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 چکیده
شود و  ر میصورت گسترده ظاه بنیانگذاری به گر، ی اعم از رهبر ای ئولوگ، بسیجدر فرآین  انقب ، نقش رهبر

 ه آرمانی م نظرجامعساختن  ست. چرا که بع  از پیروزی انقب ،ته ای بسیار برجسبنیانگذاردر این میان نقش 
 در نقدش  رهبدری امدام خمیندی)ره( خاوصدا      ف اصلی این مقاله مطالعده  از اهمیت خاص برخوردار است. ه
فاده شد ه اسدت.   بدرداری اسدت   مقالده از روش ححلیدا اسدنادی و ابدفار فدیش     بنیانگذاری است. برای نگارش 

عنوان  بهامام  ضمن معرفی نقش  نامه ایانو بررسی متون کتب، مقاالت و پبا روش ححلیا اسنادی  گان ویسنن
ه از نظریه هافر استفاده در این مقال ن .ا ختهپرداان بع  از پیروزی بنیانگذار، به ارائه چگونگی م یریت ایش رهبر
سخنور، فرمان ه و مردان عمدا  به  رارهبران  رد وگی که برای رهبری در انقب ، نقش بنیادین در نظر میش ه 

ری انقدب  را بدر   با حشخیص موقعیت مناسب و بی اری مردم، پرچم رهب ابت ا )ره( امامراین کن . بناب حقسیم می
در نقدش بنیانگدذاری و   اسی حوانستن  بده نحدو بدارز    اقت ار سی با برخورداری از جایگاه دینی و و دوش گرفتن 

رصه جهانی حشکیا یعنی جمهوری اسبمی را در ع ،حرین نظام ایفای نقش کنن  و جامعش ه و  ظاهرت م یری
 اسبمی جمهوری نظام کاربست در سیاسی اسبم حرکیب به خود دینی منظومه از استفاده با حوانستن  و دهن .
 بپردازن  و نظامی نوین و کار آم  در عرصه جهانی معرفی نماین . ایران
 

 .رهبربنیانگذار گر، رهبربسیج رهبرای ئولوگ، انقب ، انقببی،رهبر :ها کلیدواژه
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 مقدمه

حأثیرگدذار اسدت.   ن در حغییرات جوامع بسیار امروزه انقب  یکی از ححوالت بفرگ اجتماعی است که آثار آ
 باعد  البتده فراقدانونی و الدوالنی کده      بار سیاسی اسدت،  ای خشونت عی حودهانقب  به معنای حرکت جم

 )پناهی، شود می گان سیاسی حاکم را نیفگونی رژیم و دگرگونی سریع و اساسی خاستگاه اجتماعی نخبسرن
بسیار چشمگیر است؛ لذا رهبران انقدب   حعاما ح ریجی آن در فرآین  انقب ، نقش رهبری و . (37 :1389
الدول نهتدت ظداهر     بنیانگدذار در گدر و عملیداحی،    ی متفاوت رهبری اعم از ای ئولوگ، بسیج چهره در سه
ی نقدش رهبدری    د دربداره هدای متفداوت و متتدا    به ارائه دی گاهرو دانشمن ان و محققان  شون . از این می

بدرای نقدش   چنانی در انقب  ن ارد، روانشناسدان   ساختارگرایان معتق  هستن  که رهبر نقش آن .ان  پرداخته
 ان . نقش بینابین برای رهبری بیان نمودهنیف دیگران  ان  و ای مطرح کرده گسترده یها رهبری ویژگی

 گیرد. او سه نوع رهبدران  یاریک هافر از جمله محققانی است که برای رهبری، نقش بینابینی در نظر م
سازی فکدری انقدب  اسدت. دوم     پردازان که کارشان زمینه ده . اول سخنوران و نظریه را از هم حمییف می

کنند . سدوم مدردان عمدا      نبش انقببی را به راه ان اخته و ه ایت میج رهبران حن رو و عملیاحی که عمب 
به حعبیری، در صدورت نبدود عنادر رهبدری      .(221:1372 )هافر، رسانن    را به حعادل میهستن  که انقب

رس . در این میان نقدش بنیانگدذاری و مد یر در فرآیند       گیرد و به سرمنفل مقاود نمی انقببی شکا نمی
گیرد و آنان بر  برجسته است چرا که بع  از پیروزی، ق رت در دست نیروهای انقببی قرار می انقب  بسیار

گیرد و در نبود رهبدر مقتد ر،    اساس اه اف خود، عما کرده و در نتیجه جامعه انقببی دچار حفلفل قرار می
بنیانگذار برای حشکیا رس . لذا وجود رهبر  انقب  از مسیر خود منحرف گشته و اه اف انقب  به ثمر نمی

نظام ج ی  و حثبیت آن بسیار حائف اهمیت است. و نقش رهبری بع  از پیروزی برای ساختن جامعه آرمدانی  
 م نظر ای ئولوژی انقببی از اهمیت خاصی برخوردار است.

و پردازی، فرمان هی و بنیانگذاری بده نحد   نظریه هر سه نقشدر انقب  اسبمی نیف امام خمینی)ره( در 
با حوجه به نقش جدامع امدام)ره( در مراحدا    . (242:1387 )محم ی، بارزی ظاهر ش ه و ایفای نقش کردن 

ب یا ایشان در نقش بنیانگدذاری، مطالعده علمدی و عمیدن ایدن       مختلف انقب  بخاوص ایفای نقش بی
را بدر دوش   عندوان رهبدر قیدام پدرچم انقدب       موضوع دارای اهمیت و ضرورت است. امام)ره( در ابت ا بده 

ه انقببدی  با اقت ار کاما بر اساس نظریه حکومتی خود، ساختارهای ج ی  جامعکشی ن  ولی بع  از پیروزی 
در این راسدتا،  . م نمودن های ح اوم انقب  اسبمی را فراه زمینه بناکرده و ایران را با م یریت سیاسی خود

گدر انجدام شد ه اسدت چنان ده       ئولوگ و بسیجصورت رهبر ای  ححقیقات متع دی در زمینه نقش رهبری به
)ره( در نظریده شدهی  مطهدری    ی خود به ماهیت رهبدری امدام   ( در مقاله1391کشاورز شکری و دیگران )

رهبری سه انقب  روسیه، چین  نامه خود به مقایسه ر پایان( د1392خو ) بررسی کرده است و یا اینکه التیام
)ره( امنامده خدود مد ل انقدب  را در ان یشده امد       ( در پایدان 1392و ایران پرداخته است. هم نین شیخی )
شان در زمان بع  از با حأکی  بر بنیانگذاری ایبه حمام ابعاد نقش رهبری  بررسی کرده است ولی این ححقین
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ال است ؤاین مقاله در پی پاسخ به این س ،با حوجه به نکات مذکور روزی حا رحلت امام)ره( پرداخته است.پی
ونه امام خمینی)ره( حوانست در نقش رهبر انقب  با حأکی  بر بنیانگذاری در فرآین  انقب  اسبمی، که چگ

اده کرد و ابفار ایفای نقش کن ؟ پژوهش حاضر به روش ححقین کیفی است که از نوع ححلیا اسنادی استف
بدا   این امام خمیندی)ره( ابتد   ابنابر ها است. نامه مقاالت و پایان کتب،برداری از  صورت فیش نیف بهگردآوری 

با برخورداری از جایگاه دینی  و رهبری را بر دوش گرفتن  حشخیص موقعیت مناسب و بی اری مردم، پرچم
 در نقش بنیانگذار و م یریت انقب  ظاهر ش ه و ایفای نقش کن  ز وو با اقت ار سیاسی حوانستن  به نحو بار

 .های ج ی  در عرصه جهانی حشکیا ده نظام جمهوری اسبمی ایران را با نهادو 
 

 مفاهیم و مباني نظری -الف
 بررسي مفاهیم

ای فراقانونی است که به سرنگونی رژیم و دگرگونی اساسی و انقب  یک حرکت جمعی حوده» :انقالب
عنوان یک  (. انقب  به37:1392 )پناهی،« شودسریع خاستگاه اجتماعی نخبگان سیاسی حاکم منجر می

 . شود واقع می هایی است که در شرایط خاص، در یک جامعه اجتماعی مقطعی دارای ویژگیپ ی ه 
گر،  رهبران انقب  کسانی هستن  که در فرآین  انقب  در سه نقش ای ئولوگ، بسیج :رهبران انقالب

 .(45:1387 )محم ی، گیرن  قرار میکنن  و در رأس جنبش انقببی  بنیانگذار ایفای نقش می
 های حاکم موجدود را نفدی و   کسی است که با ارائه ای ئولوژی انقب ، نه حنها ارزش»: ایدئولوگرهبر  

ی سدرنگونی نظدام موجدود و     لکده نحدوه  نماید ، ب  ها و نظام کمال مطلو  را ارائه می کن  و ارزش الرد می
سازی  لوگ با فعالرو رهبر ای ئو (. از این172:1374 )محم ی،« کن  رسی ن به کمال مطلو  را نیف بیان می

