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چكیده:
عمومی شدن ،مردمساالری در جهان کنونی ،ضرورتها و الزاماتی به همراه داشته
است واگرچه برخی جزء مقتضای ذات عمومی شدن و مردمساالر شدن سیاست و
رژیمهای سیاسی نیست ،لکن در استقرار و تدوام این وضعیت موثر است.
سازمانیافتگی فعالیتهای سیاسی ازجمله ضرورتهایی است که به اشکال
گوناگون در فضای عمل سیاسی نمود می یابد .تشکلهای سیاسی گونههایی از
این سازمان یابی است .انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی

(س)

به حکومت

دیکتاتوری وابسته در ایران پایان بخشید و با تأسیس نظام جمهوری اسالمی
مبتنیبر و ملهم ازآموزههای اسالم عصری نو را در سیاست ،درجهت تحقق
خواست عمومی مردم بنیان گذاشت .نکته حائز اهمیت این است که از آغاز و در
فرایند تأسیس نظام اسالمی  ،درمورد تشکلهای سیاسی ،ماهیت و نوع عمل و
ساختار و نقش و جایگاه آنها  ،در افکار عمومی پرسش ها و دیدگاههای
مختلفی مطرح شد.آنچه هم اکنون بعد از گذشته سه دهه از تاسیس نظام اسالمی
همچنان مطرح است .هدف این مقاله پرتو انداختن بر وجوه و ابعاد ناشناخته و
ابهامات مربوط به احزاب و تشکل های سیاسی از طریق تبیین دیدگاههای حضرت
امام خمینی

(س)

است .روش بهکار رفته در این پژوهش اکتشافی و تحلیلی با

بهرهگیری از امکانات تحلیل گفتمان است.
کلیدواژهها :امام خمینی(س) ،تشکل سیاسی ،حزب ،گفتمان سیاسی ،جمهوری
اسالمی.
 .1عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

Email:ngheisari@ut.ac.ir

 .2دانشآموخته رشته علوم سیاسی ،گرایش اندیشه سیاسی در اسالم ،پژوهشکده امام خمینی(س) و انقالب اسالمی
Email:jfatemi@gmail.com
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مقدمه
تشکلها ،احزاب و گروههای سیاسی در یک ساختار سیاسی مردمساالر ،ازجمله عوامل و ویژگیهای
مؤثر در ظهور و بقای آن ساختار سیاسی به شمار میروند .در این پژوهش قصد بر این است تا پس از
طراحی ،تشریح و تبیین فضای گفتمانی

امام(س)

به بررسی و تحلیل تشکلهای سیاسی در فضای

مطروحه بپردازیم .پرسشهای این پژوهش عبارت است از :گفتمان سیاسی امام(س) چگونه صورتبندی
شده است و محوریت این گفتمان را چه عنصریشکل میدهد؟ و اینکه آیا در گفتمان سیاسی حضرت
امام(س)

تشکل و تحزب سیاسی اجازة حضور و فعالیت دارد؟ همچنین اینکه تشکل ،گروه و حزب

سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی(س) دارای چه انواع ،ویژگیها و مختصاتی میباشند؟
فرضیه این پژوهش این است« :ازآنجاییكه مردمساالری یکی از اركان مستحکم و پایدار در
اندیشه و گفتمان سیاسی امام خمینی(س) به شمار میرود ،حضور و فعالیت آزادانه تشکلهای سیاسی در
چارچوب ضوابط قانون اساسی و منطبق با مصالح حکومت اسالمی مجاز است»؟ بهطوركلی در نگرش
ایشان امر سیاسی و كنش سیاسیِ سازمان یافته ،منحصر به گروه ،جناح ،و یا صنف خاصی نیست بلکه
همة مردم ح ق مشاركت در تمامی امور سیاسی كشور را دارند ،مگر در مواردی كه این فعالیتها با
مصالح اسالم و جمهوری اسالمی و ملت ایران در تضاد باشند.
با گذشت ایام و ضرورت ایجاد تشکلهای سیاسی منطبق با روح قانون اساسی و در چارچوب
منافع ملی و مصالح نظام اسالمی و درراستای تحکیم مردمساالری دینی این نیاز اساسی و جدی است تا
نگرشی دوباره بر ابعاد مفهومی تشکلها ،گروهها ،جناحها ،و احزاب سیاسی در اندیشه و گفتمان
سیاسی امام(س)صورت پذیرد و مختصات تشکل سیاسی مطلوب و اشکال منحرف آن در نظام سیاسی
اسالمی ،مبتنیبر گفتمان سیاسی امام(س)تبیین گردد؛ همچنین آن بخش از زوایای اندیشههای سیاسی
امام(س)در باب تشکلهای سیاسی كه تاكنون مغفول مانده است نمایان گردد تا برای سیاستگذاران و
برنامهریزان این عرصه ،راهنما و ضوابط مطلوب به دست داده شود.
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اندیشمندان سیاسی انسان را مدنیالطبع میدانند .آنها اقتضای طبع و فطرت انسان را در فهم فردی و
جمعی و نیاز اولیه یا ثانویه به كار جمعی ،و براساس طبیعت انسانی مییابند .هر فردی نیز براساس
فطرت حقخواه ،به فواید كار دسته جمعی ،منظم ،برنامهدار و با مدیریت برگزیدگان اعتقاد دارد و زیان
كار پراكنده و بیبرنامه و بینظم را در عمق فطرت خود بهطور غریزی میفهمد و آن را باور دارد .در
اسالم فلسفه تحزب ،تجمع برای خداست و انجام مطلوب و بهتر تکلیف الهی در وظایفی است كه
برعهدة افراد و فرد مسئول میباشد .انگیزة فرد از ورود به حزب ،انجام وظیفة شرعی است و نیت او باید
تقرب به خدا باشد نه قرابت به قدرت ،مقام و شهرت .لذا حزب اسالمی ،به خدا دعوت میكند نه به
خود ،و همهچیز و همه را برای خدا میخواهد و برای سعادت و خوشبختی انسانها در پهنة جهان هستی
زیرا برمبنای حدیث نبوی ،دوستداشتنی ترین فرد نزد خداوند متعال كسی است كه به مردم بیشترین
سود را برساند .حزب خدا محور اسالمی در خیرات براساس عدالت و قسط برادرانه با دیگر احزاب
اسالمی رقابت دارد و با آنها (به جز حزب الشیطان) تعادل ،مدارا و همزیستی مسالمتآمیز و گفتمان
هدایت گرانه دارد (بادامچیان.)112-118 :1811 ،

.2مفاهیم
تشکل:
واژة تشکل از نظر لغوی از باب تفعل با مفهوم تحقق فعل است و معنای شکل یافته دارد .درواقع لغتی
عربی است كه در فارسی هم بهكار میرود (بادامچیان .)1811:28 ،در لغتنامة دهخدا برای واژة
تشکل ،عناوینی چون صورت گرفتن چیزی و یا نیمرس شدن انگور آمده است (دهخدا ،1838 ،ج:4
.)4114

( س)

جهاد و ایثار مینماید .درواقع در حزب اسالمی سعی میشود بهترین خدمات به مردم دنیا تقدیم شود؛
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 .1ضرورت و اهمیت تشکل و تحزب

181
فصلنامه انديشه سياسي در اسالم  /سال اول/شماره  /1پاييز 1131

همچنین با مراجعه به فرهنگ فارسی عمید برای واژة تشکل با معانی چون شکل پیدا كردن،
صورت پذیرفتن ،بهصورتی در آمدن ،خوب صورت شدن مواجه میشویم (عمید ،1838 ،ج .)1:431
در فرهنگ معاصر عربی -فارسی آذرنوش نیز برای واژة تشکل با معانی چون شکل گرفتن ،صورت
یافتن ،درست شدن ،تشکیل شدن ،سازمان یافتن ،ایجاد شدن ،گوناگون بودن ،متنوع بودن ،متغیر بودن،
تغییر تدریجی كردنتجسد یافتن ،صورت هادی گرفتن ،واقعیتی یافتنو ...برخورد مینماییم( .آذرنوش،
 .)841 :1831در فرهنگهای لغات انگلیسی نیز برای واژة تشکل organization ،را آوردهاند (امامی،
.)1814:242
تعریف عام تشکل نیز عبارتاند از :گروه یا مجموعهای از افراد كه براساس آرمان و هدفی معین
برای مدت زمانی كوتاه یا بلند گردهم میآیند؛ یا بهعبارتی گردهمایی و اجتماعی از افراد كه جهت
دستیابی به اهداف به برنامهریزی میپردازند.درواقع تشکل ،عنوانی عام برای همة گروهها و دستهجاتی
است كه در حوزهها و زمینههای گوناگون ازقبیل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...اجتماع
نموده و به فعالیت میپردازند.
تشکل سیاسی
منظور از تشکلهای سیاسی همة انواع دستهجات سیاسی میباشد (بادامچیان .)1811:28 ،یا تشکل
سیاسی عبارت است از:
مجموعهای از افراد كه براساس باور و دیدگاههای مشترك سیاسی گردهم میآیند تا
بتوانند زمینه را برای رشد كارگروهی و شکوفایی استعدادها و شناخت كادرهای
سیاسی و تربیت آنها و تهیة برنامه و قبول مسئولیت اجرای برنامهها هموارتر كنند
(عنایتی.)14 :1833 ،

