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چكيده
انقالبهاي سياسي داراي ويژگيهاي منحصربهفرد بوده و بر اساس الگوي كنش
رهبران سياسي خود معنا پيدا ميكند .انقالب اسالمي ايران بهگونهاي اجتنابناپذير با
اندیشه سياسي و راهبردي امام خميني پيوند يافته است .انديشههاي امام خميني شكل
خاصي از مدلهاي كنش انقالبي را در ساختار سياسي ايران و نظام بينالملل به وجود
آورد كه بر اساس نشانههايي از عملگرایی راهبردي تفسير ميشود .چنين رويكردي به
معنای آن است كه تحوالت سياسي و كنش انقالبي ايران تحت تأثير آموزههاي ايشان
به اين دليل روند پيروزي سياسي و گسترش قدرت منطقهاي را پيدا نمود كه بر اساس
نشانههايي از عملگرایی بوده است.
عملگرایی انقالبي نشانههايي از كنش سياسي مبتني بر ابتكار عمل جهت كنترل فضاي
سياسي و اجتماعي را منعكس ميسازد .انقالب اسالمي ايران همانند بسياري از انقالبهاي
سياسي بهمثابه دگرگوني سريع ،بنيادين و اثربخش در ساختار داخلي و محيط پيراموني
محسوب ميشود .تحول انقالبي كه توانست ارزشها و اسطورههاي مسلط بر يك جامعه،
نهادهاي سياسي ،ساختار اجتماعي و الگوي كنش راهبردي را تحت تأثير قرار دهد .تغيير
در نهادها ،ارزشها و فرآيندهاي سياسي در جوامع انقالبي نيازمند رهبراني است كه از
قابليت الزم براي عملگرایی تاكتيكي و راهبردي برخوردار باشند.
پرسش اصلي مقاله مبتني بر اين گزاره است كه« :الگوي رهبري سياسي امام خميني
داراي چه ويژگيهايي بوده و چه تأثيري بر فرآيند انقالب اسالمي بهجا گذاشته است؟»
فرضیه مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه« :رهبري انقالب اسالمي مبتني بر نشانههايي
از عملگرایی راهبردي بوده و زمینه حفظ و تثبيت انقالب اسالمي ايران را به وجود
آورده است» .در اين مقاله از روششناسي تفسيري استفاده شده و بيانگر آن است كه
هر يك از پژوهشگران ميتوانند الگوي خاصي از كنش انقالبي رهبران سياسي را تفسير
نمايند .چارچوب نظري مقاله مبتني بر «نهادگرايي مشاركتي رهبران انقالب» بوده كه
منجر به افزايش ميزان مشروعيت و كارآمدي سياسي رهبران انقالب ميشود.
واژگان كليدي :كنش انقالبي ،نهادگرايي مشاركتي ،مشروعيت سياسي ،كارآمدي،
عملگرایی راهبردي
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انقالب اسالمي ايران را ميتوان بازتاب شرايط محيط اجتماعي ،تاريخي ،منطقهاي
و بينالمللي دانست .هدايت و مديريت انقالبهاي سياسي در محيطهايي كه از
پيچيدگي ژئوپليتيكي برخوردارند ،كاري دشوار و پرمخاطره خواهد بود .رهبران
انقالب عموماً از درون مخالفين سياسي دوران «رژيم پيشين» شكل ميگيرند .بخش
قابلتوجهی از مخالفين سياسي ايران مربوط به سالهاي بعد از كودتاي  28مرداد
 1332بوده و آنان توانستند روندهاي مقابله با نظام سياسي وابسته به ایاالتمتحده
را شكل دهند.
واقعيت آن است كه پس از كودتاي  ،1332نشانههايي از پرده آهنين به دور حوزه
سياست ايران كشيده شد .در اين دوران تاريخي ،كنترل سياسي در ايران بهگونهای
افزايش يافت كه رهبران مخالف از پيروانشان ،مبارزان سياسي از توده مردم و احزاب
سياسي از پايگاه اجتماعي خود جدا شدند .در اين دوران ،سياست مبارزة اجتماعي
كمكم به سياست مهندسي اجتماعي تبديل شد .شاه اين آرامش را نشانة رضايت مردم
و مشروعيت رژيم خود تلقي ميكرد .در اين دوران پوياييهاي مبارزة اجتماعي به
سياست مهندسي اجتماعي تغيير مييابد (آبراهاميان.)554 :1391 ،
طيف گستردهاي از احزاب ،سازمانها و رهبران سياسي در سالهاي بعد از كودتاي
 28مرداد  1332ظهور پيدا كردهاند كه هر يك از آنان داراي نشانههايي از فرازوفرود
سياسي بودند .احزاب و مجموعههاي سياسي همانند حزب توده ،نهضت آزادي ،جبهة
ملي و سازمانهاي چريكي درصدد بسيج گروههاي اجتماعي بودند .در اين فرآيند،
نقاط عطف تاريخي همانند قيام  15خرداد و مخالفت امام خميني با «كاپيتوالسيون»
منجر به ارتقاء نقش سياسي ايشان گرديد .بسياري از گروههاي سياسي ايران مواضع
و الگوهاي كنش سياسي ايشان را مورد ستايش قرار دادند.
82
كنترل نيروهاي اجتماعي و گروههاي سياسي ايران توسط سرويسهاي اطالعاتي
و انتظامي منجر به راديكاليزه شدن حوزة سياست در ايران گرديد .برخي از گروههاي
سياسي درصدد برآمدند تا نقش «آوانگارد انقالبي» را ايفا نمايند ،درحالیکه امام
خميني نقش سياسي «رهبري جنبش اجتماعي و انقالبي» مردم ايران را عهدهدار
شدند .ويژگيهاي شخصيتي و الگوي كنش سياسي ايشان بهگونهای بود كه از قابليت
الزم براي همبستهسازي گروههاي اجتماعي برخوردار بوده و اين امر را ميتوان
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اصليترين نشانة رهبري دانست كه مبتني بر «عملگرایی انقالبي» بوده است.
بسياري از جريانهاي سياسي ايران كه در زمره گروههاي اپوزيسيون سالهاي
قبل از پيروزي انقالب اسالمي قرار داشتند ،بر ويژگيهاي شخصيتي و الگوي رفتار
منحصربهفرد امام خميني تأكيد ميكردند كه نقش ايشان را در فضاي همبستهسازي
جريانهاي اجتماعي ناراضي برجسته ميساخت .دراینارتباط موضوعي به نام «مبارزات
رهبران مذهبي» در انديشة سياسي گروههاي انقالبي ظهور يافت .نهضت آزادي در بيان
ويژگيهاي شخصيتي و كنش سياسي امام خميني به اين موضوع اشاره داشتند كه:
«رهبران شيعه همواره در مبارزه با استبداد و امپرياليسم به ياري ايران شتافتهاند.
در روزهاي انقالب مشروطه ،سالهاي بيروح و يأسآور خفقان رضاشاهي و قيام خونين
خرداد  ،1342علما در كنار تودهها بودند .آيتاهلل خميني كه از سال  42در تبعيد به سر
ميبرد ،اكنون مهمترین چهرة مخالف رژيم است .ما تا جايي كه بتوانيم براي همبسته
ساختن مخالفان سياسي و رهبران مذهبي بهویژه آيتاهلل خميني تالش خواهيم كرد.
اگر يكپارچه شويم ،اين رژيم را سرنگون خواهيم ساخت» (نهضت آزادي.)2 :1351 ،
در روند تحوالت سياسي و اجتماعي ايران در سالهاي  1332-56نقش امام
خميني به دليل مواضع و الگوي رفتاري كه ايشان داشتند ،ارتقاء پيدا كرد .ايشان
چارچوب نظريه سياسي خود را در سخنرانيهاي ايراد شده در نجف در اواخر دهة
 1340تدوين و با عنوان «واليتفقيه؛ حكومت اسالمي» منتشر نمودند .در اين كتاب
انديشة سياسي شيعه با ضرورتهاي اجتماعي ايران در دهة  1340پيوند يافت.
نشانههاي عملگرایی انقالبي در انديشه و رفتار سياسي امام خميني را ميتوان بر
اساس تفاوتهايي كه در كتاب «کشف اسرار» با «واليتفقيه» تحليل نمود .ايشان از
سال  1342به بعد به اين موضوع اشاره داشتند كه:
«مهمترین وظيفة انبياء(ع) برقرار كردن یک نظام عادالنة اجتماعي از طريق اجراي
83
قوانين و احكام است .فقهاي عادلاند كه احكام اسالم را اجرا كرده نظامات آن را مستقر
ميگردانند ...اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدة فقها است ،چون حكومت
اسالم ،حكومت قانون است ،قانونشناسان و از آن باالتر دينشناسان يعني فقها بايد
متصدي آن باشند( »...امام خمینی ،والیت فقیه .)70-72 ،فقها بايد اين افسردگي را
ش تبليغات خود را تكميل نموده و تصميم به تشكيل حكومت
از خود دور كرده ،رو 
اسالمي بگيرند .اگر توانستيد مردم را بيدار و به مبارزه وادار كنيد و دستگا ه استبداد و
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استعمار را به لرزه درآوريد ،وقتیکه موفق شديد دستگاه حاكم جائر را سرنگون كنيد،
يقيناً از عهدة ادارة حكومت و رهبري تودههاي مردم بر خواهید آمد (ر.ک :امام خميني،
والیت فقیه ،ص .)157-158
انديشة سياسي و الگوي كنش مبارزاتي امام خميني به گونة تدريجي تكامل پيدا
كرد .ايشان توانستند به گونة تدريجي ،گروههاي اجتماعي را با خود هماهنگ سازند.
مفاهيمي كه ايشان براي بسيج گروههاي اجتماعي به كار گرفتند با نشانههاي «تبليغ
آگاهانه» پيوند داشته است .آبراهاميان به اين موضوع اشاره دارد كه آيتاهلل خميني
از لحاظ نظرية سياسي و استراتژي مردمگرايي مذهبي خود ،الگوي ابتكاري و نوآورانه
را در الگوي كنش رقابتهاي سياسي و هدايت گروههاي اجتماعي را شكل داده و به
كار گرفتند (آبراهاميان.)591 :1391 ،

