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  و جذب اجتماعي و سياسي جوانان) ره(امام خميني
  

  1جعفر سطوتي
  

  چكيده
و تا حدودي تبيين  ،شناختي عمدتاً جامعه مقوالتتعريف از طرد اجتماعي و جذب اجتماعي به عنوان  ارائهدر اين مقاله ضمن 

، تالش شده است 1350و  1340هاي  در دههعليه رژيم پهلوي ) ره(شرايط اجتماعي و فرهنگي و سياسي دوران مبارزات امام خميني
مورد  ،در اين خصوص و البته با تمركز بر حوزه طرد و جذب اجتماعي و سياسي جوانان) ره(خمينيي امام آفرين تا شناخت و نقش

. خاب شده استاي و اسنادي بوده و متدولوژي آن توصيفي ـ تحليلي انت اين مقاله تحقيقي از نوع كتابخانه. بحث و بررسي قرار گيرد
  :بندي شده است به منظور انسجام و شفافيت تحقيق، مباحث نيز در دو قسمت تحت عناوين ذيل دسته

 ،عدالتي و فساد اجتماعي طرد اجتماعي ناشي از بي - 1: شامل(حاكمه پهلوي هيأت شرايط حاصل از حكمراني ناشايست  -1
 )گريزي ناشي از استبداد، خفقان و وابستگي سياسي سياست
جذب اجتماعي جوانان با التزام به تغيير  )1 :شامل(قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي ) ره(مواضع و راهبردهاي امام -2

  ).و استقالل سياسي  ساالري ، مردم جذب سياسي جوانان با التزام به ترويج آزادي )2ها و اقدامات  رويكردها، سياست
  گريزي  سياست سياسي،جذب  سياسي،طرد  ،جذب اجتماعي ،طرد اجتماعي ،نجوانا، )ره(خميني امام :واژگان كليدي

  
  

                                                            
  jsatvaty@yahoo.com   جوانان؛ امور در نظر صاحب و پژوهشگر -1
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  مقدمه

بيش از گذشته مورد  1370از جمله مقوالتي هستند كه پس از دهه  )ره(جوانان و امام خميني  دو مقوله
پس از رحلت حضرت امام . است  هاي مختلف قرار گرفته توجه انديشمندان و متخصصان و محققان رشته

، ضرورت شناسايي ابعاد وجودي ايشان در 1368، بنيانگذار فقيد جمهوري اسالمي ايران، در سال )ره(ينيخم
ها،  دستور كار نظام قرار گرفت و از آن تاريخ به بعد حجم عظيمي از كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي، همايش

المللي و  هاي بين مايشهاي متعدد در سطوح مختلف ملي، استاني و محلي و حتي ه سمينارها و نشست
زمان، ضرورت توسعه كشور بر اساس  هم. ايم هاي ساالنه با موضوع امام خميني را شاهد بوده بزرگداشت

نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي،  1368هاي مدون نيز در دستور كار نظام قرار گرفت و از سال  برنامه
چهار برنامه پنج ساله با فراز ) 1388( و تاكنون ،شد گذاشتهبه مورد اجرا ) 1368- 1372(اجتماعي و فرهنگي 

اما در ارتباط با جايگاه موضوع جوانان از آن تاريخ تاكنون بايد . اند هاي مختلف تدوين و اجرا شده و نشيب
اين توجه . متذكر شد كه موضوع جوانان از همان برنامه پنج ساله اول توسعه مورد توجه نظام قرار گرفته بود

تر در  تر و شفاف ر قالب برخي از مواد قانون برنامه اول توسعه آغاز و سپس در قالب گنجاندن مواد بيشد
  .تري يافت هاي دوم و سوم و چهارم توسعه استمرار و استحكام بيش قوانين برنامه

مي ايران جوانان از جمله مقوالت پر اهميت در جمهوري اسال  امام خميني و هم مقوله  بنابراين، هم مقوله
دوران مبارزات نهضت امام (هاي اين اهميت باال به دوران قبل از پيروزي انقالب اسالمي  اند كه ريشه بوده

دوراني كه اصول جمهوري اسالمي تحت رهبري امام خميني و با اتكاي . گردد برمي) 1357تا  1342خميني از 
  .ريزي شد لب پيط جو و استقالل خواه، عدالت هاي جوانان آزادي بر مجاهدت

و با هدف تبيين  "و جذب اجتماعي و سياسي جوانان) ره(امام خميني"در اين نوشتار كه تحت عنوان 
امام خميني و   سيره نظري و عملي امام در قبال نسل جوان تنظيم شده است، ارتباط معناداري بين دو مقوله

تا  1342يعني خرداد  ،نهضت امام خميني چارچوب زماني بحث نيز از زمان آغاز. جوانان برقرار شده است
اي  از نوع اسنادي و كتابخانهدر اين تحقيق كه . شود را شامل مي 1368يعني خرداد  ،پايان عمر پر بركت امام

تحليلي انجام شده است، به برخي از سؤاالت مرتبط با پيوند دو مقوله امام خميني و ـ  و با روش توصيفي بوده
   : سؤاالتي از جمله. جوانان پاسخ داده خواهد شد جذب اجتماعي و سياسي

 ،ارتباط موضوعي جوانان با نهضت انقالب اسالمي امام خميني چگونه بوده است؟ به عبارت ديگر -1
    شود؟ جوانان با نهضت چگونه تبيين مي مسئلهثر أو تتأثير 
است؟ آيا اين   يگاهي داشتهموضوع جوانان در انديشه و در مواضع نظري و عملي امام خميني چه جا -2

    جايگاه از آغاز نهضت تا پايان عمر امام تغيير نيافت؟
    جوانان در دوران مبارزات شد؟  مسئلهي موجب توجه خاص امام به مسائلچه  -3
    موجب تمايل نسل جوان به نهضت امام خميني در دوران پهلوي شد؟ مسائليچه  -4
و سياسي جوانان با نهضت انقالب اسالمي به رهبري امام خميني چه عواملي موجب پيوند اجتماعي  -5

    گرديد؟
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تواند مواضع امام در قبال جوانان را تبيين  آيا نظريات مربوط به طرد اجتماعي و جذب اجتماعي مي -6
  هاي مرتبط با سياست و توسعه چطور؟ كند؟ نظريه

اي براي آن تعيين  اگر بخواهيم فرضيهايم، لكن  پردازي نبوده هرچند در اين تحقيق مختصر به دنبال فرضيه
جذب اجتماعي و سياسي جوانان از سوي امام خميني يكي از رموز "شايد اين فرضيه باشد كه  ،و تأييد كنيم

به منظور انسجام منطقي در مباحث اين مقاله، تالش شده است تا ساختار . "پيروزي انقالب اسالمي بوده است
  : بخش به شرح ذيل سازماندهي كنيمتحقيق را در قالب دو 

ت حاكمه پهلوي مورد بحث و بررسي قرار أدر بخش نخست شرايط حاصل از حكمراني ناشايست هي
  :موارد زير است شاملكه خواهد گرفت 

    عديتك ب  عدالتي، فساد اجتماعي و توسعه طرد اجتماعي ناشي از بي -1
  ) د، خفقان و وابستگي سياسيگريزي ناشي از استبدا زدگي و سياست سياست -2

بررسي قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي ) ره(خميني مواضع و راهبردهاي امام نيز در بخش دوم
  :موارد زير است شاملكه  خواهد شد

  ها و اقدامات  جذب اجتماعي جوانان با التزام به تغيير رويكردها، سياست -1
ضمناً مفهوم هر ). ديني و استقالل سياسي  ساالري ، مردم آزادي جذب سياسي جوانان با التزام به ترويج -2

  .خالل مباحث دو بخش مذكور تعريف خواهد شد دريك از اصطالحات كليدي به كار رفته در تحقيق نيز 
  
 حاكمه پهلوي هيأت شرايط حاصل از حكمراني ناشايست   -1

 عدالتي و فساد اجتماعي  طرد اجتماعي ناشي از بي 1-1

اي در  كه براي نخستين بار در فرانسه به كار گرفته شد، امروزه به طور گسترده 1ح طرد اجتماعياصطال
هاي مختلفي  اين اصطالح در رشته. )531-78: 1994 سيلور، هيالري(شود انگلستان و اروپا به كار برده مي

رد توجه و استفاده قرار شناسي، سياست، اقتصاد، حقوق و حتي فلسفه مو شناسي، روان همچون آموزش، جامعه
شناختي از طرد اجتماعي تعريفي است كه هيالري سيلور در مطالعه تطبيقي  يكي از تعاريف جامعه. گيرد مي

