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  احرمن  احريمماهللبسم 
  

 

 ندیشه سیاسی امام خمینی )ره(ا

 جزوه درسی

  

از امام خمینی سخن گفتن دشوار است، به دشواری سخن گفتن از کار بزرگ او یعنی انقالب اسالمی. این 
دو موضوع یعنی امام و انقالب دستمایه تعداد بی شماری از رساله ها، کتب و تالیفاتی است که در این سالها 

از این منظر در پی خلق جامعه ای تولید و عرضه گشته اند. امام خمینی احیاگر دین و مصلح اجتماع بود و 
بود که بتواند همراه رفاه مردمان، ارزشهای متعالی در آن جریان داشته باشد. او یکی از برجستگان عرصه 

 فلسفه و کالم و عرفان اسالمی و از مرزبانان توانای عقیده و عقالنیت دینی است. 

سته به خارج را سرنگون کرد، از گسترده ترین و نهضتی که به رهبری او پیروز شد و حکومتی دیکتاتور و واب
عمیق ترین و مردمی ترین حرکت هایی است که در تاریخ بشری رخ داده است. این انقالب یک انقالب 

 فرهنگی بود و اگر اکنون الیه های فرهنگی آن کم رنگ شده است، در ابتدا و در نگاه امام این چنین نبود. 

ی زمان شناس و روشن بین در اندیشه و عمل منادی اسالم زنده و مخالف با امام خمینی بعنوان اندیشمند
کج اندیشی ها و واپسگرائی ها بود و با متحجران همانگونه ستیز داشت که با شاه و پشتیبانان او. امام از دو 

و شجاعت سو نیز مورد حمله بود. او دارای خصوصیاتی از جمله علم، سلوک و عمل، باور استوار، روشن بینی 
 بود. 

در این درس تنها ما به آن بخش هایی از نظریات و روش امام خواهیم پرداخت که مربوط به مکتب فکری 
 سیاسی امام باشد. انقالب اسالمی محصول نوع تفکر امام در صحنه عمل است.

  
  

 مقدمه

        انسان عاقل محسوب می شود اندیشه در لغت به معنای فکر، تفکر و تامل است. نوعی فعالیت ذهنی
 که در جهت کشف نادانسته ها صورت می گیرد.

        ،اندیشه تفکری است که دارای ویژگیهایی همچون انسجام منطقی، حد و حدود و مرزهای منطقی
 قابلیت استدالل، مبنا و اهمیت باشد.
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       ئی و منطقی و مستدل در باره اندیشه سیاسی مجموعه ای از آراء و عقایدی است که به شیوه عقال
 چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می گردد.

        اندیشه سیاسی اگر بر اساس مبانی فلسفی مطرح گردد، فلسفه سیاسی و اگر بر اساس مبانی فقهی و یا
 کالمی مطرح گردد، فقه سیاسی و یا کالم سیاسی نامیده می شود.

       پی یافتن علل بی نظمی ها و مشکالت و بحرانهای جامعه خود است و اندیشه  اندیشمند سیاسی در
سیاسی وی تبیین وضع موجود و ارائه راه حل برای حل مشکالت و ارائه الگو برای رسیدن به جامعه 

 آرمانی است.

       .مرحله تشخیص علل در اندیشه سیاسی، مهم و اساسی است 

  
  

اعی دوران حیات امام خمینی و تاثیر آنها در اجتم-فصل اول: تحوالت سیاسی
 اندیشه سیاسی ایشان

 می توان دوران زندگی امام خمینی را به چهار مرحله زیر تقسیم کرد

 دوران کودکی و نوجوانی-1

 دوران تحصیل-2

 دوران مرجعیت-3

 دوران رهبری-4

  

 (1221-1311تحوالت دوران کودکی و نوجوانی امام )-1

    در شهرستان خمین در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود. 1221در اول مهرماه امام خمینی 

   .پدر او سید مصطفی از فقهای معاصر میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف در جنبش تنباکو بود 

    سید مصطفی پس از پایان تحصیالت از نجف به خمین بازگشت و در کنار مردم به مبارزه با زورگویان
 ولتی و خوانین بود.د

    سالگی و در مسیر خمین به اراک برای شکایت از دو نفر از خانهای ستمگر خمین به  42پدر امام در سن
 شهادت رسید.

    ماهه توسط مادر و عمه خود بزرگ شد. 5از آن پس روح اهلل 

   یج شکل علمی گرفته و مبنای اجتماعی به تدر-نفرت و انزجار روح اهلل نسبت به روابط ظالمانه اقتصادی
 اصل دفاع از مستضعفین در برابر مستکبرین گردید.
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    سالگی عمه و سپس مادر امام فوت کردند و امام بصورت مستقل دوران تکوین شخصیت خود را  15در
 آغاز نمود. 

  

 (1311-1331تحوالت دوران تحصیل امام )-2

    مرکزی بیمار و ناتوان تنها در تهران وجود داشت.  ، حکومت1225پس از تشکیل دولت مشروطه در 

   ( میالدی( به اشغال نیروهای متفقین )انگلستان، فرانسه  1114-1112ایران در خالل جنگ جهانی اول
 و روسیه( درآمد.

   بروز ناامنی، شورش و یاغی گری های پراکنده در برخی از نقاط کشور وجود داشت .  

    شمسی(، بلشویک ها در روسیه بوسیله یک انقالب، رژیم تزاری را سرنگون کرده و  1211) 1111در
ن بدست آورده بودند لغو اخود به قدرت دست یافتند. این عده سپس تمام امتیازاتی را که تزارها در ایر

 کردند. تنها اراضی وسیع قفقاز که در دو جنگ ایران و وروس از ایران جدا شده بود، در دستان دولت
 شوروی روسیه باقی ماند.

    دولت انگلستان فارغ از رقابت روسیه در پس از انقالب بلشویکی، به ایران در این دوره بعنوان یک کشور
ش(، قرارداد موسوم به وثوق 1212) 1111دارای منابع نفتی بزرگ نگاه می کرد. به همین دلیل در 

را مطرح نمود. این قرارداد با مخالفت افکار عمومی  الحمایهتحت الدوله برای تبدیل ایران به یک کشور 
 و دولت های خارجی روبرو شد.

    استفاده از منابع نفتی ایران، نیاز به یک حکومت مقتدر در تمامی ایران داشت. برای این کار، به یک نفر
 .دیکتاتور جاه طلب برای حفظ امنیت و ثبات مورد نیاز بود

   شکل گرفت و سید ضیاء الدین طباطبایی با فشار انگلیسی ها  1211اسفند  بدین ترتیب کودتای سوم
 نخست وزیر شد و رضاخان نیز از احمد شاه فرمان سردار سپه گرفت.

    همزمان با ورود رضاخان به تهران، امام جهت ادامه تحصیل به اراک رفت. 1311در سال 

     یافت و رضاخان خود را بعنوان نخست وزیر به شاه  روز پایان 13دوره نخست وزیری سید ضیاء پس از
 تحمیل کرد.

    پس از آن رضاخان انتخابات مجلس را زودتر از موعد برگزار کرد و اکثر طرفداران خود را به مجلس
 فرستاد. 

   .این مجلس با تصویب ماده واحده ای سلطنت قاجار را منقرض اعالم کرد 

   بطور رسمی رضاخان شاه ایران گشت. 1314ناق شکل گرفت و در سال مجلس موسسان در جوی از اخت 

    متکی نموده بود.ارتش، دیوان ساالری دولتی و دربار رضاشاه سلطنت خود را بر سه پایه 
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    دولت رضاشاه از حمایت نیروهای اجتماعی برخوردار نبود. مردم مذهبی از سیاست های ضد مذهبی او
ن نیز به تدریج حرص او در جمع آوری پول و مستغالت، هزینه ارتش، تورم و متنفر بودند. روشنفکرا

 استبداد خشن را شناختند و از او روی برگرداندند.

    اساتید مهم امام در دوره تحصیل عبارت بودند از 

 آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری، موسس حوزه علمیه قم-                                

 آیت اهلل شاه آبادی، معلم اخالق -                                

    برخی دیگر از استادان امام از رهبران و شاگردان رهبران روحانی مشروطه بودند که به امام تجربیات و
 تلخی و شیرین های مشروطه را منتقل نمودند.

    دو تجربه مهم امام در دوران تحصیل عبارت بودند از 

 اول: شکست جنبش مشروطه به عدم رهبری واحد و تشتت در اداره آن بخصوص در میان 

 متدینین و روشنفکران مربوط بود.       

 سال از ورود او به تهران 5/1دوم: ورود امام به قم همزمان با فعالیت های رضا خان پس از  

 بود و امام دوران سنگین رضاشاهی را از نزدیک تجربه کرد.     
 
 
 
 
 

  

 (1331-1351امام خمینی در دوران مرجعیت )-3

    تا  43و دیگری از سال  1343تا  1331این دوره را نیز می توان به دو بخش تقسیم نمود: امام و دوره
1351  

    تالش روحانیان ومردم به رهبری امام در است که  1342 خرداد 15مهمترین موضوع در این دوره قیام
برابر آثار منفی انقالب سفید بود و با این قیام رهبری حرکت های مخالف رژیم پهلوی به بخش مذهبی 

که تا آن زمان تقصیرها را به گردن را جامعه منتقل شد. همچنین کشتار مردم در قیام فوق، چهره شاه 
د همه نیروهای بیگانه از ایران مورد توجه قرار گرفت و این نخست وزیران می انداخت، افشا نمود. طر

 قیام نقطه آغاز بازگشت به خویشتن در کشور شد.

  

 (1331-1343) روند حوادث و رخدادها-1
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 الف: مصوبه انجمن های ایالتی و والیتی

    ایران تجربه  مرداد، راه برای ظــهور استبــداد در مخرب ترین و مخوف ترین شکلی که 22با کودتای
 کرده است، باز شد.

    (، جان فیتز جرالد کندی، کاندیدای حزب دمکرات به ریاست جمهوری آمریکا رسید. او 1331) 1111در
 اهداف خود را پیشبرد حقوق مدنی و برنامه های اصالحات اجتماعی معرفی کرد.

    هان شیعه از میان رفت.، مرجعیت مطلق در ج1341با رحلت آیت اهلل بروجردی در فروردین 

    علی امینی به نخست وزیری منصوب شد. شعار اصالحات اداری و اقتصادی بویژه 1341در اردیبهشت ،
 اصالحات ارضی را با حمایت آمریکائی ها آغاز نمود.

    .شاه در سفری به آمریکا، به واشنگتن قول داد که اصالحات مورد نظر آنان را خود راسا انجام دهد 

    استعفا داد و اسداهلل علم به جای او نشست. 1341تیرماه  21امینی در 

    الیحه انجمن های ایالتی و والیتی را به تصویب رساند. واژه اسالم از  ، دولت علم1341مهر  11در
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده، انتخاب شوندگان قرار بود بجای بجا آوردن 

 انجام دهند. به زنان نیز حق رای داده شده بود.« کتاب آسمانی»حلیف با قرآن، این کار را با مراسم ت

    امام خمینی از علمای طراز اول قم دعوت نمود تا در منزل فرزند موسس حوزه علمیه قم گرد هم آیند تا
مراجع با الیحه مزبور،  در برابر اقدام دولت تصمیم گیری نمایند.ارسال تلگرام به شاه مبنی بر مخالفت

 آگاه نمودن علمای دیگر شهرها و جلسات مشورتی هفتگی میان مراجع از تصمیمات این جلسه بود.

    اسداهلل علم طی تلگرافی به سه نفر از مراجع، به جز امام، موافقت خود را با خواسته  1341آبان  22در
 الیحه لغو شد.های آنان اعالم کرد و در آذرماه همان سال رسما این 

    :دو هدف از طرح این الیحه و تصویب آن مد نظر بود   

: امام احساس می کرد که برداشتن شرط سوگند به قرآن تضعیف روحانیت و تقویت عمال بیگانه-1      
 سازد.می برای اعضای انجمن ها، راه را برای مشارکت بهائیان در حیات سیاسی کشور فراهم 

مخالفت با مصوبه دولت در مورد انجمن  :گسترش بی بند و باری در پوشش اعطای حق رای به زنان-2      
در این بیست و چند سالی که که از "های ایالتی و و الیتی، مخالفت با آزادی زنان نبود بلکه به گفته امام، 

  "کشف حجاب می گذرد، چه چیزی عاید زن ها شده است؟

  

 یامدهای آنب: انقالب سفید و پ

    گانه ای را به رفراندوم بگذارد. این اصول شم کرد که قصد دارد اصول ش، شاه اعال1341دی ماه  1در
 از  بودند که بعدا به انقالب سفید شهرت یافت عبارت

 الغای رژیم ارباب و رعیتی-
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 ملی کردن جنگل ها-

 فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصالحات ارضی-

 سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات-

 اصالح قانون انتخابات-

 ایجاد سپاه دانش -

      امام طی اعالمیه ای، رفراندم را تحریم کرده و آن را رفراندوم اجباری نامید.1341بهمن  2در ، 

    د و او پس از وارد قم شد، اما علما به استقبال او نرفتن 1341بهمن  4شاه برای جلب نظر علمای قم در
 یک سخنرانی تند علیه روحانیت به تهران بازگشت.

    نفر و بنا بر اعالن دولت بیش از پنج میلیون  رفراندوم مربوط به اصول ششگانه برگزار 1341بهمن  1در 
 از جمعیت ایران به آن رای مثبت دادند.

