
 چگونه انقالب اسالمی پیروز شد؟

به عبارت دیگر موفقیت  .دارداهمیت سه عامل  ، وجودکار جمعی برای موفقیت درهر ،کلیبه طور

جمعی سه رکن دارد. این ارکان سه گانه که در پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران نیز موثر بود 

 عبارتند از:

، با اهمیت تر ،این هدفکه  ،میزان به هر است.مهم  کاری داشتن هدف درهر ی:ارد هدف (1

در این  .تاثیر بیشتری دارد ،در انسجام گروه ،قابل توجه باشد و چشمگیرتر تر، مقدس ،ارزشمند تر

شهدای کربال  حفظ اسالم است. ،مقدس ترین و با اهمیت ترین هدف ،زمینه برای یک مسلمان واقعی

تمام انبیا  .هدف مقدس جان ارزشمند خویش را فدا کردند برای همین )ع( عبدهللا الحسینباأو حتی 

سختی های زیادی را تحمل  ،امامان معصوم )ع( برای این امر مهم و شهداو  وصالحین ءواولیا

 حتی به شهادت رسیدند. کرده،

حتی اگر چندین نفر واجد  ،یک نفر مدیرگروه باشد در هر گروه باید مدیریت ورهبری صحیح: (2

باید  ،یک جمعزیرا در ضرورت دارد. ،هم فقط وجود یک مدیر شایستهباز مدیریت باشند،صالحیت 

 فرزندان ایشان امیر مومنان علی )ع( با اینکهامامت  زمان در حاکم باشد. ،رفقط یک صدا یا یک نظ

( در قید حیات بودند وصالحیت رهبری جامعه اسالمی را داشتند اما امام امام حسن وامام حسین  )

دو صدایی یا چند  ی ونظر ایشان حاکم بود.أر و ندفقط حضرت علی )ع( بود در آن زمان، سلمینم

هر چه رهبر یا مدیر گروه ؛ اما باید توجه داشت. در مدیریت آفت بزرگ محسوب می شودصدایی 

 هموارتر وسریع تر خواهد بود. )هدف( ر باشد حرکت آن مجموعه به سوی موفقیتتشایسته 

در واقع  .همکاری آن ها با یکدیگر است ،مهم دیگر برای موفقیت گروه رکن دلی:وحدت وهم (3

 ،تفرقه وپراکندگی میان اعضا .گروهی است که اعضای آن یک دل ومتحد باشند ،یک گروه موفق

گاهی برای رسیدن به این وحدت وهمدلی نیاز به عواملی از جمله آ آفت بزرگ کار گروهی است.

یعنی جهل به هدف وعدم پذیرش رهبری  است.مدیریت رهبرپذیرش  ،هدف، قبول گروه به هدف

 موجب تفرقه وپراکندگی است.

 ؛هدف. انقالب اسالمی ایران وجود داشتشکوهمنئ هر سه عامل موفقیت در شکل گیری وپیروزی 

عارف  ،هللاعارفان وسالکان الی  پیشوای ،امام خمینی)ره(اسالمی؛  رهبر انقالب اسالم بود.

موج می  ،در بین مردم مسلمان ایران نیز تقلید شیعیان بودند. اتحاد وهمدلی عستمدار دینی ومرجوسیا

با نثار  ،یک صدا دوشادوش همدیگر، پیران وجوانان وحتی کودکان و زنان، نتا جایی که مردا .زد

 .دندبه رهبری امام راحل بو ،قالب اسالمیبه دنبال رسیدن به اهداف مقدس ان ،جان خویش مال و

 کم(قدام  أت ثب  م وی  رک  نص  ی   رهللا  ص  نت   نإ)وخداوند متعال نیز نصرت خویش را شامل حال آنان نمود.

 .سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی بر شما همکاران گرامی مبارکباد دهه فجر و

 سید مهدی علوی

 


