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واژگان كلیدی
رهب ی ،بسيج م دمي ،امام قميِي ،انقال اسالمير

مقدمه

انقالب یکی از تحوالت بزرگ اجتماعی است که آثار و نتایج پنهان و آشکار آن در دگرگونی و تغییـر
جوامع بسیار تأثیرگذار است .بنا به تعریفی «انقالب حرکت جمعی تودهای خشونتبـار سیاسـی کـم و
بیش طوالنی و فراقانونی است که به سرنگونی رژیم و دگرگونی اساسی و سریع خاسـتگاه اجتمـاعی
نخبگان سیاسی حاکم منجر میشود» (پناهی1030 ،؛  .)01انقالبها درجوامـع بـر اسـار شـرای و
ارکان خاصی به وقوع میپیوندند که رهبری ،حضور مردمی ،ایدئولوژی و سـازمان بـه عنـوان ارکـان
انقالب محسوب میشوند.
نقش رهبری و تعامل تدریجی آن با نیروهای انقالبی در مراحل مختلف اعم از زمینههای شکل-
گیری و پیروزی انقالب و همچنین استقرار دولت انقالبـی نقـش مـوثری دارد .بـه عبـارت دیگـر در
صورت نبود عنصر رهبری در قالب انواع رهبران انقالبـی ،انقـالب شـکل نمـیگیـرد و بـه سـرمنزل
مقصود نمیرسد .به طور کلی در فرآیند انقالبها ،رهبران دارای چهره و وظایف متفاوتی هستند کـه
هر کدام به فراخور توانایی خود بخشی از وظایف رهبری را در مراحل مختلف انقالب انجام میدهند.
بهطور کلی سه چهره متفاوت از رهبری در انقالبها با ویژگیها و مشخصات متمایز قابل تصـور
است .برخی از رهبران چهرهی ایدئولوگ یا نقش نظریهپردازی دربارهی مکتب فکـری و یـا طراحـی
انقالب را دارا هستند .برخی از آنها نقش فرمانده عملیاتی انقالب را به عهده دارند .بعضی از رهبران
هم بعد از پیروزی انقالب در نقش معمار جامعه انقالبی ظاهر میشوند (محمدی .)1021 :54 ،از آنجا
که هدف این مقاله بررسی رهبری بسیجگر امام و چگونگی بسیج مردمی است به بعد دوم رهبری در
فرآیند انقالب پرداخته میشود.
با وجود جنبشهای متعدد در ایران ،نقش بسیج مردم و گروهها و منابع بسیار مهم است و از آن-
جا که مشارکت مردمی در قیام خود مستلزم وجود رهبری و ایدئولوژی برای بسـیج اسـت ،در نتیجـه
مطالعهی نقش رهبر بسیجگر در انقالب بسیار حائز اهمیت اسـت .بـه تعبیـر دیگـر رهبـران انقـالب
مسائل را از شرای عینی جامعه برجسته کرده و مورد تأکید قرار میدهند تا بـدان وسـیله گـروههـا و
طبقات مختلف جامعه را بسیج کنند و همچنین آنان دارای مهارت در بـرانگیختن تـودههـا بـه عمـل
سیاسی هستند و از ابزارها و تاکتیکها و شیوههایی بر اسار ایدئولوژی انقالبی مطرح شده ،اسـتفاده
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میکنند تا بتوانند در طول دوران مبارزات سیر حرکت انقالبی را مستمر سازند.
امام خمینی در بحبوحه جریانهای انقالبی و درگیری با نظام حاکم به عنوان رهبر عملیاتی نقش
اساسی در بسیج انقالبی اقشار مختلف مردم و هـدایت آنـان بـه سـوی اهـداف انقالبـی ایفـا نمـود.
(احمدی .)1023 :136 ،ایشان به عنوان رهبر انقالب ایران ،با اتخاذ از سنت پیـامبر اکـرم و ائمـه
طاهرین شیوهی مبارزاتی اسالمی را برای سرنگونی شاه و ایجاد حکومت اسالمی انتخـاب نمودنـد و
با تشخیص شرای مناسب و حرکت انقالبی تودهای مردم ،قیام ایران اسـالمی را رهبـری و هـدایت
کردند که در زمان نسبتا کوتاه و بدون استفاده از خشونت و اسلحه بسـیج عمـومی گسـتردهای را در
ایران بهوجود آورند.گستردگی و وسعت بسیج مردمی در انقالب ایران در مقایسه بـا سـایر انقـالبهـا
بینظیر است .نظر به اهمیت این مسئله در حوزه مطالعات انقالبها ،نگارنده بـا روش کیفـی از نـوع
تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به این سوال اصلی است« :امام خمینی به عنوان رهبر انقـالب اسـالمی
چگونه مبادرت به بسیج ِمردم در فرآیند انقالب کرد؟».
الف) مفاهیم و مباني نظری
 .1بررسي مفاهیم

انقالب :عبارت است از دگرگونی اساسی و سریع خاستگاه اجتماعی (طبقاتی) نخبگان سیاسی حاکم
که پس از سرنگونی رژیم به وسیلهی یک حرکت جمعی تودهای فراقانونی به قـدرت مـیرسـند .بـه
عبارت دیگر انقالب یک حرکت جمعی تودهای فراقانونی است کـه بـه سـرنگونی رژیـم و دگرگـونی
اساسی و سریع خاستگاه اجتماعی نخبگان سیاسی حاکم منجر میشود( .پناهی)01 :1030 ،
بسيج« :بسیج روندی است که در آن یک واحد اجتماعی به سرعت بر منابعی که پیشتر بر آن-
ها کنترل نداشته است ،کنترل پیدا میکند( ».بشیریه)13 :1021 ،
رهبران انقالب :رهبر کسی است کـه قـدرت جـذب و نفـوذ در پیـروان را دارد و از آنجـا کـه
انقالب یک حرکت جمعی است به طور کلی به دو گروه رهبران و پیروان تقسیم میشود .در تعریـف
رهبران انقالب میتوان گفت رهبران کسانی هستند که در سطح مختلف جنبش نقش تشویقکننـده،
آگاهیدهنده ،سازماندهی ،بسیج ،تامین منابع ،جهت دادن و ایجاد وحدت بین مردم را ایفا مـیکننـد.
تعداد محدود رهبرانی که در رأر جنبش انقالبی قرار دارنـد ،تعیـین کننـد .شـاید مهـمتـرین نقـش
رهبران برجسته یک جنبش ایجاد وحدت بین انقالبیون و مردم و تعیین راهبرد عمل انقالبـی باشـد.
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()green,1990:51-53