    .اکثر مقامات خارجی و داخلی به شاه تبریک گفتند 

    بهمن شروع می گشت، از رفتن به مساجد 2روحانیون به پیشنهاد امام در ماه رمضان همان سال که از 
 خودداری کردند. به عنوان اعتراض

  

 1342ج: اعالم عزای عمومی در فروردین 

    شاه در سخنانی در دزفول از مراجع و روحانیون به زشتی یاد کرده و نسبت به 1341اسفند  23در ،
 آنان هشدار داد. سرکوب

    را تحریم نموده و آن را عزای عمومی اعالم کرد. 1342، جشن های نوروز سال مقابلامام در 

    در مجلس سوگواری به مناست شهادت امام صادق )ع( در مدرسه فیضیه، ماموران 1342فروردین  2در ،
 دولت وارد مدرسه شده و با طالب به زدوخورد پرداختند.

    .امام در مورد این حادثه سخنرانی ها و اطالعیه های متعددی صادر نمود 

  

 1342د: قیام پانزدهم خرداد 

    ایام محرم آن سال که مصادف با ماه خرداد بود، موقعیت پرتنشی را میان رژیم و مخالفان بوجود آورده
 بود.

   ه شاه و اسرائیل سخنی نگفته و نگویند از یکطرف ساواک از سخنرانان مذهبی تعهد گرفته بود که علی
 که اسالم در خطر است.

    از طرف دیگر امام در نشستی با مراجع و علمای قم، پیشنهاد کرد که در روز عاشورا هر یک از آنان برای
 مردم سخنرانی کرده و در مورد جنایات رژیم پهلوی سخن گویند.
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    2مدرسه فیضیه رفت و حمله ماموران شاه به مدرسه فیضیه در )عاشورا( امام خود به  42خرداد  13در 
آن فاجعه را به تحریک اسرائیل خواند. همچنین ایشان از  ایجاد فروردین را به واقعه کربال تشبیه نموده و

 ل اظهار شگفتی کردند.یترس رژیم در مورد سخن گفتن در مورد اسرائ

    به تهران منتقل ا در منزل مسکونی خود در قم دستگیر نموده، ماموران رژیم، امام ر1342خرداد  15در ،
 و سپس در یک سلول انفرادی زندانی و بعدا به یک پادگان نظامی منتقل نمودند. کرده

   راز برگزار شد. یزداشت امام، اعتراضات گسترده ای در قم، ورامین، مشهد و شابدنبال انتشار خبر ب
در نتیجه تعدادی از مردم کشته و مجروح شدند. مهمترین  ،گشودند ماموران نظامی بر روی مردم آتش

 برخورد با مردم ورامین صورت گرفت که با پوشیدن کفن در پشتیبانی از امام راهی تهران شده بودند.

    ،علم در مصاحبه ای عنوان نمود که امام و برخی دیگر از علما محاکمه و ممکن است اسداهلل دو روز بعد
شوند. شاه نیز طی یک سخنرانی، فعالیت های امام و مردم را به تحریک جمال عبدالناصر رئیس اعدام 

 جمهور مصر دانست.

   .چندروز پس از دستگیری امام، برخی از مراجع و علما به پشتیبانی از امام به تهران آمدند 

    ران منتقل و تحت نظر قرار ، امام به منزلی در شمال ته1342مرداد  11پس از دوماه بازداشت، در
 گرفت.

    اسداهلل علم را برکنار ساخت و حسنعلی منصور به نخست وزیری رسید. او از 1342اسفند  11شاه در ،
 اسالم تمجید نموده و بر مراحم و عطوفت خاص شاه به مقامات روحانی تاکید نمود.

    امام به قم بازگشت.1343فروردین  12در ، 

    ،روزنامه اطالعات در مقاله ای از همگامی روحانیت با انقالب شاه و مردم تمجید نمود. امام در همان روز
 فروردین طی سخنانی مطالب روزنامه اطالعات را بشدت تکذیب نمود. 21

    در مجموع این تحوالت نشانگر آن بود که امام به شدت نگران جریان سیاسی فکری حاکم بر کشور
شاه در صدد وابسته کردن کشور و تخریب سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشور از طریق  بود. به نظر امام،

 اقدامات خالف قانون و مستبدانه بود.

  

 ه: کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی

    قانونی از مجلس گذشت که به نظامیان آمریکایی مامور در ایران و وابستگانشان 1343در مهرماه ،
شد. بطوری که اگر آنان مرتکب جرمی در ایران می شدند، باید مطابق قوانین  مصونیت سیاسی اعطا می

 آمریکا محاکمه می شدند. این مورد به کاپیتوالسیون مشهور است.
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    که سالروز تولد شاه بود، امام طی یک سخنرانی، با ذکر آیه انا هلل و انا الیه راجعون1343آبان  4در ، 
ستقالل کشور به آمریکا توسط حکومت سخن گفته و دولت و مجلسیان را ، از فروخته شدن ا)استرجاع(

 نوکران آمریکا نامید.

    امام طی یک اعالمیه نیز تصویب الیحه کاپیتوالسیون را افشا و محکوم نمود و آن را سند بردگی ملت
 ایران نامید.

    ابه تهران منتقل شد و همان روز ب، منزل امام در قم محاصره شده و ایشان دستگیر و 1343آبان  13در 
 یک هواپیمای باری به همراه دو مامور امنیتی به ترکیه تبعید شدند.

   .مدتی بعد، فرزند امام، حاج آقا مصطفی نیز به همان تبعیدگاه فرستاده شد 

   11  ن کشور بسر ماه در آ 5سال و  13، امام از ترکیه به عراق منتقل شدند و 1344مهرماه  13ماه بعد در
 بردند.

  

 (1343-1351روند حوادث و رخدادها )-2

   1343-1351الف: 

   .با دریافت خبر تبعید امام به ترکیه، مردم دست به اعتصاب و تظاهرات زدند 

    مراجع و علمای ایران با صدور تلگراف و اعالمیه، ضمن تقبیح تبعید امام، پشتیبانی خود را از اهداف
 ایشان اعالم داشتند. 

    ماهه در ترکیه برای امام سخت بود. امام حتی از پوشیدن لباس روحانیت منع شده بود. 11دوران تبعید 

   را آغاز نمود.  در این دوره امام نوشتن کتاب تحریر الوسیله 

    حسنعلی منصور، نخست وزیر توسط محمد بخارایی، یکی از اعضای هیئت موتلفه 1343در اول بهمن ،
اسالمی به اتهام تهیه و تصویب الیحه کاپیتوالسیون ترور و بقتل رسید. حکم ترور وی توسط آیت اهلل 

 میالنی در مشهد تائید شده بود.

    مسلحانه به شاه در کاخ مرمر توسط رضا شمس آبادی، یکی از هواداران  ، حمله1344فروردین  21در
 امام انجام شد، اما شاه جان سالم بدر برد.

    در پس از تبعید امام، برخی از کسانی که امید به پیروزی نهضت داشتند و آن را نیافتند، در فکر راه های
گروه های مسلح اسالمی تشکیل شد. عالوه بر هیئت موتلفه دیگری برای مبارزه با رژیم افتادند. 

اسالمی به مسئولیت حبیب اهلل عسگر اوالدی، صادق امانی و مهدی عراقی، حزب ملل اسالمی نیز 
 24توسط حجت االسالم محمد جواد حجتی کرمانی و سید کاظم موسوی بجنوردی تشکیل شد که در 

 د. توسط ساواک کشف و متالشی گردی 1344مهر 



9 
 

    سازمان های دیگری نیز همچون سازمان مجاهدین خلق ایران توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و
تشکیل گردید. همچنین جبهه آزادی بخش ملی ایران )جاما(،  1344علی اصغر بدیع زادگان در سال 

از تلفیق دو توسط حبیب اهلل پیمان و دکتر کاظم سامی تشکیل شد. سازمان چریکهای فدایی خلق نیز 
تشکیل شد و در فروردین  1341گروه چریکی مارکسیست برهبری بیژن جزنی و مسعود احمدزاده در 

 اعالم موجودیت نمودند. 1351

    امام در دوره ای که در عراق بودند، ابتدا تالش برای تغییر دادن طرز تلقی سنتی حوزه علمیه نجف از
طالب به ابعاد اجتماعی، سیاسی و حکومتی اسالم را در برنامه اسالم داشتند و تالش برای آشنا ساختن 

 خود قرار دادند.

    سخنرانی و پیام دارد. تحلیل محتوای این سخنرانی ها  45، امام 51تا  43در این دوره یعنی سالهای
 نشان می دهد که

اید و نشان دهد که امام تالش دارد که ماهیت رژیم بخصوص فعالیت های غیر ملی آن را معرفی نم   -1
 اقدامات شاه همسو با استعمار و نیروهای خارجی است.

نشان دهد که این ادعا که روحانیون مخالف پیشرفت و ترقی هستند را استعمار در ایران تبلیغ می     -2
 نماید.

مشکالت اقتصادی کشور نیز بدلیل تبعیت از اهداف غیربومی هم جهت با قدرت های بزرگ خارجی    -3
 است. 

   (، برگزاری 1111)ژوئن  1341اسرائیل خرداد ماه  و امام به مناسبت های دیگر از جمله جنگ اعراب
 1355، جشن های پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی 1351ساله شاهنشاهی مهر ماه  2511جشن های 

گسترده ای اطالعیه های متعددی صادر نمود که در ایران در سطح  1351و جشن هنر شیراز در سال 
 نشر و توزیع شد.

   سخنرانی در مورد والیت فقیه نمود که این سخنان بازتاب وسیعی در آن روز  13، 1342در بهمن   امام
 داشت. این مجموعه، دکترین سیاسی امام برای تشکیل حکومت اسالمی را نشان می دهد.

    اما در در حالیکه دولت بخاطر باال رفتن قیمت نفت دارای درآمد و نهایتا قدرت بیشتری شد،  1351از
 سرکوب می شد.تمام از آزادی خبری نبوده و هرگونه فعالیت اجتماعی با شدت عین حال 

    رکت در آخرین انتخابات مجلس قبل از انحالل ش 1351دو حزب فرمایشی ایران نوین و مردم در سال
، حزب رستاخیز تشکیل شده و هر دو حزب موصوف منحل شدند. امام خمینی این حزب 1353کردند. در 

 را تحریم نمودند.

    طی جنگ و گریزها بارها پاسگاه های پلیس را مورد حمله قرارداده و خود نیز زیرزمینیگروه های ،
(، کشته شدن سپهبد 1351قلهک )(، پاسگاه پلیس 1341کشته می شدند. حمله به پاسگاه سیاهکل )
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(، 1354(، فرمانده گارد دانشگاه صنعتی )1353(، یک سرمایه دار بنام فاتح )1351فرسیو دادستان ارتش )
(، دو سرهنگ نیروی هوایی 1352کشته شدن تعدادی از آمریکائی ها از جمله سرهنگ لوئیس هاوکینز )

فعالیت های گروه هایی بود که به مشی مسلحانه از جمله  (1355(، سه مستشار نظامی آمریکا )1354)
 برای مبارزه با رژیم روی آورده بودند.

    در دادگاه و در پس از دستگیری وی به اتهام تالش برای قتل  1352دفاعیات خسرو گلسرخی در بهمن
 ، عکس العمل شدیدی علیه رژیم در افکار عمومی داشت.فرح پهلوی

   اق با نوشته ها، گفته ها و پیام ها مردم را به مقاومت هرچه بیشتر وا می داشت.امام خمینی از تبعید عر 

    (، تهران مقر اداره مرکزی سیا در خاورمیانه گردید و از همان سال ریچارد هلمز 1352) 1113از سال
 رئیس پیشین سیا سفیر آمریکا در تهران گردید.

    دوره در  جمهور آمریکا از حزب جمهوری خواه پایان یافت.، دوره چهارساله جرالد فورد رئیس 1355در
 رقابت انتخاباتی رقیبش از حزب دمکرات یعنی جیمی کارتر به موضوع حقوق بشر توجه ویژه نمود. 

    شاه در انتخابات آمریکا از کاندیدای جمهوری خواهان حمایت مالی نمود، اما کارتر در انتخابات آمریکا

  برنده شد.

    شاه در مراسم افتتاح مجلس از نمایندگان خواست تا فرهنگ ایرانی را از عوامل بیگانه 1354شهریور در ،
ای که در این فرهنگ راه یافته نجات دهند. مجلس شورای ملی و سنا در یک اجالس مشترک در پایان 

انتقال یافته  یهخامنش تصویب کردند که مبداء تاریخ به آغاز سلطنت کورش بنیانگذار شاهنشاهی 1354
شاهنشاهی  2511هجری شمسی بود، به سال  1321و آغاز سلطنت محمد رضا پهلوی را که مصادف با 

 تغییر دادند.