  :دهد مي ارائه) 2007(خود در خصوص وضعيت اجتماعي جوانان اروپا و خاورميانه 
»ها و افراد مختلف  گروهعدي از گسست اجتماعي رو به تزايد است كه طرد اجتماعي فرايندي چند ب

هاي معمول و  جامعه را از مناسبات و نهادهاي اجتماعي جدا نموده و آنها را از مشاركت كامل در فعاليت
  .)15: 2007 سيلور، هيالري( »دارد شان باز مي هنجار جامعه محل زندگي هاي به اصطالح به فعاليت

كرده است بسيار جالب  ارائهطرد اجتماعي  از 2در كنار تعريف فوق، تعريفي كه فيلسوف آكسل هانث
اي كه او سعي دارد  مبارزه ؛گويد سخن مي) به رسميت شناخته شدن(او از مبارزه براي شناسايي . توجه است

در اين مفهوم، طرد اجتماعي به معناي محروميت از همان شناسايي . تا از طريق فلسفه هگل آن را تئوريزه كند
سياست، شناسايي اجتماعي از طريق شهروندي كامل   در حوزه. رزش اجتماعي استاجتماعي و محروميت از ا

                                                            
1. Social Exclusion 
2. Axel Honneth 
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آيد كه شخص  شناسايي اجتماعي زماني به دست مي) داري از نوع سرمايه(ه اقتصاد  شود و در حوز حاصل مي
نين لذا چ. را به دست آورد اش اجتماعيبه اندازه كافي درآمد داشته باشد تا توان مشاركت كامل در حيات 

اي  فقر، طرد يا حاشيه: بحران همگرايي اجتماعي"هايي از  تر به نمونه توان از طريق توجه بيش مفهومي را مي
هاي حمايتي،  شدن از حرفه و تخصص، محروميت از حقوق اجتماعي و مدني، فقدان و يا تضعيف شبكه

  1. برداشت كرد "فرهنگي مكرر و پي در پي اختالفات بين
كنيم كه از رويكردهاي مختلف به موضوع جوانان  هوم جوانان به همين قدر بسنده مياما در تعريف مف

دانيم لذا  اي مي كه تحقيق حاضر را تحقيقي چندرشته اما نظر به اين. كرد ارائهتوان تعاريف متفاوتي از آن  مي
جوانان را همان گروه  ،بر اين اساس. گزينيم نگر را در تعريف مفهوم جوانان برمي رويكرد تلفيقي و يا جامع

كه با طيف  )7/2/1384 خمور ،23 جلسه جوانان، عالي شوراي نامه تصويب(دانيم ساله مي 29تا  15سني 
  2.مواجه هستند. . . شناختي، حقوقي، مذهبي، فيزيولوژيكي و  شناختي، جامعه هاي روان وسيعي از چالش

شناختي  وم طرد اجتماعي را صرفاً مفهومي جامعهبا اين توضيح مقدماتي، و با اين فرض كه اصطالح و مفه
شناسي و توسط انديشمندان  به اين واقعيت هستيم كه امروزه اين مفهوم فراتر از رشته جامعهقائل دانيم و  نمي

گيرد، به يكي از خطاهاي استراتژيك كه در دوران  هاي علمي نيز مورد توجه و استفاده قرار مي ساير رشته
بر اين خطا اصرار داشت  ،رغم تذكرات چه هواداران و چه مخالفان خود د و رژيم عليپهلوي دوم رخ دا

عد اقتصادي عدالتي و تبعيض از يك سو و توجه صرف به ب اين خطاي بزرگ؛ يعني ترويج بي. پردازيم مي
ص اي جز طرد اجتماعي گسترده مردم و باالخ از سوي ديگر، نتيجه) هم در قالب صنعتي شدن آن(توسعه 

) 1350و  1340هاي  دهه) (ره(گيري و فعاليت نهضت امام خميني زمان با شكل اين خطا هم. جوانان نداشت
شرايط را به  ،حاكمههيأت روحيه استبدادي شاه و مشي استبدادگري . تري يافت استمرار و حتي شدت بيش

عي، سياسي و فرهنگي به طرزي عدالتي در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتما اي ساخته بود كه تبعيض و بي گونه 
برخي از نخبگان موجود در . شد و قدرت حاكم توان شنيدن صداي معترضان را نداشت آشكار اعمال مي

در مقابل، امام . شدند آميز قدرت حاكم مواجه مي دادند با برخورد دافعه تذكراتي مي گاه هحاكمه نيز كه گهيأت 
آغاز نمود، در كنار  1342خرداد  15ود را با قيام تاريخي به عنوان مصلح بزرگ كه نهضت خ) ره(خميني

بر خالف قدرت حاكم كه . بخشي از نخبگان تحت سلطه و طرد شده، فرياد اعتراض و انتقاد خود را سردادند
بينايي خود را در ديدن واقعياتي ملموس از قبيل فقر فزاينده؛ فساد اجتماعي روبه تزايد جوانان همچون فحشا، 

نشين؛  و بزهكاري؛ بيكاري و مهاجرت جوانان روستايي؛ گسست هويتي و فرهنگي مهاجران حومهاعتياد 
اي شدن جوانان از رويدادهاي اجتماعي  مشكالت اقتصادي و اجتماعي براي ادامه تحصيل دانشجويان؛ حاشيه

تمام نه تنها واقعيات  با بصيرت )ره(و در نتيجه طرد اجتماعي جوانان از دست داده بود، امام خميني ، . . .و 

                                                            
1. http://urbact.eu/document-library/virtual-files/childhood/france/situation-of-single-parent-households-
headed-by-wo.html 

و  1980در دو دهه  تشديد توجه به مسئله جوانانالمللي از  هاي بين علل و انگيزه سازمان«جعفر سطوتي، : تر رجوع كنيد به براي اطالع بيش - 2
 1380، تهران )ع(، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه امام صادق »1990
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هاي ملموس طرد اجتماعي جوانان ـ را ديدند، بلكه متوجه علل و ريشه  مذكورـ و در واقع شواهد و نشانه
  . اصلي اين طرد نيز شده بودند

عدالتي و فساد اجتماعي  نسبت به بي) 1342(هاي خود  ها و بيانيه در اولين سخنراني) ره(از زماني كه امام
جانبه و عواقب ملموس آن در صحنه اجتماع هشدار دادند، تا زماني كه شاه اقرار به شنيدن گسترده و همه 

نمود، فرصت زيادي بود تا قدرت حاكم نسبت به اعمال اصالحات و رفع ) 1357(صداي انقالب مردم ايران 
هاي  شداردر يكي از ه) ره(امام. بع پيشگيري از روند فزاينده طرد اجتماعي جوانان اقدام نمايدطعدالتي و بال بي

اي سرگشاده خطاب به امير عباس هويدا، نخست  صراحتاً در نامه، )1387محرم  5( 27/1/1346خود در تاريخ 
وزير وقت، با ادبيات خاص خود به بيان علل طرد اجتماعي مردم و باالخص جوانان پرداخته و دولت را به 

  :دهد عواقب خطرناك آن تنبه مي
تقريباً از حدود تبليغات راديو و  هاناموزون اصالحات شما  است كه نغمهسف أموجب كمال ت«

نموده و هر روز بر فقر و بيچارگي ملت نهاي مشحون به گزافه تجاوز  هاي غيرآزاد و بعضي نوشته روزنامه
رتاپا نتيجه اين همه هياهو و تبليغات س. شود و ورشكستگي بازار و بازرگانان محترم روزافزون است افزوده مي

. افتادگي به اسم ملت مترقي نگه داشتن است گزاف، بازار سياه براي اجانب است و ملت را به حال فقر و عقب
هاي گزاف كه  ها تومان خرج هرچند سال تغيير مكان داده و با ميليوندر هاي مجللي كه  در كاخ هاشما. . 

