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ّ
الگوی متشکلسازی امام خمینی
رضا لک زایی

چکیده
یازه،ژکهرژگمو اژوژسلهز هبیهفتپژی مژیزژخمد ژ ت سطژوژکاب ژ همژوژ ردژتأکسعژیسا،ژ
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قمیرژدید ژوژدرژ خ ژدو،ژیزژری طپییژکپژ سهبژتتل ل ژ بهپژوژ میهبژو دژدیرد ژسخنژ
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تت ل لژوژ بهپ ژ مژیهبژیسللالژوژ مژیهبژتأخمژز هااژیزژتت ل لژوژ بهپژاعیرد.ژتت ل لژوژ
بهپژ مژیسلهجژاسهز هیژ اا ژ مطیپییژوژ سنیلماااژوعیعژ اآیمع.ژیسا،ژاهبژ قم ژعیژ
مژیهب ژحهکم ژ م ژیاعیتللپ ژی ه ،ژخمسما ژیسللال ژکپ ژدر ژ می م ژ میهب ژیسللت بهر ژو ژیسللا،ژ
آ می هیاژقمیرژدیرد؛ژییتلهبژییمیبژوژتمه،ژکتل ر هیژیسا اژریژ پسهبژیکژیازمنژ زرگژ
ا دیالع ژکلپ ژ هیع ژوسه بم ژی ظم ژر بم ژو ژیلگ ژی ژ ه ع ژو ژ هرز ژآب ژدر ژتتللل ل سلللهزی ژ
بهپسهزیژوژ میهبسهزیژ ه ع.
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مقدمه

از منجا کت «تفکر سـیاسـی [امام] همینی ،منسجمترین منطق اسالمگرایی است» (سعید،
 )222-223 :2471بحث و بررس ـی اندیشــت امام همینی ضــرور ذاتی دارد .از طرفی
روشـن است کت تالشهای سازمانیافتت و نهادمند کت دارای ساهتار تشکیالتی و اساسنامت و
مرامنامت اســت و بت صــور گروهی انجام می شــود ،نتایجی بهتر از فعالیت های فردی و
نـامنمم دارد .بنابراین ،الزم اســت دیدگاه فقیت ،مفســر ،فیلســو  ،عار و رهبر کبیر
انقالباســالمی ،حضــر امام همینی کت بزرگترین انقالب جهان را رقم زده و یکی از
طوالنی ترین و پیچیده ترین جنگ های جهان را مدیریت کرده و بهترین مکانیســم انتقال
قدر را طراحی نموده کت در مرحلت عمل هم بســیار موفقیتممیز عمل کرده ،مورد محک و
بررسی قرار گیرد.

ّ
بر این اساس ،در این مقالت اندیشت و عمل امام همینی در حوزه متشکلسازی ذیل ست
ّ
محور تشــکلســازی ،جبهتســازی و جریانســازی مورد بررسـی قرار میگیرد .منچت در این
زمینت ،مهم بت نمر میرســد این اســت کت نگاه امام همینی از مغاز بت اســالم و معار و
ّ
احکام اســالم ،یک نگاه جهانی و در عین حال تشــکلی ،ســازمانی و نهادی اســت نت منکت
ّ
اسالم یک چیز باشد و منگاه بخواهند کت نهاد ،سازمان یا تشکل را بت من اضافت کنند و مهمتر
اینکت امام همینی این نگاه را تحقق بخشیده و توانستت است بت من جنبت عینی و عملی دهد
کت در این مقالت بت منها اشـاره شـده است .امام همینی معتقد است ایران و تمام کشورهای
اسـالمی ،یک انجمن اسـالمی اسـت و رئیس این انجمن هم حضر ولی عصر است
(موســوی همینی ،2472 ،ج )227 :6و الزم اســت کت مســلمانان چت تنها و چت گروهی با
انگیزه الهی برای اعتالی کلمت حق بت قدر وس ـ هود تالش کنند و با الگو گرفتن از پیامبر
اعمم هیچگاه مأیوس و ناامید نشوند.
تا جایی کت نگارنده جستجو کرده بت اثری کت بت این مسئلت پرداهتت باشد برنخورده است
ّ
ّ
و ظاهرا این اولین اثر راج بت نگاه متشـکلسـازی امام همینی در ست سطح تشکلسازی،
جبهتسـازی و جریانسازی است (ر.ک .لکزایی .)242 – 12 :2417 ،از نوموریهای مهم
مقالت ،این اسـت کت بت روابط این سـت سـطح توجت کرده و با اسـتفاده از شکل ،این روابط را
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توضـیح داده اسـت .روش گردموری اطالعا مقالت کتابخانتای است و تالش شده با روش
تحلیلی و توصیفی و روش داللت کت در دان منطق و اصول فقت ارائت شده و در بخ هایی
هم با استفاده از روش اکتشافی و استنباطی بحث را ارائت کند.
ّ
 .1سطح اول :تشکل
 .1-1الگوی نظری

ّ
 .2هر تشکلی نقطت مغازی دارد و از جایی جوانت میزند و میروید .از نمر امام همینی
ّ
هر تشـکلی «تقریبا از صـفر» (موسـوی همینی ،2472 ،ج )244 :2و «بلکت از زیر صفر»
(موســوی همینی ،2472 ،ج )122 :27و «از نقطت کاش ،شــرو شــده اســت» (موســوی

همینی ،2472 ،ج .)36 :26ایشـان معتقد اسـت «مذهب شـیعت هم از صـفر شرو شد»
(موسوی همینی )247 :2415 ،و حتی استعمارگران هم از سیصد ،چهار صد سال قبل ،از
صــفر شــرو کردند تا بت اینجا رس ـیدند (موســوی همینی .)11 :2415 ،امام همینی در
اوایل پیروزی انقالب اســالمی و با توجت بت شــرایط من زمان ایران ،تصــریح دارند کت «هر
چیزی کت در هر جا باید از صـفر شـرو شود در اینجا باید من را از زیر صفر شرو کرد... .
اینکت عرض میکنم ما باید از زیر صـفر شرو کنیم و زحمت زیاد بکشیم تا بت صفر برسد،
بت هاطر این اسـت کت در طول مد شـاهنشـاهی و هصوصا در دو زمان اهیر ،همت چیز و
هصوصا افکار جوانها را بت عقب بردهاند و ( »...موسوی همینی ،2472 ،ج.)122 :27
ّ
 .1امام عضـوگیری تشـکلها را مسـئلت مهمی میداند (موسوی همینی ،2472 ،ج:22
 )162و در پیامشــان بت اتحادیت انجمن های اســالمی دانشــجو یان اروپا و ممریکا اظهار
امیدواری میکنند کت منها بت سـایر دانشـجو یان در هند و پاکستان و کشورهای عربی و دیگر
کشــورها بپیوندند و دامنت فعالیت هود را گســترش بدهند و کوش ـ

کنند اســالم و عدالت

اجتماعی را بت همت طبقا معرفی کنند (موسوی همینی ،2472 ،ج.)221 :26
ّ
ّ
 .4امام همت تشــکلها را دارای یک درجت از اهمیت نمیداند ،بلکت تشــکلها را دارای
ّ
ّ
ســلســلت مراتب میداند و معتقد اســت در برهی از تشــکلها ،مثل تشــکلهایی کت عنوان
اسـالمی دارد و یا مثل انجمنهای اسـالمی باید با دقت بیشـتری عضـوگیری کرد (موسوی
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همینی ،2472 ،ج )414 :23و تأکید میکند کت برای عضوگیری ،سوابق تحصیلی ،شغلی،
فکری ،هانوادگی و رابطت افراد با انقالب اســالمی در قبل و بعد از پیروزی انقالب مورد
بررسی قرار گیرد (موسوی همینی ،2472 ،ج 411 :23ج 76 :25و ج.)162 :22
ّ
امام تأکید میکند کت در تشکلهای حساس ،اشخاص فاسد و گروههای منحر را بت
ّ
تشـکل راه ندهند (موسـوی همینی ،2472 ،ج )321 :23و اشـخاصی را عضو کنند کت هم
هودش و هم هانوادهاش مسـلمان و انقالبی و دارای سوابق روشن باشند (موسوی همینی،
 ،2472ج .)411 :23البتت منمور امام همینی این نیسـت کت افراد صالح را بت دلیل اندک
هطاهای گذشــتت کنار گذاشــت ،بلکت معتقدند «برای یک امر جزئی افرادی [را] کت صــالح
هســتند ،نباید کنار بگذارید .باید هر چت بکنید کت جاذبت داشــتت باشـید» (موســوی همینی،
 ،2472ج.)221 :6

