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The purpose of this study is to investigate the role of Imam
Khomeini's political ethics in the efficiency of the Islamic Republic of
Iran. Using descriptive-analytical method, political ethics from Imam
Khomeini's point of view and its efficiency in resolving and
controlling crises, institution building, country building and holy
defense management have been studied. The findings show that Imam
Khomeini considered the systematic, organized, sincere and loving
presence of the people as the main and key factor of efficiency and
overcoming crises. The efficiency he considers has three layers of
insight, inclination and action; The government and the people will
pave the way for success and efficiency by using the available
facilities and doing things responsibly and responsibly.
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هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخالق سیاسیی امیا خ ینیی در کارآمیدی ج هیرری
اسالمی ایران است .با استفاده از روش ترصیفی ی تحلیلی ،اخالق سیاسیی از منظیر امیا
مدیریت دفاع مقدس مررد بررسی قرار رفتهاست .یافتهها نشان میدهد که امیا خ ینیی
حضرر نظا مند ،سازماندهی شده ،مخلصانه و عاشیقانه میرد را عامیل اصیلی و کلییدی
کارآمدی و ذر از بحرانها میدانست .کارآمدی مدنظر ایشان سه الیة بینشی ،رایشیی و
کنشی دارد؛ دولت و مرد با استفاده از امکانیا

مرجیرد و انمیا مسیورالنه و متعهدانیة

کارها ،زمینهساز مرفقیت و کارآمدی خراهند شد.