ايد و ناظر  اين ملت بدبخت اخاذي نموده  هايد و مخارج آن را از كيس تصورش براي ملت ممكن نيست، نشسته
التحصيل هستيد، ناظر اختالل وضع فالحت و  بيكاري جوانان فارغ ،فقر و گرسنگي ملت و ورشكستگي بازار

اند دخالت  تسلط اسرائيل بر شئون اقتصادي كشور، بلكه به طوري كه گزارش داده ،زراعت، اختالل وضع بازار
دهات نزديك به مركز، چه رسد به  غالبناظر فقدان ضروريات اوليه زندگي در  د،يباش اسرائيل در فرهنگ مي

وسايل بهداشت هستيد، ناظر ترويج فساد اخالق،  ،هاي دورافتاده، از قبيل آب آشاميدني سالم، حمام دهكده
گري  ناظر تشكيل صندوق به اسم تعاون و اخاذي و غارت. هستيد ييها سلب امانت و ديانت در اعماق دهكده

دهاي غيرقانوني هستيد و بعيها و ارعاب ت باالخره ناظر حبس ،خورده و پشيمان هستيد مأمورين از دهقان گول
. . خوانيد  آور غوطه خورده به قبرستاني كه نامش ايران است فاتحه مي هاي خجلت زيدر خوشي و عياشي و با

ها  فه و جنجال، خدمتي به اين سر و پا برهنهبه جاي اين همه گزا. قدر با حيثيت اين ملت بازي نكنيد اين. 
. قدر اخاذي نكنيد بضاعت اين بي  هاي مختلف آنها را رنج ندهيد، از اين كسبه قدر با بهانه كنيد يا الاقل اين

، 2، جامام  صحيفه(»رضاي شهوات ديگران به علماي ملت و محصلين و دانشجويان فشار نياوريد قدر براي اين
  ).126-123 صص
عدالتي  اجتماعي جوانان كه همانا بي هاي بعدي بار ديگر به بارزترين مصداق طرد چنين، ايشان در مجالهم

كه در  1/11/1356ايشان در بيانات خود در نجف اشرف به تاريخ . كنند مي تأكيدو تحقير اجتماعي است 
  :دي صورت گرفت چنين تصريح نمودند 19كشتار   واكنش به فاجعه

عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، اسالم خدايش «
اش هم معتبر است كه عادل باشد، فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد، شاهد طالقش هم معتبر است  قاضي
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اش هم بايد عادل باشد، از ذات مقدس  كه عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جمعه
بايد عادل باشند، اين والتي كه در اسالم  هم بريا گرفته تا آن آخر، زمامدار بايد عادل باشد، والتشانك

امام جماعتشان هم بود، بايد عادل باشد، اگر  طرفو آن  طرففرستادند به اين  هايي كه مي فرستادند، والي مي
بينيد، اسلحه دست اشخاص  كه داريد مي عادل نباشد، اگر عدالت در بين زمامداران نباشد، اين مفاسدي است

كنند،  آدمكشي مي طرفها از اين  اين. عدالت انصاف، بي ، اشخاص بياص ناصالح، اسلحه دست اشخغيرصالح
حجاب  ها كه بايد بي آورند به زن فشار مي طرفاز آن  ؛"عدالت اجتماعي، عدالت اجتماعي" طرفاز آن 

آزادي  ،اين آزادي مضحكه است. ها مضحكه است اين ؛"نسوان آزادي نسوان، آزادي" طرفبشويد، از آن 
تمام . كنند بازار براي آمريكا درست مي طرف، از آن "اصالحات ارضي -اصالحات " طرفاز آن . نيست

مان آذوقه داشت باقيش  مان براي تمام مملكت اي از مملكت گوشه يك] كه[اين شد ما اصالحات ارضي ما 
گويند از خارج بايد بيايد آن وقت هم افتخار  زني مي بگيرند، حاال هر چي دست مي بايد برود بيرون و پول

كنند به اين كه ما آنيم كه گندم از خارج آورديم، جو از خارج آورديم، پرتقال از خارج آورديم، تخم مرغ از  مي
آن   است كه همهاصالحاتشان هم يك همچو اصالحاتي . در كار نيستگريه دارد اين و حيا . خارج آورديم
  .)305- 304، ص3، جامام  صحيفه(»مفسده است

هايشان در قبل از پيروزي انقالب  ها و بيانيه ها، سخنراني در قالب نامه) ره(خميني در عين حال كه امام
طرد اجتماعي جوانان در دوران پهلوي را در قالب آن ادبيات و بيانات ساده و در عين حال  مسئلهاسالمي 

شدند، تالش زيادي نمودند تا پس از پيروزي انقالب نيز شرايط اسفناكي كه  اشان متذكر مي مانهعميق و حكي
لذا در . در آن دوران منجر به طرد اجتماعي جوانان و تخريب سرمايه اجتماعي شده بود را متذكر شوند

ند، شرايط قبل از انقالب با امام داشت 5/10/1358ديداري كه اعضاي مؤسسه اسالمي مبارزه با اعتياد در تاريخ 
  :را چنين يادآور شدند

نها اطالع  تنها نفت نيست، ايران ذخاير فراواني دارد و آ. اي است كه ذخاير ما را ببرند ها همه نقشه اين 
خواهند نسل جوان را به مواد مخدر يا  اينان مي. ها را بگيرد تواند جلوي اين فسادها و حمله چه كسي مي. دارند

اين به . برد اگر دنيا را آب ببرد اين آدم را خواب مي. ش و نوش كه آن هم مخدر است مبتال كنندبه آن عي
مردم و جوانان را چنان بار . برند برند، جهنم كه مي است، چه كار دارد كه مملكتش را مي مسائلدنبال آن 

جواني كه . من چه مربوط است گويد به كند كه اگر هر كاري بشود مي چنين پيدا مي آوردند كه منطقي اين مي
خورد بايد قيام كند و مبارزه  اگر در جايي صحبتي شد، به حيثيت كشور و ملتش، به حيثيت اسالمي او برمي

است، قضيه   آقا اين نقشه. سازند كه از پي اين منقل نتواند و آن پياله نتواند حركت كند كند، چنان او را مي
االن ما در جنگ هستيم، در جنگ . ب جوانند و اقتضاي جواني اين استعادي نيست كه ما خيال كنيم كه خو

هاي ما بايد براي خاطر اسالم و  سياسي و اقتصادي هستيم، محتمل است جنگ نظامي هم پيش بيايد، جوان
براي خاطر ملت و كشور و حيثيت خودشان، براي نواميس خودشان دست از آن مراكز بكشند و در مراكز 

  .)430- 429، ص11، جامام  صحيفه( رار گيرندصحيح تربيتي ق
  
 گريزي ناشي از استبداد، خفقان و وابستگي سياسي سياست 2-1
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هرچند ريشه استبداد، خفقان و وابستگي سياسي دوران پهلوي به همان ابتداي استقرار اين سلسله 
 28ر خاص پس از كودتاي طو گردد، لكن استبداد دوران پهلوي دوم را ـ كه به برمي 1304شاهنشاهي در سال 

تر،  تري پيدا كرد ـ بايد پيچيده عليه دولت مردمي مرحوم دكتر محمد مصدق استحكام و قوام بيش 1332مرداد 
هاي داخلي، هوشياري  هاي خارجي و خيانت رغم حمايت با اين حال، علي. تر دانست تر و مخرب موذيانه

امام . سال دوام بياورد 15ه رژيم كودتايي بتواند بيش از جوانان، روشنفكران و روحانيت كشور اجازه نداد ك
زدگي و  ها و علل سياست بينانه از شرايط، نيازها و اميال جوانان متوجه ريشه خميني با شناختي واقع

گريزي نسل جوان شدند و با كياست الزم براي رهبري يك جنبش بزرگ اقدام به خنثي كردن توطئه  سياست
حاكمه وقت براي طرد هيأت هايي كه  ها و برنامه برخالف سياست. ان از سياست نمودندرژيم براي حذف جوان

تالش نمود تا با افشاگري و تبيين حقوق سياسي و ) ره(كرد، امام جوانان از عرصه سياست تدوين و اجرا مي
) ره(سرگشاده امامنامه . گريزي جوانان بردارد پرده از توطئه نظام براي سياست ،مدني مردم و باالخص جوانان

  : ها دانست را بايد از جمله اين افشاگري 27/1/1346به هويدا در 
خواهند ملل شرق به حال  شما و اسالف شما به خواست آنان كه مي غيرقانوني حكومت پليسي«
باشند، حكومت قرون وسطايي، حكومت سرنيزه و زجر و حبس، حكومت اختناق و سلب باقي افتادگي  عقب

اسم مشروطيت، بدترين شكل حكومت استبداد و خودسري و با  اب. ومت وحشت و قلدري استآزادي، حك
با اسم تعاليم عاليه اسالم، يك يك احكام . نام اسالم بزرگترين ضربه به پيكر قرآن كريم و احكام آسماني است

تعالي،  و دعوي ترقي  اسالم را زير پا گذاشته و اگر خداي نخواسته فرصت يابيد خواهيد گذاشت و با گزافه
ها حقايق تلخي است كه بايد دنيا را مطلع كنم و انگشت روي  اين. ايد افتادگي نگه داشته كشور را به حال عقب

 هاي بازي ها و سالوس كنند احساس وظيفه كنند و از رياكاري بعضي بگذارم تا آنها كه غافل هستند يا تغافل مي
د اگر ملت سرنوشت خود را در دست بگيرد، وضع شماها اين نحو داني شماها مي. . . گول نخورند هاشما

