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سيج مردمي در فرآيند در ب )ره(نقش و چگونگي رهبري حضرت امام خميني

 انقلاب اسلامي
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 2عباس نوری

 چکيده

ها در روند های انقلابي تا حدخ قابل توجهي به میزان بسیج تودهمیزان توفی  يا عدم توفی  نهضت

مبارزات انقلابي بستگي دارد. در پیروزی انقلاب اسلامي ايران نیز، توده مردم نقش بسـزايي ايفـاء 

با اين حال، فهم بازيگری مردم در روند خانقلاب، بدون خشـناخت خنقـش عنصـر رهبـری و اند. کرده

گری مردم ممکن نیست. اين مقاله بـا روش کیفـي و از نـوع دهي و بسیجچگونگي آن، در جهت

عنوان رهبـر انقلـاب  به )ره(خمینيامام »اين سوال اصلي است:  تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به

و به عنوان رهبر  )ره(امام خمیني «.درت به بسیج خمردم در فرآيند انقلاب کرد؟اسلامي چگونه مبا

بیدارسازی و آگاهي بخشي به مردم اسـتوار  محور برنامه مبارزاتي خود را بر انقلاب، استراتژيست

 و مـردم بـا پنـداری هايي نظیر همـذاتژیکرد و در راستای بسیج مردم، اقدام به اتخاذ استرات

مردم، تأکید  سیاسي بسیج برای مذهبي نمادين هایآيین و ادبیات از گیریآنان، بهره هب اعتماد

 گرايي و مقاومت منفي و تأکید برعدم خشونت کرد. بخشي، مردمبر ارتباطات و آگاهي
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 مقدمه

تماعي است که آثار و نتايج پنهان و آمکار آن در دگرگـوني و تغييـر انقلاب يکي از تحولات بزرگ اج

بـار سياسـي کـم و اي خ ونتانقلاب هرکت جمعي توده»جوامع بسيار تأثيرگذار است. بنا به تعريفي 

بيش طولاني و فراقانوني است که به سرنگوني رژيم و دگرگوني اساسي و سـريع خاسـتگاه اجتمـاعي 

هـا درجوامـع بـر اسـاس مـرايط و (. انقلاب07 ؛1010 )پناهي،« مودجر مينخبگان سياسي هاکم من

بـه عنـوان ارکـان  پيوندند که رهبري، هضور مردمي، ايدئولوژي و سـازمانارکان خاصي به وقوع مي

 .مونديانقلاب محسوب م

-هاي مـکلنقش رهبري و تعامل تدريجي آن با نيروهاي انقلابي در مراهل مختلف اعم از زمينه

گيري و پيروزي انقلاب و همچنين استقرار دولت انقلابي نقش موثري دارد. به عبارت ديگر در صورت 

-گيرد و به سرمنزل مقصـود نمـينبود عنصر رهبري در قالب انواع رهبران انقلابي، انقلاب مکل نمي

ه هر کـدام بـه ها، رهبران داراي چهره و ووايف متفاوتي هستند کطور کلي در فرآيند انقلاب رسد. به

 دهند.فراخور توانايي خود بخ ي از ووايف رهبري را در مراهل مختلف انقلاب انجام مي

ها و م خصات متمايز قابـل تصـور ها با ويهگيطور کلي سه چهره متفاوت از رهبري در انقلاببه

يـا طراهـي ي مکتب فکـري و پردازي دربارهي ايدئولوگ يا نقش نظريهاست. برخي از رهبران چهره

عهده دارند. بعضي از رهبـران  ها نقش فرمانده عملياتي انقلاب را بهانقلاب را دارا هستند. برخي از آن

(. از آنجـا 1067: 01موند )محمدي، در نقش معمار جامعه انقلابي واهر ميزي انقلاب هم بعد از پيرو

دمي است به بعد دوم رهبري در گر امام و چگونگي بسيج مرکه هدو اين مقاله بررسي رهبري بسيج

 مود. فرآيند انقلاب پرداخته مي

-ها و منابع بسيار مهم است و از آنهاي متعدد در ايران، نقش بسيج مردم و گروهبا وجود جنبش

جا که م ارکت مردمي در قيام خود مستلزم وجود رهبري و ايدئولوژي براي بسـيج اسـت، در نتيجـه 

در انقلاب بسيار هائز اهميت است. به تعبير ديگر رهبران انقلاب مسـائل  گري نقش رهبر بسيجمطالعه

هـا و طبقـات دهند تا بدان وسـيله گـروهرا از مرايط عيني جامعه برجسته کرده و مورد تأکيد قرار مي

هـا بـه عمـل سياسـي مختلف جامعه را بسيج کنند و همچنين آنان داراي مهارت در برانگيختن توده

کننـد هايي بر اساس ايدئولوژي انقلابي مطرح مده، استفاده ميها و ميوهزارها و تاکتيکهستند و از اب

 تا بتوانند در طول دوران مبارزات سير هرکت انقلابي را مستمر سازند.

هاي انقلابي و درگيري با نظام هاکم به عنوان رهبر عملياتي نقش خميني در بحبوهه جريان امام

 اق ار مختلف مردم و هدايت آنان به سوي اهداو انقلابي ايفا نمود. )اهمدي، اساسي در بسيج انقلابي
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ائمـه طـاهرين  و )ص(اکـرمان، با اتخاذ از سنت پيامبر . اي ان به عنوان رهبر انقلاب اير(1061: 111

ي مبارزاتي اسلامي را براي سرنگوني ماه و ايجاد هکومت اسلامي انتخاب نمودند و با ت خيص ميوه

اي مردم، قيام ايران اسلامي را رهبـري و هـدايت کردنـد کـه در مناسب و هرکت انقلابي توده مرايط

وجـود اي را در ايـران بـهزمان نسبتا کوتاه و بدون استفاده از خ ونت و اسلحه بسيج عمومي گسترده

است. نظر  نظيرها بيآورند.گستردگي و وسعت بسيج مردمي در انقلاب ايران در مقايسه با ساير انقلاب

ها، نگارنده با روش کيفي از نوع تحليل اسنادي درصدد به اهميت اين مسئله در هوزه مطالعات انقلاب

امام خميني بـه عنـوان رهبـر انقلـاب اسـلامي چگونـه مبـادرت بـه »پاسخ به اين سوال اصلي است: 