 .1عملگرایی انقالبي و راهبردي در انديشه و الگوي رفتاري امام خميني

در نگرش برخي از نظريهپردازان انقالب و تحول سياسي همانند «هاگوپيان» ،تحوالت
انقالبي به منزلة فرآيندي عميق ،بحرانساز و طوالني محسوب ميشود كه تحول
همهجانبه در يك يا چندالیه از جامعة سياسي را شكل ميدهد .مدل رهبري عملگرایی
انقالبي امام خميني توانست اثر و موجوديت خود را بر ساختارهاي ناشي از انقالب و
نظام اجتماعي ايجاد نمايد .بسياري از نشانههاي رهبري عملگرایی انقالبي را ميتوان
در ماهيت و فرآيندهاي نظام سياسي جديد ايران مشاهده كرد .مديريت و رهبري
انقالب اسالمي ايران بهگونهای شكل گرفت كه بنيانهاي مذهبي را عامل همبستگي
اجتماعي ساخت و آن را متمايز از شكلبنديهاي تحول انقالبي نمود .چنين رويكردي
با آنچه را كه هاگوپيان در مورد نظم سياسي تحوالت انقالبي بيان ميدارد ،هماهنگي
دارد (.)Hagopian, 1974: 1
84
در انديشة سياسي امام خميني  ،انقالب اسالمي ايران به دليل ريشههاي تاريخي،
نيروهاي اجتماعي و مشخصة مبارزاتي رهبران سياسي آن ،سرآمد ساير انقالبها است.
بر اساس چنين نگرشي ،انقالب ايران ،هدية خداوند و لطفي از عالم غيب است كه به
ل شدة ايراني ارزاني شده است .واقعيتهاي ارائه شده از سوي
ملت ستمكشيده و چپاو 
نظريهپردازان انقالب ،تجربه و نشانگان انقالب اسالمي ،ماهيت متفاوت و متمايز آن
نسبت به ساير انقالبها را منعكس ميسازد .تا دهة  ،1970تمامي انقالبهاي شكل
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گرفته در كشورهاي پيراموني ،داراي ايدئولوژي سوسياليستي و يا ليبراليستي بودهاند.
انقالب ايران به لحاظ ايدئولوژي ،رهبري و استراتژي متمايز از ساير انقالبها بوده و
مشروعيت خود را بر اساس آموزههايي به دست آورد كه در انديشة سياسي امام خميني
انعكاس داشته است.
«مدل انقالب اسالمي ايران داراي ويژگيهاي خاص خود است .اين انقالب ،باب جديد از
تحوالتانقالبيغيرسوسياليستيوغيرليبراليراترسيمنمود.رهبرآنگامهايبلنديبرداشت
تا كشور خود را بهعنوان مدل سوم بينالمللي انقالب متمايز از ساير بلوكهاي قدرتمند نظام
جهاني منعكس سازد .انقالب ايران اولين انقالب معنوي و ضدماديگرايي عصر حاضر بوده و
براي دستيابي به اهداف خود ،مدينة فاضلة اسالمي را ارائه داد .ايران تنها كشور انقالبي سالهاي
 1975-80بود كه سطحي مساوي از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار
خود نمايان ميساخت» (احتشامي.)199 :1378 ،
اولين ويژگي عملگرایی انقالبي در رهبري امام خميني را بايد پيوند ايدئولوژي اسالمي
ش اجتماعي ايران دانست .ايجاد رابطه بين مذهب ،كنش گروههاي اجتماعي ،ارادة
با جنب 
خداوند متعال و تحوالت سياسي در ايران را ميتوان در قالب نشانگان «هستيشناسي
انقالب اسالمي» دانست؛ انقالبي كه در انديشة رهبران آن با آزادي پيوند مييابد .آزادي
آرماني است كه صرفاً با خواست خداوند تحقق مييابد .بر اساس چنين نگرشي ،انقالب
ايران تجلي عدالت و قانون الهي خواهد بود كه با نشانههايي از روحية قوي ضد استعماري
پیوندیافته است .روندي كه توانست زمينههاي الزم براي شكلگيري الگوي عدم تعهد
انقالبي را در قالب نظرية «نه شرقي و نه غربي» شكل دهد.
دومين ويژگي عملگرایی انقالبي را بايد در بسيج گروههاي اجتماعي در قالب
جنبش مردمگرايانهاي دانست كه با ايدئولوژي مذهبي پیوندیافته و زمينة الزم براي
شكلگيري نشانههايي همانند ايثار و ازخودگذشتگي را فراهم ميآورد .الگويي كه توانست
85
زيرساختهاي الزم براي حفاظت از انقالب ايران درروند تثبيت جمهوري اسالمي و مقابله
با تهاجم خارجي درروند دفاعمقدس را فراهم سازد .چنين الگويي ،بخشهايي از واقعيت
كنش سياسي رهبري انقالب براي بسيج گروههاي اجتماعي محسوب ميشد .روندي كه
توانست آثار خود را در حوزة اجتماعي و بينالمللي به جا گذارد.
سومين ويژگي عملگرایی انقالبي در گفتمان امام خميني قابل درك است؛ گفتماني
كه توانست اسالم سياسي را بهعنوان دال مركزي تحوالت سياسي و اجتماعي ايران
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منعكس سازد .چنين رويكردي را ميتوان بهعنوان بخشي از نشانهها و سازوكارهايي
دانست كه زيرساختهاي اجتماعي انقالب سياسي را شكل ميدهد .در اين فرآيند،
نشانههايي از آگاهي سياسي در حوزة اجتماعي به وجود آمده كه با ضرورتهاي اسالم
سياسي هماهنگي پيدا ميكند .تحقق اين امر را ميتوان در فضايي مشاهده نمود كه
زمينههاي نهادسازي انقالبي را به وجود ميآورد.
بهطورکلی تأسيس و تثبيت نظام سياسي جديد نيازمند نهادهايي است كه با
ضرورتهاي ايدئولوژيك و راهبردي يك انقالب پيوند مييابد .چنين فرآيندي ،بخشي
از واقعيتهاي ظهور سامان سياسي جديد محسوب ميشود كه زمينة الزم براي
مشروعيت سياسي و اجتماعي را امكانپذير ميسازد .بهاینترتیب ،فرآيندي ايجاد
شد كه موجهاي اجتماعي انقالب با ايدئولوژي سياسي پيوند يافت .نهادهاي انقالب
توانست موجهاي اجتماعي را در جهت اهداف سياسي كشور هدايت نمايد .چنين
فرآيندي زمينة تداوم انقالب اسالمي براي چهار دهه را به وجود آورده است.