نيست و بايد تا آخر كنار برويد و اگر ده روز آزادي به گويندگان و نويسندگان بدهيد، جرايم شما برمال 
سلب آزادي مطبوعات و ديكته كردن سازمان به ). الخائنُ خائفو (خواهد شد، قدرت آزادي دادن نداريد 

جشن گرفتن براي اموري كه در كشورهاي ديگر اسمي از  يهر چند. افتادگي است سند عقب ،اصطالح امنيت
هاي دولت پوشالي  تسليم به خواست. سند ديگري است ،هاي كمرشكن به ملت آن نيست با تحميل خرج

اسرائيل و به خطر انداختن اقتصاد مملكت، سند ضعف و نوكري است و سند خيانت به اسالم و مسلمين 
  صحيفه( »قيد و شرط است حيثيتي و تسليم بي گي و بيدافتا اعطاي مصونيت به اجانب، سند بزرگ عقب. تاس
  .)125-123 ص، 2، جامام

گريز تربيت كند و بتواند به راحتي و فراغ  كرد تا جواناني سياست در عين حال كه رژيم پهلوي تالش مي
العاده و فشار بر جوانان و  ل مهم؛ يعني اختناق فوقبال به استبداد و خودكامگي خود ادامه دهد، دو عام

سوءظن و (زدگي  باالخص جوانان دانشگاهي و نيز وابستگي سياسي به بيگانه موجب نوعي سياست
در ميان ) رژيماعتمادي شديد به هر اقدام حكومت ولو اقدامات عمراني و تعبير منفي نمودن از هر اقدام  بي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  )ره(خميني امام حضرت اجتماعي و فرهنگي هاي انديشه بررسي ملي كنگره 

 

8  

دهد مسئله را بدين  با خبرگزاري رويتر انجام مي 25/8/1357اي كه در تاريخ  حبهدر مصا) ره(امام. جوانان شد
  :كند شكل بيان مي

بيش از حد شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد  توان گفت اين است كه فشار آنچه كه به طور مختصر مي«
و اقتصادي ما را از بين برده شاه استقالل سياسي، نظامي، فرهنگي . كه آنان دست به يك قيام همگاني زدند

هاي  چال مردم ايران را زير شكنجه و سياه. است و ايران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق كرده است
ها موجب شده است  تمام اين. از تمام علما و خطبا براي گفتن حقايق جلوگيري كرده است. زندان كشته است

  .)523ص، 4، جهمان(»ت اسالمي باشندكه مردم مسلمان ايران خواستار يك حكوم
همين واقعيت؛ يعني خفقان سياسي حاكم و وابستگي به بيگانگان در دوران ) ره(همچنين، امام خميني

پس از   هاي اوليه ؛ يعني در ماه21/3/1358پهلوي، را در پاسخ به نامه وزير امور خارجه تركيه در تاريخ 
  :كنند پيروزي انقالب اسالمي بدين نحو بيان مي

هاي  گري اساس اين نهضت از دو جا سرچشمه گرفت، يكي از شدت فشار خارجي و داخلي و چپاول«
ملت ايران يك روز خوش  و وچند سال ايران العاده كه در ظرف پنجاه هاي فوق خارجي و داخلي، و اختناق

مد، مردم را به جان آورد كه العاده دست جمعي كه در اكثر بالد ايران پيش آ نديد و اخيراً هم كشتارهاي فوق
يك حكومت اسالمي و يك حكومت عدل كه يك اين نهضت را همراهي كنند و يكي ديگر آرزوي ما براي 

، همان(»هاي طاغوتي باشد و ما مسائل اسالمي را مثل صدر اسالم در ايران پياده كنيم رژيمي در مقابل رژيم
  .)85ص، 8ج

ي به رهبري امام خميني و برخوردار از يك سازمان سياسي خاص نهضت انقالب كه يك لذا تا قبل از اين
هاي ديكتاتوري با ايجاد خفقان سياسي و با اتكا بر  بتواند ملي و فراگير شود، رژيم پهلوي همچون تمامي رژيم

گريز كردن ملت و باالخص نسل جوان  نيروهاي خارجي تالش نمود تا اتحاد مردم را مخدوش و با سياست
اما امام خميني و ساير رهبران . البات ملي مردمي را ناديده گرفته و به خودكامگي خود ادامه دهدبتواند مط

مخالف رژيم با سعي در جذب سياسي و اجتماعي جوانان توانستند جوانان سرخورده از سياست را به سياست 
هاي ديكتاتوري  ي كه تمامي نظامسرنوشت. نظام ديكتاتوري را ساقط كنند ،بر همين نيروها ءبازگردانند و با اتكا

  .بايد انتظار آن را داشته باشند
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 قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي) ره(خميني مواضع و راهبردهاي امام  -2

 ها و اقدامات جذب اجتماعي جوانان با التزام به تغيير رويكردها، سياست  1-2

بريم، امروزه در نزد بسياري از  عي به كار ميكه آن را در نقطه مقابل طرد اجتما 1مفهوم جذب اجتماعي
به اصطالحي  ،اي اي و چندرشته رشته هاي علمي مرتبط و در نزد محققان بين شناسي و رشته متخصصان جامعه

تعريف طرد اجتماعي  ارائهطور كه برخي از محققان امثال هيالري سيلور براي  همان. متداول تبديل شده است
در تفكر ( 4در سه پارادايم همبستگي 3، و شهروندي)ادغام( 2ن همگراييبه مفاهيم عكس آن همچو

در ( 6و انحصارطلبي) در ليبراليسم انگليسي ـ آمريكايي( 5سازي تخصصي، )خواهي از نوع فرانسوي جمهوري
 ارائهدر  7، و يا برخي از ديگر محققان)262، ص2008ديويد بيرن، (كنند رجوع مي) گرايان اروپا نزد چپ

هاي كليدي در جامعه محل  ف عملياتي براي طرد اجتماعي، آن را عدم مشاركت شخص در فعاليتتعري
عد ذيل ، من نيز با كمي تساهل تعريف جذب اجتماعي را در چهار ب)373همان، ص(كنند زندگي تعريف مي

  : كنم مي ارائه
س آن يعني فقر، ظرفيت و توان خريد كاالها و خدمات در جامعه كه همانا مفهوم عك :مصرف -1

  . محروميت و بيكاري است
هاي ارزشمند اقتصادي و هم اجتماعي كه عكس آن همانا بيكاري، جمود و  توليد هم در فعاليت :توليد -2

  .ركود فكري و علمي، فقر آموزشي و مهارتي است
و  گريزي، استبداد هاي محلي يا ملي كه عكس آن سياست سازي مشاركت در تصميم :حضور سياسي -3

  . خفقان و نقض حقوق مدني و سياسي است
همگرايي با خانواده، دوستان و اجتماع كه عكس آن انزواي فردي و گروهي و  :همگرايي اجتماعي -4

  .اجتماعي، تعارضات فرهنگي و اجتماعي و مذهبي است
بود، امام در ها و اقدامات دوران پهلوي كه منجر به طرد اجتماعي جوانان شده  برخالف رويكردها، سياست

هاي مختلف به تبيين رويكرد مد نظر خود نسبت به اداره و توسعه كشور پرداختند و در همين راستا،  مجال
ريزي، و  گذاري، برنامه هاي سياست براي رسيدن به نظام  اقدامات كالن در حوزه ساختارسازي و نهادسازي
اين اقدامات كه در واقع با هدف رفع علل و از جمله . اجرايي ملي و يكپارچه متناسب را حمايت نمودند

توان موارد ذيل را به اختصار بيان  هاي طرد اجتماعي و تقويت عوامل جذب اجتماعي صورت گرفتند، مي ريشه
  :كرد

  
 تحول در نظام آموزشي  2- 1-1

                                                            
1 - Social inclusion 
2 -Integration 
3 - Citizenship 
4 - Solidarity 
5 - Specialization 
6 -Monopoly 
7 - Tania Burchardt, Julian Le Grand, and David Piachaud. 
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محتواي  عدم تطابق ،در دوران پهلوي اثر گذاشته بوديكي از مواردي كه به نوعي در طرد اجتماعي جوانان 
در آموزش پايه و متوسطه و هم در تحصيالت تكميلي  اين مسئله هم. آموزشي و نيازهاي آموزشي جوانان بود

به همين علت . هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه سازگاري الزم را نداشت خورد و اين با زيرساخت به چشم مي
از اقدامات  يكياهي، امام خميني در شاهنش مسئله در دورانو با درك تجربه طرد اجتماعي حاصل از اين 