کلیدواژهها :امام خمینی ،اخالق سیاسی ،کارآمدی ،دفاع مقدس ،کنش سیاسی.
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خ ینی و کارآمدی آن در حلوفصل و مهار بحرانها ،ساخت نهادها ،سیازند ی کشیرر و
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دهه شصت ،پرچالشترین دهة جمهوری اسالمی ایران بود کهه توانتهت بها اقتهدار از آن
عبور کند .درعینحال در تدوین و تبیین آن ،بهطور بایتتهای عمل نشهدهاسهت ازایهنرو،
متئلة مقاله حاضر ،بررسی«نقش اخهالق سیاسهی امهام خمینهی در کارآمهدی جمههوری
اسالمی ایران در بحرانهای دهة اول نظام جمهوری اسالمی (از  04بهمن ماه  0351تها
خرداد ماه  )0331است ».شاید نتوان سخنی یا نوشتهای از امام بههدسهت آورد کهه در آن
آموزهای اخالقی نباشد ،البته در این قتمت باید اخالق را از ضلع سیاسی آن نگریتت .در
ادامه ،با تبیین اخالق سیاسی از منظر امام ،به کارآمدی آن در حهل و مههار بحهرانهها و
ساخت نهادها (بینا ،)0310 ،سازندگی کشور و مدیریت دفاع مقدس پرداختهه خواههد شهد.
روشن است که بعد از شناخت آن تجربه ،لزوم تکرار آن ضروری است.
نکتة قابل تأکید آن است که دیدگاه امام خمینی محدود به ذهن یا کاغذ نبوده ،بلکه با
بدست گرفتن رهبری انقالب این دیدگاه منشها عمهل و انظبهاج اجتمهاعی شهده اسهت.
بهعنوان نمونه ،جنگ هشت ساله تحمیلی نبردی بود که درآن دفاع ،مجاهدت و فداکاری
مثال زدنی از سوی رزمندگان به نمایش گذاشته شد .همچنین فعالیتهای جهاد سازندگی
در ایران ،زمینه همگرایی و انجام فعالیت های جهادی از سوی مردم روستاها شهد .اولهین
سطر پیام امام خمینی در تأسیس جهاد سازندگی در سهال  51ایهن جملهه اسهت« :مها در
مشکالت باید متوسل بشویم به ملت» (خمینی ،0311 ،ج ،1 .ص 0.)011 .نکته کلیدی نهفتهه
در تأکید حضرت امام بر حضور مردم این است که مردم همدالنه ،متهئوالنه و فداکارانهه،
دست به اقدامی عقالنی و اخالقی میزنند که به نفع دیگران است و ظاهراً خودشان هیچ
نفع مادی شخصی از سازندگی در روستاها نمیبرند .این نگرش ،در مقابل نظریة انتخهاب
عمومی که از شعور عادی و عقل متعارف سرچشمه میگیرد ،قرار دارد (الوانی ،0311 ،صص.
.)01-5
 .0فعالیتهای موفقیتآمیز جهاد سازندگی ازجمله موضوعاتی است که در مقاالت و رسالههای دانشگاهی خهارج از کشهور بهه
آن پرداخته شدهاست .از جمله موضوع رساله دکتری در یکی از دانشگاههای آمریکا با عنوان «تاریخ سازمانی جههاد سهازندگی
ایران :از ابتدا تا نهادینهسازی ( »)4100-0111میباشد که توسط اریک سندر لهوب در  4103در دانشهگاه پرینتهتون واقهع در
ایالت نیوجرسی آمریکا دفاع شدهاست .برای دسترسی به متن رساله ر.ک:
https://dataspace.princeton.edu/jspui/bitstream/88435/dsp019w032313q/1/Lob_princ
eton_0181D_10736.pdf
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نظریات گوناگونی دربارة کارآمدی ارائه شدهاست که ازآن جمله مهیتهوان بهه نظریهة
توفی ه  ،نظریههة نظههاموار ،نظریههة رضههایت ،نظریههة نتههبت و نظریههة استصههال اشههاره
داشت (زهیری ،0311 ،ص 434 .رضوانی ،0312 ،صهص .)011-015 .هرچنهد دربهارة کارآمهدی
کارها و پژوهشهای متعددی انجام شدهاست ،اما باید اذعان داشت که هنوز در ابتدای این
متیر قرار داریم.
یکی از اولین آثار در حوزه کارآمدی حکومت مباحثی در مشروعیت و کارآمدی اسهت.
این کتاب با عنوان الحکومه :دراسات فی مشروعیتها و فاعلیتها (الریجانی ،)4110 ،به عربی
هم ترجمه شدهاست .تقریباً همة تحقیقاتی که پس از این کتاب به رشته تحریر درآمدهاند،
از این اثر استفاده کرده و به آن ارجاع دادهاند .اثر دیگر تجربه کارآمدی حکومهت والیهی
است .این کتاب ضمن برشمردن نظریههای کارآمدی ،دیدگاه خود را بها عنهوان «نظریهة
تکلیف» ارائه کردهاست (ذوعلهم ،0315 ،ص .)044 .کتهاب درآمهدی بهر کارآمهدی در نظهام
سیاسی اسالم نیز ضمن پرداختن به مفهوم نظری و عملهی کارآمهدی و کهارایی در نظهام
سیاسی اسالمی و شاخصههای آن ،راهکارهایی درخصوص افزایش کارآمدی نظهام فعلهی
جمهوری اسالمی نیز پیشنهاد دادهاست (اخوان کاظمی ،0313،ص .)03 .در مقاله «کارآمهدی
حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره» که قرابت بیشتری با بحث ما
دارد ،نویتنده با پرهیز از تقتیمبندیهای رایج و نظریهها ،با اسهتفاده از روش اسهتقرائی،
بیتت مؤلفة کارآمدی حکومت اسالمی را از سخنان امام استحصا نمودهاست.
برخی از کتابهای لغت در تبیین مفهوم کارآمد نوشتهاند« :آنکه کارها را به نیکهویی
انجام دهد ،آنکه کار داند( ».دهخدا 4103 ،اخوان کاظمی ،0313 ،ص )40.طب ایهن تعریهف،
نیکدانتتن و نیک بهکاربتتن در دل این لغت جا دارد .در این پهژوهش ،همهین معنها از
کارآمدی در لغت موردنظر است .در تعریف اصطالحی کارآمدی از دیدگاه انتهانشناسهانة
امام خمینی که مبتنی بر دستگاه حکمت متعالیه است ،استفاده کردهایم که نقش چارچوب
نظری تحقی حاضر را نیز ایفا میکند.
امام خمینی معتقد اسهت کهه انتهان سهه الیهه وجهودی عقهل ،قله و جتهم دارد
( ،0311ص .)313 .این سه الیه ،ضمن ارتباطی تشکیکی بها ههم ،بهر روی یکهدیگر تهأثیر
متقابل نیز دارند .عقل مرکز اعتقادات و بینش ،قل مرکز عواطف و گرایش و جتم مرکز
رفتار و کنش انتان است .مطاب اندیشة حکمت متعالیه ،جهان هتهتی نیهز از سهه الیهة
درهم تنیدة دنیا ،برزخ و آخرت تشکیل شدهاست .بنابراین بین مرات عوالم هتتی و عوالم
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وجودی انتان تناس و ارتباج وجود دارد .بر همین مبنای انتانشناسانه و هتتیشناسانه،
کارآمدی هم متشکل از سه الیة عقلی ه بینشی ،اخالقی ه گرایشهی و رفتهاری ه کنشهی
است .تکیه بر هریک از این اضالع ،نوع خاصی از کارآمدی را ایجاد میکند  .امام خمینی
این سه را با هم و کامالً درهم تنیده میبیند .کارآمدی هریک از این اضالع ،در کارآمدی
دیگری (مثبت یا منفی) کامالً تأثیرگذار است .انتان سه الیة وجودی دارد ،پس نیازههای
انتان هم سه الیه هتتند حال اگر «چیزی» آن نیازها را تأمین کرد ،آن «چیز» کارآمهد
است و اگر آن نیازها را تأمین نکرد ،ناکارآمد است.
مدعای مقاله این است که امام خمینی با فعال کردن همة ابعهاد وجهودی مهردم و بها
توجه به آیة «یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتاب» (جمعه ،)4،یعنی اصهال اندیشهههها و انگیهزههها،
توانتت همبتتگی و انتجام مبتنی بر فضائل الهی را در جامعه ایجاد کند ،بهگونهای کهه
مردم ،کشور و نظام سیاسی آن را از خود بدانند و مشکل دولت را هم مشکل خود و برای
رفع آن بحران با تمام توان تالش کنند .تحریمهای اقتصادی و نظامی ،تحریم انتخابهات
توسط برخی از گروهها ،ترور نخبگان فکری و سیاسی ،ایجاد جنگههای داخلهی ،کودتها،
تبدیل دانشگاهها به اتاق جنگ ،مشکالت انتقال قدرت و سرانجام حمله صهدام بهه ایهران
ازجمله بحرانهایی بود که امام خمینی با دست مردم و با اتکا به خداوند توانتهت آنهها را
1
مهار و یا حل کند و با اقتدار از کنار آنها عبور نماید.
جتتجوهای نگارنده نشان میدهد که امام خمینی یکبار از واژة «کارآمدی» استفاده
کردهاست .ایشان با توجه به سابقه حزب کهنهکار توده ،در تجلیهل از نیروههای تهازهکهار
خداجوی اطالعاتی ایران ،که توانتته بودند اعضای این حزب را دسهتگیر کننهد ،مطهالبی
نوشتند و ضمن کارآمد دانتتن نیروها ،از عملکرد آنان به اعجاز تعبیر کردند ،اعجازی کهه
باعث شگفتی سازمانهای مطر اطالعاتی و جاسوسی جههان شهدهاسهت (خمینهی،0311 ،
ج ،01.ص .)240 .از نظر امام خمینهی ایهن یهک نمونهة برجتهتة کارآمهدی نظهام سیاسهی
جمهوری اسالمی است که جوانانی با کمی عِدّه ،عُهدّه و تجربهه در یهک کهارزار پیچیهدة
اطالعاتی ،تشکیالتی و امنیتی توفی یافتند اعضای کارکشته و باتجربة یک حهزب را بهه
دام بیندازند ایشان این کارآمدی میدانی را ،که ناظر به الیه کنشی کارآمدی است ،بهه دو
 .0لوسین پای شش بحران را برشمردهاست :بحران هویت ،مشروعیت ،نفوذ ،مشارکت ،ادغام و توزیع (ر.ک :اخوان
کاظمی ،0313 ،ص.)10 .
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الیه دیگر کارآمدی یعنی الیههای بینشی و گرایشی پیوند میزند و آن را موفقیتی میداند
که با هدایت خداوند متعال و عنایت ویژة ولی خدا (عج) ،توسهط افهرادی عاشه راه خهدا
انجام شدهاست.
توجه به چند نکته در اینجا ضروری است:
 -0اگر همین کار بدون انگیزة الهی صورت میگرفت ،امام خمینی از آن به «اعجهاز»
تعبیر نمیکرد و آن را کارآمد و اثربخش نمیدانتت« :فرق است بین سرباز گمنهام کهه
قدرتهاى مادى دنیا به آن فخر م فروشند و بین سربازان گمنام کهه پهروردة اسهالم و
مکت توحید است ،که انگیزه آنان تحصیل قدرت و اکثراً ستمکارى است و انگیهزه اینهان
خدا و طل ح است( ».خمینی ،0311 ،ج ،01.ص)240 .
 -4ایههن موفقیههت بههه هههدایت الهههی و عنایههات حضههرت ولههی عصههر (عههج) کت ه
شدهاست (خمینی ،0311 ،ج ،01.ص.)244.
 -3امام خمینی کار این جوانان دلباختة خدا را فداکاری و مصداق یک امر اخالقی میداند.
 -2از نظر امام خمینی «خل عبارت از حالت است در نفس که انتهان را دعهوت بهه
عمل م کند( ».خمینی ،0311 ،ص )501.روشن است که پدیدارنمودن خل در انتان امهری
ارادی و اختیاری است و نه اجباری .بهطور مثال ،وقتی خلقی همچون سخاوت در جامعهه
نهادینه شود ،طمع ،حرص ،اختالس ،ربا ،دزدی ،تکدیگری ،اصالت دادن به ثروت و  ...در
آن جامعه مشاهده نخواهد شد .ایشان دراینباره مینویتد« :سربازان گمنهام مها در تمهام
جبههها و پشت جبههها که ش و روز و جوان و هتت خود را براى اسالم و مکت اله
فدا م کنند و نام و نشان نم خواهند و ندارند ،چهبتا که بهسهب ضهرورت تشهکیالت ،
همتران و مادران و نزدیکان آنان ندانند که اینان چه حماسهها م آفرینند و چه ارزشهها
براى انقالب خل م کنند( ».خمینی ،0311 ،ج ،01.ص )240 .این سخن نشان از آن دارد که
ایمان به خدا و نداشتن خل وخوی شهرتطلبی ،ضمن افزودن بر کارآمدی نیروهای سپاه
اسالم ،سب شدهاست که امور محرمانه و اسرار کاری را بهخهوبی حفهک کننهد از سهوی
دیگر ،بهخوبی نشاندهندة ابعاد سیاسی اخالق است.
 -5اینکه جوانانی مؤمن ،تازهکار و با سن کم ،توانتتهاند حزبی کهنهکار و پیچیهده را
طوری به دام بیندازند که حیرت سازمانهای اطالعاتی جههان را برانگیهزد ،از نظهر امهام
کارآمدی بهشمار میآید.
 -3چنانکه روشن است در این تحلیل امام ،الیههای بههم مرتبط کارآمدی محتوس
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است .به هدایت الهی در الیة اول ،با فداکاری جوانهان در الیهة دوم ،بها عنایهت حضهرت
حجت (عج) در الیة اول ،مورد تأیید و بلکه شهگفتی کارشناسهان جههان در الیهة سهوم،
جوانانی با امکاناتی اندک بر پیرانی باتجربه ،با امکانات و تشکیالت پیچیده در الیة سهوم
موف شدهاند بنابراین براساس چارچوب نظری بحث ،همه نتبتها درست است.
 -1حضور جوانان فداکار و مؤمن به تنهایی مهم است ،چون جوانان بهعنوان مظههر و
منشأ کارآمدی از متن مردم برخاستهاند.
 -1با توجه به آنچه گفته شد ،درصدد آنیم تا این تعریف از کارآمدی را بها اسهتفاده از
نظریة سیتتمی تبیین نماییم .براساس این نظریه ،باید تعادل میان ورودیها و خروجیها
را سنجید؟ درصورت برقراری نتبت مناس بین ورودیها و خروجهیهها و تهأمین تعهادل
سیتتم ،میتوان این مجموعه را کارآمد دانتت (لکزایی ،0311 ،ص.)010 .
با توجه به این بحث ،انجام کار متئوالنه و متعهدانه و براساس اخهالص و فهداکاری،
موج موفقیت و حفک نظام سیاسی و تأمین رضایت رهبر ،دولت و مردم شده کهه نشهانة
سیتتم کارآمد است .البته کار ارزشمند و عبادت از منظر امهام خمینهی در مهواقعی صهرفاً
تالش و کوشش است (امام خمینی ،0311 ،ج ،03 .ص .)420 .گاهی نیز شکتهت کهامالً نفهی
شده است« :کت که رابطه با خدا دارد ،شکتت ندارد شکتت مال کت است که آمالش
دنیا باشد ... .تو متصل به خداوندى خدا شکتت نم خورد :وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أنْهتُمُ
األعْلَوْنَ إنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (آل عمهران( )031 ،خمینهی ،0311 ،ج ،0.ص .)001 .البتهه ایهن بهه
معنای نفی تشکیالت و تالش کور و مهم نبودن کت پیروزی ظاهری نیتت چهرا کهه
امام خمینی از قدرت نهاد ،تشکیالت ،سازمان و سازماندهی غافل نبودهاست .ایشان کهار
بدون برنامه و سازماندهی را غلط میداند ،زیرا سرانجام به شکتت میانجامد (امام خمینی،
 ،0311ج ،3.ص .)313 .در ادامه ،با بهرهگیری از روش داللت ،که در دانهش منطه (خواجهه
نصیرالدین طوسی ،0331 ،ص )1 .و اصول فقه (عراقی0330 ،ق ،ج ،0.ص )14 .ارائهه شهدهاسهت،
بحث را پی میگیریم .جتتجوهای نگارنده حاکی از آن است که موضوع این مقاله بهرای
اولین بار مطر شدهاست.
 -2کارآمدی در عرصة بینش سیاسی
 )1-2مشروعیت
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این الیه از کارآمدی ناظر به نیازهای اعتقادی انتان است و بها تهأمین مشهروعیت نظهام
سیاسی ،به کارآمدی آن مدد میرساند .براین مبنا ،تمامی نظامهای سیاسی غیرالهی فاقهد

