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صدور انقالب اسالمی از منظر امام خمینی در ابعاد 
تبلیغ و عدالت، از نظریه تا تداوم و تحول

محمد جمالو
دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکده امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، تهران، ایران 

mo.jamal1369@gmail.com

سیاسی  معادالت  رویکرد  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  بی تردید  چکیده: 
کشورهای خارجی در مواجهه با ایران را دگرگون کرد. تشکیل جمهوری اسالمی 
در ایران و بازسازی سیاست خارجی ایران بر مبنای اندیشة رهبری انقالب اسالمی 
مبنی بر صدور انقالب اسالمی باعث شد تا رویکردهای نوینی در نوع ارتباطات 
خارجی و مراودات سیاسی در ایران اندیشیده شود. اندیشة صدور انقالب و مطرح  
شدن آن از سوی امام خمینی به عنوان اولویت سیاست خارجی ایران در سال های 
اولیه انقالب اسالمی مبنای تعامل جمهوری اسالمی با سایر کشورهای جهان و مورد 
توجه اهل سیاست قرار گرفت. در این پژوهش مفهوم صدور انقالب به عنوان یکی 
از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات سیاسی سال های اولیه جمهوری اسالمی ایران، در 
گسترۀ قلمرو معنایی اندیشة سیاسی امام در دو بُعد اصلی تبلیغ و عدالت بازشناسی 
تبلیغ در  بُعد عدالت و  این نکته ضروری است که واکاوی دو  شده است. ذکر 
صدور انقالب به منزلة نادیده گرفتن سایر ابعاد اندیشة سیاسی امام نیست؛ چراکه 

ابعاد مختلف اندیشة سیاسی امام در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی دارند.
کلیدواژه ها: صدور انقالب، امام خمینی، اندیشة سیاسی، تبلیغ، عدالت
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مقدمه

انقالب موج شگفت زدگی  اولیه  انقالب اسالمی در سال های  پدیدۀ  اهمیت و وسعت 
عظیمی را در میان رهبران سیاسی جهان به وجود آورد. همراه شدن قوانین اسالمی در 
اندیشة سیاسی حکومت ایران پس از انقالب و نقش مذهب به عنوان یکی از مضامین 
اصلی نگرش و طراحی نظام نوپای انقالب، رویکردی متفاوت در سیاست خارجی ایران 
را به همراه داشت. صدور انقالب ایران بنا به ماهیت مذهبی بودن آن و آمیخته شدن آن 
با اندیشة سیاسی اسالم و مبنا قرار دادن اسالم به عنوان متن مورد اتکاء در تدوین قانون 
اساسی باعث شد تا رویکردی اسالمی در حوزۀ سیاست خارجه به عنوان پیش فرض اولیه 
ارتباط با سایر دول اعمال شود. مفهوم صدور انقالب به عنوان یکی از مفاهیم اصلی و 
بنیادی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تغییر گفتمان اصلی سیاست خارجی را به دنبال 
داشت. بااین حال، تاکنون مفهوم صدور انقالب به لحاظ گسترۀ معنایی در دو بُعد عدالت 
و تبلیغ، مورد پژوهش قرار  نگرفته است و هنوز ابهامات در تعاریف و برداشت ها در 
اصلی  بُعد  دو  است.  نشده  بازشناسی  معنایی  قلمرو  بودن  به وسیع  توجه  با  فوق  مفهوم 
گفتمان امام در طول حیات سیاسی ایشان مفاهیم تبلیغ و عدالت بوده است. امام در بیانات 
خود همواره بر ابعاد عدالت محوری اسالم و تبلیغ حکومت اسالمی تأکید زیادی داشتند 
به نحوی که صدور انقالب اسالمی ایران در بعد اسالمی آن خالصه می شود و این مهم 

جز با به دست گرفتن سالح تبلیغ و برپایی عدالت میسر نمی شود. 
برهمین مبنا، پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: مفهوم صدور انقالب 

در اندیشة امام در ابعاد عدالت و تبلیغ چگونه قابل  تحلیل است؟
مدعای اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: دو بعد اصلی مفهوم صدور انقالب در 
اندیشة امام، ابعاد عدالت و تبلیغ است و گفتمان صدور انقالب از منظر امام در پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در این ابعاد مطرح  شده است. ابعاد عدالت و تبلیغ  در گسترۀ 
قلمرو معنایی صدور انقالب اسالمی قرار دارند و با بسیاری از مفاهیم مربوط به صدور 
انقالب ارتباطی تنگاتنگ داشته و در برخی مواقع نادیده گرفتن آنها منجر به برداشتی 

ناقص از مفهوم صدور  انقالب می گردد.
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همگام با تبیین و پاسخ به پرسش اصلی به عنوان دغدغة پژوهشی، پرسش های فرعی 
زیر در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

- با بازشناسی قلمرو معنایی صدور انقالب و تبیین آنها، چه ابهاماتی در مسألة صدور 
انقالب اسالمی رفع و چه سؤاالتی مطرح می شود؟

- سیر تحول مفهوم صدور انقالب از برپایی جمهوری اسالمی تا رحلت امام در ابعاد 
عدالت و تبلیغ چگونه بوده است؟

نویسنده در پژوهش حاضر تالش کرده است تا با در نظر داشتن چهارچوب نظری 
تحقیق، بر مبنای  افکار و اندیشه های امام به پرسش های مذکور پاسخ داده و درصدد  رفع 

ابهامات پیش رو برآید.

