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 چكيده 

های  هدف این پژوهش بررسی جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشۀ امام خمینی است. پرسش

پژوهش ناظر به جایگاه و نقش محرومین و مستضعفین در پیروزی انقالب اسالمی و تدوام جمهوری 

تحلیلی بوده و با روش _های توصیفی که از نوع پژوهشهای پژوهش حاضر  باشد. یافته اسالمی می

گذار جمهوری اسالمی ایران برخالف بسیاری از  دهد که بنیان اسنادی انجام شده است نشان می

گران انقالب ایران، که این انقالب را محصول طبقۀ متوسط سنتی یا جدید و/یا ائتالف میان آنان  تحلیل

داند. ایشان همیشه طبقۀ محروم  ورد محرومان و مستضعفان جامعه میدانند، انقالب اسالمی را رها می

داد؛ محرومان را نورچشم خود و اولیای نعم همه  و مستضعف جامعه را مورد ستایش قرار می

های ایشان به  ترین وعده آورد. مهم حساب می دانست و خدمت به آنان را خدمت به خدا به می

 75و مسکن و بهداشت در اوج قدرت و محبوبیتشان در اسفند محرومان در مورد آب و برق مجانی 

هایی که برای جلب حمایت آنان نبود؛ آرمانی بود که تا  بعد از پیروزی انقالب، صورت گرفت؛ وعده

در نگاه امام خمینی آخر حیاتشان بر آنها پافشرد و نهادهای مهمی برای تأمین آنها تأسیس کرد. 

وان اسالم، پدیدآورندگان انقالب و حامیان جمهوری اسالمی محسوب محرومان خاستگاه انبیا، پیر

تعبیر ایشان، در صف مقدم  شوند. آنها نقش مهمی در تحوالت اجتماعی سیاسی دارند و به می

اند. انقالب اسالمی دستاورد آنهاست؛ جنگ تحمیلی مرهون فداکاری آنان است و دوام نظام  جامعه

خدمات و حمایت آنان. افتخار انقالب اسالمی نیز حمایت از پابرهنگان برآمده از انقالب نیز مدیون 

 است.

 امام خمینی، محرومین، مستضعفین، اندیشۀ اجتماعی، انقالب اسالمی. :واژگان کليدی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 aazimii@yahoo.comشناسی پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی:  استادیار گروه جامعه .1
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 مقدمه و بيان مسئله

اند. اگرچه نسبت آنها به سایر  مردمان جوامع را تشکیل داده محرومین همیشه بخش زیادی از

های مختلف، متفاوت بوده است اما آنها همواره اکثریت  تماعی در جوامع  و زماناقشار اج

ویژه  اند. به جوامع را درمقابل اقلیتِ صاحب قدرت و ثروت در بیشتر کشورهای دنیا شامل شده

های جمعی  ها در حرکت اینکه آنها معموالً در حاشیۀ تحوالت بوده و حداکثر پیرو سایر گروه

طور اصلی واجد نقش منفی در  ها، به دبیات سیاسی غرب، محرومین یا همان تودهاند. در ا بوده

پردازان جامعۀ  شناسان اجتماعی تا نظریه اند. از روان های سیاسی و اجتماعی دانسته شده حرکت

که خارج  طوری اند. به ها نداشته های جمعی توده کدام چندان نگاه مثبتی به حرکت وار، هیچ توده

شدت  ای به های توده بیشتر متفکران غربی از حرکت 1691رکسیستی، تا پیش از دهۀ از سنت ما

( 1161پذیری و زودباوری )لوبون،  پذیری، تلقین واسطۀ تحریک هراس داشته و آن را به

کردند. اگرچه این  تهدیدکنندۀ نظم اجتماعی دانسته و در مجموع، عملی غیرعقالنی محسوب می

های جمعی،  ان بخش زیادی از این متفکران نسبت به برخی حرکتنگاه همچنان نیز در می

 ترین نوع آن، وجود دارد. عنوان گسترده ها به خصوص انقالب به

در مورد ایران، کم و کیف حضور محرومین در تحوالت سیاسی و اجتماعی ازسوی محققین 

در وقایعی چون خصوص در تحوالت سیاسی معاصر ایران و  همیشه مورد مناقشه بوده است. به

طور مشخص، انقالب  رژی، انقالب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، قیام پانزده خرداد و به

ها  نظران درخصوص کم و کیف حضور محرومین بحث اسالمی، همواره میان متفکرین و صاحب

رنگ و  های مهمی وجود داشته است. بیشتر متفکرین حضور آنها را در این رویدادها کم و چالش

ها را نیروی سیاسی مهم در جامعۀ ایران  اند. برخی نیز محرومین و توده ای دانسته یهحاش

اند  اند که توسط سایر نیروها به حرکت درآمده اند؛ اما این نیرو را نیرویی تلقی کرده دانسته

های منفی ایفا کرده و تعلقات اقتدارگرایانه از خود  ( و حتی در مواردی نیز نقش1136)سمیعی، 

وز داده است. حضور و نقش محرومین در انقالب اسالمی ایران نیز از این مناقشات بیرون بر

 نبوده است.

لحاظ مشارکت و  نظران، انقالب اسالمی ایران به به باور بسیاری از محققین و صاحب

چون و چرای  های مختلف اجتماعی، که با پذیرش رهبری بی گستردگی حضور اقشار و گروه
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شود. اگرچه درخصوص کم و کیف حضور  نظیر محسوب می مراه بود، انقالبی کمامام خمینی ه

های متفاوتی وجود دارد، اما بیشتر  و نقش این اقشار در فرایند پیروزی انقالب ایران، دیدگاه

نظران به این موضوع اذعان دارند که انقالب اسالمی ایران حاصل مشارکت و  محققان و صاحب

اجتماعی مختلف بوده است. اما در این میان، نقش اقشار محروم در  ائتالف اقشار و طبقات

پردازان و  انقالب اسالمی همواره مورد بحث و مجادله بوده است. اگرچه برخی از نظریه

اند، اما  نظران انقالب اسالمی به نقش اقشار محروم جامعه در انقالب اسالمی توجه کرده صاحب

انقالب اسالمی تا اکنون به این سمت بوده است که طبقات  گیری اصلی تحقیقات مرتبط با جهت

ای در مقایسه با سایر اقشار  متوسط جدید و قدیم در وقوع انقالب اسالمی نقش برجسته

نظرانی که به تجزیه و تحلیل علل انقالب اسالمی ازمنظر اقتصادی  اند. برای نمونه، صاحب داشته

های  نشین ضعیف جامعه ازجمله کارگران و حاشیهاند، بر حضور اقشار  و اجتماعی پرداخته

میان، جان فوران معتقد است اقشار ضعیف که از  اند. دراین شهری در فرایند انقالب تأکید نموده

روستا به شهرها آمده بودند و دارای درآمد اندک، مسکن نامناسب و سوءتغذیه بودند و 

شدند. آنها ازطرفی با  وی محسوب میهای آموزشی کمی داشتند از ناراضیان رژیم پهل فرصت

دیگر نیز دارای فرهنگ دینی بودند که با مسجد  مشکالت عظیم اقتصادی مواجه بودند و ازطرف

نمود  کرد و نوعی همبستگی اجتماعی در میان آنها ایجاد می و روحانی محل آنها را مرتبط می

ات آنها در شکست حکومت (. فوران همچنین بر نقش کارگران و اعتصاب775: 1153)فوران، 

کند. حسین بشیریه نیز بر نقش عظیم محرومین شهری در مخالفت با حکومت  پهلوی تأکید می

پهلوی توجه نموده است. به باور وی، دو سال بعد از افزایش درآمدهای نفتی، عموم مردم ایران 

ن انتظارات تحقق از این ثروت غیرمنتظره منتفع شدند. انتظارات مردم باال رفت و یکی از ای

و  79(. اما با کاهش قیمت نفت در سال 117: 1165مستمر تقاضاهای روزافزون بود )بشیریه، 

ثباتی اقتصادی ناشی از آن، این افراد  عدم توانایی دولت در تأمین تقاضاهای فزایندۀ آنها  و بی

 به مخالفین رژیم تبدیل شدند. 