این نوع مشروعیت هتتند و جائر و غاص بهشمار میآیند .به تعبیهر امهام خمینهی «ایهن
اصل به ما م آموزد که انتان تنها دربرابر ذات اقدس حه بایهد تتهلیم باشهد و از ههیچ
انتان نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد و بنهابراین ههیچ انتهان
هم ح ندارد انتانهاى دیگر را به تتلیم دربرابر خود مجبور کنهد( ».خمینهی ،0311 ،ج،5.
صص 311 .ه  )311اطاعت از خدا و درنتیجه نظهام سیاسهی الههی ،کارآمهدی ایهن الیهه را
تأمین مینماید.
 )2-2خودباوری

 -3کارآمدی در عرصة گرایش سیاسی

نقش اخالق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسالمی ایران

یکی دیگر از مؤلفههای مهم الیة بینشی کارآمدی کهه امهام خمینهی بهر آن تأکیهد دارد،
خودباوری است .اگر باور انتان این باشد که میتواند ،این خود اسباب کارآمدی را فهراهم
میآورد .به تعبیر امام خمینی ،اساس همة شکتهتهها و پیهروزیهها از خهود آدم شهروع
م شود .انتان اساس پیروزى و شکتت است .باور انتان اساس تمام امهور اسهت ،حهال
آنکه ابرقدرتها با تبلیغات دامنهدار ،بهدنبال این بودند که به کشورهای ضعیف بباوراننهد
ناتواناند و هیچ کار مدیریتی و صنعتی را نمیتوانند انجام بدهند (خمینهی ،0311 ،ج ،02.ص.
 .)313بر این مبنا ،خودباوری و اعتماد به نفس ،یکی از ارکان مههم کارآمهدی را تشهکیل
میدهد اگر یک دولت یا ملت به خودباوری و اعتماد به نفس برسد ،میتواند در دیگهران
هم این خودباوری را شکوفا کند و باعث کارآمدی و پیشرفت کشور شود .اما اگر بههجهای
خودباوری و دمیدن رو آن به دیگران ،چشم به دیگران دوخت و منتظر کمهک مانهد ،در
آیندة نزدیک دچار فروپاشی خواهد شد .لذا حضرت امام با خوشبینی ،اف تازهای مقابهل
چشم دولت و ملت میگشاید و با نوید پیروزی و موفقیت به آنها میگوید« :مطمئن باشید
که در دراز مدت شما همه کار م توانید بکنید ... .با شجاعت وارد بشوید و کار خودتهان را
انجام بدهید( ».خمینی ،0311 ،ج ،03.ص )12 .و «خالصه مطل  ،ما باید بفهمیم که همه چیز
هتتیم و از هیچکس کم نداریم( ».خمینی ،0311 ،ج ،05.ص)301 .

