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 خمينيسياسي امام  ةهاي فلسفظرفيت

  / المصطفی العالمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی جامعةسطح چهار عبداهلل اخالقي A_akhlaqy@yahoo.com 

  omidimah@gmail.comاستاديار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  مهدي اميدي

 62/6/52پذيرش:                                    11/8/59دريافت: 

 

 چکيده
. ها را به خود معطووف نمايودانسانبسیاری تحول شگرف و عمیقی در دنیای کنونی به وجود آورد و توانست توجه  حرکت تاريخی امام خمینی

بورای اينهوه بتووان در عصور واکواوی شوود، و يخی موجود در ورای اين حرکت توار ةالزم است تا فلسف ،برای درک عمیق اين رويداد تاريخی
هوايی در ايون فلسوفه نهفتوه است که چوه ظرفیوتآن  اصلی اين مقاله ةمسئل. های آن توجه شودالزم است به ظرفیت ،کنونی از آن بهره برد

سیاسوی اموام  ةانديشوخصوو   درهای اين فلسفه سیاسی را بیان نمايیم. گرچه ظرفیت ،تبیینیاستنادی و است؟ هدف اين است که با روش 
ظرفیت آن هوی  مقالوه يوا کتوابی ويژه دربارة و بهیاسی ايشان کمتر توجه شده به فلسفة سما ، اها و مقاالت زيادی نگارش يافتهکتاب خمینی

 خوردار است.هايی در ابعاد نظری و عملی برتاکنون نگاشته نشده است. اين مقاله نشان داده که اين فلسفه سیاسی از چه ظرفیت

 .ظرفیت، امام خمینی ،یاسی: فلسفة سهاکليدواژه
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 مقدمه
و پیوروزی انقو ب اسو می ايوران، سورآ از  ظهور امام خمینی

ويژه جهوان اسو م گرديود. تحوالت بزرگی در دنیای معاصر و به

الملو  اين پیروزی معیارها و ضوابط موجود و حاکم بر روابوط بین

را برهم زد و بسیاری را به تفهر و بازشناسی دستاوردهای فهوری 

انبیوای الهوی های اديوان آسومانی و خود و تدبر در حقانیت وعده

های متعوالی اموام راحو  و تفهور واداشت. پرتو پرفورو  انديشوه

ها و خفقان فیزيهوی و ر م محدوديتفلسفی سیاسی ايشان، علی

ای دنیووای زر و زور و تزويوور، مرزهووای ايووران اسوو می را رسووانه

 درنورديد و جهان را مخاطب خويش ساخت.

در کو  از سوی ديگر، رويش سرتاسری  مقاوموت اسو می 

جهان اس م به جای مقاوموت ناسیونالیسوتی عربویر درجوا زدن 

گرد آن از رؤيای نی  تا فرات، به ماشین جنگی صهیونیزم و عقب

سمت خزيدن در الک دفاعی و کشیدن ديوارهای بتوونی و سویم 

خاردار در اطراف مناطق اشغالی فلسطین، بخشی ديگر از تأثیرات 

ای معاصر است که ريشوه در ، در دنیشگرف نهضت امام خمینی

انقوو ب اسوو می ايووران بووه رهبووری ايشووان دارد و از اعمووا  

خواهانه و گرا، آزادیخواه، معنويتهای توحیدمحور، عدالتانديشه

کوه بودون برخوورداری از گیردر چنانستیزانة ايشان ريشه میظلم

 پذير نیست.يک پشتوانة فهری امهان

هوا و مقواالت کتواب م خمینویانديشه سیاسی اماربارة گرچه د

سیاسی ايشوان  ةاما کتاب و تحقیقی که به فلسف، زيادی نگارش يافته

 ةظرفیوت فلسوفويژه در خصوو  نگاشته نشوده و بوهپرداخته باشد، 

اسوت. بودون نگرديوده سیاسی ايشان هی  مقاله و يوا کتوابی توألی  

سیاسوی اموام  ةکه محصوول فلسوف ،ترديد، حفظ نظام اس می ايران

سیاسی ايشان است و پويوا  ةاست نیازمند درک عمیق فلسف خمینی

المللی نیازمند شوناخت دییوق بین ةداشتن آن در داخ  و در عرصنگه

 سیاسی است. ةاين فلسفنظری و نیز کاربردی از ظرفیت 

هايی در اين فلسوفه ظرفیتاين است که چه حال پرسش اصلی 

هوای آزاده را بوه خوود نچنین توجه انسانسیاسی نهفته که توانسته اي

المللوی گوران بوینخواران و سلطهآنها را در برابر جهانکند و معطوف 

های ، پرسوشدر کنار اين پرسش اصلیسازد؟ وادار به خیزش و ییام 

هوای نظوری در ظرفیتفرعی ديگری مطرح استر ازجمله اينهه چه 

ند گرهی از مشوه ت وجود دارد که بتوا سیاسی امام خمینی ةفلسف

چووه  ،فهووری و نظووری انديشوومندان بگشووايد؟ و يووا در بعوود عملووی

توانود کوه موی وجوود دارديشوان سیاسوی ا ةهوايی در فلسوفظرفیت

 وادارد؟های آزاديخواه را به ییام و حرکت انسان

، در بخوش نخسوتحاضر در دو یسمت سامان يافته است:  ةمقال

هوای ظرفیتدر یسمت دوم، امام راح  و  ةنظری انديشهای ظرفیت

 يشان واکاوی شده است.سیاسی ا ةانديشکاربردی و عملی 

 

 تبيين واژگان كليدي مقاله
عمیود، ) یابلیوت ،اسوتعداد ،وسو ، گنجوايشبوه معنوای  . ظرفيت:1

تحمو  و ، (612،   11 ، ج1262)حسینی تهرانی،  یت(، طا1621

 رود.به کار مییء يک ش( 1611معین، توانايی )

دانشی است که به روش فلسفی به دنبوال درک  سياسی: ةفلسف. 2

)رضووانی،  و فهم حقوايق اموور سیاسوی و اثبوات و تبیوین آن اسوت

1689   ،69). 

