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  هاي سياسي داخلي  فراروي انقالب اسالمي در انديشه امام خميني چالش

 1علي مرشدی زاد 

 2عباس نوری 

 چکيده

های سیاسي داخلـي  فـراروی    سؤال اصلي اين پژوهش آن است که چالش

کدامند؟ برای پاسخ به اين سؤال  ب اسالمي در انديشه امام خمنیي انقال

انديشه سیاسي امام در چارچوب نظريه بحران اسپريگنز مورد بررسي قـرار  

نظمـي و بحـران،    باشـد : مشـاهده بـي   گرفت که دارای چهـار مرحلـه مـي   

حل و درمان درد. بـر اسـاس   آرماني و ارائه راه  تشخیو علل، تصوير جامعه

های اصلي انقالب اسـالمي در بعـد    های پژوهش،  ازمشکالت و بحرانيافته

گانـه کـه از    تواند انقالب و نظام اسالمي را از جانن قوای سـه  داخلي که مي

تـوان بـه    شوند مورد آسین و صدمه قرار دهد مـي  ارکان نظام محسوب مي

- تضعیف و تخرين يکديگر، عدم استقالل و قاطعیت در عمل، عـدم قـانون  

عمـل نکـردن بـه اسـالم و احکـام آن      گرايي و توجه به قانون اشاره نمـود.  

منطبق نبودن عملکردها با احکام اسالمي، ناکارآمدی نظام سیاسي، عـدم  )

هـا را   وجـود آمـدن ايـن بحـران      ام سیاسي، در بهمشروعیت و مقبولیت نظ

هـا   -هـا و چـالش   ترين علل و عوامل ايـن بحـران  ترين و اصلي توان مهم مي

دانست. آرمان مطلوب امام خمیني برای از بین بردن ايـن مشـکالت، يـک    

ی آرماني است که در آن برقراری عدالت اجتماعي، کسن استقالل و  جامعه

قانون و حفظ مقررات اسالمي شکل گیـرد. در آخـر نیـز    قاطعیت، برقراری 

-هـا و مشـکالت بیـان مـي     ها را برای رفع بحـران حل اين راه امام خمیني
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گرايـي. ايـن   گرايـي، مـردم  نمايند: عمل به اسالم و احکام اسـالمي، قـانون   

اسـناد و مـدار  مربـوط را     تحقیق بـا اسـتفاده از روش تحلیـل اسـنادی،     

 ست. گردآوری کرده ا

 واژگان کليدي

، امـام خمینــي، انقــالب اسـالمي، نظريــه بحــران   داخلــي چـالش سیاســي 

 اسپريگنز

 مقدمه

هـا و موانـع    هاي انقالب اسالمي ايران، به معني مشکالت، اشکایت، انحرافات، آفات، بحـران  چالش

يابي  توانند دستها، اموري هستند که مي ها و چالش رشد و کمال انقالب اسالمي است. مراد از آسيب

 ها و اهداف خود، کند يا ناممکن سازند. انقالب اسالمي را به آرمان

هـاي گونـاگوني قابـل    -هاي فراروي نظام جمهوري اسالمي و انقالب اسـالمي از ديـدگاه   چالش

هابه  داخلي يا دروني و خارجي و بيرونـي   ها و آسيب ها، تقسيم چالش تقسيم است. يکي از اين تقسيم

 ست.  ا

توان گفت کـه همـواره داخـل جامعـه      بندي در تشريح تهديدهاي داخلي مي بر اساس اين تقسيم

هـاي داخلـي بـه     هـايي متوجـه نظـام اسـت. آسـيب      اسالمي و درون مرزهاي جغرافيايي آن، آسـيب 

کم جلوي رشد  شود که ممکن است نظام اسالمي را از درون تهديد کند يا دست خطرهايي اطالق مي

ن را بگيرد يا مشکالتي را در جهت حرکت الهي و انقالبي پديد آورد. اين خطرهـا، گـاهي از ناحيـه    آ

هـا داده  ها به صورت امانـت بـه آن   کساني است که مسئول و کارگزار اين حکومت هستند و مسئوليت

ها در ت و تعالي حرکت دهند. حال اگر آنشده است تا با احساس مسئوليت، انقالب را در جهت پيشرف

هـاي بسـياري مواجـه     اين امر خطير و مهم نتوانند با موفقيت عمل کنند انقالب با خطرات و بحـران 

 خواهد شد.

هاي سياسي انقـالب اسـالمي در انديشـه سياسـي امـام خمينـي بـر اسـاس          بدين منظور چالش

شخي  علل، نظمي و بحران، تي مشاهده بي چارچوب نظريه بحران اسپريگنز که داراي چهار مرحله

نويسـنده در ايـن   .  گيرد باشد مورد بررسي قرار مي حل و درمان درد ميتصوير جامعه آرماني و ارائه راه

هاي روش تحقيـق کيفـي اسـتفاده     يکتکناسنادي از مقاله براي گردآوري مطالب با توسل به روش  

هـاي سياسـي    حال با توجه به مطالب ذکر شده سؤال اصلي اين مقاله آن است کـه چـالش   نمايد. مي
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  .کدامند خمينيي امام  داخلي فراروي انقالب اسالمي در انديشه

 الف( مفاهيم و مباني نظري

هـاي انقـالب اسـالمي در چـارچوب      ها و آسيب چالش درباره خمينيهاي امام در اين مقاله انديشه

 گيرد. بحران و مراحل انديشه سياسي اسپريگنز مورد بررسي قرار مينظريه 

 ( مفاهيم1

ي جامعه را از بيرون مـورد هجـوم قـرار داده، حفـظ     شرايط و وضعيت جديدي که مسير آينده چالش:

 (36: 1384سازد) ذوعلم، ساز ميتعادل آن را دچار مشکل، و مستلزم تالش سخت و سرنوشت

پيامد بحران سياسي است و بستگي دارد به اينکه چه موضـوعاتي سياسـي تلقـي     چالش سياسي:

چه مانند آسـتين رنـي     شود. به عنوان مثال چنان شوند، چالش سياسي از تنوع موضوعي برخوردار مي

( 275: 1374رني، دولت بايد انجام دهد يا ندهد، ) اي بدانيم در مورد آنچهموضوع سياسي را مسئله

شود. يعني ي سياست و حکومت نيز اطالق مي ي به متحول شدن وضع موجود در عرصهچالش سياس

 (.82: 1388 تعادلي در اين عرصه )عيوضي،هاي بحراني و بيوضعيت

انقالب اسالمي: مجموعه تحویت، حواد  و رخدادهايي است که با هدف احياء تعميـق عقايـد و   

 1357که منجر به ايجاد نظان سياسي خـاص در سـال    احکام اسالمي در افکار و رفتار فرد و جامعه

 (.35: 1371شود )حشمت زاده، در ايران گرديد اطالق مي

 نظريه بحران مباني نظري: ( ب

هاي سياسي روشي را ارائه نموده که ابـزار تفکـر منطقـي     اسپريگنز درکتاب خود با عنوان فهم نظريه

ي  ا فراهم کرده است. وي مـدعي اسـت کـه انديشـه    ي مسائل سياسي و انديشمندان سياسي ر درباره

هاي محيط سياسي و پاسخ به  انديشمندان سياسي هر دوراني به شدت تحت تأثير مشکالت و بحران

هاي سياسي نيز به موضوعات عملي و روزمـره سياسـت مربـوط     ا که نظريهجگيرد. از آن ها شکل ميآن

مع و درکي نسبي از سياست ارائه دهند. به همـين دليـل   کنند که تصويري جا ها تالش ميشوند آن مي

 .  ي آغاز نظريه سياسي است ها، نقطه مشکالت و بحران

 روش و آن ميـان  تمايزي خط بايد که سياسي، هاي نظريه فهم راستاي در اسپريگنز هاي کوشش