ب) مباني نظری :نقش رهبری در فرايند بسیج انقالبي

دربارهی فرآیند انقالب دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که عبارتند از .1 :نظریههای سـاختارگرایی
انقالب  .2نظریههای روششناختی انقالب  .0نظریات که حالت بینابینی دارند و نقش کم یا بیشتری
به عامل رهبری در فرآیند انقالب نسبت میدهند( .پناهی)1030 :011 ،
 .1ديدگاه ساختارگرايي

این دیدگاه شامل نظریات مارکسیستی و کارکردگرایی است که نقش مهمی بـرای رهبـر در جنـبش
انقالبی قائل نیستند و نقش آن را تابع ساختارها میدانند .در نظریات مارکسیستی ،انقـالب وسـیلهی
تحول از یک شیوه تولید به شیوهی تولید بعدی است ،لذا رهبران باید نزد تودهها رفته و خواستههـای
آن را در نظر بگیرند .اما در دیدگاه کارکردگرایی نقش رهبری تابع ساختار جامعه است ،بر این اسـار
ابتدا ساختار جامعه دچار بحران و تنش میشود سپس برای ظهور رهبرانی آماده میشود« .به عبـارت
دیگر ،اگر مشکالت ساختاری در جامعه وجود داشته باشد ،برای چارهجویی آن رهبران موردنیاز ظهور
خواهند کرد» (پناهی.)1030 :011 ،
 .2ديدگاه روانشناختي

در این دسته نظریات ،رهبران نقش اساسی در فرآیند انقالب داشته و نخبگان نقش تعیـین کننـده در
جریان انقالب و بسیج توده ای دارند .آنان معتقدند رویدادهای جامعه همچون انقالب به تصـمیمات و
اقدامات و احساسات آن ها بستگی دارد .درواقع تعدادی از اندیشمندان اجتمـاعی نخبـهگـرا هسـتند و
نقش اساسی را در فرآیندهای دگرگونی اجتماعی از قبیل انقالب ،به نخبگان و رواب بین آنان نسبت
میدهند( .پناهی)1030 :013 ،
 .3ديدگاه بینابیني
 .1-3ديدگاه اريك هافر

عدهای معتقد هستند «آنگاه که زمینه آماده شد ،حضور یک رهبر برجسته ضروری است زیـرا بـدون
او جنبش در کار نخواهد بود» (پناهی .)1030 :022 ،یکی از کسانی که در دسته سوم ،نظریـات خـود

نقش و چدوندي رهب ی حض

امام قميِي در بسيج م دمي ررر



181

را مطرح می کند اریک هافر است .او درباره رهبر چنین میگوید «رهبر مظهر قاطعیـت یـک آیـین و
شکوه قدرت است .رهبر خشم انباشته در روح و جان ناامیدان را بیان و توجیه میکنـد» (هـافر:120 ،
 .)11012هافر سه نوع رهبران انقالبی را از هم تمییز میدهد.
دسته اول سخنوران و نظریهپردازان ،که کارشان زمینهسـازی فکـری انقـالب و گسـترده کـردن
نارضایتی و همچنین سیاسی کردن نارضایتی و کاستن از مشروعیت نظام حاکم و نشان دادن جامعـه
آرمانی است( .پناهی )1030 :022 ،او نقش سخنوران در انقالب را این طور مطرح میکند که به طور
نامحسور نهادهای مستقر را تضعیف ،قدرتمندان را بیاعتبار ،باورها و وابستگیهـای موجـود را کـم
اثر و زمینه را برای ظهور یک جنبش مهیا میکند .یکی از ویژگیهای چشمگیر نظریهپردازان انقالب
که نقش رهبری بر عهده دارند ،آمادگی آنان به تقلید از دوست و دشمن و الگوهـای گذشـته معاصـر
است .شهامتی که الزمه این نوع رهبری است همـان قـدر کـه شـهامت در تقلیـد را دربرمـیگیـرد،
جسارت در سرپیچی از جهان را شامل میشود .دومین نـوع رهبـران از نظـر هـافر ،متعصـبان تنـدرو
هستند که عمالٌ جنبش را به راه میاندازند و نظام حاکم را سرنگون و نظام جدید را ایجاد مـیکننـد.
این رهبران مانند فرماندهان به صفبندیها دامن میزنند و بین دوست و دشمن خ کشی میکنند و
دشمنان داخلی و خارجی را مطرح و برجسته مینمایند و به تعارضات دامن مـیزننـد( .پنـاهی:022 ،
 )1030این چنین رهبران عرصهی باورسازی را برای تحقق از خود گذشـتگی و عمـل متحـد کـامال
ضروری می داند .آنان شور پیوند و حس رهایی از یک وجود فردی ناچیز و پوچ را برمیانگیزند .البتـه
افراد برخوردار از زندگی بیثمره و ناامن ،سرسـپردن بـه آسـتان یـک رهبـر عـالیمقـام کـه قـدرت
فرماندهی دارد رهیافتی بر آرمان برابرخواهی و عدالت آنـان اسـت ،را اطاعـت مـیکننـد .نـوع سـوم
رهبران ،مردان عمل هستند که ظهور آنان معموالٌ حاکی از پایان مرحله پویایی جنبش اسـت .جنـ
اکنون پایان یافته است و مردان واقعی عمل ،تصمیم دارند که تصرف کننده انقالب شـوند .ددددـه-
های عمده یک مرد عمل به عنوان بنیانگذار انقالب در تثبیت امر انقالب است .مرد عمـل یـا رهبـر
بنیانگذار انقالب با روش هایی اختیار را به دست میگیرد و با قدرت مخالفتها را سرکوب میکننـد و
نهادها و سازمان هایی را برای هدف ذکر شده ایجاد می کند تا بتواند مخالفان و ناراضیان را از میـدان
بیرون کند .نتیجهای که میتوان از نقش رهبران در نظریه اریک هافر گرفت این اسـت کـه رهبـران
متنوع انقالبی برای طراحی ایدئولوژی انقالب ،توصیف و تبیین نابسامانیهای موجود جامعه ،پاگرفتن
و رشد شکوفایی بسیج توده ای ،حفظ وحدت بین رهبران انقالبی ،جهت دادن به کنش انقالبی ،امیـد
دادن به مردم در جهت نابودی نظام حاکم و رفع نابسامانیهای موجود جامعه ،ترسیم نمای دلپـذیر از
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جامعه ،نقش اساسی ایفا می کنند .در این دیدگاه ،بدون وجود رهبران جنبش یا انقالب اصال پا نمـی-
گیرد و یا در صورت بروز انقالب ،با شکست روبرو میشود .اما باید دانست که رهبران با وجود شرای
انقالبی و زمینههای الزم برای یک جنبش فراگیری تودهای و یا انقالب ،میتوانند نقشآفرینی کنند.
(پناهی)1030 :020 ،
 .2-3ديدگاه بشيريه

