
بررسی و نقد کتاب انقالب ايران و بازتاب جهانی آن، 
اثر اسپوزيتو

خدابخش عبدلی *

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم *

در این نوشتار تالش می شود که کتاب انقالب ایران و بازتاب جهانی آن، اثر اسپوزیتو 
و ترجمه آقای شانه  چی مورد بررسی و نقد قرار گيرد.

بی گمان انقالب ایران که گاه از آن به عنوان آخرین انقالب قرن بيستم و حتی واپسين 
انقالب به مفهوم مصطلح و کالسيک آن یاد می شود، رویدادی شگرف و واقعه ای تاریخی و 
بلکه تاریخ ساز در سلسله رخدادها و تحوالت سياسی و اجتماعی عصر ما محسوب می شود.

 رویدادی که نه تنها در ایران به سرنگونی نظام سلطنتی چند هزار ساله انجاميد و سر 
منشأ تاریخ و تحوالتی تازه شد؛ بلکه در خارج از مرزهای این سرزمين نيز باعث بازتاب ها 

و آثار متعدد و متنوعی شد.
مؤلف در مقدمه کتاب، از ابراز شگفتی همگان از نحوه وقوع انقالب ایران و تالش های 
صورت گرفته برای درک وضعيت پيچيده آن سخن می گوید و بيان می دارد که این تالش ها 

معموالً به ساده سازی این واقعيت پيچيده منجر شده است.
سه مکتب اصلی اندیشه برای درک و تبيين انقالب ایران، توسط مؤلف تصویر شده که 

عبارت است از:
1. نفوذ و قدرت رهبران مذهبی )ماّلها(؛

2. ناسيوناليسم ایرانی؛
3. جنگ نخبگان.                  

انقالب  از  »ارزیابی مناسب  پيشنهاد می دهد و می گوید:  ادامه، راه چهارمی را  وی در 
این  دادن  نيازمند جای  امر  این  است.  ماهيت رژیم  ارزیابی  از  فراتر  ایران مستلزم چيزی 
انقالب خاص در چشم اندازی تاریخی و مقایسه بازتاب آن بر جوامع و رژیم های مختلفی 



178

نقد و معرفي کتاب

از خاورميانه تا آفریقا و آسياست«. در این کتاب، بازتاب انقالب ایران در متن خيزش جهانی 
اسالمی ارزیابی می شود.

وی برای پوشش دادن ابعاد صدور و بازتاب انقالب از عبارت »افسانه ها و واقعيت های 
انقالب  به  اسالمی  احياگرانه  ارجاع حرکت های  و  می کند  استفاده  ایران«  مداخله  و  نفوذ 
ایران و منبع دانستن آن را باعث نادیده گرفته شدن عوامل بومی احياگری اسالمی در جهان 
ایران توسط  انقالب  این تلقی غلط را عامل عدم درک صحيح  اسالم می داند و همچنين 

سياست مداران آمریکایی برمی شمارد.

صدور انقالب
در بخش دوم، نویسنده در صدد است که با ارائۀ دو دوره زمانی ده ساله و تقسيم بندی کيفی 
رهبران و نيروهای انقالبی به آرمان گرایان و واقع گرایان و با توجه به برنامه ها و سياست های 
اهداف  پيشبرد  از  روشنی  تصویر  فکری،  عمل گرای  طيف های  این  از  کدام  هر  اتخاذی 
انقالب به مخاطب خود ارائه دهد. وی تلویحًا دوران حيات حضرت امام خمينی)ره( را 
با دوران رهبری آیت اهلل خامنه ای مقایسه می کند و تالش برای تثبيت انقالب و نهادهای 
با  انقالبيون  اول برمی شمارد.  از ویژگی های ده ساله  مربوطه در داخل و خارج کشور را 
استفاده از دیدگاه های حضرت امام)ره( و ناسيوناليسم ایرانی و با ابزار نشانه های مذهبی و 
انگيزه رسالت فراملی در صدد تثبيت و صدور انقالب می باشند. وفاداری به اهداف رژیم و 