تعریف مفاهیم و چهارچوب نظری پژوهش

صدور انقالب

فارغ از اینکه الگوی صدور انقالب به عنوان یک مفهوم در بازه زمانی پس از رخداد 
انقالب تغییر و تحول  یافته است، در این پژوهش، صدور انقالب به معنی مفهوم اصلی و در 
قالب تعریف اندیشه ای  و با تکیه  بر گفتمان امام در ابعاد عدالت و تبلیغ، مدنظر قرارگرفته 
است. در تعاریف مختلف از صدور انقالب با تعاریف مختلفی روبه رو می شویم. آگاهی 
بیدارسازی مردمان و ملت های دیگر، رهایی بخش و آزادسازی سایر ملل و  بخشی و 
جوامع، ایجاد انقالب های مستمر اسالمی در سایر کشورها، اشاعه آموزه ها، ارزش ها و 
آرمان های انقالب  اسالمی به فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران از طریق تبیین و ترویج 

آنها )دهقانی فیروزآبادی1387: 200(.
چهار ناحیة جغرافیایی عمده در زمرۀ اهداف صدور انقالب از منظر جغرافیایی جای 
دارد این چهار ناحیه عبارتند از: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز شوروی، افغانستان 

و لبنان )اسپوزیتو1382: 68(.

اندیشۀ سیاسی امام خمینی

تاریخچة اندیشة سیاسی امام به  منزلة یک مفهوم علمی به تاریخ حیات فکری وی باز 
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می گردد. ارائه اندیشة سیاسی حکومت در اسالم بر مبنای والیت  فقیه و تدوین قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران در طرح واره اندیشة سیاسی امام جای دارد. نظام فکری و 
سیاسی امام منبعث از آثار کالمی، عرفانی، فقهی و سیاسی ایشان بود. امام در طول حیات 
سیاسی خود و در مبارزه علیه سیاست های رژیم پهلوی، همواره به  عنوان فردی مبارز و 
احیاگر اندیشه های سیاسی اسالم و تشیع مطرح شده است. اهمیت اندیشة سیاسی امام با در 
نظر گرفتن وی به عنوان رهبر انقالب اسالمی و جریان ساز و اندیشه ساز انقالب دوچندان 
می شود. راه امام در جریان مبارزه سیاسی همواره راه احیای اسالم راستین و تالش برای 
استقالل و آزادی بوده است. همچنین آرمان های اصیل انقالب اسالمی نیز هر یک از 
اندیشه های سیاسی امام سرچشمه می گیرد. اسالم خواهی، احیای رابطة دین و  افکار و 
سیاست، بازسازی سیاست بر اساس معیارهای اسالمی، عدالت خواهی، معنویت خواهی 
و احیای انسانیت آدمی و آزادی و استقالل و همچنین نقش مردم در سیاست با اندیشة 
امام پیوند خورده است. از طرفی، شناخت اندیشة امام به عنوان شاخص انقالب و الگوی 
جمهوری  سیاست های  ارزشیابی  و  تحلیل  پیش قدم های  از  یکی  دینی  مصلح  رفتاری 
اسالمی ایران است )فوزی1394: 17(. برهمین اساس، اندیشة امام در این پژوهش اساس و 

اصل چهارچوب نظری پژوهش قرارگرفته است.

صدور انقالب از منظر امام خمینی در دو مفهوم تبلیغ و عدالت

کلیات صدور انقالب از منظر امام در دو مفهوم تبلیغ و عدالت تجلی یافته است. اساس 
و اصل اندیشة سیاسی امام بر  تبلیغ و نشر اسالم استوار است. تأثیر اندیشه های اسالم بر 
امام  باعث شده است که محور تأکید و الگوی نشر افکار و اندیشه سیاسی وی همواره 
از اسالم برخیزد. مفهوم صدور انقالب از منظر امام نیز تأکید ویژه ای بر صدور اخالق 
و افکار اسالمی دارد. درواقع سرچشمة اصلی صدور انقالب از منظر امام  تأکید وی بر 
اشاعة اخالق اسالمی به معنی عام در میان جهانیان بوده است. درنتیجه، در قلمرو معنایی 
انقالب  صدور  راستای  در  اصیل  مفهومی  به عنوان  تشیع  و  اسالم  تبلیغ  انقالب  صدور 
اسالمی و رهایی مستضعفان از بند ظالمان است و حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی در 
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اندیشة سیاسی وی نمود پیدا کرده است. امام در طی اجازه  نامة شرعی به ابراهیم یزدی 
به تاریخ 10 آذر 1356 به وی اجازه صرف سهم امام را در جهت تبلیغ اسالم در امریکا 

و اروپا می دهد. در این نامه خطاب به ابراهیم یزدی آمده است که: 
جنابعالی مجازید از وجوهی که در حساب این جانب از سهم مبارك امام - 
علیه السالم - خدمتتان می دهند به همان مقدار که برای مصارف در ترویج 
اسالم در امریکا مجازید برای آقایان رفقای اروپایی یعنی اتحادیه دانشجویان 
اسالمی بفرستید و به آنها تذکر دهید که مصرف نشر و تبلیغ اسالم بشود )امام 

خمینی 1389: ج3: 275(. 

همچنین امام در دیدار با دانشجویان خارج از کشور در ماه های اقامت در پاریس 
آنان  از  و  داشته  تأکید  خارج  در  حاضر  ایرانی  دانشجویان  به وسیلة  اسالم  تبلیغ  بر 
می خواهد تا در راستای ترویج و نشر اسالم قدم بردارند و جوانان غربی را آگاه کنند 

)ر.ك: امام خمینی 1389: ج4: 134(.
درواقع مهم ترین و اصلی ترین بخش صدور انقالب از منظر امام صدور معنویت و 

اسالم به وسیلة تبلیغ است. در این باره امام خمینی معتقد است: 
ما که می گوییم می خواهیم انقالبمان را صادر کنیم، نمی خواهیم با شمشیر 
باشد بلکه می خواهیم با تبلیغ باشد. ما می خواهیم تبلیغات گسترده ای را که 
کمونیست ها و دیگران بر ضد اسالم می کنند، با تبلیغات صحیح خنثی کنیم، 
و بگوییم که اسالم همه چیز دارد... به زبان آوردن کلمه »سیاست« جرم بود 
اساس  اصواًل  است.  منحرفین  مال  بودند که سیاست  القا کرده  اینکه،  برای 

اسالم از سیاست است   )امام خمینی 1389 ج18: 72(.
امام به لزوم آشنایی به چندین زبان جهت تبلیغ تأکید داشته و معتقد بودند که آشنایی 
به زبان های مختلف در جهت تبلیغ اسالم، عبادتی بزرگ است و در اهمیت این مسأله 

می فرمایند:
 اگر ما همه زبان ها را برای تبلیغ اسالم بدانیم عبادتی بزرگ است. ما با زبان 
اینجا که نمی توانیم برای مردم امریکا و سایر کشورها مسائل اسالم را بگوییم. 

