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 (ره) بروجردی اهلل آیت و( ره) خمینی امام دیدگاه از حکومت
 

 2مالئکه حسن سید ،1نیکنام خسرو

 ضْزضب اسالهی آساد داًطگبُ سیبسی ػلَم داًطجَی 7
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 چکیده

در خصَظ حکَهت ٍ بزخَرد بب سلطبى ٍجَد  )رُ( بزٍجزدی اهلل آیت)رُ( ٍ  بب تَجِ بِ اختالف ًظزّبیی کِ هیبى اهبم خویٌی

دارد لذا در ایي هطبلؼِ لصذ دارین بِ بزرسی دیذگبُ ایي دٍ هزجغ ػبلیمذر بپزداسین. پزسص اصلی پیص رٍ تحمیك حبضز ایي 

تطکیل حکَهت چیست؟ هطبلؼِ  پیزاهَى )رُ(  یبزٍجزد اهلل آیت)رُ( ٍ  یٌیاهبم خو ذگبُیًمبط افتزاق ٍ اضتزان داست کِ 

 دّذ هیایي همبلِ ًطبى  ّبی یبفتِحبضز اس ًَع هطبلؼبت ًظزی است کِ بِ ضیَُ تَصیفی ٍ تحلیلی بِ ًگبرش درآهذُ است. 

  ایطـبى  در طَل سًذگی «ضبُ اسالم پٌبُ»ضـزایط سیبسـی رٍس ٍ تغییـز رفتبرّبی  تبغ بِبزٍجزدی ) اهلل آیتًگزش سیبسی 

اسـت؛ در دٍرٓ اٍل کِ اس ابتذای سػبهت ایطبى تب سِ سبل پیص اس هزگ ایطبى اهتـذاد دارد،   ـببـت را دًبـبل ًکـزدُرًٍــذی ث

سـلطٌت ٍاگـذار کزدُ بَد ٍ در اهـز   بـِ  حکَهـت ٍ اهـَر ػزفـی را  ٍ لبجبری  ایطـبى بـِ ضیَٓ بزخی ػلوبی دٍرٓ صفَیِ

اًجبم ًذادُ ٍ اس ضـزیؼت در همببـل کفـبر خـبرجی  ػولیاًتظبر داضـت خـالف ضـزع . ٍی اس سلطبى کزد ًویسـیبسی دخبلتی 

سـلطبى را در بزابـز  کزد هی. در ػَض بزای فمیِ در اهَر حسبیِ ٍالیت لبئل بَد ٍ سؼی  کٌـذ  ٍ اببحی هـذّببى داخلـی دفـبع

جْت تطکیل حکَهت  تز لبطغٍ  تز کنهحیذگبّی اهب اهبم خویٌی )رُ( دارای د؛ دضـوٌبى خبرجی ٍ داخلی حـوبیت کـٌذ

دارًذ. اهبم خویٌی هؼتمذ بَدًذ حکَهت هخصَظ فمیِ است ٍ ببیذ بزای تطکیل حکَهت اسالهی  فمیِ ٍالیتهبتٌی بز ًظزیِ 

 تز داضتٌذ.  گز بزٍجزدی بب تَجِ بِ ضزایط خبظ خَد دیذگبّی هسبهحِ اهلل آیتهببرسُ ًوَد. 
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