ّ
 .3امام همینی هشدار میدهند کت اعضا و مخصوصا گردانندگان تشکل باید عالوه بر

اینکت مواظب القائا روحانی نماها و مقدس مآبها باشــند و از گذشــتت عبر بگیرند تا
مبادا هیانت منان فراموش و دلسوزیهای بیمورد و سادهاندیشیها سبب شود کت منان دوباره
بت پستهای کلیدی و سرنوشتساز نمام برگردند(موسوی همینی ،2472 ،ج.)172 :12
ّ
 .2از دیگر وظایف مهم مدیر تشــکل ،مرزبندی با گروهها و تشــکیال منحر اســت.
ّ
ّ
نمار بر تشـکل نیز یک امر مهم اسـت .امام همینی معتقد بت نمار بر تشکلهاست و
ّ
تأکید میکنند کت هدای نخواســتت شــخ منحرفی وارد تشــکل مهمی نشــود و یا تصــدی
ّ
تشکل مهمی را بر عهده نگیرد (موسوی همینی ،2472 ،ج .)221 :6این نمار هم داهل
ّ
تشکل توسط مدیر و هم توسط سایر اعضا بر فعالیت مدیر بر اساس مکانیسم امر بت معرو
و نهی از منکر میتواند صــور بگیرد و هم میتوان ســازوکاری طراحی کرد کت در ســطو
ّ
مختلف بر فعالیت تشکلها نمار کند.
ّ
ّ
 .7نکتت دیگر ناظر بت تعداد تشکلهاست .میا تعدد تشکل مطلوب است یا مضر؟ پاسخ
ّ
ّ
امام این اسـت کت تشـکل جدید بت مفهوم اهتال نیست .اگر اعضای تشکل از این زاو یت
بنگرند کت همت منها مصـصـماند کت از نمام و اسـالم پشتیبانی کنند ،بسیاری مسائل برطر
می شــود ،ولی این امر بت این معنا نیســت کت همت افراد باید فقط از یک جریان تبعیت
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نمانید(موسوی همینی ،2472 ،ج.)261 :12
ّ
حضــر امام تعدد تشــکلها را میپذیرد ،اما برای من ش ـرایطی را مشــخ

میکند.

وحد در هد  ،حفظ رفاقت در عین اهتال سلیقت و تبدیل نکردن اهتال بت هصومت
ازجملت این شرایط است .مدلی کت امام ارائت میکند ،مدل مباحثت طلبگی است کت با هد
واحد(کسب دان ) و حفظ محبت و دوستی ،با یکدیگر اهتال دیدگاه دارند و من اهتال
را بت هصومت و تن تبدیل نمیکنند (موسوی همینی ،2472 ،ج.)36 :12
 .6شاه

ّ
مهم این است کت افرادی کت میهواهند از اسالم در غالب تشکل دفا کنند،

باید هودشـان بت اسـالم پایبند باشـند و از هود شرو کنند و اگر این شرط را نداشتت باشند،
نمی توانند اســالم را پیاده کنند (موســوی همینی ،2472 ،ج .)133 :23در قرائت امام
همینی ،اسالم یک دین جام است کت حداقل ست الیت دارد و همت مسلمانان و مخصوصا
ّ
اعضای تشکلها و انجمنهای منتسب بت اسالم باید اسالم را در این ست الیت اجرا کنند .الیت
اول ،الیت اعتقادی اسـت .ممکن است کسی از لحاظ اعتقادی مشکل نداشتت باشد و معتقد
بت عقاید اسـالمی و اصـول دین باشد ،اما از لحاظ اهالقی(الیت دوم) دارای اهالق اسالمی
نباشـد و مثال کبر داشتت باشد .الیت سوم ،اعمال اسالمی است یعنی تعهد بت ظواهر اسالم،
بت اوامر و نواهی اسـالم و عمل کردن بت احکام اسـالم (همان) .با این تبیین ،از یکسو امام
همینی مماهر حسی و مادی عباد را بت کلی کنار نمیگذارد و عباد را فقط یک حالت
روحانی و معنوی در نمر نمیگیرد و از طر دیگر ،عباد را تنها عمل حسـی هارجی و بت
دور از محتوا و مضـمون روحی نیز معرفی نمیکند تا بت تعبیر میتاللت شـهید سیدمحمدباقر
حکیم فاصـلتاش را با بتپرستی حفظ کرده باشد و در نتیجت ،دینی میانت شود کت همت ابعاد
انسان را مراعا کرده است (حکیم.)24 :2412 ،
بر این اسـاس ،پایبندی بت همت ابعاد اسـالم ،نق مهمی در وحد و استحکام هو یت
ّ
ّ
اجتماعی تشـکلها دارد و موجب تفاو و امتیاز منها از سـایر گروهها و تشکلها میشود و
رو تعاون و تفاهم و دوسـتی را در میان اعضـا برقرار میکند و از جذب شدن و بلکت ذوب
ّ
شـدن منها در دیگر تشکلها و اسالمهای تقلبی الئیکی و لیبرالی و تکفیری و در یک کلمت،
ّ
اسالم ممریکایی جلوگیری میکند .بنابراین ،هر تشکلی باید پایبند بت اسالم و معار باشد و
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دین را از مرج تقلید بگیرد .ظاهرا بتوان گفت کت التزام بت رعایت احکام ظاهری اسالم کت
ّ
در توضـیح المسائل گفتت شده ،برای تشکلها سنج گر روشنی است بت این معنی کت اگر
ّ
فعالیت رئیس تشـکل یا اعضـا و بلکت مفاد و محتوای اساسنامت من در تضاد با احکام عملی
شکل گرفت ،باید بداند کت از صراط مستقیم منحر شده است.
 .7امام همینی معتقد اسـت« :اسـاس همت شکستها و پیروزیها از هود مدم شرو
میشـود .انسـان اسـاس پیروزی است و اساس شکست است .باور انسان اساس تمام امور
اسـت .حال منکت ابرقدر ها با تبلیغا دامنتدار بت دنبال این بودند کت بت کشورهای ضعیف
بباورانند ناتوان اند و هیچ کار مدیریتی و صــنعتی را نمی توانند انجام بدهند» (موســوی
همینی ،2472 ،ج .)457 :23بر این مبنا ،هودباوری و اعتماد بت نفس یکی از ارکان مهم
ّ
ّ
تشـکل را تشکیل میدهد .اگر یک تشکل بت هودباوری و اعتماد بت نفس برسد ،میتواند در
دیگران هم این هودباوری را شــکوفا کند و باعث پیشــرفت کشــور شــود ،اما اگر بت جای
هودباوری و دمیدن رو هودباوری بت دیگران ،چشم بت دیگران دوهت و منتمر کمک ماند،
در مینده نزدیک دچار فروپاشی هواهد شد.
ّ
 .1اسـتقامت و نترسـیدن از غربت و تنهایی از دیگر هصـوصیا تشکل است .پی از
ّ
این گفتیم کت از دیدگاه امام همینی ،تشکل با یک نفر و با یک جم محدود و معدود شکل
ّ
میگیرد و میبالد و بت ثمر میرسـد .بر این اسـاس ،یک تشـکل الهی و اسالمی از تنهایی و
غربت و کمبود امکانا بت هود هراس راه نمی دهد ،بلکت با ثبا قدم و توکل بر هدا بت
سوی هد هود حرکت میکند چنانکت امام همینی فرمود اگر همینی تنها هم بماند یک
لحمت از مبارزه با ظلم و بت پرســتی کوتاه نخواهد ممد(موســوی همینی ،2472 ،ج:12
.)427