امروز اسالم در اکثر کشورها مطرح است )امام خمینی 1389 ج18: 73(.
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به  اسالمی  اندیشة  ملزومات صدور  از  اسالم  ترویج  و  مبلغ  تربیت  امام،  از دیدگاه 
جهانیان بوده است. ایشان از همة افراد می خواهد تا دست به تبلیغ اسالم بزنند هرچند 

وظیفة علمای دین را در این حوزه سنگین تر می داند و در این باره می گوید:
از همه حوزه های علمیه در هر جا که هست این تقاضا را دارم که دامن به 
کمر بزنند و نقیصه های سابق  را که عقب افتادگی های سابق  را جبران کنند. 
به  مبلغ درست کنند، قاضی درست کنند. چیزهایی که احتیاج دارد اسالم 
آنها. و تبلیغ اسالم به غیر از اینها، یا عمل کردن به احکام اسالم بدون آنها 
نمی شود... و امیدوارم که موفق بشوید، آقایان موفق بشوند هم در دانشگاه و 
هم در فیضیه، موفق بشوند به اینکه تربیت کنند عده زیادی را از زن و مرد 

برای تبلیغ... )امام خمینی 1389 ج18: 105(.
از منظر امام، مهم ترین ابزارهای تبلیغ اسالم به دو دستة کلی افراد و نهادها تقسیم 
و  لشکری  و  و مسئوالن کشوری  دانشجویان  افراد مذکور شامل: روحانیان،  می شوند. 
و  اقتصادی  فرهنگی،  مذهبی،  نهادهای  کلیه  شامل  تبلیغ  راستای  در  مذکور  نهادهای 
اجتماعی است. درواقع امام تبلیغ اسالم و ترویج انقالب را تکلیفی بر عهدۀ همه مسلمانان 
دانسته است. برهمین مبنا، یکی از اصلی ترین ارکان سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران در سال های نخستین استقرار جمهوری اسالمی اصل تبلیغ و صدور انقالب است. 
ابداع  را  انقالب  صدور  تعبیر  خود،  سیاسی  شم  به  بنا  تبلیغ  کردن  مطرح  از  پس  امام 
نمودند )دهشیری1388: 19(. واژه ها و عبارات ابداعی امام واژگانی به منظور جهت دهی به 
حرکت انقالبی مردم مسلمان یا نفی جریان های منحرف و حرکت های ضد اسالمی بود 

)دهشیری1388: 12(.
همچنین امام پاره ای از واژه ها را در کنار یکدیگر به کار می بردند تا ضمن تأکید 
بر هم زمانی دو واژه و تلقی ایشان از آن دو به عنوان دو بال برای یک پیکر به مکمل و 

متعامل بودن آن مفاهیم با یکدیگر اشاره نمایند )دهشیری1388: 9(.

عدالت 

به منظور ارائة تبیین از مفهوم عدالت و ارتباط آن با مفهوم صدور انقالب صورت مدعا 
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این گونه مطرح می شود: قیام های شیعی از دیرباز به منظور برقراری عدل و عدالت و در 
جهت امربه معروف و نهی از منکر اتفاق افتاده است. دامنة تعمیم این قیام ها پس از مطرح 
کردن موضوع بی عدالتی زمینة مناسبی را برای قیام علیه حکام جور و سلطان جائر فراهم 
قیام توسط  برپایی  و  قیام  به عنوان هدف  می ساخت و درنتیجه، تحقق موضوع عدالت 
افرادی بوده است که ظلم و جور را تحمل نکرده و در طی حرکت تشکیالتی به رهبری 
شخصیتی مذهبی یا ملی به مقابله با حکام جور پرداخته اند. در دامنة معنایی عدالت نیز با 
در نظر داشتن معنی هویت بخشی و ایدئولوژیکی و رویة مساوات طلبانة موجود در معنی 
عدالت در بحث اندیشة سیاسی و صدور انقالب، مفهوم عدالت در برخی مواقع مبنای 
اعتراض سیاسی علیه وضع موجود گردیده است و عدالت گرایی شاخصه هایی از مقابله 
با وضع موجود را ایجاد می کند )متقی1387: 298(. از نظر اسالم گرایان، نظام بین الملل 
ماهیت تبعیض آمیز دارد... و اسالم گرایان بر ضرورت عدالت به عنوان مفهومی جهانی 

تأکید می ورزند )متقی1387: 299(.
امام نیز به  مثابه اندیشمندی دینی و زمان شناس، با دریافتی جامع از دین و با نگاهی 
عقالنی - عرفانی نسبت به دین و سیاست و با درکی تاریخی از نیازها و تحوالت جامعه 
انسانی پرداخت )جمشیدی  ابعاد حیات  به احیای نگرش اسالم در تمام  الزامات آن،  و 
1380: 422(. برداشت های امام از عدالت در اسالم نیز همپای برداشت و درك تاریخی از 
نیازها و تحوالت جامعه طرح ریزی  شده بود. درواقع امام بر مبنای نگرش توحیدی خود 
به عدالت خواستار برقراری عدالت در میان ملت هایی بود که جور و ستم مردم آن را به 
ستوه آورده است. این نوع نگاه باعث می شد تا استفاده از عدالت به مثابه ابزاری دقیق و 
در جهت برقراری عدالت اسالمی به برپایی حکومت اسالمی در میان ملت های مستعد 