 «.بسيج ِمردم در فرآيند انقلاب کرد؟

 مفاهيم و مباني نظري (الف

 فاهيم. بررسي م9

)طبقاتي( نخبگان سياسي هـاکم  عبارت است از دگرگوني اساسي و سريع خاستگاه اجتماعي انقلاب:

رسـند. بـه اي فراقانوني به قـدرت مـيي يک هرکت جمعي تودهکه پس از سرنگوني رژيم به وسيله

گـوني اي فراقانوني است کـه بـه سـرنگوني رژيـم و دگرعبارت ديگر انقلاب يک هرکت جمعي توده

 (07: 1010پناهي، ) مود.اساسي و سريع خاستگاه اجتماعي نخبگان سياسي هاکم منجر مي

-بسيج روندي است که در آن يک واهد اجتماعي به سرعت بر منابعي که پي تر بر آن» بسيج:

 (71: 1067ب يريه، ) «کند.است، کنترل پيدا مي ها کنترل ندامته

را دارد و از آنجا که انقلاب  روانيدرت جذب و نفوذ در پاست که ق يکس رهبر رهبران انقلاب:

رهبـران  فيمود. در تعرمي ميتقس روانيبه دو گروه رهبران و پ يطور کل است به يهرکت جمع کي

-يکننده، آگـاهقيهستند که در سطح مختلف جنبش نقش ت و يتوان گفت رهبران کسانانقلاب مي

کننـد. تعـداد مـي فايمردم را ا نيوهدت ب جاديبع، جهت دادن و امنا نيتام ج،يسب ،يدهنده، سازمانده

تـرين نقـش رهبـران مهـم ديمـا .کننـد نييقرار دارند، تع يکه در رأس جنبش انقلاب يمحدود رهبران

 .بامـد يراهبـرد عمـل انقلـاب نيـيو مـردم و تع ونيلـابانق نيوهـدت بـ جـاديجنـبش ا کيبرجسته 
(green,1990:51-53) 
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 ري: نقش رهبري در فرايند بسيج انقلابيب( مباني نظ

هاي سـاختارگرايي نظريه .1هاي متفاوتي وجود دارد که عبارتند از: ي فرآيند انقلاب ديدگاهدرباره

نظريات که هالت بينابيني دارند و نقش کم يـا بي ـتري  .0مناختي انقلاب هاي روشنظريه .2انقلاب 

 (1010: 077 دهند. )پناهي،بت ميبه عامل رهبري در فرآيند انقلاب نس

 . ديدگاه ساختارگرايي9

اين ديدگاه مامل نظريات مارکسيستي و کارکردگرايي است که نقش مهمي بـراي رهبـر در جنـبش 

ي دانند. در نظريـات مارکسيسـتي، انقلـاب وسـيلهانقلابي قائل نيستند و نقش آن را تابع ساختارها مي

هـاي ها رفته و خواستهي توليد بعدي است، لذا رهبران بايد نزد تودهوهتحول از يک ميوه توليد به مي

آن را در نظر بگيرند. اما در ديدگاه کارکردگرايي نقش رهبري تابع ساختار جامعه است، بر اين اسـاس 

به عبـارت »مود. مود سپس براي وهور رهبراني آماده ميابتدا ساختار جامعه دچار بحران و تنش مي

جويي آن رهبران موردنياز وهـور ر، اگر م کلات ساختاري در جامعه وجود دامته بامد، براي چارهديگ

 (.1010: 077 )پناهي،« خواهند کرد

 شناختي. ديدگاه روان9

در اين دسته نظريات، رهبران نقش اساسي در فرآيند انقلاب دامته و نخبگان نقش تعيـين کننـده در 

اي دارند. آنان معتقدند رويدادهاي جامعه همچون انقلاب بـه تصـميمات و جريان انقلاب و بسيج توده

گـرا هسـتند و ها بستگي دارد. درواقع تعدادي از اندي مندان اجتمـاعي نخبـهاقدامات و اهساسات آن

نقش اساسي را در فرآيندهاي دگرگوني اجتماعي از قبيل انقلاب، به نخبگان و روابط بين آنان نسـبت 

 (1010: 071 )پناهي، دهند.مي

 . ديدگاه بينابيني3

 . ديدگاه اريک هافر3-1

گاه که زمينه آماده مد، هضور يک رهبر برجسته ضروري است زيـرا بـدون آن»اي معتقد هستند عده

(. يکي از کساني که در دسته سوم، نظريـات خـود 1010: 062 )پناهي،« او جنبش در کار نخواهد بود

رهبر مظهر قاطعيـت يـک آيـين و »گويد هافر است. او درباره رهبر چنين مي کند اريکرا مطرح مي

: 120 )هـافر،« کنـدمکوه قدرت است. رهبر خ م انبامته در روح و جان نااميدان را بيان و توجيه مي

 دهد.(. هافر سه نوع رهبران انقلابي را از هم تمييز مي11072
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سـازي فکـري انقلـاب و گسـترده کـردن ارمان زمينهپردازان، که کدسته اول سخنوران و نظريه

نارضايتي و همچنين سياسي کردن نارضايتي و کاستن از م روعيت نظام هاکم و ن ان دادن جامعـه 

کند که به طـور او نقش سخنوران در انقلاب را اين طور مطرح مي (1010: 062 آرماني است. )پناهي،

هـاي موجـود را کـم اعتبار، باورها و وابستگيان را بينامحسوس نهادهاي مستقر را تضعيف، قدرتمند

پردازان انقلـاب هاي چ مگير نظريهکند. يکي از ويهگياثر و زمينه را براي وهور يک جنبش مهيا مي

که نقش رهبري بر عهده دارند، آمادگي آنان به تقليد از دوست و دممن و الگوهـاي گذمـته معاصـر 

گيرد، جسارت نوع رهبري است همان قدر که مهامت در تقليد را دربرمياست. مهامتي که لازمه اين 

. دومين نوع رهبران از نظر هافر، متعصبان تنـدرو هسـتند کـه موديا مامل مدر سرپيچي از جهان ر

کنند. ايـن رهبـران اندازند و نظام هاکم را سرنگون و نظام جديد را ايجاد ميعملاٌ جنبش را به راه مي

کننـد و دمـمنان ک ي مـيزنند و بين دوست و دممن خطها دامن ميبنديدهان به صفمانند فرمان

( اين 1010: 062 زنند. )پناهي،نمايند و به تعارضات دامن ميداخلي و خارجي را مطرح و برجسته مي