حضرت امام)ره( از دیگر ویژگی های مورد اشاره است.
نيروهای واقع گرا و معتدل دولت موقت در بستر آن صورت  این دوره که حذف  در 
پذیرفته است، حرکت های آرمان گرایانه باعث انزوای بين المللی ایران می شود و اگر چه در 
زمينه نحوه صدور انقالب اجتماعی، نتيجه ای حاصل نمی شود؛ ولی این هدف با رویکرد 
آرمانی »تضمين جهان برای اسالم« و ایجاد نظم نوین اسالمی بر اساس نظام والیی در جهان 

مورد پی گيری واقع می شود.
از ویژگی های بارز ده ساله دوم از دیدگاه نویسنده می توان به برگزیدن مواضع و سياست های 
معتدل و واقع گرایانه اشاره کرد که باعث ایجاد فضای همکاری در تعامالت بين المللی می شود 
و سياست ارائه الگوی موفق و به عبارت دیگر، »مدینه فاضله« و »ام القرای« اسالمی که مورد 

توجه رهبران نظام است و می توان آن را یک صدور فرهنگی و الگویی نام گذاری کرد.
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همان گونه که در تمام فصل های این کتاب می توان مشاهده نمود، مسئله صدور انقالب 
بر دیگر کشورها  انقالب  یا غير مستقيم  تأثيرات مستقيم  از زاویه  بازتاب آن در جهان  و 
ارزیابی واقع شده که در این زمينه به نظر می آید که به  و نهضت های آزادی بخش مورد 
حضور فيزیکی یا پشتيبانی محسوس مالی توجه خاصی شده است. بعد از بررسی یکایک 
کشورهای مورد تأثير نتيجه گيری می شود که انقالب ایران بيش از آنکه به وجود آورندۀ 

تالش های انقالبی باشد، تقویت کننده یا شتاب دهنده و کاتاليزور این تالش ها بوده است.
انقالب و  از چرایی و چگونگی سياست صدور  بهتر  برای درک  اینجا الزم است  در 
بازتاب آن در ميان سایر ملل جهان به بررسی ریشه های انقالب و ویژگی های آن و همچنين 

ایدئولوژی انقالب و اصول این ایدئولوژی بپردازیم.

ريشه های انقالب
ریشه های انقالب را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1. تشيع مکتب ظلم ستيزی و شهادت )که منجر به بسيج توده ها می شود(؛
2. روند مدرنيزه کردن ایران )که توسط رضاخان آغاز شد(؛

3. هویت ایرانی و روحيه عدالت جویانه آن.
به  برمی گردد،  اسالم)ص(  پيامبر  جانشينی  موضوع  به  اهل سنت  از  تشيع  تمایز  وجه 
طوری که شيعيان معتقدند جانشين پيامبر)ص( که توسط خود آن بزرگوار در این جایگاه 
منصوب شده است، همانا حضرت علی)ع( می باشد. همچنين یکی دیگر از نقاط برجسته 
موجب  مؤلف  نظر  از  که  است  علی)ع(  بن  حسين  مظلومانه  شهادت  شيعه،  مکتب  در 
برانگيخته شدن احساس های مذهبی شيعيان و حضور پررنگ آنان در صحنه شده و روحيه 
شهادت طلبی ای که از واقعه کربال در جوهرۀ وجودی جامعه شيعه دميده می شود، آنان را به 

رویارویی با ظلم و طغيان می کشاند.
ایرانيان باستان موجب جلوه گری  اندیشه های عدالت خواهانه  با  تطابق این ظلم ستيزی 
روحيه مبارزه می گردد که در این ميان، اقدام های متقابل مثل روندی که رضاخان و فرزندش 
در سکوالر کردن جامعه ایران در پيش گرفته بودند، می تواند به عنوان یک چاشنی انفجاری 
عمل کند و چنان که در تاریخ ایران قبل از انقالب می بينيم که نقاط عطف شایانی را در 

مسير وقوع انقالب به وجود می آورد.
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ويژگی های انقالب ايران
مقالۀ فرهنگ رجایی با عنوان »ایدئولوژی و جهان بينی ایرانی: صدور انقالب فرهنگی ایران«، 
بخشی از این کتاب را به خود اختصاص داده است. وی ویژگی های انقالب را در چهار 

محور معرفی می نماید:
الف. آرمان گرايی 

رجایی آرمان گرایی را ناشی از تأثير عرفان اسالمی و خصلت های آرمان گرایانه تفکر 
سياسی-اجتماعی در دو سده گذشته می پندارد.