ّ
 .25نگاه امام همینی بت تشکلها یک نگاه راهبردی است .بنابراین ،برنامتهایی هم کت

ارائت میدهند راهبردی و واق بینانت اســت .ایشــان در ســال  2437مینویســد« :هیچ عاقلی
انتمار ندارد کت تبلیغا و تعلیما ما بتزودی بت تشکیل حکومت اسالمی منتهی شود .برای
توفیق یافتن در استقرار حکومت اسالمی احتیاج بت فعالیتهای متنو و مستمری داریم .این
هدفی اســت کت احتیاج بت زمان دارد» (موســوی همینی .)243 :2415 ،پیشــنهاد امام
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همینی برنامتریزی و فعالیت برای دو قرن است(موسوی همینی .)243 :2415 ،منگاه از
داستان معروفی یاد میکنند کت در من پیرمردی کت مشغول غرس درهت گردو است در پاسخ
کس ـی کت بت او میگوید گردو میکاری کت پنجاه ســال دیگر و بعد از مردنت ثمر می دهد،
پاسـخ میدهد دیگران کاشتند ما هوردیم ما میکاریم تا دیگران بخورند (موسوی همینی،
 .)243 :2415امام افق تالشـی در امتداد ســت قرن را هم مطر کرده اســت کت باید بدون
یأس و ناامیدی و بدون توجت بت زندان و اســار و رنج های مبارزه من را پیمود (موســوی
همینی.)242 :2415 ،
ّ
بنابراین یک تشــکل ،از ســطح محلی و ملی گرفتت تا ســطح منطقتای و بینالملل باید با
امید و توکل و تالش مســتمر و افقی بلندمد و با نگاه بت نســلهای مینده فعالیت کند و بت
دنبال نتیجت کوتاهمد و ناق

و ناکافی نباشد ،حتی اگر چند قرن طول بکشد.

 .3-1الگوی عملی

ّ
نمام انقالب اسـالمی ایران ،یکی از مصـادیق مهم تشکلهایی است کت امام همینی من را
ّ
تأسـیس کرده اسـت .چنانکت روشـن اسـت تأسیس این تشکل ،همراه با هز ینتهای جانی و
مالی و پذیرش هطرا گوناگون و مبارزهای طوالنی بوده است کت در قسمت قبل بت من اشاره
کردیم.

ّ
پس از تأسـیس نمام اسـالمی ،تأسـیس تشـکلهای گوناگون تقنینی ،قضایی ،فرهنگی،
ّ
هدماتی و  ...توسط امام همینی را میتوان از جملت اقداما عملی ایشان در تشکلسازی
ّ
ذکر کرد .این تشــکلها بر اســاس نیازهای کشــور و اقشــار مختلف مردم طراحی و تأسـیس
شدهاند.

ردیف

ّ
جدول  .1تشکلهای انقالب اسالمی تأسیس شده توسط امام خمینی

ّ
نوع تشکل

2

تقنینی

1

قضایی

ّ
اسامی تشکل
شورای انقالب اسالمی ،شوراهای شهر و روستا ،مجم تشخی

مصلحت نمام،

شورای بازنگری قانون اساسی
دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی ،هیأ رسیدگی بت شکایا  ،هیأ عفو زندانیان،
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سازمان تعزیرا حکومتی ،هیأ گز ین اداری ،ستاد اصال زندانها ،تلفیق
دادستانی کل انقالب و کشور ،دادگاههای هاص ،دادگاه ویژه روحانیت ،دادگاه امور
صنفی ،دادگاه ارت  ،دادگاه ویژه شهرداری تهران ،دادگاه انتمامی قضا  ،دادگاه
اصل  31قانون اساسی
نهضت سوادمموزی ،ستاد و شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی تبلیغا
4

فرهنگی

3

هدماتی

2

دفاعی

7

مقطعی

اسالمی ،شورای هماهنگی تبلیغا اسالمی ،سازمان تبلیغا اسالمی ،شورای
عالی مدیریت حوزه علمیت قم ،مکتب بانوان قم ،مؤسست تنمیم و نشر مثار امام
همینی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی
بنیاد مستضعفان و جانبازان ،کمیتت امداد ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،جهاد
سازندگی ،بنیاد شهید انقالب اسالمی ،بنیاد پانزده هرداد
کمیتتهای انقالب اسالمی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی(نیروی زمینی ،نیروی
هوایی ،نیروی دریایی) ،فرماندهی کل قوا ،بسیج مستضعفین ،شورای عالی دفا ،
شورای پشتیبانی جنگ
هیأ رسیدگی بت اوضا شرکت ملی نفت ،کمیتت تنمیم اعتصابا  ،صندوق ملی
ترمیم هسارا انقالب ،هیأ بررسی جنایا ممریکا در ایران ،هیأ حل اهتال
و رسیدگی بت تخلفا  ،بنیاد امور مهاجرین ،ستاد پیگیری فرمان هشت مادهای،
ستاد رسیدگی بت امور مناطق بمباران شده ،هیأ رسیدگی بت انتخابا سومین دوره
مجلس شورای اسالمی
(منبع :امام خمینی :1831 ،دفتر )8

منچت در این میان با اهمیت بت نمر میرسد عبار است از:
ّ
 .2امام همینی هر تشــکلی را بر اســاس یک نیاز جامعت تأس ـیس کرده اند و در واق
ّ
هدفشـان از تأسـیس تشـکل ،پاسخ دادن بت نیازی از نیازهای جامعت و برطر کردن من نیاز
ّ
بوده اسـت ،نت منکت صـر تشکیل تشکل برایشان اولویت داشتت باشد .بنابراین ،باید قبل از
ّ
هر چیز بت درســتی ،نیاز یا نیازهای جامعت هد را شــناهت ،ســپس تشــکل مناســب من را
تأسیس کرد.
ّ
 .1امام همینی هر تشـکلی را بت موق و در زمان مناسـب هودش تأسیس کرده است
یعنی برطر کردن نیازها بعد از کهنت شــدن منها نباید صــور گیرد ،بلکت بت محض اینکت

الهوی متشکلسازی امام خمینی19 

ّ
مشکل یا نیازی در جامعت روی داد باید تشکل برای حل من مشکل تأسیس شود.
 .4امام همینی زمانی شـورای انقالب اسالمی را تشکیل دادند کت هنوز حکومت را بت
دسـت نگرفتت بودند و هنوز بت ایران نیامده بودند .این مطلب بیانگر این نکتت است کت گاهی
الزم است کت نیاز پی بینی و برای حل من چارهاندیشی شود.
ّ
 .3تشکلهایی کت امام همینی تأسیس کردهاند از جامعیت برهوردار هستند و چنانکت
در جدول مالحمت میشـود ،نیازها و همت ابعاد وجود انسـان را پوش میدهند و تکبعدی
نیستند یعنی هم نیازهای امنیتی ،جسمی ،حیاتی و هم نیازهای روحی ،فکری ،بینشی و هم
نیازهای اهالقی ،ارزشی و هم نیازهای عاطفی و احساسی را تأمین میکنند.
ّ
در نقطت مقابل ،امام همینی تشــکلهایی را کت در چهارچوب اســالم ناب قرار ندارند
نقد میکند و بت چال میکشـد کت در جدول زیر تا حدودی نشـان داده شـده است (ر.ک.
امام همینی ،2472 ،دفتر .)711- 434 :41
ردیف

ّ
جدول  .2تشکلهای نقد شده توسط امام خمینی

ّ
نوع تشکل

2

حزب توده

1

جبهت ملی

4

نهضت مزادی

دیدگاه امام خمینی
حزب کثیف مرتبط بت دستگاه شاه( .موسوی همینی ،ج)376 :4
مطرود جامعت اسالمی( .همان ،ج)437 :2
طرفدار سرمایتدارها و قلدرها( .همان ،ج)14-11 :1
مستقیما از انگلیسها بود( .همان ،ج)14-11 :1
و حاال هم ممریکا( .همان ،ج)375 :26
جاسوس( .همان)
توطئتگر( .همان)
راه منها با ما مختلف است( .همان ،ج)341 :4
ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است( .همان ،ج)76 :24
گرچت در بین منان مردانی متعهد و دلســوز بودند ،لکن با اقلیت
فاح منان و در تنگنا قرار دادنشــان کار مثبتی نمیتوانسـتند انجام
دهند( .همان ،ج)351 ،12
و . ...
نهضـت بت اصـطال مزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران بت
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ممریکا اسـت و در این باره از هیچ کوشـشی فروگذار نکرده است.
(همان ،ج)372 :15
افراد من از اســالم اطالعی ندارند و با فقت اســالمی مشــنا نیســتند.
(همان)372 ،
نداشتن مرز شفا با منافقان( .همان ،ج)45 :22
دیروز حجتیتایها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحت مبارزا ،
تمام تالش هود را نمودند تا اعتصــاب چراغانی نیمت شــعبان را بت
نف شـــاه بشــکننـد .امروز انقالبی تر از انقالبیون شـــده انــد
3