این الیه از کارآمدی مبتنی بر نیازهای عاطفی انتان است تأمین این نیاز ،به کارآمهدی
نظام سیاسی مدد میرساند .از آنجا که محور مقالة فوق ،اخالق سیاسی است ،این مبحث
به تفصیل ارائه خواهد شد.
 )1-3محبت

قل  ،کانون محبت و نفرت است .از منظر امام خمینی ،متهئوالن بها اقهداماتشهان بایهد 771
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محبت مردم را بهدست بیاورند و نباید کاری کنند که باعث ترس شوند و درنتیجهه مهورد
نفرت مردم قرار گیرند .وقتی مهردم بترسهند ،از حکومهت حمایهت نمهیکننهد و ایهن بهه
ناکارآمدی آن حکومت میانجامد .در نقطه مقابل ،اگر مدیران مورد توجه و محبهت مهردم
قرار بگیرند ،مردم از آنها پشتیبانی و حمایت مهیکننهد ،آنوقهت چنهین حکهومتی دچهار
ناکارآمدی نمیشود .امام خمینی میفرماید« :کارى نکنید که مردم از شهما بترسهند .شهما
کارى بکنید که مردم به شما متوجه بشوند .شما کارى بکنید کهه مهردم محبهت بهه شهما
بکنند پشتیبان شما باشند .اگر مردم پشتیبان یک حکومت باشند ،ایهن حکومهت سهقوج
ندارد( ».خمینی ،0311 ،ج ،1.ص)314 .
اما داستان همینجا خاتمه نمییابد .امام خمینی به تأثیر بینش بر گهرایش ههم اشهاره
میکنند که عش به خداوند متعال ،عش به تمامی انتانها و بلکه تمهامی موجهودات را
درپی دارد .هنگام که کتی چیزی یا کتی را دوست داشهته باشهد ،بهه آثهار و متعلقهات
محبوب هم محبت پیدا م کند و از عالقه به ش  ،عالقه و گرایش بهه آثهار شه  ،کهه
صورت تنزل ح به ش است ،تولید م شود (خمینی ،0310 ،ج ،4.ص.)021 .
امام محبت انبیا به انتانها را ناشی از همین نگاه و عش آن بزرگهواران بهه خداونهد
متعال میداند و تصریح میکند« :انبیا و مرسلین به واسطه ادراک کامل خود ،همان عش
و محبت شدیدى که به حضرت ح دارند ،نتبت به آثار و متعلقات او هم دارند والّا معقول
نیتت پیامبرى هزاران زحمت را متحمل گردد به این امید که کت را ههدایت کهرده و از
ضاللت برهاند .از اینجاست که حقیقتاً حضرت خاتم ،ما را بیشتر از خودمان دوسهت دارد
از غایهت محبهت بهه وى از
لذا اگر کت قبول هدایت نم کرد ،حضرت رسول اکرم
اینکه او در ضاللت مانده ،نفس مبارکش ضی و دلش م سوخت« .فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْتَهکَ
عَلَ آثَارِهِمْ إنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ أسَفاً» (کهف )3 ،چرا که بیش از همه ،کمال مبدأ را
ادراک م کرده و درنتیجه بیش از همه به او محبت داشتهاست و نیز بهه متعلقهات و آثهار
محبوب که ظل اوست ،عش زیادترى داشته است( ».خمینی ،0310 ،ج ،4.ص)021.
بنابراین به اعتقاد امام خمینی ،دولت ،یعنی نظام حاکم و نه فقط قوه مجریه ،که قدرت
را در دست دارد و رئیس دولت ه رهبر نظام ه و سایر کارکنهان و مهدیران دولهت ،عاشه
مردم هتتند و درعین قدرت با محبت با مردم برخورد میکنند نه با خشونت .چون محبت
ه و به تعبیر امام فطرت ه کیمیایی است که به تعبیر الک «بتیار قویتر از علقهه خهونی،
افراد بشر را بههم پیوند میزند( ».فاستر ،0311 ،ج ،4.ص)111 .

از نگاه عارفانة امام خمینی ،اگر کتی نگاهش به موجودات و مخصوصاً انتانها از سر
مهر ،رحمهت و محبهت نباشهد ،کناکارآمهد محتهوب مهیشهود و ناشهی از کوتهاهبینهی و
کوتاهنظری آن شخص و بلکه مکت  ،دولت ،حکومت و جهانبینی اوسهت (خمینهی،0311 ،
ج ،03.ص .)401 .ازاینرو ،امام خمینی برخالف اگوست کنت که با تفکیک قدرت و محبهت
میگوید« :قدرت باید به نیرومندترین افراد و نه با محبتترین آنهها تعله داشهته باشهد»
(فاستر ،0311 ،ج ،4.ص ، )111 .میهان قهدرت ،محبهت و حقیقهت پیونهد و همبتهتگی کامهل
برقرار میکند.
 )2-3رضایت

 )3-3تواضع

موطن تواضع و کبر دل انتان است .دوست داشتن مردم و تالش بهرای کته رضهایت
آنان بدون تواضع نتبت به مردم ،نقصان دارد به همین جهت از منظر امام خمینهی ،بهین
قدرت و تواضع نوعی وزنکشی وجود دارد .به این معنا که هرچه قدرت و اقتدار کارگزار و
یا نظام سیاسی افزایش مییابد ،باید بر تواضع او هم افزوده شود ،بهگونهای کهه مهردم در
عمل این افزایش تواضع را ببینند ،نه آنکه در حرف فقط ادعای تواضع داشته باشد ،زیهرا
هر قوهاى پایگاه مل پیدا م کند ،پایگاه مل او را حفک م کند (خمینی ،0311 ،ج ،1.صهص.
 500ه .)504
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مرکز رضایت و نارضایتی دل انتان است از درون محبت ،رضایت متولد میشهود .جله
رضایت مردم با دست محبت ،باعث کارآمدی و حفهک نظهام سیاسهی و نارضهایتی سهب
ناکارآمدی و ازدست رفتن قدرت نظام سیاسی حاکم خواهد شد .از منظر امام خمینی ،مردم
زود راض م شوند و یک نوازش از یک نفر صاح منص براى مردم کاف است که تها
مدتها اینها دلشان از او راض باشد (خمینی ،0311 ،ج ،1.ص .)504 .امهام خمینهی معتقهد
است که اگر رژیم پهلوی ،نیمی از قدرتش را صرف کت رضایت مردم میکهرد ،سهقوج
نمیکرد (خمینی ،0311 ،ج ،1.ص .)504.بنابراین تالش برای کت رضایت قلبی مردم باعث
کارآمدی نظام و درنتیجه حفک نظام سیاسی میشود که راهکار آن ،داشتن اخالق اسالمی
است.