( بر 1155ن انقالب ایران مانند آبراهامیان )نظرا اگرچه محققین فوق در کنار سایر صاحب

اند، ولی توجه آنها عمدتاً معطوف به اقشار  نقش اقشار محروم در انقالب ایران توجه نموده

نشینان شهری است و بخش عظیمی از اقشار محروم  محروم شهری شامل کارگران و حاشیه
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رنگ تلقی  ا در فرایند انقالب بسیار کمجامعۀ ایران در تحلیل آنها نادیده گرفته شده و/یا نقش آنه

شده است. درواقع در نگاه آنان، اقشار محروم شهری نیز تنها بخشی از جنبشی هستند که 

دیگر، در تبیین آنها از انقالب ایران، اقشار  عبارت به انقالب منتهی شد. به 75سرانجام در سال 

جنبش »یا « ائتالف طبقاتی»آنان محروم شهری تنها بخش نسبتاً کوچکی از آنچه به تعبیر 

شوند که به سرنگونی رژیم پهلوی منجر شد. اجزاء اصلی  شود محسوب می خوانده می« ای توده

 دادند نه محرومان. ویژه اقشار متوسط، تشکیل می این ائتالف یا جنبش را سایر اقشار، به

ی از معدود رسد برخالف قرائت فوق از انقالب اسالمی، امام خمین نظر می اما به

های فکری است که نقش و جایگاه اقشار محروم را در انقالب اسالمی و سایر  شخصیت

داند و نگاه متفاوتی به  رویدادها و تحوالت سیاسی اجتماعی ایرانِ معاصر بسیار برجسته می

جایگاه آنها در انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی دارد. آنچه در اندیشۀ اجتماعی رهبر 

د انقالب اسالمی اهمیت فراوان دارد نقش محرومان و مستضعفان در انقالب اسالمی است فقی

ای که تأکیدات فراوان ایشان درخصوص این قشر و جایگاه آنان در جامعه و نقش آنان  گونه به

کند  نظیر است. مقاله حاضر تالش می در تحوالت مهم سیاسی اجتماعی نظیر انقالب و جنگ بی

شار محروم را در اندیشۀ امام خمینی مورد بررسی قرار داده و اهمیت حضور و نقش تا جایگاه اق

 آنان را در انقالب اسالمی و تداوم نظام برخاسته از آن را روشن نماید.

 های تحقيق هدف و پرسش

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و نشان دادن جایگاه و نقش اقشار محروم و مستضعف جامعه 

امام خمینی است. اقشاری که جمع کثیری از اعضای جامعۀ ایران را تشکیل  در اندیشۀ اجتماعی

های  راستا پرسش اند. درهمین های اجتماعی کمتر مورد توجه بوده دهند و معموالً در پژوهش می

 زیر مطرح است:

 . جایگاه محرومان و مستضعفان در اندیشۀ اجتماعی امام خمینی چگونه است؟1

ینی، اقشار محروم و مستضعف چه نقشی در انقالب اسالمی و تداوم حیات . از دیدگاه امام خم2

 جمهوری اسالمی دارند؟
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 پيشينه تحقيق 

آثار موجود در ارتباط با موضوع محرومین و مستضعفین در دیدگاه و اندیشۀ امام خمینی تاکنون 

تصاص داشته است. طور عمده، به استخراج و تدوین بیانات و مکتوبات ایشان در این زمینه اخ به

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام  های دهد که کتاب های علمی نشان می جستجو در پایگاه

صورت  هایی هستند که به ترین و شاید تنها کتاب مهم امام خمینى و مستضعفانو   خمینی

اط با اند. کتاب اول شامل مجموعه بیانات امام خمینی در ارتب مستقیم به موضوع مقاله مرتبط

مستضعف و مستکبر، وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار و سایر 

باشد که مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر کرده  مطالب مرتبط با این دو موضوع می

عاف است. این کتاب صرفاً به استخراج و تنظیم بیانات و مکتوبات امام در زمینۀ استکبار و استض

اند که انتشارات  اختصاص دارد. کتاب دوم را ابراهیم امینی و مهدی مسکنی تهیه و تنظیم کرده

ای است که  رسد این کتاب شرح و بسط مطالب مقاله نظر می سفیران امین منتشر کرده است. به

در مجله حکومت اسالمی منتشر شده است. این مقاله  1159تحت همین عنوان در سال 

مل مباحثی چون استضعاف در قرآن، انقالب ایران و مستضعفان، امام خمینی و ارزشمند شا

 فقرزدایی، روحانیت و حمایت از محرومان و مسئوالن نظام و حمایت از محرومان است.

، که در مجموعه مقاالت کنگره «مستکبرین و مستضعفین از دیدگاه امام خمینی»مقالۀ 

دینی منتشر شده، نیز سعی کرده صفات مستضعفین و المللی امام خمینی و احیاء تفکر  بین

های  مستکبرین و مصادیق آنها را از دیدگاه امام خمینی تبیین نماید. آثار فوق همگی تالش

اند ولی آثار فوق به استخراج بیانات امام در  ارزشمندی هستند که به موضوع این مقاله مرتبط

باشند و/یا بخشی از  هایی از امام می ل قولارتباط با مستضعفین اختصاص داشته و صرفاً نق

توجهی به محرومین در  پیامدهای بی»نامه  اند. پایان مباحث مرتبط با مستضعفین را پوشش داده

نیز ازجمله این آثار « قرآن و حدیث با رویکردی بر بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری

ار محروم، وضعیت دشوار کنونی آنها در رغم وجود آثار فوق، اهمیت اقش شود. علی محسوب می

وکیف آنها نیاز به بازخوانی مجدد دیدگاه امام در این خصوص را از زوایای  جامعۀ ایران و کم

 سازد. دیگر ضروری می
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 تعریف مفاهيم

رغم آنکه در  اگرچه از ریشه ضعف گرفته شده است و به مستضعف مستضعف و محروم: واژۀ

شمارند، در دیدگاه امام  برمی مستضعف درآمد و فقیر را مصداق منحصرهای کم  روزگار ما انسان

شود و هرگز با فقر و  های ناچیز، ناقابل، ضعیف و ناتوان شناخته نمی معنای انسان خمینی به

(. در فرهنگ دینی نیز هر ضعیفی مستضعف نیست 1167چیزی تالزم ضروری ندارد )مخبر،  بی

مستضعف با ضعیف و ناتوان تفاوت دارد. ضعیف کسی است » دیگر، عبارت (. به1176)بهشتی، 

اند. یعنی  که ذاتاً ناتوان است ولی مستضعف کسی است که مستکبرین او را ضعیف نگه داشته

اند و  ای سد راه او شده تواند پیشرفت کند ولی عده کسی که استعداد و هوش دارد و می

ستضعف یعنی کسی که به استضعاف کشیده (. پس م9: 1199)منتظری، « گذارند پیش برود نمی

شمارند  شده و ضعیف نگه داشته شده است و خودش و دیگران او را ضعیف و ناتوان می

(. محروم نیز تقریباً به همین معنی است؛ یعنی 1153که واقع امر چنین نیست )امینی،  درصورتی

ر این تحقیق، مفهوم محروم و بهره گردانیده شده، منع کرده شده و باز داشته شده. د کسی که بی

 کار رفته است. مستضعف به یک معنا به

مستضعفین محدود و منحصر به افراد یا گروه خاصی نیستند. وجه مشترک در میان  

اند.  مستضعفین، این است که همۀ آنها از همه یا بخشی از حقوق مادی و معنوی خود محروم

در دیدگاه امام  از وجوه آن اقتصادی است.استضعاف نیز وجوه مختلفی دارد که تنها یکی 

عنوان نمونه، ایشان اصطالحاتی  شود. به خمینی، طبقۀ مستضعفین شامل همه قشرهای ملت می

نشینان، دهقانان، کارگران،  مانند مسلمین، مؤمنین، متوسطین، طبقۀ سوم، طبقات محروم، کوخ

ی، محصلین را برای مشخص ساختن ها، علمای دینی، جوانان دانشگاه ها، پابرهنه جنوب شهری

 (.151: 1159اند )مقدس،  کار برده مستضعفین به

بیان امام  شوند. به های مختلفی را شامل می در اندیشۀ امام خمینی، مستکبرین نیز طیف 

مستکبرین منحصر نیستند به سالطین، منحصر نیستند به رؤسای جمهور، منحصر نیستند »خمینی 

ستکبرین یک معنای اعمی دارد؛ یک مصداقش همان اجانب هستند که های ستمگر. م به دولت

دهند؛ ... امروز روزی است که  شمرند و مورد تجاوز و تعدی قرار می ها را ضعیف می تمام ملت