انجمن حجتیت

«والیتی»های دیروز کت در ســکو و تحجر هود مبروی اســالم و
مسـلمین را ریختتاند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و
طهار را شـکستتاند و عنوان والیت برایشان جز تکسب و تعی
نبوده اســت ،امروز هود را بانی و وارث والیت نموده و حســر
والیت دوران شاه را میهورند (همان ،ج )172 :12
نمر بت مخالفت این حزب با اسـالم و مصالح ملت مسلمان ایران،

2

حزب

شــرکت در من بر عموم ملت حرام و کمک بت ظلم و اســتیصــال

رستاهیز

مسـلمین است و مخالفت با من از روشنترین موارد نهی از منکر
است( .همان ،ج)62 :4
اینها [مارکسـیسـتهای داهلی] هم بسـیاریشان ،سرانشان -حاال
شاید جوانهایشان این جور نباشند اما من سرانشان منهایی است کت
از دربار ســر درموردند و در منجا کارهایی انجام می دهند و االن
بعضیشان نوکر دربار هستند اینها از منجا سر در میمورند .اینها-

گروههای
7

مارکسیتی و
کمونیستی

بت اصطال من -کمونیست ممریکایی هستند نت کمونیست واقعی.
(همان ،ج)211 :2
هیچگاه اسالم با کمونیسم موافق نیست( .همان ،ج)265 :2
منها برای مقصــد هودشــان هر چت بوده اینجا و منجا کردهاند و یک
کارهایی انجام دادهاند و هیچ ربطی بت نهضت ما ندارد .نهضت ما
هیچ ارتباطی با چپیها ندارد .و چپیها هم هیچ هدمتی بت نهضت
ما نکرده اند .و هر چت کرده اند کارشــکنی و هال بوده اســت.
(همان ،ج)13 :25
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سازمان
6

چریکهای
فدایی هلق

شــما هیال نکنید کت یک فدایی هلق شــوروی ما داریم اینجا .این
«فدایی هلقهای ممریکایی»اند .اینها از من طر اند ،نت این طر .
هر دو طرف را ما مخالف با من هســتیم .از اول هم «حزب توده»
یک حزب توده انگلیسی بود( .همان ،ج)446 :25
تمام معنو یا را اینها بت مادیا برمیگردانند میگویند مســلمیم،
لکن نت توحیدشــان توحید اســالمی اســت و نت بعثتشــان بعثت
اسـالمی است و نت نبوتشان نبو اسالمی است و نت امامتشان و
نت معادشان .همتاش بر هال اسالم است .نت اینکت این حال تازه

سازمان
7

مجاهدین
هلق

[باشـد] یعنی ده سـال ،پانزده سال است پیدا شدهاند در وقتی کت
اوایل شــاید حوزه علمیت قم بود ،بعض ـی از همین ســنخ مدمها کت
معمم هم بودند ،یک روزی ممدند بعضـیشان پی

من و گفتند کت

ما این طور فهمیدیم کت معاد همین عالم است ،جزا هم همین عالم
است( .همان ،ج)372-375 :25
اینها طرفدار هلق هســتند ،طرفدار هلق ایران ،اما در مقابل این
هلق میلیونی ایران میایســتند و بت جنگ مســلحانت بر می هیزند.
(همان ،ج)376 :23
«حزب دموکرا » کردســتان یک جمعیت هرابکار هســتند ،یک
ُ
فسد هستند( .همان ،ج:1
جمعیت فاسـد هسـتند ،یک جمعیت م ِ
)117
بت مردم شـریف کردستان اعالم میکنم کت شما را برادر و برابر هود

1

حزب

می دانیم و از حقوقی برابر با ســایر برادران ایرانیتان در هر کجا کت

دموکرا

باشـید ،برهوردار هواهید شـد .و در جمهوری اسالمی هیچ فرقی
ُ
بین ترک ،کرد و لر و عرب و فارس و بلوچ نمیباشد( .همان)426 ،

کردستان

درگیری های غرب کشــور عزیز ما درگیری هایی اســت از جانب
ممریکا کت گروههای از هدا بیهبر وابستت ،هر روز ما را با من مواجت
کردهاند ،و این بت محتوای انقالب اسالمی ما مربوط میشود کت بر
پایت استقالل واقعی بنا گشتت است( .همان ،ج)124 :24
25

حزب هلق

قلمهای شما از تفنگهای من دمکرا ها بت اسالم بیشتر ضرر دارد.

مسلمان

نطقهای شما بت اسالم ضررش بیشتر از من توپهایی است کت منها
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بت جوانان ما می بندند و تفنگ هایی کت منها می بندند ضــررش بت
اسـالم بیشـتر است ،برای اینکت منجا دشمن معلوم است ،و شما بت
صـور های مخفی بت میدان میمیید .قلمهای شـما از سرنیزههای
رضا هان بدتر است برای اسالم و شما مضرتر هستید از رضا شاه
و محمدرضا برای اسالم ،برای اینکت منها معلوم بود مخالف هستند
و مردم می شــناهتند منها را ،مخالفت می کردند با منها ،مقاومت
میکردند شــما در پوشـ اســالم ،در پوشـ طرفداری از هلق
مســلمان ،بر هال اســالم دارید عمل می کنید( .همان ،ج:25
)425-451
22

گروه فرقان

یک گروهی کت تروریست هستند و مثل مقای «مطهری» را میکشند
و اعالم میکنند( .همان ،ج)217 :22
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .2سطح دوم :جبهه
 .1-3الگوی نظری