اين . ها كردند دانشگاهتصميم به اسالمي كردن و همزمان دموكراتيزه كردن مدارس و  ،كالن و ساختاري خود
تري  ها كه حساسيت بيش لكن در مورد دانشگاه ؛صورت گرفت تري اقدام در مورد مدارس با سهولت بيش

ها همراه  نقالب فرهنگي دنبال شد كه با تعطيلي موقت دانشگاهداشت موضوع از طريق فرمان تشكيل ستاد ا
با حكم امام به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارتقا يافت و تا به  1363بعدها ستاد انقالب فرهنگي در سال . شد

در نظام آموزشي  دومين مورد كه به عنوان يك خأل. امروز بر امور مرتبط با نظام آموزشي كشور نظارت دارد
امام خميني چه قبل و چه بعد از . هاي پرورشي ملهم از فرهنگ اسالمي جامعه بود رح بود، فقدان برنامهمط

معاونت امور تربيتي در تأسيس و لذا در دوران حياتشان شاهد  1داشتند تأكيدپيروزي انقالب بر اين مهم 
برگزاري مراسم . ها بوديم دانشگاه اندازي دفاتر امور تربيتي در تمامي مدارس و وزارت آموزش و پرورش و راه

ها  ها، التزام به برگزاري مراسم عبادي در مدارس و دانشگاه مربوط به اعياد مذهبي و ملي در مدارس و دانشگاه
ها محسوب  آموزان و دانشجويان از اين دست برنامه و برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي براي دانش

  .شدند مي
  

 ت و تعامالت فرهنگيتحول در مناسبا  2- 2-1

تر معطوف به مسئله نظام آموزش عالي كشور  كه بيش 2در چارچوب فرمان تشكيل ستاد انقالب فرهنگي
لذا ايشان در راستاي نهادسازي براي . عمومي نيز توجه داشتند امام خميني نسبت به رفع مسائل فرهنگ ،بود

تأسيس نسبت به  ،ت فرهنگ و ارشاد اسالميوزارتأسيس گذشته از  ،اسالمي كردن فرهنگ و اجتماع كشور
اين سازمان در كنار نهادهايي همچون سازمان حج و زيارت، . سازمان تبليغات اسالمي نيز همت گماردند

هاي خيريه به افزايش مناسبات فرهنگي  هاي مردمي و انجمن اوقاف و امور خيريه، با حمايت نهادينه از سازمان
به طوري كه امروزه در كنار نهادهايي همچون شوراي عالي انقالب فرهنگي و  ؛و اسالمي در كشور كمك نمود

بسط تعامالت و همگرايي فرهنگي  منشأ ،هايي همچون سازمان تبليغات اسالمي شوراهاي تابعه، سازمان
به عبارت ديگر، در حوزه فرهنگ هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ محتوايي . اسالمي در كشور شده است

                                                            
هايي را كه دست ما  اين جوانو ما هم كه ماموريم . . . «: نكته تأكيد كردندبر اين  16/1/1358در ديدار با نمايندگان جامعه فرهنگيان قم در  امام - 1

ها مسـائل   ها و جوان جوري باشد كه از اول اين بچه. ها تربيت اسالمي، تربيت ديني و متوجه به مسائل روز بكنيم ها رابطه داريم، اين هستند و با آن
  صـحيفه  ( ».يان البته موظفيد اين كار را بكنيـد در پهلوي علم بايد اين پرورش باشد و شما آقا. روز دستشان باشد و بفهمند كه بايد چه كنند در آتيه

 ).500، ص 3نور، ج

از پيروزي در تاريخ  صادر كنند، در همان روزهاي اوليه پس 1359../../كه امام فرمان تشكيل ستاد انقالب فرهنگي را در تاريخ  البته قبل از اين - 2
كه استقرار پيدا كرد  ان شاءاهللا بعد از اين...«: ي تحول فرهنگي را وعده دادندد نوعدر ديداري كه با گروهي از فرهنگيان رفسنجان داشتن 29/1/1358

اساس مليت يك ملت است، . فرهنگ اساس ملت است. ها فرهنگ است آنرأس ها را همه با هم بايد رفع بكنيم كه در  حكومت اسالمي، نقيصه
  )575، ص 3نور، ج  صحيفه(. »نگ ما را استعماري كننداند كه فره اساس استقالل يك ملت است و لهذا آنها كوشش كرده
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راتي را ايجاد كردند كه موجب تحول در مناسبات و تعامالت فرهنگي شد و تاكنون آثار آن به طرز تغيي
  .شود مشهودي ديده مي

 
 مبارزه با بيكاري، فقر و محروميت  2- 3-1

يكي از عوامل اصلي در طرد اجتماعي جوانان در نزد تمامي جوامع همانا بيكاري و فقر و محروميت ناشي 
يكي از ، پردازند امام خميني در كتاب واليت فقيه كه به تبيين تئوري واليت فقيه مي. از آن بوده است

علماي اسالم موظفند «: كند ا فقر و محروميت معرفي ميهاي حكومت اسالمي را مبارزه ب ترين مشخصه اساسي
كثيري گرسنه و محروم باشند و   هاي نامشروع ستمگران مبارزه كنند و نگذارند عده با انحصارطلبي و استفاده

در اولين . )37ص ،1357 خميني، امام( »در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند
. استقبال نمودند 1جهاد سازندگي و تشكيل كميته امدادتأسيس از  ،واناناقدامات كالن براي جذب اجتماعي ج
سال دوران دفاع مقدس توسعه  8ترين شرايط در  ي بود كه در سختجهاد سازندگي از جمله نهادهاي انقالب

 ها و فقر بسياري از محروميت. روستاها را در دستور كار گذاشته بود و در اهداف خود بسيار موفق عمل نمود
شايع در روستاها با همت نيروهاي جهادي مرتفع گرديد و نيروهاي جوان اعم از روستايي و شهري نيز وارد 

اين روند مبارزه با فقر و محروميت تا زمان حيات امام استمرار يافت و . چرخه اشتغال مولد در كشور شدند
اي كه منجر به ارتقاي توليد ملي و  ايشان با حساسيتي كه نسبت به معيشت مردم داشتند از هرگونه برنامه

  .كردند شد به شدت حمايت مي خودكفايي مي
 

 هاي قومي و طبقاتي رفع تبعيض 2- 4-1

يكي از مواردي كه موجب فراگير شدن نهضت امام خميني عليه رژيم پهلوي شد همانا مخالفت اكيد امام 
قبال زي انقالب اسالمي مواضع خود را در امام چه قبل و چه پس از پيرو. هاي قومي و طبقاتي بود با تبعيض

پس از پيروزي، . ها و طبقات مختلف جامعه را با خود همراه كنند كردند و توانستند قوميت اين مسئله بيان مي
به  ؛ها و طبقات محروم داشتند ايشان در زمان تدوين قانون اساسي توجه و تأكيدي خاص بر مسئله قوميت

و  19امروزه اصول . از اصول قانون اساسي را به اين مسئله اختصاص دادندسسان برخي ؤطوري كه مجلس م
هاي صميمانه و پي  از سوي ديگر، مالقات. قانون اساسي به موضوع رفع تبعيض قوميتي اختصاص دارد 26

ايراني  يد التزام عملي ايشان به برابري تمامي شهروندانؤم ،ها و اقوام مختلف ايراني درپي امام با اقشار و گروه
ها و  لذا حضور گسترده جوانان از تمامي قوميت. و پرهيز از هرگونه تبعيض قومي، طبقاتي و مذهبي بود

ساله ـ نتيجه تغييراتي بود كه امام هم در  8هاي ايراني ـ هم در اداره كشور و هم در اداره جنگ تحميلي  گروه
  .ها ايجاد كرده بود و اقليتها و اقدامات نظام در قبال اقوام  رويكرد و هم در سياست

 
 سازي اجتماعي در جوانان ظرفيت 2- 5-1

                                                            
الم مهدي كروبي ماموريت االس به حجتصادر شد كه  19/12/1357طي حكمي از سوي امام در تاريخ  ،هاي امداد براي تشكيل كميته دستور - 1

مداد باز كند و با حسن تدبير وجوه دريافتي را در ها تشكيل بدهد و حسابي تحت همين عنوان ا هاي امداد را در تهران و شهرستان كميته داده شد
  .ها هزينه كند قالب كميته
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هاي قبل از پيروزي بر توان و ظرفيت نيروهاي جوان تكيه داشتند و پس از  جا كه امام از همان سال از آن
ن داشتند كه با حمايت جوانان جمهوري اسالمي را مستقر و اداره خواهند كرد، ايشا تأكيدپيروزي نيز همواره 

طور كه در انتقاداتش در  امام همان. سازي جوانان را فراهم ساختند با هوشياري تمام مقدمات الزم براي ظرفيت
قبل از انقالب مطرح كرده بود تالش نمود تا جوانان را از مراكز فساد و فحشا و از پاي منقل و پياله به 

