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مهم تریــن کلیدواژه ها در اندیشــه 
سیاسی امام خمینی)ره( چه چیزهایی هستند؟

مهم ترین کلید واژه امام)ره(، مردم بود و احترام به مردم 
و دفاع از حریم آنها را پل عبور برای رسیدن به رضایت 
خداوند می دانســت. مفاهیمی چون امنیت، عدالت، 
وحدت، مقاومت، مشروعیت و مشارکت دیگر کلیدواژه ها 
هستند. در اندیشه شناسی امام)ره( تحقق این مفاهیم 
راهبردی، انقالب را در حد و اندازه میزان اعتقاد به مردم 
امکان پذیر می دانست. امام باور داشت که در تاریخ ایران 
هیچ قدرتی نتوانسته است این مفاهیم را به مقصد برساند 
و حامی آنها باشد مگر قدرت مردم. بنابراین خیلی سخت 
است و اصال امکان پذیر نیســت بتوان تحلیل سیاسی 
امام خمینی)ره( از انقالب را بدون فلسفه مردم شناسی 
و مردم باوری ایشان تحلیل کرد. وحدت هم از مفاهیم 
راهبردی انقالب است که جز در سایه اراده مردم امکان 
حضور ندارد. استقالل و نشاط اجتماعی هر جامعه ای به 
اتحاد و همبستگی آن جامعه بســتگی دارد و امام)ره( 
معتقد بودند که وحدت مردم راز آشکار و قدرت ماندگار 
حفظ نظام های مردمی است. امروز در دهه پنجم انقالب، 
جامعه از این زاویه با چالش جدی مواجه است و برخی 
عملکردها متأسفانه از ســنت برجای مانده از امام)ره( 
فاصله گرفته است و جا دارد که مسئوالن و مدیران به 

این نکته توجه بیشتری داشته باشند.
مردم گرایی مورد نظر امام خمینی)ره( 

چقدر می تواند در جامعه ما متجلی شود؟
مهم ترین کار یک سیاستمدار درک درست از مردم 

جامعه خود اســت و امام)ره( از این درک برخوردار 
بود. به عنوان مثــال؛ عدالت از جنــس انقالب باید 
عدالت مردم محور باشــد وگرنه عدالت به اســارت 
بی عدالتی هایی با نام عدالــت درخواهد آمد. جهان 
امروز نمادی از شعار عدالت های غیرمردم محور است. 
امام با تمام وجود قدرت خود را با قدرت مردمی انقالب 
به اشتراک گذاشته بود و قدرت امام رنگ و بوی مردمی 

داشت، لذا کار ساز بود.
امام)ره( ازجمله اندیشمندانی بودند که 
در قرائت امروزی ایده پرداز تلقی می شدند. شما 
ابعاد ایده پردازی ایشان را چگونه تحلیل می کنید؟

یکی از ویژگی های بارز اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( 
پویایی است تا جایی که عنصر پویایی یکی از پایه های 
اندیشه سیاســی امام)ره( را تشکیل می دهد. ایشان 
در جریان اندیشــه ورزی خود دارای مدل بود و تمام 
آثار به جامانده از ایشان قطعات پازل یک مدل کالن 
به حساب می آید. اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( را 
باید در نسبت بین نوآوری و بحران فهم کرد. به عبارت 
دیگر امام)ره( اندیشه ای را عرضه نمی کرد که تنها به 
درد قفسه کتاب بخورد، بلکه شکل گیری اندیشه ایشان 
با عمل نضج گرفته و ساخته شــده است و درست به 
همین علت است که هرگز نتوانستند مانند اندیشه های 
مارکس تفسیرهای عجیب و غریب و غلط از آن ارائه 
کنند. امام)ره( هر زمان وارد بحران می شد، آن بحران 
را به نوآوری تبدیل می کرد و به این طریق اندیشــه 
سیاسی خود را عرضه می کرد. یکی از مهم ترین این 

نوآوری ها »انقالب اسالمی« بود. انقالب اسالمی ایران 
پیش از آنکه یک انقالب باشد یک نوآوری محسوب 
می شــود. یکی دیگر از مصادیق نوآوری در اندیشــه 
ایشان »مقاومت« است. مانند مقاومت انقالب اسالمی 
که با اصول اندیشه ایشان اتفاق افتاد و یا مقاومت در 
دفاع مقدس که با اندیشــه امام)ره( صورت پذیرفت. 
هیچ اندیشه ای از امام)ره( وجود ندارد که خارج از حوزه 
بحران به وجود آمده باشــد و یا آنکه تکراری باشد. در 
واقع اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( بازتابی از حضور 
عملیاتی وی در بحران هاست که بحران را تبدیل به 
نوآوری کرده است. نوآوری در اندیشه امام خمینی)ره( 
به این صورت بود که ایشــان چارچوب های اصلی و 
اصیل را در اندیشه ورزی خود حفظ می کرد و به دنبال 
یک ارتباط جدید میان آن متغیرهای قدیمی بود، در 
واقع ایشان به برقراری ارتباطی جدید میان متغیرهای 

