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چكيده
كنش  الگوي  اساس  بر  و  بوده  منحصربه فرد  ویژگي هاي  داراي  سياسي  انقالب هاي 
رهبران سياسي خود معنا پيدا مي كند. انقالب اسالمي ایران به گونه اي اجتناب ناپذیر با 
اندیشه سياسي و راهبردي امام خميني پيوند یافته است. اندیشه هاي امام خميني شكل 
خاصي از مدل هاي كنش انقالبي را در ساختار سياسي ایران و نظام بين الملل به وجود 
آورد كه بر اساس نشانه هایي از عمل گرایی راهبردي تفسير مي شود. چنين رویكردي به 
معنای آن است كه تحوالت سياسي و كنش انقالبي ایران تحت تأثير آموزه هاي ایشان 
به این دليل روند پيروزي سياسي و گسترش قدرت منطقه اي را پيدا نمود كه بر اساس 

نشانه هایي از عمل گرایی بوده است.
عمل گرایی انقالبي نشانه هایي از كنش سياسي مبتني بر ابتكار عمل جهت كنترل فضاي 
سياسي و اجتماعي را منعكس مي سازد. انقالب اسالمي ایران همانند بسياري از انقالب هاي 
سياسي به مثابه دگرگوني سریع، بنيادین و اثربخش در ساختار داخلي و محيط پيراموني 
محسوب مي شود. تحول انقالبي كه توانست ارزش ها و اسطوره هاي مسلط بر یك جامعه، 
نهادهاي سياسي، ساختار اجتماعي و الگوي كنش راهبردي را تحت تأثير قرار دهد. تغيير 
در نهادها، ارزش ها و فرآیندهاي سياسي در جوامع انقالبي نيازمند رهبراني است كه از 

قابليت الزم براي عمل گرایی تاكتيكي و راهبردي برخوردار باشند.
پرسش اصلي مقاله مبتني بر این گزاره است كه: »الگوي رهبري سياسي امام خميني 
داراي چه ویژگي هایي بوده و چه تأثيري بر فرآیند انقالب اسالمي به جا گذاشته است؟« 
فرضيه مقاله به این موضوع اشاره دارد كه: »رهبري انقالب اسالمي مبتني بر نشانه هایي 
از عمل گرایی راهبردي بوده و زمينه حفظ و تثبيت انقالب اسالمي ایران را به وجود 
آورده است«. در این مقاله از روش شناسي تفسيري استفاده شده و بيانگر آن است كه 
هر یك از پژوهشگران مي توانند الگوي خاصي از كنش انقالبي رهبران سياسي را تفسير 
نمایند. چارچوب نظري مقاله مبتني بر »نهادگرایي مشاركتي رهبران انقالب« بوده كه 

منجر به افزایش ميزان مشروعيت و كارآمدي سياسي رهبران انقالب مي شود.
كارآمدي،  نهادگرایي مشاركتي، مشروعيت سياسي،  انقالبي،  كنش  واژگان كليدي: 

عمل گرایی راهبردي



  82

97
ار 

 به
| 1

5 
ره

ما
 ش

م |
سال

ر ا
ی د

اس
سی

شه 
دی

ه ان
نام

صل
ف

مقدمه
انقالب اسالمي ایران را مي توان بازتاب شرایط محيط اجتماعي، تاریخي، منطقه اي 
از  كه  محيط هایي  در  سياسي  انقالب هاي  مدیریت  و  هدایت  دانست.  بين المللي  و 
رهبران  بود.  خواهد  پرمخاطره  و  دشوار  كاري  برخوردارند،  ژئوپليتيكي  پيچيدگي 
انقالب عموماً از درون مخالفين سياسي دوران »رژیم پيشين« شكل مي گيرند. بخش 
قابل توجهی از مخالفين سياسي ایران مربوط به سال هاي بعد از كودتاي 28 مرداد 
1332 بوده و آنان توانستند روندهاي مقابله با نظام سياسي وابسته به ایاالت متحده 

را شكل دهند.
واقعيت آن است كه پس از كودتاي 1332، نشانه هایي از پرده آهنين به دور حوزه 
سياست ایران كشيده شد. در این دوران تاریخي، كنترل سياسي در ایران به گونه ای 
افزایش یافت كه رهبران مخالف از پيروانشان، مبارزان سياسي از توده مردم و احزاب 
سياسي از پایگاه اجتماعي خود جدا شدند. در این دوران، سياست مبارزة اجتماعي 
كم كم به سياست مهندسي اجتماعي تبدیل شد. شاه این آرامش را نشانة رضایت مردم 
و مشروعيت رژیم خود تلقي مي كرد. در این دوران پویایي هاي مبارزة اجتماعي به 

سياست مهندسي اجتماعي تغيير مي یابد )آبراهاميان، 1391: 554(.
طيف گسترده اي از احزاب، سازمان ها و رهبران سياسي در سال هاي بعد از كودتاي 
28 مرداد 1332 ظهور پيدا كرده اند كه هر یك از آنان داراي نشانه هایي از فرازوفرود 
سياسي بودند. احزاب و مجموعه هاي سياسي همانند حزب توده، نهضت آزادي، جبهة 
ملي و سازمان هاي چریكي درصدد بسيج گروه هاي اجتماعي بودند. در این فرآیند، 
نقاط عطف تاریخي همانند قيام 15 خرداد و مخالفت امام خميني با »كاپيتوالسيون« 
منجر به ارتقاء نقش سياسي ایشان گردید. بسياري از گروه هاي سياسي ایران مواضع 

و الگوهاي كنش سياسي ایشان را مورد ستایش قرار دادند.
كنترل نيروهاي اجتماعي و گروه هاي سياسي ایران توسط سرویس هاي اطالعاتي 
و انتظامي منجر به رادیكاليزه شدن حوزة سياست در ایران گردید. برخي از گروه هاي 
امام  درحالی كه  نمایند،  ایفا  را  انقالبي«  »آوانگارد  نقش  تا  برآمدند  درصدد  سياسي 
خميني نقش سياسي »رهبري جنبش اجتماعي و انقالبي« مردم ایران را عهده دار 
شدند. ویژگي هاي شخصيتي و الگوي كنش سياسي ایشان به گونه ای بود كه از قابليت 
مي توان  را  امر  این  و  بوده  برخوردار  اجتماعي  گروه هاي  همبسته سازي  براي  الزم 
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اصلي ترین نشانة رهبري دانست كه مبتني بر »عمل گرایی انقالبي« بوده است.
اپوزیسيون سال هاي  ایران كه در زمره گروه هاي  از جریان هاي سياسي  بسياري 
قبل از پيروزي انقالب اسالمي قرار داشتند، بر ویژگي هاي شخصيتي و الگوي رفتار 
منحصربه فرد امام خميني تأكيد مي كردند كه نقش ایشان را در فضاي همبسته سازي 
جریان هاي اجتماعي ناراضي برجسته مي ساخت. دراین ارتباط موضوعي به نام »مبارزات 
رهبران مذهبي« در اندیشة سياسي گروه هاي انقالبي ظهور یافت. نهضت آزادي در بيان 

ویژگي هاي شخصيتي و كنش سياسي امام خميني به این موضوع اشاره داشتند كه:
»رهبران شيعه همواره در مبارزه با استبداد و امپریاليسم به یاري ایران شتافته اند. 
در روزهاي انقالب مشروطه، سال هاي بي روح و یأس آور خفقان رضاشاهي و قيام خونين 
خرداد 1342، علما در كنار توده ها بودند. آیت اهلل خميني كه از سال 42 در تبعيد به سر 
مي برد، اكنون مهم ترین چهرة مخالف رژیم است. ما تا جایي كه بتوانيم براي همبسته 
ساختن مخالفان سياسي و رهبران مذهبي به ویژه آیت اهلل خميني تالش خواهيم كرد. 