    امام تا این دوره عمدتا نقش یک نظریه پرداز را ایفا می نمود و با تاکید بر موارد زیر تالش می نمود تا
 مترقی و همه جانبه ارائه نماید:تصویری روشن از اسالم به عنوان دینی سیاسی، 

 تفکیک ناپذیری دین از سیاست   -1

 کوشش برای استقرار حکومت اسالمی   -2

 زدودن زنگارهای عزلت گرایی و گوشه نشینی از اسالم   -3

 تاکید بر آزادیخواهی   -4

 تاکید بر استقالل طلبی    -5

 تاکید بر عدالت گرایی    -1

  

 1351-1351ب: 
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   .اما  درباره زمان شروع بحرانی که سرانجام به انقالب اسالمی منجر گردید توافقی به چشم نمی خورد
 اتفاق افتاد عبارتند از  1351مجموعه تحوالتی که در سال 

 ذا دست زدند.غ، زندانیان سیاسی در زندان ها به اعتصاب 1351در فروردین    -1

 در لندن درگذشت. از تحمل سالها زندان در ایران، پس ، دکتر علی شریعتی1351در خرداد    -2

 در خرداد، سه تن از رهبران جبهه ملی نامه سرگشاده ای خطاب به شاه انتشار دادند.   -3

 قول داد که دولت به آزادی بیان و قلم ارج نهد. 1351آموزگار، نخست وزیر در شهریور جمشید    -4

شب های شعری در انجمن ایران و آلمان به مدت ده شب  1351در مهر  ایران کانون نویسندگان   -5
 در دانشگاه صنعتی جلسات سخنرانی تشکیل داد. 1351ترتیب داد. این گروه سپس در آبان 

شاه در آبان به آمریکا رفت تا با رئیس جمهور جدید آمریکا مالقات نماید. تظاهرات ایرانیان مقیم     -1
 مداخله پلیس به نفع شاه تمام نشد.آمریکا در مخالفت با شاه و 

. مجالس نجف درگذشت ، سید مصطفی خمینی پسر بزرگ امام بصورت مشکوکی در1351 بانآدر   -1
 او گردید.  ترحیم او در ایران، همراه با تجلیل گسترده از امام خمینی و همراهی با مبارزات

طالعات به امضای مستعار احمد رشیدی ، مقاله ای در روزنامه ا1351دی ماه  11و باالخره در    -2
منتشر شد. این مقاله به تمجید از اصالحات  "ایران و استعمار سرخ و سیاه"مطلق و تحت عنوان 

ارضی و انقالب شاه و ملت پرداخته و مخالفان انقالب را حزب توده و مالکان بزرگ دانسته و نهایتا 
ان را بعنوان همکار خوانین مورد اهانت قرار داده با بکار بردن القاب زشت در مورد امام خمینی ایش

 بود.

    شکل گرفت و مردم در حالیکه شعار علیه  1351 دی ماه 11اولین بازتاب انتشار این مقاله، در قم در
ردم حمله محکومت می دادند، نمایندگی روزنامه اطالعات و حزب رستاخیز را به آتش کشیدند. ارتش به 

 رسان حوزه علمیه که از شاگردان امام بودند به نقاط مختلف تبعید شدند. کرد و تعدادی از مد

    مردم از مسجد بیرون ریختند و سینماها، بهمن در تبریز در جریان بزرگداشت چهلم شهدای قم 21در ،
مشروب فروشی ها و مقر حزب رستاخیز به آتش کشیده شد. ارتش به مردم حمله کرد و ده ها نفر شهید 

 شدند.

    در یزد مجددا اعتراض به رژیم در سطح وسیع انجام  1351فروردین  11و  1در اربعین شهدای تبریز، در
 گرفت.

    مرداد، شاه تظاهرات مردم را در نطق تلویزیونی خود محکوم کرد و از تمدن بزرگ خود )شاه( در  21در
 برابر وحشت بزرگ دیگران )احتماال امام( سخن گفت.

    نفر در میان آتش کشته شدند. انگشت  111تا  411بادان آتش گرفت و بین آا رکس ممرداد سین 22در
اولیه دولت به مخالفان نشانه رفت و سعی کرد که این اقدام را در راستای همان وحشت بزرگ که  ماتها
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از قبل شاه سخن گفته بود، توجیه نماید. اما بررسی های بعدی نشان داد که درب های خروجی سینما 
قفل بودند، نبودن آب در شیرهای آتش نشانی و توضیحات کارشناسان در مورد کیفیت مواد آتش زا 

 مردم را متقاعد نمود که این کار توسط ساواک طراحی و اجرا شده است.

   .پس از فاجعه سینما رکس دولت آموزگار سقوط کرد 

    به تظاهرات علیه حکومت پرداختند. ( مردم برخی از شهرها1351شهریور  2رمضان ) 21در 

    شهریور، با سازماندهی روحانیت مبارز تهران، یک راهپیمایی از تپه های  13پس از نماز عید فطر در
قیطریه به سمت جنوب خیابان شریعتی برگزار گردید. در این راهپیمایی، نیروهای امنیتی و انتظامی 

  غافلگیر شدند.

    مبارز تهران مجددا مردم را به راهپیمایی دعوت نمود. پس از اطالع یافتن از  شهریور روحانیت11در
تصمیم شاه مبنی بر استفاده از ارتش برای سرکوبی مردم، این جامعه طی اطالعیه ای از مردم خواست 
که در تظاهرات شرکت ننمایند. اما سیل عظیم مردم از گوشه های شهر براه افتاد و در میدان آزادی به 

م پیوست. در قطعنامه پایانی این راهپیمایی که توسط آیت اهلل شهید بهشتی قرائت گردید بر رهبری ه
امام در نهضت مردم ایران تاکید شد. علیرغم تکرار این موضوع که راه پیمایی دیگری در فردای آن روز 

صبح، میدان  2دا صبح، شهریور نخواهد بود، اما در میان مردم این شعار تکرار می شد: فر 11یعنی جمعه 
 شهدا

    ماه در شهرهای تهران، قم،  1شهریور، رژیم مقررات حکومت نظامی به مدت  11بامداد  1در ساعت
صبح  2تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم و کرج برقرار کرد. از ساعت 

ژاله( آمده بودند، به گلوله بسته شدند و تعدادی از مردمی که برای شرکت در تظاهرات به میدان شهدا )
 مردم شهید شدند.

    با دستگیری برخی از رهبران روحانی و پنهان شدن برخی دیگر از چهره های مذهبی و روحانی، تا چند
هفته آثار یاس و ناامیدی از یک قیام مردمی در میان جامعه شکل گرفت. در این میان نظر برخی از 

سیاسی روی آوردن به تشکیل گروه های مسلح و مقابله با نظام بصورت مسلحانه بود. امام  چهره های
 خمینی این تغییر روش را نپذیرفتند.

    11از  -جایی که برای نظام پادشاهی بعلت تامین بودجه حیاتی بود-اعتصاب در صنعت نفت ایران 
 منه اعتصابات به حنوب و پاالیشگاه آبادان رسید. شهریور و از پاالیشگاه تهران آغاز شد. دو هفته بعد دا

    راه آهن، شبکه آب و برق، و بانک ملی را فرا گرفت. موج سوم 1351شهریور  22موج دوم اعتصاب از ،
 مهر با اعتصاب سراسری دانشگاهیان و فرهنگیان به اوج خود رسید. 15در 

   ،وابستگان رژیم به مسجد جامع کرمان یورش  در مهرماه و در طی مراسم چهلم شهدای جمعه سیاه
 بردند و بخشی از مسجد را خراب نمودند.
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    در همین ماه دولت جدید عراق به رهبری صدام حسین از امام خمینی خواست که یا فعالیت های
سیاسی خود را پایان داده و یا خاک آن کشور را ترک گوید. امام ابتدا به سمت کویت رفتند و پس از 

تناع این کشور از پذیرفتن ایشان، بسوی پاریس پرواز نمودند. در پاریس، امکانات ارتباط با تهران و ام
 اتصال به رسانه ها بیشتر مهیا بود.

    آبان بخون کشیده شدن اجتماع دانشجویان و دانش آموزان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم در  13در
 هید و مجروح گردند.دانشگاه تهران، باعث گردید تا ده ها تن ش

    کارگزاران رژیم شاه بتدریج می خواستند که خدمت امام برسند. امام شرط مالقات اینگونه افراد را اعالم
 استعفای علنی از سمت ها و مسئولیت های دولتی دانستند.

    که بزرگترین راه راه پیمایی های تاسوعا و عاشورا در زمانی که دولت نظامی بر سرکار بود، اتفاق افتاد
 پیمایی ها در تاریخ ایران بود.

   13  دی رابرت هویزر، ژنرال آمریکایی به نمایندگی از طرف دولت آمریکا به ایران آمد. طرح او بعدا
مشخص گردید: شاپور بختیار که بظاهر چهره ای ملی داشت، به نخست وزیری منصوب شد. شورای 

 ماه بظاهر برای معالجه رهسپار خارج از کشور شد.دی  21سلطنت تشکیل گردید و شاه در 

   .شورای انقالب توسط امام خمینی شکل گرفت 

    عده ای از روحانیون تهران و قم در مسجد دانشگاه تهران بعنوان اعتراض به دولت برای اجازه ندادن به
 باز شدن فرودگاه برای ورود حضرت امام تحصن نمودند. 

    خمینی با استقبال بی نظیر مردم وارد کشور شد. بهمن امام 12در 

    بهمن، امام حکم نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان را صادر کردند. 11در 

   11 .بهمن، جمعی از همافران نیروی هوایی ارتش با امام بیعت نمودند 

    ظامی در خیابانها حضور بهمن، امام به مردم دستور دادند که با نادیده گرفتن مقررات حکومت ن 21در
 داشته باشند.

   22 .بهمن، دولت بختیار فروپاشید 

  

 (1351-1312امام خمینی در دوران انقالب )-4

    .در پس از پیروزی انقالب، امام در جایگاه رهبری انقالب قرار گرفت 

   .او به عنوان معمار انقالب به طراحی نظام جدید سیاسی پس از انقالب پرداخت 

    حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و "نظام جمهوری اسالمی در نگاه امام به عنوان یک
 تعریف شد. "اسالمی، متکی به قانون اسالم

    درصدی مردم تائید شد.  2/12با رای  1352پیشنهاد او تحت عنوان جمهوری اسالمی در فروردین 
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    رسالت؛ چشم انداز، اهداف، سیاست ها و برنامه های از آن پس امام هدایت کلی نظام برای تعریف
 جمهوری اسالمی را به عهده داشت.

    .در این ارتباط قانون اساسی جمهوری اسالمی در مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب گردید
ایی اضافه در آخرین سالهای عمر امام این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و بندهایی از ان تغییر و بنده

 گردید.

    در پس از انقالب موضوعات متعددی پیش امد که امام به عنوان رهبر نظام در آن مداخله نمودند. از
جمله بحران های قومی در اول انقالب در برخی از نقاط کشور، اشغال سفارت آمریکا، انقالب فرهنگی، 

ایرانی در عربستان، پذیرش قطعنامه، عزل اولین رئیس جمهور، جنگ عراق علیه ایران، کشتار حجاج 
 عزل قائم مقامی رهبری، نامه امام به گورباچف، موضوع سلمان رشدی و بازنگری قانون اساسی.

    در این سالها امام با استفاده از توانمندیهای بالقوه فقه شیعه موفق شد تا با احیای مفاهیمی همچون
عی و حمایت از نظر کارشناسان در تعیین مصلحت آن محدوده اختیارات دولت اسالمی، مصلحت اجتما

  الگو را تقویت کند.

    با دلی "امام خمینی پس از یک بیماری از این دنیا رفت در حالیکه بقول خود ایشان  1312خرداد  14در
 به دیار باقی شتافت. "آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا
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 فصل دوم: منابع و متون اندیشه ای امام 

   .شناخت اندیشه سیاسی امام نیازمند آشنایی با متون اندیشه ای ایشان است 

   .امام خمینی در سه حوزه دارای آثار متفاوت از جمله کتاب، مقاله و یا سخنرانی است 

 متون عرفانی و فلسفی-1

    .امام از دوران جوانی به عرفان و فاسفه گرایش داشت 

   تعالیم و آموزه   او نزد استادانی همچون آیت اهلل محمد علی شاه آبادی و آیت اهلل میرزا جواد آقا ملکی
 های عرفانی را آموحته بود. مهمترین آثار امام در این زمینه عبارتند از

 شرح دعای سحر-

 ح فوائد الرضویهتعلیقه امام بر کتاب شر-

 مصباح الهدایه الی الخالفه و الوالیه-

 تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح االنس-

 سر الصلواه، معراج السالکین و صلواه العارفین-

 شرح چهل حدیث-

 آداب الصلواه-

 طلب و اراده-

 تفسیر سوره حمد-

 دیوان امام-

  نامه های امام

  

 متون اصولی و فقهی-2 

 الهدایه فی التعلیقه علی الکفایهانوار -

 مناهج الوصول الی علم االصول-

 رسائل-

 تعلیقه علی العروه الوثقی-

 کتاب الطهاره-

 نهذیب االصول-

 مکاسب محرمه-

 تعلیقه علی وسیله النجاه-
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 تحریر الوسیله-

 کتاب البیع-

 توضیح المسائل-

 استفتائات-

  

 اجتماعی-متون سیاسی-3 

 کشف االسرار-

 فقیه والیت-

 شئون و اختیارات فقیه-

 صحیفه نور-

 صحیفه امام-

  
  

 فصل سوم بنیادهای نظری اندیشه سیاسی امام 

 مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی امام-1

   در هستی شناسی اسالمی جهان هستی از ماده و معنا تشکیل می گردد 

    انسان شناسی در اندیشه امام خمینی در چارچوب مبانی مبانی سه گانه معرفت شناسی، هستی شناسی و
 اسالمی است.

    از دیدگاه امام حس، عقل، قلب، فطرت و وحی بعنوان ابزارهای شناخت هستی محسوب می شوند که
 هریک در شناخت ابعاد مختلف هستی از جایگاه و محدوده خاصی برخوردارند.

   یم عبث و بیهوده نبوده، بلکه غایتمند و هدفدار می باشد. بر خلقت و آفرینش هستی از جانب خداوند حک
 اساس این نگرش جهان بر اساس عدل تحقق یافته است.

    انسان موجودی است که بالقوه توانایی و استعداد شدن و رسیدن به باالترین مراتب کمال و درجات
 معنوی را داراست.

   .هریک از دو جنبه مادی و معنوی انسان به تعلیم و تربیت  بنظر امام انسان قابلیت تربیت را داراست
 خاس خود نیاز دارد.