 های بران ازی نظام را محقن سازد. حوان  زمینه ها و ایجاد انگیفه حرکت می نارضایتی
ی آهندین، شدهامت و    اراده»کند    گونه معرفی می های رهبر عملیاحی را این هافر ویژگی :گر رهبر بسیج

گیدفه حجمدی و در یدک    بینش رهبری استثنائی الزم است حا گرایش و فشارهای موجدود را در راه یدک ان  
گدر کسدی اسدت     حوان گفت رهبر بسیج ی(. م192:1372 )هافر،« جنبش انبوه مردم هماهنگ و حجهیف کن 

رهبری مبارزه با نظام سیاسی حاکم را به  ی نیروهای انقببی که عمب  عنوان فرمان ه و بسیج کنن ه به»که 
که نظام حاکم ساقط  آورد و حا زمانی می اجرا در عه ه گرفته و راهبردهای الزم را الراحی کرده و به مرحله

 .(172:1374 )محم ی،« دارد نشود، از مبارزه دست برنمی
ی جامعه و نظام بع  از پیروزی است و در دو جهدت  کسی است که در حقیقت سازن ه» :رهبر بنیانگذار

را پیداده   نظدام مدورد نظدر   راند  و دوم جامعده و   کن . اول آنکه رقبای خود را از صحنه بیدرون مدی  کار می
حوان گفدت کده جندبش انقببدی بده پایدان        (. با سرنگونی حاکم، هنوز نمی173:1374 )محم ی،« کن  می

 های خاص خود را دارد. ی ج ی  و حساسی از انقب  شروع ش ه است که ویژگی رسی ه است بلکه دوره
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شدود... رهبدر   دار مدی نقببی را عهد ه رهبر م یر در دوران پس از پیروزی انقب ، م یریت جامعه پساا»
وجود آم ه در دوره پس از انقب  و نیدف  گذاری نظام، م یریت بحران بهم یر به وظایف خود در قالب بنیان

 (.22:1392 خو،)التیام« پردازدبه م یریت نظام و پیشبرد اه اف آن می
 های نظری مباني و دیدگاه

ها به سه دی گاه  ای مختلفی ارائه ش ه است، از منظری این دی گاهه درباره فرآین  بسیج انقببی دی گاه
  بن ی است: اختی و دی گاه بینابینی قابا حقسیمنش گرایی، دی گاه روانساختار

 دیدگاه ساختارگرایي 
این دی گاه شاما نظریات مارکسیستی و کارکردگرایی است که نقش مهمی برای رهبر در جنبش انقببدی  

ی ححدول از یدک    دانن . در نظریات مارکسیستی، انقب  وسیله نقش آن را حابع ساختارها میقائا نیستن  و 
ی حولی  بع ی است. اما در دی گاه کارکردگرایی نقش رهبری حابع ساختار جامعه است،  شیوه حولی  به شیوه

به عبدارت  »ود. ش شود سپس برای ظهور رهبرانی آماده می بر این اساس ابت ا ساختار جامعه دچار حنش می
نیداز ظهدور    جویی آن رهبدران مدورد   دیگر، اگر مشکبت ساختاری در جامعه وجود داشته باش ، برای چاره

 .(377:1392 )پناهی،« خواهن  کرد
 شناختي دیدگاه روان
رهبران نقش اساسی در فرآین  انقب  داشته و نخبگان نقش حعیین کنن ه در جریان انقب   در این دسته،
ای دارن . آنان معتق ن  روی ادهای جامعه هم ون انقب  به حامیمات و اق امات و احساسات  حودهو بسیج 

گرا هستن  و نقش اساسی را در فرآین های  واقع حع ادی از ان یشمن ان اجتماعی نخبه آنها بستگی دارد. در
 .(379:1392 )پناهی، دهن  و روابط بین آنان نسبت می دگرگونی اجتماعی از قبیا انقب ، به نخبگان

پارحو و موسکا همه روی ادهای مهم جامعه از قبیا انقدب  و وضدعیت آن را بده حادمیم و عملکدرد و      
هدا   انقدب  »نویس : ی نقش رهبری در انقب  می. برای مثال پارحو دربارهدهن  میحرکیب نخبگان نسبت 

دلیا آهسته ش ن گردش البقاحی یا بر اثدر  که در قشرهای باالی جامعه، خواه به دهن  میب ین واسطه رخ 
کار بدردن  عواملی دیگر، حع اد عناصر فاس ی که دیگر دارای بقایای مناسب برای حکمرانی نیستن  یا از به

 حر جامعه، عناصدری بدا کیفیدت    گذارن  و در همان حال در قشرهای پایینزور امتناع دارن ، رو به ففونی می
« آیند  انجام وظایف حکومت و حمایا کافی برای کاربرد زور هستن ، رو مدی که دارای بقایای مناسب برای 

 (.64:1377 )باحامور،
 دیدگاه بینابیني

گاه که زمینه آم ه ش ، حتور یک رهبر برجسدته ضدروری اسدت زیدرا بد ون او       آن»ای معتق  هستن   ع ه
سوم، اریدک هدافر اسدت. او     (. یکی از کسانی که در دسته282:1392 )پناهی،« جنبش در کار نخواه  بود
رهبر مظهر قاالعیت یک آیین و شکوه ق رت اسدت. رهبدر خشدم انباشدته در     »گوی   درباره رهبر چنین می

(. هافر سه نوع رهبران انقببدی را از هدم   123:1372 )هافر،« کن  روح و جان ناامی ان را بیان و حوجیه می
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سدازی فکدری انقدب  و گسدترده      که کارشان زمینده  دسته اول سخنوران و نظریه پردازان، :ده  حمییف می
کردن نارضایتی و هم نین سیاسی کردن نارضدایتی و کاسدتن از مشدروعیت نظدام حداکم و نشدان دادن       

الور نامحسوس نهادهدای مسدتقر را    کن  که به را این الور مطرح میی است. او نقش سخنوران جامعه آرمان
های موجود را کم اثر و زمینه را برای ظهور یک جندبش   و وابستگیاعتبار، باورها  حتعیف، ق رحمن ان را بی

 کن .   مهیا می
ان ازند  و نظدام حداکم را     جنبش را به راه می که عمب  هستن  رهبرانی هافر، نظر از رهبران نوع دومین

  و بدین  زنن می ها دامن بن ی کنن . این رهبران مانن  فرمان هان به صف سرنگون و نظام ج ی  را ایجاد می
نماین  و به حعارضات  کنن  و دشمنان داخلی و خارجی را مطرح و برجسته می کشی می دوست و دشمن خط

 ی باورسازی را برای ححقن از خود گذشتگی و عما متحد  کدامب    زنن . این چنین رهبران عرصه دامن می
انگیفند . البتده افدراد     رمدی دان . آنان شور پیون  و حس رهایی از یک وجدود فدردی نداچیف را ب    ضروری می

مقدام کده قد رت فرماند هی دارد      ثمره و ناامن، سرسپردن به آستان یک رهبر عدالی  برخوردار از زن گی بی
 کنن . رهیافتی بر آرمان برابرخواهی و ع الت آنان است، را االاعت می

یایی جنبش است. حاکی از پایان مرحله پو ن عما هستن  که ظهور آنان معموال نوع سوم رهبران، مردا
جنگ اکنون پایان یافته است و مردان واقعدی عمدا، حادمیم دارند  کده حادرف کنند ه انقدب  شدون .          

عنوان بنیانگذار انقب  در آن است آنگاه که جنبش به جایی رسدی  آن   های عم ه یک مرد عما به دغ غه
هدای   شتگی و ایثدار را در حدوده  را حثبیت کنن  و هم نین وح ت آن را حفظ کنن  و آمادگی برای از خودگذ

گیدرد و بدا    مدی  هایی که اختیار را به دسدت  مردم پرورش دهن . مرد عما یا رهبر بنیانگذار انقب  با روش
 .(120-143:1372 )هافر، رسان  و انقب  را به حعادل می کنن  می ها را سرکو  ق رت مخالفت

 گانه امام)ره( ابعاد رهبری سه
شدرایط   ن  و آگاه بده ها متفاوت است ولی در کا فرآین  انقب  وجود رهبری حوانم در انقب  نقش رهبران
 دار رهبران مختلفی عهد ه ست ها ممکن ا جهانی بسیار حائف اهمیت است. در جریان انقب  جامعه داخلی و

شخادیتی  ا حوجه به حواندایی و ابعداد   بای ظهور کنن  و یا اینکه  ر مرحلهباشن  و هر ک ام د های مجفا نقش
، امام)ره( با حوجه به ابعاد جامع در انقب  اسبمی این سه نقش رهبری در یک شخص متجلی شود. افراد،