برقراری حکومت اسالمی، منجر شود.
امام دارای سه بعد اساسی یعنی دانش، بینش و کنش سیاسی همگام با مقتضیات زمان 
بوده است )جمشیدی 1380: 422(. تعریف امام از سیاست نیز در همین منظومه فکری جای 

دارد، آنجایی که امام  معتقد است 
و اهلل اسالم تمامش سیاست است. اسالم را بد معّرفی کرده اند. سیاست  مُُدن  

از اسالم سرچشمه می گیرد )امام خمینی 1389 ج1: 270(.
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درواقع هدف اساسی سیاست و دین از منظر امام  برقراری عدالت در جامعه است 
نیز عدالت است )جمشیدی 1380: 431(. موضوع عدالت در آثار  و معیار و اساس آن 
و  اجتماعی  بعد  اهمیت  قالبی در جهت  او  مبرهن و آشکار کاربرد عمده  به طور  امام 
سیاسی آن دارد و مطلوبیت و شایستگی  حکومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته 
می شود )آژینی 1374: 232(. از الزامات عدل، ستم ستیزی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی و 
تبعیض و نفی فسق و فجور و... است. ظلم ستیزی به عنوان برداشتی از عدالت در جهت 
می دهد.  تشکیل  امام  فکری  دستگاه  در  را  عدالت  نگرش  مبنای  مهم ترین  عدل  اقامة 
ازطرف دیگر، امام خود در جهت عملی کردن نظریة فوق قدم های اساسی برداشت و 
در بعد عملی مبارزات مستمری علیه جور و ستم و جائران آغاز کرد  و مبارزه خود را 
تا برقراری حکومت عدل ادامه داده و به بزرگ ترین هدف خود از مبارزه دست  یافت 

)جمشیدی1380: 491(. 
در جهت نظری نیز نخستین نظریات عدالت طلبانه امام در جهت برقراری حکومت 
اسالمی و نفی اقدامات رژیم پهلوی در کتاب کشف اسرار آمده است آنجا که وی از 
بی تا:  امام خمینی  بیدار کنند )ر.ك:  با آثار خود  را  نویسندگان خواسته است که ملت 
334(. درواقع آگاهی مردم از بی عدالتی پیش  زمینة ورود برای مبارزه  و قیام در جهت 

استقرار حکومت اسالمی و برپایی عدالت است. دراین باره امام اظهار می دارد: 
برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا 

بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهیم بود )امام خمینی 1389 ج5: 301(.
رابطه  نیز  اسالم  خارجی  سیاست  مبانی  با  عدالت  مفهوم  در  انقالب  صدور  تفسیر 
دوسویه و تنگاتنگ دارد. درواقع مبانی سیاست خارجی اسالم و اصول فکری و عملی 
منتهی  اسالمی عادل  تشکیالت  و  برپایی جامعة عادل  به  به نوعی  است که  اهدافی  آن 
می شود. بر مبنای اصل دعوت اسالم مردم را به  حق  و عدالت  فرامی خواند )نحل: 125(.  

جهاد

واژۀ جهاد نیز در راستای تبیین مفهوم صدور انقالب از دیدگاه اسالم  و از منظر اندیشة 
سیاسی امام، پس از مقدماتی چون دعوت و در جهت مبارزه با بی عدالتی موجود مطرح 
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می شود. تحلیل انقالب در قالب اسالمی بودن، از منظر اندیشة سیاسی امام و در جهت 
ارائه الگوی جهان شمول بودن و صدور ایدئولوژی یکی دیگر از وجه های اصلی صدور 
انقالب است که در آن عدالت طلبی  به عنوان مهم ترین الگو در جهت برقراری مساوات 

تأکید عمده ای می شود.
لذا  است،  واحده  امت  ایجاد یک  اسالم  دین  نهایی  اینکه هدف  اساس  بر  درواقع 
دین اسالم با در نظر گرفتن جهان شمول بودن آن همواره نظر به کل پهنة هستی داشته و 
نجات و سعادت و رستگاری ملل جهان را در سرلوحه برنامه ها و اهداف خویش قرار 
داده است. براین اساس، انقالب اسالمی نیز از این منظر خارج از چهارچوب فوق نیست 

و صدور اندیشه های اسالمی انقالب ازجمله عدالت از مهم ترین اهداف آن است.  
امام معتقد بود برای اینکه امت واحده در قالب حکومت اسالمی تشکیل شود امت 
ملزم به مبارزه با جائر می باشند وی هر نوع نظام غیر اسالمی را شرك آمیز دانسته و چاره 
دانسته اند  فاسدکنندۀ حکومتی  و  فاسد  دستگاه های  بردن  بین  از  مبارزه جهت  را   راه 

)ر.ك:امام خمینی بی تا: 36-35(. 
اثر رفتار ضد اسالمی آنان  بر  برده اند و  به فروپاشی  فاسد جامعه را رو  دولت های 
جامعه از هم  پاشیده شده است و برای یکپارچگی مجدد ضرورت وقوع یک انقالب 

ایجاب می نماید )نوازنی 1388: 118(.
الگوی حکومتی والیت فقیه نیز پس از استقرار جمهوری اسالمی در ایران و با توجه به 
تأکیدات مکرر امام مبنی بر مبارزه در راه عدالت و برپایی حکومت اسالمی، الگوی پیشنهادی 
امام به فقهای اسالم بود و تشکیل حکومت اسالمی و شرعی را برای کسانی که می توانستند، 

واجب عینی و برای دیگران واجب کفایی می دانست و این چنین توصیه می کرد که:
تمام امور که مسلمین محتاجند و از وظایفی است که حکومت اسالمی باید 
عهده دار شود، هر مقدار که می توانیم باید انجام دهیم )امام خمینی بی تا: 53(. 
لزوم صدور انقالب از منظر امام خمینی به دلیل ماهیت فراگیر بودن آن و همچنین 
اسالمی بودن انقالب دوچندان بود و امام نیز در چندین سخنرانی به این مسأله تأکید 

کرده اند که: 
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قصد این است که اسالم، احکام اسالم- احکام جهانگیر اسالم - زنده بشود و 
پیاده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند )امام خمینی 
1389 ج7: 31( امید است که این انقالب جرقه و بارقه ای الهی باشد که انفجاری عظیم 
در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب... منتهی شود. و باید ملت 

شریف که چنین انقالبی بزرگ را نموده است )امام خمینی 1389 ج15: 62(.