خدای تبارک و تعالی به ما آزادی و استقالل مرحمت فرموده است، و ما را با این آزادی و 
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کنیم.  ادی مرحمت فرموده است که ببیند در این آزادی ما چه میکند. ما را آز استقالل امتحان می

ما مستقل شدیم و خداوند به ما این مرحمت را فرمود تا ما چه بکنیم: آیا ما هم از مستکبرین 

باشد. اگر من به  مستضعف شود شود که مستکبر باشد و می باشیم یا از مستضعفین؟ هر فرد می

ر باشد، تعدی و تجاوز کردم و آنها را کوچک شمردم، بندۀ های خودم، و لو چهار نف زیردست

خدا را کوچک شمردم، من مستکبرم و او مستضعف؛ و مشمول همان معنایی است که 

مستکبرین و مستضعفین هستند. اگر شما کسانی که زیردستتان هست، ضعیف شمردید و به آنها 

ها  شوید. و آن زیردست میخدای نخواسته تعدی کردید، تجاوز کردید، شما هم مستکبر 

 (.536: 5 )صحیفه امام، ج « مستضعف

در اندیشۀ امام خمینی، محرومین و مستضعفین و حمایت از آنان به کشور خاصی محدود 

ریزی کنیم. ما باید در  ما باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه»شوند.  نمی

شکالت و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به م

(. در نگاه امام 61:  21 )صحیفه امام، ج .«  گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماییم

های بزرگ معنوی  رغم برخورداری از قدرت خمینی، مستضعفین کسانی هستند که به

سیاسی و اقتصادی ضعیف  های های عظیم اجتماعی، همواره ازسوی صاحبان قدرت وتوانمندی

سبب دستخوش ظلم و جور و تجاوز و تعدی مستکبرین  این اند و به مقدار تلقی شده و بی

مدار و  اند. همانطور که واژۀ مستکبر از نگاه امام، در مصادیقی چون حاکمان قدرت قرارگرفته

خمینی حقیقتی  شود. استکبار در منظر امام صاحب منصبان زورگو و زرمندان متبختر منحصر نمی

جز خودبرتربینی و تجاوز و تعدی به دیگران به دلیل حقیر شمردن آنان ندارد. ازمنظر ایشان، 

استکبار مستکبرین عامل پیدایش استضعاف در جامعۀ بشری است چه این که نگاه استکباری 

خواه ازسوی شخصی حقیقی باشد یا یک شخصیت حقوقی و گسترۀ چنین نگاه و رفتاری 

بشر باشد یا تعداد معدودی از مردمان، به هر روی منجر به ضعیف شمردن و حقیر جامعۀ 

دهد تا  شود و به مستکبر مجال می دانستن قدرت، توان و جایگاه فردی و اجتماعی دیگران می

پندارد روا داشته و حقوقشان را در پی  هر نوع ظلم و ستمی را در حق آنان که ضعیف می

(. درمجموع، صفت مشترک همۀ 1167نادیده انگارد )مخبر، دستیابی به منافع خویش 

 (.151: 1159اند )مقدس،  باهم مشترک« ظلم»است و مستکبرین در « مظلومیت»مستضعفین 
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هایی  منظور از اندیشۀ اجتماعی آن دسته از تأمالت، تفکرات و بررسی اندیشه اجتماعی:

های علمی جدید در مورد امور  شای تعقلی و نظری بدون استفاده از رو گونه است که به

اجتماعی، یعنی اموری که هستی و قوام آنها به جمع وابسته است، صورت گرفته و در قالب 

های جدید علمی، اعم از مشاهده،  واسطۀ عدم استفاده از روش های بیان شده است. به گزاره

شناسی  دانند؛ جامعه می شناسی متفاوت گیری است که اندیشۀ اجتماعی را از جامعه تجربه و نمونه

تری  که اندیشۀ اجتماعی حیطۀ وسیع مطالعۀ علمی و منظم جامعه در دوران جدید است درحالی

 (.21: 1159را شامل شده و از گذشته مورد توجه بوده است )آزاد ارمکی، 

 روش پژوهش

 آوری تحلیلی است و از روش اسنادی برای جمع_های توصیفی پژوهش حاضر از نوع پژوهش

تر، روش مقاله در مراجعه به آثار و آرای امام خمینی،  عبارت دقیق ها استفاده شده است. به داده

منطقی است. در این پژوهش، برای بررسی جایگاه محرومان _اسنادی و در تأیید مدعا، برهانی

 در اسالم، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ازمنظر امام خمینی، از روش اسنادی بهره گرفته

باشد.  شده است که متکی بر مطالعه و ثبت اطالعات از منابع نوشتاری )مکتوب( و گفتاری می

های  که عمدتاً شامل مجموعه سخنرانیصحیفه امام  جلدی 22اند از: مجموعه  این منابع عبارت

های موضوعی مرتبط با اقشار اجتماعی  باشد؛ تبیان امام خمینی قبل و بعد از انقالب اسالمی می

ها و مقاالت مرتبط. در  اهلل و همچنین کتاب ای روح ر اندیشۀ امام خمینی؛ نرم افزار چندرسانهد

های امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته و  ها و پیام ها، اعالمیه این پژوهش کل بیانات، نوشته

 گیری صورت نگرفته است. نمونه

 های تحقيق یافته

 جایگاه محرومان در اندیشۀ امام خمينی

کنکاش در آرای امام خمینی برای پاسخگویی به سؤال اول )جایگاه محرومان و مستضعفان در 

اندیشۀ اجتماعی امام خمینی چگونه است؟( بیانگر آن است که محرومان جایگاه باالیی در 

تمامی »اند و  ای که ازنظر ایشان همۀ پیامبران الهی از مستضعفان بوده گونه اندیشۀ ایشان دارند؛ به



 

 

 

 

 
 21جايگاه اقشار محروم و مستضعف در انديشه اجتماعي امام خمیني )ره( 

  

 

ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است،  دیان آسمانی از بین تودها

اند.  جای خود نشانده اند و مستکبرین را به مستضعفین در همۀ طول تاریخ به کمک انبیاء برخاسته

در اسالم، پیغمبر اکرم)ص( از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان 

 (.123-125: 5)صحیفه امام، ج « یش را آگاه کرد یا شکست دادخو

از دیدگاه امام خمینی، پیامبران خاستگاهشان مستضعفین بوده است. آنها درمقابل اشراف 

همۀ ادیان وقتی که شما مالحظه بکنید، »اند تا محرومین را از ظلم آنها نجات بدهند:  ایستاده

نها از طبقۀ مستضعف قیام کردند و طبقۀ مستضعف را بر ضد سران این ادیان که انبیا بودند، ای

ها شوراندند. حضرت ابراهیم خودش بوده و یک تبری؛ از طبقۀ پایین، درمقابل آن  قدرت

عصر قیام کرد، و آن مظاهر آنها، که مظاهر اشرافیتشان بود و بت هم آن وقت ]از[ مظاهر  نمرود

یک شبان و یک عصا؛ از همین طبقۀ  اشرافی بود، آنها را شکست. حضرت موسی هم

« مستضعف. این طبقه را بر ضد دستگاه طاغوتی برافراشت. اینها را برانگیخت بر ضد آنها

حضرت موسی در یک محیطی بوده از آنجا شروع »عنوان نمونه  (. به169:  6)صحیفه امام، ج 

هایی که بر  را از این ظلم کردند. لکن مقصد این بوده که ریشۀ استکبار را از جهان بکند و مردم

اش را  کنید تیشه ابراهیم را که مالحضه می»( یا 715: 17)همان، ج « شود نجات بدهند. ایشان می

ها و برای  هایی که مال اشراف بود شکست و با اشراف درافتاد برای منافع توده برداشت این بت

 (.16: 5همان، ج «)ها نکنند. اینکه ظلم به توده

معتقد است انبیاء سابق هرکدامشان، که ما از تاریخشان اطالع داریم،  امام خمینی 

(. از نگاه 217اند )همان:  کرده اند از طبقۀ سوم که درمقابل سالطینشان قیام  اشخصاصی بوده

های انبیاء همیشه اینطور بوده است که یک نفر از بین خود مؤمنین که از طبقۀ پایین  ایشان، قیام

شد و یکی از کارهایش هم این بود که جمعیت مستضعفِ مقابل  بلیغ انتخاب میاند برای ت بوده

کرد بر ضد آنها. این مستضعفین بودند که از میان آنها یکی فردی را خداوند  مستکبر را تجهیز می

جا هم  (. امام خمینی در چندین196: 6کرد تا بر ضد مستکبرین قیام کند )همان، ج  انتخاب می

پیغمبر خودمان که تاریخش نزدیک است، و همۀ »گوید:  کند و می اسالم تأکید می بر فقر پیامبر

ها بود؛  ها بود و با همین ها و جمعیت دانند، این یک شخصی بود که از همین توده آقایان البد می

دارها همیشه در جدال  دارها و سرمایه و از بدو بعثت تا آخر با قدرتمندها و باغدارها و مُکنَت
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ترساندند، نه از قدرتمندها بودند برای  ها بودند و قدرتمندها را می پیغمبرها از این توده بود.