 ایفای نقدش کردند    یانگذاریپردازی، فرمان هی، بن شخایتی و حوانایی باال در هر سه نقش رهبری نظریه
 .(242:1387 )محم ی،

 اسالمي انقالب در (رهم)اما پردازی نظریه نقش
سدپس  . شود رهبر فرهمن  مطرح می کی لهیوسبه ی ئولوژیا یابت ا هسته اصل معتق  است که معموال  افره

 وضدع موجدود،   یهدا یاز نابسدامان  یحدر کاما نییو ضرورت دارد که حب اب ییحوسعه م که جنبش جیبه ح ر
هدم حوسدعه    یببد انق ی ئولوژید مطرح شدود، ا  یاز وضع موجود به جامعه آرمان یو چگونگ یآرمان تیوضع
پایده   اسدبمی  نیقوان یتامام)ره( با اعتقاد به جامع انجام ده . یخوبخود را به ییاب  حا بتوان  کارکردها می
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هدای  مکتبی است که بدرخبف مکتدب  » ریفی کرد. به گفته ایشاننظریه انقب  و حشکیا حکومت را پی
سیاسدی، فرهنگدی، اقتادادی و نظدامی      غیرحوحی ی، در حمام شئون فردی و اجتماعی، مدادی و معندوی،  

ایشان در نظریه والیت فقیه خویش معتق  به در حقیقت،  (.402:21ج ،1379 )امام،« دخالت و نظارت دارد
اصدا وجدود    لفوم حأسیس نظام سیاسی در دوران غیبت بود و با ارائه دالئا عقلی و نقلی اثبدات کدرد اوال   

در هر زمانی جامعه نیاز به حکومتی مطلو  دارد که بدرای   ا حکومت برای جوامع بشری ضروری است، ثانی
 استقرار آن بای  حبش کرد.

شود که به صراحت  ایشان یافت می نظمی در اولین آثاردر ای ئولوژی امام)ره( عنار انتقاد به مظاهر بی
اسدبم از زند گی   کنن  و علت این بحران در جامعه ایران را کندار گذاشدتن   به مسائا روز جامعه انتقاد می

های ما این است که حمام مایبت»گوی : خطا  به شاه می 1356ای که در سال در نامه و دان روزمره می
 (.292:3ج ،1379 )امام،« در حکومت حو مذهب و اسبم نقشی ن ارد. سرچشمه حمام مفاس  همین است

 گری امام)ره( در انقالب اسالمي نقش بسیج
بسدیج   درحوان  بین انقببیون وح ت و هماهنگی الزم ایجاد کند  و  مردم نباش  نمی مورد اعتماد رهبر، اگر

این رهبر  وجود آورد. لفوما  فراگیر و وسیع مردمی موفن شود و نیروی عظیمی برای مقابله با رژیم حاکم به
رح و و دشمنان داخلدی و خدارجی را مطد    کشی کرده زده و بین دوست و دشمن خطها دامن بن ی به صفت
امام)ره( در الول قیام مردم بر علیه رژیم شاه با مطرح کردن  زن .نمای  و به حعارضات دامن می می برجسته
کردند . ایشدان بده    ها آماده میهای انقب  آنان را برای ف اکاری و جانفشانی برای ححقن آن آرمانآرمان
هدای  ای مردم به انواع فعالیدت و با بسیج حودهکردن  های سخنرانی خود ابت ا مردم را آگاه میی پیاموسیله

ایشان با استفاده از اید ئولوژی مکتدب اسدبمی،     لذا نمودن . می جمعی مانن  حظاهرات و راهپیمائی، حشوین
 :1387 )محمد ی،  حسداس و بسدیج کردند     ،ت بده موضدوعات  ها را ححریک و آنان را نسباحساسات حوده

242.) 
 م)ره( در فرآیند انقالب اسالميترین نقش اما بنیانگذاری مهم

ی انقدب  و نهادینده   عنوان م یر یک انقب  که هم وظیفه اداره از نظر هافر رهبر یا همان مرد عما به»
کنند  و بدا   کردن آن و کنترل وضعیت انقببی را برعه ه دارد و هم مبانی قد رت انقببدی را ححکدیم مدی    

رسدانن  و در نتیجده حکومدت    ن  و انقب  را به حعدادل مدی  کنها را سرکو  میها و بحرانق رت مخالفت
مشی انقب  را نهادینده و  ها و خطده . در انقب  اسبمی ایران نیف امام)ره( هم آرمانمتمرکف حشکیا می

جمهوریت و اسبمیت را مطابن خواست مردم در حمام ارکان و اجفاء جامعده محقدن کدرد و هدم بدا مهدار       
 (.107:1389 )احم ی،« ی حشکیا و ح اوم نظام اسبمی را فراهم کردن زمینه ،ها و حه ی هامخالفت
اقشار مدردم در  با بسیج  به حشکیا دولت پرداختن  و نظریه والیت فقیه خویش ابت ا با حوجه به )ره(امام

 )ره(ریدفی کردند . امدام   هدای بلند  را پدی   ححکیم بنیادهای اساس حکومت اسبمی گدام حأسیس نهادها و 
نفدی   ،صورت حفظ حمامیت ارضی داخلی و خارجی به هااز بحرانرا ومت نوپای نظام جمهوری اسبمی حک
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ع  از پیدروزی انقدب  بدا    ب .افظت نمودن محی، نشان گهرگونه وابستگی به بیگانگان یا خودباختگی، دست
های غربی و  ئولوژیهای مختلف با ایو گروه ار وسیع بودآنکه حبلیغ از سوی دشمنان داخلی و خارجی بسی

های دولت اسبمی را شرقی به می ان آم ه بودن  ولی امام، با حوجه به فرهنگ غنی اسبمی، یکی از ه ف
مدان را   خواهیم معنویات انقب  اسبمیما می»فرمود: های اسبمی دانستن  و میدعوت جهانیان به ارزش

حدرین  هدای امدام کده برگرفتده از پدا      ت ان یشده حقیق در. (85:13ج ،1379 )امام،« ن صادر کنیمبه جها
عندوان  امام بده » . هحرین بنیانگذاران حکومت اسبمی در جهان قرار د ها بوده حوانست او را از بفرگ ارزش

زمام ار حکومت اسبمی از این جهت رهبر، معمار بنای جامعه بع  از انقب  است، لذا بای  حمدامی بقایدا و   
های آن بندای مسدتحکم   می ق رت سیاسی قبلی را نابود ساخته و سپس بر خرابهآثار ض  ارزش و ض  مرد

 (.112:1392 )شیخی،« است برپا کن  ها را در حمام ابعادی که جامعه انسانی ب ان نیازمن  از ارزش
 

 
 بنیانگذاری عدبُدر  نقش رهبری امام خمیني)ره(مفهومي مدل : 1شکل 
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 )ره( و بنیانگذاری نهادهای نظام جدیدامام خمیني -ب
 امام)ره( و تأسیس نهادهای جدید

بع  از پیروزی انقب ، ساخت یک حکومت احتیاج به نهادها و کارگفاران شایسته دارد. در ان یشه سیاسدی  
بسیار مدورد   سرنوشت حکومت با حوجه به بنیادهای اسبمی هعنوان حعیین کنن  امام)ره(، مشارکت مردم به

های نظام اسبمی در قالب نهادهدای  گیر بود. ایشان ضرورت ورود مردم به صحنه سیاست و حامیم کی أح
ی و ثبدت یدک نظدام را وجدود نهادهدای      حدرین عامدا پاید ار    شمردن  و بفرگ بسیار حساس می حکومتی
گاه نظامی اعم از انقببی و غیرانقببدی بد ون داشدتن نهادهدایی کده       هیچ»: دانستن  اسبمی می -مردمی

بتوانن  کارکردهای آن را به انجام برسانن ، قادر به ادامه حیات نیست. جمهوری اسبمی نیف از ایدن قاعد ه   
مستثنی نیست. به حعبیری نظام جمهوری اسبمی خود یک نهاد یا سیستم کا است و بنیانگدذار آن امدام   

 (.49:1392 خو، )التیام« ه( است)رخمینی
 تأسیس بسیج مستضعفین

نظام نوپای اسبمی در شرایطی در ایران شکا گرفت که مبانی نظام سابن از هم فروپاشی ه بود و غفلت 
)ره( در دفاع از مملکت، دستور به حشکیا نهادهای دفاعی را دادن  ش . امام   از بین رفتن مملکت میباع

 الی 4/9/1358را برشمردن . ایشان فرمان حأسیس بسیج را در حاریخ  ظایفیو برای این سازمان و
ی قوایمان را مجتمع کنیم و برای نجات دادن یک کشور. بای   ما بای  همه»سخنرانی خود اعبم نمودن  

حرین اه افی  از مهم. (72:1385 ،)امام« چه هم سخت باش  ححما کنیماگر مسائلی برایمان پیش بیای ، هر
 های جهانی بود.  شمردن  جلوگیری از سقوط در دام ابرق رت )ره( برای ضرورت حشکیا بسیج میامامکه 

