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  چکیده
هاایتصامیماتخاا درموجودهایواقعیتباآرمانعنوانبههاارزشكردنجمع
...واقتصادیاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،مختلفهایزمینهدرنظامراهبردیوكالن
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(حكیمانهگیریتصمیمالگویاساسیمولفهدو)بینانهواقعآرمانگرایییژگیوتحلیل
تااكنونكهآنجااز.است8031-01هایسالبی خمینیامامراهبردیتصمیماتدر
پاژوهش،ایا دراسات نشافهبررسایعلمایصاورتباهاماامرهباریویژگیای 

دوبامرتبطمقوالتونتخاباتحقیقزمانیقلمرودرخمینیامامراهبردیتصمیمات
كالمكیفیوكمیمحتوایتحلیلروشازاستفادهبابینی،واقعوآرمانگراییویژگی
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ماوردراهباردیتصامیماتتماامیكهدهفمینشانتحقیقازحاصلهاییافته.است
وباودهحكیماناهگیاریتصامیمهاایویژگایچاارچوبدرپاژوهش،ای ردمطالعه
نتیجاهاطمیناانباتوانمیترتیببفی .هستنفبینیواقعوآرمانگراییمولفهدودارای
.بودنفبی واقعآرمانگراییکراهبردی،هایتصمیماتخا درخمینیامامكهگرفت


گیریتصمیمراهبردی،تصمیماتبی ،عواقآرمانگرایخمینی،امام :کلیدی واژگان
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 مقدمه
فاضالوانفیشامنفو،فقیهای(ره)اماامخمینایبنیانگذارجمهوریاسالمیایرانحضرت

كهعالوهبارایجاادتحاولدرانفیشاهوفقاهاستمعاصردرتاریخسازبزرگوتحولرهبری

نقالبوتشكیلجمهاوریاساالمیبارهبریااجتماعیمهمیرا-سیاسیحولتسیاسیشیعه،

بهعنوانالگویموفقیکرهباردینایوهایرهبریامامخمینی،پژوهشدرویژگیرقمزد.

یكایازهایمختلاف،راهگشاا،مفیافوماوارباشاف.گیریتوانفدرعرصهتصمیمسیاسی،می

آنبای اقاع،بلنفمافت،آرماانیودرعای حاالوبای ،روشا دیافنافاذامام،عواملموفقیت

ساازسااخت.ای ویژگیمهام،تصامیماتآنبزرگاوارراتااریخیوسرنوشات.حضرتبود

مهامبعافدوبینایواقعوگراییآرمانگراییدرتمامتصمیماتامام،عالوهبرویژگیتكلیف

ای)مافللاهالعاالی(خامناهخمینیرضواناهللتعالیعلیهوخلافصاالآآناماامامامرهبری

اسات،حیااتیبسیاراساسیوای دوبزرگوارهایانفیشهدرنكتهای درک.شودمیمحسوب

اسات.تهفیافغیرآرمانی،موردگراییواقعوبی غیرواقعگراییآرمانسویازمانظامكهچرا

ویژگیمهمیكهتاكنونبهصورتعلمیبهآنپرداختهنشفهوحقمطلبآنگونهكهبایافو

است.نظربهاهمیتوضرورتپرداخت بهای دومولفهمهمومواردررهباریشایفادانشفه

معظامرهباریهایدغفغهازبینییكیاماموباعنایتبهای كهحلمسالهآرمانگراییوواقع

هایاخیر،مكرربهاهمیتوضارورتایا دوموضاو،تاكیافانقالباسالمیاستودرسال

بینایدراتخاا گرایایوواقاعژوهش،تبیای وتحلیالویژگایآرماانانف،هف ازای پكرده

است.8031-01هایتصمیماتراهبردیامامخمینیبی سال


 مبانی نظری تحقیق

 بینی آرمانگرایی و واقع
باهگرایای پایبنافیورزد.آرماانمای تأكیاف هاابینیبرهساتبایفهاوواقع بر آرمانگرایی

سانجیفهوهوشامنفانههایتاكتیکازتفابیروایمجموعهاتخا بینی عواقهاوارزشواصول

هاایموجاودداخلایوخاارجیاسات.درمباحاثمافیریتاساتراتژیک،باتوجهبهواقعیات

هاایهااوآرماانپارادایمیبهنامپارادایمتركیباییااتلفیقایوجاودداردكاهدرآن،رساالت

-شاونف.ایا پاارادایم،یاکبرخاوردسیساتمیواجارامایبینیبیشتریتبیای تجویزیباواقع
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كنف.بفی معناكهدرمفیریتاستراتژیک،هارساازمانایاااقتضاییدورانفیشانهراتوصیهمی

هاایمحیطایخاودراهااوواقعیاتهاا،ایافلولو ینظام[بایفالگویخاصومتااارازآرماان

برلزومهمخوانیوایجادتوازنبای نقاا انتخابكنف.درچارچوبای نگرش،ضم تاكیف

هاوتهفیفهایمحیطی،تغییرعوامالمحیطایوهایسازمانایانظام[،فرصتهاوضعفقوت

هاایماوردنظار،ضاروریاسات)رساولیودهیمحیطمطاابقباااهافا واساتراتژیشكل

بینانهنامیف.واقعتوانپارادایمآرمانگرایی(.ای پارادایمرامی83-033:80صالحی،

:شفمتصوررابطهنو،سهتوانمیواقعیتوآرمانبی نسبتبهطوركلیدر

تحقااقباارایالزمشاارایطبااهتوجااهباافونآرمااانگرایییعناایصاار آرمااانگرایی-الااف
ها آرمان
راساتایدربرداشات قافموسارردنحاواد دساتباهراخودیعنیصر بینیواقع-ب

ها آرمانبهتوجهفونبروز،ملزومات
شرایطدرکعی هادرآرمانتحققدغفغهازاستعبارتكهبینانهواقعآرمانگرایی-پ

الزمشارایطباودنفاراهمباهتوجهباهمراهدقیقتر،آرمانگراییعبارتبهوجهانوجامعهروز
مصالیسااری،)نامیافهامعقالنایآرماانگراییتوانمیرااخیرنو،ای .هاآرمانتحققبرای
8030:2.)

تسالیمهاسات،واقعیاتبااساازشوپذیرشگراییواقع.استگراییواقعازغیربینیواقع
وگارفت تصامیمموجاودوضعبهنسبتانفعالیموضعیدروشفنموجودوضعیتوشرایط

اماكردنعمل هباالتازامعای درماوقعیتیوشارایطمقتضایاتكاردنلحاظبینی،واقعاست،
ناامعی شرایطتركیبراآنتوانمیاجماالكههاستگیریتصمیمدربنیادی واساسیاصول

آرماانگرا8هساتیم.حكماتازخاصایناو،شااهفبینای،واقاعدریعنی.دانستمعی اصولبا

گارایعنایفارداماآرماانگرایییعنیاینكهتسلیمواقعیتاست،واقع گرابی استنهواقعواقع
بایفبهواقعیتموجودراضیباشف،اماواقعیاتموجاودراببینافودرصافدحالوبهباودآنن

معنااایا باهاساتبی واقعوآرمانگراقرآنی،اسالم(.اسالم8030:8)رحیمپورازغفی،باشف
آناانباهوبخشافمیجهتوسامانرامردمانآرمان،تالشعنوانبهحقیقتدرجستجویكه
وحركاتآنپایاهباروداشاتهنظاررادراجتمااعیهاایواقعیتحال،هماندركهآموزدمی
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وهااواقعیاتباهتوجاهشایعه...باادینای...پیشاوایانكننافریزیوبرنامهتنظیمراخودتالش
ساامانوكردنافمایتنظایمراهبردیاهفا راستایدرراهابرنامهجامعه،موجودهایلرفیت

كاهانافآوردهفاراهمماارابارایمتفااوتشارایطدررفتارهااازایمجموعاهندادنف...آنامی
زنافگی(.8013:3جسات)حساینی،بهرههماننف،ومشابهشرایطدرآنهاازهریکازتوانمی

معصومی علیهمالسالم،باوجودتفاوتلاهری...،درمجمو،یکحركتمساتمروطاوالنی
فنف،یکشخصیتنف...هف وجهتآنهایكیاسات...بایافاست...ای بزرگوارانیکواح

سالعمركرده...تمامحركاتای انسانبازرگومعصاوم233یکانسانیرافرضكنیمكه
باای دیفقابلفهموقابلتوجیهخواهفبود.هرانسانیكهازعقلوحكمتبرخاوردارباشاف

هااواختیارهاایموضاعیخواهافتیاکدریکحركاتبلنفمافت،تاك –ولونهازعصمت –

داشت.گاهیممك استالزمبفانفتنفحركتكنفوگاهیكنف،گاهیحتیممكا اسات
نشینیهمازنظركسانیكهعلموحكمتونشینیحكیمانهدستبزنف،اماهمانعقببهعقب

یشااود.باااایاا دیااف،زناافگداننااف،یااکحركااتبااهجلااومحسااوبماایهففاافاریاوراماای
امیرالمومنی ،زنفگیامامحس مجتبی،زنافگیحضارتابایعبافاهللوزنافگیهشاتاماام

گیاریسیاساییکحركتمساتمراسات...باایاکجهات-تاسالدویستوشصت-دیگر

همراهاست....المهازلحظهوفاترساولاهللتااساالدویساتوشصاتدرصافدبودنافكاه
سااله ازهامجافا233بهوجودبیاورنف....یاکانساانحكومتاسالمیرادرجامعهاسالمی

.هركفامازاینهاكهیاکحرفایزدناف،ایا حار درحقیقاتاز"كلهمنورواحف"نیستنف.
سالگوییعماركاردهاسات.تماامكارهاای233زبانآندیگرانهمهست.یکانسانیكه

هایمختلافنیتوباتاكتیکسال،كاریکانسانبایکهف بایک233المهدرطولای 

(.81-8038:83ای،است)خامنه

اماور-2اابات اماور-8:توجاهداشاتاموردستهدونقشبهها،بایفتفاوتای تحلیلدر

.متغیر

هزیناه،هف ،پرداخاتدرمفاری،استقامتدی خفامحوری،:ازعبارتنفاموراابتبرخی

.حجتمامازاتپسصالبتباحجت،برخورداتمام

بااامقابلاهحكام،روشرساالت،شایوهوضااعانجااامشایوه:ازعبارتنافمتغیااراماوربرخای

وجهاد.مبارزهنیمهمخفی(،شیوهمخفی،تبلیغ)علنی،ها،شیوهناهنجاری
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تغییاربههاواصولاولیه[مجبوراباحفظآرمانمعصومرهبریكهشودمیعواملیموجب