 مدد به که دهد مي ارائه کاربردي و منطقي فلسفي، نظري، چهارچوبي ترسيم کرد، سياسي انديشيدن

 سياسـي،  نظريـات  هـدف  وي ديـد  از نمود. را کشف پردازي نظريه نوع هر دروني منطق توان مي آن
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 شـدن  پذير فهم و منظوردرک به انتقادي نگاهي با سياسي جامعه از جانبه همه بينشي ساختن فراهم

 هـاي  ريشه با مواجهه طريق از جامعه به سالمت بازگرداندن و آن هاي کاستي و هانارسايي فهم و آن

 را اسـپريگنز  ديد از سياسي نظرات غايت و هدف توان مي ديگر عبارت به آنهاست بر غلبه و نظمي بي

 (.  22و64: 1379جامعه سياسي دانست )اسپريگنز،  رواني درمان نوعي

 .انجامدمي سياسي نظريات گيريشکل به که دارد مرحله چهار اسپريگنز توماس ن بحرا نظريه

 نظمي و بحرانی بي مشاهده .1

 کنـد. اکثـر    مـي  آغاز است درگير آنها با جامعه که سياسي هاي بحران از پردازان نظريه اول مرحله در

 دچـار  شـان  جامعه که کردند مي احساس فزاينده طور به که اند نگاشته زماني را آثارخود پردازان  نظريه

-مي صادر ها بحران و ها نابساماني هنگام به بلکه عادي درشرايط نه سياست هاينظريه است، بحران

 اسـت  ممکـن  نيـز  گاه نيست، اتفاق نظر آن شناسايي در گاه و است واضح و روشن گاه بحران شود، 

 رو بحرانـي  اين از نباشد. نظر اتفاق مواقع برخي در آن وجود درباره حتي و ناپيدا و باشد محدود بسيار

 کلي نه باشد، فردي و سطحي مواقعي در است ممکن شود مي موجب را سياسي هاي نظريه صدور که

 او مشـکل  کـه  اسـت  ايـن  سـؤال  اولين سياسي، پرداز  نظريه افکار فهم منظور به بنابراينگير.  عالم و

 ذهنـي  تفکر و تعمق تا برانگيخته را او چيزي چه و مخرب. است فاسد چيزي چه او نظر از و چيست

 .درآورد تحرير به منسجم سياسي هاي نظريه صورت به را

  يابي مشکمت تشخيص علل و ريشه .2

 آن تشخي  که دوم مرحله سوي به را وي و انداخته تحريک به را احساس و عقل نظميبي مشاهده

 و داده تعميم و گسترش خود درون در را ترديد و شک مرحله اين در پرداز نظريه دهد،مي سوق است

 نظريـه  .پـردازد  مـي  هستند ديدها از نهان اغلب که ها ونابساماني مشکالت اصلي علت جستجوي به

 پرسـش  دو مرحلـه  اين در گردد، مي هاسرنخ دنبال به و پرداخته بيشتر مطالعه به مرحله اين در پرداز

 چـه  مرتـب  اوضـاع  اينکـه  دوم چيست. آن دیيل است نامرتب اوضاع اگر اينکه اول: شودمي مطرح

 هـاي ريشـه  بايد و نيست کافي هابحران و هامشکل علل تشخي  صرف اين دارد. بنابر خصوصياتي

 پيشـنهادهاي  توانـد نمـي  مشکل واقعي علل شدن بدون روشن پرداز   نظريه کرد. کشف را آن بنيادي

 (80 - 79، 1379)اسپريگنز  دهد ارائه مشکل تسکين يا درمان براي مناسبي

 بازسازی جامعه  نظم و خيال؛ .3

 تجسـم  ذهـن  در شـهري  آرمان پرداخته، سياسي جامعه ذهني بازسازي به پرداز نظريه مرحله اين در
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 پرداز نظريه که هايي معيا  .آرايد مي هاواقعيت و امکانات ها،قابليت علم، به صيقل را افکارش و کرده

 .اسـت  نيـز  سياسي زندگي براي هايي هنجار گيردمي در نظر خود آرماني شده سازي باز جامعه براي

 ايجـاد  مرحلـه  ايـن  اکتشافات اسـت. هـدف   و آوري نوع از ترکيبي شده سازي باز هنجاري هاينظم

 را خـوب  جامعـه  الگـوي  بايـد  پـرداز  نظريه ترتيب بدين است سياسي محيط و شخ  بين ايرابطه

 واقـع  در سياسـي  نظريـات  ترتيـب  ايـن  بـه  دهد؛ دست به آن از معياري و کرده تجسم خود درذهن

 (119و 122: 1379اسپريگنز، دهد) بعد از بازسازي شدن ارائه مي جامعه از نمادين هاييتصوير

  و درمان حل راه ارائه .4

 گيـرد  مي پي  «هست آنچه» و «باشد بايد آنچه» شکاف طرح با را درمان راه اسپريگنز آخر مرحله در

 را تجويز از هايي رگه باره اين در عبارات ترينساده حتي حقايق به انسانها توجه دليل به است معتقد او

 تجـويزي  نتـايج  سياسـي،  نظـم  از خود جامع بينش با نظريات سياسي، قرار دارد. بدين نهفته خود در

)اسـپريگنز،   هسـتند  حقـايق  هـا و ضـرورت  و امکانـات  هـا، قابليت ارزيابي شامل و دربردارند را مهمي

1379 :189) 

 جي از نظر اما  خمينينظمي و مشاهده بحران خاربي .5

 تضعيف و تخريب يکديگر .1 – 5

بيني شده که بايستي با تمام قوا آن را  هايي پيش در قانون اساسي براي هر نهادي وظايف و مأموريت

عيف هـر  انجام دهند و در امور يکديگر دخالت نداشته و همديگر را تضعيف و يا تخريـب نکننـد. تضـ   

هايي را براي نظام به دنبال خواهـد داشـت.   شود و نهايتاً آسيب يک از نهادها مانع پيشرفت کشور مي

گيري آنان در برابر قوه ديگر يکي از مواردي است که امام خميني  اين چالش اساسي بين قوا و موضع

هـاي   يف و تخريـب سياسـت  انـد. ايشـان تضـع    در بيانات خود بارها به آن پرداخته و هشدارهايي داده

 دانند.   يکديگر را برخالف مصالح کشور و موازين اسالمي مي

ما اگر بخواهیم برای کشورمان برای اسالم پیروزی حاصل شود بايد کارشـکني  »

نکنیم از هم ... بنای بر اين نباشد که مجلس دولت را تضـعیف کنـد و بنـای بـر     

تضعیف هر يک تضعیف خودش هم اين نباشد که دولت مجلس را تضعیف کند. 

 (.347: 12، 1386)موسوی خمیني،  «هست .... و امروز صالح نیست

اگر خداي ناخواسته بين ... دولت يا جامعه با مجلس يا مجلـس  »فرمايند:  و در جاي ديگر نيز مي

 (304: 19، 1386)موسوي خميني،  «خوريم.با دولت اختالف بشود شکست مي
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ظ مکتب اسالم و انقالب اسالمي ايران همکاري و وحدت مسـئوین قـوا   حف براي خمينيامام 

ها در جهت حفظ اسالم تالش کنند و به تضـعيف عليـه يکـديگر    خواستار است و عقيده دارد اگر آنرا 

موسـوي  )صورت آسيب حتمـي اسـت.     اقدام نکنند اين مکتب و نظام آسيب نخواهد ديد، در غير اين

 (77: 13، 1386خميني، 

هـا و دشـمنان    ت امام خميني اين اقدامات عيله يکديگر را هر چند اندک به سـود ابرقـدرت  حضر

دهند کـه صـدمه    دانند و به وزرا و نمايندگان  مجلس نسبت به اين امر هشدار مي انقالب اسالمي مي

 هاي يکديگر نظام نوپاي اسالمي را از حالت تعادل خارج نموده ديدن وحدت روش و تضعيف سياست

 (65: 21 ، 1386ثباتي خواهد برد. )موسوي خميني، و به سوي بي

-ايشان تضعيف قوه قضاييه را از طرف کساني که در اداره حکومت نقشي دارند را به صالح نمـي 

...  »فرمايـد  دهنـد و مـي   داند و دراين مورد به عموم مردم و باألخ  مسـئولين نظـام تـذکراتي مـي     

: 19 ،1386)موسوي خمينـي،   «نمود تقويت را قضاييه قوّه بايد و ستني صالح قضاييه قوّه تضعيف

121) 

بنابراين در جمهوري اسالمي ايران هي  دستگاهي حق ندارد يک دستگاه و يـک رکـن ديگـر را    

رسـد و   اندازي نمايد، چراکه ضرر و آسيب آن بـه همـه مـي     تضعيف کند و در مسير حرکت آن سنگ

گانه کشور بايد با يکديگر تعامل داشته باشـند و در رفـع     ماند. قواي سهامور مملکتي بر زمين خواهد 

نيازهاي يکديگر و کمک به هم بکوشند که اگر خالف اين امر صورت بگيرد عواقب بسيار بدي براي 

 کشور خواهد داشت. 