-ي باورسازي را براي تحقق از خود گذمتگي و عمل متحد کاملا ضـروري مـيچنين رهبران عرصه

انگيزنـد. البتـه افـراد ند. آنان مور پيوند و هس رهايي از يک وجـود فـردي نـاچيز و پـو  را برمـيدا

مقام که قدرت فرماندهي دارد ثمره و ناامن، سرسپردن به آستان يک رهبر عاليبرخوردار از زندگي بي

هبران، مردان عمـل کنند. نوع سوم ررهيافتي بر آرمان برابرخواهي و عدالت آنان است، را اطاعت مي

هستند که وهور آنان معمولاٌ هاکي از پايان مرهله پويايي جنبش است. جنگ اکنون پايان يافته است 

هاي عمده يک مـرد عمـل و مردان واقعي عمل، تصميم دارند که تصرو کننده انقلاب موند. دغدغه

هـايي هبر بنيانگذار انقلاب با روشبه عنوان بنيانگذار انقلاب در تثبيت امر انقلاب است.  مرد عمل يا ر

هايي را بـراي کنند و نهادها و سازمانها را سرکوب ميگيرد و با قدرت مخالفتاختيار را به دست مي

-اي که مـيکند تا بتواند مخالفان و ناراضيان را از ميدان بيرون کند. نتيجههدو ذکر مده ايجاد مي

هافر گرفت اين است که رهبران متنوع انقلـابي بـراي طراهـي  توان از نقش رهبران در نظريه اريک

هاي موجود جامعـه، پـاگرفتن و رمـد مـکوفايي بسـيج ايدئولوژي انقلاب، توصيف و تبيين نابساماني

اي، هفظ وهدت بين رهبران انقلابي، جهت دادن به کنش انقلابي، اميد دادن به مـردم در جهـت توده

هاي موجود جامعه، ترسيم نماي دلپذير از جامعه، نقش اساسي ايفا امانينابودي نظام هاکم و رفع نابس

گيـرد و يـا در صـورت بـروز کنند. در اين ديدگاه، بدون وجود رهبران جنبش يا انقلاب اصلا پا نميمي

هـاي لـازم مود. اما بايد دانست که رهبران با وجود مرايط انقلابي و زمينهانقلاب، با مکست روبرو مي

 (1010: 060 آفريني کنند. )پناهي،توانند نقشاي و يا انقلاب، مييک جنبش فراگيري توده براي
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 ديدگاه بشيريه .3-2

ضمن تأييد نقش مهم رهبـران انقلـابي در فرآينـد انقلـاب و « انقلاب و بسيج سياسي»نويسنده کتاب 

پـرداز رهبران فکري يا ايـدئولوژي .1ممارد که عبارتند از: ها، سه نوع رهبران انقلابي برميبسيج توده

اي خـاص نقـش هـا در مرهلـهگذار و مدير. که هر کدام از آنرهبران سياست .0گر رهبران بسيج. 2

قـدرت را بـه ، گونه رهبران با راه انـداختن جنـبش انقلـابياين به اعتقاد ب يريه،کنند. اي ايفا ميويهه

به مرايط جامعه و مردم و جهـان، هـي  جنـبش انقلـابي  آورند. بدون رهبران توانمند و آگاهدست مي

تواند پيروز گردد. از اينرو، نقش رهبر در فرآيند انقلاب مهم است. مهمي دارد. رهبري فرهمنـد در نمي

ها نيز به او و ايدئولوژي او اعلام وفاداري و اعتمـاد کامـل دارنـد و کند و تودهفرآيند انقلاب وهور مي

 (12: 1072 )ب يريه، کنندهايش فداکاري ميمه و خواستهنسبت به او و برنا

 انقلاب اسلامي در )ره(خمينيرهبري حضرت امام . 8

 گري حضرت امام خميني در انقلاب اسلامي. بسيج8-9

ساز است. اگر او ، نقش رهبر اصلي انقلاب در جنبش بسيار اساسي و سرنومتربا توجه به ديدگاه هافم

تواند بين انقلابيون وهدت و هماهنگي لازم ايجاد کند و بسـيج فراگيـر و مد نميمورد اعتماد مردم نبا

وجـود آورد. رهبـر بـه صـفت يمي براي مقابله با رژيم هاکم به وسيع مردمي مکل دهد و نيروي عظ

کند و دممنان داخلـي و خـارجي را مطـرح و ها دامن زده و بين دوست و دممن خط ک ي ميبندي

 زند.به تعارضات دامن مي نمايد وبرجسته مي

هـاي انقلـاب، مـردم را طول قيام مردم عليه رژيم ماه، با مطرح کردن آرمـان در )ره(خمينيامام 

هاي سخنراني ي پيامکرد. امام به وسيلهها آماده ميبراي فداکاري و جانف اني براي تحقق آن آرمان

هاي جمعي ماننـد تظـاهرات، دم به انواع فعاليتاي مرکردند و با بسيج تودهخود ابتدا مردم را آگاه مي

نمودند. اي ان بـا اسـتفاده از ايـدئولوژي مکتـب اسـلامي اهساسـات راهپيمائي، رأي دادن ت ويق مي

 علـاوه )ره(خمينيامام کردند. ها را تحريک و آنان را نسبت به موضوع خاص هساس و بسيج ميتوده

لامي بود، در بسيج اق ار مختلف و هدايت به سمت اهـداو که طراح اصلي ايدئولوژي انقلاب اسبر آن

هاي رهبري اي ـان در ايـن دوره ترين ويهگيانقلاب که نابودي رژيم بود نقش مهمي دامتند. از مهم

، بسيج نخبگان در هاها و اق ار و اقدام در جهت بسيج آنتوان به تکيه بر هضور همه جانبه طيفمي

چنين بسيج اهزاب مختلـف و نهادهـا و کم کردن ايدئولوژي اسلام و همجهت به کرسي ن اندن و ها

 (211: 1061)اکبرزاده،  ... اماره کرد.
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ذهني مردم را براي م ارکت جدي در فرآيند انقلاب و فداکاري و  مرايط )ره(خمينيبنابراين امام 

به اهـداو، ايجـاد اتحـاد و هاي رسيدن ايثارگري براي اهداو آنان آماده کردند، و با مطرح کردن راه

اي ي آن بسيج تـودهکردند که در نتيجهگذمتگي را تسهيل مييکپارچگي و روهيه فداکاري و از جان

 پذير مد و انقلاب با سرنگوني رژيم به پيروزي رسيد.فراگيري در تمام جامعه امکان

 بديل امام خميني در بسيج انقلابي نقش بي .8-9

ترين عنصـر در رهبري امام خميني مهم اسلامي، انقلاب پردازاننظريه محققان و به عقيده بسياري از 

 وهدت ايجاد رهبري و لازم براي خصوصيات تمام )ره(خميني امامپيروزي انقلاب اسلامي ايران است. 