 .2گفتمان اسالم سياسي و عملگرایی انقالبي امام خميني

گفتمان اسالم سياسي محور اصلي كنش انقالبي و صدور انقالب در انديشة راهبردي
امام خميني را داشته است .چنين گفتماني به مفهوم گذار از شكلبندي و ساختار
قدرتمحور سياست جهاني محسوب ميشد .انديشة امام در دوران انقالب معطوف
به مبارزة سياسي براي تغيير ساختار حكومت در ايران بود .تسخير سفارت آمريكا در
سال  1358توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را ميتوان اولين نشانة اسالم
سياسي براي مقابله با تهديدات قدرتهاي بزرگ بهويژه ایاالتمتحده تلقي ميشود.
تسخير سفارت آمريكا با قواعد «اقدام پيشگيرانه» در حقوق بينالملل هماهنگي
داشته و زمينة واكنش نسبت به اقدام مداخلهجويانة آمريكا در روند كودتاي  28مرداد
 1332 86محسوب ميشود .ازآنجاییکه كودتاي نظامي عليه دولت مصدق توسط سفارت
ایاالتمتحده سازماندهي شد ،بنابراين احتمال انجام اقدامات مداخلهجويانة جديد
عليه دولت انقالبي ايران نيز وجود داشت .به همين دليل است كه انقالب ايران را
ميتوان بهعنوان نمادي از فرآيند مقابله با نظام سلطه دانست كه براي خود در سياست
جهاني آزادي عمل كنش مداخلهگرايانه قائل بوده است.
گفتمان بر اساس قالبهاي انديشهاي و انگارة سياسي رهبران و در پيوند با جامعه

 .1-2نقد استبداد سياسي حكومت پهلوي در عملگرایی راهبردي امام خميني

عملگرایی راهبردي در انديشه سياسي امام خميني

شكل ميگيرد .هر گفتمان مبتني بر ارزشها ،باورها و قالبهاي ساختار معنايي است
كه در يك دوران خاص زماني ظهور يافته و در دورانهاي آينده با تغييراتي همراه
خواهد شد .گفتمان سياسي امام خميني را ميتوان بر اساس مفاهيم ،دالهاي شناور
و مركزي ،قالبهاي معنايي و مدلولهايي تبيين نمود كه زيرساختهاي الزم براي
رهبري با مدل عملگرایی انقالبي را امكانپذير ميسازد .قالبهاي معنايي هر گفتمان
بر اساس نگرش «ديويد هورات» داراي ماهيت اجتماعي بوده كه با انگارههاي كنش
رهبران پيوند مييابد (هورات.)195 :1378 ،

گفتمان اسالم سياسي امام خميني با نشانههاي عملگرایی انقالبي پيوند يافته است.
ظهور گفتمان امام واكنشي نسبت به گفتمان پهلويسم بود .گفتماني كه نشانههاي
آن را ميتوان در جشنهاي  2500سالة شاهنشاهي و تغيير تاريخ هجري شمسي به
شاهنشاهي مشاهده كرد .برخي از تحليلگران تحوالت سياسي ايران به اين موضوع
اشاره دارند كه در سال  1355گفتمان پهلويسم در اوج به نظر ميرسيد ،گفتمانهاي
مخالف همگي به حاشيه رانده شده بودند و صداي مخالفتي برنمیخاست.
گروههاي سياسي ليبرال همانند گروههاي ماركسيستي از جمله حزب توده کموبیش
از يادها رفته بودند .گروههاي ليبرال در ساختار اجتماعي ايران ،نقش حاشيهاي ايفا
ميكردند .كنش سياسي آنان محدود و مبتني بر تالش براي ارتقاء آزاديهاي سياسي
و اجتماعي بوده است .سرنوشت رهبران گروههاي ماركسيستي پرمخاطرهتر و همراه با
ابهام بود .در چنين شرايط و فضايي اعضاي اصلي و رهبران اين حزب بيشتر در اروپاي
شرقي و شوروي سرگردان بودند و با انتشار محدود مجلهها و بيانيههاي حزبي هر
چند وقت یکبار حضور خود را اعالم ميكردند .برخي نيز با امضاي توبهنامه از خوان
87
پهلويسم بهرهمند شدند و به خيل طرفداران رژيم پيوستند.
سرنوشت رهبران سياسي ليبرال و ماركسيستي در ايران مبهم و حاشيهايتر ميشد.
در چنين شرايطي گفتمان اسالم سياسي با نشانههاي جنبش اجتماعي پيوند داشت.
جنبش اجتماعي انقالب ايران بيش از آنكه داراي رويكرد ليبرالي ماركسيستي باشد ،با
قالبهاي ايدئولوژيك انقالب اسالمي پيوند خورد .طرح موضوع اسالم سياسي را بايد گذار
از انديشة ماركسيسم بهعنوان علم انقالب دانست .ايدئولوژي اسالمي با جنبش اجتماعي
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ايران پيوند خورد ،درحالیکه بسياري از هواداران و اعضاي فعال حزب نيز در زندان به سر
ميبردند و برخي نيز به دنياي امن ادبيات و هنر پناه آورده و چراغ ماركسيسم را در حلقة
روشنفكران و اديبان روشن نگاه ميداشتند (حسينيزاده.)239 :1389 ،
واقعيتهاي كنش سياسي امام خميني بيانگر نشانههايي از گفتمانسازي براي
بسيج نيروهاي اجتماعي در ايران بوده است .اصليترين ويژگي انقالب ايران و تمايز آن
با ساير انقالبهاي دهة  1970را بايد در تاكتيك كنش انقالبي دانست كه ميشل فوكو
از آن بهعنوان اولين انقالب پستمدرنيستي جهان ياد ميكند .ادبيات ،الگوي رفتاري
رهبران ،سازوكارهاي كنش گروههاي اجتماعي و تاكتيكهاي مرحلهاي انقالب ايران
بهگونة مشهودي با تمامي انقالبهاي دهة  1970متمايز به نظر ميرسيد .گفتمان
انقالبي امام ماهيت عملگرایانه داشت و بر اين اساس توانست هزينههاي انقالب ايران
را بهگونة قابلتوجهي كاهش دهد.
در سالهاي دهة  1350گفتمان چپ نزد سرويسهاي امنيتي ايران بهويژه ساواك
از اعتبار ويژهاي برخوردار بود .آن سالها در كشمكشهاي گفتماني ايران از حزب
توده كه شاه زماني به شدت از آن وحشت داشت ،خبري نبود و مدتها طول كشيد
تا با پيروزي انقالب ،ماركسيستهاي كهنهكار تودهاي به عرصة سياست بازگردند.
در چنين شرايطي ادارة امور سياسي و تحوالت اجتماعي ايران نيازمند رهبري بود
كه از الگوهاي مديريت انقالب اجتماعي برخوردار بوده و در اين فرآيند ،زمينة پيوند
مؤلفههاي هنجاري ،قالبهاي ايدئولوژيك ،ضرورتهاي مقابلة ضدحكومتي و نقد
الگوهاي رفتار بينالمللي در برخورد با جامعة ايراني را فراهم ميساخت .در چنين
شرايط و فرآيندي بود كه ايدئولوژي عملگرایی انقالبي به منزلة توليد گفتماني بود
كه نظام اجتماعي ،ايدئولوژي سياسي و الگوي كنش گروههاي اجتماعي را با يكديگر
پيوند ميداد.
 .2-2گفتمان مبارزه در عملگرایی انقالبي و راهبردي امام خميني