 )4-3استقامت

استقامت و نترسیدن از غربت و تنهایی از دیگر اسباب مهم کارآمدی است .بهرایناسهاس
یک دولت و ملت متکی به خدا ،از تنهایی و غربت و کمبود امکانات ههراس بهه خهود راه
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نمیدهد ،بلکه با ثبات قدم و توکل بر خدا بهسوی هدف خود حرکت میکند« :إِنَّ الَّذینَ
قالوا رَبُّنا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموُا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَالئِكَةُ اال تَخافُوا وَ ال تَحزَنوُا وَ أَبْشِروُا بِالْجَنَّةِ الَّت
کُنْتُمْ توعَدوُنَ (فصلت( »)31 ،خمینهی ،0311 ،ج ،0.ص .)051 .الگهوی کارآمهدی امهام خمینهی
است (خمینی ،0311 ،ج ،01.صص 52 .ه .)55
حضرت رسولاهلل
 )5-3زهد
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زهد یعنی به دنیا دل نبتهتن ،نهه کهار نکهردن و از دنیها اسهتفاده نکهردن .زههد یکهی از
کلیدواژههای طالیی اخالق سیاسی بهشمار میآید چون تا زمانی که مبارز ،اسیر و دربنهد
خواستهها و تمایالت خود و دیگران باشد ،هرچه قدرت او فزونی یابد ،ناکارآمدی و فتاد او
بیشتر میشود .زهد در اخالق سیاسی امام خمینی به این معناست که قدرت با رو و جان
صاح قدرت پیوند عاشقانه برقرار نکند و حال دل کارگزار و مدیر سیاسی قبهل و بعهد از
زندگی مقتدرانه یکتان باشد .امام خمینی در این زمینه ،شهید رجایی را مثالی میداند که
روحیة ایشان ،از زمانی که دستفروشهی مهیکهرد تها زمهانی کهه وزیهر ،نختهتوزیهر و
رئیسجمهور شد ،تغییر نکرد .شهید رجایی دربرابر جلوة قهدرت ضهعف نشهان نهداد و بهه
اسارت قدرت درنیامد ،بلکه با توان روحی باال ،قدرت را به اسارت خهویش درآورد (خمینهی،
 ،0311ج ،41.ص .)042 .بههراین مبنهها ،زهههد یکههی از عوامههل مهههم کارآمههدی در عرصههه
گرایشهای سیاسی است که جایگزین ندارد.
 -4کارآمدی در عرصه کنش سیاسی
 )1-4عمل به تکلیف

عمل به تکلیف در این بعد از کارآمدی نقش محوری دارد .هرچند به نظر مهیرسهد فههم
عجوالنهای از عمل به تکلیف وجود دارد و آن اینکه همیشه و در همهه حهال ،عمهل بهه
تکلیف مهم است و نتیجه اصالً اهمیتی ندارد .حال آنکه براساس دیهدگاه امهام خمینهی،
گاهی الزم است که براساس نتیجه ،اقدام صورت بگیرد و گاه نیز ،نتیجهه فهرع بهر اقهدام
است و صرفنظر از نتیجه باید وارد وادی اقدام شد گرچه امکان رسیدن به نتیجة دلخواه
نیز وجود دارد ،اما امر مهم ،همان اقدام و عمل به تکلیف است .حضرت امهام درخصهوص
این تفکیک گفتهاند:
یک قتم از متائل این طور است که انتان باید مالحظه کند در این عمله کهه مه کنهد،
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نتیجه حاصل م شود یا نم شود  ...اگر مطمئن شد که به آن مقصد م رسد اقدام م کند،
اگر مطمئن نشد اقدام نم کند( .خمینی ،0311 ،ج ،5.ص)01 .

 )2-4وضع قوانین

امام خمینی با برشمردن نتایج سیاسی و اجتمهاعی اعتقهاد بهه توحیهد در کارآمهدی نظهام
سیاسی اسالم ،یکی از موارد آن را وضع قوانین معرفی میکند .مطاب این دیهدگاه ،ههیچ
فردى ح ندارد برای انتان و یا جامعهای و ملته قهانون وضهع کنهد ،چهرا کهه درک و
شناخت او بتیار ناقص است سعادت و کمال انتان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین
الهه اسههت کههه توسههط انبیهها بههه بشههر ابههال شههدهاسههت (خمینههی ،0311 ،ج ،5.ص311 .هه
 .)311برایناساس کارآمدی در قانون الهی است و ناکارآمهدی در قهانون غیرالههی ،چهون
شناخت غیرخدا از انتان ،یک شناخت ناکارآمد و ناقص است.
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یک قتم از متائل هم هتت که انتان از طرف خدا تکلیف دارد ،کهه اصهل مطله
همان تکلیف است ،البته ممکن است به نتایج برسد یا نرسد .در این متائل که انتهان
تکلیف دارد اقدام کند ،علم به حصول نتیجه الزم نیتت و الزم اسهت کهه ههدف انتهان
دنبال این باشد که به آن تکلیف عمل کند (خمینی ،0311 ،ج ،5.ص .)01 .امام خمینهی قیهام
امام حتین را بر همین مبنا تحلیل میکند که حضرت سیدالشهدا تکلیف داشتهاند که
قیام کنند ،اگرچه علم داشتند که به نتیجه ،یعنی پیروزی ظاهری ،نمیرسند (خمینی،0311 ،
ج ،5.ص.)01 .
برایناساس ،کارآمدی در تکلیف دو بعد دارد در مواقعی کارآمدی و رسیدن بهه نقطهه
مطلوب موضوعیت دارد ،درصورت اطمینان به نرسیدن نتیجه ،نباید نیروی مادی ،معنوی و
انتانی مصروف آن شود درواقع اینجا تکلیف این است که چهون بهه نتیجهه نمهیرسهیم،
اقدامی انجام نشود .در بعد دیگر کارآمدی ،یک شخص یها یهک نههاد بهدون اطمینهان از
رسیدن به نتیجه باید دست به اقدام بزند قیام امهام حتهین و واقعهة عاشهورا در ایهن
دستهبندی قرار میگیرد .در اینجا کارآمدی یعنی اقهدام ،حتهی اگهر پیهروزی زودهنگهام و
ظاهری هم حاصل نشود یعنی تکلیف آن است که باید ،صرفنظر از نتیجه ،اقدام کنهیم.
اعتقاد به خداوند متعال پشتوانة هر دو بعد کارآمدی است .در هر دو بعد باید تمام تهدابیر و
دیدگاههای تخصصی کارشناسان را بهکار گرفت ،چرا کهه توکهل ،تکلیهف و تهدبیر بهاهم
قابل جمعاند.