از زمان »فرمایند:  (. ایشان در جای دیگری می36: 9)همان، ج « [ بکنند ها را ]خام اینکه توده

نیم ک اند مطالعه می پیغمبر تا حاال )وقتی( درست اسالم را و کسانی که اسالم را تبعیت کرده

 ( . 151)همان: « بینیم که در صدر اسالم پیغمبر از همین طبقۀ پایین بوده است می

که حتی بعد از  صورتی به»اند  امام خمینی معتقد است حامیان پیامبر هم از ضعفا بوده

گویند هرکس همان ظواهر  مهاجرت به مدینۀ یاران پیامبر جایی برای خوابیدن نداشتند ایشان می

جا  اند که هیچ بیند اینطور بوده که پیغمبر یک دسته فقیر دورش جمع بوده ا ببیند میاول تاریخ ر

گذار جمهوری اسالمی معتقد است  (. بنیان116: 5)صحیفه امام، ج « اند جز صفه نداشته

آن »فرمایند:  های اسالم هم تماماً بر علیه ثروتمندها بوده است. ایشان در این زمینه می جنگ

بر اکرم در حجاز بودند، قدرتمندهای حجاز که ابتدائاً سروکار داشته پیغمبر با آنها؛ که پیغم وقتی

شان در طایف  شان در مکه بودند که تجار خیلی معتبر و قدرتمند بودند؛ یک دسته یک دسته

بودند که آنها هم ثروتمندهای آنجا بودند و قدرتمندهای آنجا بودند، ابوسفیان و امثال اینها. اینها 

که  چیز بودند، و پیغمبر اسالم با آنها درافتاد. وقتی ظیر حکام و سالطین بودند و دارای همهن

تشریف آوردند به مدینه، با همین فقرا بودند ایشان؛ نه با ثروتمندها بودند برای خواب کردن 

ل مردم را جمعیت. با فقرا بودند برای بیدار کردن فقرا. این فقرا را شوراندند به آن اغنیایی که ما

ها، جنگهای  های پیغمبر زیاد است و همۀ این جنگ کردند. جنگ خوردند و ظلم به مردم می می

 (. 16: 5)همان، ج « با ثروتمندها و قدرتمندها و ظَلَمه بوده است

اسالم برای چه آمده؟ این همه آیات قتال که وارد »فرمایند:  امام خمینی در جای دیگری می

ها با این  ها با این شاه دارها. با این بزرگ اعالم جنگ کرده است با این سرمایهشده اسالم، قتال و 

سالطین... علمای اسالم، پیغمبر اسالم، ائمه اسالم همیشه مخالف با این سالطین عصرشان 

(. از دیدگاه امام، این قرآن بود که پیغمبر اسالم را وادار به جنگ 66: 5)صحیفه امام، ج « اند. بوده

بیند که این قرآن  کسی که یک مقداری آشنا باشد به منطق قرآن، می»دارها کرد:  ین سرمایهبا ا

دارها دائماً در جنگ باشد. با این  است که وادار کرد پیغمبر اسالم را به اینکه با این سرمایه

دار بودند و صاحب قدرت و اشخاص  کسانی که در حجاز و در طائف و در مکه و اینها، سرمایه

دری بودند که قدرتمند بودند. قرآن بود که پیغمبر اکرم را وادار کرد به اینکه با این مردمی که قل
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کنند اینها را، با اینها باید  های مردم، مخالف هستند و استثمار می با ملیت مردم با منافع توده

، بعد از اند هایی که پیغمبر در زمان حیاتشان فرموده جنگ بکنید و تعدیلی حاصل بشود. جنگ

ها همیشه با زورمندها بوده است؛ با آنها، مثل  اینکه اسباب جنگ فراهم شد برایشان، این جنگ

خواستند  ها را، ملت خودشان را، می ابوسفیان و امثال آنها که قدرتمندها بودند، و اینها منافع ملت

:، 5)همان، ج .« عدالتی رایج بوده است [ بکنند؛ و ظلم و ستمکاری و بی برای خودشان ]غارت

کنند و خطبۀ  (. از نگاه امام خمینی، اسالم با ضعفاست. ایشان  به رویکرد امام علی توجه می215

دانی ما برای  خدایا تو می»گویند:  آورند و می الباغه را تأییدی بر دیدگاه خود می سوم نهج

مین از دست دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده ایم. بلکه مقصود ما نجات مظلو به

ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهی و حکومت بر مردم را قبول کنم این بود که 

مندی  خدای تبارک و تعالی از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخوری و بهره

که دانی  ظالمانه ستمگران و گرسنگی جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند. خدایا، تو خوب می

آنچه از ما سرزده و انجام شده، رقابت برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، یا جستجوی چیزی 

 (.53:  1131از اموال ناچیز دنیا نبوده است )تبیان استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی، 

یند فرما امام خمینی با تمام وجود معتقد بود که مستضعفان بر تمام ادیان حق دارند. ایشان می

ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده  تمام ادیان آسمانی از بین توده»

جای خود  اند و مستکبرین را به است. مستضعفین در همۀ طول تاریخ به کمک انبیاء برخاسته

اند. در اسالم، پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین مستکبرین  نشانده

زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد. مستضعین بر تمام ادیان حق دارند. مستضعفین به 

ساله این جمعیت بودند که کمک کردند دین اسالم  1511اسالم حق دارند زیرا در طول تاریخ 

(. امام در همین سخنرانی، به نفی 125: 5)صحیفه امام، ج «. را و ترویج کردن دین اسالم را

ای را بر طبقۀ دیگر ترجیح  اسالم طبقه»فرمایند:  ی در اسالم نیز اشاره کرده و میبرتری طبقات

نداده است. اسالم گرایش مادیگری ندارد. اسالم تمام طبقات را مساوی دانسته است. فقط به 

 (.123: 5)همان، ج « تقوا مردم را بر دیگری ترجیح داده است

دهد و  و تأکید قرار می ر به کارگران را مورد توجهگذار جمهوری اسالمی نگاه بلند پیامب بنیان

در »فرماید:  داند و می ارز شهدا می در روز جهانی کارگر، در سخنانی بدیع ارزش کارگر را هم
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آید مثل قطرۀ خونی است که از  اند که قطرۀ عرقی که از بدن کارگر می بعضی روایات فرموده

کنند و در  های جنگ می رد. آنهایی که اآلن در جبههشهدا در راه خدا بیاید. چقدر این ارزش دا

ریزید همان ارزش را  کنند... عرق شما هم که در کارخانه می جبهۀ بحمداهلل پیروزمندانه جنگ می

دارد، برای اینکه شما هم برای احیای یک کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای 

آنها )رزمندگان( کارگرند، مثل شما و شما مجاهدید کشید...  استقالل کشور اسالمی زحمت می

کنند که شغل ائمه هم کارگری بوده است  (. امام در همان سخنرانی بیان می219)همان: « مثل آنها

های دیگر است. به بیان ایشان  دهد، بسیار باالتر از ایدئولوژی و ارزشی که اسالم به کارگرها می

ا را ببینید ادعاها و شعارها زیاد است. در طول زمان، اینها شما در بلوک کمونیستی سران اینه»

است،   جوری بینید که خود آنها وضعشان چه اند، لکن وقتی که می اند و ادعا کرده شعار داده

داری را  کنند، سرمایه جور نگاه می سلوکشان با کارگر چی است، به کارگر چه نظری دارند، چه

« اند. ند؟ هر دوی اینها کارگر را آلت استفاده خودشان قرار دادهکن هم مالحضه کنید، آنها چه می