نویسنده کتاب «انقالب و بسیج سیاسی» ضمن تأیید نقش مهم رهبران انقالبی در فرآینـد انقـالب و
بسیج تودهها ،سه نوع رهبران انقالبی برمیشمارد که عبارتند از .1 :رهبران فکری یا ایدئولوژیپـرداز
 .2رهبران بسیجگر  .0رهبران سیاستگذار و مدیر .که هر کدام از آنهـا در مرحلـهای خـا

نقـش

ویژهای ایفا میکنند .به اعتقاد بشیریه ،اینگونه رهبران با راه انداختن جنـبش انقالبـی ،قـدرت را بـه
دست می آورند .بدون رهبران توانمند و آگاه به شرای جامعه و مردم و جهان ،هـی جنـبش انقالبـی
نمیتواند پیروز گر دد .از اینرو ،نقش رهبر در فرآیند انقالب مهم است .مهمی دارد .رهبری فرهمند در
فرآیند انقالب ظهور میکند و تودهها نیز به او و ایدئولوژی او اعالم وفاداری و اعتماد کامـل دارنـد و
نسبت به او و برنامه و خواستههایش فداکاری میکنند (بشیریه)32 :1012 ،
 .4رهبری حضرت امام خمیني در انقالب اسالمي
 .1-4بسیجگری حضرت امام خمیني در انقالب اسالمي

با توجه به دیدگاه هافمر ،نقش رهبر اصلی انقالب در جنبش بسیار اساسی و سرنوشتساز است .اگـر
او مورد اعتماد مردم نباشد نمیتواند بین انقالبیون وحدت و هماهنگی الزم ایجاد کند و بسیج فراگیر
و وسیع مردمی شکل دهد و نیروی عظیمی برای مقابله با رژیم حاکم به وجود آورد .رهبر بـه صـفت
بندیها دامن زده و بین دوست و دشمن خ کشی میکند و دشمنان داخلـی و خـارجی را مطـرح و
برجسته مینماید و به تعارضات دامن میزند.
امام خمینی در طول قیام مردم علیه رژیم شاه ،با مطرح کردن آرمـانهـای انقـالب ،مـردم را
برای فداکاری و جانفشانی برای تحقق آن آرمانها آماده میکرد .امام به وسیلهی پیامهای سخنرانی
خود ابتدا مردم را آگاه میکردند و با بسیج تودهای مردم به انواع فعالیتهای جمعی ماننـد تظـاهرات،
راهپیمائی ،رأی دادن تشویق مینمودند .ایشان با اسـتفاده از ایـدئولوژی مکتـب اسـالمی احساسـات
تودهها را تحریک و آنان را نسبت به موضوع خا

حسار و بسیج میکردند .امام خمینی عالوه
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بر آنکه طراح اصلی ایدئولوژی انقالب اسالمی بود ،در بسیج اقشار مختلف و هدایت به سمت اهداف
انقالب که نابودی رژیم بود نقش مهمی داشتند .از مهمترین ویژگیهای رهبری ایشان در ایـن دوره
میتوان به تکیه بر حضور همه جانبه طیفها و اقشار و اقدام در جهت بسیج آنها ،بسیج نخبگان در
جهت به کرسی نشاندن و حاکم کردن ایدئولوژی اسالم و همچنین بسیج احزاب مختلف و نهادهـا و
 ...اشاره کرد( .اکبرزاده)234 :1023 ،
بنابراین امام خمینی شرای ذهنی مردم را برای مشارکت جدی در فرآیند انقالب و فداکاری و
ایثارگری برای اهداف آنان آماده کردند ،و با مطرح کردن راههای رسیدن به اهـداف ،ایجـاد اتحـاد و
یکپارچگی و روحیه فداکاری و از جانگذشتگی را تسهیل میکردند که در نتیجهی آن بسیج تـودهای
فراگیری در تمام جامعه امکانپذیر شد و انقالب با سرنگونی رژیم به پیروزی رسید.
 .2-4نقش بيبديل امام خمیني در بسیج انقالبي