محور اصلي گفتمان امام خميني در روند گسترش انقالب اسالمي را بايد بر اساس
نشانههايي از مبارزة اجتماعي دانست .گروههاي اجتماعي با پايگاه طبقاتي و الگوي
رفتاري خاص خود داراي الگوهاي متفاوتي از كنش سياسي بودهاند .ويژگي اصلي
گفتمان عملگرایی راهبردي امام خميني را ميتوان بر اساس بسيج نيروهاي اجتماعي

عملگرایی راهبردي در انديشه سياسي امام خميني

و كنش غيرخشونتآميز دانست .تاكنون دربارة هدايت فرآيند انقالب غيرخشونتآميز
گاندي مطالب زيادي نوشته شده است ،درحالیکه افراد محدودي همانند فوكو،
واقعيتهاي كنش تاكتيكي امام را در قالب «انقالب پستمدرنيستي» و «روح جهان
بيروح» تبيين نمودهاند.
ويژگي گفتمان مبارزه در عملگرایی انقالبي و راهبردي امام را ميتوان تهييج
گروههاي اجتماعي براي مقاومت مدني در برابر استيالي حكومت شاه دانست .امام
خميني با اعالميهها و سخنرانيهاي پرشور و پيدرپي ،مردم را به مبارزه تا سرنگوني
رژيم تهييج ميكرد و به كمتر از نابودي رژيم و برقراري حكومت اسالمي راضي
نميشد .شبكهاي گسترده از روحانيون و هیئتهای مذهبي ،پخش و توزيع اعالميهها
و نوار سخنرانيهاي وي را در سراسر كشور بر عهده داشتند .سرعت انتقال پيام و
تشكيالت منظم ياران امام بسياري از ناظران را متعجب ساخته بود.
امام برخالف ديگر مخالفان و حتي مراجع وقت ،از همان ابتدا منشأ همة مشكلها
و فسادهاي دولت و كشتارها را شخص شاه دانست (ر.ک :صحیفه امام ،ج ،3 .ص )261؛
و پس از نوزدهم دیماه از همگان خواست تا به آنها كه دم از چارچوب قانون اساسي
ميزنند ،تذكر اكيد دهند كه با اين كلمه صحه بر رژيم سلطنتي فاسد موجود نگذارند
كه تا اين دودمان فاسد بر مقدرات كشور حكومت ميكنند ،نه از آزادي و استقالل
كشور خبري است و نه مردم روي سعادت ميبينند (صحیفه امام ،ج ،5 .ص .)139
هدايت فرآيند انقالب با الگوي كنش غيرخشونتآميز را ميتوان بخشي از راهبرد
عملگرایانه امام خميني در روند پيروزي انقالب اسالمي دانست.
تهييج گروههاي اجتماعي بر اساس آموزههاي اسالمي انجام گرفت .گفتمان اسالم
انقالبي ميتوانست زمينههاي بسيج نيروهاي اجتماعي براي كنش انقالبي را به وجود
آورد .اگرچه طيف گستردهاي از گروههاي سياسي مخالف رژيم شاه وجود داشتند ،اما
89
جامعة ايران بر اساس ادبيات ديني خود نسبت به الگوي رفتاري امام خميني نگرش
مثبت و سازندهاي اتخاذ نمود .امام خميني از آن پس آشكارا از حكومت اسالمي سخن
گفت و از همة جناحها خواست كه برنامة خود را بر اسالم و حكومت اسالمي متكي
كنند (صحیفه امام ،ج ،3 .ص  )323-324و حملههاي خود را به شخص شاه و اقدامهاي
ضد اسالمي او متوجه سازند .ايشان همچنين به پيروان خود نويد داد كه رژيم شاه
آخرين نفسهاي خود را ميكشد.

 .3قطبيسازي نظام اجتماعي در برابر رژيم پيشين
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يكي از نشانههاي اصلي عملگرایی انقالبي و راهبردي امام خميني را ميتوان قطبيسازي
نظام اجتماعي و دولت دانست .نظريهپردازان انقالب به اين موضوع اشاره دارند كه رهبران
انقالبهاي سياسي موفق عموماً از سازوكارهاي مربوط به قطبيسازي استفاده ميكنند.
هانتينگتون به اين موضوع اشاره دارد كه انقالبها پديدههاي كميابي هستند .انقالب مانند
ديگر شكلهاي خشونت و نااستواري سياسي در جوامعي رخ ميدهد كه نوعي تحول
اجتماعي و اقتصادي را تجربه كرده باشند .هدف يك انقالبي دوقطبيكردن سياست است
و از همين رو او ميكوشد از طريق يك خط فاصل ميان نيروهاي حامي توسعه و نيروهاي
ارتجاع ،آنها را در دو قطب متفاوت تركيب كند .او ميكوشد شكافها را انباشته كند و به
انعطافناپذيري در سياست دامن ميزند (هانتينگتون.)498 :1370 ،

 .1-3راهبرد كنش غيرخشونتآميز و نافرماني مدني

بهرهگيري از الگوهايي همانند كنش غيرخشونتآميز و نافرماني مدني از سوي امام
خميني زمينة الزم براي ظهور شرايطي را به وجود آورد كه منجر به گسترش موج
جنبش انقالبي در ايران گرديد .سازوكارهاي مربوط به كنش غيرخشونتآميز منجر به
كاهش هزينههاي مشاركت سياسي جامعه در فرآيند اعتراض نسبت به رژيم پيشين
شد .نظريهپردازاني همانند چالمرز جانسون به اين موضوع اشاره دارند كه بهرهگيري
رهبران انقالب از سازوكارهاي كمهزينه همانند جنبشهاي غيرخشونتآميز ،منجر
به افزايش مشاركت ميشود .تهييج گروههاي اجتماعي بر اساس آموزههاي اسالمي و
قالبهاي آرماني شكل گرفت .مفاهيم بهكارگرفته شده از سوي امام معطوف به تهييج
گروههاي اجتماعي بر اساس ذهنيت آرماني و انقالبي بوده است .چنين فرآيندي
توانست زمينة افزايش مشاركت گروههاي اجتماعي در روند مقابله با مشروعيت رژيم
90
پيشين را فراهم سازد.
اين امر زيرساختهاي قطبيشدن ساخت سياسي و اجتماعي را به وجود آورد.
فرآيند قطبيسازي را ميتوان در استراتژي انقالب مشاهده كرد .قطبيسازي بهموازات
كنش غيرخشونتآميز نتايج و مطلوبيتهاي فراگيري براي انقالب سياسي ايران بهجا
گذاشت .نشانههاي قطبيسازي بر اساس نافرماني مدني و تظاهرات مسالمتآميز انجام
گرفت .در بسياري از راهپيماييهاي بزرگ كه در نظم و آرامشي كامل برگزار شد،