اگر یكپارچه شویم، این رژیم را سرنگون خواهيم ساخت« )نهضت آزادي، 1351: 2(.
امام  نقش   1332-56 سال هاي  در  ایران  اجتماعي  و  سياسي  تحوالت  روند  در 
خميني به دليل مواضع و الگوي رفتاري كه ایشان داشتند، ارتقاء پيدا كرد. ایشان 
چارچوب نظریه سياسي خود را در سخنراني هاي ایراد شده در نجف در اواخر دهة 
1340 تدوین و با عنوان »والیت فقيه؛ حكومت اسالمي« منتشر نمودند. در این كتاب 
یافت.  پيوند   1340 دهة  در  ایران  اجتماعي  ضرورت هاي  با  شيعه  سياسي  اندیشة 
نشانه هاي عمل گرایی انقالبي در اندیشه و رفتار سياسي امام خميني را مي توان بر 
اساس تفاوت هایي كه در كتاب »كشف اسرار« با »والیت فقيه« تحليل نمود. ایشان از 

سال 1342 به بعد به این موضوع اشاره داشتند كه:
»مهم ترین وظيفة انبياء)ع( برقرار كردن یك نظام عادالنة اجتماعي از طریق اجراي 
قوانين و احكام است. فقهاي عادل اند كه احكام اسالم را اجرا كرده نظامات آن را مستقر 
مي گردانند... اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهدة فقها است، چون حكومت 
اسالم، حكومت قانون است، قانون شناسان و از آن باالتر دین شناسان یعني فقها باید 
متصدي آن باشند...« )امام خمينی، والیت فقيه، 72-70(. فقها باید این افسردگي را 
از خود دور كرده، روش  تبليغات خود را تكميل نموده و تصميم به تشكيل حكومت 
اسالمي بگيرند. اگر توانستيد مردم را بيدار و به مبارزه وادار كنيد و دستگاه  استبداد و 
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استعمار را به لرزه درآورید، وقتی كه موفق شدید دستگاه حاكم جائر را سرنگون كنيد، 
یقيناً از عهدة ادارة حكومت و رهبري توده هاي مردم بر خواهيد آمد )ر.ک: امام خميني، 

والیت فقيه، ص 157-158(.
اندیشة سياسي و الگوي كنش مبارزاتي امام خميني به گونة تدریجي تكامل پيدا 
كرد. ایشان توانستند به گونة تدریجي، گروه هاي اجتماعي را با خود هماهنگ سازند. 
مفاهيمي كه ایشان براي بسيج گروه هاي اجتماعي به كار گرفتند با نشانه هاي »تبليغ 
آگاهانه« پيوند داشته است. آبراهاميان به این موضوع اشاره دارد كه آیت اهلل خميني 
از لحاظ نظریة سياسي و استراتژي مردم گرایي مذهبي خود، الگوي ابتكاري و نوآورانه 
را در الگوي كنش رقابت هاي سياسي و هدایت گروه هاي اجتماعي را شكل داده و به 

كار گرفتند )آبراهاميان، 1391: 591(.

1. عمل گرايی انقالبي و راهبردي در انديشه و الگوي رفتاري امام خميني 
در نگرش برخي از نظریه پردازان انقالب و تحول سياسي همانند »هاگوپيان«، تحوالت 
تحول  كه  مي شود  محسوب  طوالني  و  بحران ساز  عميق،  فرآیندي  منزلة  به  انقالبي 
همه جانبه در یك یا چندالیه از جامعة سياسي را شكل مي دهد. مدل رهبري عمل گرایی 
انقالبي امام خميني توانست اثر و موجودیت خود را بر ساختارهاي ناشي از انقالب و 
نظام اجتماعي ایجاد نماید. بسياري از نشانه هاي رهبري عمل گرایی انقالبي را مي توان 
ایران مشاهده كرد. مدیریت و رهبري  در ماهيت و فرآیندهاي نظام سياسي جدید 
انقالب اسالمي ایران به گونه ای شكل گرفت كه بنيان هاي مذهبي را عامل همبستگي 
اجتماعي ساخت و آن را متمایز از شكل بندي هاي تحول انقالبي نمود. چنين رویكردي 
با آنچه را كه هاگوپيان در مورد نظم سياسي تحوالت انقالبي بيان مي دارد، هماهنگي 

.)Hagopian, 1974: 1( دارد
در اندیشة سياسي امام خميني ، انقالب اسالمي ایران به دليل ریشه هاي تاریخي، 
نيروهاي اجتماعي و مشخصة مبارزاتي رهبران سياسي آن، سرآمد سایر انقالب ها است. 
بر اساس چنين نگرشي، انقالب ایران، هدیة خداوند و لطفي از عالم غيب است كه به 
ملت ستم كشيده و چپاول  شدة ایراني ارزاني شده است. واقعيت هاي ارائه شده از سوي 
نظریه پردازان انقالب، تجربه و نشانگان انقالب اسالمي، ماهيت متفاوت و متمایز آن 
نسبت به سایر انقالب ها را منعكس مي سازد. تا دهة 1970، تمامي انقالب هاي شكل 
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گرفته در كشورهاي پيراموني، داراي ایدئولوژي سوسياليستي و یا ليبراليستي بوده اند. 
انقالب ایران به لحاظ ایدئولوژي، رهبري و استراتژي متمایز از سایر انقالب ها بوده و 
مشروعيت خود را بر اساس آموزه هایي به دست آورد كه در اندیشة سياسي امام خميني 

انعكاس داشته است.
»مدل انقالب اسالمي ایران داراي ویژگي هاي خاص خود است. این انقالب، باب جدید از 
تحوالت انقالبي غيرسوسياليستي و غيرليبرالي را ترسيم نمود. رهبر آن گام هاي بلندي برداشت 
تا كشور خود را به عنوان مدل سوم بين المللي انقالب متمایز از سایر بلوک هاي قدرتمند نظام 
جهاني منعكس سازد. انقالب ایران اولين انقالب معنوي و ضدمادي گرایي عصر حاضر بوده و 
 براي دستيابي به اهداف خود، مدینة فاضلة اسالمي را ارائه داد. ایران تنها كشور انقالبي سال هاي

80-1975 بود كه سطحي مساوي از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار 
خود نمایان مي ساخت« )احتشامي، 1378: 199(.

اولين ویژگي عمل گرایی انقالبي در رهبري امام خميني را باید پيوند ایدئولوژي اسالمي 
با جنبش  اجتماعي ایران دانست. ایجاد رابطه بين مذهب، كنش گروه هاي اجتماعي، ارادة 
خداوند متعال و تحوالت سياسي در ایران را مي توان در قالب نشانگان »هستي شناسي 
انقالب اسالمي« دانست؛ انقالبي كه در اندیشة رهبران آن با آزادي پيوند مي یابد. آزادي 
آرماني است كه صرفاً با خواست خداوند تحقق مي یابد. بر اساس چنين نگرشي، انقالب 
ایران تجلي عدالت و قانون الهي خواهد بود كه با نشانه هایي از روحية قوي ضد استعماري 
پيوندیافته است. روندي كه توانست زمينه هاي الزم براي شكل گيري الگوي عدم تعهد 

انقالبي را در قالب نظریة »نه شرقي و نه غربي« شكل دهد.
قالب  در  اجتماعي  گروه هاي  بسيج  در  باید  را  انقالبي  عمل گرایی  ویژگي  دومين 
جنبش مردم گرایانه اي دانست كه با ایدئولوژي مذهبي پيوندیافته و زمينة الزم براي 
شكل گيري نشانه هایي همانند ایثار و ازخودگذشتگي را فراهم مي آورد. الگویي كه توانست 
زیرساخت هاي الزم براي حفاظت از انقالب ایران درروند تثبيت جمهوري اسالمي و مقابله 
با تهاجم خارجي درروند دفاع مقدس را فراهم سازد. چنين الگویي، بخش هایي از واقعيت 
كنش سياسي رهبري انقالب براي بسيج گروه هاي اجتماعي محسوب مي شد. روندي كه 