 (.213 - 216: 19)همان، ج 

 نقش محرومان در انقالب اسالمی و تداوم آن

اما در پاسخ به سؤال دوم تحقیق )از دیدگاه امام خمینی، اقشار محروم و مستضعف چه نقشی 

د؟( باید گفت که از دید امام خمینی، در انقالب اسالمی و تداوم حیات جمهوری اسالمی دارن

این یک »این حضور فقرا و مستضعفین بود که با عث پیروزی انقالب اسالمی شد. به بیان ایشان 

ای که این نهضت را به ثمر  کس پوشیده نیست که آن طبقه مطلبی است که بر ما و بر هیچ

اکبر و  ها ریختند و با صدای اهلل انرساندند آن طبقۀ محروم از زن و مرد بود. اینهایی که در خیاب

های محترم و مردهای  های شیطانی نکردند؛ همین زن با مشت فشرده و با ایمان اعتنا به قدرت

عزیز و محترم بودند که از طبقۀ محروم در آن رژیم بودند؛ اینها بودند که توانستند این قدرت 

« بعد باز تکلیف دارند. به د که از اینشیطانی را بشکنند و این سد را خرد کنند و اینها هستن

 (. 557)همان: 

این انقالب مهم اسالمی، »کنند:  ایشان در سخنرانی دیگری با صراحت بیشتری تأکید می

ثمر  ای که این نهضت را به های این طبقه است؛ طبقۀ محروم، طبقۀ گودنشین، طبقه رهین کوشش
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دانم؛ اگر آنها  نشینان باالتر می ان را از آن کاخرساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقۀ گودنشین

دیدم که یک پیرمردی از آن  الیق این باشند که با شما مقایسه بشوند. من وقتی که در انقالب می

هایمان صبح که  گفت که ما با بچه آمد و می ها از آن منزل محقر خرابه بیرون می گودنشین

ها و  نشین [. یک موی شما بر همۀ آن کاخ کردم یرویم برای تظاهرات، ]مباهات م شود می می

توانستند  که در این انقالب هیچ فعالیتی نداشتند، بلکه کارشکنی هم تا آن اندازه که می آنهایی

کنند، یک موی شما بر همۀ آنها ترجیح دارد؛ بلکه  کردند و اآلن هم هر مقدار که بتوانند می می

هایی  ثمر رساندید و گروه یح باشد، شما این انقالب را بهمقایسۀ یک موی شما با آنها نباید صح

ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم ]بودند[ و  که در سرتاسر این کشور این انقالب را به

کنند و اینها ثابت کردند که  ها آنها را استضعاف می نشین هایی که مستضعف هستند و کاخ همان

اند و نخواهند  اند و برای این ملت هیچ کاری نکرده سیدهاند و پو ها هستند که ضعیف نشین کاخ

اند و این طبقۀ  های دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین کرد. این دانشگاه بود، جوان

ها محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسالم و ایمان بود  که از همۀ رفاه محروم جامعه بود

حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه  و با آن عشق و با آن ایمان این

 (.292: 15)همان. ج « نکرد

های امداد امام، همین  رهبر فقید جمهوری اسالمی در جمع اعضای شورای مرکزی کمیته

وظیفۀ ما این است که با تواضع به خدمت »فرمایند:  رویکرد را مجدداً تشریح کرده و  می

اگر نبودند این محرومان جامعه که دلبستگی به این دنیا به آن طوری که  محرومین برویم. چراکه

ها به خیال خودشان دارند؛ اگر نبودند، همت این محرومان و همت این روستائیان و  باالتری

ها؛ اگر نبود، این نه رژیم سابق از بین رفته بود و نه ما در مقابل  همت این جنوب شهری

ت کنیم. همۀ اینها از برکات اینهایی هستند که شما به امداد آنها توانستیم مقاوم مشکالت می

اید و آنها الیق این هستند که ما با تواضع به خدمت آنها برویم و برای آنها خدمت  برخاسته

 (.527: 15)همان، ج « کنیم

 دهند داند به ثروتمندان هشدار می که صاحب اصلی این انقالب را مستضعفین می امام ازآنجایی

نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت »گویند:  توانند بر سر سفره انقالب بنشینند. ایشان می که نمی

که امروز برای استفاده نامشروع  مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. آنهایی
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نها دادند؟ ای خواهند سر این سفره بنشینند کجا بودند آن روز که مستضعفین خون خود را می می

(. از دید امام خمینی فشار انقالب بر دوش فقرا 125: 5)همان، ج « هستند که خون خود را ریختند.

مطلب دیگر این است که خوب شما »فرمایند:  باشد درنتیجه در دیدار با اعضای هیئت دولت می می

. این مردم دانید که مردم این دولت را و این جمهوری را بپا کردند و آن هم نه همه مردم هم می

پابرهنۀ این بازاری و این متوسطین و این محرومین. فشار روی اینها بوده است؛ یعنی فشار انقالب 

ها در تظاهراتی که مردم کردند، در زمان رژیم سابق  روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابان

که  بین اینها ازآنهایی دید که در و بعد از او در اوایل انقالب اگر یک کسی بررسی کرده بود، می

اند که این کار را کردند. بنابراین، دولت شما  اند چند نفرند و محرومین چند نفرند؟ محرومین مرفه

 (.15: 16)همان: ج « دولت محرومین است. یعنی باید برای محرومین کار کند

این »د: گوی داند و به صراحت در جمع آنها می امام همۀ مسئولین نظام را مدیون فقرا می

های ما هستند. اگر اینها نبودند، ما یا در تبعید  ها...اینها ولی نعمت ها و این پابرهنه پایین شهری

بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همۀ ما را از این مسائل نجات دادند و همۀ ما 

توانیم از عهدۀ  خدمت کنیم، نمیرا آوردند و نشاندند به جایی... ما اگر تا آخر عمرمان به آنها 

گذار جمهوری اسالمی معتقد است در نظام  (. بنیان25: 11)صحیفه امام.ج « خدمت اینها برآییم

جمهوری اسالمی، حکومت مستضعفین جانشین حکومت اشرافی شده است. ایشان در جمع 

مستمند و  در طول تاریخ، این قشر»کند که:  ها تشریح می خانه کارکنان بعضی از وزارت

بینید  مستضعف و محروم در طول تاریخ شاهنشاهی و این تاریخی که شماها ادارک کردید... می

های بزرگی که خدای تبارک و تعالی به این  که حکومت حکومت اشراف بود... یکی از نعمت

ملت عنایت فرمود اینکه حکومت، حکومت مستضعفین است، حکومت محرومین است یعنی 

کنید رئیس جمهورش از مدرسه پا  رأس حکومت واقع شدند، وقتی که مالحظه می آنهایی که در

جمهور شده، طلبۀ مدرسه بوده. رئیس مجلسش از مدرسه آمده است  شده است آمده است رئیس

ست  و رئیس مجلس شده است. رئیس دولتش یک بازاری است که پدرش اآلن هم بازاری

ه، و وزارای دیگرش هم همینطور، وکالی دیگرش هم، ظاهراً، از بازار آمده و رئیس دولت شد

اندرکاران چه در مجلس و چه در حکومت یک  طور. اآلن شما در تمام قشر دست وکال هم همین

ها، در زمان شاهنشاهی، کفیل امر بود یک نفر از اشباه آنها را  نفر از آن اشخاصی که در آن وقت
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م آنگاه در ادامه، ویژگی حکومت محرومین را اینگونه (. اما23-25: 13)همان، ج « بینید. شما نمی

خاصیت یک حکومت محرومین، مستضعفین و حکومت مردمی این است که هم »دهد:  شرح می

فهمند یعنی چه، هم  فهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا می مجلسش می

چه، برای اینکه خودشان لمس  دانند که این محرومیت یعنی اش می جمهور و رئیس مجلس رئیس

فهمند که نداری یعنی چه و محرومیت  اند، اینها می اند، خودشان لمس محرومیت را کرده کرده

 (.  26)همان: « یعنی چه.

اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم  دست     وظیفۀ ما و همۀ»کند  امام خمینی تأکید می

کنم عبادتی باالتر از خدمت به  ریک باشیم که گمان نمیش     و در غم و شادی و مشکالت آنان

درآمد جامعۀ ما  ها و گودنشینان و طبقات کم راستی وقتی که پابرهنه     محرومین وجود داشته باشد.