ویاارانتعافادباهنگااهعُافهه.بااوعِافههدرتغییار:چاونعواملی.شودمیروشودرتاكتیک

مطلقودررفتارمعصومی علیهمالسالم،آرمانگرایی.شودمیمشخصواقعی،تكلیفحامیان

متوجاهخطاریتهفیافاگارشافتومیازاندروجودنفارد...باتغییرمحضگراییمصلحت

بااای تاكتیاکامااست،آنبامتناسبتاكتیکا اتخبهدینیمولفباشف،رهبرمكتباصل

اماامباهحضارتساویاز331برایمثال،پاذیرشقطعناماه.استمتفاوتهاواقعیتبهتوجه

نسرردهفراموشیبهراهانیزآرمانحضرتامامواالبودنظاماصلمتوجهكهاستخطریدلیل

مجتبای)،(حس كهامامهمانگونهنوشنف میزهرراجامتلخ،هایواقعیتنگاهبهبابود امام

آیاتحضارتمقطعی(....در8032:2پذیرفتنف)سعیفی،حفظاسالمبرایرامعاویهباصلآ

كننف....اگارامااممیمطرحایهستهمذاكراتبحثدرراقهرمانانهنرمشبحثای،خامنهاهلل

گرفتنافمایراهاییتصمیمهمی زیاداحتمالهببودنفحیاتقیفدرها،هنوزراحلدرای سال

.اساتیكایآنهاابرانفیشهحاكماصولاست،زیراشفهرهبریاتخا معظممقامسویازكه

رازماانومكانشرایطبایفكهچرااستدلیلهمی بهباشفزنفهبایفمجتهفگوینفمیكهای 

صاراحتا (.رهبرانقاالب8033:2د)نبوی،دارایولیفهچهآنجادركهبگیردتصمیموبسنجف

های دلیالكاه...ببی استواقعخواهیبیانكردنفكهگفتمانانقالباسالمیگفتمانآرمان

باتوجهبهمباحاثیاادشافه،(.8033:0فیروزآبادی،...)دهقانیگونهاستدی اسالمهمای 

هااینسبتبهواقعیتهموهاا وآرماناهفبهنسبتهمكهاستكسیبی واقعگرایآرمان

واقااعدر.كناافماایاتخااا راصااحیآدومولفااه،تصاامیمهاارازمتااااروبااودهواقاافموجااود

اسات.تاكیافاماامشناسایموقعیتباتوامخواهیوحقیقتبینانه،آرمانخواهیواقعآرمانگرایی

.استبینیواقعوراییآرمانگتركیبواقعدرمصلحتوعزت،حكمتاصلبرسهایخامنه
  

 راهبردی گیریتصمیم
اجرابرایمناسباقفاموروشگزینشبهمنجركهاستفرآینفیراهبردیگیریتصمیم

هاا،هاف یاهف برتعیی مبتنیراهبردیگیریتصمیمفرآینفنظریوكلیالگوی.گرددمی

مسااألهتشااخیصوییشناساااسااازمان،خااارجیوداخلاایمحاایطتحلیاالوتجزیااهوبررساای

مناسابكاارراهانتخاابوارزیابیوممك كارهایراهارالهو(رونفهاوهافرصتتهفیفها،)
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 (.8011:1پوده،دهقانی)باشفمیاجرابرای

شارایطومحایطنقاش،راهباردیگیریتصمیماتخا زمینهدرشفهارالهتعاریفتمامدر

.استبارزمحیطی

گیاریجهبهسطآتجزیهوتحلیلموردنظركهسطآملیاست،تصمیمدرای تحقیقباتو

لیلنقا قوتوشود:فرآینفیاست،مبتنیبربررسیوتجزیهوتحراهبردیچنی تعریفمی

هاوتهفیفهایمحیطینظامتوسطرهبرینظامكهمنجارباهگازینشضعفداخلیوفرصت

شود.رمانینظاممیروشیمناسبجهتنیلبهاهفا راهبردیوآ



  راهبردی تصمیمات هایویژگی
یااساازمانعالیهایهف وآینفهمتوجهآنهاجهتودارنفمفتطوالنیگیریجهت*

 استنظام

 شونفمیاتخا قطعیتعفمشرایطدرآنها،پیچیفهماهیتومحیطیتغییراتدلیلبه*

هساتنفاینشافهكنترلمتغیرهاییارادوگستردهپیچیفه،جفیف،اغلبتصمیمات،ای *

(.8011:38زاده،حمیفی)


 (بینانهواقع آرمانگرایی) حکیمانه گیریتصمیم
،بینایتوحیافیومفروضااتمنبعاثازآنكاهدرآنفرآینفیاستدرچارچوبجهان

ت،گیریازدانشوهنرمافیریگیرنفهبرایتفبیرامورفردیواجتماعیخویشبابهرهتصمیم

هموارهبااستفادهازاصولومبانیاعتقادیخویشبهعنوانمعی كننفهسمتوسویآرمانی

)شناختعوامالداخلایازیکسوودرنظرگرفت شرایطحاكمبرموضو،گرایی()حقیقت

دركنف.وتفابیرخودرااتخا میهاتصمیمگراییازسویدیگر،ومحیطی(بهعنوانپایهواقع

تاروشاناختازمبانیوپایبنافیوالتازامباهآنعمیاق،هرانفازهدرکازاصول،فرآینفای 

تار،حكیماناه وتافابیرهااتصامیمباشاف،...تارشرایطومقتضیاتموضو،بهواقعیاتنزدیاک

:8013همكااران،)باقریاانوخواهفبودورترآنمانفگارتروبهرهتروآااروبركاتهزینهكم

تصمیماتوتفابیراتخا شفهباتوجهبهاساتحكاموصاحتاصاولومباانی،میازان.(80-82

گیرنفهواعتقادبهآنهاازیکسووصحتشاناختدرک،شفافیتوصحتدریافتتصمیم
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وریبیشااتریموضااو،)ازجملااهشاارایطتحقااقتصاامیم(ازسااویدیگاار،ازكیفیااتوبهااره

بهعبارتی،صحتودرکچراییتصامیماتراهباردیوتراست...برخوردارشفهوحكیمانه

.ای الگوعالوهبر8گرددتاریخیدرلر زمانیوشرایطتاریخیمتناسبباآن،ارزیابیمی

هایاعتقادینیزتأكیفداردوگیری،برنقشاصولوارزشنقششناختراهبردیدرتصمیم

كناف)باقریاانویرادرتصامیماتلحااظمایبینانقشوتاایرهردومولفهآرمانگراییوواقع

(.33-8013:833همكاران،



 راهبردی اهداف
 هایراهبردیاست.منظورازاهفا راهبردی،نتایجموردانتظارازاتخا تصمیم 

اهافا اهفا ازمنظورتحقیقای در راهباردیهاایتصامیمدرخمینایاماامراهبردی،

.استشفهتبیی واستخراجامامصحیفهمت ازكهستاتحقیقزمانیقلمرودرایشان



 مبانی و اصول
هاایدینایمنظورازاصولومبانیدرای تحقیق،معیارهایارزشایواعتقاادیوآماوزه

ها،سامتوها،تقفموتاخرمقولهحاكمبرمكتباسالماستكهمبی بایفونبایفها،اولویت

انافاز،ومعیارهایارزشیحااكمبارتعیای وانتخاابچشامگیریسیاستهایكلیسووجهت

(.80-8011:81اهفا وراهبردهاست)فروتنی،



 شناخت راهبردی  
رایاطالعاتضروركهاستیراهبردیهامیتصمیازهاینشیازپیكییراهبردشناخت

كهدردهفیمقراررنفهیگمیتصماریاختدرنظامیرونیبویداخلعواملیهایژگیودرمورد

)نقا قوتوضعفداخلینظاام(،شاناختازعواملداخلیامامازشناختای تحقیقشامل

هاوآگاهیواطال،ایشانپیراماونبینیهایمحیطی(،پیشی)تهفیفهاوفرصتعواملمحیط

مساللمربو بهموضو،تصمیماست.
                                                                                                                                             

،تهران:مركازحكیمانهگیریتصمیم(،8013جهتمطالعهبیشتربهای كتابمراجعهشود:باقریان،محمفوهمكاران،).8
آموزشمفیریتدولتی.
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 پیشینه تحقیق
 حساب بار خمینای نظارمحققاان،درسایرهاماامدهفكاهازبررسیپیشینهتحقیقنشانمی

باهخمینایاماام..وحضارت.است شفه استفاده بینیواقع و هایآرمانگراییمؤلفه از مقتضیات

فقاهباراسااممباانیتااكاردهتالشآنبنیانگذارواسالمیجمهورینظامپردازنظریهعنوان

برقاراركناف)قرباانآشاتیخاارجیسیاساتعرصهدرهاواقعیتوهاآرمانشیعه،بی سیاسی

دادانقالبكهدرسی:»...فرمودنفانقالبمعظم(.رهبر10-8033:830سواروشریعتمفاری،

وهااآرماانسااله،ساهوسایحركاتایا دركاهاساتگذاشات،ایا بااقیبزرگوارامامو

درنماناف دورنظارزادهاف،مایتعلایموكنفمیالقاءمابهراآنهااسالمكهعظیمیآرزوهای

باهكاردكماکایا گرفت قرارتوجهموردهمجهانوجامعهموجودهایواقعیتحالعی 

بااگرایایآرماانوخاواهیآرماانتركیابیعنایكناف پیافااداماهبتوانافحركتای كهای 

ترجماه،كنایمهماراهگرایایواقاعوبینایواقاعبااراگرایایآرمانتوانستیممااگر...بینیواقع

مجاهفاناهوكنیممجاهفتهمكنیم تركیبمجاهفتباراتفبیرمااینكهشودمیاشعملیاتی

اماام)«بگیاردقارارایتفبیرشافهچهاارچوبیکدرمجاهفانهحركتای همكنیم،حركت

خااواهیآرمااانگفتماااناسااالمیانقااالبگفتمااان»:فرمودناافهمچناای (.0/3/8038:ایخامنااه

كاهامكاردهبیاانامام،حضرتانفیشهبراسامام،نوشتهقبال كههاییكتابدر.تاسبی واقع

حتای.اساتبای واقاعگرایایآرماانكلایطاوربهخارجیسیاستواسالمیانقالبگفتمان

هاماساالمدیا كاهدلیالایا به...داشتنفاعتقادموردای بههمكشورازخارجدرمحققینی

بینیدوبعفمهمشخصیتیگراییوواقعآرمان(.8033:1فیروزآبادی،انیدهق)...استاینگونه

كاهبیناناهآرماانگراییواقاع(.8030:2)كعبای،فنشاوایمحسوبمایوامامخامنهامامخمینی

یكیازاصاولمسالمدرانفیشاهاماامخمینای...تعبیركرد"مصلحت"توانازآنبهمفهوممی

انفیشیفنفولیبرایرسیفنباهایا (.امامخمینیآرمانیمیa8030:2)مصلیساری،باشفمی

نگریایشانبااتردیافوتارمتفااوتدارد.باركردنفكهالبتهواقعبینانهرفتارمیآرمان،واقع

همی اسامهنگامیكهدرواقعهجنگتحمیلی،اززبانكارشناسانمطمئ شفنفكاهكشاور

رابرذیرناف331بینای،باهمصالحتدانساتنفكاهقطعناماهواقاعلرفیتادامهجنگرانفارد،با

اساات(نیاازمعتقااف8033قبااادی)(.پژوهشااگر،خساارو803-8038:831)نیااكوییوبهماانش،

اصالكاهآنجاازوگرابود،آرمانآرمانیشرایطیبهرسیفندنبالبهكهآنجاازامامحضرت
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وباودموجاودوضاعتغییارپایدرخمینایاماام...باودگاراواقعبود،گذاشتهنظامحفظبررا