، متولود اول مهور سوال اهلل موسوی خمینیسیدروح . امام خمينی:3

 ش.1628در خمین و متوفای سیزدهم خرداد ش 1681

 

 ينیسياسی امام خم هاي نظري فلسفةظرفيت
، در بعد نظری دارای یودرت تبیینوی فلسفة سیاسی امام خمینی

گذاری، تبیوین های گوناگونی همچون تبیین حق یانوندر عرصه

حقیقت هستی و پیوند آن با مشروعیت یودرت و حهوموت، ارا وة 

م ک برای مشروعیت سیاسوی، تبیوین درسوت رفتوار انسوان در 

نموايی نهايوت، تبیوین وای میدان عم  سیاسی و اجتماعی، و در 

دانش و شناخت انسان از هستی و امور سیاسی است. در ادامه بوه 

 بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

 گذاري. تبيين حق قانون1
 های اساسی در علوم سیاسی اين است که چوه کسویيهی از پرسش

ای آزاد را بوا وضو  یووانین محودود هوحق دارد رفتار و زندگی انسان

 نظر است:پرسش از چند جهت یاب  امعاناين سازد؟ 

اند. پو  بوه چوه ها همه برابر و آزاد آفريده شودهاول. انسان

دلی  فقط يک عده حوق داشوته باشوند بورای ديگوران یوانون و 

 مقررات وض  کنند؟
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جهوان  و ناز روابط آشهار و نهان انسواها دوم. آگاهی انسان

ت یووانینی کوه توان اطمینوان داشوروی، نمیمحدود است. بدين

شوود، بتوانود سوعادت دنیوا و ها وضو  میتوسط بشر برای انسان

 ها را تأمین کند.آخرت انسان

نف  بودن ذی. در نتیجه، برندها خود از یوانین نف  میانسانسوم. 

کنود کوه ها ايجاد میگذاران انسانی اين شا به را در ذهن انسانیانون

قط مناف  خوود را لحوان نمووده ف ،ممهن است آنها در تصويب یوانین

 انسانی را. ةباشند و نه سعادت و نف  ک  جامع

گوذاری آمیزی بور حقانیوت یانونهای ابهواماين سوه نهتوه سوايه

 گذاران بشری انداخته و مشروعیت آن را به چالش کشیده است.یانون

، مبدأ هستی چوون يگانوه مالوک سیاسی امام خمینی ةدر فلسف

هسوتی از آن  حوق هرگونوه تصورف مالهانوه در ،حقیقی عالم اسوت

و چون دارای شناخت و علم کام  نسبت به جمی  مخلویوات اوست، 

حق هودايت و روی، نیست. بديننف  گذاری ذیاست و خود در یانون

ها را فقوط او داراسوت. گذاری برای موجودات و از جمله انسوانیانون

د و هی  انسوانی حوق بوه انها در برابر یانون الهی مساویهمة انسان

های ديگر و اعمال یانونی  یور از یووانین الهوی را بند کشیدن انسان

 نسبت به ديگران ندارد.

گذاری را منحصر در خداوند متعوال نمووده حق یانون اين نگرش

 ةاموری کوه کو  شواکلر کنودگذاری بشری را نفی مویو حق یانون

راحو   ت. از نگاه اموامبر آن بنا شده اس انديشة سیاسی امام خمینی

است. مطابق ايون اصو ،  «توحید»اص  لمانان، عقايد مس ةهمريشة 

حقايق مطل  و یادر بر همه چیز  ةتنها ذات مقدس خداى تعالى از هم

 است. بنابراين: و مالک همه چیز

انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشـد و ا  هـي  

نكـ  اطاعـت او اطاعـت خـدا انسانى نبايد اطاعت کند، مگـر اي

هاى ديگر را بـ  تسـليم در باشد. و هي  انسانى حق ندارد انسان

 (.933، ص5ج ،6933برابر خود مجبور کند )موسوي خميني، 

ها در برابر هموديگر و مسواوی آزادى انسان»اص  امام راح  بر پاية 

را  گذاری الهویحق یانون «بودن بشر در رفتار و روابط خود با ديگران

 کند:نسبت به انسان و سرنوشت او تبیین می

گذارى براى بشر تنهـا در اختيـار خـداى ما معتقديم ک  قانون

ک  قوانين هستى و خلقت را نيـ  خداونـد همچنان؛ تعالى است

مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنهـا در 

ابـال  گرو اطاعت ا  قوانين الهى است ک  توسط انبيا ب  بشـر 

 (.933)همان، ص  شده است

 

 تبيين مشروعيت قدرت سياسی. 2
 ةمسوئلکند، استفاده می «توحید»از اص  م راح ، ديگری که امانهتة 

هوا در انسوانايشوان،  است. در نگواه «مشروعیت یدرت و حهومت»

اص  اطاعت از یوانین الهی باهم برابرند و اطاعت از یوانین الهوی بور 

و کسوی از مشوروعیت  ،واجب است ،چه حاکم و چه محهوم ،همگان

سیاسی برخوردار است که منصوب يا مأذون از جانب خداونود متعوال 

در صو  ، از خوط توحیود خوارج شوده و کسی که چنین نباشد ،باشد

 ة، جامعو«توحید»براساس اص   گیرد. ايشانطا وت و شرک یرار می

مو ک آن را ، یم نموودهانسانی را به دو خط توحیدی و طا وتی تقس

 دهند:یتا عصر  یبت امتداد م

اگر چنانچ  فقي  در کـار نباشـد، وتيـت فقيـ  در کـار نباشـد، 

طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگـر بـا 

جمهور با نصب فقيـ  نباشـد، غيرمشـرو  امر خدا نباشد، رئيس

اطاعـت  است. وقتى غيرمشرو  شد، طاغوت است؛ اطاعـت او

طــاغوت اســت؛ وارد شــدن در حــو ه او وارد شــدن در حــو ه 

رود کـ  بـ  امـر خـداى طاغوت است. طاغوت وقتى ا  بين مى

 (.006، ص62همان، ج تبارك و تعالى يك کسى نصب بشود )

 

 معيار براي شناخت حقانيت نظام سياسی  ة. ارائ3
ها ناص  توحید را حواکم بور هموة زوايوای زنودگی انسوا امام خمینی

های سیاسی را دلی  حقانیوت آنهوا، مشی جرياندانسته، الهی بودن خط

دانوود. و فاصووله داشووتن از مسوویر الهووی را دلیوو  باطوو  بووودن آنهووا می

رو، از نظر ايشان، م ک حق يا باط  بودن يک نظوام سیاسوی ازهمین

به اين است که رهبران نظام سیاسی و خط و مشی آنهوا در مسویر اهلل، 

قیم و صراط انسانیت باشد، يا در صوراط شویطان و نفو  و صراط مست

بوودن « ظو  شویطان»و يوا « ظو  اهلل»خودپرستی. به تعبیر ايشوان، 

 های سیاسی است.حاکمان سیاسی م ک حقانیت و بط ن نظام

بورای حقانیوت نظوام سیاسوی معیوار ارا وه سو، امام راح  از يک

نند. به کیردم معرفی ممبه و از سوی ديگر، مصاديق آن را  ،دهندمی

 پیوامبرويژه پیوامبران و بوه« ظو  اهلل»بارزترين مصدا  يشان، تعبیر ا

بینود و هرچوه موىسوت، پیغمبر هرچوه دارد از خدااستر زيرا  اکرم
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کننود هموانى هر حرکتى پیغمبرهوا موىست، او فانى در خداست. خدا