براي نخستین بار در سطحي گسترده ،شعارهايي مبني بر خواست جمهوري اسالمي،
رهبري امام خميني و در ضديت با رژيم و شخص شاه مطرح شد.
 .2-3آرمانگرایی عدالتمحور در بسيج اجتماعي

 .4گسترش جنبش اجتماعي و راديكاليزهسازي تحول انقالبي

هدايت جنبش اجتماعي بر اساس الگوي كنش غيرخشونتآميز در روند انقالب
اسالمي ايران به اين دليل حاصل شد كه رابطة بين جامعه و امام بهعنوان رهبر انقالب

عملگرایی راهبردي در انديشه سياسي امام خميني

روند قطبيسازي زمينههاي الزم براي افزايش تضادهاي جامعه و نظام سياسي را
امكانپذير ميساخت .قطبيسازي زماني به نتيجة مطلوب منجر ميشد كه روند تظاهرات
مسالمتآميز براي مقابلة سياسي با حكومت افزايش يافت .در اين شرايط امام مردم را
به ادامة مبارزه دعوت كرد و از حكومتي سخن گفت كه بر مبناي اسالم تشكيل خواهد
شد و چشم جهانيان را خيره خواهد كرد .هرگونه مشاركت اجتماعي شهروندان در روند
انقالب بر اساس مفاهيم اسالمي مطرح شد .امام خميني از مفاهيمي همانند نجات ملت،
ستمكاران و ظلم براي قطبيسازي جامعه در راستاي متمايزسازي انقالب از ساختار رژيم
پيشين بهره گرفتند.
رويكرد امام خميني براي بسيج گروههاي اجتماعي بر اساس ادبياتي اميدبخش
شكل گرفت .ايشان به اين موضوع اشاره داشتند كه« :به اميد خدا پيروزي و سرافرازي
نزديك است ...تظاهرات كوبنده براي رسيدن به هدف اسالمي ،عبادتي است كه روزها
و يا ماهها را در آن اثري نيست ،چراکه هدف ،نجات ملت ،اجراي عدالت اسالمي و
برقراري حكومت الهي بر پاية محكم عدل است ...و هر نغمهاي كه مخالف آن است -از
هر حلقومي بيرون آيد -شيطاني و به نفع ستمكاران حاكم و به ضرر اسالم و ميهن
است؛ و به حرفهاي فريبندة شاه دولت و طرفداران اندك آنان گوش ندهيد كه جز
براي به دست آوردن فرصت شيطاني چیزی نيست ...ما پس از رفتن پايگاه ظلم به
بركت احكام مترقي اسالم ،برنامة اساسي خود را اعالم مينماييم و در آن وقت خواهند
ديد كه آنچه خائنين به اسالم نسبت دادهاند -چه در موضوع حقوق اجتماعي زنان و
91
چه حقوق اقليتهاي مذهبي و چه ساير مسائل -جز تهمتي ناجوانمردانه چيزي نبوده
است» (امام خميني ،صحیفه امام ،ج.)455-457 :3 .

بر اساس اعتماد و الگوي مراد و مريدي شكل گرفته بود .نظام سياسي درصدد بود تا
زمينة كنترل فرآيند انقالبي را حاصل نمايد .در اين فرآيند ،شاه همزمان با اعالم دولت
نظامي ،در يك نطق تلويزيوني به فساد ساختار سياسي اعتراف كرد و تعهد نمود از
تكرار خطاهاي گذشته بپرهيزد و بعد از برقراري نظم ،انتخابات آزاد را برگزار نمايد .او
اين جملة مشهور خود را گفت كه «من نيز پيام انقالب شما را شنيدم».
 .1-4عدم انعطافپذيري در برابر اصالحات شكلي رژيم پيشين
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يكي از ويژگيهاي اصلي رهبري امام خميني كه بايد در قاطعيت و عدم انعطافپذيري
مشاهده نمود .چنين انگارهاي توانست زمينههاي الزم براي افزايش مشروعيت سياسي
رهبري را در فرآيند تحول انقالبي ايجاد كند .ازآنجاییکه انقالبهاي سياسي پديدهاي
نادر و كمياب در نظامهاي اجتماعي ميباشند ،طبعاً زماني چنين انقالبهايي به
پيروزي ميرسد كه شرايط عيني و ذهني وجود داشته باشد .هرگاه در فرآيند تحول
انقالبي نشانههايي از نقشيابي رهبري قاطع وجود داشته باشد ،زمينه براي انسجام
كنش الگويي به وجود ميآيد.
نطق و لحن ملتمسانه شاه ،نشان از بحران عميق دولت پهلوي داشت و رقيبان را
به تشديد مبارزه براي نابودي آن تشويق كرد .امام خميني نيز در پاسخ به سخنان شاه،
تشكيل دولت نظامي و نطق شاه را توسل به سرنيزه و فريب براي بقاء دانست و به
ضربالمثل مشهور فارسي استناد كرد كه «توبه گرگ مرگ است» (صحیفه امام ،ج،3 .
ص )391؛ و تأكيد كرد كه جنايتهاي شا ه راه را بر هرگونه سازشي با وي بسته است.
امام همچنين در اعالميهاي كه به مناسبت تشكيل دولت نظامي صادر كرد ،اهداف
مبارزه را سرنگوني رژيم شاهنشاهي و به پا داشتن حكومت جمهوري اسالمي مبتني بر
ضوابط اسالم و متكي به آراي ملت اعالم كرد و وعدههاي اخير رژيم را خدعه دانست
( 92امام خميني ،صحیفه امام ،ج.)349-350 :4 .
الگوي رفتاري امام خميني در روند تحول انقالبي ايران مبتني بر نشانههايي
همانند گسترش تضادهاي جامعه و حكومت شاه بوده است .تغيير حكومت و تأسيس
نظام اسالمي را ميتوان بهعنوان بخشي از گفتمان انقالب سياسي در نگرش امام
خميني دانست .گفتمان اسالم سياسي فقاهتي به رهبري امام در منازعههاي سالهاي
 1357-1356گوي سبقت را از ديگران ربود و به گفتمان برتر تبديل شد .گفتمانهاي