به احکام اسالمی تا سر حد قربانی نمودن چندین عزیز و جوان و بذل      امتحان و تقید خود را

و سر و جان را  _شاءاهلل خواهند بود و ان_اند  ها بوده و در همۀ صحنهاند  داده     همۀ هستی خود

دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این رادمردان شجاع  می     در راه خدا

گوییم که یک موی سر این کوخ نشینان و  بشریت افتخار نکنیم! ما مجدداً می     تاریخ

(. ایشان در 151: 2)همان، ج « نشینان جهان شرف و برتری دارد. خبه همۀ کاخ و کا     شهیددادگان

های منتهی به انقالب، ازطریق پرداخت وجوهات شرعی،  دوران حکومت پهلوی دوم و در سال

فروش نفت و مصادرۀ اموال نامشروع خواستار کمک به محرومین بودند. ایشان در پیامی که به 

کند وجوهات شرعی را برای طبقات  ن توصیه میدهد به روحانیو کارگران صنعت نفت می

(. ایشان در سخنرانی که در جمع دانشجویان 711: 5ضعیف اختصاص دهند )صحیفه امام، ج 

خواهیم بلکه برای  گوید ما پول نفت را نه برای اسلحه و پایگاه نظامی می صراحت می دارد به

ول برای اینکه ادارۀ مملکت بکند و ایران احتیاج دارد به پ»کنیم.  ضعفا این پول را خرج می

دهد پول  اش پول نفت است. نفت را هر مشتری که پیدا بشود که خوب بخرد به او می عمده

خواهیم  جای اینکه ایشان پایگاه درست کرده است، نه ما پایگاه نمی دهد به گیرد. به آمریکا می می

چیز را  ملت ضعیف را، این ملت بی گیریم برای اینکه این درست کنیم برای آمریکا. ما پول می

فروشد و  نجات بدهیم از این وضعی که دارد... اگر یک حکومت صحیح پیش بیاید، نفت را می

کند از برای منافع خود ملت، این فقرا نجات دهد، این اشخاصی که ضعفا  گیرد خرج می پول می
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این سرماهای زمستان به  هستند. اینهایی که اآلن به واسطۀ شکست کشاورزی هجوم آوردند در

ای  (. در مورد مصادرۀ اموال نامشروع امام در مصاحبه191: 7)همان، ج « شهرها و مسکن ندارند.

گوید اموالی که در اصالحات ارضی از مالکان گرفته شده است  صراحت می با لوسین ژرژ به

مین مالکان در طول مسلماً نه، درست ه»گوید:  شود و می هیچ عنوان به آنها پس داده نمی به

آنکه مقرارات اسالم را درخصوص توزیع آنها اجرا  اند بی ها، درآمدهایی را روی هم انباشته سال

ترتیب، ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و  نمایند. بدین

ن، اگر ما به قدرت و حکومت اند. بنابرای اند و ثروتمند شده برخالف قوانین اسالمی عمل کرده

اند ضبط خواهیم کرد و براساس حق و  هایی که این مالکان به ناحق تصرف کرده برسیم ثروت

 (.196: 1)همان ،ج « انصاف مجدداً میان محتاجان توزیع خواهیم کرد.

دهد و در جمع طالب از مسئولین  امام خمینی همین رویکرد را بعد از انقالب هم ادامه می

اهد اموال رژیم پهلوی را مصادره کرده و به محرومین اختصاص دهند. چراکه آنها بودند خو می

ما تهران که بودیم این مطلب را گفتیم به اینها »گوید:  وجود آوردند. ایشان می که این نظام را به

کلیه آن چیزهایی که  _گوییم که دارایی آنها بوده است دارایی نمی_که باید کلیه دارایی 

درضاخان و پدرش و اتباع اینها غصب کردند از این ملت، باید همۀ اینها ملی بشود و به محم

صرف مستمندها برسد، هیچ ارتباطی به دولت ندارد، غنیمتی است به دست آمده است با نهضت 

کند  یعنی این ملتی که از طبقۀ سوم است. امام به فلسفۀ چنین دیدگاهی هم اشاره می_این ملت 

تواند در هرجا  توانید هرکس می یک وقتی اگر می _شما آمار اینهایی که کشته شدند: »گوید و می

هست، اگر یک وزیر توی آنها هست، اگر یک کمونیست توی آن هست، شما پیدا کنید به ما 

ها ریختند و گفتند مرگ بر او و ما  اطالع بدهید. همۀ آنها مسلمانانی بودند که توی خیابان

های ما از اینهاست. شما افشا کنید، ببینید پیدا کنید که  خوایم. همه کشته یجمهوری اسالمی م

چندنفر تاجر معتبر بودند، چندنفر خان بوده توی اینها، چندنفر رئیس مثالً کذا بوده است، 

توانید پیدا کنید. هرچه  چندنفر وزیر بوده است. چند تا مدیر کل بوده است؟ یکی از اینها را نمی

ن ملت این تودۀ جمعیت و ملت بوده است. این ملت مسلم. غنایم مال اینهاست و باید بوده از ای

هایی که  اند، پیرزن مستمندان، اینهایی که صدمه دیدند، آنهایی که کشته داده»به اینها داد: 

 (.112: 9)همان، ج « هایشان از بین رفت. این غارتگری اینها را باید برای اینها تأمین کرد. جوان
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شود و  ام در روز ورود به قم هم خواستار مصادرۀ اموال نامشروع پهلوی به نفع فقرا میام

ما بسیار کارها در پیش داریم که باید من بعضی از آنها را برای شما عرض کنم. من »گوید:  می

خواستم بیایم، دستور دادم که تمام امالک و دارایی سلسلۀ منحوس پهلوی  درآخر که از تهران می

مام دارایی آن اشخاصی که وابسته به او بودند و این ملت را چاپیدند مصادره بشود. برای و ت

سازیم. همین  طبقۀ مستضعف مسکن ساخته بشود. در سرتاسر ایران، برای ضعفا مسکن می

دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی 

هایی که در تمام اطراف ایران هست،  زنیم. تمام کمیته حرف نمیکنیم،  است. ما عمل می

دست آمد از مخازن ایران، هرچه که اینها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها   اند که آنچه به موظف

کنند  اش را بعد تعیین می بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده است به بانکی که شماره

ی کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان، هم خانه بسازند هم زندگی آنها تحویل بدهند که برا

 (.252- 25)همان: « را مرفه کنند

کرد که تحقق آنها را از آثار  بنابراین، امام در تأسیس حکومت اسالمی اهدافی را تعقیب می

م خمینی تحقق های اما ترین آرمان دانست. یکی از مهم اجرای کامل احکام و قوانین اسالم می

عدالت اجتماعی، کم شدن فاصلۀ طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و 

ترین هدف امام خمینی در مبارزات خود سرنگونی رژیم  تردید مهم مستضعفان بود. بی

دانست که حکومت وسیله است  خوبی می شاهنشاهی و اقامه حکومت اسالمی بود. ولی امام به

امام فقط این نبود که حاکمانی بروند و حاکمانی دیگر جایگزین آنان شوند. نه هدف. هدف 

جانبۀ احکام و قوانین دین،  بلکه عقیده داشت با استحکام نظام اسالمی و اجرای کامل و همه

شود و سعادت دنیا و آخرت آنان  مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی مردم حل می

توان چنین برداشت کرد که  های امام می ها و توصیه ها، پیام سخنرانی گردد. از بررسی تأمین می

مسئله رفعِ تبعیض و فقرستیزی یکی از اهداف بزرگ او بوده که همواره بدان تأکید داشت. 