تداوم صدور انقالب و تحول در قالب های گفتمانی امام از پیروزی انقالب تا رحلت امام خمینی 

هر چند ایدۀ صدور انقالب به سال های پیش از انقالب بازمی گردد، اما تداوم صدور 
انقالب در دورۀ زمانی پیروزی انقالب تا رحلت امام در دو دورۀ اصلی خالصه می شود. 
دورۀ اول از پیروزی تا عزل بنی صدر و دورۀ دوم از عزل بنی صدر تا رحلت امام خمینی.

دورۀ اول از پیروزی تا عزل بنی صدر

پس از پیروزی انقالب اسالمی گفتمان صدور انقالب به صورت جدی، اما غیررسمی و 
در قالب گفتمان صدور دینی انقالب تداوم یافت. در دورۀ نه ماهة دولت موقت به دلیل 
بروز اختالفات بین جناح حاکم و انقالبیون اسالم گرا، تأکید بر صدور انقالب اغلب از 
فیروزآبادی و رادفر  نیروهای مکتبی شکل گرفت )دهقانی  سوی طرفداران اسالم گرا و 
1393: 76(. تفسیر انقالب ایران از سوی دو جناح رقیب باعث شد تا قرائت های مختلفی 
از انقالب ایران ارائه شود. جناح حاکم عمدتاً انقالب اسالمی را از منظر یک انقالب 
ایرانی تحلیل می کرد و ترویج انقالب در محدودۀ سرزمینی ایران را اولویت خود قرار 
داده بود)دهقانی فیروزآبادی1387: 51-53(. در قالب گسترۀ معنایی جناح حاکم »هدف 
اصلی قیام و انقالب ضد استبدادی« است )بازرگان1363: 52(. ازنظرآنان، حکومت ایران 
بعد از انقالب می بایست در قالب یک دولت - ملت متعارف و ملی تفسیر و ارائه شود. 
به طوری که بر طبق هدف آنان دولت ایران نیز می بایست همچون  سایر دولت ها بر پایة 

ایدئولوژی ناسیونالیسم و سکوالریسم استوار باشد )دهقانی فیروزآبادی1387: 50-39(. 
ازطرف دیگر، از نظر ملی گرایان  و رهبران دولت موقت صدور انقالب متعارض با 
حقوق بین الملل بوده و نوعی مداخلة آشکار در امور داخلی سایر ملل محسوب می شد. 
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ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجة دولت موقت، به طور آشکارا در یکی از سخنرانی های 
خود سیاست خارجی دولت موقت را عدم  مداخله در سایر کشورها دانست )سلطانی1367: 
553(. دولت موقت به بازتاب انقالب معتقد بود نه صدور آن. چون بازتاب نتیجة عملی 
و بدون برنامه ریزی انقالب است، اما صدور مستلزم طراحی، پشتیبانی و ابزارهای خاصی 

است که دولت باید به عنوان یک هدف پیگیری نماید )دهقانی فیروزآبادی 1393: 82(. 
درطرف دیگر، اسالم گرایان و نیروهای مکتبی و مذهبی قرار داشتند. مفهوم صدور 
انقالب از منظر نیروهای مکتبی در برخی موارد به صدور انقالب به هر وسیله ممکن تعبیر 
می شد به گونه ای که افراد شاخصی چون محمد منتظری اعتقاد به صدور قهرآمیز انقالب 
اسالمی داشتند )رمضانی1382: 58(. این گفتمان به تعبیر دیگر، حتی فراتر از گسترۀ معنایی 
صدور انقالب از منظر امام پا نهاده بود در حالی امام کاربرد هرگونه سالح قهرآمیز و 
انقالب را ساختارمند  بود و مفهوم صدور  انقالب ممنوع کرده  »سرنیزه« را در صدور 
ارائه داده بود. این مفهوم از صدور انقالب در سطح مسالمت آمیز در چهارچوب فکری 
امام قرار داشت. سیاست صدور انقالب به معنی ترویج و تبلیغ اسالم در دورۀ حاکمیت 
دولت موقت با وجود مخالفت رسمی وزارت خارجه و جناح حاکم در قالب شیوه های 
لبنان و فلسطین در شمار نخستین کشورهایی قرار  ادامه داشت. دراین میان،  غیررسمی 
قالب  در  اسالمی   انقالب  ترویج  برای  ایران  انقالبیون  هدف  تیررس  در  که  داشتند 
نهضت های رهایی بخش قرار داشتند. درراستای صدور انقالب اسالمی برخی نهادهای 
با پیروزی انقالب اسالمی ازجمله سپاه پاسداران  نقش زیادی در  تشکیل  شده مقارن 
از مفهوم صدور  برداشت خود  ایفا می کردند. سپاه در  انقالب  گسترش معنای صدور 
انقالب اعتقاد داشت که رسالت و وظیفه بسط و گسترش انقالب بر اساس متن قانون 