 عد  استقمل و قاطعيت در عمل .2 – 5

مداخلـه در مسـئوليتها و وظـايف ديگـر      در قانون جمهوري اسالمي ايران هي  ارگان يا مقـامي حـق  

نهادها و قوا را ندارد مگر در جايي که خالف شرع يا قانون عملي انجام شود. امام خميني دخالت قـوا  

بايست در حيطه اقتـدار خـود   در امور يکديگر را  موجب هرج و مرج دانسته و معتقد است همه قوا مي

ا در امور يکديگر عالوه بر اين که موجب تمرکز قـدرت در  به انجام وظيفه بپردازند. در واقع دخالت قو

سازد و همين امـر اسـباب هـرج و    گردد، امور عمومي را از مجاري قانوني خود خارج مييک نهاد مي

- آورد.  ايشان در اين زمينه بـه مسـئوین و کـارگزاران قـوا مـي      مرج و گسستگي اوضاع را پديد مي

 فرمايند:

وظیفه خـويش را خـوب انجـام دهنـد و در محـدوده      فقط سعي کنند هر يک »

دار نشـود. ...  وظیفه قوای ديگر داخل نشوند تا استقالل هی  يک از قـوا خدشـه  
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مستقل و مجزا از هم هستند و هر کدام بايد کار خودشـان را انجـام    … اين قوا

 (117: 13، 1386موسوی خمیني، «)بدهند. ....

دوران رهبري خود همواره بر عدم دخالـت در امـور و وظـايف يکـديگر تأکيـد       در خمينيامام 

پاشيدگي نظام   داشته و عمل نکردن مسئوین نظام در چارچوب محدوده وظايفي خود را باعث از هم

نمايند که هر مسئول و هر کسي که به نظام اسـالمي   دانند. ايشان در اين مورد به وزرا توصيه مي مي

ي خود عمل نمايد و دخالت در  برد نظام در حيطه و محدوده وظايف محوله  بايد در پيشمتعهد است 

کار يکديگر خارج از چارچوب اختيارات و وظايف حتي اگر به رشد و توسعه کار در جاي ديگـر منجـر   

يگـر اسـت.   ي د شود مورد قبول نيست چراکه اين کار ضرر و آسـيبش بيشـتر از رشـد کـار در نقطـه     

 (64: 21، 1386خميني ،موسوي )

- ايشان در جايي ديگر نيز بر انجام وظايف خود و عدم دخالت در وظايف يکديگر را گوشـزد مـي  

دانند و تخطي از آن را باعث از بين رفتن نظم مملکـت و  الهي مي –کنند و آن را يک وظيفه شرعي 

، 1386)موسوي خميني،  د.نماين نيز مانعي براي حرکت به سمت پيشرفت و تعالي مملکت قلمداد مي

13 :62) 

اي بر استقالل قوه قضاييه تأکيد دارند و عقيده دارند که ايـن قـوه بـا     امام خميني بيش از هر قوه

حيثيت و آبروي مردم سروکار دارد و به همين دليل قضات در انجام امور و دادن حکـم بـراي احـدي    

اعتنا باشند که اگر غيـر  ف هر مقامي و منصبي بيها از طرتحت تأثير ديگران قرار نگيرند و به توصيه

دار شدن قوه قضاييه و قضات خواهد شد و اعتبـار خـود را از   از اين باشد موجب آسيب ديدن و خدشه

 - 271: 10 ، 1386دست خواهند داد و اين به مملکت آسيب خواهـد رسـاند.  )موسـوي خمينـي،     

272 ) 

 قانونگرايي و توجه به  عد  قانون .3 – 5

توجهي به قانون از طرف هر کس يا هر مقامي که باشـد، امـري بسـيار ناپسـنديده     شکني و بيقانون

است به ويژه اگر از سوي کساني باشد که خود براي اجراي و عمل به قـانون و تـرويج آن در سـطح    

ن خطـرات  شکني و توجه نکردن به آن باعث به وجود آمدجامعه انتخاب يا منصوب شده باشند. قانون

بسياري از جمله استبداد و خودرأيي و ... خواهد شد و اين خطري بـراي وحـدت و انسـجام و اعتمـاد     

اي که بر اساس اعتماد متقابل مردم و مسئولين شکل  جامعه و مسئوین آن است. اين خطر در جامعه

به رعايت حد و حـدود   نسبت خمينيامام  گرفته بيش از ساير جوامع آسيب به دنبال خواهد داشت.

و انجام و عمل به قانون اسالم براي همه بخصـوص قـواي سـه گانـه تأکيـد دارنـد و عمـل کـردن         
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داننـد. ايشـان    را آسيب جدي براي مملکت اسالمي مـي  دانند و آن برخالف قانون را خالف اسالم مي

... در  و قـوه قضـاييه و   ي مسئولين اعم از رييس جمهور، وزرا و مجلـس  معتقدند حدود اختيارات همه

قانون مشخ  شده است و بايد طبق آن عمل نمايند و هر کسي در هـر مقـامي از ايـن حـد تجـاوز      

، 1386ي مردم با آن موافقت نماينـد. )موسـوي خمينـي،     نمايد من مخالف آن هستم حتي اگر همه

14 :377) 

، خصوصاً، قانوني کـه قـانون   در کشوري که قانون حکومت نکند»فرمايند:  ودر جاي ديگر نيز مي

کنند اينهـا  توانيم اسالمي حساب کنيم. کساني که با قانون مخالفت مياسالم است، اين کشور را نمي

 (414: 14 ،)موسوي خميني «کنندبا اسالم مخالفت مي

ي کار مسئوین باشـد.   توجه به قانون و عمل به مقررات بايد سرلوحهدارند  عقيده خمينيامام 

حال، مردم نخواهند توانست تا بـه    مرج را به همراه خواهد داشت و درعين و  توجهي به قانون، هرج بي

- اي مـي  ي قانون داراي جايگاه ويـژه  . ايشان قوه مجريه را به عنوان اجراکنندهامور جاري خود برسند

داشت و به تـدريج ايـن    دانند و عقيده دارند غيرقانوني عمل کردن اين قوه نگراني را به دنبال خواهد

امر موجب بوجود آمدن مشکالت بسيار و ايجاد غائله خواهد شد. حضرت امام عقيده دارنـد اگـر يـک    

قانون مترقي و مفيد براي جامعه که توسط مجلس و شوراي نگهبان تنفيذ شـود و نيـز توسـط وزيـر     

انوني و بر خـالف مقـررات   مربوط ابالغ بشود ولي در عمل به دست افراد غير صالحي بيفتد که غير ق

عمل نمايند و عمدا بخواهند مردم را نگران و يا ناراحت کنند، باعث ايجاد هرج و مرج و غائله خواهد 

 (.426: 21، 1386شد. )موسوي خميني، 

نمايند وبا بزرگ خواندن  امام خميني قضات را نيز به عمل به قوانين و موازين اسالمي توصيه مي

ها را عالوه بر آسيب به مردم و وجهه قضـات  و عملکرد غيرقانوني و ناصحيح آن فها، تخلآنمسئوليت 

دانند. ايشان مسئله قضـاوت را بسـيار خطيـر     موجب آسيب جدي جمهوري اسالمي ايران و اسالم مي

ها با جان و مال و ناموس مردم سرو کار دارند و اگر شايسـته و دقيـق   دانند چرا که عقيده دارند آن مي

انـد موجـب صـدمه بـه      کنند عالوه بر اينکه وظايف خود را به لحاظ شرعي درست انجام ندادهعمل ن

وجهه جمهوري اسالمي شده که اين آسيب و ضربه نه تنها جمهوريـت نظـام بلکـه اسـالميت آن را     

مورد خدشه و صدمه قرار خواهد داد و موجب مشوه شدن چهره جمهوري اسالمي ايران خواهـد شـد.   