مصاحلتكاهمتنیدرمقفمهایآرمانای كرد امامیدنبالرامقفسیوبزرگهایآرمان

(.8033:0..)خساروقبادی،.نینفازدخطربهراخودبقایوشودانجامبایفگیرد،مینظردررا

بینایرادررویكاردازآرماانگراییوواقاعتوانتلفیقایبانگاهیبهسیرهعملیامامخمینیمی

آرماانگرابااقیماناف،هایسیاسیخاود،حضرتامامدرانفیشه...امامبهسیاستمشاهفهكرد

مواضعوآرابركتشانپرعمراواخردراینكهبرمبنیتحلیلگرانازبرخیعقیفهبرخال  حتی

بازنزدیکواقعگراییایشانبهسیاسی شافنفراهمواسالمیجامعهمصالآیترعاهمبودنف،

...عمرشانباوددركانوناتخا تصمیماتاواخرانقالبواسالمهایآرمانتحققبرایشرایط

)باهعناواندوپایاهعمافهسیاساتخاارجی(گراییگراییواخالقایشانبهدنبالامتزاجعقل

رادرسیاساتخاارجینادیافهگرایای،اصاولعقالنایبودنفواینگونهنبودكهبهبهانهاخالق

دهافواهمیتمایگراییبهتامی منافعملینیزبگیرنف.ازهمی جهتاستكهدرعی آرمان

(.8030:0)خفادی،ای رادرمقاطعمختلفنشاندادهاست

تصامیماتموردیبررسیبهقبلیتحقیقاتدركهشودمیمشاهفهتحقیقپیشینهبررسیبا

ویژگیوشفهاكتفاامام ایا اغلابونشافهپرداختهجامعصورتبهبینانهواقعآرمانگراییبه

صاورتشخصایهاایتحلیالقالابدربیشاترونباودهعلمایتحقیقروشبرمبتنیهابررسی

تحلیالبررسایبارایاوالكاهاساتای قبلیمطالعاتباتحقیقای تمایزوجه.استگرفته و

رهبرییبینواقعوآرمانگراییویژگی زماانیقلمارودرامامراهبردیتصمیماتهمهامام،در

باهبررسایماوردهاینمونهوشفهلحاظتحقیقآماریجامعهعنوانبه8031-8001هایسال

اانیاانتخابآنهابی ازتصادفیروش دركیفایوكمایمحتاوایتحلیلعلمیروشازشفه 

مافلهاایویژگایچاارچوبدرعلمایمطالعاهایا االثااوشفهاستفادهامامخودبیاناتمت 

ازكاهشافهانجاماست،بینیواقعوآرمانگراییویژگیدوبرمبتنیكهحكیمانهگیریتصمیم

.استنوآوریدارایای تحقیقجنبهسهای 


 تحقیق روش
بینیباهعناواندوپایاهاصالیهف ای پژوهش،مطالعهعلمیویژگیآرمانگراییوواقع

-8001هاایگیریحكیمانه،درتصمیماتراهبردیامامدرقلماروزماانیساالگویتصمیمال
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گیریتصادفیسادهانتخاابشافهاسات.استكهچنفنمونه،ازبی آنهابهروشنمونه8031

بارایاجارایآناز،تحقیاقاستكهباتوجهبهاهافا تحلیلی-ای پژوهشازنو،توصیفی

ازیكاای"محتااواتحلیاال"روشاسااتفادهشاافهاساات.یوكیفااییكمااروشتحلیاالمحتااوا

روش،فنایباراییاافت نتاایجاسات.ایا اجتمااعیوانساانیعلومدرمهمتحقیقهایروش

ایاا تعریااف.«هاسااتهااایمشااخصپیاااممنااتظمویژگاایپااژوهشازطریااقتعیاای عیناایو

،درتحلیلمحتاوا(.00-8013:03)هولستی،گیردمیبرهارادرهایآشكارونهانپیامویژگی

تحلیالقارارشاونفوماوردتجزیاهوبنافیمایعناصرومطالبموردنظرگاردآوریوطبقاه

هایكامالدرآااارای عناصرممك استكلمه،جمله،موضو،،پاراگرا یامت گیرنف.می

تحقیاق،ایا درتحلیالماوردمحتاوایومات (.8018:03نیا،)حافظمكتوبیاشفاهیباشنف

ومطالعاهاماام،فهیصاحجلاف22ابتافاجلفصحیفهاماماسات.22خمینیمنفرجدرامامكالم

وكفگاذاریاساتخراجآنازمقاوالتتحقیاق،باامرتبطسرسمت ومتغیرهایوشفیبررس

بارشافنف.سارانجاماساتنتاجوپردازشوتحلیالبنفی،شمارش،تلخیص،طبقهشفنفوسرس

.شافدادهپاساختحقیاقساؤالباهها،یافتهوكیفیكمیتحلیلوتجزیهازحاصلجنتایاسام

ای مقوالتدرارتبا بامولفهآرمانگرایی،شاملاهفا راهبردیواصولومبانیحااكمبار

بینیشااملعوامالداخلای،عوامالتصمیماتراهبردیامامبودومقوالتمرتبطبامولفهواقع

آیاا:ازعباارتاساتپاژوهشپرساشهایاماموشناختازموضاو،باود.بینیمحیطی،پیش

گیااریحكیمانااههااایالگااویتصاامیمتصاامیماتراهبااردیامااامخمیناای،مبتناایباارویژگاای

بی (است؟)آرمانگرایواقع



 های کمّی تحقیق یافته

 ماتیتصم ییآرمانگرا هیپا -الف
حااكمبار اهباردیواصاولومباانیمقوالتمرتبطباپایهآرمانگراییتصمیم،اهافا ر

هاایحاصالازتحلیالمحتاوایكمایتحقیاقباهتفكیاکدراستكهبراسامیافته تصمیم

شود:مشاهفهمی2و8جفول
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 یراهبرد اهداف
 

 (1831راهبردی تصمیمات امام خمینی ) فروتنی،  اهداف :1جدول

 فراوانی اهداف راهبردی نوع تصمیم
ای از کالم امام  نمونه

 درصحیفه امام

بازگشتامام
بهایران

،سارنگونیر یامپهلاوی،تشكیلحكومتاسالمی
،نجااتورهااییكشاوروملات،اجرایحكمخفا

ازباای بااردناختناااق،كوتاااهكااردندسااتاجانااب
 خفمتبهملتوكشور،استقاللآزادیو،اكمح

23
:0وج3:338)ج
831،012،830 ،

31،00،80) 

تشكیلدولت
موقت


تصااویب،برگاازاریانتخاباااتمجلااسمؤسسااان
ساامان،عماومییقانوناساسیبامراجعهباهآرا

،وصااولبااهاهاافا انقااالب،كشااوریااافت امااور
ازبای ،برگزاریرفرانفمجهتتغییرنظامكشور

تأمی ،ایجادحكومتعفلاسالمی،بردناختناق
حل،احكاماسالمواجرایعفالت،سعادتمردم

ادارهامااور،اسااتقاللكشااور،نظااامولیااهمسااایلا
تحكیم،برگزاریانتخاباتمجلسشورا،مملكت

 انتقالقفرت،ر یماسالمی

03



:0،ج3:311،01)ج
33-33،833،30،00
،832،833،33،838)


 

سفارتتسخیر
آمریكاخانه

بازپسگیریاماوال،ویمحاكمهاستردادشاهو
ماهیاتوجنایااتشااهوافشاای،بهغاارترفتاه

لغااوتمااام،پیااادهكااردناحكاااماسااالم،آمریكااا
تضامی آمریكااباه،ادعاهایآمریكاعلیاهایاران

هاایییاآزادكاردندارا،عفممفاخلاهدرایاران
هاابرقفرتتحقیروشكست هیمنه،بلوكهشفه

21

،82:802،ج88:0ج)
82،ج88:230ج
و80:280،ج030:

(82:03ج
 


مفیریتدفا،
مقفم

حفظجمهاوری،دفا،ازملتوكشور،حفظاسالم
،دفاا،ازشارافتانسااانی،اساالمیواصاولانقااالب

عفلالهیاقامه،دفا،ازحقوقمسلمی ومستضعفی 
دفااعتجاااوزوااباااتصااالبت،وبرپاااییدیاا خاافا

صافاموتنبیاه،سرنگونیهاشكستابرقفرت،اسالم
اعاالم،حفاظاساتقاللوآزادی،وقصاصمتجااوز
بسایج،خساارتنشینیعراقوجبارانمتجاوز،عقب
مردمعراق

10

:83،ج23:31)ج
80ج28:13ج223

23ج83:203ج031:
:80ج28:210ج030:

:80ج23:022ج033
23ج81:08ج803

:002) 
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قطعنامهپذیرش
ااباااتعاافم،تااأمی مصااالآنظااام،بقااایانقااالب

المللیعاهفاتبی پایبنفیصفامبهم
 (32و28:213)ج0

عزلبنیصفر
جلوگیریازخطربرایاسالمونظاماسالمی

3
و83:381)ج
(313-313و381

فتواصفور
سلمانعلیه

رشفی

باهتاوهی ودشامنانفرهنگایشابیخونباامقابله
2 الهیحكممقفسات،اجرای

238و28:200ج)
 (233و

عزلقالممقام
رهبری

هادرحاكمیاتیریازنفو منافقی ولیبرالپیشگ
حفظاسالمونظام،نظام

 (023و28:033)ج2

 

 یمبان و اصول 
شود:مشاهفهمی2اتراهبردیامامدرجفولاصولحاكمبرتصمیم



 خمینی امام ات راهبردیتصمیم و مبانیاصول  :2جدول

نوع 
 تصمیم

 فراوانی اصول و مبانی
 امنمونه ای از کالم ام

 درصحیفه

بازگشت
امامبهایران

قیااماصولمصالحت،حفاظوحافتكلماه،
،توجهباهمعنویاات،اتكالبهخفا،برایخفا

،ساتیزیللام،)خافامحاوری(اخالصعمل
،یدی ازسیاستیعفمجفا،خفمتبهمردم

عمال،تفاوتیوسكوتپرهیزازبی،قاطعیت
،بااااهتكلیاااافباااافونتوجااااهبااااهنتیجااااه

،طلبایشاهادت،برابری،جهاد،گراییآخرت
 اصلاحفیالحسنیی 

32

:0ج300و3:038)ج
:0ج80،803ج23و31
3:038ج830و818و813
80:01ج0:08،33،3ج
(3:303،813ج0:830ج

 