قدیمی می پرداخت.
نگاه امــام)ره( به تربیت نســل نو و 

تمدن ساز و مقوله فرهنگ چگونه بود؟
به نظر امام)ره( عقالنیت جدید فقط در حوزه مادیات 
است، ولی برای دســتیابی به 2سطح دیگر عقالنیت 
باید به حوزه معنویــات و فرامادیات روی آورد. از این 
نوع عقالنیت تعریف شده توسط امام)ره( تحت عنوان 
عقالنیت دینی تعبیر می شــود. امــام)ره( همچنین 
ضمن پذیرش عقالنیت جدیــد، پذیرش علم، عالم و 
عقل را در قالب دانشمندان، متخصصان، مخترعان، 
کارشناسان، دانشگاه و مدرسه می ستایند و مجریان را 

بر به کارگیری آنها در سامان دادن به حیات اجتماعی 
اقتصادی توصیــه و ترغیب می کردنــد؛ بنابراین در 
کنار این عقالنیت با تأکید بــر متعهد بودن حامالن 
عقالنیت جدید به اسالم، مصالح ملی و عدم وابستگی و 
خودباختگی، عقالنیت سطوح دیگر را که به معنویت، 
خداگرایی و آخرت گرایی مرتبط است قرار می دهند؛ و 
از مسئوالن دانشگاه و مدارس و کال مسئوالن آموزشی 
همواره می خواهند که بر پــرورش، تربیت، معنویت 
و تعهد دینی دانش آموزان و دانشــجویان و... توجه 
ویژه مبذول دارند. ایشان با مفروض گرفتن محتوای 
آموزشی مراکز علمی و آموزشــی که همان آموزش 
عقالنیت جدید اســت، عمدتا بر کسب سطوح دیگر 
عقالنیت در کنار عقالنیت علل گرایانه تاکید می کنند. 
بدین سان عقالنیت علل گرایانه را با عقالنیت معطوف 
به معنا ترکیب می کنند و آنها را در خدمت رشد و تعالی 
جامعه انســانی در بعد مادی و معنوی قرار می دهند. 
امام خمینــی )ره ( قائل  به فرهنگ پیشــرو در مقابل 
فرهنگ پیــرو بوده و »نظام فرهنگــی« مطلوب وی 
نظامی مشتمل بر اراده، انتخاب و تأسیس در مقابل 
تقلید و اکتساب بوده است. ایشان دارای رویکرد مبتنی 
بر چشم انداز بودند و این نگاه مبنای پیشران فرهنگ 
است. از سوی دیگر حضرت امام)ره( به اراده انسانی در 
سازندگی فرهنگی و »امکان« ایجاد تغییر  در فرهنگ 
و شایسته بودن این تغییر اعتماد داشتند. پس، نظام 
فرهنگی مطلوب، نظام  تلفیقی  و پیوندی  میان 2نگرش 

برای شناخت درست حکومت  و جامعه  است .

پویایی اندیشه سیاسی امامره 
از عقالنیت تا نوآوری

عیوضی: امام )ره(هر زمان وارد بحران می شد،
آن بحران را به نوآوری تبدیل می کرد

اخالق مداری و سیاستمداری
از نظر امام خمینی)ره( رابطه اخالق و سیاست رابطه متقابلی 
است. این اخالق است که به عنوان پلی متحرک اندیشه سیاسی 
امام را به ســمت ایجاد ســاختارهای سیاســی جدید بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی می برد. از سویی برای عمل به قوانینی 
چون عدالت و رفع و دفع ظلم و جور، وجود مجری و تشــکیل 
حکومت ضروری است و از سوی دیگر دستگاه های حکومتی و 
مســئولین موظف به مراعات اخالق اسالمی هستند. از طرف 
دیگر، سیاست اخالقی در اندیشه امام آرمان گرایی صرف نبوده، 
بلکه آن حضرت با تاسیس جمهوری اســالمی و رهبری آن، 
اخالق را سیاسی و سیاست را اخالقی کرد. وقوع انقالب اسالمی 
تحت تأثیر شخصیت اخالقی – سیاسی امام)ره( واکنشی بود 
به بحران اخالقی و سیاسی زمانه. امام)ره( در عرصه داخلی، از 
منظر احیاگرایانه بر مقیاس های دینی - اخالقی به پاکسازی 
نظام سیاســی اخالق زدا پرداخت و جامعیت علمی، عدالت و 
منش اخالقی حاکمان مسلمان را مطرح کرد. در عرصه خارجی 
نیز سیاست نه شرقی نه غربی را که مبتنی بر اصول اخالقی – 
اسالمی است، سرلوحه سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک قرار 
داد. در نتیجه حضور فعال و مستمر امام)ره( در صحنه حیات 
اجتماعی – سیاسی ایران و رهبری انقالب، هدفی جز اخالقی 