 )3-4کسب قدرت سیاسی

برای اجرا و تحق احکام اسالم باید تالش نمود تا قدرت را بههدسهت گرفهت و «از ایهن
جهت است که مبهارزات اجتمهاع مها علیهه قهدرتههاى اسهتبدادى و اسهتعمارى آغهاز
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م شود( ».خمینی ،0311 ،ج ،5.صص311 .ه  .)311روشن است که کت قدرت بر کارآمدی و
استحکام نظام سیاسی میافزاید و نظام سیاسی را در حل و مهار بحرانها کمک میکنهد
لذا به دسهتور امهام خمینهی «بایهد هتهتهههاى مقاومهت را در تمهام جههان بهه وجهود
آورد( ».خمینی ،0311 ،ج ،40.ص)015 .
 -5روش دستیابی به کارآمدی
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زمانی نظام سیاسی و ساختارهای گوناگون آن کارآمد هتتند که ارادههای فراوان کمّهی و
کیفی در سه عرصة بینشی ،گرایشی و کنشی از آنها حمایت کنند .هرچهه میهزان ارادههها
بیشتر باشد ،کارآمدی نیز افزایش خواهد یافت .در این تلقهی ،ههم اراده و ههم کارآمهدی
تشکیکی درنظر گرفته شدهاند .دیدگاه امام خمینی در همینباره قابل تحلیهل اسهت .امهام
خمینی تصریح نمودهاند که دولت بدون پشتیبان مردم نمه توانهد کهاری انجهام بدههد و
دولت اگر میخواهد و تصمیم و اراده آن را دارد که به همة مردم خدمت کند ،بایهد همهه
مردم را در صحنه نگه دارد (خمینهی ،0311 ،ج ،01.ص .)32 .اکنون پرسش مهم این است که
دولت چگونه میتواند همه مردم را در صحنه نگه دارد؟ امام خمینی پاسخ را در قال یک
مثال اقتصادی توضیح و تعمیم میدهند که «تجارت هم همینجهور اسهت .صهنعت ههم
همینجور است( ».خمینی ،0311 ،ج ،01.ص )35 .ایشان معتقد است بعد از انقالب اسالمی و
با تأسیس نظام اسالمی و اسالمیسازی ،دولت باید الگهویی را دنبهال کنهد کهه برخهی از
اصول آن را میتوان اینگونه برشمرد:
 -0اصل بنیادین این است که بازار را (مردم را) در کارها شریک کنید و از برنامههتهان
کنار نگذارید.
 -4انجام کارهای که مردم نم توانند انجام بدهند ،وظیفه دولت است.
 -3دولت کارهای را که هم خودش میتواند انجام دهد و هم مردم ،اجازه بدهد مردم
انجام دهند و نباید در انحصار دولت باشد.
 -2اگر دولت سد راه مردم شود این کار خالف شهرع ،خهالف آزادی مهردم ،خهالف
اخالق ،مردود و محکوم است.
 -5وظیفه دولت نظارت و مدیریت است و درنتیجه نباید دولت دخالت کند همچنین
نباید دولت همة کارها را خودش انجام بدهد ،بهتعبیر دیگر دولت معمهار اسهت نهه کهارگر
و نه بنّا.

 -3مالک نظارت دولت درنظر گرفتن مصالح اسالم و جمهورى اسالم و جلوگیری
از انحراف است تا بهطور مثال ،بازار از کاالهای لوکس پر نشود.
 -1اولویت ،خدمت به قشر محروم و متتضعف جامعه است که انقالب بهر دوش آنهها
بودهاست (خمینی ،0311 ،ج ،01.ص.)35 .
آنگاه امام خمینی ضمن مثال دیگری میفرماید :اگر به این فرمول عمل نکنید ،موف
نخواهید شد و کارآمدی نخواهید داشت (خمینهی ،0311 ،ج ،01.ص .)35 .بنهابراین کارآمهدی
وقتی چهره نشان میدهد که مردم با اتکال به خدا و وحدت کلمه در صحنه باشند .در این
بخش از نوشتار ،اجماال این دیدگاه نظری امام را بر عملکرد ایشهان در دههه اول انقهالب
تطبی خواهیم داد.
 -6تطبیق دیدگاه کارآمدی امام خمینی بر دفاع مقدس

 )1-6دفاع مقدس و تبدیل تهدید به فرصت

هرچند جنگ برای یک ملت تهدید است ،اما امام خمینی این تهدید را به فرصهت تبهدیل
کرد که یکی از اضالع کارآمدی است در همهین زمینهه اولویهت ،اسهتفاده از فرصهتهها
است (استفاده از اقبال مردم به اسالم در تعیین جمهوری اسهالمی بههعنهوان نهوع نظهام
سیاسی کشور) .سپس اگر کشور با تهدید مواجه شد ،اولویهت ،تبهدیل تهدیهد بهه فرصهت
است .در برخی مواقع ،راهی برای تبدیل تهدید به فرصت وجود نهدارد گهاهی نیهز بهرای
تبدیل تهدید به فرصت دو راه پیشِروست :راه اول از بین بردن و ریشهکن کهردن تهدیهد
است (تالش امام در بیدارساختن مردم عراق و سهرنگونی صهدام بها انقهالب ،دسهتور بهه
خودکفایی در تمامی زمینهها برای ریشهکن کردن تهدید تحریمها) اگر این امهر نشهدنی
است ،راه دوم کاهش میزان ختارت و تخری است.
به تعبیر امام خمینی ،این شر (یعنی جنگ) ،که بهحته واقهع خیهر اسهت ،خیهرات و
برکاتی برای ما داشته کاست  ،ازجمله :تبیین ضرورت وجود ارتش ،شناسهاندن مجاههدین
خل  ،توانمندی دولت در نابودی گروهکهها و ضهدانقالب ،وحهدت و همبتهتگی مهردم،

نقش اخالق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسالمی ایران

از آنجاکه بارزترین حضهور سیاسهت در جنهگ جلهوه مهینمایهد و یکهی از بهزر تهرین
جنگهای جهان با حملة صدام به ایران اسالمی و در زمان مدیریت و رهبری امام خمینی
رخ داد ،مدل رهبری امام در این برهه را با توجه به دیهدگاه اخالقهی ،مردمهی و سیاسهی
ایشان در عرصة کارآمدی بررسی خواهیم کرد.
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دورکردن ختتگی و خمودی از انتان ،پی بردن دشمن به قهدرت ایهران ،بهروز شهجاعت
انتان (خمینی ،0311 ،ج ،03.صص.)451-421 .
 )2-6حضور مردم قبل از دفاع مقدس
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نظام انقالب اسالمی ایران ،یکی از نمونههایی است که کارآمهدی اندیشهه و عمهل امهام
خمینی را نشان می دهد اما این پیروزی با همراهی مردم تحق پذیرفت .بعهد از پیهروزی
انقالب ،برخالف تصور کتانی که معتقد بودند که مردم حاال باید بروند و در خانههایشهان
بنشینند ،امام خمینی صریحاً اعالم کردند که مردم باید در صحنه باشهند .لهذا در سهاختار
نظام اسالمی با هدایت امام ،مردم نقشآفرین بودند ازجمله در رأی دادن بهه اصهل نظهام
سیاسی .تا پیش از این ،درطول تاریخ ایران ،هرکس که بر اریکه قدرت تکیه زده بود ،نهام
خود یا قبیلهاش را بر نظام سیاسی کشور میگذاشت و امهام خمینهی بهرای اولهینبهار بها
سنتشکنی ،از مردم خواست که خود نام نظام سیاسی کشور خویش را برگزینند .در تدوین
قانون اساسی ،انتخاب خبرگان قانون اساسی ،رأی به قهانون اساسهی ،انتخابهات مجلهس
شورای اسالمی ،انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات مجلس خبرگهان و  ...امهام خمینهی
مردم را شریک کرد و حتی پیشنهاد تعیین صالحیت کاندیداها را نپذیرفت.
امام خمینی در پیام رادیویی تشکیل جهادسازندگی متواضعانه خطاب به مهردم چنهین
فرمودند« :ما دستمان را پیش ملت دراز م کنیم و از ملت م خهواهیم کهه همهه در ایهن
نهضت شرکت کنند و همه دست برادرى به هم بدهند و این سازندگ و جهاد سازندگ را
شروع کنند( ».خمینی ،0311 ،ج ،1.ص)011.
ایشان دربارة چگونگی حضور مردم اظهار داشتند که مأمورین دولت با مردم تشهریک
متاع کنند و تحتنظر اشخاص کارشناس کارها انجام گیرد .روحانیون هم در ایهن امهر
تشریک متاع و نظارت نمایند .سپس امام در کالمی صمیمی به همهه ملهت و ازجملهه
روستاییان میفرمایند« :پس از این که به همهشهان دعها مه کهنم و عهر ارادت ،یهک
سفارش دارم و آن اینکه توجه کنند کتان که براى سهاختن و بهراى سهازندگ و بهراى
جهاد سازندگ در دهات م آیند ،در روستاها م آیند ،توجه کنند که مبادا خداى نخواسته
در بین آنها یک اشخاص نباشد که برخالف رویّه ملت ،برخالف اسهالم ،متهائل داشهته
باشند .اگر یک همچو اشخاص دیدند ،فوراً آنها را از ده کنهار بگذارنهد و نگذارنهد در بهین
جوانهاى ما ،در بین روستاییان ما ،تبلیغات سوئ بکنند( ».خمینی ،0311 ،ج ،1.ص)011.
بنابراین مردم در سازندگی کشور نقش مهمی دارنهد همهین الگهو در امهور نظهامی و