 (270: 10، 1386ني، )موسوي خمي

کنند کـه در تصـويب و رأي دادن بـه     ايشان در همين زمينه به نمايندگان مجلس نيز توصيه مي

تـوجهي بـه قـانون در    يک امر و طرح در مجلس به صورت قانوني و طبق اصول عمـل نماينـد.  بـي   
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-ن زمينـه مـي  اي موجب نزول مقام مجلس و نيز وهن آن است. امام در اي تصويب هر طرح و یيحه

 فرمايند:   

 قـانون  و شـرع  بـا  مخـالف  امـر  کـه  نمايند کوشش محترم نمايندگان حضرات»

 خـود  دادن الهـى  قـوانین  ضد بر رأى آنکه بر عالوه که؛ نرسد تصوين به اساسى

 عقـن  موجـن  و کنـد  مـى  رد را آن نگهبـان  محتـرم  شوراى شک بى، است گناه

 (464: 18، 1386موسوی خمیني، « ).شود مى کارها افتادن

 شـوراى  در کـه  ... بکنیـد  طـرح  طـورى  را مسـائل  که بکنید معنا اين به توجه»

، 1386موسوی خمینـي،  « )آورد مى مجلس براى وهن اين ...؛ نشود رد نگهبان

17 :251 ) 

 ی سياسي داخلي از نظر اما  خمينيها ها و چالش يابي آسيبتشخيص درد وريشه .6

 منطبق نبودن عملکردها با احکا  اسممي(اسم  و احکا  آن )ن به عمل نکرد .1 – 6

کارگزاران و مسئولين نظام اسالمي، براي تحقق اسالم و خدمت صادقانه و عادینه به مردم، انتخـاب  

تـوجهي   اند. هر نوع کوتاهي و بـي  اند. در واقع به همين دليل است که مشروعيت يافته و منصوب شده

سازي احکام اسالمي و منطبق ننمـودن وظـايف و عملکردهـاي آنـان بـا مقـررات        يادهپ به در اجرا و 

کند. ايـن تهديـد و خطـر باعـث      اسالمي، خطري بزرگ است که نظام را از سوي مسئولين تهديد مي

سستي در انجام وظايف و خدمتگزاري به اسالم و نظام اسالمي خواهد شـد. امـام خمينـي عمـل بـه      

کنند و عقيده دارند اگر خالف آن عمـل شـود اوضـاع     مي را يک اصل قلمداد مياسالم و احکام اسال

آيد و دراين باره به مسئولين و مجريان و مديران کشور و نظام  خورد و خطر بزرگي بوجود مي بهم مي

 فرمايند:   اسالمي در قوه مجريه مي

 اگـر . بکنـیم  جـارى  خـواهیم  مـى  را اسـالم  احکـام  و هسـتیم  اسـالم  مطیع ما»

 وزارتخانـه  درِ ما، نشود جارى بخواهد اسالم احکام، جايى در اگر، اى دروزارتخانه

 حکومـت  بـراى ، اسـالم  بـراى  باشـد  داشـته  ضـرر  کـه  اى وزارتخانه. بنديم مى را

    (51 - 50 :13 ، 1386)موسوی خمیني،  «.خورد مى ما درد چه به، اسالمى

ها و شعاير و احکام اسالمي داشته باشد.  سوي هدفگيري کلي به  مجلس نيز بايد يک جهت

رود و نمايندگان آن بايد  شمار ميهاي اسالم يکي از اهداف بسيار مهم مجلس بهتحقق آرمان

قوانيني مطابق با اسالم تصويب نمايند و در تمام شئون در جهت اسالمي کردن مجلس تالش کنند. 

گذاري بر اسالمي بودن آن تأکيد  اشتند ودر امر قانونمورد حساسيت بسياري د  امام خميني دراين
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هاي غيراسالمي را خطري براي مجلس و اسالم و موجب عقب افتادن کارها ها و طرحدارند و مصوبه

 ( 464: 18 ، 1386)موسوي خميني،  .دانند و گناهي بزرگ مي

  فرمايند: در جاي ديگر نيز مي و

 - نخواسـته  خـداى  - و بگذرانیـد  مجلـس  در را مطلبـى  يـک  اگر توانید نمى و»

 يـک  اگـر  و بکنید پیدا خودتان براى عذر شما توانید نمى، اسالم از باشد متخلف

 مقـرر  آنچـه  خـالف  بر - نخواسته خداى - قضايى شوراى و محترم قضات، قدم

 (279: 16)موسوی خمیني ، « است مؤاخذ و نیست معذور هم آن بردارد است

 ناکارآمدی نظا  سياسي .2

توانـد تعيـين    کارآمدي نظام سياسي از مباحث بسيار مهم در انديشه سياسي  است که بـه نـوعي مـي   

ها از حيث منشأ، مشروعيت یزم را در اعمال قدرت  کننده ميزان مشروعيت آن باشد. هرچند حکومت

م را داشـته باشـند، دچـار بحـران     و حاکميت دارا هستند، اما اگر نتوانند در عرصه عمل کارآمـدي یز 

ناکارآمدي و به دنبال آن، نارضايتي عمـومي مـردم و در نتيجـه بحـران مشـروعيت و مقبوليـت و ...       

 (184: 1384خواهند شد. )رضواني، 

يابي به کارآمدي  ترين ساحت يک نظام اجتماعي است و دست ترين و کالن نظام سياسي گسترده

نمايد. اهميت کارآمدي در نظام سياسي به حدي  اجتماعي را تأمين مي اين نهاد، ساير اهداف نظام

)صدرا  ها را حاصل ناکارآمدي آن دانست نظمي ها و بي  توان علل وقوع بسياري از انقالب است که مي

 (122: 1388و کرم زادي، 

 شوندگان تيا حکوم مردم بيشترين که را وظايفي بتواند که  دارد کارآمدي وقتي سياسي، نظام

 فردي، زندگي از جانبه پشتيباني همه سياسي، نظام يک اصلي وظيفة و دهد انجام اند، متوقع آن از

 تک تک امنيت و آسايش از ويژه پاسداري به شهروندان، همة معنوي و مادي سياسي، اجتماعي،

 (299: 1383)قائدي،  است اجتماع در آنان

هاي مهمي نظير مردمي بودن حکومت، عمل به  داراي مؤلفه کارآمدي خمينياز نظر امام 

( که اگر 135: 1388)صدرا و کرم زادي،  سایري و ... دارد  قانون، توجه به مصلحت نظام، شايسته

ها توسط مسئولين که در نظام سياسي مشغول به انجام وظيفه هستند به خوبي ها و شاخ  اين مؤلفه

 هايي خواهد شد. نظمي و آسيب بيانجام نگيرد موجب بحران و 

 عد  مشروعيت و مقبوليت نظا  سياسي .3 – 6

ي مردم از تصميمات قدرت سياسي حاکم  پذيرش آگاهانه و   بري داوطلبانه مشروعيت به معناي فرمان
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و بر حق بودن آن است. يعني هر چه احساس رضايت شهروندان به حکومت بيشتر باشـد مشـروعيت   