ب. جهان شمولی
اسالم دینی است که خواستار سعادت بشر بوده و برای نيل به هدف مهمش نيازمند 
ایجاد یک انقالب اجتماعی است. البته چنين رویداد مهمی اتفاق نمی افتد، مگر اینکه افراد 

جامعه از درون دچار انقالب شوند.
ج. مردمی بودن

از دیدگاه رجایی، علمای شيعه با توجه به اینکه در طول تاریخ در اقليت بوده اند و معموالً 
تعامل سلبی با حاکمان داشته اند، به اتکای به مردم روی آورده اند و با استفاده از مسئله شهادت 

حسين بن علی)ع( به صورت قابل مالحظه ای موفق به بسيج توده ها شده اند.
د. ايرانی گرايی

روحيه عدالت جویانه ایرانيان و پادشاهان باستانی آن، به قرن ششم قبل از ميالد برمی گردد 
و یکسان انگاری نظام امامت و پادشاهی آرمانی نزد آریایی های قدیم در فالت ایران سبب 

تأثيرپذیری انقالب ایران از فرهنگ سياسی ایرانی شده است.

ايدئولوژی انقالب و اصول اين ايدئولوژی
به طور خالصه، می توان ایدئولوژی انقالب را با توجه به آثار امام)ره(،  آموزه های شيعه 
اثنی عشری در ایرانيان دانست که البته در ارائه این ایدئولوژی، افراد برجسته دیگری، مثل 
آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل بهشتی و شهيد مطهری و یا مهدی بازرگان و دکتر شریعتی نقش 

پر ثمری داشته اند.
اصول ایدئولوژی انقالب در موارد زیر قابل احصاء می باشد که نقش تأثيرگذاری در 

صدور انقالب را ایفا می کنند:
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1. تأکيد بر اسالم به عنوان شيوه زندگی تمام عيار؛
2. بازگشت به قدرت گذشته، نيازمند بازگشت به اسالم؛

3. پذیرش الگوی غربی سکوالر، منشأ مشکالت جوامع مسلمين؛
4. شریعت، اداره کنندۀ جامعه؛

5. فرهنگ جهاد و شهادت، عامل مصونيت و پایداری.

اهداف انقالب
در  و  دارد  باستان  ایران  دولتمردان  تفکرات  در  ریشه  که  جهانی  عدالت گرایی  الف. 

عدالت خواهی شيعی گسترده تر شده است.
ب. امام خمينی)ره( خواستار نظم جهانی اسالمی بر مبنای عدالت با استفاده از نظریه والیت 

فقيه شده است.
ج. امام خمينی)ره( انگيزۀ انقالب ایران را )بر خالف انقالب فرانسه و روسيه( الهی می دانست.

از مباحث مهمی که در ذیل مباحث مربوط به هر انقالبی مطرح می شود و به قول کرین 
برینتون، پيامد طبيعی شور انقالبی است، بحث صدور انقالب است که رهبران انقالب ایران 
نيز به این امر مهم توجه داشته اند و نامه امام خمينی)ره( به گورباچف، از جمله نشانه های 

برگزیدن این سياست است.
از مسائل قابل توجه در رابطه با صدور انقالب ایران می توان این موارد را نام برد:

1. اختالف بينش در نحوه صدور: به عقيده مؤلف، نيروهای انقالب در دو گروه واقع گرا 
دارند.  صدور  مسئله  در  خود  به  منحصر  نگرش  یک  هر  که  می گيرند  جای  آرمان گرا  و 
واقع گرایان معتقد به الگوسازی، الگودهی و ایجاد ام القرای اسالمی می باشند؛ در حالی که، 
آرمان گرایان همان طوری که از شعارهای انقالبی شان، مانند: »تا انقالب مهدی)عج( نهضت 
ادامه دارد« برمی آید، به حمایت از جنبش های آزادی بخش و ایجاد تشکل های رهایی در 
سایر کشورها توجه بيشتری نشان می دهند که از دیدگاه نگارنده، وقایع جنگ هشت ساله 

ایران و عراق، به خصوص بعد از آزادی خرمشهر، نشانگر این رویکرد انقالبی است.
2. اختالف در روابط با غرب: تعامل با غرب بعد از انقالب ایران، دچار نوسان های 
آرمان گرایانه  یا  واقع گرایانه  نگرش  نوع  به  اختالف  این  ریشه  است.  بوده  مختلفی 

برمی گردد. انقالبيون 
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3. آتش بس ميان ایران و عراق، مسئله بازسازی ایران و اوضاع نابسامان اقتصادی، یکی 
دیگر از مسائل مهم مورد توجه در بحث صدور است.