 را عليـه هکومـت مبـارزه براي مخالفان بين ائتلافي ت کيل هاکم و قدرت ضد اق ار مختلف بين در

هايي گوناگون را در جهت يک هدو واهـد؛ يعنـي امام به عنوان مخصيتي فراجناهي، طيفد. بو دارا

 ( 111: 1061 براندازي رژيم ماه بسيج نمود. )زيباکلام،

ي رژيـم، علـت اصـلي انقلـاب سـتيزانه )اسـلام( هاي دينامام خميني با هدو قرار دادن سياست

دهنـد. ن نموده و عوامل ديگر را در اولويت بعدي قـرار مـيهاي معنوي و ديني عنوااسلامي را انگيزه

هاي رژيم نقد اساسي و همه جانبه دامتند و رژيم را در مـوارد ( اي ان بر سياست121: 1067)فوران، 

بسياري از جمله فساد، عمل نکردن به قانون، برخورد و مقابله مديد با اهـزاب و مطبوعـات سياسـي، 

روستائيان، عدم رسيدگي به نيازهاي اقتصادي و اساسي تاجران، از بين بردن توجهي به کارگران و بي

گرايي، اعطاي امتيازات ننگين به امريکـا استقلال دان گاه، دستکاري در انتخابات، ترويج و تبليغ غرب

 نماينـد.مانند کاپيتولاسيون، فروش نفت ارزان به رژيم اسرائيل و اموري ديگر از اين قبيل مـتهم مـي

هاي مخالف با رژيم را )بـه جـز يـک يـا دو ه( اي ان تلاش کردند اغلب گرو061: 1061)آبراهاميان، 

گروه( همراه و همسو با خود نمايند؛ در عين هال به اين نکته توجه دامتند تا براي جلـوگيري از سـو 

 (002: 1061)آبراهاميان،  ها  به گروه يا طيفي بيش از اندازه نزديک ن وند.استفاده گروه

-ايـدئولوگ يـا نظريـه .1مود: نقش امام خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي مامل سه بعد مي

گرايانه امام خمينـي در سـال نقش بسيج. گذاري يا مديريتبنيان .0گري يا عملياتي بسيج .2پردازي 

م مردم بر عليه رژيم مـاه هاي مردم آغاز مد. امام خميني  در طول قياو با هرکت انقلابي توده 1011

هـا آمـاده هاي انقلاب، آنان را براي فداکاري و جانف اني براي تحقق آن آرمـانبا مطرح کردن آرمان

اي کردند و بـا بسـيج تـودههاي سخنراني خود ابتدا مردم را آگاه ميي پيامکردند. اي ان به وسيلهمي

کننـد. اي ـان در هپيمائي، رأي دادن ت ـويق مـيهاي جمعي مانند تظاهرات، رامردم به انواع فعاليت
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کردنـد،  بـه مـردم هيم را مطرح ميهاي خود علاوه بر اينکه اقدامات مستبدانه رها و سخنرانياعلاميه

تفـاوتي و دهند و با دعوت آنان به وهدت و يگپـارچگي، هرگونـه بـينيز اميدواري و نويد پيروزي مي

دانسـتند. ورد انتقاد قرار داده و برخلاو مصـالح عاليـه اسـلام مـيسکوت در مقابل رژيم را به مدت م

ها را تحريک و آنان را نسبت به موضـوع اي ان با استفاده از ايدئولوژي مکتب اسلامي اهساسات توده

که طراح و متفکر ايدئولوژي انقلاب اسلامي بـود، خاص هساس و بسيج کنند. امام خميني علاوه بر آن

يز در بسيج اق ار مختلف و هدايت آنان به سوي اهداو انقلاب که نابودي و سـقوط نقش به سزايي ن

 رژيم بود، دامتند. 

گر از يک سو توانست از فضاي فرهنگي خاصي که از هيث امام خميني به عنوان يک رهبر بسيج

دادن بـه  به وجود آمده بود استفاده کند و از سويي ديگر نيز بـا آگـاهي 11و 01گرايي در دهه مذهب

مردم و معرفي پيامدهاي منفي و ناگوار برنامه نوسازي رژيم موفق مـد، بـه عنـوان يـک مخصـيت 

مقابلـه و ها قرار گيرد و از ايـن فرصـت در راه چنين انبوه تودهمها و هي گروهآرماني مورد قبول همه

تـوان از مـوارد گـري مـيسازماندهي نمايد. در راستاي نقش رهبري امام در بعد بسيج مبارزه با رژيم

گيري از مساجد، مراسم مذهبي، منبرهـا، طلـاب و روهـانيون جـوان و انقلـابي، مختلفي از جمله بهره

ناپذيري و سازش با رژيم، کومش در جهت جداکردن بدنـه ارتـش از فرمانـدهان و تأکيد بر مصالحه

رژيم در بين ق رهاي مختلـف و  سران آن، به وجود آوردن يک جو مناسب مبتني بر عدم همکاري با

مد امام خميني بـه  عنـوان يـک علاوه بر اين، آنچه که باعث مي (16: 1060فوزي، ) ... عنوان نمود.