و بيشتر است. در مشروعيت سياسي رفتـار مـردم در قبـال اوامـر حکومـت و نيـز کسـب        نظام بایتر 

پـذيرش، قبـول و انتخـاب حاکمـان از      رضايت مردم يک اصل اساسي است. مقبوليت نيز به معنـاي  

: 1383)اکبري معلـم،   طرف مردم براي اعمال حاکميت و اجراي دستورهاي يک نظام سياسي است

111 - 112 ) 

ي شرعي و مردمي متکي است که با عنوان  ايهپام سياسي در انديشه امام بردو مشروعيت نظ

داند  شود. امام خميني مشروعيت را ناشي از مردم نمي مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي از آن ياد مي

داند. ايشان حکومت و نظام سياسي را که فاقد اين دو بلکه مقبوليت را ناشي از رأي و نظر مردم مي

هر نظام سياسي نامشروع حاکميت طاغوت است. هر »فرمايد:  نامد و مي اشد را حکومت طاغوت ميب

 )موسوي خميني ، «است چون حاکمش طاغوت - آميز است نظام سياسي غير اسالمي، نظامي شرک

 (35تا:  بي

ن جهت از نظر امام تنها منبع مشروعيت حکومت اسالمي قانون الهي يا اراده خداوند است. بدي

اراده مردم به هي  وجه منبع مشروعيت نظام سياسي اسالم نيست. امام همواره بر نقش مردم در امور 

مختلف تأکيد داشتند و هيچگاه بر آن نبودند که اراده مردم را ناديده بگيرند. نقشي که امام براي 

کد  ،1379تاريخ انتشار ژاد، )سليمان ن باشد مردم در نظر گرفتند نقشي ايجاد کننده و پشتيبان مي

  ( 53823 مطلب:

دانستند و تعيين سرنوشت و نيز تعيين نوع حکومت براي مردم را از حقوق اوليه هر ملتي ميامام 

  (367: 4، ود مردم تحقق يابد. )موسوي خمينيعقيده داشتند که بايد اين امر توسط خ

 ترين راعظيم مردم حفظ و بيندنمي جدا سياسي مشروعيت از را ديني مشروعيت ايشان بنابراين،

 شمارد.برمي اسالمي نظام يک براي سرمايه و پشتوانه

 و نقش آفريننده تنها اسالمي، حکومت در ملت نقش که شد روشن ذکر شده، مطالب به توجه با

 نظام اينکه به با توجه زيرا شايستگي؛ و عدل کننده  تعيين و دهنده  ارزش نقش نه است، ايجادکننده

 دست به نظر اين از را ارزش خود و مشروعيت پس است، شرعي و الهي قوانين مبناي بر اسالمي

 (1389 اراکي، )نک: آورد مي

اسالمي است و حکومت  قوانين چارچوب در مردم اعتبار رأي خميني، امام در ديدگاه بنابراين،

شده است. )موسوي خميني،  اسالمي نيز بر اساس عدل و دموکراسي و نيز براساس قواعد اسالم بنا

1386، 5 :133 ) 
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 حکم خداوند، و دارد قدرت منبع جايگاه و نقش ملت، اسالمي، سياسي نظام در ترتيب، اين به

 الهي مبناي نظام اسالمي، مشروعيت معتقدند خميني امام ديگر، عبارت است. به مشروعيت منبع

 (157: 1380)نک: محمدي،  دارد مردمي

واقع بر اساس مباني حکومت اسالمي و مدل حکومتي مورد نظر خود به نظر و امام خميني در 

شوند. در نظر ايشان حکومت اسالمي يک حکومت تحميلي بر  انتخاب مردم اهميت بسياري قائل مي

دهد. امام خميني  ديکتاتوري رفتار کردن را نمي اجازه کرمامردم نيست. در واقع اسالم و رسول 

تابع رأي ملت هستيم  و حق تحميل و يا زورگويي به ملت را نداريم. )موسوي عقيده دارند ما 

 (34: 11 ،1386خميني، 

 کنند:  و در جاي ديگر نيز بر انتخاب و دخالت مردم در امور خود تأکيد مي

 امورشـان؛ هـر   در کنـد  دخالـت  او که کنند تعیین را يکى خودشان مردم بايد»

 - 493: 4) موسـوی خمینـي ،   « ...  شـو  گـم  بـرو  بگويند نخواستند، را او وقت

494) 

 اسـت،  مردم رضايت بدون و است مردم اطالع بدون که مجلسى»فرمايند: و در جاي ديگر نيز مي

 (13: 6 ،1386)موسوي خميني،  «است قانونى غير مجلسِ مجلس اين

هر  ،عالوه بر آنکه تعيين نوع و شکل حکومت در چارچوب موازين اسالمي بر عهده مردم است 

سقوط و يا بقاي تواند به حيات خود ادامه دهد. امام  نظام سياسي مشروع تنها با پشتيباني مردم مي

ت کنند دانند و عقيده دارند اگر مردم از يک حکومت حماي يک حکومت را در گرو پشتيباني مردم مي

 (372: 8، 1386)موسوي خميني،  کند. گاه سقوط نمي هي 

با توجه به فرمايشات امام اگر نظام سياسي کشور ما فاقد مشروعيت و مقبوليت باشد باعث به 

وجود آمدن مشکالت بسيار و آسيب رساندن به مملکت و مردم و باعث مستبد و خودرأي شدن 

ها و مسائل بسيار توجهي به مشکالت آنال مردم و بيمسئوین آن و دخل و تصرف در جان و م

 ديگري خواهد شد.

 نظم و خيال؛ بازسازي جامعه داخلي  از نظر امام خميني .7

 برقراری عدالت اجتماعي .1 – 7

يکـي از  هاي يک جامعـه مطلـوب و آرمـاني برقـراري عـدالت اجتمـاعي در جامعـه اسـت.         از ويژگي
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برقراري و استقرار عدالت و قسط   امام خميني ي در انديشهحکومت مطلوب  ياه مهمترين شاخ 

ريشه دوانيده و در کل وجـود و ابعـاد   تار و پود آن که عدالت در همه   توسط حکومت است؛ به طوري

تجلي حکومت و مسئوليتها، عملکرد و کنشهاي زمامداران  ،اهداف، وظايفگوناگون آن چون ساختار، 

 (126 - 91: 1379ي، )جمشيد. يابد

نمايند. ايشان به  امام خميني برنامه جمهوري اسالمي ايران را نيز برقراري عدالت عنوان مي

کنند که دولت جمهوري اسالمي بايد با همه اقشار جامعه با عدالت و به طور  مردان توصيه مي دولت

 (72: 9)موسوي خميني ،  يکسان رفتارنمايند

 از و است کرده مطرح اجتماعي عدالت تحقق براي ابزاري عنوان به را حکومت خميني امام

 براي است، سعادت به انسان رساندن خميني امام سياسي انديشه در اصلي هدف که آنجايي

 جز چيزي هم انسان سعادت و است همان حکومت ابزار اين که است ابزاري به نياز امر اين تحقق

 .است بوده همين هم انبياهمه  هدف و نيست عدل حکومت ايجاد

دانند و عقيده دارند که حکومت ذاتاً  مي آن بودن عادینه در را حکومت ارزش خميني امام

نمايند و ارزش متصدي و  داراي شأن و منزلت نيست و آن را ابزاري براي اجراي احکام تلقي مي

 - 54تا:  بي خميني، )موسوي دانند مجري آن را در اجراي احکام الهي و برقراري نظام عادینه مي

55 ) 

 تدوين قانون .1 :مهم پايه سه بر را عدالت اجراي براي حکومت بودن ابزاري  امام حضرت

 قوانين اجراي .2.مدوّن و مکتوب عدالت به نامکتوب عدالت تبديل معناي به يا عدالت براساس