ها حاضدر و آمداده باشدن  و از کید  و مکدر       ی صحنه واجب است پیشکسوحان جهاد و شهادت در همه»
بیسدت  کنم که غفلدت از ایجداد ارحدش     جهانخوران و آمریکا و شوروی غافا نمانن . بار دیگر حأکی  می
 (.39-38:1383 )امام،« میلیونی سقوط در دام دو ابرق رت جهانی را به دنبال خواه  داشت

عندوان م رسده عشدن و مکتدب      دانستن  و هم نین بسیج را به ایشان بسیج را شجره الیبه و پرثمر می
نمودن . به حعبیر دیگر بسدیج میقدات پابرهنگدان و لشدگر مخلدص خ اسدت کده همده          شهادت مطرح می

ایدن  ( این حعاریف نشدانه آن اسدت کده    178:1385 ان . )امام، اه ان از اولین حا آخرین آن را امتا نمودهمج
اللبی، انقب  ایران را با حمام حوان بیمده کدرده اسدت و     ها و هم نین با شهادت در حمام زمینه نهاد با ایثار

این نهاد را برای جهانیان یک الگو و )ره( مق س حن و اسبم ارائه ده . امامحوانسته عشن خود را به ذات 
بای  بسیجیان جهدان اسدبم در   » . ایجاد یک حکومت جهانی اسبمی باشکنن  که بای  در فکر  حوصیه می

فکر ایجاد حکومت بفرگ اسبمی باشن  و این ش نی است، چرا که بسیج حنها منحار بده ایدران اسدبمی    
وجدود آورد و در مقابدا شدر  و غدر  ایسدتاد... بدا        ان بده های مقاومت را در حمامی جه نیست، بای  هسته

 (.39:1383 ،)امام« حوان اسبم را فاحح جهان نمود م یریت صحیح و خو  می
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 20خمیندی فرمدان حشدکیا ارحدش      -امدام  -پس از حسخیر سفارت آمریکدا،  » نویس : می هیرو چنان ه
ها بده محدا آموزشدی نظدامی مبد ل       نشگاهمیلیونی را صادر کرد، پس از این فرمان، م ارس، مساج  و دا

یافتن  یدا   شکن و مق مه حمبت ایران بر ض  عرا  حتور می عنوان خط ش ن ، ... بسیجیان جوان اغلب به
پرداختن . این نوجوانان در چنین محیطی انقببدی   حری چون پاکسازی میادین مین می به کارهای خطرنا 

:  1386 )هیدرو، « کردند   حر در منطقه جنگی فد اکاری مدی   د بفرگکردن  و بیش از افرا هیاهو رش  می و پر
359.) 

 تأسیس کمیته امداد امام خمیني)ره(
اجتمداعی،  و ارائده خد مات    هدا  )ره(، دولت اسبمی برای حأمین نیازمن یاجتماعی امام -در ان یشه سیاسی

در جامعه اجرایی کند . چدرا کده نهتدت     نیازمن  نهادهایی است که از الرین آن بتوان  ع الت اجتماعی را 
ی  این نهتت و این پیشروی و این پیروزی، مرهون البقه»حاصا حبش همین قشر محرومان بوده است 
انقدب  اولدین حشدکا     معمدار  (.293:6ج ،1379 )امام،« ن جوان محروم است، آنها این مسأله را پیش برد
یعنی در همان روزهدای اول بعد  از پیدروزی     14/12/1357رسمی خ ماحی را به نام کمیته ام اد در حاریخ 

ای برای کارگفاران و مسدئولین ایدن سدازمان بیدان نمدود و هد ف اصدلی         صادر نمود. ایشان وظایف ویژه
هدای خدود ندوع     حأسیس این نهاد را یاری مستتعفان و محرومان جامعه حرسیم کردن . ایشان در سخنرانی

 خص نمودن :گونه مش خ مات کمیته ام اد را این
هدا وارد شد ه   جراحدات بدر آن  »های چشمگیر که به نیازمن ان وارد ش ه اسدت.   خاالر خسارت ام اد به -

 (.118:1385 )امام،« است. ص مات بر آنها وارد ش ه است. اعتایشان نقص ش ه است
م هایی بوده اسدت کده از رژید    ها یک خرابی این. »های مالی مرمت زن گی مستمن ان از الرین کمک -

 (.118:1385 ،)امام« است و محتاج به مرمت است سابن بوده
کده در صدف پدایین جامعده واقدع       محرومان خیال نکنن  که آنها از با  ایدن »جبران خسارت معنوی -
 (.119:1385 )امام،« ان  ان ، آنها در صف مق م جامعه ان  مورد ام اد واقع ش ه ش ه
ها مظلوم بودن ، .... لکن همتتان در این  این»انات رفاهی. خ مت به روستاهای دورافتاده و فاق  امک -

 (.428:17ج ،1379 ،)امام« ها بیشتر خ مت کنی باش  که به آنها بیشتر برسی  و به آن
 شورای انقالب اسالميتأسیس 
ی  ی سدازمان هی رهبدری انقدب  بدود و اداره     های برجسته حرین جنبه اسبمی یکی از مهمانقب  شورای 
 از حجربده   با استفاده بود کهی امام از شخایت واال ای نشانه ،هادی در زمان حساس بع  از پیروزینچنین 

لذا امدام در نقدش    ها به ساحا نجات رسان . ف الوفانکشور را در میان امواج مختل ،و احکام م نی اسبمی 
حکمی صادر کردند  و   ححت 22/10/1357بنیانگذاری، فرمان حأسیس شورای انقب  اسبمی را در حاریخ 

شدورای انقدب     گیری نکدرده بدود.   صورت کاما از ق رت کناره این در حالی بود که هنوز دولت بختیار به
اسبمی از نظر استراحژی، سرعت عما باالیی داشت و این امر باع  ش ه بود که امدام در مواقدع بحراندی    
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جانبه بدا ایدن شدورا را داده     ا دستور همکاری همهه مشکا و کارها را به این شورا بسپارد و به حمام سازمان
 بودن .

ی آن  خواهم که حا انعقاد مجلس شورای اسبمی که شورای انقب  به منفله من از شما )ملت( می»
است، از شورای انقب  اسبمی و از افراد آن شورا که خ متگفار به اسبم و ملت و مورد حأیی  اینجانب 

خواهم که به خ مت صادقانه با آنان همکاری نماین  و  من از شورای انقب  می هستن  پشتیبانی نمایی .
 .(15:1385 ،)امام« ادران باوفا از هم پشتیبانی کنن چون بر

 تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمي
ات قیدام مردمدی   زهدا در الدول مبدار    ی گروه ححاد اولیه همهده  که ا بررسی حاریخ انقب  ایران نشان می

ی  حدرین عوامدا فروپاشدی اححداد بدود. شداخه       های سیاسی گوناگون از مهدم  انقب ، دوام نیاورد و دی گاه
ی ملی، روحانیون دموکرات کردستان، جماعت مدردم حدرکمن،    گرا، نیروهای غیرمذهبی جبهه اسبمی چپ

هدایی بودند  کده     ای اعدرا ، همده از گدروه    و بلوچستان، حشکیبت قبیلده  حف  اححاد اسبمی در سیستان
این وضدعیت  پروران ن .  ایجاد یک دموکراسی اجتماعی را در ایران در سر می ،سودای خودمختاری سیاسی

 جمهدوری  و اسدتقبل، آزادی  شعار بر اساس حاسیس ش ه حازه سبمیامهوری جی بود که نظام شرایط در
-157:1386 )هیدرو،  دبدو زیادی مواجده   مشکبت ، برای اداره کشور با)ره(رهبری امام خمینی به اسبمی
158). 