اساسی را عهده دار است )حشمت زاده1395 29؛دهقانی فیروزآبادی1393: 84(. 
در برخی از نشریات ازجمله نشریه پیام انقالب به عنوان ارگان رسمی سپاه پاسداران  
صدور  نشریه،  این  مقاالت  نویسندگان  است.  شده  منتشر  دراین باره  مختلفی  مقاالت 
صدور  عملی  دامنة  و  دانسته اند،  جهان  محرومین  به  یاری  رساندن  معنی  به  را  انقالب 
انقالب را  در دو جبهه مطرح نموده اند. جبهة نخست جهاد عقیدتی، یعنی صدور فکر و 
اندیشة انقالب برای توده های ناآگاه جهانی و روشن ساختن آنها به تضادهای موجود و 
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ظلم و ستم هایی که هر روز می بینند و جبهة دوم جهاد آزادی بخش مسلحانه )ر.ك: نشریه 
پیام انقالب سال 1359(. نگرش فوق از مفهوم صدور انقالب تا زمان عزل بنی صدر ادامه 
داشت. بنی صدر که در دوران ریاست جمهوری خود نتوانسته بود مطالبات مردمی را 
به طور کامل برآورده سازد با اعالم عدم صالحیت و کفایت سیاسی ازسوی امام و توسط 
نمایندگان مجلس عزل شد. در دوران ریاست جمهوری بنی صدر جنگ ایران و عراق 
در ماه های اولیه خود قرار داشت. رهبران عراق با اشاره به اقدامات  بعضی گروه های 
تندرو انقالبی معتقد بودند که برای مقابله با صدور انقالب و مداخله ایران به منظور ایجاد 

انقالب اسالمی در عراق به دفاع از خود اقدام کرده اند )دهقانی فیروزآبادی1387: 323(.

دورۀ دوم از عزل بنی صدر تا رحلت امام خمینی

تحول در مفهوم صدور انقالب پس از دورۀ عزل بنی صدر تحت علل و عوامل مختلفی 
چون: در دستور کار قرار گرفتن صدور انقالب ذیل وزارت خارجه در قالب اشاعه و 
گسترش حکومت اسالمی، تحول گفتمانی در سیاست خارجی ایران، تغییر نخبگان و 

تصمیم گیرندگان، جنگ تحمیلی عراق، و اشغال افغانستان توسط شوروی قرار داشت.

جنگ ایران و عراق

با شروع جنگ ایران و عراق و نبردهای فرسایشی، ضرورت دفاع از خاك ایران باعث 
شد تا این بار مفهوم صدور انقالب به طورجدی موردتوجه سیاستمداران ایران قرار گیرد. 
میرحسین موسوی وزیر امور خارجة وقت، رسماً سیاست صدور انقالب را در دستور کار 

سیاست خارجی قرار داد )دهقانی فیروزآبادی1387: 88(. 
ازطرفی دیگر، به دلیل اینکه مکتبی ها و مذهبی ها خواهان استفاده از فرصت به وجود 
آمده در جنگ ایران و عراق برای صدور انقالب بودند، صدور انقالب این بار معنای دیگری 
پیدا کرد به نحوی که اساس و اصل صدور مبنی بر دفاع از انقالب اسالمی به وجود آمده 
در ایران به وسیله دفاع از خاك ایران و جلوگیری از نفوذ عراق به ایران طرح ریزی شد.  
ضرورت مبارزه با رژیم عراق و آگاهی از اینکه رژیم عراق با مردمان کشور خود با نگاهی 
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استبدادی و طاغوت وار ادامه حیات می دهد، سبب شد تا معنای صدور انقالب در این دوره به 
معنی بیدار کردن توده های مستضعف جهان برای رهایی از ظلم باشد. آگاهی بخشی از اینکه 
دولت حاکم بر ملت های مستضعف از نوع دول استبدادی هستند زمینه ای را برای رهایی 
بخشی فراهم می آورد. درواقع مقدمة رهایی ملل مستضعف آگاه شدن مردم به استبدادی 

بودن رژیم حاکم بود. این تعبیر نمود بیشتری در جنگ ایران و عراق پیدا کرد.
از طرفی، امام نیز در سخنرانی های خود در سال های جنگ مرتباً به لزوم بیدار شدن 

ملت ها تأکید می کرد که:
ما اینکه می گوییم باید انقالب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از او 
برداشت نکنند که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین 
را از خودمان می دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند. ما می خواهیم 
این چیزی که در ایران  واقع  شد و این بیداری که در ایران  واقع  شد و خودشان از 
ابرقدرتها فاصله گرفتند ... آرزوی ما این است. معنی صدور انقالب ما این است 
که همه ملتها بیدار بشوند و همه دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری 

که دارند ... زندگی می کنند نجات بدهد )امام خمینی 1389 ج13: 281(.
معنی آگاهی بخشی از صدور انقالب ایران استنباط دقیقی از سیاست انقالب مستمر 
است. به نحوی که امام نیز همواره بر ضرورت انقالب آگاهی بخش در ملت های مستضعف 

تأکید می کرد )دهقانی فیروزآبادی1387: 201(.
برای  مقدمه ای  استضعاف،  از  بخشی  آگاهی  امام،  سیاسی  اندیشة  در  به تعبیردیگر، 
صدور اسالم و انقالب اسالمی بود. صدور انقالب از منظر امام، به معنی یک تکلیف 
الهی است و ضرورت مبارزه ایران با عراق نیز رنگ و بوی جهاد به تکلیف اسالمی را 
اضافه کرد که هدف نهایی آن حاکمیت اسالم و احکام تعالی بخش آن می باشد. درواقع، 
ضرورت جهاد اسالمی، صدور انقالب را به عنوان تاکتیک تهاجمی علیه دشمنان و انقالب 
و برای دور کردن خطر آنان و به نوعی صیانت از انقالب اسالمی ایجاب می کرد. امام در 
سال های جنگ ایران و عراق همچنان به صدور انقالب اسالمی به عنوان الگوی ارزش های 
مطلوب مردم تحت ستم می نگریست و معتقد بود که انقالب اسالمی معرف آرمان های 

مردم محروم و مسلمانان مظلوم است و مورد پذیرش آنان می باشد )فالح نژاد 1384: 57(.
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براي مثال، مجله پیام انقالب ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقاله اي با عنوان 
»سپاه و صدور عملي انقالب« پنج روز پس از آزادسازي خرمشهر در تاریخ 8 خرداد ماه 