ها شناخته  عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنه گفت که به باره سخن می ایشان به قدری دراین

کرد: انگیزۀ اول انجام وظیفۀ دینی بود. زیرا کوشش  ین هدف تأکید میشد.امام به دو انگیزه بر ا

در تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق محرومان و مبارزه با ستمکاران و چپاولگران اموال 

عمومی یکی از بزرگترین اهداف پیامبران و پیامبر اسالم بوده است. انگیزۀ دوم نیز قدردانی از 
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اند و اگر ایثار و  عقیدۀ امام، محرومان صاحبان اصلی انقالب ود. بهمحرومان و مستضعفان ب

 (.1153رسید )امینی،  فداکاری آنان نبود انقالب به پیروزی نمی

کرد و از آنها  امام خمینی همیشه به کارگزاران نظام رسیدگی به امور فقرا را گوشزد می

دهند. چراکه از دید ایشان محرومان خواست تا رسیدگی امور آنان را سرلوحۀ کار خود قرار  می

جمهوری  باشند. ایشان در روز تنفیذ، حکم ریاست ها ولی نعمت مسئولین می و پابرهنه

شما باید برای این »فرماید:  نامد و می ها را شرافت می محمدعلی رجایی خدمت به پابرهنه

و اینها را حساب  ها و مستضعفین که در طول تاریخ به استضعاف کشیده شده بودند پابرهنه

دیدند و ده را  آوردند و فقط آن طبقه باال را راضی نگاه داشتند و به اصطالح کدخدا را می نمی

دانم شده  می چاپیدند... برای اینها کار کنید. قانع نشوید به اینکه بعضی جاها کار شده است، می

هلل برای اینها یک زندگی شاا دست هم بدهید که ان به است اما نباید قانع شد، باید همه دست

اگر »(.از دید امام 57: 17مرفهی، یک وضع صحیحی پیش بیاید،درست بشود )صحیفه امام، ج 

کشیدید و دیگران هم که  نبودند این مردم، شما هم شاید حاال در حبس بودید و آن زجرها را می

د، دست شما را متعهد بودند، آنها هم در حبس بودند و/یا در جای دیگر. این ملت حق دار

گرفته آورده این باال نشانده، شما باید خدمت بکنید به این مردم، شما، ما، همه باید خدمتگزار 

 (.59)همان: « اینها باشیم و شرافت همۀ ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.

باید ویژه مردم محروم هستند و همین امر  امام معتقد است همه کارگزاران مدیون مردم به

کنند و سپس با  ها اشاره می باعث شکرگزاری آنها بشود. ایشان در ادامه به حضور فقرا در جبهه

شما امروز هم که مالحظه »گویند:  ای دربارۀ ثروتمندان به مسئولین می حالت طنزآمیز و کنایه

هستند. شما اگر  کنند، اینها از کدام طبقه فشانی می ها اآلن دارند جان کنید اینهایی که در جبهه می

های بزرگ  پیدا کردید در تمام اینها یک نفری که مال آن اشخاصی باشد که دارای سرمایه

هایی بودند. اگر یک نفر از آنها پیدا کردید،  هستند، آن اشخاصی باشد که در سابق دارای قدرت

د، از همین کنی دانم که پیدا نمی این محتاج به این است که از ما مژدگانی بگیرید. ولی می

کنند و  اند و شما را حفاظت می اند. اآلن هم اینهایی که جانشان را در دستشان گرفته جمعیت

کنند شما و مردم را همین طبقه هستند  آنهایی که در بین شهرها و در بین روستاها حفظ می

 (.25)همان: 
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کند؛ اول  ه میبه سه موضوع مهم در مورد محرومان اشار 99امام همچنین در پیام حج سال 

اند حشر و نشر بیشتری با فقرا داشته باشند. همۀ مدیران و کارگزاران  آنکه مسئولین نظام موظف

ها بیشتر  اند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظف

مرفهین، و در کنار  حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و

ست که  ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی مستمندان و پابرهنه

(. امام در ادامه، به موضوع محاصرۀ اقتصادی اشاره 151: 21)همان، ج « نصیب اولیاء شده.

قتصادی و کمبود رغم محاصرات شدید ا مسئولین محترم کشور ایران علی»فرماید:  کند و می می

اند و همۀ آرزوی ملت و  درآمدها، تمامی کوشش و تالش خود را صرف فقرزدایی جامعه کرده

دولت و کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی از جامعۀ ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور 

را که و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. خدا نیاورد آن روزی 

سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از 

(. 151)همان: « دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند سرمای

داند و  زدایی می خاطر محرومیت امام خمینی سومین موضوع در این پیام را ناامیدی استکبار به

خوران در این مورد  زدایی عقیده و راه رسم زندگی ماست، جهان ازآنجاکه محرومیت»فرماید:  یم

های  اندرکاران کشور ما حلقه اند و برای ناتوان ساختن دولت و دست هم ما را آرام نگذاشته

اند و بغض و کینه و ترس و وحشت خود را در این حرکت مردمی و  تر کرده محاصره را تنگ

خوراران به  شک جهان اند و بدون اقتصادی ظاهر ساخته_ا مرز هزاران توطئۀ سیاسیتاریخی ت

ها ایثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرایش و  طلبی و سایر ارزش همان میزان که از شهادت

طرف  اند و مسلم هرقدر کشور ما به طرف حمایت از پابرهنگان در هراس روح اقتصاد اسالم به

های  خوران از ما منقطع و گرایش ملت ع از محرومان حرکت کند، امید جهانفقرزدایی و دفا

شود و روحانیت عزیز باید به این اصل توجه عمیق داشته باشند و  جهان به اسالم زیادتر می

افتخار تاریخی و بیش از هزارساله پناهگاهی محرومان را برای خود حفظ کنند و به سایر 

شائبه محرومین را به انقالب و  د که ما نباید گرایش و توجه بیمسئولین و مردم توصیه نماین

 (.211: 21)همان، ج « حمایت بیدریغ آنان را از اسالم فراموش کنیم و بدون جواب بگذاریم
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کند  سیاسی خود هم به مسنولین و هم ثروتمندان توصیه می_نامه الهی امام خمینی در وصیت

اندکاران  و به مجلس و دولت و دست»فرمایند:  ن میکه خدمتگزار و حامی فقرا باشند ایشا

نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و  توصیه می

محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیا نعم همه هستند و جمهوری اسالمی رهاورد 

آن نیز مرهون خدمات آنان است فروگذار  های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آنان و با فداکاری

و به همه در کوشش برای رفاه (. »512)همان: « نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید

کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه  طبقات محروم وصیت می

اند و چه نیکو است که  بودهخانی در رنج و زحمت  است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان

طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند  دار به طبقات تمکن

خانمان و یکی دارای  که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است که یکی بی

 (.557)همان: « آپارتمان باشد

 گيری  نتيجه

رخصوص نقش اقشار اجتماعی در تحوالت سیاسی اجتماعی معاصر در تحقیقاتی که تاکنون د

ویژه انقالب اسالمی انجام شده است، نقش محرومین و جایگاه آنان تا حدود زیادی  ایران به

ای و تبعی برای آنان متصور  مغفول مانده است؛ و/یا در بهترین حالت، محققین نقش حاشیه

پیشروی آرام فرودستان و نقش آنان در تحوالت اند. اگرچه برخی مانند آصف بیات از  شده

رسد تفاوتی اساسی بین دیدگاه امام خمینی با این  نظر می اند، ولی به سیاسی ایران سخن رانده

گردد که در گفتمان امام و اساساً در  های بنیادینی برمی متفکران وجو دارد. این تفاوت به تفاوت

 کران فوق وجود دارد.شناسی ایشان با متف شناسی و انسان هستی

در گفتمان امام خمینی، اسالم مرکزیت دارد و سایر مفاهیم و مقوالت در ارتباط با آن معنا 

دهد، مخاطب و اولویت اسالم محرومین و  کنند. در قرائتی که ایشان از اسالم ارائه می پیدا می

طریق اسالمی »و « تاسالم برای مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنها هس»اند.  مستضعفین

در این قرائت، اسالم «. این است که مستضعفین را حمایت کنند، بیشتر توجهشان به آنها باشد
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بیشتر »حال آنان  به «برای آنها بیشتر از سایر طبقات حق قائل است»طرفدار محرومین است؛ 

 ن هستند. محرومین نیز وفاداران به اسالم و حامیان آ«. عنایت دارد تا به حالِ دیگران

شناسی  گرایانه امام خمینی و در انسان گرایانه و غایت شناسی خدامحورانه، کل در هستی

گرایانۀ ایشان، نگاه به محرومین و مستضعفین تفاوت بنیادی با نگاه سایر متفکرین دارد. در  کمال

جویی و  اند. نیک سرشتی، کمال نگاه امام خمینی، محرومین و مستضعفین وارثان زمین

ای از جایگاه و نقش محرومین در  خداخواهی انسان در نظام فکری امام، تلقی مثبت و سازنده

ها و اقشار در تحوالت  ای که نه تنها آنها را پیرو سایر گروه گونه جامعه پدید آورده است به

بیا گونه که نهضت ان خواند. امام خمینی همان داند بلکه آنها را پیشرو تحوالت نیز می جامعه نمی

داند، محرومین و مستضعفین را پیشتازان انقالب  را بر دوش اقشار محروم و مستضعف می

ثمر رساندید و  شما این انقالب را به»فرماید:  کند و خطاب به آنها می اسالمی معرفی می

ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم  هایی که در سرتاسر این کشور این انقالب را به گروه

(. این موضوع البته فقط 291: 15)صحیفه امام، ج « هایی که مستضعف هستند همان]بودند[ و 

ساله ایران و عراق نیز  شود. امام خمینی در مورد جنگ هشت محدود به انقالب اسالمی نمی

 چنین نگاهی نسبت به محرومین دارد.