خدارجی روبدرو بدود. در     -های داخلی سپاه پاس اران زمانی حول  یافت که پیروزی انقب  با انواع حوالئه
نظامی برای حفظ دستاوردهای انقب  حشکیا شد  و زمینده مناسدب     -های امنیتی ابت ای پیروزی، هسته

ایدن نهداد مقد س     1357)ره( در روزهدای پایدانی   اد را فراهم کرد و با رهبری امامیت این نهبرای موجود
هدای   حأسیس ش . این نهاد خودجوش مردمی، سپر حوادث کشور ش  و با فعالیت چشمگیر خدود در زمینده  

 امنیتی حوانست اعتماد مردم و رهبری را جلب نمای  چنان ه امدام در یدک جملده معدروف خدود      -انتظامی
ضرورت این نهاد خودجوش مردمی  امام (.314:9ج ،1379 )امام،« اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»فرمودن  
در یک هم و زمانی که احتیاج دارد اسدبم بده اینکده پاسد ار داشدته باشد  و       »دارن :  گونه بیان می را این

هدا، در   ه عمدا در سدرح ات  آنهایی که برخبف جمهوری اسبمی هستن  در حوالئه هستن ، مشغولن  آنها ب
: 1383 )امدام، « خود شهرهای ما مشغول به حوالئه هستن  در یک هم و موقعی احتیاج به پاس ارها هست

بدود. در ایدن راسدتا امدام )ره( بده       اعنقش سپاه پاس اران در پیدروزی انقدب ، برقدراری امنیدت و دفد     (. 4
کردن  و خ مت ایدن   یت و پیروزی آن حشکر میهای مختلف از سپاه پاس اران در حفظ انقب ، امن مناسبت

البتده   .(162-160:1383 )امام خمینی، کردن  مت به امام زمان معرفی میعفیفان را خ مت به اسبم و خ 
هایی هم ون حعه  به اسدبم   نظیرحرین نیروهای نظامی در جهان دارای ویژگی عنوان بی سپاه پاس اران به
پیوسدته  آوری و در یک کبم شیران روز و عاب ان شب بودن  که این امر اللبی، رشادت، نو و نظام، شهادت
 .(71-69:1383 )امام، )ره( بودمورد حوجه امام
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 دولت موقت و رهبری امام)ره(
خواسدت در جهدت    و نمدی  گدذاری  ی اسدبمی در ایدران پایده   قا  داشت حکومت را در قالب جمهورامام 
 در این راستا ایشان به بازرگان حأکید  نمدود کده بد ون در    . دلیبرال... شکا بگیری سوسیالیست و هاکشور

ی امور مملکدت و نیدف    نظرگرفتن روابط گروهی و حفبی، دولت موقت را حشکیا داده و زمینه را برای اداره
سسدان و  ؤانجام رفران وم را به منظور حغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسبمی و حشدکیا مجلدس م  

خدود شدرایط    )ره(ن قدانون اساسدی فدراهم نماید . امدام     و نماین گان ملت بر البهم نین انتخا  مجلس 
 معرفی نمای . اعتای دولت موقت را مشخص کرده و از شخص بازرگان درخواست نمود که اعتا را سریعا 

 (.54:6ج ،1379 )امام،
ام را به خدود  مسئوالن نظ الی که در زمان بحران بع  از پیروزی انقب ، ذهن حوده مردم و خاوصا ؤس

جلب کرد این بود که چرا مه ی بازرگان که مورد حأیی  امام)ره( بود بع  از مد حی اسدتعفا داده و قد رت را    
ال ؤرها کرده است؟! در اینجا هر گروه بر اساس مکتب خود نظراحی را مطدرح و بدرای پاسدخ بده ایدن سد      

الدور   انقببی را این -ن با نیروهای سیاسیان ، از جمله شهی  بهشتی علت اختبف بازرگا دالیلی بیان کرده
 )بنیاد شهی  بهشتی،« ما معتق  بودیم داخا مملکت بای  خارج از فرم بوروکراحیک پیش برود»کن   بیان می

و  .(122:1363 )بازرگدان،  دهدای انقببدی قدرار دا    که بازرگان خود را مقابا کمیتده  (. در حالی1038:1378
در نتیجه بدر اسداس جد ایی بدین      و ج ایی بین ارکان دولتی پاشی ه شود.همین امر باع  ش  حخم حفرقه 

حداکم   های آمریکا و در شرایط سدخت  افکار بازرگان و نظام جمهوری اسبمی ایشان بع  از قتیه گروگان
ی  امام خمینی)ره( نیف با استعفای ایشان موافقت نمود و مسئولیت را بر عهد ه . بر کشور دست به استعفا زد

حدرین و پدر سروصد احرین     مهم»الور رسمی دولت موقت از بین رفت.  انقب  اسبمی گذاشت و به شورای
هدای   های حاکم و انقببیون و در رأس آنها رهبری انقب  مسئله اه اف و شیوه مورد اختبف میان لیبرال

 (.25:1383 )محم ی،« سیاست خارجی نظام جمهوری اسبمی بود که به سرنگونی دولت موقت انجامی 

 جهادی -تأسیس سایر نهادهای انقالبي
 جهاد سازندگي
لکن این دیدوار شدیطانی بدفرگ کده شکسدت      »کن :  گونه حرسیم می ی الاغوت پهلوی را این امام)ره( دوره

 ،1379 )امدام، « ها را حدرمیم کندیم   های زیاد هست و ما بای  به همت ملت آن خرا  پشت آن دیوار خرابی
و ی فرمانروایی ظالمدان در ایدران پایدان یافدت      قه انقب  به رهبری امام)ره( دوره(. آری با صاع179: 8ج
یعنی فقط کمتر از پنج مداه از پیدروزی    26/3/1358)ره( در با ص ور فرمان امام ی سازن گی آغاز ش . دوره

 روحانیون، از دانشگاهی، کشاورزان، نظامیان،انقب  گذشته بود، مردم ایران متشکا از اقشار مختلف، اعم 
زدایدی از منداالن روسدتایی و محدروم،      محرومیت .. آمادگی خود را برای شرکت در این نهاد اعبم کردن ..

های حشدکیا جهداد    نشان دادن الگویی از جامعه اسبمی سالم از ه ف های جامعه اسبمی، ساختن خرابی
های ایدن نهداد حعیدین     مستمر بر فعالیتبرای نظارت را سازن گی بود. لذا امام از همان ابت ا، شهی  بهشتی 
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ی حنگاحنگ با جهادگرانه مخلص خ ا برقرار نمودند . رهنمودهدای امدام باعد  شد  جهداد        نمودن  و رابطه
... حتور مستمر  و اش، در مواقع ضروری نیف مانن  ببیای البیعی، جنگ ی اولیه سازن گی عبوه بر وظیفه
نیدروی انسدانی سدازمان حوانسدت     . (6:1378   داشته باشدن  )امدام،  های انقب و ق رحمن  در دفاع از آرمان
 ها، مد ارس، درمانگداه داشدته باشدن .     ها، جاده هایی مانن  ساخت پا ای در عرصه فعالیت و خ مات گسترده

هم نین در حوسعه امکانات شدهری، افدفایش حولید ات، اعطدای وام بده کشداورزان خدرده مالدک، نقدش          
هدای بحراندی و سدازن گی حوانسدت نیروهدای دانشدجو،        گدام اجدرای برنامده   چشمگیری انجام دهند . هن 

 .(363:1386 )هیرو، وده مردم در روستاها بسیج نمای آموزان را در ایام حعطیبت به یاری ح دانش
 دادگاه انقالب اسالمي

آن نیدف    ش  و کدارگفاران  در دستگاه قتایی رژیم گذشته، موازین شرعیه و احکام قتایی اسبمی اجرا نمی
کردن . بع  از پیروزی با وجود متهمین زن انی و افراد ض  انقب   های بیگانه رأی صادر می البن نظر قانون

ن گر و منافقین، حأسیس نهادی برای رسی گی به مسائا قتایی کده بدر اسداس اسدبم و مدوازین آ      آشو 
ادب قاضدی اسدت، لدذا ایشدان بدا       فقیده ن  جا که یکی از وظایف ولی از آن رسی . بسیار حساس به نظر می

بده  را ی این نهداد   صورت رسمی اداره هوشیاری و علم اجتهاد خویش حوانست این نهاد را حشکیا ده  و به
هایی، زند انیان را مدورد عفدو     عه ه بگیرد. ایشان با نظر به قوانین مجازات اسبمی و عفو الهی به مناسبت

 آنان را آزاد نمای . خواستن  فورا  میدادن  و از دادگاه انقب  اسبمی  قرار می
ذکر خواهد    ان  به استثنایی اشخاصی که ذیب  کلیه متهمین که در رژیم سابن مرحکب حقایراحی ش ه»

ی انقب  اسدبمی سرحاسدر کشدور در    ها ش  مورد عفو قرار گرفته، الزم است که دستور دهی  حمام دادگاه
 .(33:1385 )امام،« آزاد نماین  را شون گان را فو ی متهمین رسی گی نموده و بخشوده اسرع دقت به پرون ه

است. با وجود مشکبت اقتاادی بع  از پیدروزی   ری از حخلفهای جلوگی حعفیرات حکومتی یکی از راه
وجود آورده بود، لذا در این راستا دسدتور حشدکیا    امر اقتااد به فروشی، اختبل در احتکار و گران در جامعه،

های انقب  اسبم دادن . امام ضرورت حشکیا این سدازمان و   سازمان حعفیرات حکومتی را به رئیس دادگاه
در این موقع که اکثریدت قداالع متاد یان امدر قتدا واجد        »حعیین ح ود حعفیرات را چنین مرقوم داشتن  

تاوت نیستن  و از با  ضرورت اجازه به آنان داده ش ه است حدن حعیدین حعفیدر را بد ون     شرایط شرعیه ق
... ح ود حعفیدرات را  الشرایط ن ارن . بنابراین الزم است با حعیین هیاحی مرکب از جنابعالی ی فقیه جامع اجازه