 سه اين حکومت که است معتقد و دانسته قوانين  اجراي بر عادینه نظارت .3عدل.   براساس

 ( 606: 1388 برعهده دارد. )جمشيدي، را اصلي وظيفه

 اهميّت نظر ايشان از آنچه. است مطلوب حکومت بنيان و اساس عدالت خميني امام نظر از

 که است حکيم خداوند از جانب دستوري اجتماعي عدالت اجراي. است اجتماعي عدالت، دارد وایيي

 است نيافريده عبث را آفرينش جهان چون خداوند، کرد ايجاد را مطلوب حکومت آن اجراي براي بايد

 عدالت بين که است فقهايي جمله از خميني امام. کرده است ايجاد عدالت اساس بر را آن بلکه

  .داند مي عدالت را مطلوب حکومت اصلي وشاخ  رابطه برقرارکرده مطلوب وحکومت

 طريق از که اجتماعي است عدالت به رسيدن اجتماع يک در کلي هدف و آرمان در انديشه ايشان

عقيده  و دانسته امر اين را متصّدي اسالمي جمهوري ايشان. آيد مي وجود به مطلوب حکومت ايجاد

شود همه در رفاه و استقالل و آزادي به  دارد که با عدل اسالمي که در جمهوري اسالمي بر قرار مي
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 (  115: 7، 1386)موسوي خميني،  برد.سر خواهند 

شود. ايشان حکومت مي شناخته اجتماعي عدالت خصلت با حکومت مطلوبيت امام نظر از

خواند و عقيده دارد که در اين حکومت حاکم بايد داراي  جمهوري اسالمي را حکومت عدالت مي

ال و خيانت به آن اجتناب ورزد. به الم  اندازي به بيت هاي بارزي باشد و از دست ها و خصلت ويژگي

ذيرش قرار خواهد گرفت. پي بشري مورد استقبال و  نظر رهبر انقالب اين نوع حکومت در هر جامعه

 ( 509: 3 ،1386)موسوي خميني، 

-مي اسالمي عدل حکومت، خواهيممي عدل حکومت يک ما»فرمايند:  و در جاي ديگر نيز مي

 چند از بعد که بکند حکومت آن براي باشد حاکمي يک که است آدميهر  آرزوي هم اين. خواهيم

 ( 91: 6 ،1386موسوي خميني، ) «برود مرز اين از و نکند پر را جيبهايش  وقتي

اجتماعي باشد:  عدالت بر مبتني که است حکومتي، مطلوب حکومت خميني امام نظر از

 ي محکمپايه بر الهي حکومت برقراري و اسالمي عدالت اجراي، است ملت نجات هدف چراکه»

 ( 455: 3 ،1386)موسوي خميني، « است عدل

  پس؛ اخالقي است فضيلت يک عدالت و است عدالت پايه بر انسان سعادت چون امام ازنظر
  .سرچشمه بگيرد عدالت از فضيلت و سعادت به انسان رساندن براي بايد حکومت

- و برقراري آن را مربوط به يک نهاد خاص مانند قوه قضاييه و زيربخش عدالت خمينيامام 

داند بلکه ساير ارگانها و نهادها اعم از مجلس و دولت و ... را نيز مشمول آن عنوان  هاي آن نمي

کنند و عقيده دارند هي  نهاد و يا ارگاني حق رفتار غيراسالمي با مردم را ندارد. )موسوي خميني،  مي

1386، 17 :140) 

هاي خود را در زمينه رعايت عدالت اجتماعي در امور حکومتي به ايشان در هر موقعيتي دغدغه

-ا ميداد و از آنه هاي مختلف نظام اعم از قواي مجريه و مقننه و قضاييه انتقال مي مسئوین بخش

 اي به اين امر مهم داشته باشند.  خواست که توجه جدي و ويژه 

 کسب استقمل و قاطعيت .2 – 7

 را مورد تفکيک وظايف و اختيارات قواي سه گانه استقالل و قاطعيت در عمل و کسب خمينيامام 

کـه ايـن قـوا شـعب      گويـد ؛ براي مثال درباره قواي سه گانه به طور کلي ميدهند ميتأکيد و توصيه 

بـراي هـر يـک از ايـن شـعب       هستند و بايد همه به آن توجه نمايند. ايشـان   مختلف حکومت اسالم

  (152: 19 ،1386وظايف خاصي قائل است که بايد آن را انجام دهند.)موسوي خميني، 

داند که نمايندگان مردم در مقام  از اين رو کارکرد قوه مقننه و مجلس شوراي اسالمي را اين مي
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دازند و آنها را براي اجرا ايفاي وظايف خود و با تصويب قوانين مورد نياز جامعه، به سياست گذاري بپر

 خود جديت و تعهد با ... اعضاي محترم مجلس شوراي اسالمي»در اختيار قوه مجريه قرار دهند: 

از سوي ديگر،  (153: 19 )موسوي خميني، «هر چه بهتر تعيين کنند را دولت مشي خط توانند مي

شوراي اسالمي به تصويب هايي است که در مجلس قوه مجريه نيز موظف به اجراي سياست گذاري

خط مشي و برنامه قوه مجريه به صورت اساسي و کلي توسط قوه مقننه ترسيم و »رسيده است: 

)موسوي  «.تواند به دلخواه و مستبدانه عمل کندشود و قوه مجريه در اين زمينه نميطرح ريزي مي

 (153: 19 ،1386خميني، 

يده داد که وظايف اين قوه بسيار زياد و حجم عقايشان درباره وظايف و اختيارات قوه مجريه 

سوزي براي ملت و  چه اگر از روي شايستگي و نيت خال  و دل کارهايشان عظيم است و چنان

- که اجر معنوي آن را جز خداوند کسي نمي  محرومين انجام شود را بسيار ارزشمند دانسته، به طوري

 (156: 19، 1386تواند مورد سنجش قرار دهد. )موسوي خميني، 

اند و کارکرد متمايزي دارند، اما اين قوه در هر صورت، قواي مقننه و مجريه از يکديگر مستقل

دهد. در پردازد و آن را براي اجرا در اختيار قوه مجريه قرار ميمقننه است که به سياست گذاري مي

ا قوه مقننه، به عنوان اي است؛ امتوان گفت قوه مجريه گرچه داراي اختيارات گستردهواقع مي

ها را در ها و دستورالعملنمايندگان مستقيم مردم است که بر قوه مجريه مقدم است و اساس برنامه

تواند به دلخواه و مستبدانه و بدون نظر گذارد و قوه مجريه نميقالب قانون در اختيار قوه مجريه مي

 مجلس شوراي اسالمي عمل کند.

و بر اين  داندميا نيز مصون از هر گونه دخالت ديگر نهادها و اشخاص امام خميني قوه قضاييه ر

کس حق دخالت در آن را ندارد   اين قوه مستقل است و استقاللش به اين معناست هي  باور است که

و دخالت در امور اين قوه خالف شرع است. ايشان دخالت دولت و مجلس در وظايف و امور قوه 

خواهند که از آن حمايت  دانند و از دو قوه ديگر و مردم مي دمه به آن ميقضاييه را باعث رسيدن ص

 (121: 19 ،1386کنند. )موسوي خميني، 

 برقراری و حفظ قانون و مقررات اسممي .3 – 7

 متوليـان  نيـز  نهادهاي قانوني و است دموکراتيک نظامهاي در افراد اجتماعي رفتارهاي مبناي قانون،

 توانـد  نمـي  فـردي  يا نهاد وهي  برند به سر مي آرامش در قانون ساية زير در مردمهستند.  مردم امور

 و نيسـت  افـراد  هايخواسته و اميال کشور تابع هايبرنامه و امور رو، ازاين کند. عمل قانون برخالف

 بـه  دقيق طور به نيز خميني کند. امام مي مشخ  را قانون زمامداران و نهادها همة اختيارات و حدود
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هلـوان،  پ) «اسـت  قـانون  حکومـت  اسـالم،  حکومت»که  بودند و معتقد داشتند اعتقاد قانون حاکميت

1379 :41 .) 