گرايانه و در در چارچوب فرايند  ردي اسالملذا بر اساس رويك. هاي علم و جهاد براي اسالم بكشاند ميدان
آموزي و  نيروي مقاومت بسيج، بسيج دانشتأسيس نهادسازي براي ساماندهي امور جوانان، نه تنها از 

آموزي و دانشجويي، بلكه از تبديل سازمان جوانان شير  هاي اسالمي دانش دانشجويي، بسيج سازندگي و انجمن
  .يت هالل احمر حمايت نمودندو خورشيد به سازمان جوانان جمع

 
 هويت بخشي به جوانان 2- 6-1

شاهي و پس از نيزاسيون رضامسائلي كه در دوران پهلوي امام را بسيار نگران كرده بود روند مدريكي از 
ها در زمان  شاه، ترويج و ازدياد كابارهكشف حجاب در زمان رضا مسائلي همچون. شاهي بودمدرضاآن مح

هاي خالف شرع  هاي آميخته به صحنه ها، سينماهاي همراه با فيلم فروشي فساد و مشروب شاه، مراكزامحمدرض
از . كه تماماً نسل جوان را هدف قرار داده بود از همان آغاز نهضت پيوسته مورد انتقاد شديد امام قرار داشت

و روستايي و فقر  سوي ديگر، مهاجرت جوانان روستايي به شهرها كه تابعي از ورشكستگي اقتصاد كشاورزي
 ميان جوانان ايراني شده بود؛ گيري نوعي گسست هويتي شديد در و بيكاري ناشي از آن بود موجب شكل

چنين گسستي  ،اند هاي انقالب كار كرده شناسي سياسي كه در زمينه تئوري طوري كه برخي از محققان جامعه به
لذا امام خميني، پس از پيروزي انقالب . دانند ي ميگيري و پيروزي انقالب اسالم را يكي از عوامل اصلي شكل

باشد، تالش نمودند تا  كه جوان ايراني دچار بحران هويتي بوده است و به دنبال گم شده خود مي با علم به اين
شود كارهاي تبليغي و ترويجي بسياري نيز براي شناساندن  هايي كه در حوزه جوانان مي در كنار نهادسازي

اهللا  نظران و متفكراني همچون شهيد استاد آيت صاحب. اسالمي مبتني بر تشيع صورت گيردهويت ايراني 
اهللا مفتح از اين جهت براي ايشان عزت و جايگاه خاصي داشتند كه متقبل چنين كار  و شهيد آيت 1مطهري

  .بخشي اسالمي به جوان ايراني، شده بودند بزرگي؛ يعني هويت
 

 يه به متنانتقال جوانان از حاش 2- 7-1

هاي توسعه ملي در دوران پهلوي كه تمركز خود را بر توسعه اقتصادي و آن هم صنعتي  ها و برنامه سياست
ريختگي ساختار  هم موجب به 2شدن گذاشته بود و از توجه به ابعاد سياسي و اجتماعي توسعه غفلت كرده بود،

مهاجرت، فقر و بيكاري فزاينده ناشي از اين  .اقتصاد و توليد كشور و تضعيف كشاورزي و توليد سنتي گرديد

                                                            
البته استاد مطهري كه به تعبير برخي از نويسندگان خارجي دومين شخص قدرتمند جمهوري اسالمي بودند چه قبل و چه بعد از پيروزي  - 1

بخشي اسالمي به كل جامعه و باالخص نسل جوانان  شد كه نظام هويت ني ميانقالب درگير مسائل كالن بودند ولي از جمله افرادي بود كه پيش بي
  .)1358 جوانمرد،(را بر عهده متفكراني امثال ايشان بگذارد 

در عين حال برخي به جاي ذكر  اصطالح فقدان . عدي موجب عدم توفيق بوده استب بر اين نكته اذعان دارند كه توسعه تك عمده محققان - 2
  )41-42ص ،1383 فراهاني،(. ي و اجتماعي به اصطالح ساخت قدرت مطلقه اشاره دارندتوسعه سياس
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فقدان نظام جامع . تغييرات كالن موجب شد تا بخش زيادي از جمعيت جوانان كشور به حاشيه رانده شوند
عدالتي اجتماعي گرديد و جوانان بيش از پيش به حاشيه رفته  رفاهي مدرن نيز از سوي ديگر موجب تشديد بي

برخي از محققان معتقدند كه يكي از عللي كه موجب فراگيرتر . اشته باشندو مشاركتي در سرنوشت ملي ند
اي  شدن نهضت امام و پيروزي انقالب اسالمي شد همين حضور انقالبي اين دسته از جوانان محروم و حاشيه

 دانست، از همان روزهاي اوليه طبقه مستضعف را موتور محركه انقالب مي ،اما امام خميني كه از قبل. بود
ايشان به . ها را بر دوش اين طبقه گذاشت و جوانان را از حاشيه به متن آورد انقالب عمده مسئوليتپيروزي 

كه رمز ماندگاري و استحكام نظام انقالبي همانا نيروهاي جواني است كه پرانرژي،  دانستند خوبي مي
لذا بسياري از . به رهبري ايشان دارندتري  گرا و استكبارستيزند و در عين حال التزام بيش خواه، آرمان عدالت
ها اعم از نظامي و انتظامي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، و سياسي با حضور پررنگ جوانان همراه شد  عرصه

  .هاي ويژه دادند و امام نيز در مواردي به اين قبيل نيروها احكام و فرمان
 

  و استقالل سياسي   ساالري ديني ، مردم جذب سياسي جوانان با التزام به ترويج آزادي  2-2
از همان دوران مبارزه عليه رژيم شاه و قبل از پيروزي انقالب اسالمي پيوسته به تكليف و نقش ) ره(امام

توان در بيانات و رهنمودهاي ايشان به  اين التزام را مي. كردند خود براي جذب جوانان به سياست عمل مي
. به اين سو، رديابي كرد 1342گيري نهضت؛ يعني از همان سال  ين شكلمردم و جوانان از همان روزهاي آغاز

  :چنين فرمودند 21/7/1357در بيانات خود به مناسبت حقوق بشر و فضاي باز سياسي در ) ره(براي نمونه، امام
داريم جا نشستم، ما وظيفه  جا نشستيد و مني كه اين جا، شمايي كه اين و ما وظيفه داريم، مايي كه االن اين«

كمك به غير نيست، . آيد بايد كمك بكنيم يعني هر مقداري كه از دست ما برمي ؛صدا باشيم ها هم كه با آن
دهند، براي شما  مردم ايران االن براي شما دارند خون مي. ها براي شما قيام كردند ن؛ آكمك به خودتان هست

 ؛ها كمك كنيم ما بايد به آن. رود شان از بين ميياشان، پسرهيرود، دخترها شان از بين ميهاي هايشان، جوان بچه
مان تكليف وجداني داريم، تكليف شرعي داريم، تكليف  جا نشستيم تكليف نداريم، همه ما خيال نكنيم كه اين

خواهند حق خودشان را، آن حق خودشان كه حق  عقلي داريم كه با اين جمعيت مظلومي كه قيام كردند و مي
توانيم در  توانيم مقاله بنويسيم، مي مي. ها همراهي كنيم، ما هم دنبال آنها باشيم ما هم با آنما هم هست بگيرند، 

جاها  رويم به مردم بگوييم، به مردم اين هايي كه مي توانيم در اين دانشگاه چيز بنويسيم، هر قدر مي روزنامه
  )523، ص3صحيفه امام، ج.(»را منتشر كنيد مسائل. جا را آنل ئبگوييم مسا

قهراً وقتي يك دولت صالح پيش آمد مردم را آزاد « :طور بيان كردند در نوفل لوشاتو اين 10/10/1357 و يا در
قهراً وقتي انتخابات آزاد شد، مردم، مردم كه همه غيرصالح نيستند، مردم اكثرشان . گذارند براي انتخابات مي

همه . باشد، سالم باشد، اقتصادشان صحيح باشد شان صحيح خواهد مملكت اند، دلشان مي صالحند، مردم خوبي
قهراً وقتي كه انتخابات آزاد شد و . صلحايي باالي سرشان باشدكه خواهند  خواهد، از خدا مي چيز را دلشان مي

وقتي اشخاص صالح در يك . روند اين اشخاص غيرصالح دخالت در آن نكردند، در مجلس اشخاص صالح مي
ه پا شد رئيس جمهور صالح شد، اين مخالف مصلحت مملكت عمل نخواهد رفتند، دولت صالح ب يمجلس
  .)321، ص5، جهمان( »كرد
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در «: داشتند چنين ابراز داشتند 25/10/1357در  اكو. لاي كه با مجله محلي  در مجالي ديگر و در مصاحبه
مال، مادامي كه توطئه در ، هم در بيان عقايد و هم در اعاسالم دموكراسي مندرج است و مردم آزادند در اسالم