سياست صدور 
بعد از وقوع انقالب، اصل توازن )بين بلوک غرب و شرق( به منظور تضمين استقالل مورد 
اصل  این  که  گرفت  قرار  موقت  دولت  به خصوص  انقالبی،  رژیم  سياست مداران  توجه 

توسط سياست شناس مشهور ایرانی، »امير کبير«، به جای اصل موازنۀ قوا مطرح شده بود.
بعد از اشغال سفارت آمریکا )النه جاسوسی( و استعفای دولت بازرگان، دوباره بحث 
نه غربی، جمهوری اسالمی« قوت گرفت و در  صدور شدت گرفت و شعار »نه شرقی، 

بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اصول آن گنجانده شد.

اهداف صدور
الف. دفاع از جمهوری اسالمی ایران و تأمين امنيت آن، که شاید بتوان در اصطالح رایج 

»بازی در زمين حریف« تفسير نمود.
ب. هدف دراز مدت در پی گيری سياست صدور، استقرار نظم نوین جهانی در زیر چتر 

عدالت اسالمی است. 

وسايل صدور
وسایل صدور به دو نوع قهرآميز و مسالمت آميز تقسيم می شود:

مؤلف، جنگ ایران و عراق را بعد از آزادی خرمشهر در خاک عراق، نشانگر رویکرد 
قهرآميز می داند، گرچه در کنار این رویۀ قهرآميز، از ابزارها و برنامه های مسالمت آميز نيز 
بهره برداری می شود که از آن جمله، می توان به صدور الگویی با نگاه اسالمی کردن تمام 
عيار ایران اشاره کرد که از طرف آیت اهلل منتظری مطرح شده بود و بازسازی جامعه و اقتصاد 
کشور که توسط آقای هاشمی رفسنجانی پی گيری می شد. در کنار اینها، حمایت معنوی از 
جنبش های رهایی بخش و استفاده از ظرفيت تبليغ، راهکارهای دیگری بودند که مورد نظر 

انقالبيون قرار داشتند.
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بازيگران صدور
افراد، گروه ها و یا تشکل هایی که از آنها می توان به عنوان نيروهای انسانی و به صورت 

تشکيالتی، ایفاکنندۀ نقش صدور یاد کرد، عبارت است از:
1. نظاميان؛ 2.جنبش های آزادی بخش؛ 3.دیپلمات ها؛ 4.روحانيون خارجی؛ 5. دانشجویان.

نهادهای صدور
این نهادها و سازمان ها به منظور پيشبرد اهداف صدور انقالب ایران ایجاد شدند:

الف. سازمان تبليغات اسالمی )با رویکرد صدور فرهنگ انقالب(؛
ب. مدرسه علميه حجتيه قم )با رویکرد جذب و آموزش طالب خارجی(؛

ج. بنياد فارابی )با رویکرد توليد فيلم(؛
د. بنياد اندیشه )با رویکرد چاپ و انتشار(.

قابل توجه است که این نهادها روز به روز در حال توسعه و رشد هستند؛ زیرا باعث 
می شوند که »انقالب خود سخن بگوید«.

موانع صدور
الف. چگونگی درک رهبران ایران از انگيزه ها و عوامل وقوع انقالب که عامل ماورایی را 

در وقوع آن مؤثر می دانند.
ب. تصور نادرست رهبران از جوامع دیگر، برای مثال، تصویر اشتباهی که انسجام شيعيان 

عراق داشته اند که منجر به ناموفق بودن سياست صدور در کشور همسایه ایران شد.

بازتعريف صدور
رفسنجانی،  هاشمی  آقای  جمهوری  ریاست  و  خامنه ای  آیت اهلل  رهبری  دوران  شروع  با 
دوران تازه ای از تالش های ایران برای رهایی از انزوای بين المللی آغاز شد و به این منظور، 

برنامه هایی که با هدف صدور طراحی می شد، مورد کنترل بيشتری قرار گرفت.