ّ
از بت هم پیوستن چند تشکل با هد مقابلت با یک دشمن واحد ،جبهت پدید میمید .مکانیسم
ّ
ّ
ّ
نمری متشـکلسازی جبهتای ،همان مکانیسم متشکلسازی تشکلی است و تفاو ماهوی
با من ندارد ،بلکت تغییر در ساهتارها وجود دارد.
هد ِ جبهت «هشـکانیدن ریشـتهای فاسد صهیونیزم ،سرمایت داری و کمونیزم در جهان
(موسـوی همینی ،2472 ،ج )72 :12و سـیلی زدن بت ابرقدر ها مخصـوصـا ممریکاست
(موسـوی همینی ،2472 ،ج )412 :15تا جایی کت «مسـتکبری در زمین نباشد» (موسوی
همینی ،2472 ،ج »)226 :6و الجرم برای این مهم باید قدر داشـت و سنگرهای کلیدی
جهان را فتح کرد (موســوی همینی ،2472 ،ج )412 :15و باید بســیجیان در فکر ایجاد
حکومت بزرگ اسـالمی باشـند زیرا بسـیج فقط منحصـر بت ایران نیسـت و باید هستتهای
مقاومت را در تمامی نقاط جهان بت وجود مورد و در مقابل شــرق و غرب ایســتاد (موســوی
همینی ،2472 ،ج.)212 :12
امام همینی بر اسـاس نگاه جام و فراگیر اسـالم ،هر مسلمانی را کت موازین اسالم را
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ّ
قبول کرده و از انضـباط دقیق شـیعی برهوردار اسـت ،عضو «حزب اللت» میداند (موسوی
همینی ،2472 ،ج .)357 :2مراد امام همینی از مفهوم حزب ،یک مفهوم قرمنی و غیر از
حزبهای متداول امروز دنیاسـت .بنابراین ،امام همینی معتقد است کت تمام دستورا و
هط مشی این حزب را قرمن و اسالم اعالم کرده است (موسوی همینی ،2472 ،ج)357 :2
پس ،در این سطح ،ایشان تصریح دارد کت امروز همت تمام مردم ایران کت با شعارهای اسالمی
ّ
مشغول مبارزهاند ،عضو جزء حزب اللت میباشند (موسوی همینی ،2472 ،ج.)357 :2
در سـطح دوم ،انسان مسلمان شیعت ،فارغ از سن ،جنسیت ،نژاد و موقعیت جغرافیایی و
ّ
تشـکلی کت در من عضو یت دارد ،یک عضو از یک جبهت است کت امام همینی بت تأسی از
قرمن من را حزب اللت مینامد.
در سطح سوم ،هر انسان مسلمانی عضو جبهت بزرگ حزب اللت است .ایشان حج را یک
ّ
محفل و تشــکل میلیونی میداند کت هداوند ســالیانت برای مسـلمین مماده کرده اســت کت در
صورتی کت مسلمانان وضعیت هودشان را تغییر بدهند و با ایمان بت تعالیم قرمن کت مسلمانان
را برادر هم هوانده ،میتوانند از من بهره ببرند و هود را از اســتعمار و اســتبداد نجا بدهند
(موسوی همینی ،2472 ،ج.)442 :1
امام از جبهت مســتضــعفین (موســوی همینی ،2472 ،ج )221 :25یا حزب جهانی
مستضعفین نیز بت حزب اللت تعبیر میکنند (موسوی همینی ،2472 ،ج .)442 :1محور این
ّ
جبهت ،صر نمر از مذهب تشکلهای من ،مبارزه با ظالمان و مستکبران است.
َْ
َ
از منمر امام ،برنامت مکتب اســالم در دو جملت هالصــت می شــود« :ال تم ِل ُمون َو ال
ُْ َ َ
تمل ُمون» (بقره ( )161 :موســوی همینی ،2472 ،ج .)72 :23بر این مبنا ،رکن اســاسـی و
محور جبهت اســالمی بر همین پایت شــکل میگیرد کت نت ســتم میکنند و نت مورد ســتم قرار
ّ
میگیرند .این اصل ،مخصوصا باید مورد توجت مسئوالن و مدیران تشکلها باشد.
ّ
جبهت با هدایت مدیر یا مدیران تشکلها ذیل اهدا و برنامتهای راهبردی کت توسط رهبر
جبهت اعالم میشود ،در مقابل ظلم و ستم بایستند (موسوی همینی ،2472 ،ج )211 :25و
طرفدار مملوم باشند و برایشان فرقی نکند کت این مملوم در کجای عالم قرار دارد دارای چت
دینی است و از کدام نژاد است (موسوی همینی ،2472 ،ج.)237 :2
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جبهتشناسی امام همینی ،دقیق و مبتنی بر مبانی انسانشناسی است (ر.ک .لکزایی،
 .)252-72 :2417ایشان بر اساس مبنای انسانشناسانت هود معتقد است کت در وجود شاه،
عقالنیت حاکم نیسـت ،بلکت قوه شـهو یت و غضبیت بر او سلطت دارد و در واق  ،کشور توسط
قوایی حیوانی و نت انســانی اداره میشــود« :دولت ایران و شــاه ایران یک معجونی اســت کت
چگونگی من معلوم نیسـت« ،شتر گاو پلنگ » یا «شیر گاو پلنگ » یک چنین چیزی است»
(موسـوی همینی ،2472 ،ج .)434 :4امام همینی در تحلیل شـخصیت صدام هم او را
کسـی میدانسـت هشونت و جنایت با جان او عجین گشتت و اگر فرصتی پیدا کند ،سوریت،
حجاز ،کو یت و سـایر کشورهای حاشیت هلیج فارس را از بین هواهد برد (موسوی همینی،
 ،2472ج .)72 :26امام جنس اسـرائیل را هم مثل صدام میداند رژ یمی جنایتکار کت بت
جنایت دل هوش می کند (موســوی همینی ،2472 ،ج .)72 :26امام همینی ممریکا و
شــوروی ســابق را هم بر همین مبنای انســانشــناســانت تحلیل میکند (ر.ک :امام همینی،
 ،2472ج .)156 :27
امام باعث و بانی مشکال جهان اسالم را حکومتهای مسلمین میداند و منها را هم
در جبهت اســتکبار قرار میدهد .حکومت های مســتبدی کت بت جای حکمرانی بر قلوب ،با
فشـار و هشـونت ،بر جسـمها و بدنها حکومت میکنند (موسوی همینی ،2472 ،ج:23
 .)275وی معتقد اســت این حکومتها هســتند کت بت واســطت روابطشــان با ابرقدر ها و
سـرسپردگیشان با ابرقدر های چپ و راست ،مشکال ایجاد میکنند (موسوی همینی،
 ،2472ج .)74 :24ایشـان در جایی دیگر میفرماید :مشـکل مسلمانان فقط قدس نیست،
بلکت وضـعیتی کت افغانستان ،پاکستان ،ترکیت ،مصر و عراق دارند هم از مشکال مسلمانان
اســت .امام همینی معتقد اســت کت باید این مســئلت تحلیل شــود تا روشــن شــود کت این
ّ
مشکال در جهان اسالم از کجا ایجاد شده و راه حل چیست ،تا هم رمز پیروزی بر همت
مشـکال بت دسـت بیاید و هم قدس و سـایر بالد مسـلمانان از زیر یوغ اسـتکبار مزاد شود
(موسوی همینی ،2472 ،ج.)74 :24
بت این ترتیب ،امام همینی بت روشـنی جبهتسـازی میکنند و جبهت مستکبران و قلدران
بینالمللی را کت در برابر مسـلمانان و مسـتضعفان جهان قرار دارند بت روشنی ترسیم کرده و
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برای منها راه حل معرفی میکنند کت همت من راهحلها از شــاهراه وحد میگذرند وحد
مبتنی بر تشکیال منمم و مدیریت شده.
 .3-3الگوی عملی

جبهت با توجت بت مقتض ـیا زمان و مکان میتواند متغیر یا ثابت باشــد .مثال جبهت میتواند
اقتصـادی ،نمامی ،سـیاسـی ،فرهنگی ،سـازندگی و ...باشد کت ذیل دو جریان کالن اسالم
ممریکایی و اسـالم ناب محمدی قرار میگیرند .بت نمر میرسد یکی از جبهتهای مهمی کت
امام همینی من را بت وجود مورد و بت هوبی اداره کرد ،جبهتای انقالبی  -ســیاســی بود کت
توانست در من جبهت نمام چندهزار سالت شاهنشاهی را ساقط و نمام جمهوری اسالمی ایران
را تأسیس کند .جبهت دیگر ،جبهت نمامی جمهوری اسالمی ایران در دوران هشت سال دفا
مقـدس بود .جبهـت دیگری کـت امـام همینی من را پـایـت گـذاری کرد ،جبهـت مبارزه با
صـهیونیستها بود کت مخصوصا با اعالم روز جهانی قدس و معرفی صهیونیستها بتعنوان
غده ســرطانی پیکر جهان اســالم ،من را بت همت شــناســاند و با دســتور مموزش دادن رزمی و
تبلیغی بت مبارزان فلسطینی و لبنانی و تجهیز مبارزان ،این جبهت را تثبیت کرد.
جبهت دیگر ،جبهت مســلمانان در برابر مســتکبران بین المللی مثل ممریکا اســت .جبهت
چهارمی هم کت امام همینی من را پدید مورد ،جبهت مســتضــعفان جهان در برابر جبهت
مستکبران جهان است.
برای تشکیل جبهت ،داشتن نگاه راهبردی و تشخی

درست دوست و دشمن ،اولو یتها

و اصـول و فرو بسـیار مهم اسـت .مثال وقتی امام همینی با نمام شـاهنشاهی درگیر بود،
وارد امور فرعی و اظهار نمر راج بت مســائلی همچون کتاب شههد جاوی و شــریعتی
نمیشــود و با اســتراتژی ســکو از کنار منها عبور میکند .یا وقتی مشــغول مبارزه در جبهت
نمامی هسـتند ،میفرمایند جنگ مسـئلت اول کشـور است و بت این ترتیب ،اولو یت مبارزه و
ّ
ّ
اولو یت سایر تشکلها و افراد را مشخ میکنند و بت تشکلها جهت میدهند.
یکی از جبهتبندیهای کمنمیر امام همینی در پیامهای حج ایشـان متبلور شده است.
امام همینی در مثار هود از جملت جنود عقل و جهل و نیز در بیشــتر پیامهایی کت بت کنگره
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جهانی حج ارســال نمودهاند ،تالش کردهاند تا فارغ از رنگ ،نژاد ،ســرزمین ،ملیت و هون،
دوسـت و دشـمن را بت محاد مسـلمانان جهان معرفی کند .ایشان اگرچت هود بعد از پیروزی
انقالب اســالمی ایران بت حج نرفت ،اما حج را با احیای برائت از اســتکبار جهانی ،یعنی
ممریکایی جهانخوار ،زنده کرد .امام همینی معتقد اسـت کت باید مسلمانان فضای سراسر
عالم را از محبت و عشـق نسـبت بت ذا حق و نفر و بغض عملی نسبت بت دشمنان هدا
لبریز کنند (موســوی همینی ،2472 ،ج .)422 :24دو کلیدواژه اســالم ممریکایی و اســالم
ناب محمدی کت از ســوی ایشــان وارد فرهنگ ســیاســی جهان شــد ،مرز دو جبهت محبت و
نفر را از هم متمایز میکند.
امـام همینی بر مبنـای همین جبهت بندی ،از حجاج ایرانی می هواهد کت با ســایر
مســلمانان و مأموران ســعودی مدارا کنند و از مقابلت بت مثل بپرهیزند و با اهالق انســانی -
اسالمی و نصیحت برادرانت و موعمت حسنت همت مسلمانان را از واکن های هشن کت موجب
تفرقت و شــکا بین مســلمانان می شــود باز دارند و تأکید می کنند کت حتی اگر مخالفان
برهال دسـتورا قرمن کریم رفتار کردند ،مقابلت بت مثل نکنند تا در پیشگاه هداوند تعالی
مبرومند باشند (موسوی همینی ،2472 ،ج.)11 :24
راهکار عملی دیگر امام همینی پیشـنهاد تشـکیل ارت صـد میلیونی است .البتت این
ارت یک ارت