قدب  و وجدود   اجتمداعی بعد  از ان   -با وجدود فتدای بداز سیاسدی     (.19:424ج ،1379 ،)امام «حعیین کنن 
دادگداه ویدژه    -1هدای خداص دادند  از آن جملده      مجرمین در ابعاد مختلف، امام دستور به حشکیا دادگاه

 ؛دادگداه انتظدامی قتدات    -5 ؛دادگاه ویژه شهادی -4 ؛دادگاه ارحش -3 ؛دادگاه امور صنفی -2 ؛روحانیت
 .قانون اساسی 49دادگاه اصا  -6
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 ها توسط امام)ره(: نگاهي جامع به تأسیس نهاد1جدول

 نهادها

 ضرورت اه اف عنوان

  -مجتمع قوای انقببی جانبه از انقب  دفاع همه بسیج مستتعفین
 جلوگیری از سقوط انقب 

 رسی گی به مستمن ان انقببی ع الت اجتماعی کمیته ام اد
 سرعت عما استراحژی حثبیت نظام شورای انقب  اسبمی
 مقابله با حوالئه دشمنان یتحفظ امن سپاه پاس اران
 اداره امور مملکت حشکیا جمهوری اسبمی دولت موقت
 ها ساختن خرابی زدایی محرومیت جهاد سازن گی
 رسی گی به مسائا جامعه قتاوت اسبمی دادگاه اسبمی

 
 )ره( و مدیریت نظام جمهوری اسالميامام

ها، استمرار و اسدتقرار   ر حساس است. در این نظامهای انقببی بسیا ضرورت نقش م یریت، در عرصه نظام
بلکده  ان نیف از این قاع ه مستثنی نبدود  حیات مستلفم م یریت و مهار حه ی ها است. جمهوری اسبمی ایر

 ات ج یاق ام ور پیروزی، با حمام حوان دست بهداخلی نظام با ه ف خاموش نمودن موح -دشمنان خارجی
هدای متعد د    امدام)ره( در مقابدا بحدران    اسبمی ایران خلا ایجاد نماید .  زد و حا ح ی حوانست در جامعه
 خدارجی حوانسدت بدا الگدوی مد یریت اسدبمی، کنتدرل و نظدارت مسدتمر،          -سیاسی در عرصده داخلدی  

عقبنی در حمدام ابعداد و مراحدا     -گیری الهی ریفی، سازمان هی، ه ایت و رهبری آگاهانه و حامیم برنامه
 حشکیا ده . ی راحکومت اسبممختلف، 

 امام )ره( و مدیریت داخلي نظام اسالمي
  تقابل با ضد انقالب
هدا بدا برگدفاری     هدای مجاهد ین و سدایر گدروه     و گروهک ها ، جریان22/12/1357بع  از پیروزی قیام در 

های متع د برای مسائا کشور مانند  قاداص... درصد د حهیدیج      ها و نامه های سیاسی، ص ور پیام میتینگ
مخد وش کنند . امدا    را عنوان رهبر نظام اسبمی  ر مردمی برآم ن  حا با یک جنگ نرم، رهبری امام بهافکا

سدال مبدارزه    15اینان غافا از نوع رهبری امام یعنی حکومت بر قلو  مردم بودن  و مردم ایران در الول 
 .(150-148:1374 )محم ی، کنن  مستمر و م اوم پشتیبانی میصورت  باز هم از ایشان به

 برقراری امنیت
حدوجهی بده امنیدت     کن  در ان یشه سیاسی امدام همدان بدی    آن ه ابعاد امنیت اجتماع و انسان را حه ی  می

اقتاادی فراهم شود ولی  -حوان گفت اگر امنیت در ابعاد سیاسی معنوی است. به یک اعتبار می -فرهنگی
، جامعده بده سدوی ثبدات و آرامدش پدیش       امنیت در معنویت و فرهنگ حیات اجتماعی جامعه فراهم نشود
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خواهن  جامعه بشری را  شود دنیای صنعت است، رهبران فکری می در دنیای امروز، که گفته می» رود. نمی
عد   که جوامع از انسان حشکیا ش ه اسدت کده دارای ب    نظیر یک کارخانه بفرگ صنعتی اداره کنن  در حالی

مقررات اجتماعی، اقتاادی و غیره به حرحیب انسان بر اسداس  معنوی و روح عرفانی است و اسبم در کنار 
ع  بیشدتر بدرای هد ایت انسدان بده الدرف حعدالی و        کن  و در ه ایت جامعه از این ب  ایمان به خ ا حکیه می
 (.410:5ج ،1392 )امام،« کن  سعادت عما می

 امنیت سیاسي
شدود، از اهدم    ه در دنیا مشاه ه مدی ی حفظ نظام جمهوری اسبمی در این عار و با این وصفی ک مسأله»

احتمال فعدا در آن  کن  و از اموری است که  واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیف با آن مفاحمت نمی
 (.106:19ج ،1379 )امام، «منجف است عقب 

 معنوی -امنیت فرهنگي
ضربه زدن بده نظدام    ها برای انسانی در دستور کار مخالفین نظام و ابرق رت -های دینی هجوم علیه ارزش

ی حربیتی و شکوفایی باع  دامن زدن بده   اسبمی قرار گرفت. حهاجم فرهنگی علیه نظام اسبمی در حوزه
( امام بدا انسدجام سداختاری در بدین     90-89:1379 شود. )افتخاری، حشتت و آشفتگی رفتاری در جامعه می
حمام مفاس  » رت چشمگیری اففایش ده .صو ی دین و علم را به روحانیت و مراکف فرهنگی حوانست رابطه

 .(319:5ج ،1379 )امام، «شود جا پی ا می ها از آن ناامنیزیر سر فرهنگ است و 
 امنیت نظامي

شد . صدیانت از امنیدت کشدور      هدایی حقویدت مدی    لفهؤاقت ار جمهوری اسبمی در ان یشه امام بر اساس م
های حه ی ، شناسایی نقداط قدوت و ضدعف،     کانون فرآین ی است که با شناخت ابعاد امنیت نظامی، ححلیا

 .(37-34:1379 )افتخاری، پذیر است ی در مسائا کشور، امکانگذاری واقع ارزیابی اق امات و سیاست
 امنیت اقتصادی

حوان  ابفاری در دست بیگانگان باشد    کرد که وابستگی اقتاادی می امام با روش حیفبینی خود احساس می
های خدود را   های نظام است را عملی کنن  و خواسته ات خود که همان سست کردن پایهحا آنان بخواهن  نی

امدام  »جامعه خواستن  که در امدر اسدتقبل کشدور بسدیج شدون .       بر ملت ایران ححمیا کنن . لذا ایشان از
در این باره مردم را به ایجاد امی  در جامعه و سعی و حبش برای کسب خود احکایی اقتادادی   )ره(خمینی

  (.17:14ج ،1379 )امام خمینی، «کردن  حوصیه میو کشاورزی 
 رواني -امنیت اجتماعي
زیستی،  هایی هم ون ساده لفهؤهایی مانن  فقاهت، مرجعیت نظام و سیاستم اری حوانست با م امام با ویژگی

شناسدی   بصده بدا حقویدت مبدانی انسدان     خاللبی، ساخت فرهنگدی، آزادی اسدبمی و    حعاون، دوری از رفاه
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اسبمی، کرامت انسانی را در جامعه یک ارزش قرار ده  و با الگوسازی زند گی پیدامبران و ائمده )علدیهم     
 .(86-80:1379 )افتخاری، نیت روانی را در جامعه جاری سازدالسبم( ام

 
  ایجاد وحدت

اللبدی، اعدبم    صدورت حجفیده   وژی انقببدی بده  های مختلف در قالدب اید ئول   در کشور نوپا انقببی، جریان
صورت متشکا یا غیدر سدازمانی    کنن  و به می موجودیت کرده و هر ک ام برای افکار خود الرف ارانی جذ 

خارجی علیه انقب  آشکار  -های داخلی که حوالئه زنن . اما هنگامی می دست به اق امات فرهنگی و نظامی
رهبری برخاستن  که حوانستن  با وح ت و انسدجام خدود، راه نفدوذ    ش ، همین اکثریت مردمی به حمایت و 

 .(53-52:1392 )کاظمی، م را بر علیه انقب  مس ود کنن حبلیغات مسمو
حأکی  بر اصا وح ت در داخا و خارج آن به ح ی است که برخی آن را یکی از اصول عملی م یریت 

نوان نقطه عفیمت نظام حوانست جامعه ایرانی را با ع دانن . در این میان امام)ره( به نظام در سیاست می
صورت یک الگو به جامعه  هرگونه نژاد، فرهنگ،... دور محور والیت فقیه جمع کن  و اقت ار ملی را به

جهانی ارائه نمای . ایشان فهم سیاسی و انقببی مردم را اففایش داده و با ایجاد روحیه ایثار، نظام را از 
حرین وح ت در ابعاد مختلف، دارای اهمیت متفاوحی است که عبارت  نمودن . مهم بعتی قتایا محافظت