نقد و ارزيابی
بعد از تبيين نکات قابل توجه در کتاب و ارائه گزارش نسبتًا مختصری از محتوای مقاالت، 
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ضروری است که نکاتی را در بخش پایانی بيان کنيم. 
البته معتقدم که در مقایسه با کتاب هایی که در این حوزه به نگارش درآمده است، این 
کتاب درک و تبيين نزدیک به واقع و شایسته ای را از انقالب ایران دارد و با توجه به اینکه 
بهتر  درک  در  محدویت هایی  دارای  طبيعتًا  خارجی،  پژوهشگر  یک  عنوان   به  اسپوزیتو، 
اوضاع ایران بوده است، تا حد قابل مالحظه ای به بعضی از زوایای درونی مباحث تحليلی-
تاریخی توجه داشته است. به هر حال، بيان نکاتی که در ادامه می آید، یک درک و بينش 

فراگيرتر و منصفانه تری به مخاطب القا می کند.
را  شریعتی  دکتر  و  خمينی)ره(  امام  نقش  خواننده  کتاب،  این  مقاالت  از  یکی  در   .1
هم عرض می داند. هر چند نگارنده در صدد انکار یا کمرنگ کردن نقش شریعتی نيست و 
تأثير آثار ترجمه شدۀ ایشان را در برخی کشورها، مثل مالزی، اندونزی و افغانستان نمی توان 
مورد مناقشه قرار داد، اما دادن نقش یکسان به دکتر شریعتی در کنار امام)ره( منصفانه به 

نظر نمی آید.
در اینجا الزم می بينم به بحثی  که از سوی کارشناسان علوم سياسی مطرح می شود، اشاره ای 
داشته باشم. گفته می شود که فعاالن هر جامعه 10 درصد آن را تشکيل می دهند که 5 درصد در 
جبهه طرفداران نظام حاکم و 5 درصد دیگر، مخالفان و اپوزیسيون می باشند که اگر حکومتی 

نتواند مخالفان را کنترل کند، می تواند به ادامه حيات خویش اميدوار باشد و برعکس.
اگر انقالب را حاصل حضور توده های مردم در صحنه بدانيم؛ در این صورت، بی تردید 
تنها نقش مؤثر به امام خمينی)ره( اختصاص می یابد که توانایی قابل مالحظه ای را در بسيج 

توده ها عليه رژیم پهلوی به بروز می رساند.
اگر انقالب را حاصل تالش نخبگان سياسی بدانيم که جزء همان 5 درصد فعال مخالف 
هستند؛ در این صورت، شاید بتوان با توجه به تأثيرپذیری این طيف از دکتر شریعتی و آثار 

ایشان نقش پررنگی را به وی داد.
نکته ای که در این تحليل به آن توجه نشده است، اینکه حضور توده های مردم از لوازم 
به صورت  نخبگان سياسی  واقعی است، گرچه  معنای  به  انقالبی  انفکاک ناپذیر وقوع هر 
محدود می توانند اقداماتی را عليه نظام حاکم به انجام رسانند؛ ولی بدون پشتيبانی عمومی و 
بدون پذیرش اکثریت مردم نمی توانند یک انقالب تمام عيار را همچون انقالب ایران سامان 
بدهند و موارد تاریخی نيز مؤید این مطلب است. حرکت هایی که قبل از شعله ور شدن در 
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نطفه خاموش شده اند، معموالً از لحاظ بسيج توده ها دچار خأل بوده اند؛ به عبارت دیگر، 
بدون حضور این مؤلفه مهم، حرکت انقالبی یک »کاریکاتور مغلوط« از یک انقالب واقعی 
خواهد بود. در پایان، این جملۀ منصفانه را مورد اشاره قرار می دهيم: »این انقالب بی نام 

خمينی)ره( در هيچ جای جهان شناخته شده نيست«.
2. به نظر می رسد که در مقاالت گنجانده شده، به خصوص مقاله چهارم، تبيين انقالب 
نگارنده  و  است  نگریسته شده  پوزیتيویستی  با رویکرد  و  و سياق شرق شناسان  به سبک 
مقاله نتوانسته درک درستی از حضور معنویت اسالمی-شيعی در تحليل وقایع انقالب و 