تشكیل
دولتموقت

وتصاامیممشاااورهوحاافتكلمااهومقصااف،
والیتشارعیومشاروعیتناشایازجمعی،

ماااردمویباااهآراجمهوریاااتوعمااال،آن
تأكیااافبااارعااافم،مشاااروعیتناشااایازآن

،اتكالباهخافا،وابستگیحزبیدولتموقت
برالااتازمشااركی وعاافماصاالمصاالحت،

تأسایباهسایره،اطاعتازحكومتغیرالهی
حمایاات،)ص(درتشااكیلحكومااتپیااامبر

03

0:883،33،03،01ج)
:0ج3:320ج33،818،

3،030ج1:830ج883
(008و0،008ج
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،آزادینقافوانتقااد،اصولیازدولتموقت
 هالوآرماناصلقاطعیتدردفا،ازاصو

تسخیر
سفارتخانه
آمریكا

،حفظوحفت،عملبهتكلیف،اتكالبهخفا
للامساتیزی،قیامبرایخفا،احفیالحسنیی 

،قاطعیاات،واصاالالتظلمااونوالتظلمااون
محااوریوعاافالت،طلباایعاازت،اسااتقامت
تبعیااتاز،خاافمتبااهمااردم،ییجااوعاافالت

نفایرابطاه،حاكمیتمستضعفان،آرایملت
،بااارادری،لالماناااهوایجاااادرابطاااهانساااانی

احتراموروابط،ناپذیریسازش،ناپذیری لت
گراییوهفایتامورقانون،هامتقابلبادولت

نهادهایقانونیازمجرای

11

82ج88:031،800)ج
88:031ج80:22ج030:
82:031ج833و233و
88:833،803،032،82ج
83ج800،83،032،030،

82ج88:033ج330:
:802)

 

مفیریت
دفا،مقفم

دعوتبه،وحفتعملبهتكلیف،دعوتبه
ومقاومااااااات،عقالنیااااااات،پایااااااافاری

،صاابروقیااامباارایخاافا،الحساانیی احاافی
تحانام،نصرتالهی،اخالصعمل،استقامت
ازمظلومااان،بیاافاری،حمایاات)ابااتالء(الهای
، لااتناپااذیری،اتكااالبااهخاافاهااا،ملاات
،قاطعیاات،سااازشناپااذیری،جااوییعاازت
،عافمتعارضباهغیارنظامیاان،طلبیاستقالل

،تبعیتازحكامخافا،ظلمونظلمونوالتُالتَ
دفاا،دربرابارتاسیبهسایرهمعصاومی )،(،

،استكبارساتیزیساتیزیوللام،تجاوزدشم 
،امربهمعرو ونهایازمنكار،جوییعفالت

احتارامباهآرای،نفاستهاذیبخودسازیو
،خافاحاضاری،ناهشارقیوناهغربای،مردم

،بازگشتبهسویخفا،اصلصبروشكیبایی
،عفمتعرضبهسایركشاورها،ناپذیریتسلیم

عملباهتكلیافبافون،تكیهبرقفرتمردم
،ملی،قانونیووجفانیولیفه،توجهبهنتیجه
 بینانهگراییواقعآرماناصلمصلحت،



000

-80:211ج23:833)ج
80:333ج28:31ج211
:0ج80:083ج28:32ج
38و28:88ج23:11ج33
81ج80:280ج2311ج
:81ج23:218ج02-03:

،81ج83:301ج311
:80ج18-83:12ج288
:83ج80:280ج03
:80ج83:013ج881
:83ج28:33ج081
:28ج23:883ج228
:81ج81:883ج833
80ج80:213ج383-383
:80ج81:020ج280:
80:333ج28:213ج232
 (80:33ج28:32ج
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پذیرش
331قطعنامه

شورای
امنیت

تصاامیمعماالبااهتكلیااف،مصاالحتنظااام،
،صاابروتحماالواتكااالبااهخاافا،جمعاای

،وحاافتنیروهااا،هماااهنگیقااوامقاوماات،
،انونیقااهاافایتامااورازمجااراینهادهااای

،پااذیریمساائولیت،صاافاقت،ناپذیریسااازش
نظاارتدر،پایبنفیبهتعهفات،امتحانالهی

خفمتبهمردم،حی تفویضاختیار

30

33و32و28:38ج)
.(888،838،30،30و

 

 

عزل
صفربنی

مااردمویاحتاارامباهآراتكلیاف مصالحت 
امرباهمعارو و حمایتازنهادهایقانونی

ازپرهیازووحافتباه توصایهنهیازمنكار
صفرسعهنصیحت واختال ،ارشادوتفرقه

 اصالحكمیات وتحملبرایخفاواساالم
اتمااام برخااوردقااانونیوشاارعیبااامتخلااف
توباااهو حجاااتتاااورمبااااررفاااتاساااالمی

 طعیااتقا اجاارایحكاامخاافا بازگشاات
تأسایباهسایره ففاكاریبرایحفاظاساالم

 باارادریوهمكاااری )ص(حضاارتپیااامبر
اتكالبهخفا،گراییوتبعیتازقانونقانون



:81ج333و83:833ج)
:82ج83:313وج32
:83جو83:832ج803
83:381ج83:230ج302
83:231ج:83:083ج
83:313ج83:213ج232و

ج83:313ج83:330ج
:83ج381و83:833
83:083ج083و332
و83:310ج83:300ج

 (83:083ج238

فتواصفور
سلمانعلیه

رشفی

،حكامالهایعملباهتكلیافالهای،اجارای
،مباارزه،اصالعازتطلبای،الحسنیی احفی

عافموابسااتگیبااه،تحقاقفقااهعملایاسااالم
اعتمادیبهدیرلماسایحااكمباربی،دشمنان
جهان

83
28:201،200،233ج)

،232.)
 

عزلقالم
مقامرهبری

اتكاالباهعملباهتكلیاف،مصالحتنظاام،
،امربهمعرو ونهیازمنكار،قاطعیت،خفا

تارجیآ،صالحیتومشروعیترهبرینظاام
دفا،ازاساالمو،شناسیموقعیت،اهمبرمهم

گراییحقیقت،نهشرقیونهغربی،اهللحزب

01

008-28:002ج)
003و003و033و
020و033و003و801و

(.210و
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 بینی تصمیمات پایه واقع -ب
 عوامل داخلی

 

 : عوامل داخلی موثر بر تصمیمات امام 8جدول
نوع 

 تصمیم
عوامل 
 داخلی

 فراوانی نقاط قوت و ضعف
ای از کالم  نمونه

 امام






بازگشت
امامبه
ایران

.مردم8
.حوزهو2

دانشگاه
ارتش.0

الهی،امفادازنقا قوت:برخورداری
وایماانقافرتطلبی،شهادتروحیه

مردم،مردم،حمایتمعنویت،وحفت
قیامر یمازمردمحمایتعفم وشاه،

اعتماداستقامت ماردم،نفاسبهمردم،
دانشاگاه،بازگشاتوحوزهبی تفاهم
ملتآغوشبهنظامیانازایعفه

833


-0:233ج)
:1جو333و203
0:338ج203

031و083و811و
:0جو3:301وج
3:338ج80و80
:0ج81:30ج

(01و28
وضااعفقااوایمااادینقااا ضااعف:

مناااابعووكمباااودتسااالیحاتیماااردم
.امكانات

3
:0ج30و81:800ج)

11) 

تشكیل
دولت
موقت

.مردم8
 .منابع2

وجاودافاراد،حمایتماردمنقا قوت:
عافم،امی دربای ماردمتحصیلكردهو

،پذیرشر یمشاهنشاهیازسویماردم
 وجودمنابعغنیدركشور

1
30و0:833)ج

(833و

تسخیر
سفارت
خانه
آمریكا

مردم.8
منابع.2
برخورداری.0

ازامفادغیبی
 الهی

مااااردم،نقااااا قااااوت:حمایاااات
قااوی،روحیااهطلباای،داشاات شااهادت
تحولبیفاری معناوی،وروحیملت،
وجاودومردموحفت نفات،نیروهاا،

 الهیغیبیامفادازبرخورداری

33

و88:038ج)
و208و031و831
:80وج38و233

833).

مفیریت
دفا،
مقفم

مردم.8
نیروهای.2

مسلآ
)رزمنفگان(

مسئولی .0
نظام)مجموعه
حاكمیت(

تحااولروحاایومعنااوینقااا قااوت:
عاافم،مقاوماات،اماافادالهاای،مااردم

توانمنافیملاتو،هاهرامازقفرت
مجاهافتو،بهانفعالكشانفندشم 

اخااالصو،طلباایشااهادت،فاافاكاری
حضاااورو،اتكاااالباااهخااافا،ایماااان

تزكیه،وحفت،حمایتمردمازجبهه

012

-80:803ج)
:83ج80:200ج820
:28ج81:08ج230
80ج80:833ج033
:23ج831و838:
:82ج80:213ج11
28ج80:083ج230
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منابعو.3
 امكانات

بیااافاریو،حماساااهآفرینااای،نفاااس
همت،آمریكاشكست هیمنه،آگاهی
،اعتمااااادبااااهنفااااسمااااردموواال
هماااهنگی،اسااتقامت،طلباایدتشااها
قفرت،مفیریتصحیآنیروها،نیروها

،اخاالصوایماان،وآمادگیدفااعی
،وحاافتوانسااجام،اتكااالبااهخاافا

،ایثاروفافاكاری،رشادتوشجاعت
،مردماایبااودننیروهااا،بساایجمردماای

عنایاتوالهای،امافادآفرینایحماسه
هایپیروزی،(عج)عصرولیحضرت

یكرااارچگی.هااابهااهچشاامگیردرج
آمااادگیكاماالو،حاكمیااتنظااام
نیروهاا،مردمیبودن،مفیریتانقالبی

پشااتوانه،م شاابااهانفعااالكشااانفند
وجاودنیاروی،قفرتالهیومردمای

ومنااااابعطبیعاااایوانسااااانیجااااوان
،نهادهایقاانونی،تجهیزاتومهمات

تواناییدرووجودنیروهایمتخصص
تسالط،امیتولیفداخلیتجهیزاتنظا

برخلیجفارم

:23ج383:
:23ج81:023ج808
:23ج80:812ج020
:23ج28:833ج02

28:833ج008
:28ج80:238ج32و

:23ج80:232ج030
33و81:11ج000
:81ج80:213ج
008و23:022ج838
:23ج:80:88ج
ج80:803ج803
ج80:210ج80:083

:81ج80:083
:28ج330و082
:81ج380و030

810). 