کردن سیاست نداشت.
اخالق عملی امام در واقــع، ماهیتی انعطاف پذیر براســاس 
مقتضیات زمــان و مــکان و درک اجتماعــی و در چارچوب 
ارزش های دینی و اعتقادی دینی دارد. همچنین اخالق براساس 
رابطه تالزمی بین وجوه مختلف سیاســت، اقتصاد و فرهنگ 
بنا شده است. این رابطه تالزمی در همه حوزه های ساختاری 
و کارگزاری ضامن مشــروعیت نظام سیاســی است. از منظر 
امام کارکرد پل محرک اخالقی این اســت که اگر پل محرک 
اخالق، نظام فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... را به هم متصل کند 
و ارزش های نظام فرهنگی را در ساختارها و کارگزارهای نظام 
اقتصادی بازتاب دهد، در آن صــورت رویکرد ایجابی و مثبت 
در جامعه ایجاد و به شــکل گیری و ماندگاری ارزش ها منتهی 
می شود. این پل محرکه اخالق دارای شاکله ای چرخشی است 
که در طول زمان فرایند انتقال ارزش ها از نظام فرهنگی به نظام 
اقتصادی، سیاسی را انجام می دهد و اســتمرار این فرایند، به 
بازتولید مشروعیت نظام سیاسی و ارتقای کارآمدی آن منجر 
می شود. در واقع اخالق به عنوان یک پل محرک دوطرفه این 
قابلیت را دارد که با تأثیرگذاری و پایداری بین اجزا، موجبات 
کارآمدی نظام سیاسی را استحکام بخشد و تجربه این روش در 
دوران مبارزاتی انقالب اسالمی مؤید این مطلب است. اخالق 
محوری امام به بازتولید مشــروعیت نظام سیاســی و ارتقای 
کارآمدی آن و افزایش سطح مشارکت، مقاومت، اعتماد ملی، 
نشاط فرهنگی و امید به آینده منجر شد. بر این اساس می توان 
گفت پل محرک اخالق، عامل پیوند دهنده ای است که روندهای 

حاصل از آن بر انسجام درونی می انجامد.

انتصاب مسببان وضع 
موجود را متوقف کنید

نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد 
از به کارگیری مســببان وضع موجود گفت: آقای 
رئیسی همواره تأکید داشــتند که نباید ازمسببان 
وضع موجود در مناصب مدیریتی استفاده کرد اما 
متأسفانه با وجود این تذکر همچنان مسببان وضع 
موجود درمســئولیت های مدیریتی حضور دارند و 
حتی شاهد جا به جایی آنان در مناصب مهم تر نیز 
هستیم و مســئولیتی نیز نمی پذیرند. علی بابایی 
کارنامی با اشاره به اینکه برخی افراد مسبب وضعیت 
کنونی اخیرا در برخی مناصب به کارگرفته شده اند 
افزود: با روی کار آمدن دولت ســیزدهم گفتمان 
سیاسی و اداری به سمت خدمت خالصانه و صادقانه 
برای مردم تغییر کرده است و باید مدیرانی سر کار 
بیایند کــه اعتقاد عملی به مــردم، دولت و جریان 
انقالب داشته باشند. این انتظار امروز به طور جدی با 
توجه به ضرورت های موجود وجود دارد که افرادی 
سر کار بیایند که دغدغه مردم، انقالب و کار خالصانه 

داشته باشند. / فارس 

نقل قول خبر

 خبر

دیدگاه

محسن زنگنه
نماینده مجلس

الزمــه اصــاح ســاختار، اتخــاذ برخــی 
تصمیمــات از ســوی مجلــس و دولــت 
و عزم جدی بــرای ایــن کار اســت و دوم 
اینکــه برخــی اختیــارات را در مســیر 
اصاحات باید دولــت و مجلس واگذار 

کنند./ تسنیم

میرشاهین تقی خانی
سخنگوی ارتش 

امــروز شــیوه های ترکیبی نبــرد جایگاه 
ویــژه ای بــرای پهپادهــا ایجــاد کــرده 
اســت. مجموعه بمب ها، موشــک ها، 
راکت هــا وتجهیــزات نصــب شــده روی 
پهپادهامحصــول ذهــن خــاق جوانان 
ارتــش، وزارت دفــاع و شــرکت های 
دانش بنیان اســت کــه دشــمن را از هر 
اقدام نابخردانه علیه جمهوری اسامی 

برحذر می دارد. / مهر 

نزدیک شدن به سالروز رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی بهانه خوبی برای پرداختن به 
زوایای ناگفته فکری و اندیشه حضرت امام خمینی)ره( است. همشهری در گفت وگو با 
محمد رحیم عیوضی، استاد مطالعات انقالب اسالمی، به بررسی برخی ابعاد اندیشه ای 
امام بزرگوار انقالب پرداخته است. وی معتقد اســت که امام خمینی)ره( قائل  به فرهنگ پیشرو در 
مقابل فرهنگ پیرو بوده و مسئله شناس واقعی در مواقع بحرانی بوده اند. تا جایی که بستر بحران ها 
برای حضرت امام)ره( به عرصه فرصت ها و نوآوری تبدیل می شد. مشروح این گفت وگو را در ادامه 

خواهید خواند: 

گفت وگو

صفیه رضایی؛ روزنامه نگار