توانست آثار خود را در حوزة اجتماعي و بين المللي به جا گذارد.
سومين ویژگي عمل گرایی انقالبي در گفتمان امام خميني قابل درک است؛ گفتماني 
كه توانست اسالم سياسي را به عنوان دال مركزي تحوالت سياسي و اجتماعي ایران 
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منعكس سازد. چنين رویكردي را مي توان به عنوان بخشي از نشانه ها و سازوكارهایي 
دانست كه زیرساخت هاي اجتماعي انقالب سياسي را شكل مي دهد. در این فرآیند، 
نشانه هایي از آگاهي سياسي در حوزة اجتماعي به وجود آمده كه با ضرورت هاي اسالم 
سياسي هماهنگي پيدا مي كند. تحقق این امر را مي توان در فضایي مشاهده نمود كه 

زمينه هاي نهادسازي انقالبي را به وجود مي آورد.
با  كه  است  نهادهایي  نيازمند  نظام سياسي جدید  تثبيت  و  تأسيس  به طوركلی 
ضرورت هاي ایدئولوژیك و راهبردي یك انقالب پيوند مي یابد. چنين فرآیندي، بخشي 
براي  الزم  زمينة  كه  مي شود  محسوب  جدید  سياسي  سامان  ظهور  واقعيت هاي  از 
ایجاد  فرآیندي  به این ترتيب،  امكان پذیر مي سازد.  را  اجتماعي  و  مشروعيت سياسي 
شد كه موج هاي اجتماعي انقالب با ایدئولوژي سياسي پيوند یافت. نهادهاي انقالب 
نماید. چنين  اهداف سياسي كشور هدایت  را در جهت  اجتماعي  توانست موج هاي 

فرآیندي زمينة تداوم انقالب اسالمي براي چهار دهه را به وجود آورده است.

2. گفتمان اسالم سياسي و عمل گرايی انقالبي امام خميني 
گفتمان اسالم سياسي محور اصلي كنش انقالبي و صدور انقالب در اندیشة راهبردي 
امام خميني را داشته است. چنين گفتماني به مفهوم گذار از شكل بندي و ساختار 
قدرت محور سياست جهاني محسوب مي شد. اندیشة امام در دوران انقالب معطوف 
به مبارزة سياسي براي تغيير ساختار حكومت در ایران بود. تسخير سفارت آمریكا در 
سال 1358 توسط دانشجویان مسلمان پيرو خط امام را مي توان اولين نشانة اسالم 

سياسي براي مقابله با تهدیدات قدرت هاي بزرگ به ویژه ایاالت متحده تلقي مي شود.
تسخير سفارت آمریكا با قواعد »اقدام پيشگيرانه« در حقوق بين الملل هماهنگي 
داشته و زمينة واكنش نسبت به اقدام مداخله جویانة آمریكا در روند كودتاي 28 مرداد 
1332 محسوب مي شود. ازآنجایی كه كودتاي نظامي عليه دولت مصدق توسط سفارت 
مداخله جویانة جدید  اقدامات  انجام  احتمال  بنابراین  شد،  سازماندهي  ایاالت متحده 
عليه دولت انقالبي ایران نيز وجود داشت. به همين دليل است كه انقالب ایران را 
مي توان به عنوان نمادي از فرآیند مقابله با نظام سلطه دانست كه براي خود در سياست 

جهاني آزادي عمل كنش مداخله گرایانه قائل بوده است.
گفتمان بر اساس قالب هاي اندیشه اي و انگارة سياسي رهبران و در پيوند با جامعه 
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شكل مي گيرد. هر گفتمان مبتني بر ارزش ها، باورها و قالب هاي ساختار معنایي است 
كه در یك دوران خاص زماني ظهور یافته و در دوران هاي آینده با تغييراتي همراه 
خواهد شد. گفتمان سياسي امام خميني را مي توان بر اساس مفاهيم، دال هاي شناور 
و مركزي، قالب هاي معنایي و مدلول هایي تبيين نمود كه زیرساخت هاي الزم براي 
رهبري با مدل عمل گرایی انقالبي را امكان پذیر مي سازد. قالب هاي معنایي هر گفتمان 
بر اساس نگرش »دیوید هورات« داراي ماهيت اجتماعي بوده كه با انگاره هاي كنش 

رهبران پيوند مي یابد )هورات، 1378: 195(.

2-1. نقد استبداد سياسي حكومت پهلوي در عمل گرايی راهبردي امام خميني 
گفتمان اسالم سياسي امام خميني با نشانه هاي عمل گرایی انقالبي پيوند یافته است. 
ظهور گفتمان امام واكنشي نسبت به گفتمان پهلویسم بود. گفتماني كه نشانه هاي 
آن را مي توان در جشن هاي 2500 سالة شاهنشاهي و تغيير تاریخ هجري شمسي به 
شاهنشاهي مشاهده كرد. برخي از تحليلگران تحوالت سياسي ایران به این موضوع 
اشاره دارند كه در سال 1355 گفتمان پهلویسم در اوج به نظر مي رسيد، گفتمان هاي 

مخالف همگي به حاشيه رانده شده بودند و صداي مخالفتي برنمی خاست.
گروه هاي سياسي ليبرال همانند گروه هاي ماركسيستي از جمله حزب توده كم وبيش 
از یادها رفته بودند. گروه هاي ليبرال در ساختار اجتماعي ایران، نقش حاشيه اي ایفا 
مي كردند. كنش سياسي آنان محدود و مبتني بر تالش براي ارتقاء آزادي هاي سياسي 
و اجتماعي بوده است. سرنوشت رهبران گروه هاي ماركسيستي پرمخاطره تر و همراه با 
ابهام بود. در چنين شرایط و فضایي اعضاي اصلي و رهبران این حزب بيشتر در اروپاي 
بيانيه هاي حزبي هر  انتشار محدود مجله ها و  با  بودند و  شرقي و شوروي سرگردان 
چند وقت یك بار حضور خود را اعالم مي كردند. برخي نيز با امضاي توبه نامه از خوان 

پهلویسم بهره مند شدند و به خيل طرفداران رژیم پيوستند.
سرنوشت رهبران سياسي ليبرال و ماركسيستي در ایران مبهم و حاشيه  اي تر مي شد. 
در چنين شرایطي گفتمان اسالم سياسي با نشانه هاي جنبش اجتماعي پيوند داشت. 
جنبش اجتماعي انقالب ایران بيش از آنكه داراي رویكرد ليبرالي ماركسيستي باشد، با 
قالب هاي ایدئولوژیك انقالب اسالمي پيوند خورد. طرح موضوع اسالم سياسي را باید گذار 
از اندیشة ماركسيسم به عنوان علم انقالب دانست. ایدئولوژي اسالمي با جنبش اجتماعي 
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ایران پيوند خورد، درحالی كه بسياري از هواداران و اعضاي فعال حزب نيز در زندان به سر 
مي بردند و برخي نيز به دنياي امن ادبيات و هنر پناه آورده و چراغ ماركسيسم را در حلقة 