ها براي جنبش و انقلاب مورد قبـول و پـذيرش قـرار ها و اقليتي فرقهرهبر واهد و مسلم براي همه

دامت تا اکراهي که نسبت به اقتداي خـود آن مي ساز بود که ميعيان را برگيرد صدور فتاوايي وهدت

به نماز اهل تسنن دامتند را رها کنند. همين دستورها و فرامين فراملي و فراديني اي ان بود کـه وي 

)عنايـت،  تبـديل سـاخت. هيثيت به يک ک ور جهـان سـوميرا به مخصيتي جهاني در جهت اعاده 

1061 :17) 

از انقلاب هي  نق ي در امـور ندامـته و در تحولـات سياسـي و ها و اق اري که قبل يکي از گروه

نمودند زنان بودند. با وهور امام خمينـي ايـن ق ـر بـا تکيـه بـر فـرامين و اجتماعي منفعل عمل مي

رهنمودهاي اي ان در راه مبارزه و مقابله با رژيم مرکتي فعالانه دامتند و در اين راه از جـان و دل در 

سـتعماري امـام در ايـن داري و ضـد امواضع ضدسرمايهانقلاب مايه گذامتند. پي برد جنبش و جهت 

ها( نيز مجذوب اي ان موند. اين در هـالي بـود پيرومنفکران غيرديني )کارگران و چ برهه سبب مد

 دادند.پايين و طلاب و ... ت کيل ميخاستگاه اجتماعي اصلي اي ان را روهانيت رده که 
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ها را مستضـعفان ي مهري که وي آناستفاده او در ميان ق رهاي هاميهاصطلاهات ديني مورد 

ها و اق ار به دليلي با امام همسو و همـراه ( هرکدام از گروه100: 1067)فوران،  ناميد، رواج يافتمي

ها به دليـل پيمده و اي ان را به عنوان رهبر خود قبول کردند. نيروهاي باقي مانده از هزب توده و چ

گرابودن و اعتقاد اي ان بـه آزادي و ، مليضد استبدادي ها و رومنفکراناضع ضد امپرياليستي، مليمو

هاي مردمي نيز مواضع محکم و قاطعانـه اي ـان در مقابلـه و مبـارزه بـا ... را مهم تلقي کرده و توده

مـام بـراي رهبـري ترين دليل خـود بـراي انتخـاب افساد، اقدامات اصلاهي، اسلام زدايي و ... را مهم

تکلـف، آلايش، مجاعت، رفتـار بـياز قبيل زندگي ساده و بيدانستند. خصوصيات بارز امام جنبش مي

گري و مردم گرايي و ... سبب مد اي ان به رهبري منحصر به فرد و قابـل اطمينـان مبارزه با امرافي

 (121: 1061)زيباکلام،  براي همه اق ار در مبارزه با رژيم بدل مود.

هاي غلط اقتصادي و اصـلاهي رژيـم دچـار ها همانند بازرگانان که به علت سياستبرخي از گروه

گرايانه امام را با مواضع خود همسو ديدند به آن واکنش زيان مده بودند، وقتي مواضع مذهبي و مردم

 ( 111: 1067وران، مثبت ن ان داده و نقش بسيار زيادي در تأمين منابع مالي انقلاب ايفا کردند. )ف

ترين نمونه نظريـه کاريزمـاي وبـر در نمونه رهبري امام خميني در انقلاب اسلامي بهترين و عالي

جهان معاصر است. اي ان با به وجود آوردن خودآگاهي و خودباوري در مردم و با تأکيـد بـر مفـاهيم 

چنـين ضـعيف و هقيـر ... و هـم ارزممند اسلام )ت يع( از قبيل مهادت، جهاد، عامورا، امام هسين، و

يعني براندازي رژيم متحـد کـرد.  دانستن رژيم، طيف وسيعي از نيروهاي مختلف را هول محور واهد،

 (210: 1010واختي مقدم و سرمدي، ن)

بنابراين امام خميني مرايط ذهني مردم را براي م ارکت جدي در فرآينـد انقلـاب و فـداکاري و 

ايجاد اتحاد و يکپارچگي و روهيـه فـداکاري و از کردند، و با اهداو آماده  ايثارگري در راستاي تحقق

پذير مد و انقلاب با سـرنگوني رژيـم اي فراگيري در تمام جامعه امکانگذمتگي زمينه بسيج تودهجان

 به پيروزي رسيد.

 گرايانه( امام خميني براي بسيج و انقلاببسيج) ( استراتژي کاريزمايي5

 راييگ( مردم5-9

هاي استراتهي مبارزاتي امـام بـود. ترين ماخصهها يکي از مهمپ تيباني آناعتماد به مردم و تکيه بر 

ها يا به کلي از اين عنصر غفلت نمـوده رهبران جنبش ،هاي قبل از انقلاب اسلاميها و نهضتدر قيام

گرايـي در بطـن ام اين عنصر يعني مردماند. اما در نهضت و انقلاب امو يا از آن بهره بسيار اندک برده
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اصلي هرکت قرار دارد. اي ان در سازماندهي و بسيج مردم، بـه سـازماندهي معنـوي، ايـدئولوژيکي و 

ي قـوانين هـاکم بـر سـازماندهي در نمودند. به بيان ديگر اي ان همهفکري و اهساسات مردم اقدام 

در سازماندهي انقلابي خود بر عنصر ها و در برابر آن هاي مختلف سازمان انقلاب را کنار گذامتهنظريه

-101: 1076زادگان،  )مهدي ها تأکيد نمودند.آن پ تيبانيبه مردم و تکيه بر  اعتقاداساسي اعتماد و 

101) 

اي دارد که اي ـان چنان جايگاه و اهميت ويههدر استراتهي مبارزاتي امام اين خصلت و ويهگي آن

-نبودند تا ارتباط مخصي و مستقيم خود را با توده مـردم از دسـت بدهنـد. مـردمبه هي  وجه هاضر 

گرايي و توجه به مردم در بسياري از مواضع اي ان به رومني قابل م اهد است. اي ـان در اعتـراض 

گويي مردم، عدم تبعيت از روهانيـت، تبعيـت از مـهوت و ... به سخنان آيت الله هکيم مبني بر درو 

دهند که اين مردم که از جان و مال خود گذمـته و درد و رنـج بسـيار را تحمـل پاسخ مي اين چنين

اند و ... چگونه امکان دارد درو  بگويند و يا بـه دنبـال مـهوات خـود اند و مکنجه و تبعيد مدهکرده

 (112-111: 1011)روهاني،  بامند.