    در صورت تربیت، تزکیه و اصالح، قوای نامحدود شهوت، غضب و سلطه او مهار شده و خطر تجاوز او از
 حقوق و حدود خود رفع می شود.
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    عدل است. فطرت مجموعه در این نگرش، فطرت انسان، فطرتی الهی، حق طلبانه و مبتنی بر
 خصوصیاتی است که آدمیان با آنها آفر یده شده اند.

   احکام و لوازم اساسی فطرت از نگاه امام عبارتند از 

 فطرت بر اصل وجود مبداء      .1

 فطرت بر توحید      .2

 فطرت بر استجماع آن ذات مقدس جمیع کماالت را      .3

 فطرت بر روز رستاخیز      .4

 فطرت بر نبوت      .5

 فطرت کمال طلبی و کمال جویی      .1

 فطرت تنفر و انزجار از نقص      .1

 فطرت عشق به راحت      .2

 فطرت دوری از رنج، بحث و جدل      .1

 فطرت عشق به سعادت و گریز از شقاوت.11

 فطرت عشق به آزادی و حریت.11

 فطرت عشق به جاودانگی و زیست ابدی.12

 فطرت عدالت خواهی و تنفر از ظلم و ستم.13

 فطرت کنجکاوی و حقیقت جویی .14

   .از نظر امام، انسان خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین است 

   .انسان فرزند طبیعت است و بر همین اساس محل تربیت و تکامل او نیز طبیعت است 

  

 مبانی عرفانی امام-2

      نزدیکی به خدا از طریق بررسی جهان هستی، خدا و رابطه انسان با خود و عرفان به چگونگی قرب و
 خدا می پردازد. نام دیگر این کار سیر و سلوک است.

    امام، جوهر عرفان را انگیزه الهی داشتن دانسته و خدمت به خلق و همزمان پای نهادن در راه تهذیب و
 تزکیه را طریق صالحان می داند.

   عرفان و سیاست با یکدیگر رابطه دارند و پیامبران و امامان در عین داشتن عرفان، وارد کار  از نظر امام
 سیاست و تدبیر امور اجتماعی شده اند.

    امام بر اساس دیدگاه عرفانی خود، تفکیک بین دنیا و آخرت را رد کرده و معتقد است که انسان غیر
 محدود است.
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   ی داند که انسان هموراه خود را در محضر خدا بداند و خدا را ناظر و حاضر بر امام، عرفان واقعی را آن م
 اعمال خود احساس کند.

  

 مبانی کالمی امام-3 

    کالم در علوم اسالمی اعتقاد دینی است که از طریق استدالل پذیرفته شود و شامل مباحثی همچون
 یگر اعتقادی می باشد.توحید، معاد، امامت، عدل، انتظار از دین و بحث های د

   .اندیشه سیاسی شیعه از کالم شیعی و بخصوص اعتقاد به د.و اصل امامت و عدل تاثیر پذیرفته است 

   اجتماعی شیعیان ایفا می کند.-اعتقاد به اندیشه امامت محوری ترین نقش را در تفکر سیاسی  

    مختلف باید احکام اسالمی اجرا شود و بنابراین در دوران غیبت امام معصوم نیز مانند دوره های امامان
 شیعه باید در تشکیل نظام سیاسی اسالمی بکوشد.

   .امام خمینی نظام سیاسی در دوران غیبت امام را مبتنی بر نظریه والیت فقیه می داند  

   قاید سیاسی خود امام در بحث توحید، حاکمیت انحصاری را تنها برای خدا می داند. این نظر را امام به ع
تسری می دهد و معتقد است که هیچ انسانی حق ندارد که انسانهای دیگر را مجبور به تسلیم در برابر 

 خود بکند.

   .امام حاکمیت و خالقیت را از آن خداوند می داند و قانونگذاری نیز حق انحصاری خداوند است 

   هستند و دنیا مسیری است که به آخرت ختم می  در نگاه امام دنیا و آخرت از یکدیگر تفکیک ناپذیر
 شود.

    دین برای همه امور دنیوی انسان برنامه دارد، یعنی از چامعیت برخوردار است. همچنین احکام شرع
 حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کامل اجتماعی را می سازد.

   والیت سیاسی امت را نیز به عهده داشته اند و بدنبال  امام خمینی همچنین معتقد است که پیامبر و ائمه

    تشکیل نظام سیاسی بودند.

  

 مبانی فقهی و اصولی امام-4 

    .فقهای شیعه را می توان به دو گروه اصولیون و اخباریون تقسیم کرد 

    اصولیون بر حجیت عقل اعتقاد داشتند. یعنی برداشت از مبانی و احکام اسالمی با بحث و بررسی و
 اندیشه و استفاده از عقل و با توجه به زمان و مکان صورت می گیرد. 

    اخباریون مالزمه عقل و شرع را مردود می دانستند و تنها به آنچه که از گذشته بدانان رسیده است تکیه

 به تناسب احکام با زمان و مکان توجه نداشتند.  وکرده 

   .امام خمینی یکی از فقهای اصولی شیعه است 
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    منبع می دانستند: کتاب )قرآن(، سنت، عقل و اجماع 4اصولیون شیعه استنباط احکام شرعی را دارای 

   د، شرع نیز طبق آن حکم او به حجیت عقل اعتقاد داشت. بر این اساس هرچه را که عقل به آن حکم کن
 خواهد کرد.

    امام خمینی به اجتهاد نیز اعتقاد داشت. اجتهاد نوعی توانایی علمی است که شخص می تواند احکام
 فرعی را از احکام اصلی شرع استنباط نماید.

   لیه و ثانویه امام قابلیت انعطاف پذیری احکام بر اساس شرایط را نیز پذیرفته بودند. احکام به دو بخش او
تقسیم می گردد. احکام اسالمی عمدتا اولیه هستند، یعنی بر اساس مصلحت انسان از طرف خداوند 
تعیین شده اند. اگر در یک حالت خاص انسان نتوانست یه آن حکم عمل نماید، می تواند به حکم 

 دیگری که باز دین آن را مقرر کرده است عمل نماید که آن حکم ثانویه است.

    اهمیت این دو نوع حکم از آنجاست که احکام حکومتی در حکومت اسالمی به اعتبار مشروعیت حاکم
 جایگاه ویژه ای دارد و بنابراین می تواند بر اساس شرایط دارای انعطاف باشد.

    .امام سیره عقال و عرف را نیز در تعیین مصادیق شرعی قبول داشتند   

  
  

 اندیشه سیاسی امامفصل چهارم: مباحث مهم  

 دین و سیاست در نگاه امام-1

 

 از جمله مباحث مهم در اندیشه سیاسی امام رابطه دین و سیاست در اسالم می باشد •

 امام خمینی در آثار مختلف خود می کوشد به این سواالت پاسخ دهد •

 آیا سیاست جزء برنامه اسالم است ؟ •

 تعلیمات اسالم برپانماید؟آیا جامعه مسلمانان باید حکومت خودرا براساس  •

 آیا اسالم درمورد  چگونگی اداره جامعه و سیاست دارای دستورالعمل های خاصی است؟ •

 اصوال سیاست در اسالم چه جایگاهی دارد؟ •

 ?زمینه های طرح موضوع از سوی امام خمینی )ره(

پهلوی به طرح این بحث از سوی امام در شرایطی مطرح گردید که یک جریان سکوالر در دوران  •
 شدت تالش می نمود دین را در عرصه سیاسی و اجتماعی تضعیف نماید.

این جریان دین را امری فردی و حضور آن در عرصه سیاسی و اجتماعی را مغایر با آموزه های دینی  •
 و از سویی مانعی برای الگوی نوسازی می شمرد.

 در آن هنگام کلمه آخوند سیاسی نوعی معنایی منفی داشت. •
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نامه خواندن روحانیون و آگاهی سیاسی آنها از مسائل سیاسی برخالف شان روحانیت تصور می روز •
 شد

 وظیفه آنها تحصیل  علومی بود که به جامعه و سیاست ارتباطی نداشت  •

 این دیدگاه مبتنی بر تفکر سکوالریستی بود که در ایران ترویج می شد.  •

 

ست نظریه ای است که برپایه آن سیاست و دین ایاصوال سکوالریسم یا نظریه جدایی دین از س •
 حوزه عملکردی جداگانه ای دارند.

 حوزه عملکردی دین فرد و حوزه عملکردی سیاست اجتماع و جامعه است. •

در دوران رضاشاه براساس این تفکر و در چارچوب الگوی نوسازی تقلیدی از غرب تضعیف اسالم و  •
 عی یکی از اولویت های رژیم بود .به انزوا راندن آن از صحنه سیاسی اجتما

 آنها در این راستا کوشیدند اسالم را دینی غیرسیاسی اجتماعی و محدود به امور فردی معرفی نمایند. •

 آنهادین را امری مربوط به آخرت و قوانین دین را از اداره جامعه ناتوان می پنداشتند. •

 توسعه و پیشرفت کشوراستاز سویی معتقد بودند که احکام اسالم در جامعه مانع 

 :می فرمایند 21امام خمینی در کشف االسرار ص 

 

این ماجراجویان عقب افتادن خود از ملل شرق و غرب را عقیده به دین و پیشوایان آن حساب می » •
 «کنند و ترک مراسم دینی را اسباب تعالی تمدن می شمارند

مباحث خود را در دفاع از عدم تفکیک دین از به هرحال امام خمینی در واکنش به این جریان فکری  •
 سیاست مطرح می نماید و با استدالل های عقلی و نقلی به شبهات وارده پاسخ می دهد.

 دالئل امام خمینی )ره( در نفی تفکیک دین از سیاست؟

 الف: جامعیت دین اسالم: •

  جهانی و امور اجتماعی و  اسالم در نگاه امام دینی کامل و جامع است ،از این رو با زندگانی این
 سیاسی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

  به گفته ایشان: اسالم برای این انسان همه چیز است،اسالم برای همه چیز برنامه دارد ،اسالم می
 خواهد از انسان یک انسان کامل بسازد ،ادیان آمده اند که میوه نارس انسان را رسیده و کامل نمایند

 که اسالم برای به کمال رساندن انسان آمده است ، افزون به احکام عبادی  امام معتقد است از آنجا
و دستورهای اخالقی ،با آوردن احکام سیاسی اجتماعی  و اقتصادی نیز به اصالح زندگی دنیوی از 

 جمله چگونگی اداره جامعه توجه کرده است.
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 کند که قرآن هرآنچه را اسان نیاز  امام با اشاره به آیه : تبیان لکل شی، بیان کننده هر چیز،بیان می
 دارد بیان نموده است 

  ایشان ضمن اشاره به غربت اسالم و معرفی نشدن صحیح آن معتقد است در اسالم واقعی احکام
اجتماعی و سیاسی بر احکام فردی غلبه دارد ،امامتاسفانه در طول تاریخ بر احکام فردی تاکید شده 

 است.

 اسالم به زندگی و سیاست چه کاردارد این جنگ با اسالم است،چراکه  به تعبیر امام: هرکس بگوید
 اسالم برای رشد انسان آمده و بخشی از زندگی انسان زندگی اجتماعی و سیاسی آنست.

  :سیاست در درون دین جریان دارد و ضوابط و اصول کلی خود را از دین در نتیجه در اندیشه امام
 ان هموارسازد.می گیرد تا راه رابرای تکامل انس

 

 ب: یکسان بودن هدف دین و سیاست

  درنگاه امام خمینی دین و سیاست برای هدایت انسان به سعادت و عدالت آمده اند ،ازاینرونمی توانند
 از یکدیگر جدا باشند .

 امام سیاست رابه دو نوع سیاست حیوانی و الهی تقسیم می کند 

  است سیاستی بیگانه با اسالم می داندراکه با دروغ و فریب همراه سیاست حیوانی 

  در اندیشه امام سیاستی است که تمام مصالح جامعه رادر نظر یگیرد و تمام ابعاد انسان سیاست الهی
و جامعه را در نظر داشته باشد ، این نوع سیاست انسان را در مسیر هدایت و کمال هدایت نموده و با 

 اسالم همخوان و همنواست.

  دین و این چنین سیاست را یکی می داند وبه کرات این جمله مدرس را تکرار می در نتیجه امام
 نمود که: دیانت ما عین سیاست ماست.

 ج: جدانبودن دنیا و آخرت

  معتقدین به جدایی دین و سیاست این گونه استدالل می نمایند که یک دسته از امور مربوط به
یگر مربوط به این دنیاست در حیطه اختیارات آخرت است که باید دین دخالت نماید اما امور د

 سیاست می باشد.

  امام امام حیات و سعادت اخروی انسان را در گرو چگونه زیستن اودر دنیا می داند بدین معنا که
اعتقادات ، عالیق ،نیات ورفتار انسان در این دنیا شکل دهنده شخصیت دنیوی و چهره اخروی 

 اوست.

  در امور سیاسی نوعی عمل عبادی و آخرتی است و دین و سیاست مانند دنیا در اندیشه امام ، دخالت
 و آخرت با یکدیگر در پیوند می باشند.
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 د: پیوند دین و سیاست در آموزه های قرآنی ، سیره پیامبر و ائمه

  در قرآن آیاتی درباره ضرورت تحقق حاکمیت الهی و نفی هرگونه حاکمیت غیرالهی آمده است و
ای غیرالهی تحت عنوان طاغوت  یادشده و از مومنان خواسته شده به حاکمیت از حکومت ه

 طاغوت تن ندهند.