روشنفكران و ادیبان روشن نگاه مي داشتند )حسيني زاده، 1389: 239(.
واقعيت هاي كنش سياسي امام خميني بيانگر نشانه هایي از گفتمان سازي براي 
بسيج نيروهاي اجتماعي در ایران بوده است. اصلي ترین ویژگي انقالب ایران و تمایز آن 
با سایر انقالب هاي دهة 1970 را باید در تاكتيك كنش انقالبي دانست كه ميشل فوكو 
از آن به عنوان اولين انقالب پست مدرنيستي جهان یاد مي كند. ادبيات، الگوي رفتاري 
رهبران، سازوكارهاي كنش گروه هاي اجتماعي و تاكتيك هاي مرحله اي انقالب ایران 
به گونة مشهودي با تمامي انقالب هاي دهة 1970 متمایز به نظر مي رسيد. گفتمان 
انقالبي امام ماهيت عمل گرایانه داشت و بر این اساس توانست هزینه هاي انقالب ایران 

را به گونة قابل توجهي كاهش دهد.
در سال هاي دهة 1350 گفتمان چپ نزد سرویس هاي امنيتي ایران به ویژه ساواک 
از اعتبار ویژه اي برخوردار بود. آن سال ها در كشمكش هاي گفتماني ایران از حزب 
توده كه شاه زماني به شدت از آن وحشت داشت، خبري نبود و مدت ها طول كشيد 
بازگردند.  به عرصة سياست  توده اي  انقالب، ماركسيست هاي كهنه كار  پيروزي  با  تا 
در چنين شرایطي ادارة امور سياسي و تحوالت اجتماعي ایران نيازمند رهبري بود 
كه از الگوهاي مدیریت انقالب اجتماعي برخوردار بوده و در این فرآیند، زمينة پيوند 
نقد  و  ضدحكومتي  مقابلة  ضرورت هاي  ایدئولوژیك،  قالب هاي  هنجاري،  مؤلفه هاي 
الگوهاي رفتار بين المللي در برخورد با جامعة ایراني را فراهم مي ساخت. در چنين 
شرایط و فرآیندي بود كه ایدئولوژي عمل گرایی انقالبي به منزلة توليد گفتماني بود 
كه نظام اجتماعي، ایدئولوژي سياسي و الگوي كنش گروه هاي اجتماعي را با یكدیگر 

پيوند مي داد.

2-2. گفتمان مبارزه در عمل گرايی انقالبي و راهبردي امام خميني 
محور اصلي گفتمان امام خميني در روند گسترش انقالب اسالمي را باید بر اساس 
نشانه هایي از مبارزة اجتماعي دانست. گروه هاي اجتماعي با پایگاه طبقاتي و الگوي 
از كنش سياسي بوده اند. ویژگي اصلي  الگوهاي متفاوتي  رفتاري خاص خود داراي 
گفتمان عمل گرایی راهبردي امام خميني را مي توان بر اساس بسيج نيروهاي اجتماعي 
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و كنش غيرخشونت آميز دانست. تاكنون دربارة هدایت فرآیند انقالب غيرخشونت آميز 
فوكو،  همانند  محدودي  افراد  درحالی كه  است،  شده  نوشته  زیادي  مطالب  گاندي 
واقعيت هاي كنش تاكتيكي امام را در قالب »انقالب پست مدرنيستي« و »روح جهان 

بي روح« تبيين نموده اند.
انقالبي و راهبردي امام را مي توان تهييج  ویژگي گفتمان مبارزه در عمل گرایی 
گروه هاي اجتماعي براي مقاومت مدني در برابر استيالي حكومت شاه دانست. امام 
خميني با اعالميه ها و سخنراني هاي پرشور و پي درپي، مردم را به مبارزه تا سرنگوني 
راضي  اسالمي  حكومت  برقراري  و  رژیم  نابودي  از  كمتر  به  و  مي كرد  تهييج  رژیم 
نمي شد. شبكه اي گسترده از روحانيون و هيئت های مذهبي، پخش و توزیع اعالميه ها 
و نوار سخنراني هاي وي را در سراسر كشور بر عهده داشتند. سرعت انتقال پيام و 

تشكيالت منظم یاران امام بسياري از ناظران را متعجب ساخته بود.
امام برخالف دیگر مخالفان و حتي مراجع وقت، از همان ابتدا منشأ همة مشكل ها 
و فسادهاي دولت و كشتارها را شخص شاه دانست )ر.ک: صحيفه امام، ج. 3، ص 261(؛ 
و پس از نوزدهم دی ماه از همگان خواست تا به آن ها كه دم از چارچوب قانون اساسي 
مي زنند، تذكر اكيد دهند كه با این كلمه صحه بر رژیم سلطنتي فاسد موجود نگذارند 
كه تا این دودمان فاسد بر مقدرات كشور حكومت مي كنند، نه از آزادي و استقالل 
امام، ج. 5، ص 139(.  كشور خبري است و نه مردم روي سعادت مي بينند )صحيفه 
راهبرد  از  را مي توان بخشي  الگوي كنش غيرخشونت آميز  با  انقالب  فرآیند  هدایت 

عمل گرایانه امام خميني در روند پيروزي انقالب اسالمي دانست.
تهييج گروه هاي اجتماعي بر اساس آموزه هاي اسالمي انجام گرفت. گفتمان اسالم 
انقالبي مي توانست زمينه هاي بسيج نيروهاي اجتماعي براي كنش انقالبي را به وجود 
آورد. اگرچه طيف گسترده اي از گروه هاي سياسي مخالف رژیم شاه وجود داشتند، اما 
جامعة ایران بر اساس ادبيات دیني خود نسبت به الگوي رفتاري امام خميني نگرش 
مثبت و سازنده اي اتخاذ نمود. امام خميني از آن پس آشكارا از حكومت اسالمي سخن 
گفت و از همة جناح ها خواست كه برنامة خود را بر اسالم و حكومت اسالمي متكي 
كنند )صحيفه امام، ج. 3، ص 324-323( و حمله هاي خود را به شخص شاه و اقدام هاي 
ضد اسالمي او متوجه سازند. ایشان همچنين به پيروان خود نوید داد كه رژیم شاه 

آخرین نفس هاي خود را مي كشد.
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3. قطبي سازي نظام اجتماعي در برابر رژيم پيشين
یكي از نشانه هاي اصلي عمل گرایی انقالبي و راهبردي امام خميني را مي توان قطبي سازي 
نظام اجتماعي و دولت دانست. نظریه پردازان انقالب به این موضوع اشاره دارند كه رهبران 
انقالب هاي سياسي موفق عموماً از سازوكارهاي مربوط به قطبي سازي استفاده مي كنند. 
هانتينگتون به این موضوع اشاره دارد كه انقالب ها پدیده هاي كميابي هستند. انقالب مانند 
دیگر شكل هاي خشونت و نااستواري سياسي در جوامعي رخ مي دهد كه نوعي تحول 
اجتماعي و اقتصادي را تجربه كرده باشند. هدف یك انقالبي دوقطبي كردن سياست است 
و از همين رو او مي كوشد از طریق یك خط فاصل ميان نيروهاي حامي توسعه و نيروهاي 
ارتجاع، آن ها را در دو قطب متفاوت تركيب كند. او مي كوشد شكاف ها را انباشته كند و به 

انعطاف ناپذیري در سياست دامن مي زند )هانتينگتون، 1370: 498(.

