،ینی)حس «شد یاندهیفزا زیآماعتراض تحرکات و هایناآرام شاهد

 انیرج که بود یاسلام گراچپ انیجر با مرتبط یاسیس گروه  یپرسـروصـداتر  یمجاهد سـاامان

 و یاامانس اختلافات وجود با آنان کردندیم یمعرف ینیخم امام اسـت مباراه ریمسـ در یانقلاب یحرکت

 یهاتیفعال ســاامان .کنند اســتفاده تیروحان و یرهبر گاهیجا و نفوذ اا کردندیم تلاش کیدئولوژیا

 هب نتوانســت یول گرفت کاربه انهحمســل همبارا ریمســ در یماد و یانســان یهانهیهز مانند را یاژهیو

 در یاسلام یدئولوژیا ضعف اا شدت به ساامان  یا رهبران .ابدی دست شده میترس اهداف اا کیچیه

 به منافقان هچهر با شد باعث جهینت در بود یستیمارکس شهیاند اا شده اتخاذ آنان شهیاند و بودند رنج

 (11:7030 ،ی)پناه .دهند ادامه خود تیفعال

 اعثب که بود ســاامان علامت با ینیخم امام عرس گســترده پخش آنان منافقانه اقدامات اا یری

 به امانسا که بود موضوع  یا گرانیب آنان یدئولوژیا کهیدرصورت شود، ساامان  یا به جوانان جذب

 شهیدان در هیعمل هرسال به باور عدم .کندیم اسـتفاده یابزار عنوان به آن اا و ندارد یاعتقاد تیمرجع

 زین ییاهتیفعال راستا  یا در .بود یحواو اسلام به  یمجاهد یاعتقادیب اا یگرید نمونه ساامان  یا

 (773:7037 ،یهرات و یوضی)ع .دانستندیم سمیفئودال هدور طیشرا محصـول را آن که دادندیم انجام

ـــاامان یفرر اختلافات و راتیتغا همه  یا وجود با  تلاش  یمجاهد یول ت،یروحان و رهبر با س

 و نقلابا هبدن در بتوانند تا رندیبگ مثبت هیدییتأ خود یبرا ینیخم امام اا ییهاروش با کردندیم

 انشــیا و نررد یتیحما آنان شــانهیدوراند یاقدام در ینیخم امام اما رندیگ دســتبه را قدرت حرومت

 :کنندیم انیب گونه یا را خود تیحما عدم لیدل

 دوباره اگر که دارند ادرا  قدر یا لااقل است،هدیکشـ احمت ملت ها یا خود یبرا هک یمملرت کی یبرا»

 هایخارج عمال ها یا و ســتین هاحرف  یا هیقضــ ر،یخ شــد معلوم لر  اســت، بد همه یبرا برگردد اوضــاع

  یا تیماه ها، یا تیماه ملت یبرا حالا .هســتند گرید یجاها عمال ای هســتند رایآمر عمال ای حالا هســتند

 گرید الان ما اگر .شــد روشــ  حالا ملت یبرا معنایب هبندیفر الفاظ  یا تیماه احزاب،  یا تیماه هاســندهینو

ــما که ندیبگو توانندینم میکن رفتار یانقلاب ــتفاده میداد یآااد ما .دینداد یآااد ش ــوءاس ــد س  یآااد گرید و ش



     17...     هاگروه گريجي)ره( در بسينيحضرت امام خم ينقش رهبر يبررس

 اجااه اســلام ... شــد داده نخواهد یآااد  یا برنند یکارخراب بخواهند ها یا که معنا آن به یآااد .داد مینخواه

 یهرکار برند، خواهدیم یاتوطئه هر برند، بخواهد یغلط هر کس هر که میبگذار آااد ما که دهـدینم

 (17:7033 ،ینیخم )امام «خون و خا  به برشد که برند خواهدیم

 بر آن دعملرر و شاه میرژ هیعل هاتوده و احزاب جیبس یبرا ینیخم امام یاستراتژ اگرچه  یبنابرا

 یدئولوژیا براســا  شــانیا یمنف مقاومت یهاجلوه یول بود شــده یزیریپ یمنف مقاومت اســا 

ـــ یاسلام ـــ یاسلام یهاآرمان شانیا شهیاند نظر اا .بود گرفته شرل یانقلاب ـ  اخصش تنها یانقلاب ـ

 در یاسیس جیبس .سـتین دییتأ مورد شـود جدا شـاخص  یا اا یگروه و هرکس و اسـت یگریانقلاب

 در شرارآ و بارا صورت به که بود امام یانقلاب راهبرد و یاستراتژ  یبالاتر یاسـیسـ اسـلام محور حول

 را اسلام ابانقل رینظیب حرکت و کند جیبس را رانیا ملت هاراد توانست و کرد بروا رانیا یانقلاب جامعه

 یانقلاب یاروهین یهمبستگ توانست که بود ییصدا تنها ینیخم امام جهیدرنت .دهد نشـان انیجهان به

 چهنانچ .برســاند خود رشــد  یبالاتر به جامعه انیم در را یاســیســ بلوغ و کند انداا یطن انقلاب در را

 که د،انگفته درســت« دیگویم ینیخم امام یرهبر یمبان و رانیا انقلاب» نام به خود کتاب در پرهام

 هب و اســت یمذهب نهضــت و یاســیســ نهضــت هماهران قیتلف ینیخم امام یرهبر یهاهیپا اا یری

 یروحان یرهبر یهماهنگ که ستین یدیترد .ینید یهازهیانگ مدد به یاجتماع یهازهیانگ راندنشیپ