ایجادتفرقهتوساطافارادنقا ضعف:
تحاتتاأایرتبلیغااتخاارجی،ناآگاه

اختال بنای،قرارگرفت افرادناآگاه
تبلیغاات،دیگرمسئولی نظاامصفربا
وابسااتگی،امكانااات،كمبااودضااعیف
بارایهایشارعیمحفودیت،صنعتی

مقابلهبهمثل

23

:80ج23:802ج)
 23:11ج238

:28ج80:280ج
303:و210و321
(80:383ج




پذیرش

.مردم8
.رزمنفگان2
حواد و.0

،بحمایاااتماااردمازاصاااولانقاااال
،اخالصورزمنفگان،مردمففاكاری

رشفوبنفگیمردم
3

(213و28:210)ج
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قطعنامه
331

عوامل كر
نشفه

.افراد3
 مغرض

ووجااودافاارادناآگاااهنقااا ضااعف:
حواد وعوامل كار،وجودمغرض
نشفه

2
213و28:13)ج
(38و33و





عزل
صفربنی

مردم.8
رزمنفگان.2
نهادهای.0

 قانونی

وماردم،ایمااننقا قوت:هوشایاری
طلباای،حمایااتشااهادتوفاافاكاری

حضاورودولاتازمردم رزمنافگان،
قفرتمردم،صحنه،مقاومتمردمدر

ایماااان،،وانساااجامنیروهاااایمسااالآ
حضاوردر،طلبایففاكاریوشهادت

پیشرفتوكسابپیاروزیدر،صحنه
نظاااامجمهاااوریوجاااود ،هااااجبهاااه
مجلاس،دولتشهیفرجایی،اسالمی

قوهقضالیه،شورایاسالمی

33

:83ج)
و238و312و313

338و313
:83ج230و310و
و300و333-331

(300و313
 

انتقاد تاأایرتحاتوبیجانقا ضعف:
وعلمااءبرخایگارفت قارارشایعات
ناآگاهمردم

(233و83:333ج)2

صفور
فتوا

علما
اتفاقنظرواجما،آرایعلمااوفقهاا

 درموردفتوا
(28:021)ج

عزلقالم
ممقا

رهبری

مردم.8
نماینفگان.2

 مجلسووزرا

آگاهیوشاناختدرک،نقا قوت:
هاطردحامیانمنافقی ولیبرال،مردم

(020و28:003ج)3

درجریاانواقعاهنباودننقا ضاعف:
نماینفگانووزرا

(28:033ج)8

 



 (00)پیاپی  31 پاییز، 90شماره  هشتم،سال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 120
 

 عوامل محیطی

 
 : عوامل محیطی موثر بر تصمیمات امام 4جدول 

نوع 
 متصمی

 ای از کالم امام نمونه فراوانی ها و تهدیدها فرصت عوامل

بازگشت
امامبهایران

ر یمشاهو
بختیار


آمریكاو
متحفینش


ایادیشاهو
استكبار

هایدولت
منطقه

بی مردمایجادتفرقهدرتهفیفها:
بساات ،چیناایتوطئااهمااذاهب،و

هاوممانعاتازبازگشاتفرودگاه
،للاموجنایات،زداییاسالم،امام

آشافتگیو،داشت قفرتشیطانی
وابساته،اختنااق،ویرانیدركشور

اشااعه،كردنكشورباهبیگانگاان
عقاب،غارتمناابع،فحشاافسادو

تاارویجتااز،نگااهداشاات كشااور
حمایات،جفالیدیا ازسیاسات
ر یامزهاااامریكاوساایرقافرت

ممانعتازبازگشاتاماامباه،شاه
هاازاساالمفاكردنملت،جرانای

هایمنطقهدولتمخالفت،وقرآن
حمایااتاز،باااانقااالباسااالمی

ایااادیشاااهوتااالش،ر یاامشاااه
بارایبرگردانافنشااهباهاستكبار
تاالشبارای،ایجادآشوب،ایران

حفاااظر یااامسااالطنتییااااروی
كارآوردنر یمدیگر

13

212و31و0:28ج)
و0:031ج3:303ج
3:338ج811و83
و83و83و0:81ج

81:30ج33و811
:83ج31و0:031ج

-0:001ج831
3:332ج3و33و000

(0:3ج


عفمها:فرارشاهازكشور،فرصت
ازسویامریكاا،شاهپذیرشاولیه

ازعفمپشاتیبانیوحمایاتبیشاتر
شاه

1
-0:3ج3:338ج)

(02و1

تشكیل
دولت
موقت

 .ر یمشاه8

 ایادیر یم.2

هاودولت.0
كشورهای

تهفیافباه،كشتارماردمتهفیفها:
ایجااااد،توقیااافدولاااتموقااات

ایجااااادمشااااكالت،آشاااافتگی
تخریاااباقتصاااادی،فرهنگااای،

20

001و30و0:208ج)
011و833و811و
(330و011و330و
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اختنااق،الماالغارتبیات،كشور خارجی
،دركمای ایجادتفرقه،كارشكنی

نشست دشم برایتضعیفنظام.





تسخیر
سفارتخانه
آمریكا

آمریكا.8
هاوملت.2

كشورهای
مسلمان

هایسازمان.0
المللیبی 
ایادی.3

استكباردر
داخل

دیگر.3
هایقفرت

بزرگ
هایرسانه.0

 جمعیبیگانه

،محاصااارهاقتصاااادیتهفیااافها:
،چینااایتوطئاااه،تبلیغااااتمنفااای
بااهتجاااوزعااراق،سانسااورخبااری

رویدنباله،ایرانبهدستورآمریكا
هااایسااازمانحمایاات،ازآمریكااا

وهااااازابرقااافرتالمللااایبااای 
،ایاارانكااردنمحكااوممخالفاات
حاق،هاابهابرقفرتآنهاوابستگی
مخالفتو،هایبزرگوتوقفرت
ایاااادیاساااتكبار،چینااایتوطئاااه

چینااایتبلیغااااتمنفااایوتوطئاااه
زاآنهاحمایتهایبزرگ،قفرت
موافقتبرخیازكشورها،آمریكا

،باااامحاصااارهاقتصاااادیایاااران
هاایجمعایتبلیغاتمنفایرساانه

بیگانه

03

88:383)ج
ج223و213و233و
011و231و82:233

:88ج
:82ج380و203و231
(033و88:323ج231

فرصت مخالفتماردمآمریكااها:
،بااااحملاااهنظاااامیدولاااتآن

هاایدنیاگراییوعافمایمااننیرو
شكستحملاهنظاامی،آمریكایی

استفادهازموسم،آمریكادرطبس
مخالفااتروشاانگری،باارایحااج

برخاایازكشااورهابااامحاصااره
اعاازامنمایناافهواقتصااادیایااران

بااارایبررسااایجنایااااتشااااهو
آمریكا

1
82:033ج88:031)ج
(003و233و233و








آمریكاو.8
سایر
هایقفرت

بزرگ

تسالیحاتیحمایتمالی،تهفیفها:
،توطئاهچینای،وتبلیغاتیازعراق

انفجاااار،كارشاااكنیمخالفاااتو
بسایجایاران،هواپیمایمساافربری

233

81:838ج81:033)ج
ج28:03ج23:220ج
:81ج331و83:331
ج028و23:031ج211
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مفیریت
دفا،مقفم


ر یمعراق.2


هاودولت.0

كشورهای
اسالمی


هایرسانه.3
جمعیبیگانه


هایسازمان.3

المللیبی 

ایادی.0

استكباردر
 داخلكشور

مخالفات،ایرانعلیهتمامامكانات
عافمتحویال،وعفاوتبااساالم

،خریافاریشافهنظامیتجهیزات
ایجااادمحاافودیتباارایتولیاافو

،اقتصاادیمحاصرهوصفورنفت
تهااجم،تبلیغاتمنفیعلیاهایاران

سیاساااای،نظااااامی،فرهنگاااایو
،ایجاداختال وتفرقاه،اقتصادی

هاااایتجهیااازصااافامباااهساااالح
شااااایعهپراكناااایو،ییشاااایمیا
اشااغالمناااطقیاز،پااردازیدروغ
بمبارانمنااطقمساكونیو،كشور

بااهشااهادتان،كشااتارغیرنظامیاا
تخریبوغاارت،رسانفنجوانان

واردكردنخساراتمالی،شهرها
بمباااران،تحمیاالجنااگ،فااراوان
هاایتهفیافكشاتی،هاینفتچاه

،المللاینقضقاوانی بای ،نفتكش
ناااام كااردن،الهااینقااضقااوانی 

هااایاسااتفادهازسااالح،دریاهااا
حملااهبااههواپیماهااای،شاایمیایی
غیرنظامی تبلیغااتیحمایتمالی،،

ازمنطقااهكشااورهایوتساالیحاتی
تفاوتیوسكوتتورمبابیصفام،

،هاااایاساااالمیولاااتدرضاااایت
داماا ،تبلیغاااتمنفاایعلیااهایااران

خودبااااختگی،زدنباااهجناااگ
هفیاااافت،هااااایمنطقااااهدولاااات
هااایمنطقااهبااهمحاصاارهدولاات

،نظامیایاراناقتصادیوسیاسیو
،عاافمپایبناافیبااهاحكاااماسااالم
نادانیوخیانتسارانكشاورهای

عافم،مخالفتودشمنی،اسالمی

81:333ج28:13
80:328ج81:303ج
81:021ج23:11ج
81:030ج80:830ج
ج83:13ج022و
ج80:383ج81:330
23:02ج83:233
:80ج033و80:231ج

:81ج81:333ج803
:83ج10-13و333
:28ج81:811ج808
:81ج80:311ج321
:81ج80:238ج830
83:003ج081و083
81:12ج81:303ج
81:083ج83:233ج
ج333-80:338ج
:83ج81:382ج28:3

و830و313و032
81:211ج280و233
 (81:831ج80:812ج
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،اتحااااادكشااااورهایاسااااالمی
تبلیغاات،چینایعلیاهایارانتوطئه
محكااومكااردنهااا،رسااانهمنفاای
ر یاامحمایااتتبلیغاااتیاز،ایران

سااااااازیوشااااااایعه،قعاااااارا
وتااوهی تضااعیف،پااردازیدروغ
ساااكوتونظاااام،انقاااالبباااه

دربراباارالمللاایهااایباای سااازمان
،حمایااتازصاافام،هاااواقعیاات

ساكوتدر،محكومكردنایاران
چینایتوطئاه،برابرجنایاتصافام

تاروروومخالفتایادیاستكبار،
،خیانااااتبااااهكشااااور،كشااااتار
،اشآفریناایوایجاااداغتشااتشاانج

،سااازیشااایعه،ایجاااداخااتال 
فریاب،كارشاكنی،تبلیغاتمنفای

.جاسوسیبرایدشم ،جوانان
هااایبیاافاریملااتهااا:فرصاات
اسااتفادهازموساامحااج،مساالمان

بااااارایروشااااانگریوتناااااویر
افكارعمومی

(23:028ج83:233)ج2




پذیرش
قطعنامه
331

آمریكاو.8
دیگر
هایقفرت

بزرگ
صفامو.2

هایدولت
منطقه

هایملت.0
 مسلمان

كشااتار،یچینااتوطئااهتهفیاافها:
ساااارنگونیهواپیمااااای،مااااردم

محاصاارهاقتصااادیو،مسااافربری
تااالش،ایجااادمشااكالتسیاساای

،كشااانفنایاارانباارایبااهسااازش
اتحااادبیشااترشاارقوغااربباارای

چیناایتوطئااه،مهااارجهااانسااوم
هایمنطقهصفامودولت

1
و33و33و28:83ج)