دفاعی هم باید پیاده شود ،زیرا از نظر امام خمینی یک کشورى که بیتت میلیهون جهوان
دارد ،باید بیتت میلیون تفنگدار داشته باشد ،یک چنهین کشهوری آسهی پهذیر نخواههد
بود (خمینی ،0311 ،ج ،00.ص .)044.مراد از عبارت «همچه مملکت آسی بردار نیتت» ایهن
است که کشوری که ،در همة زمینهها و ازجمله امور نظامی ،متکی به مردم خویش است،
هیچگاه ناکارآمد نخواهد شد.
 )3-6حضور همه مردم در جنگ

امام با فراخواندن همة مردم به دفاع میفرماید:
امروز ،روزى است که تمام مردم باید از شهرهاى خود دفاع کنند و بهه شههرهاى جنهگزده
کمک نمایند .امروز ،روزى است که بر تمام ملت واج است با سربازان و پاسداران اسالم و
ایران همکارى الزم و نزدیک داشته باشند .امروز ،روزى است که عشایر عزیز و غیور مها از
مرزهاى کشورشان باید دفاع نمایند .امروز ،روزى است که ملت ما باید دست در دست سپاه
شدند ،تازه با مردم متلح و جنگجو مواجه خواهند شد که از وَجَ به وَجَ شهرشان دفاع
م نمایند .امروز ،روزى است که روحانیون مها در شههرها بایهد رو شههامت و شهجاعت و
شهادت را در کالبد مردم ما بدمند که بحمداللّه دمیده شدهاست .امروز ،روز اتحاد و یگهانگ
است و این هم از الطاف بزر و تأییدات اله است که درست بهرخالف تصهور و خواسهت
فتنهانگیزان و جنگافروزان ،همة توطئهها و جنگها ،به اتحاد و یکپهارچگ ملهت بیهدار و
زنده ما دربرابر قدرتها م انجامد ،و ان شا اللّه تعال براى همیشه فکهر تجهاوز و سهرکوب
انقالب عظیم اسالم ما را از سر این کوتهفکران و خیرهسران بیرون خواهد بهرد (خمینهی،
 ،0311ج ،03.ص.)422 .

باید توجه داشت که منظور امام خمینی صرفاً حضور امواج انتانی و بدون نظم سلتله
مراتبی و تقتیم کار در جبهه نیتت ،چون چنین سخنی متهتلزم بهینظمهی ،خودسهری،
خودمختاری ،اطاعت نکردن و درنتیجه ناکارآمدی است بلکه امام خمینی بها قبهول نظهام
سلتله مراتبی ،آن را در چارچوب اخالق سیاسی و برادری که محور فلتفه سیاسی اسالم
است ،قرار میدهد و میفرماید« :رئیس باید طوری فرمان بدهد که برادر بزر بهه بهرادر
کوچک دستور م دهد دستوری که سرشار از رحمت است .آن کتی هم که دستور خطاب
به او صهادر شهده ،بایهد اطاعهت کنهد و الّها بهرادرى نکهردهاسهت( ».خمینهی ،0311 ،ج،03.
ص )214 .بر این اساس در جامعه اسالمی ،هر کتی در جایگاه خویش ،کار خهود را انجهام

نقش اخالق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسالمی ایران

و ارتش نجی و دلیر گذاشته و به دشمنان بفهمانند که بر فهر

محهال اگهر وارد شههرى
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میدهد ،اما همه هدف و مقصد واحدی دارند.
 )4-6حضور مردم در پشت جبهه

امام خمینی توان دولت را محدود میداند و معتقد است اگر همه کارها به بخشهی از قهوه
مجریه مثل هالل احمر یا حتی تمام قوه مجریه واگذار شود ،از عهده انجام آن برنمیآید
اما اگر مردم به دولت کمک کنند ،دولت در انجام متئولیتهایش موف خواهد شد:
دولت تنها نم تواند که این جنگ را اداره کند .شما ملت هتتید که م توانید دنبال او باشید
و از پشت جبههها کمک کنید و باید بکنید .کشور خودتان است ،کشور اسالم است ،اسالم
در خطر است ،وقت این طور است همة ما باید و موظفیم که کمک کنیم به آنها هرکس به
اندازهاى که م تواند کمک بکند به آنها .آوارگان که از جنهگ آمهدهانهد در جاههاى دیگهر
زندگ م کنند ،شما بنشینید بگویید دولت همه کار را بکند ،یا هالل احمر همه کار را بکند،
نم توانند بکنند همة کارها را .کار آسان نیتت ،شما هم باید کمک بکنید همه باید کمهک
سال بیست و چهارم /شماره نود و چهارم /تابستان 7000

بکنند و ان شا اللَّه ،م کنند ،االن هم همه دارند کمک م کنند ،دلتهرد نشهوید .کهارى کهه
براى خداست دلتردى ندارد .اگر براى دنیا یک کارى بکنید ،البته وقت دیدیهد دنیها خیله
تأمین نشد دلترد م شوید ،اما کت که براى خدا کار م کند دلترد نباید بشود ،معنا نهدارد
دلتردى .هرچه زحمت زیادتر ،ارج زیادتر (امام خمینی ،0311 ،ج ،05.ص.)010.
 )5-6چگونگی حضور مردم؛ تفاوت ما و صدام