به عقیده بسیاری از محققان و نظریهپردازان انقالب اسالمی ،رهبری امام خمینی مهمتـرین عنصـر
در پیروزی انقالب اسالمی ایران است .امام خمینی تمام خصوصیات الزم برای رهبـری و ایجـاد
وحدت در بین اقشار مختلف ضد قدرت حاکم و تشـکیل ائتالفـی بـین مخالفـان بـرای مبـارزه علیـه
حکومت را دارا بود .امام به عنوان شخصیتی فراجناحی ،طیفهایی گوناگون را در جهـت یـک هـدف
واحد؛ یعنی براندازی رژیم شاه بسیج نمود( .زیباکالم)114 :1023 ،
امام خمینی با هدف قرار دادن سیاستهای دین (اسالم) ستیزانهی رژیـم ،علـت اصـلی انقـالب
اسالمی را انگیزه های معنوی و دینی عنوان نموده و عوامل دیگر را در اولویت بعدی قرار مـیدهنـد.
(فوران )423 :1021 ،ایشان بر سیاستهای رژیم نقد اساسی و همه جانبه داشتند و رژیم را در مـوارد
بسیاری از جمله فساد ،عمل نکردن به قانون ،برخورد و مقابله شدید با احـزاب و مطبوعـات سیاسـی،
بیتوجهی به کارگران و روستائیان ،عدم رسیدگی به نیازهای اقتصادی و اساسی تاجران ،از بین بردن
استقالل دانشگاه ،دستکاری در انتخابات ،ترویج و تبلیغ دربگرایی ،اعطای امتیازات ننگین به امریکا
مانند کاپیتوالسیون ،فروش نفت ارزان به رژیم اسرائیل و اموری دیگر از این قبیل متهم مـینماینـد.
(آبراهامیان )023 :1026 ،ایشان تالش کردند ادلب گروههای مخالف با رژیم را (به جـز یـک یـا دو
گروه) همراه و همسو با خود نمایند؛ در عین حال به این نکته توجه داشتند تا برای جلـوگیری از سـو
استفاده گروهها به گروه یا طیفی بیش از اندازه نزدیک نشوند( .آبراهامیان)552 :1026 ،
نقش امام خمینی به عنوان رهبر انقالب اسالمی شامل سه بعد میشود .1 :ایدئولوگ یـا نظریـه-
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پردازی  .2بسیجگری یا عملیاتی  .0بنیانگذاری یا مدیریت .نقش بسیجگرایانه امام خمینـی در سـال
 1046و با حرکت انقالبی توده های مردم آداز شد .امام خمینی در طول قیام مردم بر علیه رژیم شاه
با مطرح کردن آرمانهای انقالب ،آنان را برای فداکاری و جانفشانی برای تحقق آن آرمانهـا آمـاده
میکردند .ایشان به وسیلهی پیامهای سخنرانی خود ابتدا مردم را آگاه میکردند و بـا بسـیج تـودهای
مردم به انواع فعالیتهای جمعی مانند تظاهرات ،راهپیمائی ،رأی دادن تشـویق مـیکننـد .ایشـان در
اعالمیهها و سخنرانیهای خود عالوه بر اینکه اقدامات مستبدانه رژیم را مطرح میکردند ،بـه مـردم
نیز امیدواری و نوید پیروزی میدهند و با دعوت آنان به وحدت و یگپـارچگی ،هرگونـه بـیتفـاوتی و
سکوت در مقابل رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داده و برخالف مصالح عالیـه اسـالم مـیدانسـتند.
ایشان با استفاده از ایدئولوژی مکتب اسالمی احساسات تودهها را تحریک و آنان را نسبت به موضوع
خا

حسار و بسیج کنند .امام خمینی عالوه بر آنکه طراح و متفکر ایـدئولوژی انقـالب اسـالمی

بود ،نقش به سزایی نیز در بسیج اقشار مختلف و هدایت آنان به سوی اهداف انقـالب کـه نـابودی و
سقوط رژیم بود ،داشتند.
امام خمینی به عنوان یک رهبر بسیجگر از یک سو توانست از فضای فرهنگی خاصی که از حیث
مذهبگرایی در دهه  53و 43به وجود آمده بود استفاده کند و از سویی دیگر نیز بـا آگـاهی دادن بـه
مردم و معرفی پیامدهای منفی و ناگوار برنامه نوسازی رژیم موفق شـد ،بـه عنـوان یـک شخصـیت
آرمانی مورد قبول همهی گروهها و همچنین انبوه تودهها قرار گیرد و از ایـن فرصـت در راه مقابلـه و
مبارزه با رژیم سازماندهی نماید .در راستای نقش رهبری امام در بعد بسیجگـری مـیتـوان از مـوارد
مختلفی از جمله بهرهگیری از مساجد ،مراسم مذهبی ،منبرها ،طالب و روحـانیون جـوان و انقالبـی،
تأکید بر مصالحه ناپذیری و سازش با رژیم ،کوشش در جهت جداکردن بدنـه ارتـش از فرمانـدهان و
سران آن ،به وجود آوردن یک جو مناسب مبتنی بر عدم همکاری با رژیم در بین قشرهای مختلـف و
 ...عنوان نمود( .فوزی )42 :1025 ،عالوه بر این ،آنچه که باعث میشد امام خمینی به عنـوان یـک
رهبر واحد و مسلم برای همهی فرقهها و اقلیتها برای جنبش و انقالب مورد قبول و پـذیرش قـرار
گیرد صدور فتاوایی وحدتساز بود که شیعیان را بر آن میداشت تا اکراهی که نسبت به اقتدای خـود
به نماز اهل تسنن داشتند را رها کنند .همین دستورها و فرامین فراملی و فرادینی ایشان بود کـه وی
را به شخصیتی جهانی در جهت اعاده حیثیت به یک کشور جهـان سـومی تبـدیل سـاخت( .عنایـت،
)31 :1023
یکی از گروهها و اقشاری که قبل از انقالب هی نقشی در امور نداشته و در تحـوالت سیاسـی و
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اجتماعی منفعل عمل می نمودند زنان بودند .با ظهور امام خمینـی ایـن قشـر بـا تکیـه بـر فـرامین و
رهنمودهای ایشان در راه مبارزه و مقابله با رژیم شرکتی فعاالنه داشتند و در این راه از جان و دل در
جهت پیشبرد جنبش و انقالب مایه گذاشتند .مواضع ضدسرمایهداری و ضد اسـتعماری امـام در ایـن
برهه سبب شد روشنفکران دیردینی (کارگران و چپیها) نیز مجذوب ایشان شوند .این در حـالی بـود
که خاستگاه اجتماعی اصلی ایشان را روحانیت رده پایین و طالب و  ...تشکیل میدادند.
اصطالحات دینی مورد استفاده او در میان قشرهای حاشیهی شهری که وی آنها را مستضـعفان
مینامید ،رواج یافت (فوران )455 :1021 ،هرکدام از گروهها و اقشار به دلیلی با امام همسو و همـراه
شده و ایشان را به عنوان رهبر خود قبول کردند .نیروهای باقی مانده از حزب توده و چپیها به دلیـل
مواضع ضد امپریالیستی ،ملیها و روشنفکران ضد استبدادی ،ملیگرابودن و اعتقاد ایشان بـه آزادی و
 ...را مهم تلقی کرده و تودههای مردمی نیز مواضع محکم و قاطعانـه ایشـان در مقابلـه و مبـارزه بـا
فساد ،اقدامات اصالحی ،اسالم زدایی و  ...را مهمترین دلیل خود بـرای انتخـاب امـام بـرای رهبـری
جنبش می دانستند .خصوصیات بارز امام از قبیل زندگی ساده و بیآالیش ،شجاعت ،رفتار بـیتکلـف،
مبارزه با اشرافیگری و مردم گرایی و  ...سبب شد ایشان به رهبری منحصر به فرد و قابـل اطمینـان
برای همه اقشار در مبارزه با رژیم بدل شود( .زیباکالم)121 :1023 ،
برخی از گروهها همانند بازرگانان که به علت سیاستهای دل اقتصادی و اصالحی رژیـم دچـار
زیان شده بودند ،وقتی مواضع مذهبی و مردمگرایانه امام را با مواضع خود همسو دیدند به آن واکنش
مثبت نشان داده و نقش بسیار زیادی در تأمین منابع مالی انقالب ایفا کردند( .فوران)464 :1021 ،
نمونه رهبری امام خمینی در انقالب اسالمی بهترین و عالیترین نمونه نظریه کاریزمـای وبـر در
جهان معاصر است .ایشان با به وجود آوردن خودآگاهی و خودباوری در مردم و با تأکیـد بـر مفـاهیم
ارزشمند اسالم (تشیع) از قبیل شهادت ،جهاد ،عاشورا ،امام حسین ،و  ...و همچنـین ضـعیف و حقیـر
دانستن رژیم ،طیف وسیعی از نیروهای مختلف را حول محور واحد ،یعنی براندازی رژیم متحـد کـرد.
(نواختی مقدم و سرمدی)235 :1035 ،
بنابراین امام خمینی شرای ذهنی مردم را برای مشارکت جدی در فرآینـد انقـالب و فـداکاری و
ایثارگری در راستای تحقق اهداف آماده کردند ،و با ایجاد اتحاد و یکپارچگی و روحیـه فـداکاری و از
جانگذشتگی زمینه بسیج تودهای فراگیری در تمام جامعه امکانپذیر شد و انقالب با سرنگونی رژیـم
به پیروزی رسید.
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 )5استراتژی كاريزمايي (بسیجگرايانه) امام خمیني برای بسیج و انقالب
 )1-5مردمگرايي