(883و38و13و31

فرصت هاایتأایرپاذیریملاتها:
(28:13)ج8مسلمانازانقالباسالمی



 (00)پیاپی  31 پاییز، 90شماره  هشتم،سال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 121
 






عزل
صفربنی

ایادی.8
استكبار
)منافقی و
سایر
ها(گروهک


.اقفامات2
صفربنی


صفامو.0
استكبار
 جهانی

)تاارور،قیاااممساالحانهتهفیاافها:
ایجااادتشاانجو،انفجااار(وكشااتار

،ایجاااااداخااااتال ،خرابكاااااری
سااازیونشااراكا یبعلیااهشااایعه
پاشیسم،نفو درنهادها،ئوالنمس

تاااالشبااارای،وتبلیغااااتمنفااای
جااوییومفساافهنظااام،براناافازی

تااالش،تااالشباارایبساات بااازار
،برایدرگیركردننیروهایمسلآ
تالشبرایجافاكاردنارتاشاز

هاااعلیااهالااتال گروهااک،نظااام
مخالفتباااحكااماساالمو،نظام
فشاار،حمایتازبنیصافر،علما
،هاااارایبازگشااااییدانشاااگاهبااا

بااانظااامودعااوتبااهمخالفاات
آتشزدن،قیامعلیهملاتشورش،
هاااااوتعطیاااالكااااردنخاااارم 

تاالشبارایانحاالل،هااارخانهك
وابستگیوخوش،مجلس،دولت

تااوهی بااه،خاافمتیبااهآمریكااا
عاافم،فریاابجوانااان،مقفسااات

مخالفاتباا.پذیرشقانوناساسی
،شاورشاحكاماسالمودعوتبه

هااوباگروهکبنیصفرالتال 
عفمپذیرشنظاام،قاانون،منافقی 

،اساساااایونهادهااااایقااااانونی
جوساازیوبنیصفر،عهفشكنی

،مخالفتباادولاتشاهیفرجاایی
بااهبهانااهتااالشباارایبراناافازی

ایجااد،سركشیوتمردرفرانفوم،
،هاهاوسخنرانیتشنجدرروزنامه

جناگوتحمیال.دینیجهلوبی
توطئااهوتوسااطصاافام،جنایاات

808

و838و83:313ج)
:83ج23:233ج233
381و332و331
و333و313و332و

333و313-313
و333و303و333و

و313و311و313
و83:332ج333و313

و308:و330
و330و338و313
-338و83:233ج333

 (083و333
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عوامالدادننفاو ودسیسهچینی
توسااطخااوددرجاهااایحسااام

ایجادمشكلوگرفتااریاستكبار،
براینظام
فرصت وسیاساینفاشات شامهها:

وبنایهااگروهاکعفمشاناخت
ازاسالموملتصفر

(313و83:332ج)0




فتواصفور
سلمانعلیه

رشفی

جهان.8
غرب،

صهیونیسمو
استكبار
جهانی

علماو.2
مردممسلمان

زمامفاران.0
رهایكشو

اسالمی

ستیزیاسالم چینیتوطئه، تحاریم،
بسیجعمومیبرایدفا،،اقتصادی

اهاناااتباااه،ازسااالمانرشااافی
توسلباهحرباه،مقفساتمسلمی 

،ادعااییبیاانآزادیحقوقبشرو
،جلوگیریازتحققاحكاماساالم

رنگجلاوهدادناهمیاتفتاواكم
بااانحارا افكااارعماومیازایاا 

تیساااارانتفاااااوباااایموضااااو،،
 كشورهایاسالمی

21

و081و28:081ج)
081و021و233

و021و213و233و
080)

ومساالماناناجماا،علماافرصات:
درموردفتواجهان

(28:233ج)0






عزلقالم
مقامرهبری

ایادی.8
دشم نفو ی

هایرسانه.2
جمعیبیگانه

اهللآیت.0
 منتظری

قاااملطمااهزدنبااهحیثیااتقااالمم
،رهبریازطریقانتسابوارتباا 
،نفاو دربیااتقااالممقااامرهبااری

.دروغارتكااابجااارموجنایااات
حمایات.رادیوهایبیگاناهپراكنی

تأایرپااااذیریلااااوحیوسااااادهو
،هاااازمنااافقی ولیباارالمنتظااری
هااایمنفاایونادرسااتازتحلیاال

نفاشت مافیریتو،جریاناتنظام
بارایطاقتوتحملالزموتفبیر
رهبری

23



021و23:800ج)
28:008ج003و801و
:28ج23:801ج003و

و003و213و003
030)

داشت تحصیالتوفایافهفرصت:
علمیهبرایحوزه

(28:008ج)8
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 ها   بینی پیش

 های امام پیرامون این موضوعات بینی : پیش5جدول

 امامای از کالم  نمونه فراوانی ها بینی پیش نوع تصمیم


بازگشتامامبه

ایران

پیوساات ،بیناایپیااروزیانقااالبپاایش
دولااتشاااهوسااقو ،ارتااشبااهملاات

بسااات خنثااایشااافنتوطئاااه،بختیاااار
،كودتاااینظااامیر یاام،هااافرودگاااه

عاافم،احتمااالمخاااطرهدربازگشاات
 بازگشتشاهبهقفرت

83
-323و303و033و3،033)ج

 (283و321

 -- -تشكیلدولتموقت


سفارتخانهخیرتس

آمریكا

عافم،كارترشكستانتخاباتیبینیپیش
شكسااتتوطئااه،تحویاالشاااهبااهایااران

نظاااامیحملاااههاااایبااازرگ،قااافرت
حملااهدرشكسااتوآمریكااابااهایااران

 نظامی

1
،88:813،033ج)

 (833و803،802


مقفمدفا،مفیریت

درجنگ،بینیعفمموفقیتصفامپیش
سقو ،یمنطقهحملهصفامبهكشورها

ر یمصفاموتشكیلحكومتاساالمی
حملااهمجاافدصاافامبعاافاز،درعااراق
 بسآتش

80
13-81:13ج80:212)ج

 203-80:208ج

 (80:021ج

331قطعنامهپذیرش
امنیتشورای

بهقطعناماهصفامبینیعفمپایبنفیپیش
 هایداخلیسراییگروهکیاوهو

 (33و33و28:03)ج3

ازصفربنیعزل
جمهوریریاست

 شكستوانزوایجریاننفاقبینیپیش
83

381و331و83:230ج)
(310و

علیهفتواصفور
رشفیسلمان

،زیاردشامنانشكستتوطئاهبینیپیش
توساطاماامتااریخیفتوایبردنسئوال
 آینفهدرمغرضیاانفیشسادهایعفه

(238و030-28:081ج)3

مقامقالمعزل
یرهبر

عافموبینیعملكردآقایمنتظریپیش
تواناییویبرایرهبری

3
:28ج0-81:1ج)

(008و003
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 آگاهی و شناخت نسبت به موضوع
 

 : آگاهی امام پیرامون موضوع تصمیم6جدول 

 نمونه ای از کالم امام فراوانی نوع شناخت نوع تصمیم

بازگشتامامبه
ایران

پاردههاایپشاتشناختامامازنقشه
دولتبختیاروامریكاوفرانساهبارای
جلوگیریازبازگشتامامبهمیه 

1
(83:831،ج1:282)ج

 

 -- - تشكیلدولتموقت

سفارتخانهتسخیر
آمریكا

ازمركاااازتوطئااااهبااااودنآگاااااهی
هایمحفودیتازآگاهی،سفارتخانه
شناختآمریكا،توسطنظامیدخالت

یهااطئاهازتوآگااهی،ازعمقمسأله
دولات،هاابهدستگروهکآمریكا

 .عراقوسایرهمریمانانآمریكا

30

:83ج003-88:008)ج
ج833-88:830ج330و381
83:321وج82:230-231

 (313و

مقفمدفا،مفیریت

اهااافا جناااگ،ماهیاااتشاااناخت
عواماالجنااگ،تحمیاالازدشاامنان

ماهیااتصاافامو،جنااگپشااتپاارده
دشاام دریهاااتوطئااه،حاازببعااث
ماهیااتصاالآادعااایی،حاای جنااگ

تهفیاافهایوهیاااهو،ماهیااتصاافام
 اوحامیانوصفام

82

-83:203ج01-28:03)ج
80:313ج23:02ج201
-80:203ج23:023ج

:80ج80:011وج201
-80:231ج80:021ج308
(83:33ج23:021ج230

 

331قطعنامهپذیرش
امنیتشورای

دشم پشتپردههایطال،ازتوطئها
وطلبایصافامادعایدروغی صلآو

اوحامیان
(838و883-28:880ج)2

ازصفربنیعزل
جمهوریریاست

الاتال ،صافرزماهیتبنایاآگاهی
مشاترکتوطئاه،صفرباامناافقی بنی
درگیاركاردنتوطئه،هاعلیهنظامآن

ارتشدرامورسیاسی

3

:83ج28:008ج83:313)ج
:83ج313-83:310ج333

332-338)


علیهفتواصفور
رشفیسلمان

،هاااعمااقمسااایلوتوطئااهآگاااهیاز
 اصلیدشمنانازانتشاركتااباهفا

حمایتوعلتآیاتشیطانكفرآمیز
 سلمانرشفیآنهااز

82
(233و28:211)ج
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مقامقالمعزل
رهبری

دشااامنان،هاااایدسیساااهازآگااااهی
منتظااری،تاافبیرعاافمولااوحیساااده
جریانااتازشناختایشان،طاقتیكم

اوبیاتودفتاردرهاگروهکونفو 
هاآنازویتأایرپذیریو


28:008)ج

(020و033و003و


 

 های کمّی از یافتهتحلیل و استنتاج 
هایحاصلازتحلیلمحتوایگیریحكیمانه،یافتههایالگویتصمیمدرمقایسهباویژگی

:دهفنشانمیواردزیررامكمیپژوهش

پایهآرمانگرایی،یعنایاهافا راهباردیومرتبطبامقوالت:رانیا به امام بازگشت -الف

فراوانایومقاوالتمارتبطبااشاناختراهباردی)پایاه10اصولومبانی،درمجماو،دارای

دساتاوردمهامهبتوجهبا.فراوانیاست211گیریحكیمانهدارایبینی(درالگویتصمیمواقع

مارتبطباادوپایاهآرماانگراییومقاوالتفراوانیبهعنایتباتصمیمبازگشتامامبهایرانو

راهباردیتصامیمگیاریحكیماناههساتنف،بافونتردیافبینیكاهدوپایاهاصالیتصامیمواقع

راییحكیمانهومبتنایبرآرماانگتصمیمیکایران،بهفرانسهازبازگشتبرمبنیامامحضرت

هاایاعتقاادیخاودوبااحضرتامامضم پایبنفیبهاهافا وآرماان.استبینانهبودهواقع

هاایشااهوتوطئاه31بهما 82هایموجود،بابازگشتخاودباهوطا ،دراطال،ازواقعیت

عواملآمریكاراخنثیكرده،موجباتسقو ر یمپهلویوپیروزیانقالباسالمیرافراهم

بهپیروزی8031بهم 22روزازبازگشتامامبهوط ،در83انقالباسالمیبعفازساختنف.