3-1. راهبرد كنش غيرخشونت آميز و نافرماني مدني
بهره گيري از الگوهایي همانند كنش غيرخشونت آميز و نافرماني مدني از سوي امام 
خميني زمينة الزم براي ظهور شرایطي را به وجود آورد كه منجر به گسترش موج 
جنبش انقالبي در ایران گردید. سازوكارهاي مربوط به كنش غيرخشونت آميز منجر به 
كاهش هزینه هاي مشاركت سياسي جامعه در فرآیند اعتراض نسبت به رژیم پيشين 
شد. نظریه پردازاني همانند چالمرز جانسون به این موضوع اشاره دارند كه بهره گيري 
رهبران انقالب از سازوكارهاي كم هزینه همانند جنبش هاي غيرخشونت آميز، منجر 
به افزایش مشاركت مي شود. تهييج گروه هاي اجتماعي بر اساس آموزه هاي اسالمي و 
قالب هاي آرماني شكل گرفت. مفاهيم به كارگرفته شده از سوي امام معطوف به تهييج 
فرآیندي  چنين  است.  بوده  انقالبي  و  آرماني  ذهنيت  اساس  بر  اجتماعي  گروه هاي 
توانست زمينة افزایش مشاركت گروه هاي اجتماعي در روند مقابله با مشروعيت رژیم 

پيشين را فراهم سازد.
این امر زیرساخت هاي قطبي شدن ساخت سياسي و اجتماعي را به وجود آورد. 
فرآیند قطبي سازي را مي توان در استراتژي انقالب مشاهده كرد. قطبي سازي به موازات 
كنش غيرخشونت آميز نتایج و مطلوبيت هاي فراگيري براي انقالب سياسي ایران به جا 
گذاشت. نشانه هاي قطبي سازي بر اساس نافرماني مدني و تظاهرات مسالمت آميز انجام 
گرفت. در بسياري از راهپيمایي هاي بزرگ كه در نظم و آرامشي كامل برگزار شد، 
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براي نخستين بار در سطحي گسترده، شعارهایي مبني بر خواست جمهوري اسالمي، 
رهبري امام خميني و در ضدیت با رژیم و شخص شاه مطرح شد.

3-2. آرمان گرايی عدالت محور در بسيج اجتماعي
روند قطبي سازي زمينه هاي الزم براي افزایش تضادهاي جامعه و نظام سياسي را 
امكان پذیر مي ساخت. قطبي سازي زماني به نتيجة مطلوب منجر مي شد كه روند تظاهرات 
مسالمت آميز براي مقابلة سياسي با حكومت افزایش یافت. در این شرایط 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 قطبي سازي جامعه در راستاي متمایزسازي انقالب از ساختار رژیم 

پيشين بهره گرفتند.
رویكرد امام خميني براي بسيج گروه هاي اجتماعي بر اساس ادبياتي اميدبخش 
شكل گرفت. ایشان به این موضوع اشاره داشتند كه: »به اميد خدا پيروزي و سرافرازي 
نزدیك است... تظاهرات كوبنده براي رسيدن به هدف اسالمي، عبادتي است كه روزها 
و یا ماه ها را در آن اثري نيست، چراكه هدف، نجات ملت، اجراي عدالت اسالمي و 
برقراري حكومت الهي بر پایة محكم عدل است... و هر نغمه اي كه مخالف آن است- از 
هر حلقومي بيرون آید- شيطاني و به نفع ستمكاران حاكم و به ضرر اسالم و ميهن 
است؛ و به حرف هاي فریبندة شاه دولت و طرفداران اندک آنان گوش ندهيد كه جز 
براي به دست آوردن فرصت شيطاني چيزی نيست... ما پس از رفتن پایگاه ظلم به 
بركت احكام مترقي اسالم، برنامة اساسي خود را اعالم مي نمایيم و در آن وقت خواهند 
دید كه آنچه خائنين به اسالم نسبت داده اند- چه در موضوع حقوق اجتماعي زنان و 
چه حقوق اقليت هاي مذهبي و چه سایر مسائل- جز تهمتي ناجوانمردانه چيزي نبوده 

است« )امام خميني، صحيفه امام، ج. 3: 455-457(.

4. گسترش جنبش اجتماعي و راديكاليزه سازي تحول انقالبي
هدایت جنبش اجتماعي بر اساس الگوي كنش غيرخشونت آميز در روند انقالب 
اسالمي ایران به این دليل حاصل شد كه رابطة بين جامعه و امام به عنوان رهبر انقالب 
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بر اساس اعتماد و الگوي مراد و مریدي شكل گرفته بود. نظام سياسي درصدد بود تا 
زمينة كنترل فرآیند انقالبي را حاصل نماید. در این فرآیند، شاه هم زمان با اعالم دولت 
نظامي، در یك نطق تلویزیوني به فساد ساختار سياسي اعتراف كرد و تعهد نمود از 
تكرار خطاهاي گذشته بپرهيزد و بعد از برقراري نظم، انتخابات آزاد را برگزار نماید. او 

این جملة مشهور خود را گفت كه »من نيز پيام انقالب شما را شنيدم«.

4-1. عدم انعطاف پذيري در برابر اصالحات شكلي رژيم پيشين
یكي از ویژگي هاي اصلي رهبري امام خميني كه باید در قاطعيت و عدم انعطاف پذیري 
مشاهده نمود. چنين انگاره اي توانست زمينه هاي الزم براي افزایش مشروعيت سياسي 
رهبري را در فرآیند تحول انقالبي ایجاد كند. ازآنجایی كه انقالب هاي سياسي پدیده اي 
به  انقالب هایي  چنين  زماني  طبعاً  مي باشند،  اجتماعي  نظام هاي  در  كمياب  و  نادر 
پيروزي مي رسد كه شرایط عيني و ذهني وجود داشته باشد. هرگاه در فرآیند تحول 
انقالبي نشانه هایي از نقش یابي رهبري قاطع وجود داشته باشد، زمينه براي انسجام 

كنش الگویي به وجود مي آید.
نطق و لحن ملتمسانه شاه، نشان از بحران عميق دولت پهلوي داشت و رقيبان را 
به تشدید مبارزه براي نابودي آن تشویق كرد. امام خميني نيز در پاسخ به سخنان شاه، 
تشكيل دولت نظامي و نطق شاه را توسل به سرنيزه و فریب براي بقاء دانست و به 
ضرب المثل مشهور فارسي استناد كرد كه »توبه گرگ مرگ است« )صحيفه امام، ج. 3، 
ص 391(؛ و تأكيد كرد كه جنایت هاي شاه  راه را بر هرگونه سازشي با وي بسته است. 
امام همچنين در اعالميه اي كه به مناسبت تشكيل دولت نظامي صادر كرد، اهداف 
مبارزه را سرنگوني رژیم شاهنشاهي و به پا داشتن حكومت جمهوري اسالمي مبتني بر 
ضوابط اسالم و متكي به آراي ملت اعالم كرد و وعده هاي اخير رژیم را خدعه دانست 

)امام خميني، صحيفه امام، ج. 4: 349-350(.
نشانه هایي  بر  مبتني  ایران  انقالبي  تحول  روند  در  خميني  امام  رفتاري  الگوي 
همانند گسترش تضادهاي جامعه و حكومت شاه بوده است. تغيير حكومت و تأسيس 
امام  نگرش  در  انقالب سياسي  از گفتمان  به عنوان بخشي  را مي توان  اسالمي  نظام 
خميني دانست. گفتمان اسالم سياسي فقاهتي به رهبري امام در منازعه هاي سال هاي 
1356-1357 گوي سبقت را از دیگران ربود و به گفتمان برتر تبدیل شد. گفتمان هاي 
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براي موفقيت در دوره هاي بي قراري و منازعه هاي گفتماني نيازمند عام گرایي، ابزارهاي 
قدرت، اعتبار و قابليت دسترسي هستند. در این دوره با سياسي شدن گفتمان مذهبي 
سنتي، قدرِت پشِت گفتمان اسالم سياسي فقاهتي و اعتبار و قابليت دسترسي آن 
افزایش یافت و در مرحله بعد این گفتمان با عام گرایي و استعاري شدن دامنه نفوذ 
خود را گسترش داد و از رقيبان پيشي گرفت. این قسمت به بررسي این فرآیندها 

اختصاص دارد )حسيني زاده، 1389: 254(.
روند رادیكاليزه شدن سياست و جنبش اجتماعي ایران را مي توان انعكاس ضرورت هاي 
تحول انقالبي دانست. به هر ميزان كه فرآیند تحول جنبش اجتماعي و سياسي در ایران 
رادیكاليزه مي شد، به همان ميزان زمينه براي گرایش به ساختار اسالمي در دوران بعد 
از تحول انقالبي نيز افزایش پيدا مي كرد. روند جدید نشان مي دهد كه امام خميني 
از شرایط اجتماعي ایجادشده بهره گرفته و زمينة تغيير الگوي كنش و شكل بندي 
گفتماني را به وجود آوردند. تا اوایل دهة 50 بيشتر مراجع و روحانيان و به طوركلی 
گفتمان سنتي حاكم بر حوزه ها، از نابودي نظام سلطنتي و برقراري حكومت اسالمي 
سخن نمي گفتند، آنچه خواسته اصلي آنان را تشكيل مي داد، در چارچوب قانون اساسي 

موجود امكان پذیر مي نمود.