 است. از مردم عمومي حقوق و حقوق عموميت مبدأ هم و سياسي نهادينگي مبناي قانون هم

 صورت در و دارد کارآمدسازي و در کارآمدي ايتعيين کننده نقش قانونمندي و قانون حيث، دو هر

 (1388:127 زادي،  )صدرا و کرم يابد مي ارتقا کارآمديِ قانوني اين قانون، کارآمد بودن و عادینه

 همة مورد در قانون اعمال و کشور در قانون حاکميت  لزوم دربارة ديگر جايي در خمينيامام 

که قانون اسالم باشد، عقيده دارند که اگر در يک کشوري قانوني عمل نشود مخصوصاً قانوني  افراد

اند. ايشان  توان اين کشور و مملکت را اسالمي دانست. مخالفان با قانون مخالفان با اسالمنمي

کنند اگر  دانند و توصيه مي مخالفت با مصوبات مجلس، دانسته و يا ندانسته را مخالفت با اسالم مي

 آيد. وجود نمي قانون باشند هي  اختالفي بهها و ... تابع و خاضع به  همه اشخاص، نهادها و ارگان

 (414: 14 ،1386موسوي خميني، )

حضرت امام احکام حکومت اسالمي و نظام جمهوري اسالمي را احکام اسالم و قانون آن را 

داند نه صرفا اسالمي شدن رژيم.  نمايند و مقصد را حکومت قانون اسالم مي قانون اسالم معرفي مي

نمايند، قانوني که از طرف  را حکومت قانون معرفي مي حضرت امير و پيامبر ايشان حتي حکومت

کند و غير قانون کسي  ها را بر سرکار آورده است. پس بنابراين در يک حکومت قانون حکم ميخدا آن

 (281: 8 ،1386)موسوي خميني،  کند. حکومت نمي

 و آن بود از مسؤوین و افراد همة تبعيت اساسي، قانون زمينة در امام حضرت مطلوب کمال

-مي تأکيد در جامعه قانون حاکميت ضرورت بر آن، از پس چه و اسالمي انقالب از قبل چه بارها،

همه روي قانون عمل بکنيد قانون اساسي را باز کنيد، و هرکس مرز و حد خودش »کردند و فرمودند:  

براي دولت اين را وظيفه کرده است؛ براي  قانون اساسي ما را تعيين کند. به ملت هم بگويند که 

 (380: 14، 1386)موسوي خميني، ...« و  رئيس جمهور اين را؛ براي مجلس اين را

انب اما  خمينيهای سياسي داخلي از جها و چالشراه درمان برای آسيب .8

  عمل به اسم  و احکا  اسممي .1 – 8

  حکومت و دولت يک شاخصه و اصل مهم است. از اين در انديشه امام خميني، اسالمي بودن ماهيت

رو اگر بخواهيم يک نظام سياسي مطلوب و کارآمد داشته باشيم بايـد بـه اسـالم و احکـام آن عمـل      

 آن بـه  نظـر  را بُعْـدها  همـه  اسالم، دارد آخرت هم، دارد دنيا هم اسالم؛ دارد چيز همه اسالم»کنيم: 

)موسـوي   «.باشند داشته نظر بُعْد يک به فقط که نيست ديگر حکومتهاى مثل اسالمى حکومت. دارد
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 (366: 13، 1386خميني، 

گرچه سعادت دنيا و آخرت براي بشر تضمين شده، اما شرط یزم براي آن در حکومت اسالمي، 

شده و توجه مردم و مسئولين  نازل اکرمطور که بر نبي  اجراي تمام و کمال اسالم است. يعني آن

ي بنيادي از سوي مسئولين و  گمان توجه و عمل به اين مؤلفهبي .ه ابعاد آن است.نظام به هم

 تواند باعث بای رفتن کارآمدي نظام اسالمي خواهد شد.  کارگزاران نظام مي

را عمل   امام خميني مالک پذيرش يا عدم پذيرش يک اداره يا نهاد و يک رييس در اداره جامعه

 (284: 8 ،1386)موسوي خميني،  پذيرد. داند و خالف آن را نمي ينمودن او بر اساس اسالم م

گانه را به سمت و سوي  گيري کلي قواي سه ايشان درباره عمل به احکام و قوانين اسالمي جهت

ترين مقام  داند و عقيده دارد افرادي که در مجلس شوراي اسالمي مهم هدفها و ارزشهاي اسالم مي

 اشخاصي که در قوه قضاييه و شوراي قضايي مشغول به خدمت هستند و همرا دارا هستند و يا 

ها مسئول عمل ، قانون اسالم است و آن که قانونچنين مجريان قانون در قوه مجريه بايد توجه نمايند  

 (278: 16 ،1386)موسوي خميني،  به آن هستند

و اجراي احکام و قوانين قضايي و سازي  پيادهکنند که بايد براي  ايشان در جايي ديگر تاکيد مي

)موسوي  سياسي و ... اسالم همگي تالش کنيم و در جهت حرکت به سوي اسالم کوشش نماييم.

 (279: 16، 1386خميني، 

 گراييقانون .2 – 8

گرايـي اسـت. قـانون از ديربـاز      ترين مباني اجتماعي قانون و قـانون  هاي سياسي يکي از مهم در نظام

الخصوص اسالم بـوده اسـت.. توجـه بـه قـانون و        توجه بسياري از جوامع و اديان عليتاکنون مورد 

گرايي از سوي نظام سياسي و کارگزاران و مسئوین باعث کارآمـدي ايـن نظـام و نيـز ارتقـا و       قانون

پيشرفت آن خواهد شد. امام خميني همواره يکي از مواردي که بسيار بر آن تأکيد داشت اهميـت بـه   

دانستند و حکومـت   گرايي است. ايشان همه افراد و مسئولين حکومتي را تابع قانون مي و قانونقانون 

 نماينـد.  شمردند و منشأ پيدايش اين قانون را عدالت الهي عنـوان مـي   اسالمي را حکومت قانون برمي

 (425: 9 ،1386)موسوي خميني، 

-اين هدف مي به رسيدن راه را گراييي اسالمي و قانون برقراري عدالت را هدف جامعه ايشان

 «آلى» نظر قانون به اسالم»شود: مي فاضل و کامل انسان تربيت باعث تحقق، صورت در داند که 

 - 94: 1357 )موسوي خميني، «داند مى جامعه در عدالت تحقق وسيله و آلت را آن، يعنى، دارد

95.)  
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 از يکى جامعه، سوى قوانين و ضوابط پذيرفته شده ازگذاران و مجريان قانون به  بندى قانون پاي

همه  . بنابراين امامشودمى تلقى مجريان و گذارانقانون آن پايدارى و کارآمدى اساسى عوامل

 مقيد بايد همه»: فرمايندمى خوانده فرا اسالمى ضوابط مردم و مسئوین را به رعايت قانون اساسى و

 (377: 14 ،1386)موسوي خميني،  «بپذيريد را قانون که باشيد اين به

 درهي  عالجى بایتر و وایتر از آن نيست براي ملت در سراسر کشور ، اساساً به اعتقاد امام

دهد )موسوي خميني،  انجام اساسى قانون و اسالمى ضوابط طبق بر به او سپرده شده، که کارهايى

 به و خاطر آرامش موجب همواره قانون اند،نموده تأکيد ايشان چنانکه که چرا (422: 21 ،1386

خالفکارها و ديکتاتورها هستند که از آن فرارى هستند،  و دزدها تنها و هست مردم مصالح نفع

 و قانون به پايبند همواره بايد دانند،مى مردم خدمتگزار و امين را خود که اسالمى زمامداران اما