امام خمینی براساس نظریة کارآمدی خویش کهه مبتنهی بهر حضهور سهازماندهی شهده و
عاشقانه مردم در حل معضالت و مشکالت کشور بود ،با نقد نظام سیاسی جهائر صهدام و
ناکارآمد خواندن آن تصریح میکند« :فرق مابین دولت ما و بین قواى انتظام ما بها آنهها
این است که اینها از ملتند و با ملتند و ملت هم با آنهاسهت( ».خمینهی ،0311 ،ج ،03.ص.
 )305دلیلی که امام برای این سهخن خهود ذکهر مهیکنهد ،دلیلهی تجربهی اسهت .ایشهان
میفرماید« :دلیلش هم همین است که  ...سرتاسر ایران دارند کمک مه کننهد .اگهر پیهدا
کردید یک ده در عراق این جورى کمک کرده باشد بهه ایهنهها .ایهنهها بهه زور البتهه
م گیرند ،غارت م کنند ،به زور م گیرند .اما اگر پیدا کردیهد یهک دِه را در تمهام کشهور
عراق که جوانهایش ،زنهایش ،براى اینها نان بپزند و ه نم دانم ه بتهتهبنهدى کننهد!
ندارند اینها( ».خمینی ،0311 ،ج ،03.ص)305 .
 )6-6حضور مردم پس از جنگ
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تحمیلی را به مدد مردم انجام داده بود ،بازسازی کشور پس از اتمام جنگ را هم به دست
باکفایت مردم مؤمن ،انقالبی و آزادة ایران اسالمی و براساس مهدیریت و نظهارت دولهت
میسپارد و به دقت چگونگی این کار مهم را تبیین میکند:
این متئلة بازسازى است بتیار مهم است ،در بازسازى اگر بخواهد ملت سرخود کهار بکنهد،
فتاد ایجاد م شود .اگر بخواهد دولت متتقل اجرا کند ،قدرت نهدارد .بایهد مهردم همراهه
کنند و هرچه قدرت دارند براى این امر مهم به میدان بیاورند ،لکن با نظارت دولت .و راجهع
به این که کجا مقدم ،کجا مؤخر ،این باالخره صحبت پیش م آیهد و آن طهورى کهه صهال
است این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد مرک از سهران کشهور و نختهت وزیهر و
تشخیص بدهند ،تشخیص مصلحت بدهند که کجا بایهد اول باشهد ،کجها بایهد بعهد باشهد،
وضعش باید چه جور باشد .مردم خودشان داخل باشند ،لکن متتقل نباشند و دولت بایهد بهه
مردم مجال بدهد به این که در کارها داخل بشوند .و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که
بخواهند در همین مقوله هم راجع به بازسازى هم شلو کنند و فتاد ایجاد کنند ،این را باید
خیل متوجه باشند و این همان هیئت تشخیص مصلحت که مرک از سران کشهور اسهت،
آنها باید نظارت کنند در امور ،لکن مردم را هم شرکت بدهند .چنانچهه حهاال بعهد از جنهگ
است مردم باید در کارهاى تجارى آزاد باشند لکن با نظارت دولت ،که یهک وقهت ه خهداى
نخواسته ه دوباره از آن چیزهای که از خارج م آوردند و آن چیزهاى فاسدى که م آوردنهد
دوباره شروع نکنند .دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیاورند ،تجارت کنند ،لکهن نظهارت
داشته باشد که فتاد ایجاد نشود .این هم یک مطلب است که مهم است و باید خیل در آن
کدقت کرد (خمینی ،0311 ،ج ،40.ص.)003 .
نتیجه

کارآمدی از مباحث مهمی است که میتواند اصل مشروعیت نظام اسالمی را تحهتتهأثیر
قرار دهد .در دهة شصت و دوره رهبری ده ساله امام خمینی ،کشور با بیشترین چالشها و
بحرانها روبرو بود و به توفی الهی توانتت از همة آنها به سالمت عبور کند .ازاینرو ،در
مقاله حاضر نقش اخالق سیاسی امام خمینی در کارآمدی ،مهار و حل بحهرانههای دههة
اول نظام جمهوری اسالمی با استفاده از روش داللت مورد بررسی قرار گرفهت .برخهی از
نتایج تحقی عبارتند از:

نقش اخالق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسالمی ایران

با تأنّ و نقشهکش این کار مهم را انجام بدهند ممکن است دستهای در کار باشهند کهه
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 -0نیازهای سهگانة بینشی ،گرایشی و کنشی انتان مبتنی بر ابعاد بینشی ،گرایشهی و
کنشی اوست رفع نیازهای کنشی ،نیازهای ساختاری و ابزاری را پدید میآورد .کارآمهدی
نظام سیاسی منوج به برطرف نمودن این نیازها است.
 -4همانگونه که انتان ذوابعاد است ،هتتی هم دارای ابعاد ملکی ،مثالی و ملکهوتی
است .ازاینرو ،الزم است که به تناس و ارتبهاج نیازهها در حهوزهههای انتهانشناسهی و
هتتیشناسی توجه شود و کارآمدی فقط در وجه مادی و دنیوی آن متمرکز نماند.
 -3تالش صادقانه برای جل رضایت مردم و برخورد متواضعانة متئوالن با مهردم در
کنار سادهزیتتی و زندگی زاهدانه و مقاومهت متهئوالن دربرابهر مشهکالت ،تهدیهدهها و
تحریمها باعث میشود که نظام اسالمی بتواند بر قلوب مردم حکمرانهی کنهد .اگهر نظهام
سیاسی به مردم و به همة موجودات نگاه محبتآمیز نداشته باشد ،ناقص اسهت موفقیهت
یک نظام سیاسی در ایجاد رابطه مبتنی بر محبت و نه تهدید ،به بقای آن نظهام سیاسهی
منتهی خواهد شد.
 -2یکی از مهم ترین ابعاد کارآمدی ،تبهدیل تهدیهد بهه فرصهت اسهت .امهام خمینهی
توانتت حمله عراق به جمهوری اسالمی جوان را تبدیل بهه فرصهت کنهد و آن را پلههای
برای دستیافتن به اعتماد ،خودبهاوری ،خودکفهایی ،اقتهدار و درههم شکتهتن هیمنهة دو
ابرقدرت شرق و غرب قرار دهد.
 -5آنچه که دفاع مقدس را به نماد برجتتة کارآمدی جمهوری اسالمی ایران در دهة
شصت تبدیل نمود ،حضور مخلصانه و مجاهدانه مردم از یکسو و توان جذب ،آمهوزش و
سازماندهی نیروهای داوطل از سوی دیگر بودهاسهت .همچنهین حضهور مهردم در جههاد
سازندگی و در پشت جبهه و بازسازی ویرانهیههای پهس از جنهگ ،از دیگهر جلهوهههای
کارآمدی است که در دفاع مقدس خوش درخشید.
 -3آنچه در کارآمدی دهة شصت نقهش کلیهدی ایفها نمهود و همچنهان ههم بهه آن
نیازمندیم ،اخالق سیاسی است .اخالقی که بر محوریت فهداکاری ،محبهت متهئوالن بهه
مردم و اطاعت عاشقانه مردم از مدیران و متئوالن ،جل رضایت مردم توسط متئوالن و
مدیران میانی و خرد ،زهد و سادهزیتتی کارگزاران ،شجاعت و نهراسیدن از دشمن ،داشتن
روحیه شهادتطلبی ،برخورد متواضعانه با مردم در گردش باشد .اخالقی که جنود عقل در
آن بر جنود جهل سروری نماید.
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