مانعي که سبب جدايي از مردم مود را کنار ها هرگونه اي ان در راه همايت از مردم و ارتباط با آن

نويسـد؛ در به نقل از سيد محمود دعايي مي 10/7/1011روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخ  زدند.مي

هـا و زمان تبعيد امام در عراق، دولت ايران از مقامـات امنيتـي عـراق درخواسـت نمـوده کـه تمـاس

له را بـه و يک مقام امنيتي عراق اين مسـئد کاهش يابد پيروانش بايارتباطات مستقيم امام خميني با 

هاي خود آزاديد، ولي بايد طوري رفتار کنيـد کـه کند که مما در کارها و فعاليتامام اينگونه بيان مي

توانيـد از يـک سـخنگو در عـراق هاي مما از عراق انعکاس پيدا نکند، بدين منظور ميسخنان و پيام

در مقابل دولت ايران مسئول هستيم. امـام در جـواب ايـن مسـئول عراقـي  استفاده نماييد؛ چراکه ما

 و است من مطرح خود موضع و است من مخص موضع دارد تأثير آنچه»دهند که: اينگونه پاسخ مي

 (100: 1012)رجايي،  ..« کنند صحبت من جانب از ديگران و کنم سکوت من که نيست صحيح اين

 بخشياهي( تأکيد بر ارتباطات و آگ5-9

پذير بـود. از ايـن نظـر، ها امکاناز نظر امام خميني، به هرکت درآوردن مردم، با آگاهي بخ ي به آن

ها در هرکت انقلـابي از سـوي سو، و ميزان م ارکت آن بين ميزان آگاهي و رمد فکري مردم از يک

...  ي اميـد اسـتمايـههـا، بيـداري ملـت ي مصيبتبا همه.. » بستگي مثبتي وجود دامتديگر، هم

 «ي بيـداري و پيـروزي اسـتمرکت نکردن ملت غيور در هزب فرماي ي و انتخابات خائنانه، نمونـه



     541...     در بسیج مردمي )ره(نقش و چگونگي رهبری حضرت امام خمیني

111 

 

هاي موم اجانب که بـه دسـت مـاه از رمد ملت است که نق ه( »111: 0، ج1061)موسوي خميني، 

ي مـاه را بـا آن همـه مود، رمد ملت است که هزب ساختگبايد اجرا مود، مواجه با مخالفت ملت مي

: 0، ج1061)موسوي خمينـي، « را گرفتار آمفتگي و هيجان کرد...رعد و برق و عربده رسوا کرد، ماه 

)موسـوي  «بيدار مويد و خفتگان را بيدار کنيد؛ زنـده مـويد و مردگـان را هيـات بخ ـيد ( »...110

 (011: 2، ج1061خميني، 

هـاي انبيا و نهضت پيـامبران بـود، چراکـه ايـن هرکـتاين استراتهي، اهتمالاً برگرفته از الگوي 

ريـزي اسـتراتهي ترين و قابل تقليدترين مماي سياسي در ذهن امام براي طـرحتاريخي، بايد م روع

 گويـد:چنان که در تأکيد نقش تبليغ و آگاهي بخ ـي، خطـاب بـه طلـاب مـيانقلاب بوده بامند؛ هم

 تبليـغ فقـط، بردندمى سر به مکه در که روزهايى، مدينه به مهاجرت از قبل )ص(اکرم رسول برنامه»

مـى ملاهظه قرآن در که طورهمان و ... بود اسلام معرفى و تعالى هق مقدس ذات معرفى و خدا براي

 و جنـگ از و دارد را اسلام معرفى و موعظه و پند جنبه فقط مده نازل مکه در که هايىسوره، فرماييد

تـوان آن را بر اساس اين الگـو، کـه مـي (.011: 2، ج1061موسوي خميني، ) «نيست. صحبتى جدال

هـاي بي ـتري را الگوي انسان محور ناميد، براي امام بسيار مهم بود که بـه هـداکثر ممکـن، انسـان

هـاي آن در هـل ها را به اهميت اسلام و قابلـتهاي اوضاع آگاهي دهد، آننسبت به فجايع و خرابي

جمعـي عليـه مـاه وارد  ها را در هرکـت دسـتهاجتماعي واقف سازد، و سرانجام، آن مسائل سياسي و

سازد. تأکيد اي ان بر رفع اختلافات و ايجاد وهدت نيز با همين منظور بود و بـه همـين دليـل تأکيـد 

هاي اي ان به هجاج، دامت که در امر مبارزه، از دست ندادن هتي يک نفر هم بسيار مهم است. پيام

ت به اهياي مساجد، محافل و نهادهاي مذهبي توسط مردم، تأکيد به علما مبني بر هفـظ سـنگر دعو

مساجد و منابر و نهاد روهانيت، در خواست از مراجع براي صدور فتوي و تحريم، همگـي در راسـتاي 

 (261-266: 1066)هسيني،  محور و تلاش براي آگاهي بخ ي بود. همين استراتهي انسان

 ت منفي و تأکيد بر عدم خشونت( مقاوم5-3

هدو امام ايجاد يک تغيير و تحول گسترده و عميق در افکار و اذهان جامعه نسبت بـه اسـلام و نيـز 

هـا و عدم م روعيت و ناکارآمدي رژيم بود و به همين دليل يک استراتهي بلند مدت مبتني بر روش

ر نظر گرفته بود. هـدفي کـه بـا مبـارزات هاي آرام و فکري براي به ثمر رسيدن اهداو خود دبرنامه

خواني ندامت. چراکه اقدامات مسلحانه و راديکـالي مسلحانه و افراطي و راديکالي هي  سنخيت و هم

توانست مسـير موفقيـت نهضـت را بـا خطرهـايي براي تغييرات بنيادي و عميق کارآيي ندامته و مي
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 مواجه سازد.

ه دنبال هقوق از دست رفتـه خـود بـوده و از بـين بـردن و اما در روش مقاومت منفي انقلابيون ب

در مـردم تقويـت  اين روش اين اهسـاس را کنند. در واقع بکارگيرينابودي ولم و ستم را مطالبه مي

بـه علـاوه انقلـابيون  نمود که انقلاب اسلامي با هي  کس به دنبال جنـگ و ک ـت و ک ـتار نيسـت.

کنند مورد ولم و ستم قرار گرفته و بايد از خوددفاع کننـد ياهساس هق به جانب دامته و اهساس م

و انساني که در هال دفاع کردن بامد از نظر روان ناسي، از انسان مهاجم و جنگنده به لحـاظ روانـي 

مود که وهـم و ( به علاوه، چنين اهساسي باعث مي211: 1061کند. )هسيني،تر عمل ميبهتر و قوي

تا هدودي کاهش يابد، چون معمولاً طـرح مـعارهاي ريزي، ار از ک تار و خونترس مردم کوچه و باز

هاي انقلابي سپردگي کافي به آرمانمود تا مردمي که اعتقاد و سرگونه مواقع باعث ميافراطي در اين

کـه تر اينها و صدمات اهتمالي، صحنه را پي اپيش خالي کنند. از همه مهمندارند، از وه ت درگيري

ي ي صـحنهطرو داخلـي( م ـاهدهخبرنگاران، و مردم بيها،از نظر ناوران طرو سوم )مانند خارجي