 .2-4اسالميشدن جنبش و راديكاليزهشدن مطالبات سياسي ايران

عملگرایی راهبردي در انديشه سياسي امام خميني

براي موفقيت در دورههاي بيقراري و منازعههاي گفتماني نيازمند عامگرايي ،ابزارهاي
قدرت ،اعتبار و قابليت دسترسي هستند .در اين دوره با سياسي شدن گفتمان مذهبي
ِ
سنتي ،قدرتِ
پشت گفتمان اسالم سياسي فقاهتي و اعتبار و قابليت دسترسي آن
افزايش يافت و در مرحله بعد اين گفتمان با عامگرايي و استعاري شدن دامنه نفوذ
خود را گسترش داد و از رقيبان پيشي گرفت .اين قسمت به بررسي اين فرآيندها
اختصاص دارد (حسينيزاده.)254 :1389 ،
روند راديكاليزهشدن سياست و جنبش اجتماعي ايران را ميتوان انعكاس ضرورتهاي
تحول انقالبي دانست .به هر ميزان كه فرآيند تحول جنبش اجتماعي و سياسي در ايران
راديكاليزه ميشد ،به همان ميزان زمينه براي گرايش به ساختار اسالمي در دوران بعد
از تحول انقالبي نيز افزايش پيدا ميكرد .روند جديد نشان ميدهد كه امام خميني
از شرايط اجتماعي ايجادشده بهره گرفته و زمينة تغيير الگوي كنش و شكلبندي
گفتماني را به وجود آوردند .تا اوايل دهة  50بيشتر مراجع و روحانيان و بهطورکلی
گفتمان سنتي حاكم بر حوزهها ،از نابودي نظام سلطنتي و برقراري حكومت اسالمي
سخن نميگفتند ،آنچه خواسته اصلي آنان را تشكيل ميداد ،در چارچوب قانون اساسي
موجود امكانپذير مينمود.

الگوي رفتار سياسي امام خميني معطوف به مخاطب قرار دادن گروههاي اجتماعي
بوده است .ايشان هرگونه تحول بنيادين در كشور را بر اساس نقش جامعه امكانپذير
دانسته و از سازوكارهاي بسيج اجتماعي در دورانهاي مختلف مديريت انقالب بهره
گرفته است .در دوران تحول اجتماعي و سياسي انقالب اسالمي ايران ،زمينه براي
راديكاليزهشدن مطالبات سياسي از طريق پيگيري نظام سياسي مذهب پایه حاصل
93
گرديد .رويكردي كه با انديشة بسياري از فقهاي شيعه در قالب معادله «دين و دولت در
ايران» هماهنگي داشته است .حامد الگار چنين فرآيندي را بر اساس ذهنيت تاريخي
نهاد ديني و رهبران ديني و پيوند آن با گروههاي اجتماعي در ايران تبيين كرده است
(الگار.)73 :1355 ،
يكي از ويژگيهاي اصلي رهبري امام خميني در قالب عملگرایی انقالبي و
راهبردي را بايد تبديل گفتمان سنتي اسالم به اسالم سياسي دانست .چنين فرآيندي
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در روند گسترش جنبش اجتماعي و كنش غيرخشونتآميز جامعة ايراني تحقق پيدا
كرد .در اين فرآيند ،بين مذهب و سياست پيوندي مستحكم برقرار گرديد و اسالم
سياسي تنها مذهب راستين و حقيقي تلقي شد و حكومت اسالمي به خواسته عا ِم
جامعة مذهبي تبديل گرديد .نيروهاي اجتماعي حاشيهاي شده توانستند موقعيت
خود را بازتوليد كنند .طرد ،تحقير ،سركوب و به حاشيه راندن ارزشها و باورهاي
مذهبي سنتي در سياسي شدن گفتمان سنتي و منحل شدن آن در اسالم سياسي
فقاهتي بسيار تأثيرگذار بود.
روند انقالب اجتماعي با نشانههاي كنش غيرخشونتآميز را ميتوان واكنشي مدني
نسبت به الگوي رفتاري و پارادايمهاي سياست اجتماعي حكومت شاه دانست .از سال
 1342به بعد ،نشانههايي از نوسازي در دستور كار سياست اجتماعي و اقتصادي
ايران قرار گرفت .نوسازي بر اساس مدل مسلط بر نشانههايي از سكوالريسم ،شهری
شدن و صنعتي شدن تأكيد داشت .چنين نشانههايي به منزلة بياعتنايي مسئوالن
به ارزشهاي ديني و اخالقي ،گسترش ابتذال و فساد در سطح جامعه ،جشنهاي
پرهزينه كه در چارچوب گفتمان مذهبي مبتذل مينمود.
راديكاليزهشدن سياست و جنبش اجتماعي ايران اعتراضي به الگوهاي رفتاري گذشته
حكومت شاه تلقي ميشد .اگرچه نظام سياسي پهلوي توانست با گروههاي مسلح مقابله
نمايد ،اما نيروهاي اجتماعي حاشیهای شده بهعنوان اصليترين پشتوانه انقالب اسالمي
محسوب ميشد .ادبيات امام خميني در مقابله با سنتهاي رفتاري و الگوهايي بود
كه توسط حكومت شاه در دهة  1340و  1350مورد استفاده قرار ميگرفت .برگزاري
مراسمي چون جشن هنر شيراز كه مغاير با ارزشها و قاعدههاي پذيرفته شدة جامعة
ايراني تلقي ميشد ،لغو تقويم مذهبي و جايگزيني تقويم شاهنشاهي كه روحانيان آن را
نماد زرتشتيگري به شمار ميآوردند .تمام فرآيندهاي يادشده در فضاي جنبش اجتماعي
 94سالهاي  1356-57زمينة مشروعيتيابي رهبري امام خميني و راديكاليزهشدن سياست
را به وجود آورد.
 .3-4معنويت و مفاهيم آرماني در گذار ساختاري

يكي از داليل اصلي بسيج گروههاي اجتماعي در ايران را ميتوان بر اساس مفاهيم
و قالبهاي آرماني دانست كه در ذهنيت و انديشة سياسي جامعة ايراني نهادینهشده

 .5آرمانشهر انقالبي و استقرار نظام سياسي

استقرار ساختار جديد بدون توجه به نشانههاي كنش آرماني حاصل نميشود .كنش
آرماني انعكاس انتظارات نهفته و سازمانيافتهاي است كه در دوران بسيج اجتماعي
شكل ميگيرد .پيوند نشانههاي بسيج اجتماعي با مؤلفههاي آرماني ،زمينة شكلگيري
آرمانشهر انقالبي را اجتنابناپذير ميسازد .فرآيندي كه امام خميني نسبت به
روندهاي ظهور و اثربخشي چنين فرآيندي واقف بوده و توانست رابطة معناداري بين

عملگرایی راهبردي در انديشه سياسي امام خميني

است .قالبهاي آرماني و انگارههايي كه در زيرساختهاي انديشة سياسي شيعه در
قالب امامت و عدالت قرار دارد ،در زمرة مفاهيمي بود كه زمينة گسترش بسيج
نيروهاي اجتماعي و افزايش انتظارات آنان را به وجود آورد .اين امر بيانگر پيوند
نشانههايي از خاصگرايي اسالم سياسي با عامگرايي جنبش اجتماعي ايران منجر به
تشديد فرآيند تحول انقالبي گرديد.
گفتماني ظهور پيدا كرد كه قالبهاي آرماني را بر اساس نيازهاي آینده جامعه
تفسير ميكرد .گفتمان انقالب اسالمي ايران بهگونهاي تدريجي و در چارچوب
بازنمايي انتظارات نهفته و سركوبشده حاصل شد .گفتمان جديد مبتني بر مفاهيمي
همانند عدالت ،آزادي و معنويت بود .فوكو به اين موضوع اشاره دارد كه ادبيات و
مفاهيم بهكار گرفته شده از سوي امام بهمنزله زايش روحي نو در جهاني بيروح و
درمان دردهاي بشريت مدرن و اميدي در جهاني پر از نوميدي به نظر ميرسيد .در
اين چشمانداز فرا مدرن ،معنويت با عقالنيت درميآميخت و گونهاي نوين از حكومت
پايهريزي ميگرديد كه در آن راهي براي معنويت در سياست گشوده ميشد و افقي
جديد را فراروي جهان
مدرن رها شده از معنويت قرار ميداد (فوكو.)61 :1379 ،
ِ
الگوي رهبري امام خميني نهتنها زمينة بسيج گروههاي اجتماعي در ايران را به وجود
آورد ،بلكه براي بسياري از نظريهپردازان غربي بهعنوان الگوي جديد كنش اجتماعي بر اساس
آموزههاي معنوي محسوب ميشد .پيگيري عدالت بر اساس قالبهاي مفهومي ،ارزشي و
هنجاري انقالب ايران بخشي از واقعيتهاي جنبش اجتماعي ايران محسوب ميشد كه
بهگونة تدريجي تحول پيدا ميكرد .روندي جديد ايجاد شد كه رابطة بين «معنويت و
سياست» را مستحك م ميكرد .چنين انگارههايي با تجربههاي انقالبهاي سياسي جهان
غرب كه مبتني بر خشونت بود ،تمايز همهجانبهاي داشته است (فوكو.)28 :1377 ،