  هم چنین در قرآن از برخی از پیامبران مانند داوود و سلیمان سخن به میان آمده است که به
آنهاحاکمیت سیاسی داده شد،هم چنین از مسلمانان خواسته شده از پیامبر اسالم اطاعت نمایند و 

 ین تاکیدی است براین مدعا که پیامبر عالوه برشان پیامبری حاکم سیاسی نیز بوده است.ا

  امام مدعی است: مگر زمان پیامبرسیاست از دیانت جدابود؟ عده ای روحانی و عده ای سیاستمدار
 بودند؟ زمان خالفت امام علی )ع( سیاست از دیانت جدا بود ؟ دو دستگاه بود؟

 می پیامبر و امامان بیان کننده آمیختگی کامل سیاست و دین در تاریخ اسالم بنابراین : دولت اسال
 است 

 ذ : ماهیت سیاسی بسیاری از احکام

  بادقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در می یابیم که اجرای بسیاری از احکام و عمل به آنها
لی ، احکام حقوقی مستلزم تشکیل حکومت است مانند: احکام خمس ،زکات،حدود، احکام دفاع م

 و جزایی و...

  امام خمینی معتقد است با توجه به ماهیت این احکام دینداران ناچارند و باید در عرصه سیاسی
حضور یابند زیرا در غیر این صورت باید ازبرخی وظایف دینی خود عدول نمایند . به دیگر سخن 

 .اجرای احکام مذکور نیازمند استفاده از حوزه سیاست است

 

 : رابطه دین و سیاست از نگاه کارکردیر

  امام خمینی عالوه بر انتقادات بنیادی به نظریه تفکیک دین از سیاست با نگاهی کارکردگرایانه
معتقد است اصوال تفکیک این دو موجب جدایی قوه روحی و مادی از یکدیگر می شود که این 

 امر زیان های کمرشکنی به کشور وارد می نماید.

  است : حضور دین در صحنه سیاسی موجب کاهش فساد ، دزدی ، خیانت، جنایت ، بی وی معتقد
عفتی و... می شود . با تضعیف جایگاه دین و روحانیت در جامعه خلل هایی پیدامی شود که صدها 

 دادگستری و شهربانی نمی توانند بخشی از آنرا اصالح نمایند

 

 دیدگاه امام خمینی )ره(ز: طراحان نظریه جدایی دین از سیاست از 

 

 الف : استعمارگران: 
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  از دیدگاه امام با پیدایش استعمار و نیاز غرب به مواد خام و نیروهای کار ارزان مشرق زمین و بازار
فروش و نگرانی غربیان از اتحاد و مبارزه مسلمانان در برابر منافع غرب استعمارگران صالح 

 دانستند.خویش را در طرح جدایی دین از سیاست 

 ب : حکومت های وابسته و غرب زدگان 

  امام خمینی معتقد است : استعمارگران می کوشیدند تا مقاصد خویش را اززبان غرب زدگان بومی
 اعالم نمایند

  وی معتقد است : آنان عقاید دینی را کهنه پرستی و ارتجاع نامیدند و با ساده لوحی هرچه را که
ابهای متعدد علیه دین منتشر نمودند تا نگرشی فردگرایانه و غیر نام تجدد برآن پذیرفتند و کت
 . اجتماعی از دین تر ویج نمایند

 ج: افراد ناآگاه از اسالم:

  روحانیون دنیاپرست و بی خبر از اسالم دین را وارونه معرفی نمودند تا به خواسته خود برسند و
 منافع مادی و دنیوی خودرا تامین نمایند.

 :جمع بندی 

  رابطه سیاست و دین یکی از مباحث مهم و محوری اندیشه امام خمینی است و ایشان ضمن رد
استدالل کسانی که دین را غیر سیاسی می خواندند کوشی تا اثبات نماید که اسالم دینی سیاسی 

 حوزه در جمله از سیاسی اجتماعی های عرصه همه در خاصی دیدگاههای که است اجتماعی –
 . دارد سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ضرورت حکومت در دوران غیبت از دیدگاه امام-2 
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    در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان دو دیدگاه در میان شیعه مطرح گردید. عده ای معتقد بودند که به
دلیل عدم حضور امام الزم است که از هرگونه تالش در تاسیس نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی 

 و به زندگی تقیه آمیز در حکومتهای غیر مشروع اکتفا کرد. اسالم پرهیز

    در مقابل جریانهای فکری دیگری با تکیه بر ضرورت استمرار زندگی عمومی و نظام سیاسی شیعیان در
دوره غیبت، در جستحوی نظام های مختلف مشروع بودند که بتواند جامعه را در غیاب امام عصر به جلو 

 برد.

   نی از جمله فقهایی است که معتقد به لزوم تاسیس نظام سیاسی در دوران غیبت است.امام خمی 

    او برای آنکه لزوم حکومت اسالمی را ثابت نماید به جند دلیل اشاره می نماید. اولین آن جلوگیری از
ان است. ناامنی، هرج و مرج و تامین امنیت مرزهاست. دومین آن لزوم رفع ظلم و ستم و دفاع از مظلوم

سومین موضوع به آن باز می گردد که برای اجرای احکام اسالمی به حکومت نیاز است. چهارمین دلیل 
آن است که رسول خدا و ائمه نیز برای ایجاد حکومت تالش نمودند. و پنجم آنکه که روایات متعددی از 

 ائمه در این زمینه وجود دارد. 

  

 حکومت مطلوب از دیدگاه امام -3

   مام خمینی رژیم های سلطنتی را غیر عقالیی می دانست که بر اساس وراثت و قدرت فردی شکل ا
 گرفته است.

   حکومت مطلوب از دیدگاه امام دارای ویژگیهای متعددی است از جمله 

 حکومت بر موازین و قوانین الهی و دینی اسالم بنا شده است.   -1

عهده دارد، عالم به قوانین و احکام اسالمی است. یعنی از کسی که مسئولیت این حکومت را بر    -2
 طرف امام معصوم دارای اجازه است. در دوران غیبت این کار بوسیله فقها انجام می پذیرد.

 حکومت مورد نظر بر اساس عدالت بنا شده است.   -3

 حکومت مردمی است. یعنی توسط مردم مورد پذیرش قرار گرفته است.    -4

  

 گیهای حاکم اسالمی )بحث والیت فقیه(ویژ-4 

   .نظریه والیت فقیه یکی از ارکان مهم اندیشه سیاسی امام خمینی است 

   .والیت به معنای زمامداری جامعه و اداره امور آن و اجرای قوانین شرع است 

   ام ابعاد زندگی انسان فقه دانش اجتهاد در احکام دین و یا احکام شناسی دین است. از دیدگاه امام فقه تم
 را به لحاظ قانونی و حقوقی در بر می گیرد.

   .فقیه یا مجتهد کسی است که از دانش فقه برخوردار است و توانایی اجتهاد را دارد 
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    از دیدگاه امام حکومت بر مردم در زمان غیبت امام عصر بر عهده فقیه است که به این موضوع والیت
 فقیه می گویند. 

   دالئل اثبات والیت فقیه از نظر امام عبارتند از 

اگر قبول داریم که حکومت از آن خدا و بوسیله پیامبر و پس از آن امام در زمین جاری می شود،    -1
 بنابراین عقالیی است که در زمان غیبت بوسیله نائب و یا جانشینان امام که فقها هستند ادامه یابد.

ارد که نشان می دهد امامان شیعه جانشینان خود را کسانی دانسته اند که روایات متعددی وجود د   -2
 گفتار آنان را بازگو می کنند و روش و سنت آنان را روایت می نمایند.

  

 شرایط ولی فقیه-5

   :ولی فقیه در نظر امام دارای سه شرط اساسی است 

 ت است.علم: یعنی ولی فقیه عالم به قوانین الهی و احکام شریع   -1

عدالت: یعنی ولی فقیه به واجبات عمل می نماید و از محرمات می گریزد. البته گستردگی مفهوم    -2
 عدالت بگونه ایست که تمام ابعاد زندگی فرد را در نظر می گیرد.

کفایت و صالحیت: یعنی توان مدیریت و اداره کالن جامعه را دارا بوده و از مصالح عمومی جامعه    -3
 کافی داشته باشد. شناخت

  

 امام خمینی و اندیشه جمهوری اسالمی-1 

    تا پیش از انقالب امام خمینی از حکومت اسالمی سخن گفته بود که در شعارهای مردم نیز به همین نام
 تکرار می گشت.

   .در آستانه پیروزی انقالب اسالمی در ایران، امام خمینی از جمهوری اسالمی سخن گفت 

    جمهوریت در نظام جمهوری اسالمی شکل حقوقی رژیم را تشکیل می دهد. در جریان انقالب امام
 گفتند که جمهوری یک پیشنهاد است. مردم نظر خود را راجع به آن در رفراندوم ابراز می دارند.

   د.اسالمیت رکن دیگر جمهوری اسالمی است که محتوای نظام جدید التاسیس ایران را نشان می دا 

    جمهوری اسالمی الگوی مستقلی است که بر نظام والیت فقیه مبتنی است و در عین حال نظر و رای
 مردم را از طریق انتخابات دارد.

  

 نقش مردم در مشروعیت حاکم و حکومت اسالمی-1 

    منشاء مشروعیت حاکم اسالمی و نقش مردم در انتخاب رهبر یکی از بحث های مهم در جمهوری
 اسالمی است. در این مورد سه دیدگاه از سوی اندیشمندان مطرح شده است:



26 
 

نظریه نصب الهی: یعنی مشروعیت حکومت در زمان غیبت از ناحیه خداست و مشروعیت از ناحیه    -1
 آرای مردم بدست نمی آید. 

. یعنی اگر نظریه انتخاب: منشاء و مشروعیت فقیه حاکم از طریق پذیرش مردم امکان پذیر است   -2
 مردم فردی را نخواهند، نمی تواند بر آنان حاکم گردد.

: یعنی در عین حال که مشروعیت حاکم بدلیل نیابت از مردمی( –)مشروعیت الهی نظریه تلفیقی   -3
 امام معصوم است، اما در عین حال انتخاب و گزینش مردم نقش اساسی در تعیین ولی فقیه دارد.

    بود که مشروعیت رهبر اسالمی از نصب عام الهی ناشی می گردد. یعنی ولی فقیه به  امام خمینی معتقد
دلیل فقیه بودنش دارای توانایی والیت است. اما تحقق حاکمیت الهی جز از راه تحقق حکومت مردمی، 
یعنی حکومتی که بوسیله رای مردم تشکیل شده است ممکن نیست. یعنی مشروعیت الهی بدون 

 مردم عمال تحقق نمی یابد.مقبولیت نزد 

  

 محدوده اختیارات حکومت اسالمی-2 

    امام خمینی حکومت اسالمی را حکومت قانون الهی دانسته و براین اساس محدوده عمل آن را قوانین
 الهی می داند.

    بحث در مورد میزان اختیارات فقها در دوران غیبت می تواند به صورت طیفی باشد که یک سر آن قائل
 به حداقل اختیارات برای فقیه و سر دیگر آن قائل به حداکثر اختیارات باشد. 

یه نگاه حداقلی حوزه فعالیت فقیه را تنها در سه حوزه فتوا، قضاوت و امور حسبیه میداند. امور حسب   -1
 اموری است که در هیچ شرایطی اسالم راضی به ترک آنها نیست مانند 

نگاه حداکثری معتقد است که فقها در دوران غیبت جانشینان ائمه بوده و کلیه وظائف آنان از جمله    -2
 سرپرستی در اموال و جان مسلمین را دارا می باشند.

   ه فقیه دارای اختیارات گسترده ایست.امام خمینی از جمله افرادی است که معتقد است ک 

    او معتقد است که حوزه اختیارات فقیه فراتر از چارچوب احکام فرعی شریعت بوده و این اختیارات می
 تواند در چارچوب مصالح عمومی و مصالح نظام اسالمی افزایش یابد.

   سالمی را تامین کنند، ولی فقیه در صورتیکه احکام شرعی فرعی در شرایط خاصی نتوانند مصالح نظام ا
 می تواند با تشخیص مصالح اجتماعی حکم جدیدی را بدهد که بدان حکم حکومتی گفته می شود.

 
 محورهای مهم اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(
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 اندیشه سیاسی امام را می توان با توجه به سه

 محور  

 ،نفی سلطنت  

 نقد مشروطیت 

  تبیین نظریه حکومتو  

  اسالمی توضیح داد :

 . نفی سلطنت1

سلطنت پایدار ترین شکل حکومت در ایران بوده است. این ساختار تا مشروطیت استوار و مستحکم به حیات خود ادامه می 

مشروطیت بنیان های مشروعیت سلطنت درباره آن وجود داشت.  داد. به نحوی که در ذهنیت و اندیشه ایرانی کمتر تردیدی

ولی اصل آن را حفظ کرد و کوشید تا با اصالحاتی پیکر نیمه جان سلطنت ایرانی را نجات به لرزه در آورد  در ایران را

  بخشد.