زند و طرو ديگر از اسـلحه و قـدرت و زور اسـتفاده يک طرو فقط هرو مي اي که در آن،رويارويي

ست، چون فرض به طور طبيعي به معناي بر هق بودن و مظلوم واقع مدن طرو غير مسلح اکند، مي

بر اين است که طرفي که داراي هرو هساب است، به استفاده از اسلحه نياز ندارد. اين در هالي بـود 

توانسـت راهتي ميبردند، دستگاه تبليغاتي رژيـم بـهکه اگر انقلابيون از همان ابتدا دست به اسلحه مي

سلح جلـوه دهـد و همايـتگر مي نيروهاي ضد مورش با گروهي مورشصحنه را به صورت مقابله

 المللي از ماه را هفظ کند. هاي خارجي و بين

تـري نيـز هماننـد آنچـه کـه اما استراتهي عدم خ ونت و مقاومت منفي، تأثير کاريزمـايي مهـم

ي دسـت داري در برابر وسوسـهاند، دامت. اين تأثير، خوي تنمحققان در مورد گاندي مناسايي کرده

 -بندي انقلابي ي نفرت و خصومت هاصل از قطبحيطي آکنده از قهر و روهيهزدن به خ ونت در م

توان م اهده کرد. اي ان بايـد رفتـار ضد انقلابي بود. در مورد امام نيز تأثيرات کاريزمايي م ابهي مي

کرد که از هالت اعتراض کنتـرل مـده خـارج ن ـود. منظـور از اي هدايت ميانقلابي مردم را به گونه

ها و سردادن مـعارهاي انقلـابي، اعتراض کنترل مده آن است که مردم بايد با م ارکت در راهپيمايي

کردند. در هر برهه از هرکت انقلابي، چنين رفتـاري ممکـن بـود بـه اعتراض خود را به رژيم بيان مي

را از مسـير  يکي از دو هالت افراطي، صلح طلبي بيش از هد و يا خ ونت، ميل کند و هرکت انقلـابي

ي خود خارج سازد. به ويهه آنکه نيروهايي هم در صحنه هضـور دامـتند کـه هرکـت بيني مدهپيش

طلب در پي گرا و اصلاحدادند. از يک سو نيروهاي مليانقلابي را به يکي از دو سوي افراطي سوق مي



     541...     در بسیج مردمي )ره(نقش و چگونگي رهبری حضرت امام خمیني

117 

 

پيمايي قابـل تحمـل را تا هد راهامتيازگيري، هرکت انقلابي  –گيري استراتهي ف ار آن بودند تا با پي

( تخفيـف دهنـد و کـاري نکننـد کـه بـه برانگيختگـي 1017پيمايي تاسـوعاي براي رژيم ) مانند راه

هاي مختلف و با طـرح نيروهاي رژيم منجر گردد؛ از سوي ديگر، نيروهايي وجود دامتند که با انگيزه

کردند. بـه ايـن تهي عدم خ ونت امام انتقاد مي، از استرا«رهبران، ما را مسلح کنيد» معارهايي مانند

نيروها بايد ف ارهاي پنهاني رژيم براي به خ ونت ک اندن هرکت انقلابي را نيز اضافه کرد، که آتش 

از جمله نمودهاي آن بـود. 1017هاي تهران در آبان سوزي سينما رکس آبادان و آتش سوزي خيابان

آميز تأکيد دامت و جمعيت م ارکت کننـده اعتراض غيرخ ونت چنان بربه رغم اين ف ارها، امام هم

به سربازان  کرد که در جواب ک تارهاي ارتش،درهرکت انقلابي نيز اين استراتهي را چنان رعايت مي

 ( 210-211: 1066 هسيني،) کرد.آن گل هديه مي

 آنان به اعتماد و مردم با دردي( ابراز هم5-8

پنداري با مردم در گفتار و رفتار از عوامل مهم و تأثيرگذار در جـذب گسـترده اتدردي و همذابراز هم

هـا از ايـن هـا و جنـبشها و هرکات انقلابي است. رهبران انقلابها در جنبشمردم و بسيج مدن آن

دردي و برند. چراکـه ايـن عمـل، هـمها و اق ار مختلف بهره فراوان ميگزينه براي بسيج وسيع توده

راهي هر چه بي تر مردم را به دنبال خواهد دامت. امام خميني نيز به عنـوان رهبـري انقلـابي بـا هم

هاي رنجور و مجـروح مـردم از تکبـر و سـتم رژيـم توجه به مناخت عميقي که از قلوب آزرده و دل

ابراز همها و فاصله بسيار زياد هکومت با مردم دامت، در مراهل مختلف مبارزه  به هاکم در قبال آن

نمودنـد. ايـن ذات پنداري با آنان به خاطر تحمل م کلات و مصائب گوناگون، اقـدام مـيدردي و هم

عمل مايسته امام موجب اعتماد بي تر مردم با اي ان و همراهي هر چه بي تر و فزاينده آنان با امـام 

 و انقلاب در راه مبارزه با رژيم مد.

صد خـويش کـه همانـا نـابودي رژيـم و هاکميـت جمهـوري اي ان در راه رسيدن به هدو و مق

هاي بسياري در بيانات خود در جهت همدل و همراه کـردن اسلامي به جاي آن بود از موارد و عبارت

هايي مانند رابطه صميمانه و دوستانه روهانيت با مردم، وفاداري مردم با انقلاب استفاده نمودند. عبارت

اعتماد و اطمينان به جوانان براي ساختن آينده، تأکيد بر آگـاهي و بيـداري و تکيه مردم به روهانيت، 

دردي با آنان، اذعان به وضعيت نامطلوب اقتصـادي و نسل جوان، ت کر و قدرداني از مردم و ابراز هم

مندي به مردم، تمجيـد و تجليـل از فـداکاري و پـايمعي تي از جمله فقر و بيکاري و ...، ابراز علاقه

 ،ر هـد و انـدازه رهبـر انقلـاب و ...ندي ملت، تواضع در برابر مردم، بالابردن مأن و پايگـاه مـردم دب

 اوهـار ( بـه عنـوان مثـال00-00: 1010کريمـي، ) .دادرورش پ همراه و انقلابيوني همدل ن ومبارزا
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 :دامتند

از  های مسلمین، اسلام؛ تشکر کنمو من عاجزم از اين که تشکر کنم از جمیع ملت»