 (.377 -285: 1386 )امام، روهای نظامی و وح ت دولت و مردماست از وح ت ملی، وح ت نی
 

 افزایش مشارکت سیاسي
ار شدم  های فتیلت مد نی بده   حرین شاخص های سیاسی معاصر، حتور سیاسی مردم از مهم در دنیای نظام

)ره( در مد یریت نظدام سیاسدی،    امدام  لدذا  ود.شد  ساالری محسو  می های مردم رود و از ملفومات نظام می
 دستاوردهای آن از دستبرد نااهبن محفوظ بمان . ابفارهای مشارکتی را به خوبی مشخص کرده حا

، )امدام  «کند   جا آراء ملدت حکومدت مدی    این»یکی از این ابفارهای مشارکتی همان رأی ملت است  -
 (.165:14ج، 1379
گیرهای نظام است به حعبیر  یکی دیگر از ابفارهای اففایش مشارکت، ارحباالات سیاسی آزاد در حامیم -

 .(19:1389 دیگر گسترش ارحباالات و مشارکت )اسکن ری،
امروز دیگر همه ملت موظف است به »یکی دیگر از این ابفار، حکلیف حتور مردمی در صحنه است  -
 (.416:15ج ،1379 )امام،« الهی که در صحنه گوشفد کنن  و بحم اهلل خود مردم حاضرن  وظیفه

رهبری امام در جامعه و پذیرش حامیمات ایشان از سوی مردم و کارگفاران نظام بیش از همه مبتنی 
 عاصر دارایهای م که هیچ یک از م یران سیاسی انقب  مردمی بود، در حالی -بر اقت ار شخایت الهی
 (.167:1391 زاده، )حسین چنین اقت اری نبودن 
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 امام )ره( در مدیریت خارجي
 14داری بر مبندای شدعائر اسدبمی پدس از      ماهیت حکومت اسبمی ایران، اولین حجربه م یریت حکومتی

 یت در جهان معاصر ش .زدگی جامعه بشر قرن در حمامی سطوح، باع  شکفته
 دفاع مقدس
ی نظام جمهوری اسبمی شد  و آن را   در الول دفاع مق س باع  حیات دوبارههای م یریتی امام  حکنیک

اسبم و الگوی مبارزات پیامبر و امیرالمدومنین   با استفاده از مبانی جهاد از حه ی  به فرصت حب یا نمود. لذا
وج اقتد ار  زده سیاسی به ا ها و جهاد در ص ر اسبم حوانستن  فرآین  جنگ را از شرایط بحران در انواع جنگ

هدا بسدیار    گیری ایدن نقدش   عنوان بنیانگذار نظام و فرمان هی کا قوا در شکا حب یا کن . لذا نقش امام به
 مورد حوجه است.

دانسدت کده    )ره( علت حمله عرا  به ایران را حرس از اسبم میامام: اسالمي نظام رشدنقش جنگ در
ن و جلوگیری از ثبات جمهدوری اسدبمی در سدطح    ص ام به حمایت غر  برای مقابله با قیام اسبمی ایرا

زدن این جمهدوری اسدبمی بدوده اسدت،     اینکه جنگ برای به هم »المللی به ایران حمله کرده است.  بین
شود این کار و ممکن است که جمهوری اسبمی رش  زیاد بکن  و سدایر کشدورهای    بینیم نمی حاال که می

 ،1379، )امدام « ست برای آمریکا، دیگر به نفدع آمریکدا نیسدت   مسلمان هم بی ار بشون  حاال یک خطری ا
 (.168:16ج

اححاد و امنیت دو اصا اساسی در پاید اری زند گی اجتمداعی در روند  حداریخ      »: افزایش انسجام ملي
 «کنند   ی جوامع به نوعی برای ایجاد انسجام و اححاد اعتای کشورشان حبش مدی  زن گی بشر است. همه

های مهم هشت سال جنگ، حتور هماهنگ مردم ایران در آن بود،  ( یکی از ویژگی60:1392 پور، )شیخی
 ی اها بیت و ححلیا قیام کدربب، حوانسدت مشدارکت حمدام ملدت را      که امام)ره( با استفاده از مکتب مبارزه
عندوان   اللبدی را بده   و جهداد و شدهادت   الور مستمر و م اوم حعیین کند   جذ  کرد و وظایف هر ک ام را به

 ش حقویت نمود.زاالحرین ارب
مهم، لکدن معلدوم شد  کده      ای است ... کرد که یک قائله ای بود که انسان خیال می جنگ یک مسأله»

ی قشرها پید ا شد  و آن معندای     منافعش بیشتر از ضررهایش بود، آن انسجامی که در اثر جنگ، بین همه
ری و سپاه پاس اران به نمایش گذاشته شد  و  ای که در خور سربازان عفیف ارحش و ژان ارم روحانی و معنوی

ای  ی ملت از زن و مرد در سرحاسر کشور پی ا کرد به دنیا فهمان  که این مسدأله  آن روح حعاونی که در همه
 (.18:16ج ،1379 )امام،« که در ایران است با همه مسائا ج ا است

رزمن گان، همان ححول صنایع نظامی از حأثیرات جنگ در پرحوی ابتکار و نوآوری : افزایش اقتدار ملي
و دفاعی کشور بود. چرا که معامبت حسلیحاحی در دنیا، یک نوع وابستگی نظامی به ق رحمن ان نظامی در 

دست گرفتن  آورد. در نتیجه جوانان متعه  برای کم کردن فشارهای نظامی خارجی و به وجود می جهان به
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وجود آوردن  و باع  به نمایش گذاشتن اقت ار ملی در  به حمام م یریت ححوالت شگرفی در صنایع دفاع
 صحنه سیاسی نظامی ش ن .

 نده »در الدول جندگ ححمیلدی، شدعار     « نفی سبیا»ی  امام بر اساس قاع ه: المللي افزایش اقتدار بین
 آمریکدا پاسدخ منفدی دادند . در     های استکباری خاوصا  را مطرح نمود و به حمام ق رت« شرقی و نه غربی

های نظام جهانی باع  عفت و استقبل نظام ایران ش  و ایدن موضدوع در    ع اعتبی اسبم در سیاستواق
جنگ نابرابر ایران و عرا  به اثبات رسی . این دفاع مق س در الول هشت سال ثابت کرده نه شرقی و نده  

 .(111:1392 ور،پ )شیخی آی  شمار می چپاولگری و سلطه بهبخش در عار  حرین نیروی آزادی عظیم« غربی
 حقوق بشر

، با بهای شهادت و معلولیدت هدفاران نفدر   های مختلف،  ها مبارزه پیگیر در عرصه نهال انقب  پس از سال
المللی محکم کن . این نهتت عظیم با قاالعیدت رهبدری    های بین های خود را در میان نظام حوانست ریشه

ی حکومدت اسدبمی را بدر     امپریالیسدتی را در هدم بکوبد  و اللیعده     موفن ش  حمام محاسبات و مناسدبات 
المللی، حشکیا مجالس  های نظام الاغوحی بنا نمای . با حوجه به ماهیت این نهتت بفرگ، جوامع بین ویرانه

ها قا  داشتن  حقیقدت اسدبم و جمهدوری اسدبمی را در      های متع د و هم نین انتشار بیانیه و کنفرانس
ال بردن دیانت اسبمی به سدلب حقدو    ؤمح ود و قوانین اسبمی مخ وش کنن  و با زیر سزمینه اجرای 
 .(611-610:1372 )ناصرزاده، المللی بپردازن  می در مجامع بیننظام اسب

آویف دولت آمریکا در برابر جمهوری اسبمی یعنی احهام نقض حقدو  بشدر از الدرف     امام حوانست دست
ی دوسدتانه اسدبم کده همدان      ی مردم از بین ببرد و به جهانیدان چهدره   ارادهنظام جمهوری اسبمی را با 

های غر  را بده حدوهم    المللی است نشان ب ه  و نقشه رعایت حقو  انسانی و حقو  متقابا در روابط بین
ای برای دشمنان معرفی کدرد و اصدا روابدط     های حقو  بشر را بهانه ها و بیانیه حب یا کن . ایشان اعبمیه

 .(62-61:1392 خو، )التیام بیان نمودن « ستیفی ظلم»ابا را تقم
و دیگران هدم خدود را   « المللی عفو بین»و « شورای امنیت»و « حقو  بشر»های به اصطبح  سازمان»

دوستی بدا حمدام حدوان سدعی در      اللبی و انسان ان . در میان صلح صرف محکوم نمودن اسبم و ایران نموده
هدای   های کشن ه و بمب نماین  و با اسلحه جنگ در همه جا به خاوص در ایران میافروختن آحش فتنه و 

 (.469:18ج ،1379 )امام خمینی،« کنن  دریغ می های بی زا و شیمیایی به دشمنان اسبم کمک آحش
 تهاجم فرهنگي