1361 صراحتاً به این الگوي صدور انقالب این چنین تحلیل و توصیه مي کند:
 ...ما بدون اینکه طمع در اشغال یک کشور  داشته باشیم و بدون اینکه یک 
وجب از خاك را هم بخواهیم اشغال کنیم، می خواهیم هر کشوری به دست 
انقالب می خواهیم  ما در  اداره شود و  مسلمان ها و مستضعفین همان منطقه 

حامی آنها باشیم و از آنها حمایت کنیم.
به نظر می رسد این مواضع تا بدان جا که با صدور اندیشه ای انقالب سازگار است با 

مواضع امام همخوانی دارد.
با در نظر گرفتن کشور عراق به عنوان کشوری شیعی، همجواری آن با ایران، وجود 
علما و مراکز دینی و تبعید چندین سالة امام به عراق و افزایش همکاری میان او و علمای 
آموزه های  ازطرف دیگر،  تبدیل شد.  فرصت  به  تهدید  از  عراق  و  ایران  عراق، جنگ 
انقالب اسالمی به منزلة چراغ راه مردم عراق در جهت مبارزه با گرایش های استکباری 
و استبدادی صدام قرار گرفت. همچنین دولت عراق نیز از آشفتگی انقالبی حاکم بر 
ایران طی سال های اولیه استقرار جمهوری اسالمی استفاده کرد و تالش های پیشگیرانه ای 
در جهت جلوگیری از صدور انقالب اسالمی ایران نمود. ازجمله این تالش ها می توان 
به برخورد شدید با اسالم گرایان و مخالفان به خصوص شیعیان و علی الخصوص حزب 
انقالب  کانون  به  آشکار  و  گسترده  حملة  و  خواهرش  و  شهید صدر  اعدام  و  الدعوۀ 

اسالمی جهت انحراف، انهدام و مهار آن اشاره کرد )حشمت زاده1395: 86(. 
با طوالنی شدن جنگ ایران و عراق مفهوم صدور انقالب دستخوش تغییر و تحوالت 
مفهومی و معنایی شد. در طی سال های 1363 تا 1367 الگوی صدور انقالب در قالب 
اندیشة عدالت از منظر امام ادامه یافت. در این سال ها  صدور انقالب به معنای تبیین و 
ترویج الگوی مبارزاتی انقالب اسالمی و ارزش های اسالمی و انسانی آن تعریف می شود 
)دهقانی فیروزآبادی1393: 109(. از طرفی، همپوشانی عدالت و استقرار حکومت اسالمی 
عادل با تبلیغات اسالمی یکی از مهم ترین معانی صدور انقالب از منظر امام در این سال ها 
به شمار می آید. امام در سخنرانی های ایراد شده در طی سال های مذکور  عمدتاً به صدور 
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انقالب  در قالب افکار و عقاید  و با تأکید بر ابزارهای غیرجنگی و مسلحانه تأکید داشت.
در یکی از سخنرانی های امام دراین باره آمده است که: 

و ما که می گوییم اسالم را ما می خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که 
ما سوار طیاره  بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک همچو چیزی نه ما گفتیم 
و نه ما می توانیم. اما آنکه ما می توانیم این است که به وسیله دستگاههایی که 
داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هایی 
که در خارج می روند، اسالم را آن طوری که هست معرفی کنیم. اگر آن 
طوری که هست معرفی بشود آن طور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه 
بدهیم، و همین خودش از هزارها توپ و تانک  بیشتر می تواند مؤثر باشد. 

)امام خمینی 1389 ج18: 364(.

چرخش الگوی صدور در دوران جنگ

همان  از  که  بود  امام، چرخشی  دیدگاه  از  انقالب  فرهنگی  به سمت صدور  چرخش 
با در نظر گرفتن  ایشان بر آن تأکید داشتند. درواقع  ابتدای استقرار جمهوری اسالمی 
اندیشة تبلیغ به عنوان ابزار صدور انقالب، ایشان همواره بر کار فرهنگی و انجام تبلیغ در 
جهت اشاعه الگوی حکومت اسالمی و استقرار عدالت تأکید داشتند. اما این تأکید در 
برهه ای از زمان یعنی در سال های 63 تا 67 دو چندان شده و در سخنرانی های متمادی 

ایشان به این موضوع اشاره می شد. 
الگوی جامعه  به عنوان  تا  بود  امام  تبلیغ فرهنگی مدنظر  نیز همواره  ایران  در داخل 
انقالبی که  به عنوان  فرهنگی  انقالب  قرار گیرد. صدور  ملل  توجه سایر  مورد  اسالمی 
ساختار فرهنگی ایران را متحول ساخته و افکار اسالمی و فرهنگ اسالم را در جامعه 
حاکم کرد از مهم ترین نمونة این طیف تبلیغ فرهنگی است. و در سخنرانی که مدیران 
و کارکنان صدا و سیما داشتند ایشان همچنین بر استفادۀ مؤثر از ابزارهای و رسانه های 
فرهنگی در جهت صدور انقالب تأکید کرده و مطبوعات و رسانه های جمعی صداوسیما  
را از ارکان اصلی آن نام  برده اند )ر.ك: امام خمینی 1389 ج18: 362-370(. ضرورت تبلیغ 
توسط دستگاه دیپلماسی و نخبگان ایرانی ساکن در خارج از مرزهای ایران نیز به عنوان 
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یکی از مهم ترین ابزارها در نظر گرفته  شده است.
درنتیجه، امام همواره بر صدور فرهنگی انقالب از طریق ابزارهای متنوع و مختلف 

تأکید زیادی داشته است تا در قالب تبلیغ این مفهوم مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت پرهیز از وابستگی فرهنگی و ترویج اندیشة سیاسی اسالم در قالب فکری 
امام و صدور فرهنگی انقالب درنهایت، به منظور مقابله با تالش غرب منجر به معرفی 

تمدنی نو بر پایة ارزش های الهی شد )اسپوزیتو1382: 209(.