اعتماد به مردم و تکیه بر پشتیبانی آنها یکی از مهمترین شاخصههای استراتژی مبارزاتی امـام بـود.
در قیامها و نهضتهای قبل از انقالب اسالمی ،رهبران جنبشها یـا بـه کلـی از ایـن عنصـر دفلـت
نموده و یا از آن بهره بسیار اندك بردهاند .اما در نهضت و انقالب امام این عنصر یعنی مردمگرایی در
بطن اصلی حرکت قرار دارد .ایشان در سازماندهی و بسیج مردم ،به سازماندهی معنوی ،ایـدئولوژیکی
و فکری و احساسات مردم اقدام نمودند .به بیان دیگر ایشان همهی قوانین حاکم بـر سـازماندهی در
نظریههای مختلف سازمان انقالب را کنار گذاشته و در برابر آنهـا در سـازماندهی انقالبـی خـود بـر
عنصر اساسی اعتماد و اعتقاد به مردم و تکیه بر پشتیبانی آنها تأکید نمودند( .مهدی زادگان:1012 ،
)153-156
در استراتژی مبارزاتی امام این خصلت و ویژگی آنچنان جایگاه و اهمیت ویژهای دارد که ایشـان
به هی وجه حاضر نبودند تا ارتباط شخصی و مستقیم خود را با توده مـردم از دسـت بدهنـد .مـردم-
گرایی و توجه به مردم در بسیاری از مواضع ایشان به روشنی قابل مشاهد است .ایشـان در اعتـرا
به سخنان آیت اهلل حکیم مبنی بر دروغ گویی مردم ،عدم تبعیت از روحانیـت ،تبعیـت از شـهوت و ...
این چنین پاسخ می دهند که این مردم که از جان و مال خود گذشـته و درد و رنـج بسـیار را تحمـل
کردهاند و شکنجه و تبعید شدهاند و  ...چگونه امکان دارد دروغ بگویند و یا بـه دنبـال شـهوات خـود
باشند( .روحانی)142-141 :1046 ،
ایشان در راه حمایت از مردم و ارتباط با آنها هرگونه مانعی که سبب جدایی از مردم شود را کنار
میزدند .روزنامه جمهوری اسالمی در تاریخ  1043/1/15به نقل از سید محمود دعایی مینویسـد؛ در
زمان تبعید امام در عراق ،دولت ایران از مقامـات امنیتـی عـراق درخواسـت نمـوده کـه تمـارهـا و
ارتباطات مستقیم امام خمینی با پیروانش باید کاهش یابد و یک مقام امنیتی عراق این مسـئله را بـه
امام اینگونه بیان میکند که شما در کارها و فعالیتهای خود آزادید ،ولی باید طوری رفتار کنیـد کـه
سخنان و پیامهای شما از عراق انعکار پیدا نکند ،بدین منظور میتوانیـد از یـک سـخنگو در عـراق
استفاده نمایید؛ چراکه ما در مقابل دولت ایران مسئول هستیم .امـام در جـواب ایـن مسـئول عراقـی
اینگونه پاسخ میدهند که« :آنچه تأثیر دارد موضع شخص من است و موضع خود من مطرح است و
این صحیح نیست که من سکوت کنم و دیگران از جانب من صحبت کنند ( »..رجایی)150 :1032 ،
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 )2-5تأكید بر ارتباطات و آگاهيبخشي