4-2. اسالمي شدن جنبش و راديكاليزه شدن مطالبات سياسي ايران
الگوي رفتار سياسي امام خميني معطوف به مخاطب قرار دادن گروه هاي اجتماعي 
بوده است. ایشان هرگونه تحول بنيادین در كشور را بر اساس نقش جامعه امكان پذیر 
دانسته و از سازوكارهاي بسيج اجتماعي در دوران هاي مختلف مدیریت انقالب بهره 
ایران، زمينه براي  انقالب اسالمي  گرفته است. در دوران تحول اجتماعي و سياسي 
رادیكاليزه شدن مطالبات سياسي از طریق پيگيري نظام سياسي مذهب پایه حاصل 
گردید. رویكردي كه با اندیشة بسياري از فقهاي شيعه در قالب معادله »دین و دولت در 
ایران« هماهنگي داشته است. حامد الگار چنين فرآیندي را بر اساس ذهنيت تاریخي 
نهاد دیني و رهبران دیني و پيوند آن با گروه هاي اجتماعي در ایران تبيين كرده است 

)الگار، 1355: 73(.
و  انقالبي  عمل گرایی  قالب  در  خميني  امام  رهبري  اصلي  ویژگي هاي  از  یكي 
راهبردي را باید تبدیل گفتمان سنتي اسالم به اسالم سياسي دانست. چنين فرآیندي 
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در روند گسترش جنبش اجتماعي و كنش غيرخشونت آميز جامعة ایراني تحقق پيدا 
كرد. در این فرآیند، بين مذهب و سياست پيوندي مستحكم برقرار گردید و اسالم 
سياسي تنها مذهب راستين و حقيقي تلقي شد و حكومت اسالمي به خواسته عاِم 
موقعيت  توانستند  اجتماعي حاشيه اي  شده  نيروهاي  تبدیل گردید.  جامعة مذهبي 
خود را بازتوليد كنند. طرد، تحقير، سركوب و به حاشيه راندن ارزش ها و باورهاي 
مذهبي سنتي در سياسي شدن گفتمان سنتي و منحل شدن آن در اسالم سياسي 

فقاهتي بسيار تأثيرگذار بود.
روند انقالب اجتماعي با نشانه هاي كنش غيرخشونت آميز را مي توان واكنشي مدني 
نسبت به الگوي رفتاري و پارادایم هاي سياست اجتماعي حكومت شاه دانست. از سال 
اقتصادي  و  اجتماعي  كار سياست  دستور  در  نوسازي  از  نشانه هایي  به  بعد،   1342
ایران قرار گرفت. نوسازي بر اساس مدل مسلط بر نشانه هایي از سكوالریسم، شهری 
شدن و صنعتي  شدن تأكيد داشت. چنين نشانه هایي به  منزلة بي اعتنایي مسئوالن 
ابتذال و فساد در سطح جامعه، جشن هاي  به ارزش هاي دیني و اخالقي، گسترش 

پرهزینه كه در چارچوب گفتمان مذهبي مبتذل مي نمود.
رادیكاليزه شدن سياست و جنبش اجتماعي ایران اعتراضي به الگوهاي رفتاري گذشته 
حكومت شاه تلقي مي شد. اگرچه نظام سياسي پهلوي توانست با گروه هاي مسلح مقابله 
نماید، اما نيروهاي اجتماعي حاشيه ای شده به عنوان اصلي ترین پشتوانه انقالب اسالمي 
بود  الگوهایي  و  رفتاري  با سنت هاي  مقابله  امام خميني در  ادبيات  محسوب مي شد. 
كه توسط حكومت شاه در دهة 1340 و 1350 مورد استفاده قرار مي گرفت. برگزاري 
مراسمي چون جشن هنر شيراز كه مغایر با ارزش ها و قاعده هاي پذیرفته شدة جامعة 
ایراني تلقي مي شد، لغو تقویم مذهبي و جایگزیني تقویم شاهنشاهي كه روحانيان آن را 
نماد زرتشتي گري به شمار مي آوردند. تمام فرآیندهاي یادشده در فضاي جنبش اجتماعي 
سال هاي 57-1356 زمينة مشروعيت یابي رهبري امام خميني و رادیكاليزه شدن سياست 

را به وجود آورد.

4-3. معنويت و مفاهيم آرماني در گذار ساختاري
یكي از دالیل اصلي بسيج گروه هاي اجتماعي در ایران را مي توان بر اساس مفاهيم 
و قالب هاي آرماني دانست كه در ذهنيت و اندیشة سياسي جامعة ایراني نهادینه شده 
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است. قالب هاي آرماني و انگاره هایي كه در زیرساخت هاي اندیشة سياسي شيعه در 
بسيج  گسترش  زمينة  كه  بود  مفاهيمي  زمرة  در  دارد،  قرار  عدالت  و  امامت  قالب 
پيوند  بيانگر  امر  این  آورد.  وجود  به  را  آنان  انتظارات  افزایش  و  اجتماعي  نيروهاي 
نشانه هایي از خاص گرایي اسالم سياسي با عام گرایي جنبش اجتماعي ایران منجر به 

تشدید فرآیند تحول انقالبي گردید.
گفتماني ظهور پيدا كرد كه قالب هاي آرماني را بر اساس نيازهاي آینده جامعه 
چارچوب  در  و  تدریجي  به گونه اي  ایران  اسالمي  انقالب  گفتمان  مي كرد.  تفسير 
بازنمایي انتظارات نهفته و سركوب شده حاصل شد. گفتمان جدید مبتني بر مفاهيمي 
ادبيات و  این موضوع اشاره دارد كه  به  بود. فوكو  همانند عدالت، آزادي و معنویت 
مفاهيم به  كار گرفته شده از سوي امام به منزله زایش روحي نو در جهاني بي روح و 
درمان دردهاي بشریت مدرن و اميدي در جهاني پر از نوميدي به نظر مي رسيد. در 
این چشم انداز فرا مدرن، معنویت با عقالنيت درمي آميخت و گونه اي نوین از حكومت 
پایه ریزي مي گردید كه در آن راهي براي معنویت در سياست گشوده مي شد و افقي 

جدید را فراروي جهان مدرِن رها شده از معنویت قرار مي داد )فوكو، 1379: 61(.
الگوي رهبري امام خميني نه تنها زمينة بسيج گروه هاي اجتماعي در ایران را به وجود 
آورد، بلكه براي بسياري از نظریه پردازان غربي به عنوان الگوي جدید كنش اجتماعي بر اساس 
آموزه هاي معنوي محسوب مي شد. پيگيري عدالت بر اساس قالب هاي مفهومي، ارزشي و 
هنجاري انقالب ایران بخشي از واقعيت هاي جنبش اجتماعي ایران محسوب مي شد كه 
به گونة تدریجي تحول پيدا مي كرد. روندي جدید ایجاد شد كه رابطة بين »معنویت و 
سياست« را مستحكم  مي كرد. چنين انگاره هایي با تجربه هاي انقالب هاي سياسي جهان 

غرب كه مبتني بر خشونت بود، تمایز همه جانبه اي داشته است )فوكو، 1377: 28(.