تصميم های ظاهراً مبهم رهبران ارائه دهد.
انقالب در برخی کشورها، مثل عراق اظهار  ناموفق بودن صدور  از  3. نویسنده مقاله 

تعجب می کند؛ اما در قضاوتی متناقض از تأثير زیرکانه انقالب سخن به ميان می آورد.
4. نقدهای مهمی که هر خوانندۀ آشنا با انقالب ایران  را آزار می دهد، تعمدی است که 
در صدد القای بی تأثير بودن یا کم تأثير بودن انقالب ایران در احياگری اسالم به مخاطب 
می باشد که اگر این نکته را با نکته قبلی کنار هم بگذاریم، ضرب المثل ایرانی »دروغگو کم 

حافظه است«در اذهان تداعی می شود.
5. در تقسيمی که از دوران بعد از انقالب صورت گرفته، قضيه حکم اعدام رشدی، به 
عنوان نقطه عطفی در بررسی ها و سير تطورات وقایع بعد از انقالب دانسته شده است که 

برجسته سازی غير واقعی و توضيح و شرح غير ضرور در این بحث مالحظه می شود.
6. این تحليل که در اقليت بودن علمای شيعه باعث اتکای آنان به مردم شده است، یک 
ابعاد دیگر، مثل رابطه اخالقی و معنوی و هدایت گرانۀ علمای  نگاه تک سویه می باشد و 
شيعه در برقراری چنين روابط مستحکمی با توده های مردم نادیده گرفته شده است. البته 
بيان چنين مطلبی تلویحًا و یا به طور ناخواسته، موفقيت روحانيت شيعه در همراه کردن و 

بسيج توده های مردمی را نشان می دهد.
7. پی گيری بحث صدور انقالب در محورهای مستقيم و غير مستقيم و محوریت دادن 
به حضور فيزیکی و تسليحاتی یا مالی و اجتماعی، از بارزترین مباحث مربوط به صدور 
انقالب است، که الزم بود بررسی بيشتری  در محورهای دیگر در نحوه صدور و ارزیابی 
طراز موفقيت یا عدم موفقيت انقالب ایران در آن محورها مورد تبيين واقع می شد. همچنين 

مؤلف می توانست تأثيرات انقالب را از جنبه های سلبی یا ایجابی هم دنبال کند.
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لزوم  می آید  نظر  به  است،  ایران  انقالب  بازتاب  مباحث،  محور  اینکه  به  توجه  با   .8
به  بيشتر  باید  باشد و  داشته  قابل مالحظه ای  تاریخی ورود  نداشت که در وقایع  چندانی 

صورت تحليلی به قضایا نگریسته می شد.
9. شایسته و الزم بود که اوالً مبحث جداگانه ای، با عنوان و تيتر مستقل، به موانع صدور 
انقالب اختصاص داده می شد. دومًا اقدام های مختلف کسانی که منافع آنها به طور طبيعی با 
وقوع انقالب اسالمی ایران به خطر افتاده، یعنی »دشمنان« را در مهار انقالب و عدم صدور 

آن به نحو قابل مالحظه ای تبيين نماید.
گرچه بيشتر تالش شده که استراتژی مهار از درون، توسط بعضی از رهبران انقالب و با 
استفاده از تعابيری چون »نيروهای معتدل« یا »واقع گرا« پوشش داده شود؛ اما در این ميان، 

نقش استراتژی های مهار از بيرون مورد غفلت واقع شده است.
10. در بعضی از مقاالت حاضر در این کتاب سوء تعبيرهایی مالحظه می شود، مانند: 
»انقالب  به  ایران  انقالب اسالمی  از  تعبير  به »نزاع قدرت« و  از رقابت های سياسی  تعبير 
ایران« )در حالی که معموالً از انقالب های ایدئولوژیک به قول غربی ها با واژگان مکتبی یاد 
می شود، مثل انقالب بورژوای فرانسه یا انقالب بلشویک روسيه و یا انقالب استقالل طلبانه 
آمریکا و انقالب صنعتی انگليس( و تعبير از جریان های فکری-تحليلی انقالب به »مکتب 

اندیشه« در مقدمه اسپوزیتو.