هايي که با ما همکـاری کردنـد، اين جمیع طبقات،ملت بزرگ ايران، جمیع اصناف، 

 (101: 5118، 5)موسوی خمیني، ج «هايي که در غم ما غم خوردنداين

 مردم سياسي بسيج براي مذهبي نمادين هايآيين و ادبيات از گيري( بهره5-5

گيـري مناسـب رهبـران ه ضد قدرت هاکم و بهرهيافت هاي اجتماعي منسجم و سازمانت کيل مبکه

کننـدگان در  ها از مراسم مذهبي و نمادين از عوامل مهم و مؤثر در ايجاد انگيزش در مـرکتجنبش

تواند با آفرينش اهساس هويت جمعي و ... سهم به سـزايي ها و هرکات اجتماعي است که ميجنبش

اي باعـث نظـران، فضـاهاي مـبکهيد. در اندي ه صاهبپيروزي هرکات انقلابي ايفا نمادر موفقيت و 

ايجاد اجتماع و اين اجتماع مبتني بر با هم بودن است که بـراي غلبـه بـر تـرس و درگيـر مـدن در 

 ( 17: 1010 )کاستلز، .ها و هرکات دسته جمعي و انقلابي لازم و ضروري استجنبش

هاي آييني و نمادين فراواني که در دين واناييها و تگيري از ورفيتامام خميني با استفاده و بهره

جويي بسيار کارآمد است، توانست مبارزه را گري و مبارزهاسلام و مذهب ت يع وجود دارد و براي بسيج

پيروزي راهبري و هدايت نمايند. اي ان با اعلام عزاي عمـومي در آميزي تا سر منزل به طرز موفقيت

استفاده از نمادگان مذهبي، توصيه به ساختن مساجد و نمادهاي ديگر  خرداد، 11روز عيد به مناسبت 

سـازي ديني، برگزاري نماز جماعت، گرم ساختن محافل ديني و ... کومش بسـياري در جهـت فعـال

هـاي مـذهبي و معنـوي چنين با تمسک بـه آيـينمساجد به عنوان مأمن اصلي مبارزاتي مردم، و هم

: 1010)کريمـي،  ي نابودي بک ـانند.ود آورده و رژيم پهلوي را به ورطهت يع، انرژي مضاعفي به وج

 فرمايند:(. امام در اين رابطه چنين مي00-01

 بسازيد، مسجد بکنید، مذهبي تبلیغات ببريد، بالا را اسلام پرچم دانشگاه در کنید سعي آقايان»

 (561: 5118، 5یني، ج موسوی خم) «بکنید نمازخواندن به تظاهر بخوانید، اجتماعاً نماز

 و گـرم بیشـتر هرچـه است، شیاطین مقابل در اسلام سنگرهای که را دينیه محافل و مساجد»

 (415: 5186، 5موسوی خمیني، ج ) «نگهداريد مجهز

 گيري نتيجه

گذارنـد و بـر اسـاس مـرايط مختلفـي ها در جوامع آثار و نتايج نهان و آمکاري را به جاي ميانقلاب
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ها نقش رهبـري اسـت ترين آنها علل مختلفي تأثيرگذارند که يکي از مهمگيرند. در انقلابمکل مي

گري مردمي بسيار هائز اهيمـت اسـت. بـدين که به عنوان يکي از ارکان اصلي و مهم در نقش بسيج

گري مردمي پرداخته مد. در واقـع منظور در اين مقاله به نقش رهبري امام خميني در خصوص بسيج

اين مقاله در پاسخ به اين سوالات است که امام خميني چگونه توانست به بسيج مردمـي عليـه رژيـم 

هايي بهره برد؟ لذا در جريان انقلاب اسلامي اي ان بـا ادبيـات دست بزند و در اين راه از چه استراتهي

سوادترين افراد ي بياجتماعي را هتي برا -ترين مفاهيم سياسي ترين و با ارزشبسيار ساده خود غني

هـا و تکيـه نمودند، و با آگاهي دادن و خودباوري به آنترين نقاط ک ور عرضه ميجامعه در دوردست

ها پرداخت. در واقع در سيره گرايي و نهضت ضد رژيم پهلوي به بسيج طيفي گسترده از تودهبر اسلام

بديل امام هول يـک هـدو واهـد يعنـي يهاي جامعه با پذيرش رهبري بمبارزاتي اي ان همه طيف

براندازي رژيم متحد مدند و تجلي آمال ان را در سقوط پهلوي به رهبري امام خمينـي ديدنـد. نفـوذ 

ها و اق ار به دليلي کلام امام در بين روهانيت، توده مردم، بازاريان و ... بسيار بالا بود، هرکدام از گروه

ن را به عنوان رهبر خود قبول کردند. نيروهاي باقي مانده از هـزب با امام همسو و همراه مده و اي ا

گرابـودن و ، ملـيها و رومنفکران ضد استبداديها به دليل مواضع ضد امپرياليستي، مليپيتوده و چ

هاي مردمي نيز مواضع محکم و قاطعانه اي ـان اعتقاد اي ان به آزادي و ... را مهم تلقي کرده و توده

ترين دليل خود براي انتخاب امام زدايي و ... را مهممبارزه با فساد، اقدامات اصلاهي، اسلامدر مقابله و 

آلـايش، مـجاعت، از قبيل زنـدگي سـاده و بـيدانستند. خصوصيات بارز امام براي رهبري جنبش مي

ان به رهبري گرايي و ... سبب مد اي گري و مردمتکلف، مم بالاي سياسي، مبارزه با امرافيرفتار بي

-منحصر به فرد و قابل اطمينان براي همه اق ار در مبارزه با رژيم بدل مود. در زمينه مبارزه و روش

گـري خـود هاي مبارزاتي نيز اي ان به عنوان يک استراتهيست با تکيه بر قدرت کاريزمـايي و بسـيج

-آيـين و ادبيات از گيريآنان، بهره به اعتماد و مردم با پنداريهاي مختلفي از قبيل همذاتاستراتهي

گرايـي و بخ ـي، مـردممردم، تأکيد بـر ارتباطـات و آگـاهي سياسي بسيج براي مذهبي نمادين هاي

مقاومت منفي و تأکيد برعدم خ ونت را به کار گرفت و توانست طيـف عظيمـي از اق ـار مختلـف را 

 اب را به پيروزي رساند.انقل 1017بهمن  22عليه رژيم بسيج نمايد و سرانجام در 

 منابع
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