5. آرمان شهر انقالبي و استقرار نظام سياسي
استقرار ساختار جدید بدون توجه به نشانه هاي كنش آرماني حاصل نمي شود. كنش 
آرماني انعكاس انتظارات نهفته و سازمان یافته اي است كه در دوران بسيج اجتماعي 
شكل مي گيرد. پيوند نشانه هاي بسيج اجتماعي با مؤلفه هاي آرماني، زمينة شكل گيري 
به  نسبت  خميني  امام  كه  فرآیندي  مي سازد.  اجتناب ناپذیر  را  انقالبي  آرمان شهر 
روندهاي ظهور و اثربخشي چنين فرآیندي واقف بوده و توانست رابطة معناداري بين 
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الگوي كنش اجتماعي و ضرورت هاي شكل گيري ساختار جدید را فراهم سازد.

5-1. موعودگرايي و نهادينه سازي اسالم سياسي
تحقق اهداف و آرمان هاي انقالبي در هر كشوري داراي ریشه هاي تاریخي است. یكي 
از نشانه هاي مفهومي و معنایي نهادینه شده در ساختار و فرهنگ اجتماعي ایران را 
باید در قالب موعودگرایي تحليل نمود. موعودگرایي با نشانه هایي از انتظار براي عدالت 
پيوند پيدا مي كند. ادبيات سياسي امام خميني توانست انگاره هاي ذهني نهفته در 
هنجارهاي اجتماعي جامعة ایران را بازتوليد نماید. آرمان شهری كه مبتني بر عدالت و 
حقوق الیه هاي مختلف اجتماعي باشد، مي تواند زمينة استقرار و تثبيت نظام سياسي 

جدید را به وجود آورد.
هرگاه شرایط عمومي براي تغيير نظام سياسي و رژیم پيشين به وجود مي  آید، 
رهبران انقالب درصدد سازماندهي ساختاري برمي آیند كه بر اساس شعارها و نهادهاي 
سياسي جدید معنا پيدا مي كند. طبيعي است كه هر انقالبي درصدد خواهد بود تا 
آرمان شهر جدیدي را شكل داده و بر اساس نهادهاي نوظهور از آن حفاظت نماید. 
زمينة  امام خميني  راهبردي  و  انقالبي  بر عمل گرایی  مبتني  فرآیند كنش سياسي 
آورد.  فراهم  را  اسالمي  آموزه هاي  اساس  بر  نظام سياسي جدید  تأسيس  براي  الزم 
كتاب  در  ميلتون«  »جان  آرمان شهر  با  زیادي  ميزان  به  اسالمي  انقالب  آرمان شهر 

»بهشت گمشده« همگوني داشته است.
در این مرحله تاریخي، تأسيس نظام سياسي جدید بر اساس آموزه هاي اسالمي 
شكل گرفت. در نگرش امام خميني اسالم مبناي حكومت بود و با توجه به جامعيت و 
الهي بودن قانون هاي اسالم، قانون هاي این حكومت بر دیگر قانون هاي بشري برتري 
بنا  ایران به پيشرفته ترین جامعه ها تبدیل مي شد.  داشت و در صورت عمل به آن، 
آزادي، دموكراسي، رفاه، حقوق زنان و حقوق  قانون هاي اسالمي،  امام، در  به گفته 
اقليت ها به رسميت شناخته شده و تمركز قدرت و ثروت و دیكتاتوري در آن نفي شده 

است )صحيفه امام، ج. 10، 98-99(.
اقتصادي  حوزة  در  تعادل  و  تعامل گرایي  از  نشانه هایي  بر  مبتني  جدید  الگوي 
قومي  اقتصادي،  اجتماعي،  سياست  حوزة  در  نه تنها  آرمان گرایي  بود.  راهبردي  و 
عرصة  در  مي توان  را  آن  نشانه هاي  بلكه  داشت  انعكاس  داخلي  حوزة  در  هویتي  و 
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روابط خارجي بر اساس استقالل و احترام متقابل نسبت به كشورهاي خارجي دانست. 
نشانه هاي آرمان شهری تأسيس ساختار جدید را مي توان بر اساس بهينه سازي زندگي 
اجتماعي و اقتصادي تمامي شهروندان جست وجو نمود. ادبيات به كار گرفته شده تأكيد بر 
برطرف سازي نابرابري، توزیع عادالنة ثروت، رفاه بيشتر براي تهيدستان و در نهایت توجه 

به حقوق زنان و اقليت هاي قومي، زباني و مذهبي دانست.
تحقق چنين اهدافي كاري دشوار براي ساختار سياسي جدید محسوب مي شد. 
آرمان شهری انقالب اسالمي، اميد جامعة ایران به تحقق چنين اهدافي را فراهم ساخت. 
در این دوران، گروه هاي سياسي رقيب درصدد بودند تا آرمان شهرهای جدیدي را در 
برابر جامعة ایراني ارائه دهند. بسياري از مفاهيم و اميدهاي جدید ریشه در »فرهنگ 
گفتماني  قالب هاي  تنوع  بر  مبتني  ساختار  نتيجة  است.  داشته  اعتراض«  و  انتظار 
آرمان گرایانه را مي توان ظهور تضادهایي دانست كه منجر به رویارویي گروه هاي رقيب 

در ساختار انقالب گردید.

5-2. نظام كمال مطلوب در ساختار سياسي جديد
طراحي نظام كمال مطلوب یكي دیگر از ویژگي هاي رهبري امام خميني محسوب 
دیني  فرهنگ  در  ساختاري  و  نظام  چنين  معنایي  و  هنجاري  قالب هاي  مي شود. 
جامعة ایران نهادینه شده بود. اعتماد جامعه به علما و مراجع تقليد مي توانست زمينة 
همبسته سازي آنان با اهداف سياسي امام خميني براي تأسيس ساختار جدید را به 
وجود آورد. تمامي گروه هایي كه براي مقابله با حكومت شاه متحد و یكپارچه بودند در 
عصر جدید تالش داشتند تا مزیت نسبي خود را برجسته ساخته و دیگري را به عدول 

از آرمان هاي پيش بيني شده متهم سازند.
در رویكرد ارائه  شده از سوي امام خميني ، رهبران نظام سياسي الگویي از دموكراسي 
ارائه مي دهند كه كامل تر از نظام هاي فعلي در غرب و جهان امروز باشد. نشانه هاي 
آرمان گرایی به گونه اي بود كه این نظام با الگو گرفتن از حكومت امام علي)ع( بر رهبران 
شایسته، متخصص و منتخب مردم شكل خواهد گرفت. تمامي شهروندان اميدوار بودند 
كه زمامداران آن به ثروت اندوزي مشغول نخواهند شد و استيضاح و پرسش از آن ها، 

حق هر فرد از مردم است و در این صورت، آن ها باید پاسخگو باشند.
در عرصة سياست خارجي و روابط اقتصادي بين المللي 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 رویكردي به مفهوم اجتناب از 
شرک سياسي، اقتصادي و راهبردي بوده است. نشانه هاي آرمان شهری به گونه اي شكل 
گرفته بود كه همة روابط بين انسان ها، چه اقتصادي و یا غيراقتصادي، در داخل چنين 
جامعه اي و در رابطة این جامعه با خارج تغيير مي كند. همة امتيازات لغو مي شود. فقط 
تقوا و پاكي مالک برتري است. زمامدار با پایين ترین فرد جامعه برابر است و ضوابط 
و معيارهاي متعالي انساني مبناي پيمان ها و یا قطع روابط است )امام خميني، صحيفه 