دفاعی اسـت و بت صـور بیست میلیونی و بلکت بی از بیست میلیون در

ایران محقق شـده اسـت ،اما در سـطح جهان هنوز با این کمیت انجام نگرفتت است (ر.ک:
امام همینی ،2472 ،ج .)13 :27
راهکارهای دیگر امام برای موفقیت جبهت اسالم در برابر جبهت استکبار ،معرفی حقیقی
اسـالم (موسـوی همینی ،2472 ،ج ،)473 :27گسترش معنویتی کت در ایران بت وجود ممد
در ســطح جهان (موســوی همینی ،2472 ،ج ،)15 :24مشــتی بین میان دولتها و ملتها
(موســوی همینی ،2472 ،ج ،)17 :24رســاندن پیام اســالم بت جهانیان (موســوی همینی،
 ،2472ج ،)323 :21بیدار کردن ملتها (موســوی همینی ،2472 ،ج ،)172 :24ص ـادر
کردن تجربتهای انقالب اسـالمی ایران (موسوی همینی ،2472 ،ج ،)412 :15و بت تعبیر
دیگر دمیدن رو امید و هودباوری بت کالبد مستضعفان و مسلمانان جهان و مگاه کردن منان
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بت تواناییهای بالقوه و بالفعلشان ،در قالب شعار ما میتوانیم است.
 .8سطح سوم :جریان
 .1-8الگوی نظری

جریانســازی امام همینی مبتنی بر نمریت دو فطر اسـت .بر مبنای این نمریت ،حرکت بر
مبنای فطر مخموره ،جریان الهی و حرکت بر اســاس فطر محجوبت ،جریان غیرالهی را
شکل میدهد.
امام همینی اســالم ناب را یک جریان واحد ،فراگیر و هو یتســاز میداند کت مبتنی بر
فطر مخموره و قانون اســالم اسـت .مسـلمانان در تمام دنیا و صـر نمر از رنگ و نژاد و
جنسـیت و ســن ،تحت فرمان و رهبری و پیامبران الهی و اهلبیت و هم اکنون حضــر
حجت میباشند و بت همین دلیل حضر امام ،مسلمانان را کارمندان اسالم (موسوی
همینی ،2472 ،ج )456 :25و کارمندان امام زمان( موســوی همینی ،2472 ،ج:22
 )131می داند .بت نمر میرســد ،دو تعبیر بت روز و مدرن «کارمند اســالم» و «کارمند امام
زمان »بت وضو از نگاه تشکیالتی امام همینی بت اسالم پرده برمیدارد.
در چهارچوب همین تعالیم ،امام همینی معتقد است ایران و تمام کشورهای اسالمی،
یک انجمن اسالمی و تحت رهبری حضر ولی عصرهستند:
تمام ایران و تمام کشورهای اسالمی ،انجمن اسالمی است؛ یک انجمن ،و آن انجمن
الهی .همه باید برای اسااالم با هل باش ایل؛ گرد هل درآییل .هر یک از این انجمنهای
محترم[ ،انجمنهای اسالمی دانشهاهها] شعبهای است از آن انجمن بزر اسالمی،
تحت رهبری امام زمان -سالم الله علیه (موسوی خمینی ،1385 ،ج .)158 :7

در مرحلت دوم ،امام همینی معتقد اســت همت مســلمانان با هم برادرند (ر.ک :امام
همینی ،2472 ،ج .)221 :24اگر برادران دینی و انســانی در مقابل برادران منافق و کافر قرار
گرفتند ،در واق این دو اهو  ،دو جریان را میسازد کت با یکدیگر سازگاری ندارند و میتوان با
اســتفاده از ادبیا امام همینی من دو جریان را جریان اســالم ناب محمدی و جریان اســالم
ممریکایی بنامیم چراکت «اولین و اصــلیترین نقطت در مبانی امام راحل مســئلت اســالم ناب
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محمدی اسـت .در مقابل این اسالم ،امام اصطال اسالم ممریکایی را در فرهنگ سیاسی ما
وارد کرد» (بیانا میتاللت هامنتای .)2412/4/23 ،بحث اسالم ممریکایی توسط میتاللت
هامنتای بسـط داده شـده اسـت .ایشـان اسالم ممریکایی را دارای دو شاهت میداند .2 :شاهت
تحجر کت داع نمونت بارز من اسـت  .1شـاهت سکوالر کت اسالم مطلوب واشنگتن و لندن و
پاریس اســت یعنی اســالم انگلیســی و تشــی انگلیســی (بیانا میت اللت هامنت ای،
.)2415/22/23
بنابراین ،جریان اسـالم ناب و در واق «اسالم بتمثابت دال برتر» (سعید )74 :2471 ،در
گفتمان امام همینی در مقابل جریان اسـالم ممریکایی قرار دارد ،پس نباید از کید دشمنان
غافل بمانیم چراکت بت تعبیر امام همینی در ســرشــت ممریکا و شــوروی [ســابق] کینت و
دشمنی با اسالم ناب موج میزند (موسوی همینی ،2472 ،ج .)212 :12بر این اساس الزم
اسـت کت یک جریان ،نسبت هودش را با دشمن تعیین کند و دقیقا بداند کت در کدام جریان
جای دارد و کدام جریان را نفی میکند.
امام همینی جریان اسـالم را در مقابل جریان ممریکا تعریف و ممریکا را شیطان بزرگ
معرفی میکند .امام همینی همچون پانصـد سـال قبل ،دو جبهت از سـپاه مسلمانان ،یعنی
دولت سـنی عثمانی و دولت شـیعت صفوی را مقابل هم قرار نمیدهد و من اشتباه تاریخی را
تکرار نمی کند .همچنین ،مرزبندی هود را دایره ض ـیق تش ـی علوی و تش ـی صــفوی قرار
نمیدهد و با دست هود ،نیروهای سپاه اسالم را چند پاره نمیکند.
اگر هو یت را بت تمایزا و تشـابها تعریف کنیم ،جریان اسالم ناب محمدی از اسالم
ممریکایی و ارزشهای من متمایز اســت و ثانیا میتواند از هو یت هود در برابر رقیب و بلکت
دشمن غدار و کینتتوز دفا کند.
امام همینی معتقد است بیداری ،قدم اول است و مفهوم من بیدار شدن از هواب
غفلت و هوشـیار شـدن از سـکر طبیعت و دریافتن این نکتت اسـت کت انسـان مسـافر است
(موسـوی همینی .)17 :2461 ،بت تعبیر دیگر ،انسـان باید بت این پرسـ پاسخ دهد کت میا
انسـان هلق شده و امکانا و نعمتهای مادی و معنوی بیشمار در اهتیارش گذاشتت شده
تا همچون سایر حیوانا  ،حیاتی حیوانی و مبتنی بر شهو داشتت باشد یا مقصود دیگری در
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کار اسـت؟ امام معتقد است کت اگر انسان عاقل لحمتای فکر کند متوجت پاسخ میشود و
میگوید :مقصــود از این بســاط چیزی دیگر و عالم بزرگتری اســت و این زندگی حیوانی
هد اصلی نیست (موسوی همینی.)6 :2461 ،
روشـن اسـت کت مردود دانسـتن هم افق بودن انسـان و حیوان ،اومانیسم و تمام مکاتب
پوشالی دستساز بشر را رد میکند و صراط مستقیم الهی بت رهبری انبیا و اولیای الهی را در
مقابل انسـان قرار میدهد و بت سرعت بت او فانی بودن این جهان گذران و مهم و اصلی بودن
جهان باقی را تذکر میدهد .بت عبار دیگر در این سخنان ،تکلیف انسان نسبت بت هودش،
مبدأ ،معاد ،ابدیت ،دنیا ،ســعاد  ،شــقاو و مس ـیری کت بت ســعاد و شــقاوت