رسیف.

پایاهباامارتبطدهفكاهمقاوالتهایكمهیتحقیقنشانمیداده :موقت دولت لیتشک -ب

08بینیدركلبهتعفادومقوالتمرتبطباپایهواقعفراوانی33دارایمجمو،درآرمانگرایی

نتیجهگرفتكهای تصمیممبتنیبرآرماانگراییتوانمیها،است.باتوجهبهای یافتهفراوانی

آندرتشاكیلدولاتموقاتوانتقاالی،موفاقشافنفحضارتاماامباابینیبودهاست.وواقع

هاایحكوماتاساالمیرابناافراوانمحیطی،پایههایشرایطحساموخطیر،باوجودتهفیف

ف.سازنیلنظامجمهوریاسالمیونهادهایقانونیآنرافراهمنهنفومقفماتتشك

یفراوانا883آرمانگراییدارایویژگیمقوالتمرتبطبا :کایآمر سفارتخانه ریتسخ -پ
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مهمتری دساتاورد،موضاع.فراوانیاست832دارایبینیتصمیم،ومقوالتمرتبطباپایهواقع

عاالوهتوسطدانشجویانپیروخطامام،جاسوسیآمریكاالنهآمیزامامدربرابرتسخیرحمایت

هاایامیافوارسااخت ملاتوآمریكااانقالباسالمی،شكستابهتفرعاونیبرتضمی ادامه

آمریكااهایبزرگبود.بعفازای واقعه،هیمناهجهانسومبهامكانایستادگیدربرابرقفرت

نظامیوتبلیغاتیفراوانیشفهبود،فروریختو،هایمادیگذاریهابرایآنسرمایهكهسال

 (.823-8018:820)انصاری،شفایعفیفهیهاای كشوردركنترلجهانسومدچاردشواری

103تمارتبطبااپایاهآرماانگراییدارایمقاوالهاا،یافتاهطبق:مقدس دفاع تیریمد -ت

الهیبرایحفظاسالم،كشوروفراوانیاستوبیشتری فراوانیمتعلقبهاصلعملبهتكلیف

 فراوانیاست.123بینینیزداراینظاماسالمیاست.مقوالتمرتبطباپایهواقع

الشاانباااماامعظایمدفا،مقفمسرریشاف.مفیریتامامدرپربركتهشتسالازعمر

رجهاایموجاوددرداخالوخااهااوبااشاناختكاافیازواقعیاتپایبنفیبهاصولوآرمان

هاایداخلاینظاامنوپاایهاایخطرنااکدشامنانوضاعفكشور،باوجودتهفیفهاوتوطئه

بعافازهشاتساالایراناساالمیجمهوریاسالمی،دفا،مقفمراچنانمفیریتكردنفكه

،بلكاهدساتاوردهایدكاریکوجابازخااکمایه راباهدشام واگاذارن،نهتنهامقاومت

8ركالمامامدرصحیفهامامبفانپرداختهشفهاست.فراوانیبهدنبالداشتكهد

بهعنواننمونه،رویفادمهمیكهدرطولمفیریتدفااعیهشاتساالهاماام،آرماانگرایی

اسارالیلحملاهانحرافیدهف،قضیهبینانهآنحضرترادرجنگتحمیلیبخوبینشانمیواقع

باااماامخمینایورصاورتگرفاتكاهحافودیاازدهروزپاسازفاتآخرمشاهلبناانباودبه

بااقصافبینیتمام،بهاهفا پشتپاردهایا توطئاهخطرنااکپایبردنافوفرمودناف،روش 

ریزیوطراحیبرنامه،تحریکایرانوانحرا ا هانمسئولی نظامازموضو،جنگتحمیلی

رنتیجاهقاوایششفهبودوهف ای بودكهایراننیروهایخودرابهای جبههسوقدهفود

اصلیجنگباعراقتضاعیفشاودوازساویدیگاربهاناهباهدساتر یامغاصابدرجبهه

ایراعلیهایراناسالمیترتیبدهنفوكاارگستردهاسرالیلدادهشود،تاهمراهباعراقتهاجم

                                                                                                                                             
ود:برایمطالعهتفصیلیای دستاوردهابهكتابزیرمراجعهش.8

گیریاستراتژیکامامخمینی)ره(،تهران:انتشاراتپژوهشكفهامامخمینیوانقالب(،مبانیتصمیم8011فروتنی،زهرا،)
اسالمی.
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راخنثیشیطانیدشمنانای نقشه،باهوشیاریوتفبیرحكیمانهخود.امامنظامرایكسرهكننف

،موضاو،توطئاهودسیساهبای باحفظآرمانحمایتازملتلبناان،باادیافیواقاعوكردنف

وانحرا ازموضاو،جناگتحمیلایعاراقعلیاهایارانرانفادنافدشم رادریافتنفواجازه

ساتای كهلبناانرانجااتدهایم،ایا ادانیم،لك مقفمهلبنانراازخودمیما..."فرمودنف:

المقفمهوهماهچیازربطبرویمسراغ ینجاتبفهیم،مامقفمهرارهانكنیموبیكهعراقرا

80)ج"خودمانراصار كنایمدرآنوعاراقبارایخاودشمحكامكنافجاایخاودشرا

:033.)

دومقولهاهفا واصولكهپایهآرماانگرایی:تیامن یشورا 895 قطعنامه رشیپذ -ث

فراوانی20دارایبینی،واقعپایهبامرتبطمقوالتفراوانیو33نف،دارایتصمیمحكیمانههست

است.

ونفاشاتهانقاالبواماماصولبامنافاتیآن،بودنتحمیلیوتلخیهمهباقطعنامهپذیرش

تاوخفاونافا»:فرمودنافاماامنباود.چنانچاهاستكبارساتیزیاصالازساازشوعافولمنزلهبه
ساازنف،جافاراماانهاایاساتخوانبنفبنفاگركه...نفاریمراكفرباسازشسرماكهدانیمی

وزناگار.بساوزاننفماانآتاشهاایشاعلهدرزنافهزنافهبرناف،اگاردارباالیراسرماناگر
وكفارناماهاماانهرگازبرناف،غاارتواساارتبهدیفگانمانجلودررامانهستیوفرزنفان

مقطاع،تحمیلی،درآنصلآای بلكه (31و28:33صحیفهامام،ج)«یمكننمیامضاراشرک
.باودنظااموانقاالبحفاظالزمهبودنف،آوردهپیشخارجوداخلدركهشرایطیبهتوجهبا

در شرکباطل،باحقمبارزهامام،انفیشهاصوال شافنیتماامكاهنیساتچیزینفاق،وكفر،

درتاأخیر».«اساتنكاردهتغییرچیزهیچكهببنفیفراربنفهایتانكم:»فرمودنفچهچنانباشف،
:28جاماام،صاحیفه)«كنایمعافولخوداهفا ازماكهشودنمیدلیلاهفا همهبهرسیفن

(.213و11
نیازومهمهبراهمهاصلترجیآبینانه،واقعآرمانگراییاصولباتردیفبیمسئله،دوای تلفیق

مساایلومشاكالتآگااهیوشاناختاماامازشاکبایاست.تحلیلقابلف،فاسبهافسفدفع

،ووجودبرخیعواملیكهدرآنشرایطحسامجنگی،از كرآنخوددارینمودنافداخلی
باهتصامیمامااممبنایباردركنارتهفیفاتخارجی،ازجملهعواملمؤاریبودنافكاهمنجار

كاردكاهلیومحیطیحاكم،چنی اقتضاءمایشرایطداخشکای .بیپذیرشقطعنامهشفنف
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،بارایپاذیرشصالآ،وانقاالبنوپاایایارانامامامتبرایحفاظاساالموكشاوراساالمی
خود،براساممصالحتیزمانلر درجنگوصلآ،احسامتكلیفكننفوهردوتصمیم

هایا موضاو،امامبااشارهبادرستوصحیآبودهاست.جامعهاسالمیورضایتحقتعالی،
همنادموپشیمانازعملكردخودنیستیم.راساتیمگارمادرجنگبراییکلحظه»فرمودنف:

ایمونتیجهفر،آنبودهاسات.ملاتمااتااایمكهمابرایادایتكلیفجنگیفهفراموشكرده
هخودعملنماودوخوشااباآنروزكهاحسامكردكهتوانوتكلیفجنگدارد،بهولیفه

آنساعتیهمكهمصالحتبقاایانقاالبرادرآخرهمتردیفننمودنف.حالآنانكهتالحظه
قبولقطعنامهدیفوگردننهاد،بازبهولیفهخودعملكردهاسات،آیااازایا كاهباهولیفاه

نهبفی ترتیبدرای موضو،(.28:213جامام،صحیفه)خودعملكردهاست،نگرانباشف؟

بااتوجاه بلكاهبودهاستومصلحتنظامگیریحضرتامامازبابادایتكلیفصمیمتتنها
ایا پذیرشداشتنف،كشورعواملومقتضیاتدرونیوبیرونی،ازشرایطایشانشناختیكهبه

آرمااانگراییتحمیلاایازسااویامااام،درآنمقطااع،كااامالحكیمانااهوبااراساااماصاالصاالآ
ستیزی،دفاا،هاواصولومبانیاعتقادیمبنیبرللمضم حفظآرمانچراكه بینانهبودواقع

كشاوراماموقتیكرد.وراهبردهاراطلبمیشرایط،تحولدرمواضعدرتحولازخودو...،

مصلحتنظامبرهارچیازدیگار،باابقاو،باترجیآدیفنفرادرخطروانقالبونظاماسالمی
حفاظاساالمازدنف،چراكهطبقاصولاعتقادیخودمعتقفبودنفموافقتكرپذیرشقطعنامه

بینیدرتصمیماتراهباردیاوجبواجباتاست.ای مسالهنمونهبارزیازآرمانگراییوواقع
(،امامتاآنجاكهممك بود،ازچنی پذیرشایسارباز8013امامراحلبود.بهتعبیربهفارونف)
نف،امرمیاننابودیانقالباسالمیوپذیرشتبعاتسوءناشایزدنفتازمانیكهاحسامكرد

 ازپذیرشقطعنامهدایرشفهاست لذابادفعافسفبهفاسفبهقبولای صلآتحمیلیت دادنف.