تغییر در نخبگان حاکم بر جامعه ایران

به  انقالب  نیز در جهت عملی نمودن صدور  افراد اسالم گرای حاکم در رأس قدرت 
تالش های خود ادامه دادند. شهید رجایی پس از استعفای دولت موقت و ماجرای اشغال 

سفارت امریکا چنین می گوید: 
اشغال جاسوس خانه به شعار بعد از شاه نوبت امریکاست تحقق عینی بخشید 
است  و خط سیاست  نه شرقی و نه غربی امام را طوعا و یا کرها بر سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی حاکم کرد. سیاستی که در عین مبارزه بی امان با 
غرب جنایت کار کوچک ترین امید به شرق تجاوزگر نداشته و در مقابله با 
سلطه طلبی شرق دست نیاز به سوی غرب دراز نمی کند )اطالعات 59/11/8(. 

شهید باهنر معتقد بود:
در  مستضعف جهان  توده های  و  نهضت ها...  منافع  از  ...به طورکلی حمایت 

.)1360/5/15 )اطالعات  دارد  قرار  خارجی  سیاست  برنامه های  صدر 
اسالم گرایان در جهت اثبات مدعای خود از مفهوم الگوی صدور انقالب در اندیشة 

امام استفاده کرده و به این سخن امام استناد  کردند که: 
تمام  پشتیبان  و  نمی باشد  قائل  فرقی  مسلمان  کشورهای  بین  اسالم   ...زیرا 
به  کمر  ابرقدرتها  و  قدرتها  تمام  دیگر  طرفی  از  است.  جهان  مستضعفین 
نابودی مان بسته اند، و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه 

.)202 ج12:   1389 خمینی  شد )امام  خواهیم 
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اشغال افغانستان توسط شوروی

نیز فرصت  افغانستان توسط شوروی اشاره کرد. مسألة مذکور  به اشغال  باید  درنهایت 
دیگری در اختیار متولیان صدور انقالب قرار داد. تجاوز شوروی به افغانستان و حمایت 
از  به حمایت  انقالب،  امر صدور  متولیان  تا  باعث شد  از سوی شوروی  ارتش صدام 
جنگ  بارز  مصداق  افغان  مستضعفین  از  حمایت  چراکه  برخیزند؛  افغان  مجاهدین 
این حمایت  ازطرف دیگر،  فیروزآبادی 1393: 107(.  )دهقانی  می شد  تلقی  آزادی بخش 
در قالب گفتمان عدالت و تبلیغ در جهت صدور انقالب جای داشت. بدین معنی که 
حمایت از مجاهدین افغان در جهت نابودی ظلم و ستم و تجاوز خارجی و در هدف کلی 
استقرار حکومت اسالمی در آن کشور قرار داشت. ایران با حمایت از افغانستان در برابر 
تجاوز شوروی نشان داد که الگوی سیاست خارجی خود را در تعقیب شعار نه شرقی و 
نه غربی ادامه داده است.  و ازطرف دیگر، ضمن حمایت از مبارزان افغان در میزان سقوط 
شوروی و کمونیسم نیز ایران به خوبی نقش خود را بازی می کرد )حشمت زاده1395: 193( 
مجاهدین افغان نیز ضمن تأثیرپذیری از صدور انقالب اسالمی و مبارزه برای استقرار 
روسی   و  ازبکی  مختلف  زبان های  به  مطبوعات خود  و  نشریات  در  اسالمی  حکومت 
ایده های اسالمی را در مناطق مسلمان نشین شوروی نشر دادند و بدین ترتیب افغانستان به 
دلیلی شرایط خاص مبارزاتی، الگوی اسالمی و انقالبی را از ایران الهام گرفت و تبدیل 
به پایگاهی برای صدور انقالب اسالمی شد )حشمت زاده1395: 194(. اندیشه های سیاسی 
امام دربارۀ صدور انقالب اسالمی در قالب معنایی تبلیغ و عدالت  باعث شد تا صدور 

انقالب در گفتمان تقابل با سلطه شرق و غرب جای گیرد. 

نتیجه گیری

با در نظر داشتن مفهوم صدور انقالب اسالمی می توان چنین نتیجه گیری کرد که، امام 
همواره مفهوم صدور انقالب اسالمی را در قالب دو گفتمان اصلی و در قالب اندیشه 
سیاسی دنبال می کرد. 1. تبلیغ و 2. عدالت. تبلیغ به عنوان مهم ترین ابزار صدور انقالب 
دامنه معنایی این مفهوم را به حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشاند بدین معنی 
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که امام ضمن دعوت و تبلیغ مردم ستمدیده جهان جهت مبارزه برای استقرار حکومت 
اسالمی همواره بر متولیان امر صدور انقالب  تأکید می کنند که از ابزارهای فرهنگی در 
جهت صدور انقالب استفاده شود. این موضوع حتی در اندیشة مبارزاتی امام در سال های 
مبارزه با رژیم پهلوی نیز منعکس  شده است. ضرورت بهره گیری از زمینه های نرم افزاری 
امام پیوند برقرار  با نظریة عدالت  تبلیغ و اشاعة حکومت اسالمی درنهایت  موجود در 
کرده و به عنوان دو بال یک پیکر گفتمان اصلی صدور انقالب از منظر امام را تشکیل 
می دهد. به منظور برقراری جامعه اسالمی و عدالت اسالمی همواره عدالت اجتماعی و 
ضرورت مبارزه با استبداد و استکبار مورد تأکید امام بوده و به عنوان هدف نهایی صدور 
انقالب در نظر گرفته شده است و به تعبیردیگر، صدور انقالب در منظر امام در قالب 
دیپلماسی نرم و در جهت برقراری عدالت اجتماعی و تشکیل جامعه اسالمی است. در 
عمل نیز طی سال های پس از انقالب تا رحلت امام، فارغ از گرایش های برخی گروه های 
سیاسی در صدور انقالب اسالمی، مفهوم صدور انقالب در این دو قالب فکری تجلی 

 یافته است.
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