منجر

میشود ،معلوم شده است.
ّ
امام همینی این مسئلت عرفانی را بت سیاست و بت داللت تضمنی و التزامی بت تشکلها
تسـری میدهد و ضـمن منکت سـیاسـت را یک سیر و حرکت الهی و عرفانی مطر میکند،
تصـریح میفرمایند کت اولین گام اسـاسـی و مهم در مسائل سیاسی «یقمت» و مگاهی است
(موسوی همینی ،2472 ،ج.)471 :21
بعد از اینکت بیدار شـدیم و دانستیم کت در دنیا مسافریم و دنیا منزلگاه ماست و نت قرارگاه
َ َْ
ما ،گام دوم این است کت بدانیم کت باید بت سوی هدا حرکت کنیم ُقل َّإنما َأع ُم ُک ْ
واحدٍ أن
ب
م
ِ
ِ ِ
ُ
َ ُ ُ َّ ْ
وموا لل ِت َمثنی َو فرادی یعنی بت صــور چت بت صــور فردی ،چت بت صــور گروهی در
تق
َّ
غالب تشـکیال و نهضتها ،قیامتان «للت» باشد و ملوده بت هواهای نفسانی و وسوستهای
شـیطانی و ممال مادی و دنیوی نباشــد (موســوی همینی ،2472 ،ج )133 -134 :25چراکت
قیام للت اسـت کت معرفت اللت ،فدا شـدن برای اللت ،فداکاری برای اسـالم (موسوی همینی،
 ،2472ج ،)217 :27شــکســت ناپذیری (موســوی همینی ،2472 ،ج )7 :7و حمایت و
پشـتیبانی هداوند (موسوی همینی ،2472 ،ج )247 - 246 :24را بت همراه میمورد و ترک
قیام برای هدا یا قیام برای نفس و هودهواهی ،تمام گرفتاریها و حقار ها و شـکستها را
بتدنبال دارد.
عناصـر فرمولی کت میتوان در اینجا منها را استخراج کرد عبار است از حرکت  +للت +
ّ
فردی یا گروهی یعنی اوال قیام و تحرک و پو یایی الزمت تشکل است ثانیا :این حرکت و قیام
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بت لحاظ باطنی برای هدا و نت انگیزههای مادی و شـهوانی و شیطانی و سلطتطلبانت میباشد
ّ
و بر اساس ظاهری مبتنی بر قوانین اسالم است ثالثا :یک نفر هم میتواند تشکل را تشکیل
ّ
بدهد و الزم نیست کت حتما یک تشکل از چند نفر تشکیل شود.
ّ
بنابراین ،محرک تشــکل دو عامل اســت یا ش ـیطان یا هدا .اگر قیام و محرک انســان،
هداوند باشد مدمی پیروز و سعادتمند است حتی اگر در ظاهر شکست بخورد و اگر محرک
انسان شیطان و هواهای نفسانی باشد شکست و شقاو او حتمی است حتی اگر در ظاهر
پیروز شود .این عامل کت با بیداری فردی و جمعی انسانها همراه است ،در بیداری اسالمی
و صــدور انقالب نق

کلیدی دارد چراکت ملتها باید برای هداوند قیام کنند و بدانند کت

هدا پشتیبان منهاست .بنابراین میتوان گفت بیداری و یقمت ،بیانگر حرکت و قیام للت ،بیانگر
جهت حرکت جهان اسالم است.
 .3-8الگوی عملی

کـامل ترین و بهترین الگو یی کت امام همینی بت عنوان نماینده بارز جریان اســالم ناب
محمدی معرفی میکنند ،حضـر رسـول اللت است .امام همینی میفرماید مردم ما باید
همواره پیغمبر اکرم را بـت یاد بیاورند .پیغمبر اکرم وقتی قیام کردند ،در مکت و بعد در
محاصـره «شـعب» ابوطالب با من همت رنج و زحمت و سختی مواجت شدند ،حتی حضر
در بســتر بیماری هم کت بودند بت ســپاه اســامت دســتور حرکت دادند .بنابرانی ما هم تا باید
زحما و رنجهای توطئت ابرقدر ها را تحمل کنیم ما موظف هســتیم امر الهی را تحقق
ببخشـیم ،پس نباید از سـختیها هراس داشتت باشیم (موسوی همینی ،2472 ،ج-23 :21
.)22

ّ
از این منمر ،تمام تشــکل ها باید بت رســول اعمم صــلوا اللت علیت وملت اقتدا کنند و از

سختیها و رنجها نهراسند و گرفتاریها و مشکال را در راه هدا و برای هدا و با شر صدر
تحمل کنند.
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 .4روابط
ّ
 .1-4رابطه تشکل و جبهه

ّ
ّ
دیوار جبهت از مجرهای تشـکل ،ساهتت میشود و بدون تشکل ،جبهت نمیتواند شکل بگیرد.
ّ
ارتباط تشکل و جبهت در شکل زیر نشان داده شده است:
بهپ2
تت ل2

تت لژ5

بهپژ5
تت ل2

تت ل9

...

تت لژ5

شکل  .1رابطه تشکل و جبهه
(منبع :یافتههای پژوهش)

ّ
اجتما چند تشکل ،یک جبهت را میسازد .البتت بر اساس نیازی کت در جبهت ممکن است
ّ
تشـخی داده شـود ،احتمال دارد پیشـنهاد سـاهت تشکل نیز مطر شود .مثال وقتی سپاه
پاسـدارانانقالباسالمی در جبهت نمامی وارد عمل شد ،فقط نیروی زمینی داشت ،اما بنابر
ّ
نیاز جبهت کت تشــکل های گوناگونی در من فعالیت داشــتند ،بت تشــخی امام همینی دو
ّ
تشــکل نیروی هوایی و نیروی دریایی ســپاه پاســداران نیز تأس ـیس شــد .بنابراین ،جبهت در
ّ
تأسیس تشکل نق دارد.
 .3-4رابطه جبهه و جریان

از بت هم پیوستن چند جبهت یک جریان ایجاد میشود کت در شکل زیر مشاهده میشود:
میهب

بهپژ2

بهپژ5

بهپژ9

شکل  .2رابطه جبهه و جر یان
(منبع :یافتههای پژوهش)

...
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ّ
 .8-4رابطه تشکل و جریان

ّ
ّ
باید اصــول حاکم بر جریان ،بر هر تشــکلی حاکم باشــد و تشــکل در مســیر همان جریان
ّ
حرکت کند .درواق  ،جریان بت تشکلها وحد ِ جهت و هو یت میدهد.
جریان
ّ
تشکل
شکل  .8رابطه تشکل و جر یان
(منبع :یافتههای پژوهش)

ّ
اگر رو یک جریان بر تشـکل حاکم نباشد ،موجب تشتت میشود و حتی ممکن است
ّ
باعث شــود تشــکلها اثر یکدیگر را هنثی کنند .در تشــخی نیازها و ســاهت جبهت هم
اهتالل بت وجود هواهد ممد.
ّ
 .4-4رابطه تشکل ،جبهه و جریان

ّ
در نگاه اول میتوان گفت کت جریان اعم از جبهت و جبهت اعم از تشـکل اسـت کت در شــکل

زیر قابل مشاهده است:
جریان
جبهه

ّ
تشکل

ّ
شکل  .4رابطه تشکل ،جبهه و جریان
(منبع :یافتههای پژوهش)
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ّ
شکل زیر بت صور دقیقتر ارتباط تشکل ،جبهت و جریان را نشان میدهد:
جریان
جبهه 1
ّ
تشکل1

ّ
تشکل2

جبهه2
ّ
تشکل1

ّ
تشکل8

ّ
تشکل2

...
ّ
تشکل8

...