 مهمترین دالیل امام در نفی سلطنت عبارت بودند از :

 و مردم هیچ نقشی در تعیین سلطان ندارند؛متکی به آرای مردم نیست سلطنت  .1

 دو خالف اسالم است؛ است که هرزور و توارث متکی سلطنت بر  .2

 ؛هیچ نظارتی بر سلطان صورت نمی گیرددر نظام سلطنتی  .3

 زیرا هر ملتی باید سرنوشت خود را خود تعیین کند؛با حقوق بشر مخالف است سلطنت  .4

  داشته است؛ماهیتی ظالمانه سلطنت در ایران همواره  .5

  است و آن هم از بدترین نوع ارتجاع.نظامی کهنه و ارتجاعی سلطنت  .1

 .نقد مشروطیت.2
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کناره گیری ، فات داخلیولی بعد ها، به دلیل اختالبا رهبری و کوشش علما به پیروزی رسید به نظر امام خمینی مشروطیت 

نظام . بدین ترتیب به نتیجه نرسید و استبداد قدرتمندتر از قبل به ساختار سیاسی بازگشتدخالت های خارجی و  روحانیون

  پیدا کرد. و ظاهری مدرنمشروطه ماهیتی استبدادی 

به نظر امام اصوالً بقای سلطنت به هر شکل منشأ  41پرداخت و در دهه به نقد مشروطیت و اصل سلطنت  21از دهه امام 

به . بنابر این به جای تأکید بر قانون اساسی و نهاد های مشروطه باید اصلی مشکالت و ضعف های نظام سیاسی خواهد بود

  بود.نظام و حذف سلطنت فکر تغییر بنیادین 

در واقع نا کارآمدی مشروطه در عمل و ماهیت استبدادی و ظالمانه سلطنت، زمینه برون رفت امام از نظام سلطنتی و ایجاد 

 نظامی نوین را فراهم کرد.

لیبرال و بود و این مسئله امام و گروههای مذهبی را از گروه های حذف نظام سلطنت استراتژی امام در مبارزات سیاسی 

تأکید می کردند متمایز می کرد. امام خمینی همچنین در چارچوب قانون اساسی مشروطه نیز قانون اساسی که بر ملی گرا 

 .رژیم پهلوی را نا مشروع می دانست

مجلس هیچ گاه  در سراسر دوره پهلوی اشاره می کند و می گوید نمایندگانعدم برگزاری انتخابات آزاد همچنین امام به 

آن نیز مجلس و مصوبات نماینده واقعی مردم نبوده اند و همواره با زور خان ها و متنفذین دولت انتخاب شده اند و لذا 

را از  ظلم و وابستگی به بیگانگان،  استبداد، ضدیت نظام پهلوی را با مذهب و نهادهای مذهبی. امام همچنین ونی نیستندقان

 داند. این نظام میعدم مشروعیت دیگر  دالیل

 نظریه حکومت اسالمی و والیت فقیه. 3

امام خمینی در مقابل نظام سلطنتی بر حکومتی تأکید می کرد که بر احکام اسالم و نظارت علما و رأی مردم بنیان گذارده 

 اصطالحی بود که امام ابتدا در پاریس در توصیف نظام مطلوب خود بکاربرد جمهوری اسالمیشده باشد. 

پذیرش حق مردم در انتخاب نوع نظام است و به  مردمی بودن حکومتن جا به همان معنای رایج یعنی در ای جمهوریت

 مورد نظر امام را تشکیل می دهد اشاره داشته و قالب و شکل حکومت سیاسی و حاکمان

های غربی متمایز  رکن دیگر نظام مورد نظر امام است. و همین امر جمهوری اسالمی را از دموکراسی سالمیتا 

ضوابط و احکام اسالمی مبنای اصلی سیاست ها و را تشکیل می دهد و اسالم محتوا و ماهیت اصلی این نظام می سازد. 

 آن محسوب می شود. قوانین
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و مانع انحراف آن از معیار های ضمین کننده اسالمی بودن نظام است در نظریه امام خمینی از یک سو توالیت فقیه 

 می کندتقوای فقیه و تقید او به احکام اسالمی از استبداد و دیکتاتوری جلوگیری شود و از سوی دیگر  اسالمی می

به نظریه سیاسی تبدیل نمود و بر اساس آن ساخت و  هنر امام این بود که این نظریه را از شکل فقهی و محدود خود خارج

 .می توان ابداع امام محسوب نمودنظام سیاسی جدید را پی ریخت. از این منظر والیت فقیه را 

 اجرای این مهم ضرورت حکومت اسالمی را توجیه می نماید

 

 ره((ضرورت حکومت در دوران غیبت از دیدگاه امام

 

در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان دو دیدگاه در میان شیعه مطرح گردید. عده ای معتقد بودند که به دلیل عدم    •

از هرگونه تالش در تاسیس نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی اسالم پرهیز و به حضور امام الزم است که 

  زندگی تقیه آمیز در حکومتهای غیر مشروع اکتفا کرد.

بر ضرورت استمرار زندگی عمومی و نظام سیاسی شیعیان در دوره در مقابل جریانهای فکری دیگری با تکیه    

 ع بودند که بتواند جامعه را در غیاب امام عصر به جلو بردمشرو غیبت، در جستحوی نظام های مختلف

  امام خمینی از جمله فقهایی است که معتقد به لزوم تاسیس نظام سیاسی در دوران غیبت است. •

امام براین باور است که می باید رابطه دین و سیاست را در حکومت محقق ساخت ،بنابراین جهت اجرای این     •

 اسالمی ضروری است.مهم تشکیل حکومت 

امام در آثار خود ضمن بررسی تشکیل حکومت دینی به ویژگی ها و اهداف این حکومت می پردازد و به این  •

سواالت پاسخ می دهد :دالیل لزوم تاسیس حکومت اسالمی ،ویژگی های حکومت اسالمی ،تفاوت حکومت 

 اسالمی با دیگر حکومت ها. 

 امام خمینی)ره( مراحل طرح حکومت اسالمی در اندیشه

 مرحله اول : طرح حکومت اسالمی به عنوان یک آرمان-1 •

 مرحله دوم :طرح حکومت اسالمی به عنوان الگوی جایگزین و نقد سلطنت -2 •

 طرح حکومت اسالمی در قالب نظام ج.ا.ا-3
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 مرحله اول : طرح حکومت اسالمی به عنوان یک آرمان-1

ااز حکومت اسالمی به عنوان یک آرمان نام برده و آنراحکومت ه.ش ابتد1323امام در کشف االسراردر سال  •

مطلوب در دوران غیبت می داند که در پی تحقق قوانین الهی در جامعه است.)به همین دلیل از دولت خواست 

 دنبال چنین حکومتی باشد(

داوند است و قانونگذاری امام در این کتاب فقط به ویژگی های این حکومت پرداخته و معتقد است که حاکمیت از آن خ

 مختص اوست .بنابراین هرحکومت غیرالهی نامشروع است و تنها حکومت قوانین اسالمی مقبول است

 

 امابه گفته وی :  •

مجتهدین هیچ وقت بانظام مملکت و با استقالل ممالک اسالمی مخالفت نکردند ،فرضاکه این قوانین رابرخالف » •

زیرا که این نظام جائرانه تشخیص دهند بازمخالفت با آن نکرده و نمی کنند ؛دستورات خدایی بدانند و حکومت را 

و با آنکه به جزسلطنت خدایی همه سلطنت ها برخالف مصلحت مردم و  پوسیده را باز بهتر می دانند از نبودنش

بهتری نشود  همین بیهوده راهم تا نظامجوراست و جز قوانین خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است ،ولی آنها 

   121کشف االسرارص«تاسیس کرد ،محترم می شمارند و لغو نمی کنند

 مرحله دوم :طرح حکومت اسالمی به عنوان الگوی جایگزین و نقد سلطنت -2

 به آن از و -مطرح فقیه والیت و بیع درکتابهای –امام در مرحله دیگر حکومت اسالمی را در اواسط دهه چهل شمسی 

 یاد کرد.  «جایگزین الگوی»

 سپس اعالم نمود: ماموظفیم برای تشکیل حکومت اسالمی جدیت کنیم .سپس راهکارهای تحقق این ایده را بیان می دارد.

 ،چالش مخالفین ،سرکوب رژیم وابستگی افزایش کشور، اجتماعی –عوامل مطرح شدن این نگرش: تغییر شرایط سیاسی 

شتار مردم بی گناه ،پیامدهای انقالب سفید و اصالحات ارضی ،الیحه انجمن وک 42 خرداد 15 روحانیون،واقعه و دولت های

 های ایالتی و والیتی،

 تمامی این نابسامانی ها باعث نارضایتی عمومی گشته و مشروعیت نظام راباچالش جدی مواجه ساخت  

مت و ارائه طرح در این شرایط امام در جایگاه مرجعیت دینی زمینه را برای زیرسوال بردن مشروعیت حکو •

 جایگزینی تحت عنوان : حکومت اسالمی ، مناسب دانست.
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بدین ترتیب امام بانقد سیاسی سلطنت موجود الگوی سیاسی مطلوب و جایگزین خودرا مطرح و ازهمه اندیشمندان  •

قوانین آن اسالمی خواست جهان بینی و نظامات اجتماعی اسالم را معرفی نمایند تامردم بدانند اسالم چیست و 

 چگونه است.

 طرح حکومت اسالمی در قالب نظام ج.ا.ا.-3

در دوران انقالب اسالمی و پس از آن در رفراندم نوع نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی ،امام خمینی به عنوان  •

ز معمار نظام سیاسی جدید انقالب به طرح تفصیلی تر مواضع خود در مورد حکومت اسالمی پرداخت و با دفاع ا

و از سویی باطرح ابعاد و ویژگی های آن ،تالش نمود به عنوان « جمهوری اسالمی »مدل خاصی به عنوان 

 نظامی مشروع در ایران مستقرسازد

حکومت پیشنهادی امام جمهوری اسالمی می باشد. جمهوری برگرفته از آراء مردم و اسالمی یعنی در محتوا  •

 براساس احکام اسالمی خواهد بود. 

 تاسیس حکومت از دیدگاه امام خمینی)ره( دالئل

جلوگیری از ناامنی، هرج و مرج و تامین امنیت مرزهاست -1   

جهت جلوگیری از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت های دست نشانده آنها امام خمینی معتقد است که 

 ناگزیراز تشکیل حکومتیم.تا بدین رووحدت و آزادی ملت ها تحقق یابد 

 بودن قانون برای اصالح جامعه ناکافی -2 •

از دیدگاه امام مجموعه قانون شرع برای اصالح جامعه کافی نیست ،خداوند در کنار این قوانین 

 یک حکومت و دستگاه اجرایی نیز مستقرنموده است .

این استدالل در پاسخ به کسانی است که معتقدند وظیفه پیامبر تنها ابالغ دستورها و قوانین 

و اجرای آنها برعهده ایشان گذارده نشده است یا به بیانی دیگر حضرت موظف به الهی بوده 

 تاسیس حکومت برای اجرای احکام شریعت نبوده است.

 امام معتقداست : قانون و نظامات اجتماعی مجری و در نتیجه حکومت نیاز دارد
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 اجرای احکام اسالمی -3 •

قوانین اسالم )احکام شرع( است. احکامی  دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت ، ماهیت و کیفیت

 . مانند خمس ،زکات ،مالیات ، احکام دفاعی یا احکام قضایی جز با استقرار حکومت میسر نیست

 رسول خدا و ائمه نیز برای ایجاد حکومت تالش نمودند -4 •

 رقراری نظامات اسالم پرداخته اند امام معتقد است پیامبر و امامان خود تشکیل حکومت داده اند و سپس به اجرای قوانین و ب

حاکم و والی به اطراف می فرستادند ، قضاوت می کردند ، سفرایی به کشور دیگر، قبایل و پادشاهان می فرستادند ، معاهده 

 و پیمان می بستند و....

 تمامی این موراد خود نشان از تشکیل حکومت توسط پیامبر و امامان می باشد. 

پیامبران الگوی مسلمانان است و آنان در رفتار خود به پیامبر اقندا می کنند ، بنابراین مسلمانان نیز موظف از آنجا که ائمه و 

 به تشکیل حکومتند.

 روایات متعددی از ائمه در این زمینه وجود دارد.  -5 •

شاره امام خمینی معتقد است در آیات و روایات موارد متعددی است که بر ضرورت تشکیل حکومت اسالمی ا

 شده است 

مثال به روایتی از امام رضا)ع( استناد می ککند که در آن حضرت با اشاره به مواردی ، آنهارادالیل چرایی 

 اطاعت از ولی امر می شمارد: 

مواردی همچون:حفظ حدود و قوانین الهی ، حفظ موجودیت مسلمین ، برپایی شعائر اسالمی ، چگونگی 

 معه اسالمی ،صیانت از دین و مقابله با بدعت گران جلوگیری از ظلم و تجاوز در جا

 تعیین حاکم اسالمی و خلیفه از سوی پیامبر -1

پیامبر اسالم برای پس از خود به فرمان خدا حاکم تعیین نموده است این مساله به این معناست که پیامبراسالم برای جامعه 

 پس از خود حکومت را ضروری دانسته است
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است : باتوجه به سیره پیامبر هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت الزم است تردید نداشتند ، امام خمینی معتقد 

 .هیچ کس نگفنه که حکومت الزم نداریم ، در ضرورت تشکیل حکومت همه مسلمانان )اعم از سنی و شیعه( اتفاق نظردارند

 ضرورت اسمتمراراجرای احکام اسالم -1

شکیل حکوکت پیامبر ار الزم آورده منحصر و محدود به زمان آن حصرت نیست و پس از آن نیز ضرورت اجرای احکام که ت

 ادامه دارد .

 مثال احکام دفاعی فقط منحصر به زمان پیامبر نیست .

 بنابرابن چون اجرای احکام پس از رسول اکرم )ص( تا ابد ضرورت دارد

 طاغوت از جامعه استقرار نظام سیاسی غیرطاغوتی و ازبین بردن آثار -2

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی نظامی شرک آلود است چون حاکمش طاغوت است ماموظفیم آثارشرک رااز 

 جامعه مسلملنان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم .

های حاکم جور و فاسد و ظالم بنابراین ماچاره ای نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد کننده راازبین ببریم و هیئت 

 را سرنگون کنیم و حکومت اسالمی را که حکومتی توحیدی است برقرارکنیم.