امام، ج. 5: 81(.
پذیرش  مورد  ازاین جهت  جدید  ساختار  تأسيس  براي  آرمان شهری  نشانه هاي 
جامعه قرار گرفت كه آنان براي نخستين  بار رهبر بزرگي را دیدند كه به زبان آن ها 
سخن مي گوید، حرف دل آنان را مي زند، خود را متواضعانه خادم آنان مي داند و بسيار 
ساده و زاهدانه و به شيوه اكثریت مردم زندگي مي كند. براي مردمي كه سال ها تحقير 
دولتمردان داخلي و استعمارگران خارجي را تجربه كرده بودند، امام با اعالميه هایي كه 
آكنده از شور، حماسه، افتخار و غرور بود، پيام آور عزت و سربلندي تلقي مي شد. گویا 
او همان منجِي موعودي بود كه از جهاني دیگر مي آمد تا روح نوميد و سرخورده ایراني 
را كه از آغاز قرن نوزدهم و از زمان عهدنامه تركمانچای جز شكست و تحقير چيزي 

ندیده بود، درمان كند )حسيني زاده، 1389: 264(.

نتيجه گيري
فرآیند تحول ساختار  نشانه هایي است كه در  راهبردي داراي  انقالبي و  عمل گرایی 
سياسي ایران انعكاس داشته است. نشانه هاي اصلي عمل گرایی را مي توان بر اساس 
در  فایده  و  هزینه  الگوي  دانست.  تصميم گيري  هرگونه  فایده  و  هزینه  بين  رابطة 
اجتماعي  گروه هاي  حداكثري  بسيج  اساس  بر  انقالبي  تحول  به  مربوط  دوران هاي 
و قطبي كردن مطالبات با رژیم پيشين حاصل گردید. نشانة دیگري از سازوكارهاي 
مربوط به كنش عمل گرایانه در فرآیند دفاع مقدس شكل گرفته و آثار خود را در روند 

پایان دادن به جنگ مشاهده مي شود.
نشانه هاي اصلي عمل گرایی انقالبي و راهبردي امام خميني مبتني بر سازوكارهایي 
بود كه در مرحله اول زمينة بسيج گروه هاي اجتماعي را فراهم مي ساخت. در مرحله 
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دوم گروه هاي اجتماعي بسيج  شده در چارچوب گفتمان اسالم سياسي به كنشگري 
مبادرت نموده و توانستند روند تحولي جدیدي را در چارچوب مقاومت مدني و كنش 
غيرخشونت آميز شكل دهد. مدیریت جنبش هاي اجتماعي ازاین جهت اهميت دارد كه 
مي بایست مبتني بر مفاهيم آرماني، تاكتيك هاي عمل گرایانه و راهبردي غایت گرایانه 

استوار باشد.
پيروزي انقالب اسالمي بر اساس تاكتيك كنش غيرخشونت آميز ازاین جهت ماهيت 
عمل گرایانه دارد كه هزینه هاي اجتماعي و انساني پيروزي یك انقالب را به حداقل 
رقيب در وضعيت  نيز گروه هاي  استقرار ساختار جدید  روند  داد. در  ممكن كاهش 
حاشيه اي قرار گرفتند. كنترل گروه هاي اسالم گرا، ماركسيستي و ملي گرا كاري دشوار 
در روند ساختارسازي بوده است. هر یك از گروه هاي یادشده الگوي خاصي را براي 

سازماندهي نظام جدید پيشنهاد مي كردند.
تأسيس ساختار جدید بر اساس آموزه ها، اهداف و الگوهایي شكل گرفت كه با روح 
ایراني مبتني بر نشانه هایي از آرمان شهری و ایرانشهري پيوند داشت. كاریزماي امام 
خميني نشانه هایي از ایرانشهري دوران قبل از اسالم را منعكس مي ساخت. رهبري 
كه داراي فرایزدي بوده و از قابليت الزم براي كنترل گروه هاي رقيب برخوردار است. 
رهبري كه هدایت فرآیندهاي اجتماعي، سياسي و راهبردي را در روند شكل گيري 
انساني،  هزینه  كمترین  كه  داد  انجام  به گونه اي  جدید  ساختار  تأسيس  و  انقالب 
اجتماعي و راهبردي را داشته باشد. مقابله با تهدیدات در دوران بعد از شكل گيري 

نهادهاي سياسي جدید بر مبناي نشانه هاي دیگري از بسيج گروه هاي اجتماعي بود.
مقابله با گروه هایي همانند منافقين و حمله نظامي عراق به ایران بر اساس فعال سازي 
پتانسيل گروه هاي اجتماعي انجام پذیرفت. بخش قابل توجهي از الگوي كنش گروه هاي 
بسيج  شده در روند مقابله با تهدیدات بر اساس مشاركت خودانگيخته حاصل گردید. 
به همين دليل است كه الگوي مشاركت در روند مقابله با رژیم پيشين، تأسيس نظام 
سياسي و مقابله با تهدیدات بر مبناي كنش داوطلبانه پيروان و شهروندان شكل گرفت. 
مشاركت خودانگيخته زمينة تحقق قالب هاي آرماني را افزایش داد. به همين دليل است 
كه آرمان گرایي بخشي از مشروعيت ساختار سياسي محسوب مي شود كه پتانسيل 

جامعه براي مقابله با تهدیدات را افزایش داد.
مدیریت ساختار سياسي نيز بر اساس نشانه هاي دیگري از عمل گرایی انقالبي انجام 
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پذیرفت. امام خميني براي كاهش تضادهاي سياسي و ساختاري نخبگان، »مفهوم 
مصلحت« )صحيفه امام، ج. 21، ص 217( را مورد تأكيد قرار داده و بر اساس چنين 
گردید.  فراهم  نظام«  مصلحت  تشخيص  »مجمع  براي شكل گيري  زمينه  رویكردي 
مفهوم مصلحت در فقه سياسي امام خميني ازاین جهت اهميت دارد كه محور اصلي 
تصميم گيري ساختار سياسي را بر اساس »ضرورت هاي حفظ نظام سياسي« تبيين 

مي كند.
است.  پيوندیافته  »ساختارگرایي«  قالب هاي  با  امام خميني  عمل گرایانه  رویكرد 
گزاره اي كه از سوي امام خميني دربارة ضرورت حفظ نظام سياسي به عنوان اوجب 
واجبات مطرح شد را مي توان نشانه اي دیگر از عمل گرایی انقالبي و راهبردي دانست. 
شكل گيري ساختار جدید بر اساس نشانه هایي از اسالم سياسي در نگرش امام خميني 
باشد.  انعطاف پذیري  از  نشانه هایي  بر  مبتني  كه  مي شود  حاصل  شرایطي  در  صرفاً 
انعطاف پذیري را باید در زمرة عواملي دانست كه زمينة تداوم ساختار سياسي را فراهم 

مي كند.
بر  مبتني  خميني  امام  راهبردي  و  سياسي  تصميمات  از  قابل توجهي  بخش 
انعطاف پذیري براي تقویت و حفظ ساختار سياسي بوده است. پذیرش قطعنامه 598 
بر اساس چنين انگاره اي حاصل شد. انعطاف پذیري ساختاري بر اساس نشانه هایي از 
مصلحت گرایي را باید به عنوان تالشي هوشمند و مبتني بر حكمت مقابله با تهدیدات 
از طریق كاهش مطالبات دانست. چنين رویكردي به مفهوم آن است كه تكليف گرایي 
بيش از آنكه مبتني بر نشانه هایي از ارتدوكس آیيني باشد، بر اساس نشانه هایي از 

انعطاف پذیري راهبردي عمل گرایانه حاصل شده است.
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