حواکمی کوه  است که مطابق رضاى خداست. در نگاه امام خمینوی

اينچنین تاب  الهی نباشد ظ  اهلل نخواهد بود، بلهه او بوه هور میزانوی 

از سوايه  ،کنود بوه هموان میوزانیکه از اوامر خداوند متعال تخطی م

شوده اسوت شیطان  ةبودن برای خداوند فاصله گرفته و تبدي  به ساي

 (.265،   1همان، ج)

هاى خود خیانوت تحاکمان جور و ناحق را، که به مل امام خمینی

را بوه « ظو  اهلل»داند که حتوی لفوظ مبوارک کنند، ظ  ابلی  میمی

 (.668،   2همان، جاند )همراه مقام حاکمیت براى خود  صب کرده

 

 هاي انسانی. تحليل مناسب پديده4
سرشوت سوو، : او از يک، انسان سرشت دوگانوه داردم راح از نظر اما

 ،و از سووی ديگور ،ا خود همراه داردعوارض زمینی را ب، خاکی داشته

ی: يعنو حام  امانت الهوی و دارای روح ملهووتی اسوت. پو  انسوان

، 1681اس می، ) موجودی خاکی که در او روح خداوندی جريان دارد

 ،ويی میو  دارد. در نتیجوهسو هور بخشوی از او بوهبنابراين، (. 29 

 گیوورد و بووه او هويووت دوگانووهآشوووبی در درون انسووان شووه  مووی

رين کشمهشوی تو، انسوان هموواره درگیور بزر بخشد. در نتیجهمی

های بیرونی بشر در حقیقوت، تواند تصور کند. همة جنگاست که می

همة جنايواتی  ة( و ريش25همان،  ) بازتاب همین کشمهش درون

 که در تاريخ روی داده، همان بعد زمینی و  ريزة حیوانی انسان است.

داوند متعال دو نیروی محرک یوی ، خبه اعتقاد امام خمینی

ها بوه امانوت نهواده، کوه مبتنی بر فطرت الهی در سرشت انسان

و تموام  عبارتند از: عشق به کمال مطلق، و تنفر از هر نوع نقصر

ها بدون استثنا از اين دو نهاد سرشتی برخوردارنود، هرچنود انسان

ال و خود آنها توجهی به آن نداشته باشند، و يا در تشوخیص کمو

نقص و کام  و نایص گرفتار اخت ف و يوا دچوار اشوتباه گردنود. 

انودر و های وحشى و خوونريز طالوب کمالترين انسانحتی شقی

کشى را کمال تشخیص داده و بورای بوه دسوت خونخوارى و آدم

آوردن آن، عمر خوويش را صورف کورده، از جوان خوويش مايوه 

 (.92،   6، ج1652اردبیلی، گذارند )می

 جوووکمووال یو، از روح الهووی و فطرتووسوويک ابراين، انسووان ازبنوو

جوويی اسوت کوه تشوهی  برخوردار است و همین اص  فطرت کمال

سازد و همین اص  است کوه از اجتماعات و جامعه مدنی را ممهن می

 آورد.آدمی خونريز، جانشین شايستة خدا و آيینة صفات او پديد می

ماعي، چ  در عالم فرض اگر اين اصل نبود هي  قرارداد اجت

ها حاضـر بست، و هرگ  آدمو چ  در عالم واقع صورت نمي

نبودند ا  منافع خـود بگذرنـد و يكـديگر را ت مـل کننـد 

 (.46، ص 6936)اسالمي، 

از سوی ديگر، در بعد زمینی وجود انسان سه موتور محورک نیرومنود 

ز را که عبارتند از: شهوت،  ضب و شیطنت، که همه چیو تعبیه گشته

پوذيری برخوردارنود و ناخواسته و هرکدام از اشتهای سیری برای خود

 تر:شناسند. به تعبیر دییقانتهايی برای خود نمی کدام نقطةهی 

شيطنت، ک  فرو  آن عجب و کبر و طلب رياست و خدع  ة قو

غضـب، کـ   ةو مكر و نفاق و کـذ  و اماـال آن اسـت، و قـو

خودسرى و تجبر و افتخار و سرکشـى و قتـل و ف ـ  و آ ار 

شـهوت، کـ  شـره و  ةخلق و اماال آن ا  فرو  آن است، و قو

)موسـوي  حرص و طمع و بخل و اماال آن ا  فـرو  آن اسـت

 (.34و  39ص ، 6936خميني، 

انسان اگر خود را بدون یید و شرط در خدمت اين امیوال یورار دهود، 

پايوانی هوای بویی خود خواسته و ثمرة آن نزاع و کشمهشدنیا را برا

 پايان فروخواهد برد.یجامعه بشری را در آشوب باست که 

گويد: انسان گرگ است، و هـم روسـو کـ  پس هم هاب  ک  مي

اي ا  جوست، هريك جنبـ معتقد است: فطرت آدمي پاك و صلح

يگر تشـكيل اند. اما انسان اگر فقط گرگ باشد، دوجود او را ديده

صـفت و جامع  مدني ممكن نيسـت، و اگـر آدمـي تنهـا فرشت 

هـا چـ  معنـايي داردپس پـس ها و قتلجو باشد، اين جنايتصلح

انسان، هم اين است و هم آن، و در عين حال، ن  اين است و نـ  

گرايانــ  اســت و هــم آن. نظــر امــام در ايــن بــا ، هــم واقع

 .  (40و46 ، ص6936بينان  )اسالمي، خوش

 

 دانش انسان از جهان هستینمايی . تبيين واقع5
ها های دور تاکنون انسوانهای اصلی که از گذشتهيهی از د د ه

ها از را به خود مشغول نموده است، اين است که آيا دانش انسوان

نموايی آن یابو  اثبوات نماست؟ و يا آنهه وای جهان هستی وای 

ها نموايی دانوش انسوان تووان از واینیست؟ تنها در صوورتی می

ها از جهوان هسوتی بوه اطمینان حاص  نمود کوه دانوش انسوان

شناخت حضوری و بدون واسطه منتهی گردد. و ازآنجاکه شناخت 
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ها از خود و شئوناتش متهی بر علم حضوری است، تنهوا در انسان

توان اطمینان يافوت کوه دانوش و شوناخت انسوان از صورتی می

نماست، که آدموی بر علم حضوری و وای جهان هستی نیز مبتنی 

ای به سمت دنیای بیرون از درون خوود داشوته ای و پنجرهروزنه

گونوه کوه باشد، تا بتواند جهان وای  را بر پايه علم حضوری و آن

هست بازشناسی نمايود تنهوا در ايون صوورت دانوش و شوناخت 

 نما خواهد بود.ها دارای اعتبار و در عین حال وای انسان

، انسان يک عالم صوغیر اسوت کوه سراسور از نظر امام خمینی

کوه ایگونوهجهان هستی در یامت وجودی او خ صه گشته است، به

بوا کوام    بسوط دهویمه، اگر هر فردی از افراد انسان را تشريح نمود

بنابراين، هر چیزی که در جهوان هسوتی است. جهان هستی منطبق 

خلقوت و عوالم صوغیر ة ان عصواردر وجود انسان بوه عنوو وجود دارد

ة ذات و آن را از مطالعو دانودو اين انسان هرچه از هستی موى ،هست

بدون اينهه نیازی به دسترسی به خارج و جهوان فهمد، وجود خود مى

داشته باشد. آنچه در خوود « عالم کبیر»م راح ، يا به تعبیر اما ،هستی

وجوود انسوان و جهان خوارج از ، انسان است عین جهان هستی است

او  ةعالم کبیر و جهان هسوتی بوه وسویلروی، . بدينمث  خود اوست

   (.16و11  ، 6، ج1685)موسوی خمینی، شود منهش  مى

 گیری کرد:نتیجهچنین توان اساس، میبراين

 جهان هسوتی اسوت و هرچوه در جهوان هسوتی ةانسان عصارال . 