بنابراین امام خمینی معتقد است اکنون که در دوران غیبت امام معصوم به سر می بریم و بناست احکام حکومتی اسالم باقی 

 زم است.بماند و استمرار یابد تشکیل حکومت اسالمی عقالو شرعا ال

 حکومت مطلوب از دیدگاه امام

امام خمینی رژیم های سلطنتی را غیر عقالیی می دانست که بر اساس وراثت و قدرت    •

  فردی شکل گرفته است.

  حکومت مطلوب از دیدگاه امام دارای ویژگیهای متعددی است از جمله   × •

  ت.حکومت بر موازین و قوانین الهی و دینی اسالم بنا شده اس   -1 •
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کسی که مسئولیت این حکومت را بر عهده دارد، عالم به قوانین و احکام اسالمی    -2 •

است. یعنی از طرف امام معصوم دارای اجازه است. در دوران غیبت این کار بوسیله فقها 

  انجام می پذیرد.

  حکومت مورد نظر بر اساس عدالت بنا شده است.   -3 •

 مردم مورد پذیرش قرار گرفته است حکومت مردمی است. یعنی توسط   -4 •

 دالئل عقلی و نقلی براثبات ولی فقیه در دوران غیبت

 الف: دالئل عقلی: •

  دلیل اول: )حکمت الهی( •

  . خداوند حکیم است؛1 •

ها از جمله تدبیر امور اجتماعى منحصرا در . والیت تکوینى و تشریعى در تمام زمینه2 •

  اختیار خداوند است )توحید ربوبى(

شخص حکیم اگر خود نتواند مستقیما به اداره امور اجتماعى خلق بپردازد، آن را رها  .3 •

  کند؛ زیرا این برخالف حکمت است.نمى

رو ترین صفات را واجد است )وللّه االسماء الحسنى(، ازاین. از آنجا که خداوند کامل4 •

گیرد، باید در مىشخصى که رهبرى و جانشینى اعمال والیت را از سوى خداوند بر عهده 

علم و عمل مظهر اسما و صفات الهى باشد؛ درست به مثابه پیامبر و ائمه علیهم السّالم 

  اند.چنین بودهکه این

ترین فرد از حیث صفات به پیامبر و امامان علیهم السّالم، فقیه . در عصر غیبت نزدیک5 •

  عادل، عالم و جامع الشرایط است.
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  خلق در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است.. بنابراین تدبیر امور 1 •

  دلیل دوم: )ضرورت حیات اجتماعی انسان( •

. زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد؛ زیرا نیازهاى انسان در زندگى فردى 1 •

  شود.گاه تأمین نمىهیچ

نکه . براى بقاى زندگى اجتماعى، وجود حکومت مبتنى بر قانون ضرورى است؛ چه آ2 •

  منافع انسانها با یکدیگر تزاحم دارد.

اى دینى که رو الزم است در رأس جامعه. حکومت بدون حاکمیت ممکن نیست، ازاین3 •

تر به قانون براساس مکتب شکل گرفته، شخصى باشد عادل و باکفایت و از همه آگاه

  الهى.

  و خطا مبرّاست. رو که از گناه. این شرایط کامال در معصوم)ع( وجود دارد؛ ازآن4 •

رسد که در علم و عدالت و کفایت اشبه افراد . اگر معصوم نباشد، حکومت به کسى مى5 •

  به اوست و او همان فقیه جامع شرایط است.

 دالیل مرکب از عقل و نقل:

  کنند که:حضرت امام قدّس سرّه ابتدا به این مقدمّات استناد مى •

اند و تا روز قیامت باقى هستند. دینى نسخ نشدهاوّال: احکام اسالم با رجوع به منابع  •

  )براساس نقل(

ثانیا: این احکام مشتمل بر امور مختلفى اعمّ از اقتصادى، سیاسى، حقوقى و ... هستند.  •

  )براساس نقل(
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ثالثا: ضرورت حفظ نظم اجتماعى و جلوگیرى از اخالل به امور امرى عقلى است.  •

  )براساس عقل(

ومرج و م اجتماعى، سیاسى و نظامى اسالم مستلزم مجرى است تا هرجرابعا: اجراى احکا •

  نظمى به وجود نیاید. )براساس عقل(بى

  .تر از راه عقل و نقل ثابت شده است که خداوند حکیم استخامسا: پیش •

  کند. )براساس عقل(سادسا: حکیم نقض غرض نمى •

جلوگیرى از نقض غرض در اند که: چون خداوند حکیم است، براى سپس نتیجه گرفته •

زمان غیبت، باید کسى را در رأس امور قرار دهد تا احکام اجتماعى، سیاسى، نظامى و ... 

  را براساس دستور خداوند اجرا کند

 حاکم به چند احکامی یا حکم فقه مختلف ابواب  از یک هر در مذکور، دالیل بر عالوه  •

ه حکومت جزء بافت اسالم بوده است. ک کند می پیدا یقین انسان پس. است شده ارجاع

از طرفی برای حاکم در حکومت اسالمی شرایطی تعیین شده است که اگر شخصی واجد 

این شرایط نباشد، حق زعامت و رهبری ندارد. اگر با وجود این زمام امور را بدست گیرد، 

 . به عنوان حاکم طاغوت شناخته می شود و پذیرش حکومت او نامشروع است

 نقلی براثبات ولی فقیه دالیل

اللّهمّ ارحم خلفائى. قیل یا »روایت اول: قال امیر المؤمنین )ع(، قال رسول اللّه )ص(:  •

  «رسول اللّه و من خلفائک؟ قال: الّذین یأثون من بعدى و یروون حدیثى و سنّتى
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داللت حدیث: همانگونه که مکررا بیان شد رسول خدا )ص( داراى سه منصب بوده است:  •

منصب زعامت و -3منصب قضاء و فصل خصومت.  -2منصب فتوا و بیان احکام  -1

  تصدى مقام حکومت. وقتى که در این حدیث به صورت مطلق فرموده:

پس خالفت ایشان قطعا در هر سه منصب خواهد بود، مخصوصا منصب زعامت و امامت  •

حکومتى استعمال که محل بحث ماست؛ زیرا اصطالحا کلمه خالفت و خلیفه را در مقام 

کنند. پس فقهاى بعد از پیامبر )ص( در مقام زعامت و رهبرى، خلیفه و جانشین پیامبر مى

  )ص( هستند.

 روایت دوم : •

 امام کاظم )ع( می فرمایند: •

 « الن المومنین الفهقاء حصون االسالم کحصن سورالمدینه لها» •

 ،دژمستحکم آن هستند. فقهای مومن دژهای اسالم اند، همان گونه که دیوارهای شهر •

یعنی مکلف اند اسالم را حفظ کنند و زمینه « فقهادژهای اسالمند »امام:اینکه فرموده اند  •

حفظ اسالم رت فراهم آورند)حکومت تشکیل دهند( که بتوانند حافظ اسالم باشند و این 

 از اهم واجبات است. 

 روایت سوم:امام صادق )ع( از پیامبر)ص( می فرمایند:  •

 اء امناء الرسلالفقه •

 فقیهان امینان پیامبران هستند •
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امام خمینی :این حدیث از نظر سند موثق است، و از جهت داللت، قهرا فقهاء در همه  •

ترین شأن از شؤون رسوالن الهى همان اند، و روشنشؤون اجتماعى انبیاء الهى امین

 زعامت و رهبرى امّت و اشاعه قسط و عدل در جوامع انسانى است. 

 روایت چهارم:توقیع شریف امام زمان)عج( •

اسحاق بن یعقوب می گوید، از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه ای از طرف من به  •

امام زمان)عج( برساند و در آن نامه درباره مسائل که در آن به اشکال برخورده بودم 

 دند:سوال کرده بودم. توقیعی به خط امام زمان)عج( به دستم رسید که نوشته بو

 اماالحوادث الواقعه فارجعواالی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهلل ... •

درباره حوادث واقعه )حوادث روزو مسائل جدید( به راویان حدیث و سنت مارجوع کنید  •

 همانا آنان دلیل و حجت من برشماهستند و من نیز حجت خدایم. 

که مقصود  کاسب با دو دلیل اثبات کردهاز جهت داللت، مرحوم شیخ انصارى در کتاب م •

امام )عج( در ارجاع مردم به روات حدیث، امور اجتماعى و حکومتى است، نه مسائل 

شرعى حالل و حرام زیرا اواّل امام )ع( مردم را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده نه در 

ایند، ممکن بود فرمود مردم در احکام حوادث به فقهاء مراجعه نمحکم حوادث. اگر مى

بگوییم فقها در بیان حالل و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمانند نه در امور 

 سیاسى و اجتماعى، ولى در این عبارت نفس حوادث و رویدادها به فقها ارجاع داده شده. 

و و ثانیا مراجعه به فقهاء در مسائل حالل و حرام و تعیین احکام از مسائل رائج مسلمین  •

از بدیهیات اسالم بوده و قهرا یک چنین مسئله روشنى نباید بر شخصى مثل اسحاق بن 

یعقوب روشن نباشد بطورى که در ردیف مسائل مشکله بخواهد از امام زمان )ع( بپرسد 

 که مسلمین در مسائل شرعیه خود به چه کسى مراجعه کنند.
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ل اجتماعى و امور سیاسى که بنابراین حوادث واقعه )حوادث روزو مسائل جدید( مسائ  •

 مربوط به مصالح عموم مسلمین است 

روایت پنجم: مقبوله عمر بن حنظله:امام صادق )ع( در پاسخ به عمربن حنظله رجوع به  •

حاکم طاغوت رادر موارد منازعه در قرض و میراث حرام دانسته ، در جواب این پرسش 

  که شیعیان در این موارد چه کنند فرموده است :

ال: ینظران الى من کان منکم فمن قد روى حدیثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف ق •

احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنى قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه 

فإنّما استحفّ بحکم اللّه و علینا ردّ، و الرّادّ علینا الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشرک باللّه 

. 

در اختالفات و شکایات به فردی از شما که حدیث مارا روایت می کند و در حالل و در  •

حرام ما می نگرد و احکام مارا می شناسد مراجعه کنید و اورا به قضاوت و داوری بپذیرید 

، چراکه من چنین فردی رابرشما حاکم قراردادم . پس اگر به حکم ما قضاوت کرد و از او 

 لهی را کوچک شمرده و چنین کسی در حد شرک به خداست.نپذیرفتند ، حکم ا

امام: اینکه گفته :انی جعلته علیکم حاکما به جای قاضیا ،قرینه است براینکه مقصود  •

 . تعیین مرجع برای جمیع اموراست که یکی از آنها قضاوت است

روایت ششم: امام رضا)ع(:منزله الفقیه فی هذاالوقت کمنزله االنبیاء من بنی  •

رائیل.)منزلت و جایگاه فقیه در این زمان ،هم چون جایگاه منزلت پیامبران بنی اسرائل اس

 است(
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روایت هفتم: امام حسن عسکری )ع( : افتخر یوم القیامه بعلماء امتی فاقول : علماء امتی  •

کسائرانبیاء قبلی.من در روز قیامت به دانشمندان امت خود مباهات می کنم و می گوییم : 

 ن امت من همچون پیامبران پیش از من هستند.دانشمندا

 روایت هشتم: امام علی )ع(: العلماء حکام علی الناس. دانشمندان رهبران مردم هستند. •

روایت نهم :امام علی )ع( : مجاری االمورو االحکام علی ایدالعلماء باهلل االمناءعلی حالله  •

که به حالل و حرام خدا این و حرامه ... جریان امور به دست دانشمندان الهی است 

 هستند.

 امام خمینی: ازاین روایات دو مطلب را می توان دریافت: •

اینکه فقها تالش کنند حکام جور را رسوا و مردم را بیدارو حکومت  -2والیت فقیه  -1 •

 اسالمی برقرارسازند. 

 

 وظائف و جهت گیری های حکومت اسالمی-1

    به تشریح اهداف و جهت گیری های حکومت اسالمی پرداخته اند که امام خمینی در زمان های مختلفی
 عبارتند از

حفظ اسالم و نظام سیاسی اسالمی: به نظر ایشان این هدف برتر از همه دیگر وظائف مسئوالن و    -1
 افراد جامعه است.

شناخته تحقق عدالت و قسط در جامعه: مطلوبیت و شایستگی حکومت با دارا بودن خصلت عدالت    -2
 می شود.

 اجرای احکام شرعی و قوانین الهی: هدف اصلی حکومت، تحقق و اجرای قانون خدا در جامعه است.   -3

رعایت و تحقق مصالح عمومی در جامعه: یکی از اهداف مهم حکومت اسالمی شناخت مصالح    -4
 عمومی و عمل برای تحقق آن می باشد.
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جهت رسانیدن آنها به سعادت: به نظر امام سیاست جز راه بردن تعلیم و تربیت و ارشاد مردم د ر   -5
مردم در مسیر کمال و سعادت چیزی نیست و این مسیر همانا شکوفایی ذهن مردم از طریق تعلیم و 

 تربیت است.

حفظ پایگاه مردمی حکومت و توجه به مردم: مردم، عالئق و خواستهای آنان در نگاه و اندیشه و     -1
 امام چایگاه واال و مهمی داشت.سیره عملی 

تامین امنیت عمومی و رفاه نسبی در جامعه: بدون حفظ امنیت در جامعه امکان رشد مردم و توسعه    -1
 جامعه سلب می گردد.

حفظ استقالل و هویت اسالمی: حفظ تمامیت ارضی، هویت، استقالل، حیثیت جامعه اسالمی و    -2
 نگان از مباجث مهم امام خمینی است.مسلمانان در برابر اجانب و بیگا

لزوم خدمتگزاری مسئوالن به همه اقشار بخصوص طبقات محروم: امام خمینی هموراه خود را    -1
 خدمتگزار مردم می دانست.