درواقع می توان گفت كه تشکل سیاسی مفهومی عام و كلی است كه بیشتر گروههایی كه در عرصة
سیاسی فعالیت دارند و یا خود را با عنوان سیاسی میشناسانند ،تعریف میكند.ازجملة این گروهها
می توان به حزب ،دسته ،گروه ،انجمن ،امت ،سازمان ،جامعه ،مجمع ،جمعیت ،جبهه ،جنبش ،باند،
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است كه برخی از آنها ممکن است دارای سازمان رسمی ،مرامنامه و برنامههای مشخص اجرایی باشند
مانند احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی و یا اینکه فعالیتهای خود را طبق یک برنامه پنهانكارانه،
مخفی نگه داشته باشند ،مانند گروههای فشار ،گروههای ذی نفوذ و. ...
در میان تشکل های سیاسی موجود ،حزب بنابه اهمیت نقش و كاركردهایی كه در نظامهای
مردمسالر دارد،جایگاهی ویژه دارد .واژه حزب در انگلیسی  Partyو در فرانسه  partiنامیده میشود.
اصوالً حزب یک واژة عربی است كه بهترین معادل آن را در فارسی گروه یا دسته بهكار میبرند.
(تبریزنیا .)24 :1831،در فرهنگ فارسی عمید برای معادل واژة حزب با معانی چون گروه ،دسته،
گروهی از مردم كه دارای مرام و مسلک معینی باشند مواجه میشویم (عمید .)311 :1838 ،همچنین در
:1834ج1842 :1؛ دهخدا:1838 ،ج .)1111 ،3اما در معنی اصطالحی ،برخی حزب را تجمع گروهی
می دانند كه بر اندیشه و هدف واحدی توافق داشته باشند و از آن با حمیّت دفاع میكنند (مصطفوی،
بیتا ،ج.)2:222در قرآن كریم به كرات از حزب اهلل 1و حزب الشیطان 2سخن به میان آمده است و
اعضای حزب خدا به سعادت و نیکفرجامی و اعضای حزب شیطان به سرانجامی بد و تاریک وعده
داده شدهاند (ایوبی.)83 :1812 ،
ازآنجاكه ظهور مفهوم حزب به شکل مدرن آن به كشورهای اروپایی برمیگردد با ارجاع به منابع
غربی به تعاریفی چند از آن دست خواهیم زد.حزب سیاسی را لئون اپستین اینگونه تعریف میكند:
« حزب سیاسی عبارت است از هر نوع گروهی ولو با سازماندهی ضعیف ،كه درصدد انتخاب
مقامات حکومتی تحت یک عنوان معین باشد» (.)Epstein,1967,p.9

 .1مائده43 :؛ مجادله22 :و28
 .2مجادله11-21 :؛ فاطر3 :

( س)

لغتنامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین واژة حزب در تعریف گروه سیاسی آمده است (معین،
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فرقه ،جناح ،نهضت ،كانون و ...اشاره نمود .نکتة حاثز اهمیت در تفکیک میان این گروهبندیها این
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احزاب سیاسی را میتوان جریاناتی در جستوجوی یافتن برنامهها ،سیاستها و خطمشیهایی تازه
برای بیان آرمانهای شهروندان و تحقق این آرمانها دانست ( )Borgatta, 1992 ,p.1485بهزعم
كی الوسون احزاب بهمثابه جریاناتی جهت تقویت و تحکیم پیوندهای میان شهروندان و سیاستسازان
تلقی میشوند ( .)Lawson, 1980به اعتقاد وبر احزاب در حوزه و قلمرو قدرت قرار میگیرند .اعمال و
فعالیتهای آنها معطوف كسب قدرت اجتماعی است ...مهم نیست كه محتوای آن چه چیزی باشد ،یا
به چه چیزی منجر خواهد شد( .)weber, 1968,p.938شومپیتر نیز معتقد است كه احزاب ،تشکیالت و
سازمانهایی هستند د ر دست نخبگانی كه در جریان انتخابات به منظور كسب حق حاكمیت برای مدتی
معین به رقابت و مبارزه میپردازند( .)Schum peter, 1975سارتوری نیز در تعریف خود حزب را
عبارت از یک گروه سیاسی میداند كه دارای یک عنوان رسمی است و در انتخابات شركت كرده و
این امکان و توانایی را دارد كه از طریق انتخابات ،نامزدهای مورد نظر خود را در رأس پستها و
مناصب عمومی جامعه قرار دهد( .)Sartori, 1976, p. 63الپالمبارا و واینر تعریفی از احزاب جدید
بهدست می دهند كه متضمن چهار شرط اساسی بوده و مورد قبول بیشتر نویسندگان قرار گرفته است.
این چهار شرط عبارتاند از اینکه نخست حزب مستلزم وجود سازمان و تشکیالت پایدار است؛ دوم
آنکه تشکیالت حزبی دارای سازمانی مستقر در محل همراه با زیرمجموعههایی باشد كه در سطح ملی
فعالیت دارند؛ سوم آنکه اراده رهبران ملی و محلی سازمان بر كسب قدرت استوار باشد؛ چهارم آنکه
حزب باید در پی كسب حمایت عمومی بهویژه از طریق انتخابات

باشد (Lapalombara and weiner,

 .)1966, p.6.حزب سیاسی مركب است ازگروهی از مردم كه با هدف بهدست آوردن قدرت حکومت
از راه انتخابات یا از راههای دیگر سازمان یافتهاند (هیوود.)844 :1811،
گفتمان
واژة گفتمان كه سابقة آن در برخی منابع به قرن  14میالدی میرسد ،از

واژة فرانسوی 1و التین 1به معنی

گفتوگو ،محاوره ،گفتار و از واژة  discusum/discurrerبه معنی طفره رفتن ،از سرباز كردن ،تعلل
1.discours
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كاربرد زیاد آن ،توافق چندانی دربارة سپهر معنایی آن وجود ندارد .از این واژه گاه برای اشاره به طرز
تلقی ،نگرش و در مجموع اندیشههای یک فرد استفاده میشود .به عنوان مثال گفته میشود گفتمان
افالطون ،گفتمان ماركس .گاه آن را برای اشاره به طرز تلقی و یا دیدگاه یک نشریه اعم از روزنامه و
یا مجله علمی مورد استفاده قرار میگیرد (وان دایک .)1812:2 ،به عنوان مثال زمانی كه گفته میشود
گفتمان نیویورك تایمز ،گفتمان واشنگتن پست و یا گفتمان اطالعات ،گفتمان همشهری و گفتمان
كیهان ،در این مثالها ،گفتمان اشاره به دیدگاه و مشی فکری این نشریات دارد .گاه این واژه به
مجموعهای منسجم از اندیشههایی كه با عناوین لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،نومحافظهكاری و ...شناخته
شدهاند ،اشاره دارد؛ به عنوان مثال گفته میشود گفتمان نومحافظهكاری یا گفتمان نئولیبرالیسم كه البته
.)143 :1814
از نظر منشاءگفتمان به نظریههای قدیم خطابه ارسطو ،سیسرو و ...باز میگردد (سلطانی: 1814 ،
 .)23اما بهگونهای دقیقترنظریة گفتمان اساساً در زبانشناسی متولد شد و تاكنون مراحل مختلفی را
پشت سر گذاشته است .درسال  1142زلیک هریس ،زبانشناس ساختگرای آمریکایی ،بررسی
واحدهای بزرگتر را در كانون توجه زبانشناسی قرار داد و آن را تحلیل گفتمان نامید .در تعریف
كلی ،و البته با رویکردی زبانشناختی میتوان گفتمان را كلیت ساماندهی شدة بزرگتر از جمله تلقی
كرد كه مفاهیم درون آن به شکلی خاص مفصلبندی شدهاند (منوچهری .)1813:114 ،جفری لیچ و
مایکل شورت برآنند كه گفتمان مراودهای است زبانشناختی ،بده بستانی است بین گوینده و شنونده،
فعالیتی كه بین اشخاص به وقوع میپیوندد ،فعالیتی بینا شخصی كه فرم آن را هدف اجتماعی آن تعیین
میكند (میلز .)11 :1812 ،گفتمان از نظر فوكو عبارت است از تفاوت میان آنچه میتوان در یک دوره