 وجود انسان نیز هست.وجود دارد در 

به خودش آگاهی دارد و شناخت انسوان از خوودش انسان نسبت ب. 

متهی به علوم حضووری و بودون واسوطه و بنوابراين، صواد  و 

 نماست.وای 

انسان جهان هستی را از طريق شوناخت ابعواد و مراحو  وجوودی . ج

تی وجوود دارد عوین نچه در جهان هسور زيرا آشناسدخودش می

 چیزی است که در وجود انسان هست. همان

گیريم که شناخت انسان از جهان هستی، متهی بوه جه میپ  نتید. 

 نماست.علم حضوری و منطبق با وای  و وای 

 

 ظرفيت عملی انديشة سياسی امام خمينی
، ظرفیوت «ظرفیت عملوی انديشوة سیاسوی اموام خمینوی»مراد از 

هوای بهتور موجود در خود انديشة سیاسی برای معرفوی اهوداف و راه

 ر الزم برای رسیدن به آن اهداف است.زيستن و ايجاد راهها

 هاي اسالمی. هويت بخشی به جنبش1
بدون ترديود، برخاسوته از  ظرفیت عملی انديشة سیاسی امام خمینی

که برای هر دردی ع جی و برای هور مشوهلی  ظرفیت اس م است

و در اين میان، امام حهیمی است که مانند يوک  ،ای در خود داردچاره

پزشک حاذ ، هم دردهای جوامو  اسو می را تشوخیص داد و هوم 

سوبب، و به همین  ،خوبی يافته رفت را بدرد را و هم راه برون ةريش

به انديشة سیاسی خود ظرفیتی بخشید که در صورت توجه بوه عموق 

، رچم گورد آوردههای اس می را تحت يوک پوواند همة ملتت، میآن

 تبدي  کند.در برابر دشمنان بیرونی  مل  پراکنده را به يک ملت واحد

اگر دول اسالمى و ملل مسلمان ب  جـاى تكيـ  بـ  بلـوك 

کردند و تعـاليم نـورانى و شرق و غر ، ب  اسالم تكي  مى

بخ  قرآن کريم را نصب عين خود قرار داده و بـ  رهايى

او گران صهيونيسـم و بسـتند، امـرو  اسـير تجـکار مـى

کاران  و مرعـــو  آمريكـــا و مقهـــور اراده ســـا ش

شـدند. دورى هاى شيطانى شوروى واقع نمـىبا ينيرنگ

دول اسالمى ا  قرآن کريم ملت اسالم را با اين وضع سياه 

 (.493، 0بار مواج  ساخت  است )همان، جنكبت

ة بوه مسوئل ، با الهام از فرهنگ یرآنی،در انديشة سیاسی امام خمینی

ايشان ت ش است.  توجه شده در میان امت اس می «برادری دينی»

عنووان بورادران دينوی و هکند تا از هويت اس می مسلمانان، هم بمی

داشتن دشمن مشترک، برای انسجام هرچه بیشوتر آنهوا سبب هم به 

خطور روی، در ايون زمینوه، مهورر کنود. بودينبه نحو احسن استفاده 

 ونیسوم را بوه بورادران اسو مى در هموةهیويژه صهبوعظیم اجانب، 

 کند:تأکید می، کشورها، گوشزد نموده

خون مردم مستضعف را ف، ها  ير عناوين مختلامرو  ابرقدرت

و  ،کارى ب  نو  تفكـر خـوي  ندارنـد ،مكند و ب  هي  وج مى

 آنچ  برايشان مطرح اسـت مسـائل مـادى خودشـان اسـت

 .(31، ص64)همان، ج

عمومی بورای  ةکه ظرفیت تبدي  شدن به يک انگیز ه مسا لیز جملا

 راح :است. در نگاه امام  «یدس ةمسئل» ،مسلمانان را دارد ةهم

 ةشخصـى نيسـت، و يـك مسـئل ةقدس يـك مسـئل ةمسئل

مخصوص ب  يك کشور و يا يك مسئل  مخصوص ب  مسلمين 

اى اسـت بـراى جهان در عصر حاضـر نيسـت، بلكـ  حاد ـ 

موحدين جهان و مؤمنان اعصـار گذشـت  و حـال و آينـده، ا  
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گاه ک  اين سـياره تا آنري ى شد، پى اتقصىرو ى ک  مسجد

 (.632، ص 61)همان، ج  در نظام هستى در گردش است

با استفاده از مشوترکات ملو  اسو می، انقو ب عظویم  امام خمینی

بخوش و هواى رهوايىملت شري  و مبوارز ايوران را، پیامود انقو ب

هاى مبارز جهان و رهنمودى براى ساير ملو  هاى اصی  ملتنهضت

همه اسوتعمارگران  ةمستضع  و مسلمانان جهان برای رهايی از سلط

بوه راح   هويت نزد امام(. ارزش اين 661،  16دانند )همان، جمی

 زند:موجوديت خود را به آن گره میيشان حدی است که ا

کنيم؛ چراک  انقال  ما انقالبمان را ب  تمام جهان صادر مى

م مـد »و « ت الـ  ات اهلل»ما اسـالمى اسـت و تـا بانـگ 

بر تمام جهان طنين نيفكند، مبار ه هست؛ و تـا « اهللرسول

ي  مستكبرين هست، ما هستيم مبار ه در هر جاى جهان عل

 (.643)همان، ص 

ت ش معموار ايون انديشوه بورای دهندة سو، نشانيکزا اين تعبیرات

و از های اس می اسوت، جنبش ايجاد يک هويت مشترک برای تمام

سوی ديگر، نمايوانگر وجوود چنوین ظرفیتوی در درون ايون انديشوة 

ن مسولمان در سیاسی است. شاهدی بر اين ظرفیت استقبال متفهورا

نقاط جهان از اين طرز تفهر است، که آنان پايان عمور پیوروزی  اایص

، 1616صوديقی، ) ی  رب بور اسو م در یورن بیسوتم را اعو ميکذا

سورکوب ، در جهوان، نشوان داده ( و جايگاه حرکت اس می را19 

 (.662،   1616)کديور،  شمارندرا ناممهن می آن

هوای اسو می، گیر جنبشاين اظهارات نمايانگر رشود چشوم

هوای موردم و آمادگی پذيرش اس م ناب محمدی در میوان توده

های داخلوی و در عوین حوال، مقابله جانانه آنان در برابر سرکوب

گرايان با سلطة نامشروع  رب بور نظوام دهندة مقابله اس منشان

 المللی است.کنونی بین

 