95

الگوي كنش اجتماعي و ضرورتهاي شكلگيري ساختار جديد را فراهم سازد.
 .1-5موعودگرايي و نهادينهسازي اسالم سياسي
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تحقق اهداف و آرمانهاي انقالبي در هر كشوري داراي ريشههاي تاريخي است .يكي
از نشانههاي مفهومي و معنايي نهادينهشده در ساختار و فرهنگ اجتماعي ايران را
بايد در قالب موعودگرايي تحليل نمود .موعودگرايي با نشانههايي از انتظار براي عدالت
پيوند پيدا ميكند .ادبيات سياسي امام خميني توانست انگارههاي ذهني نهفته در
هنجارهاي اجتماعي جامعة ايران را بازتوليد نمايد .آرمانشهری كه مبتني بر عدالت و
حقوق اليههاي مختلف اجتماعي باشد ،ميتواند زمينة استقرار و تثبيت نظام سياسي
جديد را به وجود آورد.
هرگاه شرايط عمومي براي تغيير نظام سياسي و رژيم پيشين به وجود ميآيد،
رهبران انقالب درصدد سازماندهي ساختاري برميآيند كه بر اساس شعارها و نهادهاي
سياسي جديد معنا پيدا ميكند .طبيعي است كه هر انقالبي درصدد خواهد بود تا
آرمانشهر جديدي را شكل داده و بر اساس نهادهاي نوظهور از آن حفاظت نمايد.
فرآيند كنش سياسي مبتني بر عملگرایی انقالبي و راهبردي امام خميني زمينة
الزم براي تأسيس نظام سياسي جديد بر اساس آموزههاي اسالمي را فراهم آورد.
آرمانشهر انقالب اسالمي به میزان زيادي با آرمانشهر «جان ميلتون» در كتاب
«بهشت گمشده» همگوني داشته است.
در این مرحله تاريخي ،تأسيس نظام سياسي جديد بر اساس آموزههاي اسالمي
شكل گرفت .در نگرش امام خميني اسالم مبناي حكومت بود و با توجه به جامعيت و
الهي بودن قانونهاي اسالم ،قانونهاي اين حكومت بر ديگر قانونهاي بشري برتري
داشت و در صورت عمل به آن ،ايران به پيشرفتهترين جامعهها تبديل ميشد .بنا
 96به گفته امام ،در قانونهاي اسالمي ،آزادي ،دموكراسي ،رفاه ،حقوق زنان و حقوق
اقليتها به رسميت شناخته شده و تمركز قدرت و ثروت و ديكتاتوري در آن نفي شده
است (صحیفه امام ،ج.)98-99 ،10 .
الگوي جديد مبتني بر نشانههايي از تعاملگرايي و تعادل در حوزة اقتصادي
و راهبردي بود .آرمانگرايي نهتنها در حوزة سياست اجتماعي ،اقتصادي ،قومي
و هويتي در حوزة داخلي انعكاس داشت بلكه نشانههاي آن را ميتوان در عرصة

 .2-5نظام كمال مطلوب در ساختار سياسي جديد
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روابط خارجي بر اساس استقالل و احترام متقابل نسبت به كشورهاي خارجي دانست.
نشانههاي آرمانشهری تأسيس ساختار جديد را ميتوان بر اساس بهينهسازي زندگي
اجتماعي و اقتصادي تمامي شهروندان جستوجو نمود .ادبيات به کار گرفته شده تأكيد بر
برطرفسازي نابرابري ،توزيع عادالنة ثروت ،رفاه بيشتر براي تهيدستان و در نهايت توجه
به حقوق زنان و اقليتهاي قومي ،زباني و مذهبي دانست.
تحقق چنين اهدافي كاري دشوار براي ساختار سياسي جديد محسوب ميشد.
آرمانشهری انقالب اسالمي ،اميد جامعة ايران به تحقق چنين اهدافي را فراهم ساخت.
در اين دوران ،گروههاي سياسي رقيب درصدد بودند تا آرمانشهرهای جديدي را در
برابر جامعة ايراني ارائه دهند .بسياري از مفاهيم و اميدهاي جديد ريشه در «فرهنگ
انتظار و اعتراض» داشته است .نتيجة ساختار مبتني بر تنوع قالبهاي گفتماني
آرمانگرایانه را ميتوان ظهور تضادهايي دانست كه منجر به رويارويي گروههاي رقيب
در ساختار انقالب گرديد.

طراحي نظام كمال مطلوب يكي ديگر از ويژگيهاي رهبري امام خميني محسوب
ميشود .قالبهاي هنجاري و معنايي چنين نظام و ساختاري در فرهنگ ديني
جامعة ايران نهادینهشده بود .اعتماد جامعه به علما و مراجع تقليد ميتوانست زمينة
همبستهسازي آنان با اهداف سياسي امام خميني براي تأسيس ساختار جديد را به
وجود آورد .تمامي گروههايي كه براي مقابله با حكومت شاه متحد و يكپارچه بودند در
عصر جديد تالش داشتند تا مزيت نسبي خود را برجسته ساخته و ديگري را به عدول
از آرمانهاي پيشبيني شده متهم سازند.
در رويكرد ارائ ه شده از سوي امام خميني  ،رهبران نظام سياسي الگويي از دموكراسي
97
ارائه ميدهند كه كاملتر از نظامهاي فعلي در غرب و جهان امروز باشد .نشانههاي
آرمانگرایی بهگونهاي بود كه اين نظام با الگو گرفتن از حكومت امام علي(ع) بر رهبران
شايسته ،متخصص و منتخب مردم شكل خواهد گرفت .تمامي شهروندان اميدوار بودند
كه زمامداران آن به ثروتاندوزي مشغول نخواهند شد و استيضاح و پرسش از آنها،
حق هر فرد از مردم است و در اين صورت ،آنها بايد پاسخگو باشند.
در عرصة سياست خارجي و روابط اقتصادي بينالمللي بر ضرورت گذار از سلطه
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بيگانه در حوزة اقتصادي و سياسي تأكيد شده بود .نگرش توحيدي در حوزة سياست
داخلي و سياست خارجي مورد تأكيد قرار گرفت .چنين رويكردي به مفهوم اجتناب از
شرك سياسي ،اقتصادي و راهبردي بوده است .نشانههاي آرمانشهری بهگونهاي شكل
گرفته بود كه همة روابط بين انسانها ،چه اقتصادي و يا غيراقتصادي ،در داخل چنين
جامعهاي و در رابطة اين جامعه با خارج تغيير ميكند .همة امتيازات لغو ميشود .فقط
تقوا و پاكي مالك برتري است .زمامدار با پايينترين فرد جامعه برابر است و ضوابط
و معيارهاي متعالي انساني مبناي پيمانها و يا قطع روابط است (امام خميني ،صحیفه
امام ،ج.)81 :5 .
نشانههاي آرمانشهری براي تأسيس ساختار جديد ازاینجهت مورد پذيرش
جامعه قرار گرفت كه آنان براي نخستينبار رهبر بزرگي را ديدند كه به زبان آنها
سخن ميگويد ،حرف دل آنان را ميزند ،خود را متواضعانه خادم آنان ميداند و بسيار
ساده و زاهدانه و به شیوه اكثريت مردم زندگي ميكند .براي مردمي كه سالها تحقير
دولتمردان داخلي و استعمارگران خارجي را تجربه كرده بودند ،امام با اعالميههايي كه
آكنده از شور ،حماسه ،افتخار و غرور بود ،پيامآور عزت و سربلندي تلقي ميشد .گويا
منجي موعودي بود كه از جهاني ديگر ميآمد تا روح نوميد و سرخورده ايراني
او همان
ِ
را كه از آغاز قرن نوزدهم و از زمان عهدنامه ترکمانچای جز شكست و تحقير چيزي
نديده بود ،درمان كند (حسينيزاده.)264 :1389 ،