1.discurs-us

( س)

تفاوت ظریفی با گفتمان لیبرالها و گفتمان نومحافظهكاران و گفتمان سوسیالیستها دارد (قیصری،

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

ورزیدن و ...گرفته شده است (مک دانل .)11 :1811 ،این واژه از جمله اصطالحاتی است كه بهرغم
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معین به صورت درست گفت و آنچه درواقع گفته میشود (آقابخشی .)122 :1833 ،توجه به محتوای
تعاریف ارائه شده ،نشان از برداشتهای مختلف از این اصطالح یا دانشواژه دارد.
در میان تعاریف ارائه شده ،تعریف وان دایک برای منظور این پژوهش مناسبتر است .بدینترتیب
كه گفتمان را میتوان مجموعهای از تلقی ،باور ،دیدگاه ،نگرش و اندیشههای فرد یا  ...تلقی كرد .به
عنوان مثال گفتمان افالطون اشاره به دیدگاهها ،تلقیات و اندیشههای وی دارد و گفتمان امام

خمینی(س)

نیز بیانگر دیدگاهها ،باورها و اندیشه ایشان در امور سیاسی میباشد.
(س)

 .3تحزب و تشکل سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی

براساس تعریفی كه وان دایک از گفتمان ارائه مینماید كه آن عبارت است از اشاره به طرز تلقی،
نگرش و در مجموع اندیشههای یک فرد می باشد(وان دایک ،)2 :1812 ،میتوان گفتمان سیاسی را
مجموعة تلقیات ،نگرشها ،باورها و درمجموع اندیشههای اندیشهگران در باب امور سیاسی ومفاهیم
اساسی آن ازجمله تشکل و تحزب سیاسی تعریف نمود.
بنابر توضیح ارائه شده در باب گفتمان سیاسی ،میتوان گفتمان سیاسی امام خمینی(س) را مجموعة
نگرشها ،تلقیات ،باورها و اندیشههای ایشان به شمار آورد كه پس از درگذشت آیت اهلل بروجردی در
سال  1841شمسی ،در قالب سخنرانی ،مقاله ،كتاب و مجالس مباحثه و مشاوره با دیگر علما ،به جامعه
ارائه نمودهاند .در اینجا مركزیت و محوریت گفتمان سیاسی

امام(س)

اسالم سیاسی و یا حکومت

اسالمی نامبردار گشته است (حسینیزاده .) 223 :1813 ،در این خصوص تفسیر حضرت امام از اسالم
و سنت و سیره پیامبر اكرم شایسته توجه است:
خدای تبارك و تعالی به وسیلة رسول اكرم(ص) قوانینی فرستاد كه انسان از عظمت
آنها به شگفت میآید .برای همة امور قانون و آداب آورده است ...همان طور كه
برای وظایف عبادی قانون دارد ،برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم
دارد .حقوق اسالم یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است ...هیچ موضوع حیاتی
نیست كه اسالم تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی دربارة آن نداده باشد... .رسول
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ابالغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسالم ،به اجرای احکام و برقراری
نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آورد (امام خمینی:1833 ،
 3و.)13

ازاینرو در دستگاه گفتمانی و اندیشه ای ایشان هر امری از امور عمومی با ضابطة اسالم و مصالح
نظام یا حکومت اسالمی مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد و هیچ دركی در باب امور عمومی و
ازجمله تحزب و تشکل سیاسی،بدون بهرهگیری از اسالم والزامات و اقتضائات حکومت اسالمی ،از
گفتمان سیاسی ایشان قابل استنباط و استخراج نیست .ایشان دراینباره با صراحت میفرمایند:
من بارها اعالم كردهام كه با هیچكس در هر مرتبهاى كه باشد عقد اخوت نبستهام.
چهارچوب دوستى من در درستى راه هر فرد نهفته است .دفاع از اسالم و حزب اللَّه

البته حضرت امام معتقد به تشکل و كنش سازمانیافته سیاسی بود .رهبری و مدیریت سیاسی ایشان
در انقالب شاهدی بر این مدعا است.ایشان در آبان ماه سال  ،1843در پاسخ پرسش نماینده سازمان عفو
بینالملل در باب آیندة ایران ،كه پرسید« :آیا حركت كنونی ایران متشکل است و دارای یک تشکیالت
میباشد؟» میفرمایند:
عملکرد نهضت ملت ایران نشانة وجود یک روح تشکیالتى است كه توانسته است
جنبش را به مرحلة كنونى برساند و به موازات نزدیک شدن جنبش به مرحلة پیروزى
نهایى ،فرم تشکیالت قطعىتر و اعالم خواهد شد (امام خمینی ،1831 ،ج.)484 :4

متشکل و هدفدار دانستن حركت ملت ایران توسط

امام(س)

خود نشاندهنده پذیرش اصل

تشکل های سیاسی است ،چرا كه ایشان در اینجا حركت ملت به سمت انقالب را تشکیالتی دانستهاند
كه دارای روح و انگیزه بوده و این تشکیالت سیاسی پس از پیروزی بهگونهای قاطعتر ادامه داشته و
رسماَ نیز مورد اعالم قرار خواهد گرفت.
در جملة معروفی كه امام(س) در جمع مسئوالن حزب جمهوری اسالمی در سال  1831میفرمایند:

( س)

اصل خدشهناپذیر سیاست جمهورى اسالمى است (امام خمینی ،1831 ،ج.)823 : 21

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

اكرم

(ص)

در رأس تشکیالت اجرایی و اداری جامعة مسلمانان قرار داشت .عالوهبر
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« این طور نیست كه حزب بد باشد یا هر حزبى خوب باشد؛ میزان ،ایده حزب است» (امام خمینی،
 ،1831ج.)118 :13
پس پرواضح است كه

امام(س)

اصل تشکل و تحزب را در عرصة جامعة سیاسی بهمثابه یک

كنشگر سیاسی میپذیرد ،اما آن چیزی كه مالك خوب یا بد بودن آن حزب قرار میگیرد ،ایدة آن
حزب خواهد بود.
امام(س) در ادامة همین سخنرانی ضمن پذیرش و تأیید اصل تحزب و تشکل ،سابقة مقولة حزب را
به ابتدای عالم هستی تسری داده و آن را به دو نوع الهی و غیر الهی یا شیطانی تقسیم می نماید« :از اول
عالم تا حال دو حزب بوده است ،یکى حزب الهى و یکى حزب غیر الهى و شیطانى» (صحیفه امام،
 ،1831ج.)111 :13
در سال  1841امام(س) به مناسبت روز قدس طی یک سخنرانی در جمع مردم ،به تشکیل یک حزب
عمومی در تمام دنیا به نام حزب مستضعفین ابراز امیداری كردند .این مطلب ازیکسو پذیرش اصل
حزب و تشکل از جانب امام(س) را دربر داشته و ازسویدیگر به ماهیت آن كه الهی و اسالمی است،
اشاره می نماید:
روز قدس یک روز اسالمى است ،و یک بسیج عمومى اسالمى بود .و من امیدوارم
كه این امر مقدمه باشد از براى یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا .و من امیدوارم
كه یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید ،و همة
مستضعفین با هم در این حزب شركت كنند ،و مشکالتى كه سر راه مستضعفین است
از میان بردارند ...این نمونه باید به یک سطح وسیعترى ،در تمام قشرهاى انسانهاى
تاریخ ،تحقق پیدا كند به اسم «حزب مستضعفین» ،كه همان «حزب اللَّه» است (امام
خمینی ،1831 ،ج .)211 :1

ایشان در ادامه ضمن پذیرش اصل تشکل و تحزب ،تصریح مینماید كه طرح حزب مستضعفین
هیچ گاه محدودكنندة فعالیت دیگر احزاب نبوده و همچنین به این معنی نیست كه دیگر احزاب و
تشکلهای صحیح موجود اجازة فعالیت نداشته باشند .حتی عالوهبر تشکلها و احزاب موجود در ایران،
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یک حزب را تأیید مینمایند نیز برطرف میكند و همة احزاب دارای ایدة صحیح در سرتاسر مناطق،
اجازة فعالیت مییابند.
و این نکته را باید تذكر بدهم كه ما كه گفتیم حزبى به نام «حزب مستضعفین» در همة
دنیا ،معنایش این نبود كه حزبهاى صحیحى كه در ایران هست نباشد .حزبهاى
منطقهاى علىحده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است .اگر
انشاء اللَّه مسلمین موفق بشوند و یک همچو حزبى كه «حزب مستضعفین» است ،براى
همة جاها یک همچو حزبى را تأسیس كنند ،بسیار بهموقع است؛ لکن [به] معناى این
نیست كه در محل و در منطقهها حزب نباشد .خیر ،در منطقهها احزاب هستند و آزاد
هم هستند (امام خمینی ،1831 ،ج .)881 :1