 بخشی به مستضعفان جهان. هويت2

بوه چشوم راحو  ظرفیت عملی ديگری که در انديشة سیاسوی اموام 

یودرت »ديگور،  و يا به تعبیور «ظرفیت فرااسمی بودن آن»خورد، می

توا از کنود اموام راحو  تو ش میاست.  «تفسیر آن از اس م فراگیر

و بوا ترسویم کنود سو، هويت حقیقی مستضعفان جهان را بازيابی يک

واحودی از  ةجبهو ،و دشومنخطوط اساسوی هويوت وایعوی دوسوت 

آنهوا را بورای ، مستضعفان عالم در برابر ک  نظام سولطه شوه  داده

وادارد توا رفتة خويش به ییام و رستاخیز جهوانی دستگرفتن حقو  از

از ف کتی که سردمداران نظام جهوانی سولطه بور آنهوا کم و و دست

د. سعادت دنیوی را در آ ووش گیرنو، ی يافتهيتحمی  نموده است رها

کند تا با تفسیر آيات یرآنی و ک م خداونود، از سوی ديگر، ت ش می

رو، آنها را بوه ازاين، الهی را شام  همة مستضعفین عالم دانسته ةوعد

تا شايد بوا درک کند، سمت ک م نورانی خداوند و آيات الهی نزديک 

با یبوول اسو م ، راه درست زندگی را آموخته، احهام و مبانی اس می

 سعادت اخروی را نیز فراچنگ آورند. ،بخشیعنوان آيین رهاي به

ن، در ابا صراحت، در مقابو  برداشوت مشوهور مفسورام راح  ام

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْوعِفُوا فِوی الْوأَرْضِ »ة مبارک ةتفسیر آي

 ةاين وعوداست:  ( معتقد9)یصص:  «وَنَجْعَلَهُمْ أَ ِمَّة  وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

ن و اعالم اسوت و اختصاصوی بوه مؤمنوان الهی شام  همة مستضعف

 فرمايد:روی، میبدينمسلمانان ندارد. 

هاى جهـان کـ  همـ  مستضـعفيدس ا  جـاى هان اى ملت

هاى قدرتمنـدان برخي يد و حق خود را بستانيد و ا  عربده

ت. و و  مين ارث شماسـ نهراسيد، ک  خداوند با شماست،

ناپذير است )موسـوي خمينـي، وعدة خداوند متعال تخلف

 (.693، ص60، ج 6933

توان به يک هويت مشوترک با استفاده از همین برداشت امام راح ، می

هاى مستضع  جهوان در مقابو  آنوان، کوه منطقشوان توو  و از ملت

تانک و شعارشان سرنیزه و هدفشان  وارت اسوت، دسوت يافوت. اموام 

صادیانه به اين هويت مشترک به ديود احتورام نگريسوته، حاضور راح  

موا از »فرمايود: روی، میاست برای ايجاد و حفظ آن، بها بپردازد و بدين

بخش در سراسر جهان، که در راه خدا و حوق و هاى آزادیتمام نهضت

 )همان(.« کنیمکنند، پشتیبانى مىحقیقت و آزادى مبارزه مى

براسواس يوک برداشوت  اسی اموام خمینویبنابراين، انديشة سی

دارد کووه يووک هويووت  عمیووق از مفوواهیم اسوو می، ظرفیووت ايوون را

کنود. از ک  مستضعفین جهان در برابر نظام سولطه ترسویم  مشترک

اديوان  اين ظرفیت مهم در وای ، تراويده از ظرفیت اس م و بلهه تمام

رد بوا در طوول تواريخ در برخوو نبیواءاحقیقی آسمانی است. سویرة 

ديون ويژه بهو روح رحمت و عطوفت دين و  ،مستهبران و مستضعفان

 گواهان صاد  اين حقیقتند. ،مقدس اس م

و، ايسوتادگی در سوراح ، براسواس هموین برداشوت، از يک امام

ماست کوه  ةوظیف»دهند: ها را يک وظیفه تشخیص میبرابر ابریدرت
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همان،   «)هم داريمها بايستیم و یدرت ايستادن در مقاب  ابریدرت

 کند:و از سوی ديگر، يادآوری می .(626

اند و ما هر دو ابرقدرت کمر ب  نابودى ملل مستضعف بست 

بايد ا  مستضعفين جهان پشتيبانى کنيم. ما بايد در صـدور 

انقالبمان ب  جهان کوش  کنيم، و تفكر اينك  ما انقالبمان 

م بين کشورهاى کنيم، کنار بگذاريم؛  يرا اسالرا صادر نمى

باشد و پشتيبان تمام مستضعفين مسلمان فرقى قايل نمى

 جهان است )همان(.

بنابراين، از ديود اموام راحو ، ايون هويوت مشوترک هوم اموری 

های مستضع  را بوه هوم گوره راهبردی است که سرنوشت ملت

موان ها کمور بوه نوابودىها و ابریودرتتموام یودرت»زده است: 

در محیطى دربسوته بموانیم یطعوا  بوا شهسوت اند، و اگر ما بسته

(، و هم امری مهتبی و 626،  16همان، ج«)مواجه خواهیم شد

 برخاسته از عمق اعتقادات دينی استر زيرا:

ها ها و ابرقـدرتما بايد حسـابمان را صـري اب بـا قـدرت

هاى يكسره کنيم و ب  آنها نشان دهيم ک  با تمام گرفتاري

نماييم جهان، برخوردى مكتبى مى بارى ک  داريم، بامشقت

 (.029)همان، ص 

 

 الگو براي مستضعفان جهان ة. ارائ3
ای سیاسی است کوه فلسفه ازآنجاکه انديشة سیاسی امام خمینی

در عالم وای  و در میان کوران حوادث شه  گرفتوه و در نهايوت، 

هوای عملوی آن، رو، يهی ديگر از ظرفیتبه پیروزی رسیده، ازاين

ظرفیت ارا ة الگوستر الگويی که در بستر تجارب اجتماعی خوود 

های سیاسوی، روی، برخ ف فلسوفهآن به دست آمده است. بدين

ر عالم انديشه و خیال شوه  گرفتوه و مجبورنود توا در که فقط د

های تاريخی وام بگیرند و يا به ارا وة الگوهوای ارا ه الگو از نمونه

تخیلووی روی بیاورنوود، ايوون فلسووفة سیاسووی در ارا ووه الگووو بووه 

تواند تمام نقاط یوت هايی از جن  خود متهی است، که مینمونه

 گذارد.جا و باهم به نمايش بو ضع  آن را يک

کوه اموام بوا  اين نهته استدهندة راح ، نشان های امامفرمايش

ن ااين فلسفه برای تمامی مستضعفة الگويی از هوشمندی درصدد ارا 

 برای نمونه:جهان است. 