  
  

فصل پنجم: دیدگاه های امام خمینی در مورد برخی از اهداف مهم حکومت 
 اسالمی

 عدالت از دیدگاه امام خمینی-1

    خمینی در سیره نظری و مواضع عملی خود، یکی از مهمترین اهداف نظام سیاسی را تحقق قسط و امام
 عدالت در جامعه ذکر کرده است. دالئل اهمیت این واژه در اندیشه سیاسی امام خمینی عبارتست از:

 برقراری عدالت، هدف ارسال پیامبران بوده است.   -1

 ت.عدالت از امور فطری و عقالیی اس   -2

 عدالت صفت الهی است و احکام الهی نیز مبتنی بر عدالت است.   -3

 عدالت ارزشی برتر و تغییرناپذیر و شاخص حکومت اسالمی است.   -4

 اجرای عدالت زمینه ساز توسعه و ایجاد محیط امن است.   -5

 اجرای عدالت یک تکلیف و وظیفه و مسئولیت انسانی و دینی می باشد.    -1

  

 ادی از دیدگاه امامآز-2  

   .آزادی یکی از شعارهای اصلی انقالب اسالمی بوده است 

   .امام خمینی از آزادی نه بعنوان یک شعار سیاسی بلکه بعنوان حق اولیه بشر نام برده اند 

   .امام منشاء آزادیخواهی را اصل توحید می دانند 
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   .امام آزادی را امری خدادادی می دانند 

   :قلمرو آزادی در نگاه امام عبارتست از 

 آزادی در حدود قوانین است   -1

 آزادی در ابراز عقیده و در حد قوانین تا جایی است که به توطئه تبدیل نشود.   -2

 آزادی تا مرز فساد مجاز است.    -3

  

 استقالل از دیدگاه امام-3 

    آمده است:تفسیر امام خمینی از استقالل به شکل های زیر 

 عدم وابستگی   -1

 سرپیچی از تبعیت بیگانگان   -2

 نفی دخالت اجانب   -3

 عدم پیوستگی به غیر   -4

 قطع نفوذ بیگانگان   -5

 آزادی و رها شدن از قید و بند بیگانگان    -1

 بدست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش   -1

 خروج از نفوذ استعمار   -2

 قطع ایادی اجانب   -1

    امام خمینی بلحاظ نظری برای تحقق اصل استقالل در جامعه اسالمی اصل نه شرقی نه غربی را مطرح
 ساخت.

ازنظر امام خمینی ، کشور زمانی مستقل است که جز به منافع ملی و مصالح مکتب خویش نیندیشد و محور تصمیم گیری همان منافع کلی 
 و مصالح عمومی باشد .جامعه 

 
 

  

 انسانی از دیدگاه امام -احیای هویت اسالمی-4 

    شناسایی هویت و احیای آن در بین اندیشمندان اسالمی از جمله سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال
 الهوری، جالل آل احمد و دکتر شریعتی نیز مطرح بوده است. 

   مانعی در راه گسترش سلطه  امام خمینی شناخت و احیای هویت ملی را رمز استقالل و قدرت کشور و
 قدرت های جهانی می دانست.

   .او رمز قدرت و عظمت کشور را بازگشت به خویشتن خویش و خودباوری می دانست 
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   اجتماعی جهان معاصر به رسمیت میشناخت و آن را عامل -امام خمینی ملت را بعنوان یک واحد سیاسی
 شناسایی جوامع انسانی از یکدیگر می دانست.

    امام معتقد بود که در حوزه فرهنگی در رژیم شاه به هویت بومی کشور آسیب های جدی وارد آمده
 است. از خود بیگانگی و غرب زدگی نتیجه چنین آسیب هایی است.

    یکی از انتقادات امام متوجه برنامه مدرنیزه شدن کشور در دوره شاه بود که با آن برنامه، ارزشها و

  ی از بین رفته و بجای آن فرهنگ غرب جایگزین گردید.باورهای بوم

  
  

 فصل ششم: مبانی نگرش امام به سیاست خارجی و نظام بین المللی 

   ملت واحد سیاسی مورد تحلیل در روابط بین الملل دارای مولفه های قدرت زیر -ایران بعنوان یک کشور
 است:

 ایدئولوژی: -1

اسالم بعنوان عقیده کامل و جامع حاکم بر اندیشه و کارکرد نظام جمهوری اسالمی، شبکه ارزشی    -1
 نظام را شکل می دهد. 

مشروعیت نظام از دین حنیف سرچشمه گرفته و اقتدار حکومت که خمیر مایه ارتباط قدرت و    -2
 سیستم ارزشی است از اسالم نشئت می گیرد. 

ت واقعی مردم، تقویت روحیه ملی، یکپارچگی مابین ملت ایران با وجود توسعه و گسترش مشارک   -3
 تفاوت های فرهنگی، نژادی و قومی از پیامدهای وجود یک مکتب فکری جامع در حکومت است.

  

 عوامل جغرافیایی-2

 ایران بلحاظ وسعت، شکل، مرزها، و وضعیت اقلیمی کشوری منحصر بفرد است.   -1

 رد.همسایه مرز آبی و خاکی دا 15این کشور با    -2

 پل ارتباطی بین چهار منطقه    -3

 شرق مدیــــترانه-         

 خلیج فارس-         

 آسیای مرکزی وقفقاز و-         

 شبه قاره هند است. -         

  

 انسانی-عوامل اجتماعی-3
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 درصد. 1/1میلیون نفر با نرخ رشد مناسب  11: میزان جمعیت   -1

 ویژگیهای ملی و روحیه مردم    -2

طرز تفکر، خلق و خوی و طرز عمل ایرانیان همواره از برتری کیفی نسبت به دیگر مردمان خبر داده    -3
 است.

روحیه مردم ایران در دشمن ستیزی و حفظ منافع ملی ایران باعث گردید که ایران از جنگ با عراق    -4
 سربلند بیرون آید.

  

 عوامل سیاسی-4

ساختار حکومتی، شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در کشور بگونه ایست که می توان از آنها    -1
 بعنوان منابع قدرت یاد کرد.

نقش رهبری در مدیریت دیپلماسی و ارائه اهداف و خط مشی های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و     -2
 اجتماعی 

دولت جمهوری اسالمی ایران دارای ساختار نسبتا کارآمد و مناسب برای جهت گیری و اعمال    -3
 سیاست خارجی منسجم است. 

وجود مراکز و نهادهایی مانند رهبری، ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای    -4
ی سیاست خارجی خود را اسالمی و وزارت امور خارجه به کشور این امکان را داده است که خط مش

با عنایت به رسالت انقالب اسالمی، اصول و اهداف نظام، بگونه ای انتخاب نماید که با توجه به 
 توانائی های کشور، حداکثر شانس موفقیت را داشته باشد.

اعتبار بین المللی کشور نیز بگونه ایست که می توان گفت با معیارهای کنونی جهانی یعنی توسعه    -5
عتی، پیشرفت علمی، باال بودن سطح زندگی و رعایت موازین اخالق اجتماعی، کشور در سطح صن

 مناسبی قرار دارد.

  

 عوامل اقتصادی-5

 امکانات اقتصادی هرکشور از معیارهای عمده قدرت ملی بشمار می رود.    -1

 شاخص های اقتصادی همچون    -2

 تولید ناخالص ملی -          

 درآمد ســـرانه-          

 کمیت و کیفیت تولیدات صــنعتی و کشاورزی-          

 دسـترسی به منابع-          
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 عوامل نظامی-1

آنچه که به عناصر جغرافیایی، منابع طبیعی و قابلیت صنعتی اهمیت واقعی میبخشد، آمادگی نظامی         -1
 است.

 ضعیت، توان و آمادگی نیروهای مسلح دارد. قدرت ملی هر کشور بستگی مستقیم با و        -2

جمهوری اسالمی ایران با دراختیار داشتن نیروهای مسلح قوی و همچنین حمایت مردمی در قالب         -3
تشکل بسیج به نوعی سازماندهی شده است که دشمنان نتوانند چشم طمع به خاک ایران داشته 

 .باشند

 عامل مهم در بخش نظامی یعنیهمچنین ایران از لحاظ سه         -4

 برخورداری از نیروی نظامی نیرومند و بزرگ، -      

 برخورداری از تاسیسات، صنایع و تکنولوژی پیشرفته نظامی -     

 .برخورداری از روحیه قوی و تجربه کافی و انگیزه برای جنگیدن از موقعیت مناسبی برخوردار است-     

  

 سیاست خارجی-1

مجموعه خط مشی ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل         -1
 خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال مینماید.

بازتاب اهداف و سیاست های یک دولت در صحنه روابط بین الملل و در ارتباط با سایر دول، جوامع،         -2
 ن المللی و حرکات سیاسیسازمانهای بی

  

 نگاه امام به سیاست خارجی:

      .حفظ نظام: برای امام مهمترین موضوع حفظ ایران و نظلم سیاسی آن یعنی جمهوری اسالمی بود 

       رفع نیازهای نظام: سیاست خارجی برای کمک به نظام جهت رفع نیازهای اساسی مانند نیازهای
 و همکاری های نظامی است. اقتصادی، سیاسی، فروش نفت

      .تاثیرگذاری بر محیط خارجی: یک سیاست خارجی فعال بر محیط بین المللی تاثیر گذار است 

  

را شکل داده  امام در سیاست خارجی اصول و بنیادهای اعتقادی و فقهی که جهت گیری های
 :بدین شرح خالصه می شود

 : نفی سلطه کافرین بر مومنین   -1
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قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم فقه اسالم است که براساس آن حق سلطه کافران بر مسلمانان نفی 
.خداوند :لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیالشده است قاعده مزبوربرگرفته از این آیه است 

قاعده فقهی با هرنوع برای کافران راه سلطه و نفوذ برمسلملنان را قرار نداده است.خداوند براساس این 
 سلطه طلبی و مداخله بیگانگان در امور مسلمانان به شدت مخالفت می کند.

 :اصل نفی ظلم و ظلم پذیری-2 -

 نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید. «التظلمون و التظلمون»براساس آیه ی

براساس اصل احترام متقابل امام خمینی در جایی دیگر چنین می فرمایند : روابط ما با تمام خارجی ها 
 .خواهد بود . در این رابظه نه به ظلمی تسلیم می شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد

  حفظ تمامیت ارضی کشور:-3 -

 حفظ دار االسالم در مقابل دارالکفر و یا حفظ دار القرای اسالمی هدف اصلی در بعد سیاست خارجی است.

یم و قراردادهایی که با سایر کشورها منعقد شده است محترم می امام : از باب اینکه تابع اسالم هست
شماریم ، هرگز بنای این مطلب را نداریم که حتی به یک وجب از خاک کشوری تعدی کنیم و حتی 

 یک وجب از زمین خودمان را به دیگران نخواهیم داد.
 اصل پایبندی به به روابط براساس احترام متقابل و عدم مداخله:  -4  -

ام خمینی برپایه نگرش عقل گرایانه شریعت و از باب صلح گرایی و مسالمت جویی دولت اسالمی ، ام
 برقراری روابط با دیگر کشورها را براحترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی کشور مهم می شمرد:

حفظ خواهیم کرد و اگر امام معتقد است : تمام کشورها اکر احترام مارا حفظ کنند ما هم احترام متقابل را 
کشورها و دولت بخواهند به ما تحمیل بکنند از آنها قبول نخواهیم کرد نه ظلم به دیگران می کنیم و 

 نه زیر بار ظلم می رویم.

 

  اصل وفای به عهد و پایبندی به قراردادها در روابط بین المللی : -5 -

وفاداری به پیمان ها  «المسلمون عند شروطهم »و برپایه  «و اوفوبالعهد« اوفوا بالعقود»براساس آیات 
 واجب است .

آن را تعهد کرده است برای خود الزام  –با استقالل کامل  –امام : کلیه قراردادهایی را که دولت اسالمی 
 آور می داند.

 :تقویت روابط با مسلمین و دفاع از وحدت مسلمانان -1 -

 براساس آموزه های اسالمی  مسلماان  بایکدیگر برادرند  و به همین دلیل باید به کمک یکدیگر بشتابند. 

 من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم رسول اکرم)ص(:

 امام با اشاره به این روایت دفاع از مسلمانان جهان را یک تکلیف می داند.
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 ارزش های انقالب : صدور اصل دعوت یا    -1
امام بارها ضمن اشاره به اینکه یکی ازاهداف اصلی پیامبران و پیامبراسالم دعوت جهانیان به اسالم و 
ارزش های اسالمی بوده ، یکی از اهداف دولت اسالمی را نیز دعوت جهانیان به این ارزش ها می 

 دانست که از آن به صدور انقالب یاد می کرد:
ویت انقالب اسالمی مان رابه جهان صادر کنیم . بایدبا تبلیغات صحیح،اسالم را آن گونه مامی خواهیم معن

 که هست به دنیا معرفی نمایید.
 دفاع از مظلومان و مستضعفان:  -2 -

 دفاع از مظلوم و مستضعف نیزدر آموزه های قرآنی ریشه دارد.

 مظلومین برهمه ستمگران غلیه کنند.امام: ماطرفدار همه مظلومین در همه جاهستیم و میل داریم که 
 امام معتقداست که حمایت از مستضعفان را می توان در راستای اصل تالیف قلوب نیزمورد بحث

 قراردادزیرابااین حمایت ها قلوب مستضعفان عالم به اسالم متمایل می گردد