مطلوبیت حزب اشاره نمودند كه این می تواند تأییدی بر پذیرش اصل و اساس این پدیده باشد .ایشان
مطرح می كنند كه خوب است ما هم حزب داشته باشیم ،اما احزاب پس از متشکل شدن به سبب تفکر
غلطی كه بر آن استوار و بنیان شدهاند رویه دشمنی با یکدیگر را پیش میگیرند ،درحالیكه اساس
حزب در غرب بر پایة تفکر صحیح بوده و هیچگاه تخاصمی با یکدیگر ندارند.
در مجلس انگلستان حزب كارگر داریم و حزب مثلًا كذا؛ خوب ما هم خوب است
داشته باشیم! اما آنها یک جور دیگر فکر مىكنند ،اینهایى كه از آنها اخذ مىكنند
یک جور دیگرى فکر مىكنند .این ها وقتى كه با هم دو حزب تشکیل دادند ،دو
جبهة مخالف و دو جبهة دشمن تشکیل مىدهند! این دشمن اوست ،او هم دشمن
اوست(امام خمینی ،1831 ،ج .)233 :4

ایشان در جایی با اشاره به گونهای دیگر از تشکلهای سیاسی یعنی نهضت ،حركت جمعی خود را
نهضتِ توأم با وحدت و انسجام نامیده است كه بهطور ضمنی میتوان به پذیرش اساس و اصل
تشکلهای سیاسی در گفتمان امام(س) دست یافت.

( س)

امام(س)چندی پیش از ورود به ایران ،یعنی در تاریخ سوم دی ماه  1843طی ارائه یک سخنرانی به
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حزبهای مناطق مختلف نیز می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند .همچنین این شبهه كه ایشان تنها فقط
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در راه كه ما بودیم ،این نهضتى كه داشتیم در اول راه ،این وحدت و این انسجام زیاد
بود ،محکم بود .یعنى اصل فکر اینکه «كى دشمن من است» هم نبود تو كار .همه یک
نظر بود .اگر هم یک فکرى بود خیلى در اقلیت بود .یک انسجامى بین ملت حاصل
شد ،كأنّه از یک حلقوم صدا درمىآید (امام خمینی ،1831،ج.)411 :11

در گفتمان امام(س) آزادی سیاسی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و مورد ارج واقع شده است .این
آزادی سیاسی اعطا شده به تشکلهای سیاسی خود اذعانكنندة پذیرش اصل و اساس تشکلها میباشد،
چرا كه در سایه پذیرفتن اصل این پدیده است كه میتوان به آن آزادی نیز بخشید .در این باب
امام(س) این گونه بیان مینماید:
هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتى كه مصالح مردم را به خطر
نیندازند آزادند و اسالم در تمامى این شئون حد و مرز آن را تعیین كرده است (امام
خمینی ،1831 ،ج.)233 :4

با استناد به جمالت امام خمینی(س) مشخص گردید كه ایشان هیچگاه با اصل و اساس شکلگیریِ
تشکلهای سیاسی در گفتمان خود مخالف نبوده و مانع روی كار آمدن آنها نیز نمیشوند .پس اصل
تشکل و تحزب در این گفتمان امری مورد تأیید و پذیرفته شده مینماید.
 .1-3تعریف تشکلهای سیاسی
امام(س) بهطور صریح و واضح تعریف خاصی از تشکلهای سیاسی ارائه نمیدهد اما میتوان با استفاده
از سخنان ایشان ،به تعاریف ضمنی در این رابطه دست یافت .ایشان در یک مصاحبه كه از وی دربارة
متشکل بودن حركت ملت ایران ،معیارهای شایستة یک تشکیالت و لیاقت و استحقاق توانایی برای
هدایت مردم سؤال میشود ،در پاسخ حركت ملت ایران را حاكی از یک روح تشکیالتی كه دارای
هدف مشخص ،رهبری مورد اعتماد و امین ،آرمانها و شعارهای منسجم و متحد میباشند دانسته است.
[سؤال :آیا حركت كنونى ایران متشکل است و داراى یک تشکیالت مىباشد؟ شما چه معیارهایى
را براى شایسته بودن یک تشکیالت مقرر مىفرمایید؟ چه معیارهایى را مقرر مىنمایید كه نشاندهندة

181
باشد؟]
امام(س)الف) در بدترین شرایط اختناق و خفقان كه بر ایران حاكم است ،عملکرد
نهضت ملت ایران نشانة وجود یک روح تشکیالتى است كه توانسته است جنبش را
به مرحلة كنونى برساند و به موازات نزدیک شدن جنبش به مرحلة پیروزى نهایى ،فرم
تشکیالت قطعىتر و اعالم خواهد شد .ب) برخوردارى از یک رهبرى صد در صد
مورد اعتماد و امین ،داشتن شعارها و آرمانهایى كه كاملًا تجسمدهندة خواستههاى
عموم مردم باشد ،از معیارهاى ضرورى و اولیه است ،و آن شعارها در مرحلة كنونى،
عبارت است از سرنگونى سلطنت پهلوى و برچیده شدن نظام شاهنشاهى و استقرار
حکومت اسالمى .ج) نداشتن سوابق مشکوك و شناختن درست هویت جامعة ایرانى
عمل ،قدرت رهبرى و ادارة امور و استقامت در مبارزه براى عقیده ،شرایط اساسى
براى هدایت مردم است(امام خمینی ،1831 ،ج.)484 :4

تعاریفی كه از این عبارات به دست داده میشود بدین ترتیب خواهد بود:
در گفتمان

امام(س)

تشکل سیاسی عبارت است از اجماع و گردهمایی مردمی كه عالوهبر

برخورداری از یک رهبری صد در صد مورد اعتماد و امین ،دارای شعارها ،آرمانها و اهدافی هستند
كه در راستای نیازها و خواستهای عموم مردم در حركت میباشند و از دوام و ثبات نیز برخوردارند.
با استفاده از همین بیانات امام(س) در تعریفی دیگر از تشکلهای سیاسی میتوان این گونه بیان كرد؛
تشکل های سیاسی عبارت از اجتماع گروهی از مردم با اهداف مشترك سیاسی كه عالوهبر نداشتن
سوابق مشکوك و شناخت درست از هویت جامعه ،دارای آرمانهای اساسی در ابعاد مادی و معنوی،
تقوی و صداقت و درستی عمل ،قدرت رهبری و ادارة امور ،استقامت و مبارزه در راه عقیده و همچنین
دارای شرایط اساسی برای هدایت عموم مردم نیز میباشند.

( س)

و آرمانهاى اساسى آنها در ابعاد مادى و معنوى ،تقوى و صداقت و درستى در

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

شایستگى و لیاقت گروه یا گروههایى باشد كه پس از پیروزى ،هدایت مردم مىتواند به عهدة آنها
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امام(س) طی یک سخنرانی در میان دانشجوبان ،خیزش مردم برای پیروزی را توأم با برنامه ،هدف و
وحدت حداكثری می داند كه پس از پیروزی بر سلطنت ،مکلف به حفظ آن هستیم.
برنامه قلیل المدت و عاجل -كه حاال ما برایش مکلف هستیم -این است كه با توجه به
اینکه ما پیروزى كه پیدا كردیم در اثر وحدت كلمه و اینکه همة اقشار با هم دست به
دست هم و با فریاد واحد و آن اینکه ما این سلطنت كثیف را نمىخواهیم و ما یک
سلطنت الهى ،یک جمهورى الهى مىخواهیم ،مىخواهیم احکام الهى در خارج
تحقق پیدا كند ،همه گفتیم جمهورى اسالمى ،باید همین معنا را حفظ كنیم (امام
خمینی ،1831،ج.)444 :3

تعریفی كه میتوان از این بیانات به دست داد بدین ترتیب خواهد بود:
تشکل های سیاسی تجمع گروه و قشرهایی از مردم است كه ضمن دارا بودن برنامه جایگزین و
اهداف مشترك ،از اتحاد حداكثری برخوردار بوده و دارای شعارهایی واحد نیز میباشند ،كه این
حركتِ خود را به مثابة یک تکلیف به شمار میآورند.
 .2-3انواع تشکلهای سیاسی در گفتمان