خـوار شما مردمى ک  با تمام وجود بر سر غر  و شرق جهـان

شوريديد، پيرو يد. شما مردم دلير و آگـاه سرمشـقى هسـتيد 

 (.544، ص69)همان، ج لل  ير سلط براى م

ارزش ارا ه چنین الگويی بر هی  انديشمندی پوشیده نیستر اما در منطق 

 فرمايد:باره میامام، ارزش آن فراتر از نسلی از يک ملت است. در اين

ايم تا فـردا فر نـدانمان ما امرو  ب  انتظار شهادت نشست 

بار مسـئوليت  در مقابل کفر جهانى با سرافرا ى بايستند و

استقالل واقعى را در تمامى ابعادش ب  دوش کشـند و بـا 

افتخار، پيام رهايى مستضـعفين را در جهـان سـر دهنـد 

 (.423، ص 64)همان، ج

هوای ثمورات مهموی را نیوز در آوردگواههای حضرت امام اين ت ش

 المللی از خود برجای گذاشته است.بین

ك برنام  عمليات سياسي پيام، روش و الگوي امام ب  عنوان ي

 ،مشترك براي نيل ب  هدف مشترك تأسيس حكومت اسـالمي

 مورد قبـول مسـلمانان سراسـر جهـان قـرار گرفتـ  اسـت

 (.1، ص 6939)صديقي، 

ايی است که برای تأسی  حهومت اسو می هشاهد اين مدعا ت ش

آن تبوانی دشومنان  علوتنقاط جهان در حال انجام اسوت و تمام  در

هوای افوزايش کموک م در سراسر جهان اسوت. همچنوینعلیه اس 

هوای وابسوته ماننود تسلیحاتی از سوی دشمنان اس م بوه حهوموت

در مانان که یدرت جهانی مسول اين مطلب استدهندة عربستان نشان

یالب يک رستاخیز انسانی بیوداری اسو می و بازگشوت بوه اسو م، 

عربوی بوه حرکوت همراه با ناامیودی از سهوالريسوم و ناسیونالیسوم 

 درآمده است.

 

 . اميدبخشی به مستضعفان و پابرهنگان جهان4
، کوه هوای انديشوة سیاسوی اموام خمینویيهی ديگر از ظرفیت

هوای یرآنوی اسوت، ظرفیوت های دينوی و جلوهبرخاسته از آموزه

امیدبخشی آن به پیروزی نهايی همة مستضعفان جهان در برابور 

 دنیای استهبار است.

سوو، که از يوک از مفاهیم یرآنی است« استهبار»و « استضعاف»

هون های کر از گذشوتهدو جريان زنوده و تواريخی اسوت ةدهندشه 

و يهوی از  تاريخ تاکنون در بستر اجتماع جهانی بشوری جواری بووده

از ديگر سوو، بوده است. انسانی  ةیشربندی جامعهای ترين شه مهم

دو مفهوم در يوک پیونود  با اين ءبخش عمده مبارزات تاريخی انبیا
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رو، اين دو مفهوم ظرفیت تبدي  شودن ناگسستنی بوده است. ازهمین

 به يک گفتمان مبارزاتی را داراست.

زمانی موضوع بورای انديشوة سیاسوی  «استهبار»و  «استضعاف»

های تأثیرگوذار اجتمواعی که در اجتماع انسانی، تبدي  به جريان است

در اصط ح علووم سیاسوی، . گرددن ان و مستهبراو سیاسی مستضعف

انوود کووه ظالمووان و یدرتمنوودان آنووان را ن زمووین کسووانیامستضووعف

( و 922توا،   ظلم و تجاوز خود یرار داده )مغنیه، بیآماج  کارانهستم

حقو  انسانی آنها را به تاراج برده و بر مناب  درآمدی و دسوتاوردهای 

خداونود وعوده انود. يافتهآنان، و بلهه بر سرنوشت آنها، تسلط ظالمانه، 

هوا منوت چنانچه آنان بوه مبوارزه و جهواد برخیزنود، بور آناست:  داده

و کرامت انسوانی ربووده شوده را بوه آنوان بازگرداننود  آزادیگذاشته، 

 (.28،  2ج ، 1262مغنیه، )

نقطة مقاب  جريان مستضعفان، مستهبران هستند، و اينها در 

اختیار گرفتن مناب  سورمايه و  اند که با درطول تاريخ کسانی بوده

کشووی از درآموودهای جواموو  انسووانی، درصوودد اسووتثمار و بهره

اند. امروزه نیز کسانی هستند که یريب يک همنوعان خويش بوده

دهنود، اموا تقريبوا  بور کو  درصد جمعیوت زموین را تشوهی  می

دهند اند و اجازه نمیدرآمدهای خالص و ناخالص زمین چنبره زده

هوای اولیوه انسوانی دسوت يابنود. ی ديگر به برخورداریهاانسان

ها در ت شند تا سلطة ایتصادی خويش بر جهان را با سلطة همین

سیاسی و فرهنگوی و اجتمواعی کامو  کورده، بشوريت را بورای 

 همیشه به سمت يک بردگی فو  مدرن سو  دهند.

هوای حتموی الهوی، روزی فراخواهود رسوید کوه براساس وعوده

را بوه دسوت آنوان  سرنوشت زمین، ن منت نهادهامستضعفخداوند بر 

 (.9خواهد سپرد )یصص: 

خداونود بورای حهوموت  ة، وعوددر انديشة سیاسی امام خمینی

حق است و کسانی که با اتحاد و همودلی در برابور  ،پابرهنگان جهان

شووان در برابوور اند پیووروزىالمللووی بووه ییووام برخاسووته وارتگران بووین

 (.922،   16ج، 1685موسوی خمینی، است )ها حتمى ابریدرت

آگاه باشيد ک  جهان امرو  دنياى مستضعفين است و ديـر يـا 

 ود پيـــرو ى ا  آنـــان اســـت و آنـــان وار ـــين  مـــين و 

 (.029، ص 60همان، ج) کنندگان خدايندحكومت

 بورای ايجواد پیونود میوانم راح  که اما با توجه به همین نهته است

 تمواممیوان  درو  ،از جوام  اسو می ترىی وس سطح در ،نامستضعف

را داده، از آن  ،«مستضوعفین حوزب» پیشنهاد تأسوی  ،یانسان رایشا

چنوین حزبوی کند، و معتقود اسوت کوه ياد می« اهلل حزب»عنوان به

بايود  مستضوعفین: »فرمود که است تعالى و تبارک خداى ةاراد موافق

 فرمايد:ادامه میروی، در بدين«. شوند زمین وارث

 در هـم بـا کـ  کنـيممـى دعوت عالم مستضعفين جميع ا  ما

 بـا را خودشـان مشـكالت و بشوند، وارد «مستضعفين ح  »