  .(11:7071 )پرهام، «است رانیا انقلاب یروایپ هعمد ضام  یاسیس و

 توده حزب .2ـ3

 یاسیس طیمح در خفقان شرست  و سقوط به دشم  به ادن ضربه اهداف با مسلحانه یمباراات وهیشـ

 یستیمارکس گروه  یا .بود ساامان  یا یاسیس یهاتیفعال طول در توده، حزب یمباراات یاستراتژ اا

 ییغت با انقلاب انیجر در یول پرداختیم مباراه و تیفعال به فعالانه بصورت مرداد 21 یکودتا اا پس

 یسع آنان .شدند یدیجد مباراات وارد یاسلام خاص اصطلاحات اا استفاده با و یستیمارکس قیمصـاد

ــتند ــتضــعف واژه بعدا دهند نشــان امام خط رویپ  یهمچن و مردم همراه را خود داش  یبجا را  یمس

ــانیهاهیانیب طول در را یدیتوح شیپ عبارت نرهیا ای و .برندیم برار ایپرولتار ــتفاده ش  کردندیم اس

 .(731 ـ 737 :7037 ،یعراق و یوضی)ع

 را اوضاع یروایپ آستانه در توده حزبخصوصا   یستیمارکس یفرر یهاانیجر اغلب بیترت  یبد

 در را ییهافتنه توانستند نظام ساختار در نفوذ با و کرده یابیارا مناسـب قدرت گرفت  دسـت در یبرا

 .دهند گسترش را انقلاب انیحام با جنگ انقلاب ضد یهمرار با و گسترده یساانهیام کشور سراسر

 را آن بودند آورده یرو مســلحانه مباراه به که یفرر یهاگروه  یمبارا خصــوص در )ره(امام لذا



 و یشرق نه اصول به همواره امام آنان یستیمارکس یفرر یمبنا اسا  بر ضمنا و دانسـتندیم برنامه

 به ودهت حزب یاعضا فراوان یهاتوطئه ملت انقلاب یروایپ اا بعد سـرانجام .داشـتند دیتاک یغرب نه

 لابرم آنان یهاتوطئه و شدند محاکمه و ریدسـتگ ادارات ریسـا و ارتش و آنان نفوذ یاعضـا اا یادیا همراه

 وطئهت تواندینم ملت» :فرمودندیم دادندیم قرار اســلام مقابل را گروه  یا یهاتوطئه )ره(امام چنانچه .شــد

 به که است  یا صدد در یآااد است، اسلام کشـورها  ید به را توطئه  یا میکنینم تحمل ما .کند تحمل را

 .(011 :1 7013 ،ینیخم )امام «داندیم اسلام را  ید یاصل کانون .نخورد ضرر اسلام

 جهينت

 رکانا و طیشرا اسا  بر و گذارندیم یجا به را یآشرار و پنهان جینتا و آثار جوامع، در هافلائتا

ــ لذا .وندندیپیم وقوع به یخاصــ  نوانع به انقلاب مهم ارکان اا یری عنوان به یرهبر نقش یبررس

 ینیخم ماما یرهبر ابعاد نقش به پژوهش  یا در بیترت  یبد .است تیاهم حائز اریبس گرجیبس رهبر

 سوال  یا به پاسخ در مقاله  یا واقع در .شد پرداخته یفرر مختلف یهاگروه یگرجیبس خصوص در

 ختلفم یهاگروه انقلاب انیجر در لذا کند  جیبس را یفرر مختلف یهاگروه توانست امام چگونه که

 ـ 7 .کرد میتقس را آنان دسته سه به توانیم که بودند مشغول یاسیس یمباراات یهاتیفعال به یفرر

 بر هیرت س،یانگل نفوذ مخالفت و اســتیســ اا  ید ییجدا ،یرانیا حیترج اهداف با که یمل یهاگروه

  یا  یمهمتر اا رانیا یآااد نهضــت و یمل جبهه و پرداختهیم یاســیســ تیفعال تبهیمشــروط قانون

 یارهایمع و یاسلام نشیب براسا  که بودند یرهبر بانیپشت که یمذهب یهاگروه ـ 2 .بودند هاگروه

 ارااتمب مسابقه اگرچه دادندیم انجام محتلف یهانهیام در یاسیسـ یاگسـترده یهاتیفعال ،یمعنو

 عدالت شعار با انقلاب شدن ریفراگ با که چپ یفرر یهاگروه ـ 0 .داشتند خود خچهیتار در مسلحانه

 حزب و خلق  یمجاهد .بودند گرفته ســر اا را یاســیسـ یهاتیفعال و شــده خارج یمنزو اا یاجتماع

 شانن خود اا یاسلام یاوجهه مردم و انقلاب ندافع شعار با بودند هاگروه  یا  یترشـاخص اا که توده

ــد انقلاب اا آنان انحراف باعث آنان یاعتقاد تجانس اما دادند  شنق در ینیخم امام بیترت  یبد .ش

 کی ریا را آنان و آورده بوجود مختلف یفرر یهاگروه انیم را تحول  یبزرگتر توانســت یگرجیبسـ

 احزاب و هاگروه مشارکت یاسیس یهایآااد شناخت  تیبرسم .آورد گرد است اسـلام همان که پرچم

 یگرجیبس یاستراتژ اصول اا اسـتقلال، ،یآااد ،یاجتماع عدالت انقلاب، اهداف و ارکان حفظ ام،یق در

  یگتربزر انقلاب رریپ در توانست که بود مختلف یفرر یهاانیجر و یهاگروه با عملررد در )ره(امام

 .بگذارد شینما به عمل عرصه در را یگرجیبس  یماش
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