امام(س)

در باب انواع تشکلهای سیاسی در گفتمان امام(س) باید گفت كه نوعبندی و یا گونهشناسی تشکلهای
سیاسی در این فضا ،براساس ایدئولوژی ،ماهیت و عقاید این تشکلها تعیین و استوار میگردد.
بهعبارتی دستهبندی و نوعشناسی این تشکلها ایدة پایه بوده و نوع آن متناسب با عقیده و ایدهای كه از
خود بروز میدهند مشخص میگردد .درواقع انواع تشکلها و احزاب در این نگاه طی یک رویة
عقیدتی دستهبندی میشوند ،به این ترتیب كه امام(س) انواع تشکل و تحزب از زمان آغاز عالم هستی تا
كنون را ،به دو دستة كلی حزب الهی و حزب غیر الهی تقسیم مینماید .پرواضح است كه نگرش
امام(س) به پدیدة تشکلهای سیاسی و همچنین سایر پدیدهها ،و نوع دستهبندی كه از این پدیده ارائه
مینماید كامالً متأثر از هستیشناسی ایشان است.
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و ریشة اصل همة اعتقادات او در تمام ابعاد معرفت و اندیشه را شکل میدهد .پس همانگونه كه در
هستیشناسی اصل توحید را مالك قرار میدهد ،در سایر معارف و اندیشهها نیز اصل توحید را به عنوان
معیار برمیگزیند (جمشیدی.)141 :1811 ،
در موارد معدود و اندكی است كه ایشان از انواع تشکل و تحزب نام میبرد ،اما در همین چند
مورد ،حزب را از آغاز عالم تا به حال ،به دو گونة حزب الهی و حزب غیر الهی تقسیم مینماید .حزب
الهی حزبی است كه متعلق به اهلل بوده و در راه مستقیم الهی و بهسوی خداوند در حركت است .اما
حزب غیر الهی متعلق به غیر خدا و شیطان بوده و برخالف راه خداوند در حركت میباشد.
پس بهطوركلی میتوان تشکلهای سیاسی را در گفتمان

امام(س)

به دو نوع و گونة كلی تشکل

از اول عالم تا حال ،دو حزب بوده است :یکى حزب الهى و یکى حزب غیر الهى و
شیطانى .و آثار هر یک هم جدا بوده است و آنى كه مال اللَّه بوده ،چون مقصد،
خداى تبارك و تعالى است ،بهسوى او و در راه مستقیم است و آنکه برخالف این راه
بوده ،كه اكثریت هم با اینهاست ،حزبهاى شیطانى هستند ،از صدر عالم تا حاال،
زمان رسول اللَّه هم بوده است و در زمان خودمان هم حزب رستاخیز را دیدید كه
مقصدشان معلوم بود(امام خمینی ،1831،ج.)111 :13
امام(س)

در جای دیگر بهطور ضمنی به تقسیمبندی احزاب میپردازد و آنها را حزب اهلل و

حزبالشیطان مینامد:
میزان ،ایدة حزب است و اگر ایده چیز دیگرى باشد این حزب شیطان است ،هر
اسمى هم داشته باشد .بنابراین ،ما باید كوشش كنیم كه حزبمان را حزب اللَّه كنیم،
خودمان را جزء حزب اللَّه قرار دهیم (امام خمینی ،1831،ج.)118-114 :13

( س)

خوب و بد ،و تشکلهای مطلوب یا ایدهآل و غیرمطلوب یا منحرف دستهبندی و احصاء نمود.

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

بدین ترتیب كه توحید ،محور اصلی هستیشناسی امام(س) و بنیان جهان هستی ایشان به شمار میرود
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انواع تشکلهای مطلوب و منحرف در گفتمان امام(س) نامهای مختلفی بهخود میگیرند كه ایشان
برای تشکل های مطلوب عناوینی چون حزب اهلل ،حزب اسالم ،حزب ملت مسلمان ایران و حزب
مستضعفین ،و برای تشکلهای منحرف نیز عناوینی مانند حزب غیر الهی و حزب شیطان را برمیگزیند.
حزب الهی ،حزب غیر الهی و حزب شیطانی:
از اول عالم تا حال ،دو حزب بوده است :یکى حزب الهى و یکى حزب غیر الهى و
شیطانى(امام خمینی ،1831،ج.)111 :13

حزب اسالم ،حزب ملت مسلمان ایران؛
نهضت ملت ایران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شکسته است و بهصورت
یک حزب درآمده است و آن ،حزبِ ملت مسلمان ایران یعنى حزب اسالم و «حزب
اللَّه» است (امام خمینی ،1831 ،ج.)481 :4

حزب مستضعفین؛
روز قدس یک روز اسالمى است ،و یک بسیج عمومى اسالمى بود .و من امیدوارم
كه این امر مقدمه باشد از براى یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا .و من امیدوارم
كه یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود بیاید ،و همة
مستضعفین با هم در این حزب شركت كنند(امام خمینی ،1831،ج.)211 :1

 .3-3مختصات و ویژگیهای تشکلهای سیاسی مطلوب و منحرف
پیش از هر چیزی باید به این اصل مهم در جهت شناخت خصوصیات و ویژگیهای تشکلهای سیاسی
در گفتمان امام(س) توجه نمود كه ،مهمترین معیار شناخت خصوصیات تشکلهای سیاسیِ مطلوب یا
منحرف ،ایدة آن هاست ،كه آن ایده در راستای اسالم و دستورات الهی است ،یا كه در خالف جهت
خواست الهی و یا بهعبارتی شیطانی است .پس در این فضای گفتمانی اگر معیار و میزان شناخت
صحیح تشکلهای سیاسی را ایدة آنها قرار دهیم ،بهراحتی میتوانیم به مطلوب یا غیرمطلوب بودن
آن ها پی ببریم و به سنجش مطلوب یا منحرف بودن یک تشکل سیاسی با دیدگاه های

امام(س)
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دوران.
تشکلهای سیاسی مطلوب
در گفتمان امام(س) یکی از خصوصیات و ویژگیهای مناسب و ضروری تشکلهای سیاسی مطلوب یا
ایده آل كه در جاهای گوناگون تأكید فراوانی هم بر آن میشود ،وحدت و انسجام آن است و در سایة
این ویژگی است كه دشمنیها كنار رفته و نظرات افراد جهت پویایی آن گروه یکی و منسجم میشود:
و این یک گروهى كه شما داشتید ،همه یک حزب كأنّه بودید همه حزب خدا بودید،
آن را مىخواهند از دستمان بگیرند .این وحدت را مىخواهند از دستمان بگیرند .یک
جمعیتى هرچه افرادش زیاد باشد ،اگر این جمعیت با هم منسجم نشوند ،یک نحو
وحدت داشته باشند ،هر چه وحدت زیادتر باشد ،آسیب كمتر مىشود .در راه كه ما
بودیم ،این نهضتى كه داشتیم در اول راه ،این وحدت و این انسجام زیاد بود ،محکم
بود .یعنى اصل فکر اینکه «كى دشمن من است» هم نبود تو كار .همه یک نظر بود
(امام خمینی ،1831 ،ج.)411 :11

افزونبر دارا بودن روحیة اسالمی ،خدمت كردن به مردم كشور ،مفید بودن به حال مملکت و ترمیم
نابسامانیها و خرابیها نیز از جمله ویژگیهایی است كه امام(س) آن را جزء تشکلهای سیاسی مطلوب
بهشمار میآورد.
ما مىخواهیم این گروهها همه برگردند یک گروه بشوند ،و آن گروه گروه اسالمى
كه براى این مملکت مفید باشند؛ خدمت بکنند به این كشور؛ این نابسامانیهایى كه
هست ،آن خرابهایى كه هست ،ترمیم بکنند (امام خمینی ،1831،ج.)233 :1

برخورداری ازبینش سیاسی گروههای سیاسی در گفتمان

امام(س)

ازجمله ویژگیهای مطلوب

تشکلهای سیاسی است كه میتواند آن ها را از بند گرفتارشدن در راه غلط و ناصواب برهاند .درواقع

( س)

وحدت پیدا نکند ،آسیب برمىدارند .اصلًا خودشان آسیب خودشان مىشوند ...اگر

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

بپردازیم ،و دیگر تفاوتی نمیكند كه این تشکل متعلق به دوران حیات

امام(س)

باشد یا پس از آن
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امام(س)