 ک  اىمسئل  هر و کنند؛ رفع عمومى مصمم ةاراد و جمع دست

 حـ  » وسـيل  بـ  آيـدمـى پـي  ملتـى هـر در و جا هر در

 (.036و032، ص 3)همان، ج بشود رفع «مستضعفين

 

 هاامکان بسيج توده. 5
توجه نهته ، بايد به اين در بحث ظرفیت انديشة سیاسی امام خمینی

ظرفیت تبودي  شودن بوه يوک ايوده همگوانی و مردموی را کرد که 

هوای موردم در مسویر تواند عام  بسوی  توودهیامری که مر داراست

، اهداف متعوالی و باعوث ايجواد اسوتراتژی مبوارزاتی عموومی گشوته

يوک ارزش همگوانی، در  ةمنزلوفداکاری در راه هدف را بهشهادت و 

وارد  و عموم مردم، اعوم از موردان و زنوان رازد دل جوام  نهادينه سا

 کند.فعالیت در عرصة حیات سیاسی و اجتماعی 

ويژه هوای اصوی  اسو م و بوهاين ظرفیوت نیوز برخاسوته از آموزه

طوول تواريخ، مذهب تشی  استر زيرا در مهتوب تشوی ، دو مسوئله در 

های تواند موردم را در صوحنهتبدي  به باور همگانی گشته است که می

منزلوه سخت و کارساز در کنار رهبران سیاسی یرار دهد. اين دو بواور به

 دو بالی است که همواره مهتب تشی  را پويا و زنده نگه داشته است:

کوه در بوازخوانی ايون  . الهام گیری از نهضوت اموام حسوین1

کوه بورای حفوظ زنود آمو، جوانان شیعه از کودکی چنوین موینهضت

و برخورد با ظالمان و برداشتن بسواط ظلوم و جوور از  اعتقادات دينی

اگر الزم باشد، حتی از جان و مال خوويش در هنگام ضرورت، جامعه، 

دو  نف  ییوام اموام حسوین ،راه خداوند مضايقه نهنند. بدون شک

يهی عنصور نفوی وضوعیت »د دارد: عنصر مهم ییام عمومی را با خو

ترکیوب (. 116،  1681)نجفوی، « طرحوی آرموانی موجودر ديگری

بودان  همگوانی را ةاين دو عنصر ظرفیت تبدي  شودن بوه يوک ايود

کوه  شومار تواريخی اسوتیهوای بوشاهد اين مدعا ییوام. بخشدیم

را در طول تاريخ به خود اختصا  داده و یلمورو آن های زرينی بر 

 است. ر در حوزه کشورهای اس می نبودهنیز منحص
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ترديود، اسوتر بی« انتظوار». هماهنگ شدن اين وایعه با مسوئلة 6

حهومت  مثابه يکنظاره کردن منظرة بديعی همچون حهومت مهدوی، به

فراگیر و جهانی، که عدالت مطلوق را در سراسور گیتوی گسوترش داده، 

ها به ارمغان ای همة انسانامنیت، ثبات، رفاه، آزادی و سعادت وایعی را بر

تواند به يک انگیزة همگانی و عموومی بورای تموام ایشوار آورد، میمی

 جامعه تبدي  گردد و سراسر يک ملت را به حرکت و ییام وادار سازد.

، ملهوم از نظوام افزون براين، در انديشة سیاسوی اموام خمینوی

زورگوو سیاسی شیعه، حاکمان سیاسی متمايز از موردم و يوک ایلیوت 

هم اکثريت مظلوم تحت سلطه حهومت کنندر حهومت نیستند که بر 

 ی سلطه بر مقدرات جامعه نیسوت، بلهوه حاکموان ازابر مردم به معن

ی دارندر همچوون وظايفگزاری به مردم اند و برای خدمتجن  مردم

زن . ملت نیز وظیفه دارد از ملت ةتدبیر امور کشور و دفاع از آن با اراد

در بدانود و دار پشتیبانى از آنوان و مرد، کوچک و بزر ، خود را عهده

باشود  فهریدم و همت و ارتش، سهیم و در رف  آنها هممشه ت دول

 (.696،   12، ج 1685)موسوی خمینی، 

چنین نگرشی به دولت و یدرت سیاسی، که به نووعی هموراه 

سخگو یورار دادن سازی آن و پازدايی از یدرت و عق نیبا افسون

شود که روح ايمان، تعهود و حهام در برابر مردم است، موجب می

تعاون در کالبد جامعه و در میان اکثريت یاط  ملت به وجود آيود 

و مردم، دولت و حاکمان سیاسی را از خود بدانند و در زمان نیواز، 

برای ياری رهبران و يا حاکموان سیاسوی، در یالوب يوک بسوی  

یام همگانی مبادرت ورزند و به فرمودة اموام راحو : همگانی، به ی

داوطلبان جهاد و شهادت در راه خداوند متعال روز به روز افزايش 

 (.691اند )همان،  يافته، همگی منتظر فرمان الهى

 

 . امکان مشاركت سياسی زنان6
ملهم از برداشت اصوی  از اسو م نواب م راح ، در انديشة سیاسی اما

زنوان و  ةدهنودبزرگى در اجتماع دارد. زن پرورشمحمدی، زن نقش 

رود. دامون زن ارجمند است. از دامن زن مورد بوه معوراج موى یمردان

 مح  تربیت مردان و زنان بزر  است:

 ن انسان است؛ آن هم يك انسـان بـ رگ.  ن مربـى جامعـ  

شوند. مرحلـة اول  مـرد و  ن ها پيدا مىاست. ا  دامن  ن انسان

ها  ن اسـت. سـعادت و ن  ن است. مربى انسانص يح، ا  دام

شقاوت کشورها بست  ب  وجود  ن است.  ن با تربيـت صـ يح 

کند، و با تربيت ص يح خودش کشـور خودش انسان درست مى

شـود.  ن ها ا  دامن  ن بلند مىکند. مبدأ همة سعادترا آباد مى

 (.993، ص 3همان، جها بايد باشد )مبدأ همة سعادت

تواند همراه بوا موردان مىم اس مى، زن به عنوان يک انسان، ادر نظ

ولى نه به صوورت  ،اس مى مشارکت فعال داشته باشد ةدر بناى جامع

يک شىء. نه او حق دارد خود را بوه چنوین حودى تنوزل دهود و نوه 

. زن (212)هموان،    او چنین بینديشنددربارة مردان حق دارند که 

رد آزاد اسووت کووه سرنوشووت و مسوواوى موورد اسووت. زن ماننوود موو

 .(612،   6)همان، ج هاى خود را انتخاب کندفعالیت

زنان از نظر اس م، نقش حساسى در بناى جامعة اسو مى دارنود و 

دهد که او بتواند مقوام انسوانى خوود را در اس م زن را تا حدى ارتقا مى

تواند در ساختمان حهوموت جامعه بازيابد و متناسب با چنین رشدى، مى

 .(262،   2)همان، جهايى را به عهده بگیرد اس مى مسئولیت

در تهوذيب  ، الگوی زن مسولمانیاسی امام خمینیدر انديشة س

به تهذيب اخ  ، در علوم و زهود و  اخ  ، در وادار کردن دوستانش

تقوا، در عفت و پاکی و جهواد و مبوارزه در راه خودا، حضورت فاطموه 

کوه  ،است، حضرت فاطمه زهورا و دختر او حضرت زينب زهرا

گور جلووهيشوان در ا يک انسان کام  است، تمام هويت انسانى ةنمون

کوه الگوهوايی  رو امروز نمونه و الگو شده اسوتازآن است. زن ايرانی

و حضورت  و حضرت زينب کبوری حضرت فاطمه زهرا ونهمچ

دارد و موفقیت زن امروز ايرانی در آوردگواه کوارزار  فاطمه معصومه

 برده است.ای از درخشش زنان پیشتاز نامسیاسی و اجتماعی، جلوه

 خیرات اسوت. زن ةزن مبدأ هم ،يشة سیاسی امام خمینیدر اند

)هموان، ج  تواند يک یدرت شیطانى را بشوهندموجودى است که مى

ات سیاسی و اجتمواعی، زنان در میدان مجاهده و مبارز. (665،   1

 .(1،   62)همان، ج بلهه مقدم بر آنانندهمدوش مردان، 

توانوود در همووة یزن مووايشووان، نووابراين، در انديشووة سیاسووی ب

هوم در میودان  رهای سیاسی و اجتماعی جامعه نقش ايفا کنودعرصه

و چون دفاع از حوريم کشوور،  رتحصی  و هم در میدان دفاع از اس م

بر همه واجب است، مقدمات دفواع هوم واجوب  زندگى، مال و اس م

محوری زن، نقش تربیتی اوسوت.  که نقش  فلت کرداست. اما نبايد 

فرزندان برومند و سالمی را بوه  زن اين است که بتواند رين نقشتمهم

زمام امور کشوور را بوه دسوت  ،اجتماع تحوي  دهد و از همین طريق

 سرنوشت آن را ریم زند.، گرفته
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 اسالمی در سراسر جهانهاي شی آرمانبخ. توسعه8
 ةظرفیوت تبودي  شودن بوه يوک ايود انديشة سیاسی امام خمینوی

تواند عامو  بسوی  سراسوری در امری که میر همگانی و جهانی دارد

گیتی، و رستاخیز ییام مردموی در کو  جهوان در مسویر  ةسراسر پهن

 اهداف متعالی گردد.

باورهای عمیوق فطوری و متهی به  انديشة سیاسی امام خمینی

 مثابوه يوک زبوان مشوترک، تموامواند بهتمیانسانی استر امری که 

در مسویر  يک راهبرد ک ن مشترکبشری را در ة ها و ک  عا لانسان

عشق بوه همچون: باورهايی  راعت ی انسانی، در ص  واحد یرار دهد

(، عشوق 189و  82،   1651موسوی خمینی، کمال، تنفر از نقص )

(، حمايوت از مظلووم، 181)هموان،   عشق بوه آزادی به راحت، و 

ادگوی مبارزه با ظلم و نفی ظالم، استق ل کشورها، آزادی حقیقی و آز

 ها، صلح حقیقی، سعادت و کمال حقیقی و عدالت فراگیر.انسان

بدون ترديد، اين باورهای مشترک ريشه در اعما  فطورت انسوانی 

ای را به سمت خوود متمايو  تواند وجدان بیدار هر انسان آزادهدارد و می

سازد. از سوی ديگر، امام راحو  در يوک تفسویر حهیمانوه، خاسوتگاه و 

ويژه مة اين باورها را در اعتقوادات اصوی  اسو می و بوهريشة حقیقی ه

مثابوه منظورة بوديعی از معرفی نموده، مهتب تشی  را به« توحید»اص  

ای از تموام ايون باورهوای نواب انسوانی بوه تصووير های آگاهانوهجلوه

خواهوان جهوان را بوه سرچشومة تواند تموام آزادیکشد. اين امر میمی

 ب پرافتخار تشی  رهنمون گردد.توحید ناب اس می و مهت

مبوارزه بوا  از مبوانى اختصاصوى شویعهم راح ، يهی به اعتقاد اما

است و شیعه از اول پیودايش و بوروز مستبد هاى ظالم و ظلم و دولت

خود، علیه آن زور و ستم مبارزه کرده، کشوته داده و فوداکارى نمووده 

آزادى بشور را تضومین کورده  ،با خوون خوودنیز  است. مذهب شیعه

است. در ساير مذاهب، مذهبى مث  شیعه نیست که علیه باطو  ییوام 

 (.12،   9، ج1685همان، اين از خصوصیت بارز شیعه است )کند. 

 

 گيرينتيجه
از ظرفیوت  ،، هم در بعد نظری و تبیینویانديشة سیاسی امام خمینی

یدرت تبیینی  ،نظریخوبی برخوردار است و هم در بعد عملی. در بعد 

حووق های گونوواگونی بیووان شوودر همچووون: تبیووین در عرصووه آن

یوند آن بوا مشوروعیت ظرفیت تبیین حقیقت هستی و پر گذارییانون

 رظرفیت ارا وه مو ک بورای مشوروعیت سیاسوییدرت و حهومتر 

های تحصی  ظرفیت تبیین حقیقت سعادت و کمال برای انسان و راه

فتار انسوان در میودان عمو  سیاسوی و ظرفیت شناخت درست رر آن

دانوش و شوناخت نموايی ظرفیوت تبیوین وای  ،و در نهايتر اجتماعی

 .انسان از هستی و امور سیاسی

سازی بورای در بعد عملی نیز مسا لی مطرح استر همچون: هويت

های اس می، جهان اس م و همچنین مستضعفان و پابرهنگوان جنبش

زه بورای مسولمانان آزاده و مستضوعفان جهانر ترسیم راه و رسوم مبوار

جهانر الگوسازی برای مبارزات جهانی و ملیر و طرح راههار همگرايوی 

 مستضعفان جهان در یالب يک هويت يهپارچه در برابر نظام سلطه.
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 .پژوهشی امام خمینی
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 .نشر آثار امام خمینی

چ  ،انقال  فرا مدرن و تمدن اسالمي)موج چهارم بيداري اسـالمي(، 1681نجفی، موسی، 
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