از نظر امام خمینی ،به حرکت درآوردن مردم ،با آگاهی بخشی به آنها امکانپذیر بـود .از ایـن نظـر،
بین میزان آگاهی و رشد فکری مردم از یک سو ،و میزان مشارکت آنها در حرکت انقالبی از سـوی
دیگر ،همبستگی مثبتی وجود داشت « ..با همه ی مصیبتهـا ،بیـداری ملـت مایـهی امیـد اسـت ...
شرکت نکردن ملت دیور در حزب فرمایشی و انتخابات خائنانه ،نمونـهی بیـداری و پیـروزی اسـت»
(موسوی خمینی ،1026 ،ج« )131 :0از رشد ملت است که نقشههای شوم اجانب که بـه دسـت شـاه
باید اجرا شود ،مواجه با مخالفت ملت میشود ،رشد ملت است که حزب ساختگی شـاه را بـا آن همـه
رعد و برق و عربده رسوا کرد ،شاه را گرفتار آشفتگی و هیجان کرد( »...موسوی خمینـی ،1026 ،ج:0
 ...« )110بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید؛ زنـده شـوید و مردگـان را حیـات بخشـید» (موسـوی
خمینی ،1026 ،ج)531 :2
این استراتژی ،احتماالً برگرفته از الگوی انبیا و نهضت پیـامبران بـود ،چراکـه ایـن حرکـتهـای
تاریخی ،باید مشروعترین و قابل تقلیدترین شمای سیاسی در ذهن امام برای طـرحریـزی اسـتراتژی
انقالب بوده باشند؛ هم چنان که در تأکید نقش تبلیغ و آگاهی بخشی ،خطـاب بـه طـالب مـیگویـد:
«برنامه رسول اکرم قبل از مهاجرت به مدینه ،روزهایى که در مکه به سر مىبردنـد ،فقـ تبلیـغ
برای خدا و معرفى ذات مقدر حق تعالى و معرفى اسالم بود  ...و همانطور کـه در قـرآن مالحظـه
مىفرمایید ،سورههایى که در مکه نازل شده فق جنبـه پنـد و موعظـه و معرفـى اسـالم را دارد و از
جن

و جدال صحبتى نیست( ».موسوی خمینی ،1026 ،ج .)513 :2بر اسار این الگو ،که میتـوان

آن را الگوی انسان محور نامید ،برای امام بسیار مهم بود که به حداکثر ممکن ،انسانهای بیشتری را
نسبت به فجایع و خرابی های اوضاع آگاهی دهد ،آنها را به اهمیت اسالم و قابلتهـای آن در حـل
مسائل سیاسی و اجتماعی واقف سازد ،و سرانجام ،آنها را در حرکـت دسـته جمعـی علیـه شـاه وارد
سازد .تأکید ایشان بر رفع اختالفات و ایجاد وحدت نیز با همین منظور بود و بـه همـین دلیـل تأکیـد
داشت که در امر مبارزه ،از دست ندادن حتی یک نفر هم بسیار مهم است .پیامهای ایشان به حجاج،
دعوت به احیای مساجد ،محافل و نهادهای مذهبی توس مردم ،تأکید به علما مبنی بر حفـظ سـنگر
مساجد و منابر و نهاد روحانیت ،در خواست از مراجع برای صدور فتوی و تحریم ،همگـی در راسـتای
همین استراتژی انسان محور و تالش برای آگاهی بخشی بود( .حسینی)223-222 :1022 ،
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 )3-5مقاومت منفي و تأكید بر عدم خشونت

هدف امام ایجاد یک تغییر و تحول گسترده و عمیق در افکار و اذهان جامعه نسبت بـه اسـالم و نیـز
عدم مشروعیت و ناکارآمدی رژیم بود و به همین دلیل یک استراتژی بلند مدت مبتنی بر روشهـا و
برنامه های آرام و فکری برای به ثمر رسیدن اهداف خود در نظر گرفته بود .هـدفی کـه بـا مبـارزات
مسلحانه و افراطی و رادیکالی هی سنخیت و همخوانی نداشت .چراکه اقدامات مسلحانه و رادیکـالی
برای تغییرات بنیادی و عمیق کارآیی نداشته و میتوانست مسـیر موفقیـت نهضـت را بـا خطرهـایی
مواجه سازد.
اما در روش مقاومت منفی انقالبیون به دنبال حقوق از دست رفته خـود بـوده و از بـین بـردن و
نابودی ظلم و ستم را مطالبه میکنند .در واقع بکارگیری این روش این احسـار را در مـردم تقویـت
نمود که انقالب اسالمی با هی کس به دنبال جن

و کشت و کشتار نیسـت .بـه عـالوه انقالبیـون

احسار حق به جانب داشته و احسار می کنند مورد ظلم و ستم قرار گرفته و باید از خوددفاع کننـد
و انسانی که در حال دفاع کردن باشد از نظر روانشناسی ،از انسان مهاجم و جنگنده به لحـا روانـی
بهتر و قویتر عمل میکند( .حسینی )231 :1021،به عالوه ،چنین احساسی باعث میشود که وهم و
ترر مردم کوچه و بازار از کشتار و خونریزی ،تا حدودی کاهش یابد ،چون معموالً طـرح شـعارهای
افراطی در اینگونه مواقع باعث میشود تا مردمی که اعتقـاد و سـرسـپردگی کـافی بـه آرمـانهـای
انقالبی ندارند ،از وحشت درگیریها و صدمات احتمالی ،صحنه را پیشاپیش خالی کنند .از همه مهـم
تر اینکه از نظر ناظران طرف سوم (مانند خارجیها،خبرنگاران ،و مردم بیطـرف داخلـی) مشـاهدهی
صحنهی رویاروییای که در آن ،یک طرف فق حرف میزند و طرف دیگر از اسلحه و قـدرت و زور
استفاده میکند ،به طور طبیعی به معنای بر حق بودن و مظلوم واقع شدن طـرف دیـر مسـلح اسـت،
چون فر