نتيجهگيري

عملگرایی انقالبي و راهبردي داراي نشانههايي است كه در فرآيند تحول ساختار
سياسي ايران انعكاس داشته است .نشانههاي اصلي عملگرایی را ميتوان بر اساس
رابطة بين هزينه و فایده هرگونه تصميمگيري دانست .الگوي هزينه و فايده در
 98دورانهاي مربوط به تحول انقالبي بر اساس بسيج حداكثري گروههاي اجتماعي
و قطبيكردن مطالبات با رژيم پيشين حاصل گرديد .نشانة ديگري از سازوكارهاي
مربوط به كنش عملگرایانه در فرآيند دفاع مقدس شكل گرفته و آثار خود را در روند
پايان دادن به جنگ مشاهده ميشود.
نشانههاي اصلي عملگرایی انقالبي و راهبردي امام خميني مبتني بر سازوكارهايي
بود كه در مرحله اول زمينة بسيج گروههاي اجتماعي را فراهم ميساخت .در مرحله
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ج شده در چارچوب گفتمان اسالم سياسي به كنشگري
دوم گروههاي اجتماعي بسي 
مبادرت نموده و توانستند روند تحولي جديدي را در چارچوب مقاومت مدني و كنش
غيرخشونتآميز شكل دهد .مديريت جنبشهاي اجتماعي ازاینجهت اهميت دارد كه
ميبايست مبتني بر مفاهيم آرماني ،تاكتيكهاي عملگرایانه و راهبردي غايتگرايانه
استوار باشد.
پيروزي انقالب اسالمي بر اساس تاكتيك كنش غيرخشونتآميز ازاینجهت ماهيت
عملگرایانه دارد كه هزينههاي اجتماعي و انساني پيروزي يك انقالب را به حداقل
ممكن كاهش داد .در روند استقرار ساختار جديد نيز گروههاي رقيب در وضعيت
حاشيهاي قرار گرفتند .كنترل گروههاي اسالمگرا ،ماركسيستي و مليگرا كاري دشوار
در روند ساختارسازي بوده است .هر يك از گروههاي يادشده الگوي خاصي را براي
سازماندهي نظام جديد پيشنهاد ميكردند.
تأسيس ساختار جديد بر اساس آموزهها ،اهداف و الگوهايي شكل گرفت كه با روح
ايراني مبتني بر نشانههايي از آرمانشهری و ايرانشهري پيوند داشت .كاريزماي امام
خميني نشانههايي از ايرانشهري دوران قبل از اسالم را منعكس ميساخت .رهبري
كه داراي فرايزدي بوده و از قابليت الزم براي كنترل گروههاي رقيب برخوردار است.
رهبري كه هدايت فرآيندهاي اجتماعي ،سياسي و راهبردي را در روند شكلگيري
انقالب و تأسيس ساختار جديد بهگونهاي انجام داد كه كمترين هزینه انساني،
اجتماعي و راهبردي را داشته باشد .مقابله با تهديدات در دوران بعد از شكلگيري
نهادهاي سياسي جديد بر مبناي نشانههاي ديگري از بسيج گروههاي اجتماعي بود.
مقابله با گروههايي همانند منافقين و حمله نظامي عراق به ايران بر اساس فعالسازي
پتانسيل گروههاي اجتماعي انجام پذيرفت .بخش قابلتوجهي از الگوي كنش گروههاي
بسيجشده در روند مقابله با تهديدات بر اساس مشاركت خودانگيخته حاصل گرديد.
99
به همين دليل است كه الگوي مشاركت در روند مقابله با رژيم پيشين ،تأسيس نظام
سياسي و مقابله با تهديدات بر مبناي كنش داوطلبانه پيروان و شهروندان شكل گرفت.
مشاركت خودانگيخته زمينة تحقق قالبهاي آرماني را افزايش داد .به همين دليل است
كه آرمانگرايي بخشي از مشروعيت ساختار سياسي محسوب ميشود كه پتانسيل
جامعه براي مقابله با تهديدات را افزايش داد.
مديريت ساختار سياسي نيز بر اساس نشانههاي ديگري از عملگرایی انقالبي انجام
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پذيرفت .امام خميني براي كاهش تضادهاي سياسي و ساختاري نخبگان« ،مفهوم
مصلحت» (صحیفه امام ،ج ،21 .ص  )217را مورد تأكيد قرار داده و بر اساس چنين
رويكردي زمينه براي شكلگيري «مجمع تشخيص مصلحت نظام» فراهم گرديد.
مفهوم مصلحت در فقه سياسي امام خميني ازاینجهت اهميت دارد كه محور اصلي
تصميمگيري ساختار سياسي را بر اساس «ضرورتهاي حفظ نظام سياسي» تبيين
ميكند.
رويكرد عملگرایانه امام خميني با قالبهاي «ساختارگرايي» پيونديافته است.
گزارهاي كه از سوي امام خميني دربارة ضرورت حفظ نظام سياسي بهعنوان اوجب
واجبات مطرح شد را ميتوان نشانهاي ديگر از عملگرایی انقالبي و راهبردي دانست.
شكلگيري ساختار جديد بر اساس نشانههايي از اسالم سياسي در نگرش امام خميني
صرفاً در شرايطي حاصل ميشود كه مبتني بر نشانههايي از انعطافپذيري باشد.
انعطافپذيري را بايد در زمرة عواملي دانست كه زمينة تداوم ساختار سياسي را فراهم
ميكند.
بخش قابلتوجهي از تصميمات سياسي و راهبردي امام خميني مبتني بر
انعطافپذيري براي تقويت و حفظ ساختار سياسي بوده است .پذيرش قطعنامه 598
بر اساس چنين انگارهاي حاصل شد .انعطافپذيري ساختاري بر اساس نشانههايي از
مصلحتگرايي را بايد بهعنوان تالشي هوشمند و مبتني بر حكمت مقابله با تهديدات
از طريق كاهش مطالبات دانست .چنين رويكردي به مفهوم آن است كه تكليفگرايي
بيش از آنكه مبتني بر نشانههايي از ارتدوكس آييني باشد ،بر اساس نشانههايي از
انعطافپذيري راهبردي عملگرایانه حاصل شده است.
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