803مقوالتمارتبطبااپایاهآرماانگرایی،دارای :یجمهور استیر از صدر یبن عزل -ج

هاایتحقیاق،فراوانیهساتنف.طباقیافتاه231ینیدارایبفراوانیومقوالتمربو بهپایهواقع

درگیارتوطئاههاعلیاهنظاامومشترکآنتوطئهصفر،التال اوبامنافقی ،امامازماهیتبنی

مطلاعبودنافوبااشاناختكامالجنگایكشاورشرایطدرآنهمكردنارتشدرامورسیاسی

هایمردمیكهبهبنیصافررایدادهبودناف،هبخشیبهتودوجهتآگاهیپیرامونای قضایا

اهافا ،ماهیاتاصالیبنایصافر،بهتفریجماردمراآگااهویطیمراحلبادرایتوتفبیر،



 (00)پیاپی  31 پاییز، 90شماره  هشتم،سال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 192
 

روشا سااختنف،باهطاوریمردمعملكردوالتال اوباضفانقالبراگامبهگامبرایعموم

ناهتنهاانتوانساتازآرااونفوصفربهمخالفانسرسختاوتبافیلشافكهطرففارانقبلیبنی

كههمیشهمفعیآنبود،استفادهكنف،بلكهدرواكنشیانفعالیباالباامویازدهمیلیونیخود

تهفیافونهتنهاكشاورراازخطارامامباای موضعحكیمانه،آرایشزنانهازكشورگریخت.

رانیازخلاقمافعیهاایگروهاکوجریاننفاقبنیصفرعظیمیرهانیفنف،بلكهخطفكری

خطرنااکووابساته،وبفی ترتیبباافشایماهیتواهافا اصالیایا جریاانافشاكردنف

انقالباسالمیگردیفومردمبهحقانیتنیروهایاصایلوماؤم فرصتیدیگرنصیبنظامو

كاههاینورانیوخفومیچونشهیفبهشاتیورجااییودیگارانبهانقالبپیبردنفوچهره

شفنف،برایمردمترورشخصیتمیتخریبوازسویبنیصفروگروهکمنافقی رحمانهبی

 شناختهشفنف.

فراوانای81شااملمرتبطباپایهآرمانگراییمقوالت: یرشد سلمان هیعل فتوا صدور -چ

یهاایحاصالازتحقیاقحااكفراوانیاست.یافته33دارای،بینیمرتبطباپایهواقعمقوالتو

بود.اجرایحكمالهیومقابلهباشبیخونفرهنگیاستكههف امامازصفورچنی فتوایی،

منبعاثازقارآنواحكاامواماامریشاهدرمباانیفقهایایشاانداردای فتوایسامومبنایا

)ص(اجرایحكمالهایدرماوردمسائلهارتافادوسابنبایبرایتكلیفواحساماسالمی

(.ایشانازجایگااهمرجعیات،فقاهات،والیاتفقیاهوبار288و88-8000:82)خمینی،است

االجارااسات.بررسایوتحلیالكاهقطعاا الزمكردنافایا فتاواراصاادراسامحكامالهای،

باشاناختكامالوهایاستخراجشفهدرای رابطهبیانگرای واقعیتاستكهامامامتفیش

راهااایا تصامیمراهباردیشایطانیآننانوعماقتوطئاهكافیازابعادمسألهواهفا دشم

،اساالمسازمانفهیشفهراكاریحسابشفهبرایزدنریشهچراكهای توطئه دنفكراتخا 

اماام،صاحیفه)وسرآغازشبیخونفرهنگیجبههاستكبارعلیهاسالمدانستنفاعالمجنگباآن

نافتااایا توطئاهرادرراصادركردانرشفیمرتفقاطعانهحكماعفامسلمولذا(28:238ج

تحقیقوباعنایتبهكثرتفراوانیمقوالتمارتبطبااهایكمینطفهخفهكننف.باتحلیلداده

صافورفتاوایتوانگفات،بینیدرای تصمیمراهبردیامام،بااطمینانمیآرمانگراییوواقع

گیارییاکتصامیم،ناهتنهااتاابآیااتشایطانیكعلیهسلمانرشفی،نویسنفهامامتاریخی

 .بینانهبودبلكهیکتصمیمحكیمانهومبتنیبرآرمانگراییواقعگرایانهتكلیف
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38مرتبطباپایهآرمانگراییتصامیمحكیماناه،دارایمقوالت:یرهبر مقام قائم عزل -ح

ی،بیشازساایراصاولدرفراوان82هایآنباهستنف.مقولهعملبهتكلیفومتراد فراوانی

واتخاا نماودهای زمینهاشارهامام،بارهابرتكلیفالهیخوددركالمامامتكرارشفهاست.

تمقاوالو(008-28:002جاماام،صاحیفه)ای تصمیمراناشیازاحسامتكلیافدانساتنف

فراوانیاسات38ایبینیتصمیمحكیمانهدركلدارمرتبطباشناختراهبردی،یعنیپایهواقع

هایموجوددرپیرامونای مساالهبخاوبیآگااهبودنافوباادهفكهامامازواقعیتونشانمی

خودرابرایعزلآقایمنتظریازقاالممقاامیتصمیمنهاییشناسی،شناختكافیوموقعیت

لممقاامنفو عواملمهفیهاشمیدربیاتقااحضرتامامباشناختازرهبریاتخا كردنف.

هایانقاالببودنافودرصفدایجادتحوالتوانحرافاتدررونف،اصولوآرمانرهبریكه

ساازرااتخاا ،ایا تصامیمسرنوشاتدرای مسیر،بهدورانپسازامامچشامدوختاهبودناف

مشاروعیتوصاالحیتدادندساتازدلیالدركالمامامباهمنتظری،اهللآیتعزلفرمودنف.

اساتاساتوارفقیهولیبودنالشرایطواجفاصلپایهبركهاستشفهعنواننظامینفهآرهبری

دالیلبهاستنادباامامحضرتو مشاروعیتوصاالحیتایا فاقافراوی(28:003ج)عینای

ازدانستنفالزم موافقاتاواساتعفایبااشارعیوالیاتاصالاساامباروفقیاهولیجایگاهو

كفایاتباادساتباهاساالمی،نظامآینفهبهمربو هاینگرانیازیكیترتیببفی ".نمودنف

"باودسااختهاوچاونشخصایتیازتنهااكهبوددشواركاریای وشفطر برامامحضرت

آنبااالگاویومقایساهوكیفیتحقیاقكمیهاییافتهباتحلیل(.803-8018:818انصاری،)

:تصامیمراهباردیحضارتاماامتواننتیجاهگرفاتكاهمیبااطمینانگیریحكیمانه،تصمیم

حكیماناهومبتناییاکتصامیم،مقامرهباریمبنیبرعزلوبركناریآیتاهللمنتظریازقالم

نهحكیمانهوشجاعانهخود،تصمیمای باالشأنعظیماماماست.بینیبودهبرآرمانگراییوواقع

یاکازوبرداشاتنفاساالمیجمهاورینظاامآینفهرویپیشازراعظیمخطریوتهفیفتنها

تصامیموتافبیرای بابلكهكردنف،جلوگیریاسالمیانقالبحركتمسیردرقطعیانحرا 

اماتاماامصاالآخلافانتخااببااماردمخبرگاانتااآمفپیشنظامبرایفرصتیراهبردی،

اصولحفظباخود،اصیلبستردرراانقالبای،مسیرالعظمیسیفعلیخامنهاهللآیتحضرت

وراهتافاومشایساته،انتخاابایا بااوبخشنفتفاوماسالمیجمهوریبنیانگذارهایآرمانو

تحقیاقهاییافتهبهعنایتبا.سازنفبیمهرااسالمیجمهورینظاموانقالباسالمیاصیلخط
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ویژگایدوكهبینیواقعوآرمانگراییمشخصهدوبامرتبطمقوالتكمهیتوكیفیتمورددر

راهباردیتصامیماتكاهگفاتتاوانمیكاملاطمینانبااست،حكیمانهگیریتصمیمالگوی

.بودبینیواقعوآرمانگراییباتواموحكیمانه31-01زمانیقلمرودرامام
 

 گیرینتیجه
ایهاهف ازای پژوهش،مطالعهعلمیتصمیماتراهبردیامامخمینیبراسامویژگای

گیاریبراساامایا الگاوتصامیمبینانه(بود.گیریحكیمانه)آرمانگراییواقعالگویتصمیم

گیریبراسامپایبنفیبهاهفا ،اصولومباانیاعتقاادیوارزشایحكیمانهمبتنیبرتصمیم

هایموجوددرپیرامونموضو،تصمیم)پایاه)پایهآرمانگرایی(وشناختراهبردیازواقعیت

هاموهاآرمانبهنسبتهمكهاستكسیبی واقعگرایآرمانبینی(است.برای اسام،واقع

ای امارباه.كنفاتخا راصحیآتصمیممولفه،دوهرازمتااروبودهواقفهانسبتبهواقعیت

اعتقاادیاهافا واصاولباهالتازامعای درماوقعیتیوشرایطمقتضیاتكردنلحاظمفهوم

اساتوتصامیماتبااشناسیموقعیتباتوامبینانه،آرمانخواهیواقعآرمانگراییاقعودراست.

حاصلازتحلیالمحتاوایكاالمهایشونف.یافتهای ویژگی،تصمیماتحكیمانهمحسوبمی

درچاارچوب8031-8001هاایدهفكهتمامیتصمیماتراهبردیامامبی سالامامنشانمی

بینایهساتنف.یماناهباودهودارایدومولفاهآرماانگراییوواقاعگیریحكهایتصمیمویژگی

بلكاه محضبود، بینیواقع نه و صر  آرمانگرایی امامدرای تصمیماتراهبردی،نه رویكرد

گیاریدوپایاهاصالیتصامیم كاه باود بینایدوویژگیآرمانگراییوواقع تركیبوتلفیقیاز

 كهدارای شیعه سیاسیفقهتصمیماتامامبراساممبانیدهنف.درواقعحكیمانهراتشكیلمی

هاست،اتخا شفهواماامباهعناوانولایواقعیت و هاآرمان بی  ارتبا  ایجاد باالبرای پتانسیل

بینایواقاعوآرمانگراییازفقیهومجتهفجامعالشرایط،درسیرهعملیوسیاسیخود،تلفیقی

انقالبایواسالمیاصیلهایآرمانواصولهمازها،حوزههمهدرامترابهكارگرفتنف.امام

صاورتباهعینای،هاایواقعیاتدقیاقشاناختوتوجهباراهاآرمانای همونیامفنفكوتاه

نتااایجایاا تحقیااقباااگفتااارونوشااتارمقاااممعظاامرهبااری.كردناافپیگیااریعقالناای

بودنامامخمینیونیزنتایجتحقیقاتسیفبی (درموردآرمانگرایواقع8033و8033و8011)

(،مصالیسااری8033ساواروشاریعتمفاری)(،قرباانزاده8033جاللدهقانیفیروزآباادی)
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(وگاروهرصاف8030(،خافادی)8038(،نیااكوییوبهمانش)8033(،خسروقباادی)8030)

(كهدرپیشینهتحقیقبهآنهاپرداختهشف،همخوانیدارد.8031)
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