بر این است که طرفی که دارای حرف حساب است ،به استفاده از اسلحه نیاز نـدارد .ایـن

در حالی بود که اگر انقالبیون از همان ابتدا دست به اسلحه میبردند ،دستگاه تبلیغاتی رژیم بهراحتـی
میتوانست صحنه را به صورت مقابلهی نیروهای ضد شورش با گروهی شورشگر مسلح جلوه دهد و
حمایتهای خارجی و بین المللی از شاه را حفظ کند.
اما استراتژی عدم خشونت و مقاومت منفی ،تأثیر کاریزمـایی مهـمتـری نیـز هماننـد آنچـه کـه
محققان در مورد گاندی شناسایی کردهاند ،داشت .این تأثیر ،خویشتنداری در برابر وسوسـهی دسـت
زدن به خشونت در محیطی آکنده از قهر و روحیهی نفرت و خصومت حاصل از قطببندی انقالبی -
ضد انقالبی بود .در مورد امام نیز تأثیرات کاریزمایی مشابهی میتوان مشاهده کرد .ایشان باید رفتـار
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کنترل شـده خـارج نشـود .منظـور از

اعترا

کنترل شده آن است که مردم باید با مشارکت در راهپیماییها و سردادن شعارهای انقالبـی،

اعترا

خود را به رژیم بیان میکردند .در هر برهه از حرکت انقالبی ،چنین رفتاری ممکـن بـود بـه

یکی از دو حالت افراطی ،صلح طلبی بیش از حد و یا خشونت ،میل کند و حرکت انقالبی را از مسـیر
پیشبینی شده ی خود خارج سازد .به ویژه آنکه نیروهایی هم در صحنه حضـور داشـتند کـه حرکـت
انقالبی را به یکی از دو سوی افراطی سوق میدادند .از یک سو نیروهای ملیگـرا و اصـالحطلـب در
پی آن بودند تا با پیگیری استراتژی فشار – امتیازگیری ،حرکت انقالبی را تـا حـد راهپیمـایی قابـل
تحمل برای رژیم ( مانند راهپیمایی تاسوعای  )1041تخفیف دهند و کاری نکنند که به برانگیختگـی
نیروهای رژیم منجر گردد؛ از سوی دیگر ،نیروهایی وجود داشتند که با انگیزههای مختلف و با طـرح
شعارهایی مانند «رهبران ،ما را مسلح کنید» ،از استراتژی عدم خشونت امام انتقاد میکردند .بـه ایـن
نیروها باید فشارهای پنهانی رژیم برای به خشونت کشاندن حرکت انقالبی را نیـز اضـافه کـرد ،کـه
آتش سوزی سینما رکس آبادان و آتش سوزی خیابانهای تهران در آبان 1041از جمله نمودهای آن
بود .به ردم این فشارها ،امام همچنان بر اعترا

دیرخشونتآمیز تأکید داشـت و جمعیـت مشـارکت

کننده درحرکت انقالبی نیز این استراتژی را چنان رعایت میکرد که در جواب کشتارهای ارتـش ،بـه
سربازان آن گل هدیه میکرد( .حسینی)230-231 :1022 ،
 )4-5ابراز همدردی با مردم و اعتماد به آنان

ابراز همدردی و همذات پنداری با مردم در گفتار و رفتار از عوامل مهم و تأثیرگذار در جـذب گسـترده
مردم و بسیج شدن آنها در جنبشها و حرکات انقالبی است .رهبران انقالبها و جنـبشهـا از ایـن
گزینه برای بسیج وسیع تودهها و اقشار مختلف بهره فراوان میبرند .چراکـه ایـن عمـل ،هـمدردی و
همراهی هر چه بیشتر مردم را به دنبال خواهد داشت .امام خمینی نیز به عنـوان رهبـری انقالبـی بـا
توجه به شناخت عمیقی که از قلوب آزرده و دلهای رنجور و مجـروح مـردم از تکبـر و سـتم رژیـم
حاکم در قبال آنها و فاصله بسیار زیاد حکومت با مردم داشت ،در مراحل مختلف مبارزه به ابراز هم
دردی و همذات پنداری با آنان به خاطر تحمل مشکالت و مصائب گوناگون ،اقدام مـینمودنـد .ایـن
عمل شایسته امام موجب اعتماد بیشتر مردم با ایشان و همراهی هر چه بیشتر و فزاینده آنان با امـام
و انقالب در راه مبارزه با رژیم شد.
ایشان در راه رسیدن به هدف و مقصد خـویش کـه همانـا نـابودی رژیـم و حاکمیـت جمهـوری
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اسالمی به جای آن بود از موارد و عبارتهای بسیاری در بیانات خود در جهت همدل و همراه کردن
مردم با انقالب استفاده نمودند .عبارت هایی ماننـد رابطـه صـمیمانه و دوسـتانه روحانیـت بـا مـردم،
وفاداری و تکیه مردم به روحانیت ،اعتماد و اطمینان به جوانان برای ساختن آینده ،تأکید بر آگـاهی و
بیداری نسل جوان ،تشکر و قدردانی از مردم و ابراز هم دردی با آنان ،اذعـان بـه وضـعیت نـامطلوب
اقتصادی و معیشتی از جمله فقر و بیکاری و  ،...ابـراز عالقـهمنـدی بـه مـردم ،تمجیـد و تجلیـل از
فداکاری و پای بندی ملت ،تواضع در برابر مردم ،باالبردن شأن و پایگاه مردم در حـد و انـدازه رهبـر
انقالب و  ،...مبارزان و انقالبیونی همدل و همراه پـرورش داد( .کریمـی )55-50 :1035 ،بـه عنـوان
مثال اظهار داشتند:

«و من عاجزم اا اين كه تشك كِ اا جميع ملتهای مسالمين ،اساالمت تشاك
كِ اا ملت بزرگ اي ان ،جميع اصِاف ،جمياع طبقاا  ،ايانهاايي كاه باا ماا
همكاری ك دند ،اينهايي كه در غ ماا غا قوردناد» (موساوی قميِاي،1 ،
)101 :1118
 )5-5بهرهگیری از ادبیات و آيینهای نمادين مذهبي برای بسیج سیاسي مردم