ّ
شکل  .5رابطه تشکل ،جبهه و جریان به صورت دقیقتر
(منبع :یافتههای پژوهش)

ّ
جریان وحد دارد ،اما جبهت و تشـکل کثر دارند ،در واق این جریان است کت جهت
ّ
ّ
جبهت و تشـکل را تعیین میکند .جبهت و تشکل بستت بت شرایط و نیازها و بر اساس مقتضیا
زمان و مکان میتوانند دچار تغییر شوند ،اما جریان همواره ثابت است و نمیتوان من را تغییر
داد ،جریانی کت امام همینی من را سامان داده است ،مبتنی بر اسالم ناب محمدی و توحید
محور است و در مقابل جریان اسالم ممریکایی شرک ملود قرار دارد.
ّ
سـؤالی کت باقی میماند این است کت چند نو جریان ،جبهت و تشکل داریم؟ پاسخ امام
همینی بر اسـاس مبانی انسـانشناسی ایشان قابل استنباط است کت در شکل زیر مشاهده
میکنید:
انواع انسان

انواع جریان

انواع
جبهه

انواع
ّ
تشکل

شکل  .6منشأ انواع جریان ،جبهه و تشکل
(منبع :یافتههای پژوهش)

امام همینی معتقد اسـت کت انسـانی کت از فطر انسـانی هود هارج شود ،بت انسانی
حیوانی و انسـانی شـیطانی تبدیل میشـود (همان ،ج .)176 :24در این صور با ست مدل
ّ
انسـان روبترو هواهیم بود کت هر کدام جریان و جبهتها و تشکلهای هاص هود را هواهد
داشت کت در شکل مشاهده میکنید.
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یا هبژیلها

میهبژیلها

بهپژیلها

تت لژیلها

یا هبژ
حس یاا

میهبژحس یاا

بهپژحس یاا

تت لژ
حس یاا

یا هبژ
سطهاا

میهبژ سطهاا

بهپژ
سطهاا

تت لژ
سطهاا

شکل  .7انواع انسان و انواع جریان ،جبهه و تشکل
(منبع :یافتههای پژوهش)

اگر بخواهیم دقیق تر بحث کنیم ،باید بگو ییم امام همینی معتقد اســت هشــت نو
انسـان وجود دارد کت بر اساس نمریت دو فطر  ،در دو چهارچوب فکری یا مجموعت فطر
مخموره و فطر محجوبت طبقتبندی میشوند کت در جدول زیر ارائت شده است:
جدول  .8انواع جریان ،جبهه و تشکل بر اساس نظریه انسانشناسی امام خمینی

متعالی (بر مبنای
فطر مخموره)
دارای مراحل

در نتیجت
عقل محور

تشکیکی

جنود عقل و
توحید

بتدنبال سود ،لذ و منفعت مادی

انوا جریان
انوا جبهت
ّ
انوا تشکل

گسترش حق و

بتدنبال سلطت و قدر
متدانی (بر مبنای

بتدنبال تزویر و فریب و اغوا

فطر محجوبت)

بتدنبال سود ،لذ  ،مناف مادی و سلطت

دارای کثر و تشتت

و قدر
بتدنبال سود ،لذ  ،مناف مادی و تزویر
و فریب و اغوا

در نتیجت
گسترش باطل و
جنود جهل و
شرک
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بتدنبال سلطت ،قدر و تزویر و فریب و
اغوا
بتدنبال سود ،لذ و مناف مادی و
سلطت و قدر و تزویر و فریب و اغوا
(منبع :یافتههای پژوهش)

نتیجهگیری

ّ
سـؤال اصـلی این مقالت ،ارائت الگوی نمری و عملی متشـکلسازی از دیدگاه امام همینی
ّ
بود .برای پاسخ بت پرس مقالت ،تشکل ،جبهت و جریان در دو سطح نمری و عملی با روش

توصیفی  -استنباطی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اســاس دیدگاه امام همینی ،اســالم یک ســازمان بزرگ اســت کت رئیس من امام
ّ
زمان اسـت و همت مسـلمانان ،کارمندان من هسـتند .از دیدگاه ایشـان ،هر تشکل و هر
حرکتی از نقطت صـفر شرو میشود و مرام مرام پا میگیرد و بت تدریج قو و قدر مییابد.
بت دیگر ســخن ،باید حرکت کرد تا قدر یافت ،نت منکت منتمر ماند تا قدر بیابیم و منگاه
ّ
حرکت کنیم .بت نمر میرســد از پیوســتن چند تشــکل ،جبهت و از پیوســتن چند جبهت بت هم
ّ
جریان بت وجود میمید .این در حالی اسـت کت رو حاکم بر تشکل و جبهت ،جریان است و
ّ
ّ
جریان از تشـکل و جبهت تأهر زمانی ندارد .تشکل و جبهت بر اساس نیازهای ملی ،منطقتای
و بینالمللی پدید میمیند .اسـالم ناب محمدی در مقابل اسالم ممریکایی ،جریان حاکم بر
ّ
اندیشـت امام اسـت و پیامبر اعمم الگوی بارز تشکلسازی ،جبهتسازی و جریانسازی
ّ
اسـت .انوا تشـکل ،جبهت و جریان بر اسـاس انوا انسـان تعیین میشود و در اندیشت امام
همینی هشــت مدل قابل شــناســایی اســت کت در دو چهارچوب فکری یا جریان فطر
مخموره و فطر محجوبت یا جنود عقل و جنود جهل قرار میگیرند.
منابع
قرآن کریل.
بیانات آیتالله خامنهای.https://farsi.khamenei.ir ،
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آیین انقالب اسااالمی ،گزیدهای از اندیشااهها و آرای امام خمینی .)1389( تهران ،مؤسااسااه
تنظیل و نشر آثار امام خمینی ،چاپ چهارم ،جلد .2
احزاب و گروههای ساایاساای از دیدگاه امام خمینی( ،تبیان ،آثار موضااوعی؛ دفتر ساای و دوم)
( .)1385تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
امام خمینی و نهادهای انقالب اساالمی (تبیان ،آثار موضاوعی؛ دفتر سای و هشاتل) (.)1381
تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
حکیل ،سایدمحمدباقر( .)1391نقش اهل بیت علیهل الساالم در بنیانهذاری جماعت یالحان،
ترجمه کاظل حاتمی طبری ،مجمع جهانی اهل بیت علیهل السالم.
سااعید ،بابی ا

( .)1389هرا

بنیادین (اروپامداری و ظهور اسااالمهرایی) ،ترجمه االمرضااا

جمشیدیها و موسی عنبری ،تهران ،دانشهاه تهران.
شاااه آبادی ،محمدعلی ( .)1386شااذرات المعارف ،توضاایح و تقریر آیتالله نورالله شاااهآبادی،
تهران ،پژوهشهاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
شی یدوق ( .)1383علل الشرائع[ ،بیجا][ ،بینا].
فوکو ،میشاال ( .)1389ایران ،روح یک جهان بیروح و  9گفتهوی دیهر ،ترجمه نیکوسااوخوش و
افشین جهان دیده ،تهران.
گوهری مقادم ،ابوذر و سااایدعلی لطیفی (« .)1394انهاره امت در اندیشاااه سااایاسااای امام
خمینی ،»فصلنامه سپهر سیاست ،سال دوم ،شماره ششل ،زمستان.
لکزایی ،رضااا (« .)1396رهیافتهای نظری و عملی تشااکلسااازی از دیدگاه امام خمینی،»
فصلنامه  15خرداد ،سال چهاردهل ،شماره  ،52تابستان.
لکزایی ،رضا (« .)1398یورتبندی نظریات فرهنهی بر اسا

منظومه فکری امام خمینی،»

دو فصلنامه جریانشناسی دینی معرفتی در عریه بین الملل ،شماره  2پاییز و زمستان.
موساوی خمینی ،سایدروحالله ( .)1385یاحیفه امام ،تهران ،مؤساساه تنظیل و نشار آثار امام
خمینی.
اااااااااااااااااا ( .)1388شرح جنود عقل و جهل ،تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی،
چاپ سیزدهل.
اااااااااااااااااا ( .)1379شرح چهل حدیث ،تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی ،چاپ
سیزدهل.
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اااااااااااااا ( .)1391والیت فقیه ،تهران ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی ،چاپ چهارم.