  .)468، صهمان( »ندننكنند كه نسل ايران را منحرف ك نباشد و مسائلي را عنوانكار 
ساالري دست خواهند يافت  دهد كه هم به آزادي و هم به مردم در واقع، امام با اين بيان به جوانان نويد مي

گريزي جوانان  است و هيچ علتي براي سياست گرايي سياسي جوانان باز و در نظام مدنظر امام راه براي فعال
 .وجود نخواهد داشت

جوانان را در حفظ استقالل كشور و پيشگيري از دخالت  ،همچنين، امام از همان روزهاي قبل از پيروزي
اولين خطاب  ،به مناسبت فرار شاه ارسال كردند 27/10/1357لذا در پيامي كه در . بيگانگان سهيم نمودند

بر جوانان غيور در سراسر كشور الزم است براي حفظ نظم با آن دسته از قواي  -1«: انان بودايشان به جو
اند با تمام نيرو همكاري كنند و با كمال قدرت و جديت نگذارند كه  انتظامي كه اكنون به آغوش ملت بازگشته

رژيم سلطنتي و  عليه رشوربه تظاهرات و شعارهاي پ -2. ندنمايآشوب و ناامني ايجاد  ،بدخواهان و منحرفين
دولت غاصب ادامه دهند و اگر منحرفين و مخالفين اسالم بخواهند اخاللي به وجود آورند و نظم را به هم 

بايد ملت بداند كه هر انحرافي و هر شعاري كه مخالف مسير ملت است به . زنند، از آنان جداً جلوگيري كنند
اي كه  در همين روز در مصاحبه. )487-486، صهمان(»يابد دست عمال شاه مخلوع و عمال اجانب تحقق مي

خواهم كه خودشان مواظب نظم مملكت باشند و  من از ملت مي«: با خبرنگاران خارجي داشتند چنين فرمودند
طلبند در اين  و نگذارند كساني كه آشوب به دست گيرند و دهات و قراء را ها جوانان غيور ما كنترل شهرستان

آن اشخاصي  به كنم و من اخطار مي .بزنند خرابكارى به دست - نخواسته خداى -ها شهرستانت و قراء و قصبا
طلبي آشوب به پا كنند و بر  خواهند با فرصت كنند و مي مي ها كنند و تبليغات سوء در اين زمينه كه شلوغ مي

كارهايي بكنند من  هاي ابرقدرت يك نفع اشخاص خارج و دولت برضد ملت ايران يك تبليغاتي بكنند و 
  .)485- 484، صهمان(»ي خواهند داشتسختكاري بكنند سرنوشت  هكنم كه اگر يك همچ ها مي اخطار به آن

پس از پيروزي انقالب و استقرار نظام جمهوري اسالمي نيز اين روند را با قدرت و ) ره(بعدها امام خميني
ساالري  بلكه در مقام عمل اقدام به ترويج آزادي، مردم ،تري ادامه دادند و نه تنها در مقام نظر و بيان شدت بيش

  .ديني و حفظ استقالل كشور نمودند
با تكريم و تجليل از نقش و حضور سياسي جوانان در پيروزي نهضت ) ره(در مقام بيان و اظهار نظر، امام 

براي نمونه، . نندو استقرار و تداوم جمهوري اسالمي تالش نمودند تا جوانان را به عرصه سياست جذب ك
بر لزوم نقش جوانان در ارتقاي  17/1/1358در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم در تاريخ ) ره(امام
گيري براي  مرحله راي. اميد ما به شما جوانان است«: ساالري ديني از طريق انتخابات چنين فرمودند مردم

پيش داريم كه بعد  ]در[ ما دو مرحله را هم گيري براي وكالي مجلس شورا، اين سسان، رايؤوكالي مجلس م
هاي ايران،  هاست، جوان هاي ديگر و من در همين دو مرحله هم همه اميدم به شما جوان برويم سراغ مرحله

پيروز بشويم و  ]هم[ها ما در آن دو مرحله  هاي همه كشور، و من اميدوارم كه با همت واالي شما جوان جوان
كنيم وكالي اسالمي باشند، وكالي امين باشند، فضالي ملت باشند و  سسان ميؤوكاليي كه وارد مجلس م
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به آن رأي  كه قانون اساسي را سسان است براي اينؤمجلس م مرحلهطور در مجلس شورا، بعد از اين  همين
ست اجا هم شما آقايان بايد البته مجلس خودتان هست كشور خودتان هست اسالم خودتان  آن ]در[ بدهند و

  .)479ص ،6ج ،همان(»»جا هم بايد زحمت بكشيد و موجبات تشكر ما را فراهم كنيد ر آند
در ديدار با پرسنل نيروي دريايي بندر عباس در تاريخ ) البته در چارچوب اسالم(متعاقباً در ترويج آزادي 

ور، و آزادي شما آزاديد، آزادي را صرف كنيد در صالح ملت، در صالح كش«: چنين تذكر دادند 11/3/1358
فروشي بكند، سر حدات را به  فروشي بكند، گران خواهد بكند، قاچاق براي اين نيست كه هر كس هر كاري مي

. معناي آزادي اين نيست. هم بزند، نظام را به هم بزند، جهات مقررات ملي و دولتي و اسالمي را مالحظه نكند
شما آزاديد و . كسي حق ندارد به شما تعدي بكندمقررات را بايد حفظ كرد . آزادي در حدود مقررات است

جا هستم و شما كه در  كسي حق ندارد شما را محدود كند لكن مقررات را بايد همه حفظ بكنيم، من كه در اين
براي  است تي كه مقرر شدهابايد جه ؛سرحدات هستيد بايد مقررات را حفظ بكنيم، بايد نظامات را حفظ بكنيم

  . )39- 38، ص8، جهمان(»انيمبه سامان برس را كنيم تا ان شاءاهللا اين كشورحفظ ب همه ما و شما
صورت گرفت بر محور  8/8/1358در ديدار با گروه امداد تهران كه در تاريخ ) ره(در مجالي ديگر امام

به  مان ما هميشه توجه. هاي برومند ملت بود ما از اول هم اميدمان به ملت و جوان«: كردند تأكيدبودن مردم 
كرده جوان،  الهي ملت بوده است و با استمداد از همين طبقه كارگر، طبقه تحصيل - خود ملت، به نيروي انساني

ها بودند كه  اين. ها، از همين طبقات به قول آنها طبقات پايين و به قول من طبقات باال استفاده كرديم بازاري
همچنين، . )399-398، ص10، جهمان(»نند به پيش ببرندتوا ها هستند كه مي جا رساندند و اين نهضت را به اين

صورت گرفت در پاسخ  18/12/1358آموزان قم كه در تاريخ  در ديدار با جمعي از فرهنگيان و دانش) ره(امام
شان از  ت آنها كه در نوشتجا«: كردند چنين عنوان كردند به كساني كه جمهوري را بدون اسالم تبليغ مي

گويند، يعني  جمهوري فقط، يعني اسالم نه، آنهايي كه جمهوري دموكراتيك مي زنند، جمهوري دم مي
. براي ما به بار بياورند ئب را با فرم ديگرخواهند باز همان مصا ها مي جمهوري غربي، جمهوري اسالمي نه، آن

آماده بنشينند، خواهند سر سفره  در اين نهضت دخالت نداشتند، آنها كه امروز به خيال خودشان مي آنها اصالً
محصل، طبقه كارگر،   اين نهضت را شماها، اين نهضت را طبقه. در اين نهضت به هيچ وجه دخالت نداشتند

  .)353، ص6، جهمان(»ها حق دارند ها به بار آوردند و اين دهقان، بازاري، اين نهضت را اين
ساالري ديني و حفظ استقالل  ، مردمهاي مختلف اقدام به ترويج آزادي در مجال) ره(اما در مقام عمل، امام

  :شود هايي از اقدامات و مداخالت امام به شرح ذيل يادآوري مي اين ارتباط، نمونه در. كشور نمودند
ساالري ديني، از همان روزهاي آغازين پس از پيروزي انقالب در قالب  التزام عملي امام به مردم -1

هايي برگزاري رفراندوم را به  خواستند به بهانه ل كساني كه ميامام در مقاب. برگزاري رفراندوم نمايان شد
اين . تر رفراندوم براي جمهوري اسالمي شد بيندازند برخورد كرد و خواستار برگزاري هرچه سريعتأخير 