با ذكر یک مثال ،هدف اصلی  -كه همانا مصلحت آن كشور میباشد -احزاب موجود در

كشورهای دیگر را كه بدون هیچگونه مخالفتی با یکدیگر به خدمت كشور خود میپردازند،تبیین و
شفاف بیان میفرمایند:
هیچ وقت نخواهید دید كه دو حزب در امریکا باشد كه یکیشان یا هر دویشان
برخالف مصلحت امریکا عمل كنند .شما دیدید كه در همین چند وقت ،این مخالفتى
كه بین دو حزب در امریکا بود و مىخواستند یک دستهاى ،یک نفر را براى خودشان
رئیس جمهور كنند آن دسته هم یکى دیگر را ،بعد از آنکه آن یکى برد قضیه را و
رئیس جمهور شد ،آن حزب دیگر نیفتادند به جان او و كارشکنى كنند! تبریک
گفتند ،و بال اشکال مشغول خدمت هستند براى كشور خودشان و با وحدت كلمه
كشور خودشان را پیش مىبرند .اما در ممالکى كه توجه به مسائل ندارند و دیدهاى
سیاسى ندارند ،اینها چنانچه گروههایى درست كنند یا احزابى درست كنند ،این طور
نیست كه بعد از آنکه كاندیداى یک حزبى در یک امرى پیش برد ،دیگران بیایند
تبریک بگویند و كمک كنند او را؛ دیگران مخالفت مىكنند و كارشکنى مىكنند.
باید این ملت بیدار بشود .باید این سران و دولتمردان شمِّ سیاسى پیدا كنند (امام
خمینی ،1831 ،ج.)41 :14

امام(س) در پاسخ به این سؤال كه شما چه معیارهایی را برای یک تشکیالت شایسته مقرر میفرمایید
و همچنین چه معیارهایی را مقرر مینمایید كه نشاندهندة شایستگی و لیاقت گروهها باشد كه پس از
پیروزی ،هدایت مردم میتواند به عهدة آنها باشد ،به ویژگیهایی چون رهبر مورد اعتماد و امین،
برخورداری از شعارها و آرمانهای برآمده و منطبق با خواستههای مردم ،و همچنین نداشتن سوابق
مشکوك به منظور هدایت مردم ،شناخت صحیح از هویت جامعة ایرانی ،تقوی ،صداقت و راستی در
عمل و پایداری در راه عقیده اشاره مینماید:
برخوردارى از یک رهبرى صد در صد مورد اعتماد و امین ،داشتن شعارها و
آرمانهایى كه كاملًا تجسمدهنده خواستههاى عموم مردم باشد ،از معیارهاى ضرورى
و اولیه است؛ ...نداشتن سوابق مشکوك و شناختن درست هویت جامعه ایرانى و
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قدرت رهبرى و ادارة امور و استقامت در مبارزه براى عقیده ،شرایط اساسى براى
هدایت مردم است (امام خمینی ،1831 ،ج.)484 :4

یکی از مهمترین ویژگیها و خصوصیات تشکلهای سیاسی ایدهآل و مطلوب كه در گفتمان
امام(س) اهمیت فراوانی مییابد ،پذیرش جمهوری اسالمی و در مسیر ملت بودن آنهاست .بدین ترتیب
كه نشانة در مسیر بودن تشکلها یا انحراف آنها ،پذیرش جمهوری اسالمی بوده و كم و زیاد كردن
عنوان جمهوری اسالمی مشخصة جدا شدن از مسیر ملت است:
همه گفتیم جمهورى اسالمى ،باید همین معنا را حفظ كنیم و در خالل این معنا یک
توجه خاصى همه ملت ایران به جمعیتهایى كه در شرف تشکیل هستند ،یا تشکیل
شدند و دارند تشکیالت خودشان را بیشتر مىكنند ،یک توجهى به اینها بکنیم ببینیم
جمعیتهایى كه حاال در شرف تکوین است یا تکوین شده است و دارند تقویت
مىكنند خودشان را ،و مردم را از اطراف جذب مىكنند ،اگر اینها هم همین مطلب
را بگویند جمهورى اسالمى ،مضایقهاى نیست از اینکه اینها  ...هركدام یک
اجتماعى داشته باشند؛ ملت هم با آنها ،آنها هم با ملتند ...اینهایى كه مىگویند
جمهورى« ،اسالمى» را دنبال آن نمىگذارند -و فقط این دو كلمه ،كه من از اول
فریاد زدم كه ما همین دو كلمه را مىخواهیم« :جمهورى اسالمى» -اگر دیدید یک
كلمهاى اضافه شد ،بدانید مسیرشان با شما مختلف است (امام خمینی ،1831 ،ج: 3
.)444-443

( س)

كه اینها مسیرشان مسیر ملت است یا مسیرشان با ملت فرق دارد ...اگر این

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

آرمانهاى اساسى آنها در ابعاد مادى و معنوى ،تقوى و صداقت و درستى در عمل،
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تشکلهای سیاسی منحرف
امام(س) از جمله ویژگیها و خصوصیات احزاب و تشکیالت سیاسی منحرف را در مواردی چون مضر
بودن به حال مملکت ،طرحریزی شده و دستنشاندگی توسط اجانب میداند و در این باب معتقد
است:
من گمان مىكنم كه از اول كه احزاب پیدا شده است در امثال ایران ،این یک طرحى
بوده است از خارج .آنها احزاب دارند ،آن مملکتهاى دیگر ،لکن احزابى كه آنها
دارند فرمش یک جور دیگر است .این طور نیست كه یک كارى بکنند كه براى
كشورشان مضر باشد (امام خمینی ،1831 ،ج.)411 :11

از دیگر ویژگیهای تشکلهای سیاسی منحرف در گفتمان امام(س) را میتوان به مواردی چون قرار
گرفتن در مقابل نهضت و اسالم اشاره نمود:
گروههاى مختلف؛ دستجات مختلف؛ احزاب مختلف؛ هر كسى یک طرفى یک
گروهى درست كرد؛ بسیاریشان در مقابل نهضت و در مقابل اسالم ،و بسیاریش هم
اسم این را نمىبرند ،لکن واقعش همین طور است(امام خمینی ،1831 ،ج)813 :1

از دیگر ویژگیها و خصوصیات گروههای سیاسی منحرف و نامطلوب در گفتمان امام(س) این است
كه جهت تضعیف یکدیگر دست به هر كاری میزنند و تالش میكنند كه كشور اسالمی تضعیف
شود ،و این موارد تأسفبار ناشی از عدم تعهد اسالمی و دید سیاسی این تشکلهاست .حتی

امام(س)

معتقد است كه اگر تعهد اسالمی در میان گروهها جریان ندارد ،حداقل با دید سیاسی عمل نمایند:
یکى یک طرف بایستد با دار و دسته خودش؛ و یکى یک طرف بایستد با دار و دسته
خودش؛ و كوشش كنند در تضعیف یکدیگر و كوشش كنند در تضعیف كشور
اسالمى .اینها براى این است كه تعهد اسالمى نیست ،و دید سیاسى هم نیست .شماها
اگر مُسْلم هستید ،به احکام اسالم عمل كنید .و اگر خداى نخواسته تعهد اسالمى را
قبول ندارید ،با دید سیاسى مسائل را حل كنید .این كارها كه انجام مىگیرد و این
قلمها و این قدمها و این گفتارها از سیاست به دور است؛ با یک دید غیرسیاسى و
غیراسالمى است(امام خمینی ،1831،ج.)41 :14
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منحرف در گفتمان امام(س) برشمرد .بهعبارتی سرسپردگی گروهها به اجانب در این گفتمان یکی از
قبیحترین ویژگیهایی است كه می تواند عنوان منحرف بودن را به آنان بدهد ،چرا كه اولین پیامد این
سرسپردگی ،خیانت به مردم است:
حاال ما از این جمعیتى كه با صورتهاى مختلف افتادهاند توى مردم ،نمىگذارند شما
كارتان را انجام بدهید ،ما از اینها مىپرسیم ،كه خوب ،ما مىخواهیم براى ضعفا،
براى آنهایى كه خانه ندارند ،براى آنهایى كه نمىتوانند خانه تهیه كنند ،براى این
زاغهنشینهاى اطراف تهران -كه وضعشان این طورى است -مىخواهیم خانه درست
كنیم؛ آقایان هم مىخواهید كه كمک كنید و یک طورى آن قدرى كه بتوانید
تخفیف بدهید و كمک بکنید ...خوب ،اگر براى ملت مىخواهید كار بکنید ،ما داریم
اربابانشان -از مملکت ما كوتاه شده ،مىخواهند كه دست آنها را باز بکنند (امام
خمینی ،1831،ج)818 :3