تشکیل شبکههای اجتماعی منسجم و سازمان یافته ضد قدرت حاکم و بهرهگیـری مناسـب رهبـران
جنبش ها از مراسم مذهبی و نمادین از عوامل مهم و مؤثر در ایجاد انگیزش در شـرکت کننـدگان در
جنبشها و حرکات اجتماعی است که میتواند با آفرینش احسار هویت جمعی و  ...سهم به سـزایی
در موفقیت و پیروزی حرکات انقالبی ایفا نماید .در اندیشه صاحبنظران ،فضـاهای شـبکهای باعـث
ایجاد اجتماع و این اجتماع مبتنی بر با هم بودن است که بـرای دلبـه بـر تـرر و درگیـر شـدن در
جنبشها و حرکات دسته جمعی و انقالبی الزم و ضروری است( .کاستلز)11 :1030 ،
امام خمینی با استفاده و بهرهگیری از ظرفیتها و تواناییهای آیینی و نمادین فراوانی که در دین
اسالم و مذهب تشیع وجود دارد و برای بسیجگری و مبارزهجویی بسیار کارآمد است ،توانست مبـارزه
را به طرز موفقیتآمیزی تا سر منزل پیروزی راهبری و هدایت نمایند .ایشان با اعالم عزای عمـومی
در روز عید به مناسبت  14خرداد ،استفاده از نمادگان مذهبی ،توصیه به سـاختن مسـاجد و نمادهـای
دیگر دینی ،برگزاری نماز جماعت ،گرم ساختن محافل دینی و  ...کوشش بسـیاری در جهـت فعـال-
سازی مساجد به عنوان مأمن اصلی مبارزاتی مردم ،و همچنین با تمسـک بـه آیـینهـای مـذهبی و
معنوی تشیع ،انرژی مضاعفی به وجود آورده و رژیم پهلوی را به ورطهی نابودی بکشـانند( .کریمـی،
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 .)54-55 :1035امام در این رابطه چنین میفرمایند:
«آقايان سعي كِيد در دانشداه و چ اسالم را باال بب يد ،تبليغا مذهبي بكِيد،
مسجد بساايد ،اج ماعاً نماا بخوانيد ،تظاه باه نمااقوانادن بكِياد» (موساوی
قميِي،

)861 :1118 ،1

«مساجد و محافل ديِيه را كه سِد های اسالم در مقابل تياطين است ،ه چه
بيش گ م و مجهز ندهداريد» (موسوی قميِي،

)111 :1186 ،8

نتیجهگیری

انقالب ها در جوامع آثار و نتایج نهان و آشکاری را به جای میگذارند و بـر اسـار شـرای مختلفـی
شکل میگیرند .در انقالبها علل مختلفی تأثیرگذارند که یکی از مهمترین آنها نقش رهبری اسـت
که به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم در نقش بسیجگری مردمی بسیار حائز اهیمـت اسـت .بـدین
منظور در این مقاله به نقش رهبری امام خمینی در خصو

بسیجگری مردمی پرداخته شد .در واقـع

این مقاله در پاسخ به این سواالت است که امام خمینی چگونه توانست به بسیج مردمـی علیـه رژیـم
دست بزند و در این راه از چه استراتژیهایی بهره برد؟ لذا در جریان انقالب اسالمی ایشان با ادبیـات
بسیار ساده خود دنیترین و با ارزشترین مفاهیم سیاسی  -اجتماعی را حتی برای بیسوادترین افراد
جامعه در دوردستترین نقاط کشور عرضه مینمودند ،و با آگاهی دادن و خودباوری به آنهـا و تکیـه
بر اسالمگرایی و نهضت ضد رژیم پهلوی به بسیج طیفی گسترده از تودهها پرداخت .در واقع در سیره
مبارزاتی ایشان همه طیف های جامعه با پذیرش رهبری بیبدیل امام حول یـک هـدف واحـد یعنـی
براندازی رژیم متحد شدند و تجلی آمالشان را در سقوط پهلوی به رهبری امام خمینـی دیدنـد .نفـوذ
کالم امام در بین روحانیت ،توده مردم ،بازاریان و  ...بسیار باال بود ،هرکـدام از گـروههـا و اقشـار بـه
دلیلی با امام همسو و همراه شده و ایشان را به عنوان رهبر خود قبول کردند .نیروهای باقی مانـده از
حزب توده و چپیها به دلیل مواضع ضد امپریالیستی ،ملیهـا و روشـنفکران ضـد اسـتبدادی ،ملـی-
گرابودن و اعتقاد ایشان به آزادی و  ...را مهم تلقی کرده و تودههـای مردمـی نیـز مواضـع محکـم و
قاطعانه ایشان در مقابله و مبارزه با فساد ،اقدامات اصالحی ،اسالمزدایی و  ...را مهمترین دلیـل خـود
برای انتخاب امام برای رهبری جنبش میدانستند .خصوصیات بارز امام از قبیل زندگی سـاده و بـی-
آالیش ،شجاعت ،رفتار بیتکلف ،شم باالی سیاسی ،مبارزه با اشرافیگری و مـردمگرایـی و  ...سـبب
شد ایشان به رهبری منحصر به فرد و قابل اطمینان برای همه اقشار در مبارزه با رژیم بدل شـود .در
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زمینه مبارزه و روشهای مبارزاتی نیز ایشان به عنوان یک استراتژیست با تکیه بر قـدرت کاریزمـایی
و بسیجگری خود استراتژیهای مختلفی از قبیل همذاتپنداری با مردم و اعتماد به آنان ،بهرهگیـری
از ادبیات و آیینهای نمادین مذهبی برای بسیج سیاسی مردم ،تأکید بـر ارتباطـات و آگـاهیبخشـی،
مردمگرایی و مقاومت منفی و تأکید برعدم خشونت را به کار گرفت و توانست طیف عظیمی از اقشـار
مختلف را علیه رژیم بسیج نماید و سرانجام در  22بهمن  1041انقالب را به پیروزی رساند.
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