ايشان در جمع گروهي از اقشار مردم در . الزام يك بار ديگر در ماجراي قانون اساسي تكرار شد
كه بررسي شد در قانون اساسي،  ما بعد از اين«: مردم چنين گفتندرأي  اصالتدر خصوص  25/3/1358

به نظر خبرگان اسالمي رسيد، به نظر روحاني اسالمي رسيد، به نظر علماي متعهد رسيد، به نظر 
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سسان اگر ؤمجلس م. گذاريم، خود ملت ميزان است نمايندگان مردم رسيد، باز هم در افكار عمومي مي
ي بدهد لكن وكيل أخود ملت حق ندارد ر. براي اين است كه مجلس مبعوث از ملت است اعتبار دارد

! كنم در مالم، وكيل من حق دارد؟باين چه غلطي است؟ خود من حق ندارم تصرف ! ملت حق دارد؟
وكال براي اين حق دارند كه وكيل شما هستند ! بدهيد، وكيل شما حق دارد؟رأي خود شما حق نداريد 

به ششصد  بدهد؟ پنجاه نفررأي  ميليون جمعيت 35حقي دارند؟ يك نفر چه حقي دارد براي  والّا چه
 خواهيد بدهد؟ اين حق براي اين است كه شما ميرأي  ميليوني 35قي دارد براي يك ملت حچه  نفر

 .)173-172، ص8، جهمان(»ملت استرأي  شماست، ميزان،رأي  بدهيد،رأي 
گيري ايشان براي تصويب قانون اساسي با اليت در چارچوب قانون نيز در پيالتزام عملي امام براي فع -2

سسان راي تصويب قانون اساسي در مجلس مؤامام در مقابل تعللي كه ب. شود ملت ديده مي ءرجوع به آرا
ايشان چنين تصريح كردند كه تعويق موجب . شد واكنش نشان دادند و نگراني خود را متذكر شدند مي

گر در مرزهاي ما در داخل، در خارج با هم متصل بشوند و با اتصال با  كه اشخاص توطئه شود اين مي
 . هم اصل قانون اساسي و اصل اساس را پايمال كنند

هاي اساسي و سياسي مردم و باالخص جوانان را بايد در تشويق ايشان از  التزام عملي امام به آزادي -3
دادن و نامزد شدن، از انتقاد كردن و انتقاد شدن و از رأي  ازحضور گسترده جوانان در انتخابات اعم 

 . دانست ها مسئوليتپذيرش يا عدم پذيرش 

توان در ماجراي تسخير سفارت  التزام عملي امام به حفظ استقالل كشور با تكيه بر جوانان را نيز مي -4
آبان  13خي از دانشجويان در زماني كه خبر رسيد كه بر. آمريكا توسط دانشجويان انقالبي مشاهده كرد

اند،  خودسرانه اقدام به اشغال سفارت آمريكا و به گروگان گرفتن كاركنان اين سفارتخانه نموده 1358
ايراد  1358آذر  16اي كه در  امام از اين حركت انقالبي دانشجويان حمايت كردند و در سخنراني

اسوسي را گرفتيم نه ما كه مركز ج«: كردندفرمودند از سفارت آمريكا با عنوان النه جاسوسي ياد 
عقلي كنند و فرض كنيد بريزند به  بي  يها اگر هم يك وقت اين« .)271، ص11، جهمان(»سفارتخانه را

اگر . شان هم بروند ها يكي گذارند اين برند، نمي هاي ما آنها را با چنگ و دندان از بين مي ايران، اين جوان
جايي كه بيايند در تهران و بيايند در اين النه جاسوسي آن  ن سيده بود به آهم اين كاري كه كرده بود ر

كنم كه خودتان  در هر صورت من از شماها تشكر مي. فهميدند كه با چه اشخاصي طرف هستند وقت مي
) الهي جوشش پيدا كردهمبدأ اين چيزي است كه از (كه غير از خدا يك كسي وادارتان بكند  بدون اين
اهللا  يك سال بعد از اشغال سفارت آمريكا، آيت .)269، ص12، جهمان(»ارد اين ميدان شديدخودتان و

شهيد بهشتي نيز اين اقدام را جهشي در راه قطع وابستگي و سرعت بخشيدن به استقالل سياسي و 
، 1386شادلو، ( هاي وابسته به آنها توصيف كردند ها و قدرت اقتصادي جمهوري اسالمي از ابرقدرت
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پردازان و  مفهوم طرد و جذب اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه امروزه از سوي بسياري از نظريه
تواند  اين مفهوم مي. هاي تخصصي مختلف در علوم اجتماعي مطرح و بحث شده است نظران رشته صاحب

قرار داده و علل و تبعات آن را  اش مورد تجزيه و تحليل اجتماعي را در چارچوب مفهومي مسائلبسياري از 
اخير بيش از گذشته مورد توجه بسياري از   هايي است كه در سه دهه ه جوانان از جمله مقولهمسئل. تبيين نمايد

اي در كنار مقوالتي  رشته اي و يا بين مطالعات و تحقيقات جدي قرار گرفته و به عنوان يك موضوع چند رشته
بسياري از اقدامات و تحوالت . تماعي موضوع پژوهش و تحليل بوده استهمچون طرد اجتماعي و جذب اج

اجتماعي كه از قبل در چارچوب مفاهيمي همچون انقالب، اصالحات، جنبش، همگرايي و واگرايي اجتماعي، 
بررسي و تحليل . . . نشيني، انزواي اجتماعي و  شدن و حاشيه اي اجتماعي شدن، ادغام اجتماعي، حاشيه

  .اند ند، در قالب مفاهيمي جديدتر همچون طرد و جذب اجتماعي نيز مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتها شده مي
تحت عنوان نهضت انقالب اسالمي از ) ره(ايم تا حركت بزرگي كه امام خميني در اين مقاله ما تالش نموده

م رساندند را مورد مطالعه قرار آغاز نمودند و نهايتاً با استفاده از نيروهاي جوان كشور به فرجا 1342سال 
هرچند امام خميني از اصطالحات و مفاهيم متداول جامعه امروزي همچون جامعه مدني، سرمايه . دهيم

 يا ،...  سازي و اجتماعي، توسعه انساني، توسعه پايدار، طرد اجتماعي، جذب اجتماعي، توانمندسازي، ظرفيت
فهم  ه اكتفا كردند، لكن در قالب ادبيات و مفاهيمي بسيار ساده و عامهاستفاده نكردند و يا بسيار كم در حد اشار

. پسند و در قالب فرامين و رهنمودهايشان به تمامي اين مفاهيم چه در نظر و چه در عمل توجه داشتند و عامه
سالمي هايشان چه قبل و چه پس از پيروزي انقالب ا ها، راهبردها و برنامه ها، سياست گيري رويكردها، جهت

طرد دو مفهوم  ،براي نمونه، در اين مقاله. تماماً در چارچوب مفهومي اين مفاهيم جديد قابل تبيين است
چارچوب مفهومي انتخاب شده و جذب سياسي و  گريزي سياستو دو مفهوم جذب اجتماعي و اجتماعي 

جوانان به عنوان عامل اصلي  مرتبط با مسئلههاي  مواضع و راهبردهاي امام در استفاده از نسل جوان و چالش
كه انتقادات امام به پهلوي عمدتاً متوجه مسائل جوانان بود و  اين. پيروزي نهضت تبيين و تحليل شده است

 كه نهضت امام جوانان را بيدار و به نفع مسائل جوانان در خواسته امام از رژيم موضوعيت داشته است؛ اين
كه امام چه قبل  جوانان نيز پشتوانه و عامل پيروزي اين نهضت شدند؛ ايناسالم و ايران بسيج كرد و در مقابل، 

كه امام جوانان را  گرا بوده است؛ اين باور و جوان و چه پس از پيروزي نهضت و تا آخر عمر همواره جوان
ري امام هاي اسالمي ـ ايراني به رهب جوانان به علت گرايش  دانست و در مقابل نيز قاطبه سرمايه ملي كشور مي
كشور و انتقاد صريح امام به  به مسائل اصليكه درك متقابل امام و جوانان نسبت  اعتماد داشتند؛ و اين

، عامل پيوند امام و )عامل اصلي طرد اجتماعي و سياسي جوانان(عدالتي، فساد و استبداد دوران پهلوي  بي
در انتها . شده است ارائهخالل مباحث  در جوانان بوده است، پاسخ سؤاالت مطروحه در مقدمه است كه تماماً

جذب اجتماعي و سياسي جوانان از سوي امام خميني يكي از رموز پيروزي انقالب "توان اين ادعا را كه  مي
  .ييد قرار دادأبه عنوان فرضيه تحقيق مورد ت "اسالمي بوده است
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