از دیگر ویژگیهایی كه جمعیتها و گروههای سیاسی منحرف در گفتمان امام(س)فقدان تعهد به
دین ،اسالم وجمهوری اسالمی است:
اگر این جمعیتهایى كه حاال در شرف تکوین است یا تکوین شده است و دارند
تقویت مىكنند خودشان را ،و مردم را از اطراف جذب مىكنند ،اگر اینها هم همین
مطلب را بگویند جمهورى اسالمى ،مضایقهاى نیست از اینکه اینها  ...هر كدام یک
اجتماعى داشته باشند؛ ملت هم با آنها ،آنها هم با ملتند .اما اگر دیدید كه در
حرفهایشان از خدا خبرى نیست ،از اسالم هم خبرى نیست ،هیچ به جمهورى اسالم
فکر نمىكنند ،هیچ دمى نمىزنند از جمهورى اسالمى ،از آنکه ملت همه با هم رأى
دادند به اتفاق كلمه كه ما جمهورى اسالمى مىخواهیم ،اگر شما دیدید كه این
جمعیتهایى كه اآلن مشغول فعالیت هستند ،جمهورى كه مىگویند ،یا «جمهورى»

( س)

كار مىكنیم؛ بیایید شما هم كمک بکنید .اینها خائنند آقا! اینها دستشان -دست

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

خیانت به مملکت و عمالِ اغیار و بیگانکان بودن را باید از دیگر خصائص یک تشکل سیاسی
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مىگویند یا «جمهورى دمکراتیک» مىگویند یا «جمهورى دمکراتیک اسالمى» ،اگر
اینها جمهورى گفتند ،این همان معنایى است كه دشمنهاى ما مىخواهند،
دشمنهاى ما از جمهورى نمىترسند ،از اسالم مىترسند .از جمهورى صدمه ندیدند،
از اسالم صدمه دیدند (امام خمینی ،1831،ج.)444-443 :3

برای شناخت گروهها میبایست به عملکرد آنها دقت نمود .حال اگر اینها غائله و اغتشاش به پا
كنند میتوان آنها را جزء تشکلهای منحرف به حساب آورد ،زیرا در گفتمان امام(س)به راه انداختن
غائله از خصوصیات تشکلهای منحرف محسوب میشود:
از اول تا حاال غائله بپا كردند ،این گروههاى مخالفى كه هركدام یک اسمى براى
خودشان درست كردهاند هى غائله بپا كردند كه نگذارند شما آن مسیرى را كه باید،
بروید ،آن صراط مستقیمى را كه باید ،بروید ،آن چیزى را كه خداى تبارك و تعالى
پیش پاى شما گذاشته است ،باید ،بروید؛ نگذارند این كار بشود (امام خمینی،1831،
ج.)434 :12

مخالفت با مصالح مملکت و مصلحت ملت نیز از دیگر ویژگیهای تشکلها و احزاب سیاسی است
كه منحرف بودن آنان را مورد تأیید قرار می دهد.
همه مردم آزادند مگر حزبى كه مخالف با مصلحت مملکت باشد (امام خمینی،1831،
ج.)421 :4

همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آنکه مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن
صورت از فعالیت آنها جلوگیرى مىشود(صحیفه امام ،1831،ج.)441 :4

موارد متعدد دیگری هستند كه همگی از ویژگیها و خصوصیات منحرف بودن تشکلها و
گروههای سیاسی در گفتمان امام(س) میباشند كه به دلیل گسترده بودن مبحث فقط به ذكر اهمّ آنها از
زبان شیوای امام(س) اكتفا می نماییم.
توطئه علیه مملکت:
در مملکت ما هم وقتى كه این فتح بزرگ به دست شما زنها و مردهاى محترم انجام
گرفت ،همه چیز را آزاد گذاشتند :تبلیغات را آزاد گذاشتند ،مکتبها را آزاد
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اظهار وجود كردند! حتى كمونیستهایى كه فاسد و مفسدند اظهار وجود كردند.
لکن بعد از آنکه ما احساس بکنیم كه اینها اظهار وجودشان فقط براى تبلیغ نیست،
فقط براى این نیست كه مىخواهند مکتب خودشان را عرضه كنند ،بلکه مسئله ،مسئله
توطئه است (امام خمینی ،1831،ج.)211-211 :1

مخالفت با اسالم:
ما اآلن گرفتار یک مشت اشخاص مختلف السلیقه و مختلف العقیدهاى كه همه در این
معنا كه نخواهند این مملکت به سر و سامان برسد شریکاند .در عقاید مختلفاند،
بعض گروههاشان با بعض گروههاى دیگر دشمن هم هستند ،لکن در یک چیز
موافق اند ،و آن اینکه مخالفت با اسالم! مخالفت با آن چیزى كه همة ملت ما به آن

متزلزل كردن جمهوری اسالمی:
اینک باز تفالههاى رژیم خونخوار سابق درصددند كه با كمک و همکارى
گروهکهاى واپسزده و قلمداران غرب و شرقزده ،تجدید حیات كنند و با قلمهاى
به ظاهر خلقى و زبانهاى فریبنده ،در خارج و داخل ،جمهورى اسالمى را متزلزل
كنند و در جهان ،جمهورى ما را رژیمى ظالمانه و بدتر از رژیم پهلوى معرفى كنند و
افکار عمومى را مشوش و به ابرقدرتها مشروعیت دخالت در امور كشور دهند (امام
خمینی ،ج)http://www.jamaran.ir/fa/26001831/8/14،14،

مخالفت با قانون اساسی:
چند هفتهاى كه مسئلة قانون اساسى در پیش آمده است ،و مخالفین اسالم و مخالفین
شما خوف این را دارند كه قانون اساسى طورى تنظیم بشود و تصویب بشود كه دست
آنها براى همیشه كوتاه بشود ...این شلوغیهایى كه اآلن در كردستان هست ،در
خوزستان هست ،و این اختالفاتى كه در همه جاهاى مملکت هست ،و این توطئههایى
كه براى ایجاد یک خالف ،براى هیاهو بپا كردن هست ،معلوم نیست كه مِن باب

( س)

رأى دادند ،در این اینها موافقاند (امام خمینی ،1831،ج.)411 :11

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

گذاشتند بهطورىکه در این چند ماه تقریباً حدود دویست تا شاید گروههاى مختلف
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اتفاق همین طور شده باشد .این یک نقشهاى است از آنهایى كه مىخواهند قانون
اساسى اسالمى نباشد(امام خمینی ،1831 ،ج.)111 :1

نقض قانون:
«بعضى از احزاب سیاسى» یا قانون اساسى را نگاه نکردهاند و به خودشان زحمت
ندادند كه قانون اساسى را نگاه كنند و روى آن مقاصد فاسدى كه دارند ،شروع
كردند حرف مىزنند .و یا دیدهاند و عمداً مىخواهند خالف بگویند .اصل
بیستوششم از قانون اساسى موجود ،این قانون اساسى ما ،احزاب و جمعیتها و
انجمنهاى سیاسى و انجمنهاى اسالمى ،اقلیتهاى مذهبى آزادند .و شرط این است
كه توطئه نکرده باشند براى اینکه مملکت ما را ،ملیت ما را ،جمهورى اسالمى ما را
نقض كنند .این متن قانون اساسى است .لکن گرفتارى كه ما از این ،بعضى از این
احزاب سیاسى ،بعضى از اینها كه منحرفاند...شروع كردند كارشکنى( ...امام
خمینی ،1831 ،ج.)143-143 :11

مخالفت با روحانیون در مسیر ملت:
ببینید چه جمعیتهایى هستند كه روحانیین را مىخواهند كنار بگذارند؛ همان طورى
كه در صدر مشروطه روحانى كار را كرد و اینها زدند و كشتند ،ترور كردند .همان
نقشه است .آن وقت ترور كردند سید عبد اللَّه بهبهانى را ،كشتند مرحوم نورى را و
مسیر ملت را از آن راهى كه بود برگرداندند به یک مسیر دیگر ،همان نقشه اآلن
هست كه مطهرى را مىكشند؛ فردا هم شاید من و پس فردا هم یکى دیگر را (امام
خمینی ،1831 ،ج.)441 :3