 «شدمن حهاجم فرهنگی، یعنی حهی کردن جامعه از فرهنگ خدودی و جدایگفینی فرهندگ مدورد نظدر د     »
حوان   استحاله و حهاجم دو الرین برای نفوذ در فرهنگ جوامع است که می (.186:1391 وضی و هراحی،)عی

ورزی مذهب شدیعه در   سازی فرهنگ و ان یشه غنی های هویت یک جامعه را ححت حأثیر قرار ده . شاخص
هدای فکدری    ای در الول م یریت امام)ره( موجب ش  ضدعف  رسانه -ها علمی پیرامون ابتکارات و خبقیت

ملت ایران حا ح ودی برالرف شود. گفتمان فرهنگی، حبادل ان یشه فرهنگی، حأثیرگذاری فرهنگ اسدبمی  
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ملی، پاالیش فرهنگی همه از راهکارهایی بود کده امدام بدرای افدفایش اسدتقبل       -های دینی احیاء ارزش
فرهنگی انقدب  بده دیگدر     های ی ملت ایران احخاذ کرده بود. ایشان با ه ف ص ور ارزش فرهنگی جامعه
که در سایر جوامع رخنه کدرده   عناصر فرهنگی غر هایی با  بر اساس روشسعی داشت که جوامع بشری 

  .(321:1395 )قادری، از بین ببردمبارزه کن  و آنها را بود، 
 :از در این باره عبارت بودن های مبارزاحی امام  وشر
 های آموزشی اصبح کانون -
 حربیت افراد با ایمان در پرحو اسبم -
 زه با مراکف آموزشی پیون  حو -
 حرویج فرهنگ اسبم دررسانه و ابفار ارحباالی -

 ها تحریم
پیماندانش را دچدار سدردرگمی و     آمریکا و هم ،های جهانی حا ح ود زیادی بازحا  انقب  اسبمی در عرصه

از هنگام سقوط شهر »نویس   در کتا  خود می« کری سیک»مشکا نمود. چنان ه مشاور وقت کاخ سفی  
(. 1:1384 )علیخدانی، « ی انقب  ایران، آمریکا را ححت حأثیر قرار ن اده بود ای به ان ازه گون هیچ واقعهسای

های گذشته ححریم اقتاادی و مهار صادرات جفء الینفک سیاستگذاری آمریکا قرار گرفت و در  لذا در دهه
بدا حادویب مقدررات ج ید ی     زمان کلینتون به یک الگو ج ی ی حب یا ش . بر این اساس کنگره آمریکدا  

کار ببن د. به حعبیر دیگر  حرین نوع ححریم را علیه ایران به حرین و سخت سابقه دولت وقت را وادار کرد که بی
 جانبه زد. های یک المللی دست به اق امات اقتاادی و ححریم ی بین آمریکا برای مجازات ایران در صحنه

برای به چالش کشی ن نظام اسبمی و هنجارهای انقببدی،   عنوان ابفاری ها به جنگ، ححریم در شرایط
گر از قبیا اسرائیا و آمریکا قرار گرفت. فشار آمریکا بده شدورای امنیدت     های سلطه ی ق رت مورد استفاده

ای و نظامی باعد  شد     هایی برای ححریم گسترده در ابعاد اقتاادی، هسته برای حاویب و ص ور قطعنامه
عامله و صادرات با ایران دچار مشدکا بشدود. در نتیجده انحادار اقتادادی یکدی از       حجارت جهانی برای م
ی ج ی ی کن  و بده دنبدال    اففاری بود که حوانست نظام جمهوری اسبمی را وارد مرحله حه ی های سخت

اقتادادی   -... ایران را ححت شعاع قرار ده . ان یشده علمدی  رهای ج ی ی از امنیت، ق رت نظامیآن متغی
)ره( از یک الرف و سازوکارهای عملی ایشدان در قبدال خودکفدایی اقتادادی از سدوی دیگدر باعد         امام

المللی ش . امام با اففایش اعتمداد بده نفدس در میدان جواندان،       شکست یک سیاست آمریکا در عرصه بین
 )امدام، « ها باال برد و باع  شکست ق رت پوشالی آنان شد   ق رت ملت ایران را در برابر زورگویی ابرق رت

 (. 104: 9ج  ،1379
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 گیری نتیجه
شدود. در   اهر میرت گسترده ظصو گذار به بنیان گر و ن  انقب ، نقش رهبری اعم از ای ئولوگ، بسیجدر فرآی

قد رت در دسدت نیروهدای    ست، چرا که بع  از پیروزی در انقب  بسیار برجسته ا بنیانگذاراین میان نقش 
نیف امام)ره( در مراحدا   کنن . در انقب  اسبمی میگیرد و آنان بر اساس اه اف خود عما  انقببی قرار می

نقدش   گری و بنیانگذاری ظهور کرده و ایفدای  دازی، بسیجپر مختلف انقب  در هر سه نقش رهبری نظریه
 بدا اقتد ار کامدا بدر اسداس نظریده حکدومتی خدود        ایشدان   ،بنیانگدذاری کردن . با حوجه به نقش جامع و 

انقببدی حأسدیس کردند  و سدپس بدا مد یریت        -ساختارهای ج ی  جامعه را بر اساس شعارهای اسدبمی 
 .ن های حشکیا و ح اوم انقب  اسبمی را فراهم نمود مینهسیاسی خود در مسائا داخلی و خارجی، ز

گدذاری نظدام    این ححقین به دنبال بررسی نقش بنیانگذاری امام)ره( در فرآین  انقب  اسدبمی و پایده  
)ره( در شدرایط بحراندی   امام مهم و متفاوت بود. جه رسی  که این نقش بسیاربه این نتی ،جمهوری اسبمی
عقبنی دست به حأسیس نهادهای ج ی  و انقببی زد و ابتکار عما را به افراد  -انقب  ابت ایی، با م یریت

فظ حمامیت ارضدی  بسیج مستتعفین را به منظور دفاع از دستاوردهای انقب  و ح ایمان بخش . متعه  و با
یکدی از   ین بسیج بیست میلیدونی حمایدت کنند ؛   و از حمام مردم و ارکان دولتی خواست از ا سیسأکشور ح

از بین نرفته و این  لت پهلوی کامب که هنوز دو زمانی ( حأسیس شورای انقب  اسبمی، در)رهابتکارات امام
عندوان یدک    نشان از قاالعیت و سرعت عما ایشان برای حشکیا نظام اسدبمی بدود. نهداد پاسد اران بده     

 بده  کمدک  بدرای  را ادامد   کمیتده  حأسدیس  سدپس  سازمان نظامی در پرحوی دستورات امام حشدکیا شد .  
 .داد قرار اولویت را ان  ش ه محرومیت دچار که مردم و مستتعفان
با حشکیا سدایر   و  نی را به جهانیان اعبم کنسمیت نظام اسبمر  با حشکیا دولت موقت حوانستن امام

هتدرین نظدام را   ب   ونریفی نمای ارکان دولت را پایه دادگاه انقب  اسبمی نیف نهادها مانن  جهاد سازن گی،
مدام در مد یریت نظدام جمهدوری اسدبمی بدر اسداس        ا  .ند ای سیاسی جهان به نمدایش بگذار ه در نظام
بدا   ابتد ا . خارجی وارد عما ش  -ریفی، سازمان هی و خبصه ه ایت و رهبری داخلی گیری، برنامه حامیم

کارا صورت آش به را نمود ولی بع ظام بودن ، م اها درص د حتعیف ن ض  انقب  داخلی که به پشتوانه بیگانه
در برقراری امنیت سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتاادی، اجتماعی و روانی بدا پشدتوانه    به نفی آنها پرداخت.

حرین کشور امن خاورمیانه را حرسیم نمود و با ایجاد وح ت در حمام البقات جامعه  مردم و افراد متعه  بفرگ
. این م یریت امام در افدفایش مشدارکت سیاسدی مدردم اوج گرفدت و      آنان را به یک ی  واح ه حب یا کرد

 باع  ناامی ی بیگانگان از انقب  ایران ش .
جنگ آخرین ابفار دشمن برای به زانو درآوردن انقب  بود لیکن امام بدا هد ایت جندگ باعد  حثبیدت      

اعی ایدران، اقتد ار جهدانی    نظام، اففایش انسجام ملی و اقت ار ملی در این م ت ش  و با اففایش حدوان دفد  
دشمن از انقب  و رهبری امام مأیوس ش ه بود، متوسا به حهداجم فرهنگدی،    انقب  را به دنیا نشان داد.

های نظام را فروپاش  ولی امام با اقت ار موانع را از پیش پدای   ها و نقش حقو  بشر ش  حا بتوان  پایه ححریم
 بر آسمان ایران اسبمی برافراشت. ی رانظام نوپا برداشته و پرچم جمهوری اسبم
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