نشین معرفی  های حامی آن را مستکبر و کاخ رهبر فقید انقالب اسالمی، رژیم پهلوی و قدرت

نامید. ایشان معتقد بود جمهوری اسالمی رهاورد  کرد و مردم معترض را مستضعفین می می

های آنان تحقق پیدا کرده است و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان  محرومان بوده و با فداکاری

و است. امام همچنین راه حفظ نظام برآمده از انقالب را حمایت تمام قد مسئولین از فقرا 

دانست و خیر دنیا و آخرت مسئولین را در رسیدگی به حال محرومان جامعه  محرومین می

ها  نشین آورد و کمتر خدمتی را به اندازۀ خدمت به محرومین و مستضعفین و زاغه حساب می به

صدا قیام کنید و  همه همفکر و هم»کرد که  خاطر نیز تأکید می همین به آورد. شمار می مند به فایده

رای این مستضعفین و برای این ملت که به همۀ ما و به همۀ شما منت دارد و حق دارد، برای آنها ب

ای  جمهور و وکالی مجلس از طبقه رئیس»کرد که  ( و توصیه می233: 17)همان، ج « خدمت کنید.

باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان 

هاى مجلل، راحت و   که در خانه آنهایى» (. دلیل این امر این است که522: 21)همان، ج « باشند
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فرساى ستون محکم انقالب و  هاى جان ها و مصیبت اند و فارغ از همۀ رنج  درد آرمیده بی

باید به اند، ن  دستى بر آتش نگرفته اند و حتى از دور هم  هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده  پابرهنه

بسا انقالب را یکشبه بفروشند، و  هاى کلیدى تکیه کنند، که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه مسئولیت

اند و   حاصل همۀ زحمات ملت ایران را بر باد دهند، چراکه اینها هرگز عمق راه طى شده را ندیده

اند و از همۀ زجرها و   خبران مشاهده نکرده فرق و سینه شکافتۀ نظام و ملت را به دست از خدا بی

قرارى مجاهدان که براى مرگ و نابودى ظلم بیگانگان دل به  هاى مبارزان و التهاب و بی غربت

اساس است که محرومین و  (. برهمین111: 11)همان، ج « خبرند. اند، غافل و بی دریاى بال زده

 اند. مستضعفین در اندیشۀ امام صاحبان اصلی انقالب معرفی شده

رۀ عملی امام خمینی نیز توجه به محرومین و مستضعفین کامالً مشهود و برجسته در سی

وبرق و اتوبوس  های خود به محرومان ازجمله وعدۀ تهیه مسکن، آب وعده است. امام خمینی

که انقالب پیروز شده بود.  مجانی برای مستمندان را بعد از پیروزی انقالب دادند؛ یعنی هنگامی

ای برای  دهد آنچه امام خطاب به محرومین بیان کرده بود، صرفاً وعده یاین موضوع نشان م

جلب حمایت آنان در راستای سرنگونی رژیم پهلوی نبوده است. با این توضیح که برخالف 

بهمن  12وبرق و اتوبوس مجانی ازسوی امام، پس از ورود به ایران در  تصور رایج، تأکید بر آب

صورت نگرفت؛ بلکه در سه سخنرانی که مربوط به نهم، دهم و و در سخنرانی بهشت زهرا  75

هم صرفاً برای اقشار محروم. رسیدگی  باشد، این موضوعات مطرح شد؛ آن می 75یازدهم اسفند 

به محرومان و مستضعفان و بهبود شرایط زندگی آنان، آرمان و هدف امام بود. ایشان در عمل نیز 

آورد. آنچه  حساب می خدمت به آنها را خدمت به خدا بهدانست و  آنها را ولی نعمت خود می

های امام. آنها را حق محرومان  کرد درحقیقت، آرمان امام بود نه وعده دربارۀ محرومان بیان می

کرد آنها را در جامعه محقق سازد. ضمن اینکه  کرد و واقعاً تالش می دانست، صادقانه بیان می می

عظمت بخشیدن و ارتقای معنویات، روحیات و انسانیت  تر برای امام، آرمان و هدف مهم

 محرومان بود.

ها و اقدامات عملی مهمی ازسوی امام برای تحقق این اهداف انجام شد. صدور  پیگیری

نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف در راستای  حکم مصادرۀ اموال سلسلۀ پهلوی به

منظور  به 111اد، ایجاد بنیاد مسکن با افتتاح حساب ایجاد مسکن و شغل و...، تأسیس کمیتۀ امد
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زدایی از مناطق محروم در  سازی بری محرومان، تشکیل جهاد سازندگی برای محرومیت خانه

سال اول پیروزی انقالب و سپس اقدامات دولت شهید رجایی در این زمینه و غیره از اقداماتی 

 بود که صورت گرفت. 

 منابع

  ،)جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 22، ه امامصحیفامام خمینی)س 

  ،)تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.2لوح فشرده روح اهللامام خمینی)س ، 

 ( 1155آبراهامیان، یرواند ،)ترجمۀ احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.ایران بین دو انقالب ، 

 ( 1131آرنت، هانا ،)اهلل فوالدوند، تهران: انتشارات خوارزمی. ت، ترجمۀ عزانقالب 

 ( 1159آزاد ارمکی، تقی ،)تهران: خلدون اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن ،

 انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

 ( 1153امینی، ابراهیم ،)«6-21: 12، شمارۀ مجله حکومت اسالمی، «امام خمینی و مستضعفان. 

 ترجمۀ علی اردستانی، تهران: نشر های اجتماعی انقالب ایران زمینه(، 1165یه، حسین )بشیر ،

 نگاه معاصر.

 ( 1176بهشتی، احمد ،)«2، شمارۀ هایی از مکتب اسالم مجله درس، «مستضعف کیست؟ :

23-22. 

 ( جامعه شناسی شعارهای انقالب اسالمی، تهران: نشر علم.1162پناهی، محمدحسین ) 

 و نشر  مؤسسه چاپ   (، تهران: 1131و استکبار از دیدگاه امام خمینی )  ضعافتبیان است

 . عروج

 ( تهران: 1161تبیان اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی ،)   و نشر عروج مؤسسه چاپ . 

 تهران: مؤسسه  (،1153ای از اندیشه و آرای امام خمینی )  تبیان آیین انقالب اسالمی: گزیده

 امام خمینی. آثار تنظیم و نشر

 ( 1167خمینی، روح اهلل ،)و نشر عروج مؤسسه چاپ   ، تهران: وصیت نامۀ الهی سیاسی . 

 جا. ، بیکشف االسرارتا(،  خمینی،روح اهلل )بی 
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 ( 1136سمیعی، محمد،) «ها در ایران معاصر؛ بازخوانی و تحلیل تأثیر  نقش سیاسی توده

 .151-161: 2، شمارۀ 56، دورۀ ستفصلنامه سیا، «ها در تحوالت سیاسی توده

 ( 1153فوران، جان ،)های  مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال

 ، ترجمۀ احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.پس از انقالب اسالمی

 ( 1161لوبون، گوستاو ،)،)ر تهران: نش ذهنیت جماعت، در جنبش های اجتماعی )جلد اول

 میزان.

 ( 1167مخبر، محمدحسن ،)«در کالم امام  مستضعف صاحبان انقالب؛ واکاوی مفهومی واژه

 .11-12: 115شمارۀ  نامه حریم امام، هفته، «خمینی

 ( 1153مطهری، مرتضی ،)تهران: انتشارات صدرا.پیرامون انقالب اسالمی ، 

 مجموعه ، «م خمینیمستکبرین و مستضعفین از دیدگاه اما»(، 1159اصغر ) مقدس، علی

 .151-131، جلد دوم: المللی امام خمینی)س( و احیاء تفکر دینی مقاالت کنگره بین

 ( 1199منتظری، حسینعلی ،)«سال ششم، شمارۀ مجله پاسدار اسالم، «مستضعف کیست؟ ،

95 :3-9.  