اهانت به مراجع:
شاید از همین منافقین و از همین منحرفین باشند كه نسبت به بعض مراجع اهانت
مىكنند و این خودش مبدأ یک اختالفى مىشود با اسم اینکه من با فالن مرجع یا
فالن شخص دوستم .با این اسم ،مىخواهند یک روحانى بزرگ را اهانت كنند و این
مبدأ بشود كه دودستگى پیدا بشود در كشور .و این از امور مهمى است كه باید
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هر جا كه هستند ،ائمه جمعه -خصوصاً -احساس این معنا را كردند كه مىخواهند
اینها یک كار اختالفانگیز و فتنهانگیز ایجاد كنند ،خودشان جلویش را بگیرند
(صحیفه امام ،1831 ،ج.)831 :14

فعالیت علیه انقالب:
این گروههاى مختلفى كه مثل قارچ از زمین جوشیدند و آمدند و از اطراف
كشورهاى دیگرى كه متفرق در آنجا بودند و منتظر فرصت بودند ،حاال آمدند به
ایران و مىخواهند نگذارند این انقالب تحقق پیدا بکند.
این یک خطرى است از براى انقالب ما .نه به آن معنا كه اینها عُرضه این را داشته
باشند كه یک كار مثبتى بکنند و این انقالب را برگردانند ،لکن به آن معنا كه ایجاد

سوء استفاده از آزادی:
ما مىخواستیم و آقایان مىخواستند كه بعد از انقالب هم خیلى با مالیمت رفتار كنند،
آزاد كردند ،مرزها را باز گذاشتند ،آزاد كردند همه را ،قلمها را آزاد كردند ،گفتارها
را آزاد كردند ،احزاب را آزاد كردند ،به خیال اینکه اینها یک مردمى هستند كه
الاقل اگر مسلمان نیستند؛ آدم هستند ...نمىتوانند بگویند كه شما آزادى ندادید .ما
آزادى دادیم ،سوء استفاده شد و دیگر آزادى نخواهیم داد .آزادى به آن معنا كه
این ها بخواهند ،خرابکارى بکنند این آزادى نخواهد داده شد .آزادى در حدودى كه
قوانین اقتضا مىكرد؛ در حدودى كه اسالم به ما اجازه مىدهد .اسالم اجازه نمىدهد
كه ما آزاد بگذاریم كه هر كس هر غلطى بخواهد بکند؛ هر توطئهاى مىخواهد بکند؛
هر كارى مىخواهد بکند كه بکشد به خاك و خون (امام خمینی ،1831،ج.)213 :1

سوء استفاده از جوانان:
این گروههایى كه معاألسف عدهاى از جوانان ما و بچههاى عزیزى را كه اینها باید
براى میهن خودشان و اسالم خودشان عمل كنند بازى مىدهند و بر ضد این انقالب

( س)

زحمت بکنند (امام خمینی ،1831،ج.)443 :12

تشکلهای سياسي در گفتمان سياسي امام خميني

جلوگیرى بشود .آقایان در هر جا یک همچو چیزى دیدند و همین طور آقایان بالد
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اسالمى ،كه دست قدرتها را از این كشور قطع كرده است ،بسیج مىكنند و در
خیابانها مىآورند و در مقابل ملت مىخواهند بایستند در اشتباهاند (امام
خمینی ،1831،ج.)418 :14

قدرتطلبی و طرفداری از ابرقدرتها:
تأثر دیگر اینکه این گروههاى منحرف و این اشخاصى كه طرفدار ابرقدرتها هستند
و مىخواهند همان وضع سابق را پیش بیاورند یا درصدد قدرتطلبى هستند (امام
خمینی ،1831،ج.)441 :18

قیام مسلحانه:
شما اآلن مىبینید كه بعض احزابى كه انحرافى هستند و ما آنها را جزء مسلمین هم
حساب نمىكنیم ،مع ذلک ،چون بناى قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهاى سیاسى
دارند ،هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد (امام خمینی ،1831،ج.)848 :14

مواردی كه ارائه گردید از مهمترین ویژگیهای تشکلها و گروههای سیاسی منحرف بود كه با
توجه به شفافیت در كالم امام(س) ،به وضوح میتوان به خصوصیات انحرافی این گروهها پی برد و چون
دامنة بینش و دید سیاسی امام(س) به دوران پس از ایشان نیز مربوط میشود و صرفاً محدود به همان
دوران نیست ،میتوان تشکل ها و احزاب سیاسی كنونی را نیز به محک و سنجش این خصوصیات و
ویژگیها سپرد.

نتیجه
گفتمان سیاسی امام(س) با محوریت ،مركزیت و بر پایة اسالم بنا میگردد و در این فضا ،موضوع تحزب
و تشکل سیاسی قابل ترسیم و سنجش است.اگر بخواهیم تعریفی از تشکلهای سیاسی در گفتمان
امام(س)

ارائه بدهیم ،میتوان گفت:تشکل سیاسی عبارت است از اجماع و گردهمایی مردمی كه

عالوه بر برخورداری از یک رهبری صد در صد مورد اعتماد و امین ،دارای شعارها ،آرمانها و اهدافی
هستند كه در راستای نیازها و خواستهای عموم مردم در حركت میباشند و از دوام و ثبات نیز
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مشترك سیاسی كه عالوهبر نداشتن سوابق مشکوك و شناخت درست از هویت جامعه ،دارای
آرمان های اساسی در ابعاد مادی و معنوی ،تقوی و صداقت و درستی عمل ،قدرت رهبری و اداره امور،
استقامت و مبارزه در راه عقیده و همچنین دارای شرایط اساسی برای هدایت عموم مردم نیز می باشند.
پذیرش یا عدم پذیرش تشکلهای سیاسی در گفتمان

امام(س)

مسئلة دیگری است كه در این

پژوهش مورد بررسی و واكاوی قرار گرفت كه با استناد به جمالت متعدد

امام(س)

میتوان ادعای

پذیرش و تأیید تشکلهای سیاسی را در گفتمان و اندیشة ایشان به اثبات رساند .اما مركزیت و توجه
اصلی مربوط به تشکلهای سیاسی در گفتمان امام(س) بر روی ماهیت ،روشهای عمل ،و ایدهها و افکار
و گرایشهای آنها است ،به گونهای كه پذیرش و تأیید یا رد و به حاشیهرانی تشکلهای سیاسی به
درمورد گونهشناسی انواع تشکلهای سیاسی در گفتمان

امام(س)

باید گفت كه گونهشناسی

تشکلهای سیاسی در این فضا ،براساس ایدئولوژی و عقاید و گرایشات این تشکلها استوار و معین
میگردد .بهعبارتی دستهبندی و نوعشناسی این تشکلها هم ایدة پایه است و هم به روشهای عمل و
گرایشات آنها بستگی دارد.برمبنای ایده و عقیدة حضرت امام(س) انواع تشکل و تحزب از زمان آغاز
عالم هستی تا كنون را به دو دستة كلی حزب الهی و حزب غیر الهی تقسیم مینماید .حزب الهی حزبی
است كه متعلق به اهلل بوده و در راه مستقیم الهی و بهسوی خداوند در حركت است .اما حزب غیر الهی
متعلق به غیر خدا و شیطان بوده و برخالف راه خداوند در حركت میباشد .درواقع انواع تشکلهای
مطلوب و منحرف در گفتمان

امام(س)

نامهای مختلفی به خود میگیرند كه ایشان برای تشکلهای

مطلوب عناوینی چون حزب اهلل ،حزب اسالم ،حزب ملت مسلمان ایران و حزب مستضعفین ،و برای
تشکل های منحرف نیز عناوینی مانند حزب غیرالهی و حزب شیطان را برمیگزیند .بهطور خالصه
ازجمله ویژگیهای تشکلهای سیاسی مطلوب عبارتاند از:

( س)

ماهیت و ایدة آنها و روشها و گرایشات آنها مربوط می شود.
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وحدت و انسجام تشکلهای سیاسی ،خدمت به مردم كشور ،مفید بودن به حال مملکت ،ترمیم
نابسامانیها و خرابیها ،برادری ،بینش سیاسی ،نداشتن سوابق مشکوك ،شناخت صحیح از هویت
جامعه ایرانی ،تقوی ،صداقت و راستی در عمل و پایداری در راه عقیده و ...میباشد.
ویژگیهای تشکلهای سیاسی منحرف نیز عبارتاند از:
مضر بودن به حال مملکت ،دست نشاندة اجانب ،قرار گرفتن در مقابل نهضت و اسالم ،شکل گیری
برخالف تعلیمات اسالمی ،تضعیف كشور اسالمی ،عدم تعهد اسالمی ،انجام هر اقدامی جهت تضعیف
یکدیگر ،خیانت به مملکت وعمال اغیار و بیگانکان بودن ،سلب آرامش و خیانت به ملت ،متزلزل
كردن جمهوری اسالمی ،توطئه علیه مملکت ،مخالفت با قانون اساسی و. ...
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