 باشند آن پاسدار و بگذارند اجرا به دقت به جامعه سطوح همه در را آن و بوده اسالمى ضوابط

و مقررات ايمان و عقيده داشته  قوانين به نيز مردم ( تا415 - 414: 14 ،1386)موسوي خميني، 

 .باشند و در اجراى آن مددکار دولت

 گرايي ( مرد 3 - 8

للضـعيف فيهـا حقـه مـن     لن تقدس امة یيؤخذ : »فرمايند مي رسولقول حضرت  از عليرت حض

اي کـه در آن حـق محرومـان و ضـعيفان از      جامعـه (. »53)نهـج البالغـه، نامـه    « القوي غير متتعتع

تـرين و   از مهم«. قدرتمندان بازستانده نشود، افرادش هي  گاه روي سعاد و خوشبختي را نخواهند ديد

گرايـي و توجـه    رآمدي نظام سياسي مـردم ها براي ارتقا و بایبردن سطح کا ها و مؤلفه ترين راه اساسي

کندکـه بـه دو    گرايي به طرق گوناگون نمـود پيـدا مـي    ي امام خميني، مردم به مردم است. در انديشه

 نماييم:   نمونه از آنها اشاره مي

 ( خدمتگزاری1 - 3 - 8

آن  کـارگزاران  دنبـو  خدمتگزار سياسي نظامهاي ساير بر ديني سایري مردم نظام امتياز ترين برجسته

 در اين زمينه عقيده دارند:  امام خميني است.

 ايـن  و کـرد  قطـع  را خیانتکـار  هاى دست آن که ملتى اين به باشید خدمتگزار»

 خـدمت  اسـت  مهـم  شـما  بـراى  که آنى صورت هر ..در .. سپرد شما به را امانت

 طـول  در کـه  محرومینـى  خصوصـاً ، ها مستضعف خصوصاً طبقات همه به کردن

 بـه  بگويیـد  را خـدمتتان  و کنید خدمت بايد. ها بیچاره اين اند بوده محروم تاريخ

: 18 ،1386)موسوی خمینـي،  « باشد دنبالش عمل، شود مى گفته وقتى و، آنها
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78 - 80) 

شمارد و مي  داند و آن را عبادتي بزرگ بر رهبر کبير انقالب خدمت به مردم را خدمت به اسالم مي

 قوه[ در، ]هست حکومت[ در، ]هست مجلس[ در] اآلن که اجزايى اين که مطمئنيم ما و»فرمايد:  مي

، کنند کار خدا براى خواهند مى همه اينها، اينها همه؛ هست انقالبى نهادهاى[ در، ]هست قضائيه

، خدا خلق به خدمت( .»... 189: 16 ،1386)موسوي خميني،  «بکنند کار خواهند مى اسالم براى

 عبادت اين به که کند موفق را شما و کند حفظ شما براى را عبادتگاه اين خداوند و. است عبادتگاه

)موسوي  «بشويد موفق بيشتر، است مردم به خدمت و اسالمى جمهورى به خدمت که، بزرگ

( به طور کلي در انديشه امام خميني کارآمدي سياسي حکومت و نظام 333: 16 ،1386خميني، 

 سياسي در دگرو دسترسي به هدف خدمتگزاري به مردم است.

 ( مشارکت مرد  در دولت2 - 3 - 8

هـا در اداره مملکـت   ن سایر توجه به رأي مردم و مشـارکت دادن آ  هاي مردم هاي مهم نظام از ويژگي

هـا در امـور   است. در واقع يکي از عوامل کارآمدي نظام سياسي، مردمي بودن حکومت و مشـارکت آن 

توانـد در مسـائل    داشتند نظام سياسي بدون مشـارکت مـردم نمـي    عقيده اماممختلف کشور است. 

سياسي و اجتماعي و ... کاري بکند. در انديشه ايشان حکومت بدون حمايت مـردم از انجـام وظـايف    

 ايداري و استقامت خود را از دست خواهد داد. پخود ناتوان خواهد بود و 

 ي ه حـوز  کننده در  تعيين و اساسي اصلي، ي مسئله يک عنوان به مردمي مشارکت امام، ي سيره و انديشه در

 است.   گرفته قرار کامل عنايت و توجه مورد عمومي مشترک  سرنوشت تعيين

جامعه اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  ابعاد تمام در و جانبه همه مشارکتي امام، نظر مورد مشارکت

-مـي  يـاد  مردم ي همه کامل مشارکت عنوان تحت آن از او که است مردم جامعه ي همه سوي از و فرهنگي و ...

دانـد )موسـوي خمينـي،     مـي  آن ي سـايه  در را مـردم  آزادي و مملکت استقالل جامعه، تأمين اصالحات و کند 

1386، 5 :155) 

اننـد و  کنند که مردم را شريک خود بد ميامام به مسئوین و کارگزاران جمهوري اسالمي توصيه 

 توانند کاري بکنند چراکه قـواي سـه گانـه عامـل مـردم هسـتند.       ها نميتوجه کنند بدون همراهي آن

 اداره شـود نمى نباشد، مردم شرکت تا دولت يک که بدانند و» (55: 20 ،1386)موسوي خميني، 

-ها، آنهـا هـم همکـارى مـى    آن با کنيد همکارى خواهيدمى شما که ديدند آنها وقتى...  بشود صحيح

 وارد هـم  آنها بايد. رودنمى پيش از کار هستند، که مختلفى قشرهاى اين همکارى بى...  شما با کنند
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 (409: 19 ،1386)موسوي خميني،  «کنند کمک و کار در باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري نتيجه

داخلي فراروي انقالب اسالمي از نظر امام خمينـي  هاي  ها و آسيب در اين مقاله درصدد بررسي چالش

در چارچوب مراحـل انديشـه سياسـي اسـپريگنز برآمـديم. در ابتـدا بـه مقدمـه و سـپس بـه مراحـل            

باشد،  نظمي و بحران مي ي بحران در انديشه امام پرداخته شد. در مرحله اول که مشاهده بي چهارگانه

گانه انقـالب را   که از جانب دستگاه سياسي کشور و قواي سه هاي داخلي ها و چالش ترين بحران مهم

تضعيف و تخريب يکديگر، عدم اسـتقالل و قاطعيـت    نمايد از نظر امام بدين صورت است: تهديد مي

نظمـي و بحـران   -گرايي و توجه به قانون و .... پس از مرحله اول و مشاهده بـي  عدم قانون، در عمل

تـرين   دارد و در اين مرحله مهم ها گام برميها و تشخي  علل اين بحران امام خميني به دنبال ريشه

ها را عمل نکردن به اسالم و احکام آن )منطبق نبـودن عملکردهـا بـا احکـام اسـالمي(،        علل بحران



      ...    251فراروی انقالب اسالمي در انديشه امام خمیني های سیاسي داخلي چالش

251 

 

ناکارآمدي نظام سياسي شامل: )عمل نکردن به قانون، مردمي نبودن حکومت، عدم شايسته سایري، 

نمايند. امام خمينـي   عنوان مي (لحت نظام،  عدم مشروعيت و مقبوليت نظام سياسيتوجهي به مصبي

ي آرماني و مطلوب داخلي مورد نظر خود اسـت کـه در    پس از تشخي  علل به دنبال ساختن جامعه

هـا  ها وجود نداشته باشد. از نظر ايشان اين جامعـه بايـد داراي ايـن ويژگـي     ها و چالشآن اين بحران

برقراري عدالت اجتماعي، کسب استقالل و قاطعيت، برقراري و حفظ قانون و مقررات اسـالمي  باشد: 

پردازنـد و   هـا مـي   حل و درمان براي اين دردرها و بحران و ....  در مرحله آخر امام خميني به ارائه راه

-گرايـي، مـردم  ي، قـانون نمايند: عمل به اسالم و احکام اسالم ها را اينگونه بيان مي حل ترين راه مهم

 ( و ... )خدمتگزاري، مشارکت مردم در دولت گرايي
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