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 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

                         مجيدیحسن دکتر   پژوهشگر:

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش



 

1 
 

 فـهرسـت مـطالـب

 فحـــهص                                                                                                                                    عنـــوان 
 

 

 2 ............................................................................................................................... * نکات برجسته

 3 ....................................................................................................................................... * مقدمه

 4 ................................................................................................................................. * طرح مسئله

 4 ............................................................................................................................ * هدف و ضرورت

 4 ................................................................................................................................. ال اصليؤ* س

 4 ............................................................................................ ياسالم یاز محرومان در آموزه ها تي*حما

 6 ....................................................................................... از محرومان تيو فرهنگ حما ياسالم ی*جمهور

 6 ............................................................................................ و نظرامام)ره( شهيدر اند ييزدا تي*محروم

 7 ...................................................................................................از محرومان تيامام و حما ی*نهاد ساز

 8 ...................................................................................................................................... امداد تهيکم 

 8 ................................................................................................................................. مستضعفان اديبن 

 8 ................................................................................................................................. يجهاد سازندگ 

 9 ............................................................................................................. مواسات ی*امام و فرهنگ ساز

 9 .................................................................................................................................. یريگجهينت* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 تعاليبسمه
 نکات برجسته  *

 

 

های کلي و بلند مدت برای تحقق عدالت اجتماعي،  ، در کنار پيگيری سياستحضرت امام خميني)ره(در نظرگاه 

زندگي اقشار ضعيف جامعه امری ضروری و حياتي است؛ لذا در همين   برای ایجاد تغيير در شرایط های فوریرسيدگي

جهاد سازندگي، بنياد مسکن انقالب اسالمي، بنياد  ؛ کميته امداد،راستا دستور تاسيس برخي نهادهای انقالبي همچون

 و ... را صادر فرمودند.  ستاد اجرایيخرداد، 15بنياد  مستضعفان ،

 

از جمله الزامات محروميت  ؛ویژه برای روستائيان و مناطق دور دست محرومههمگان ب های برابر برایایجاد فرصت 

 .استدر اندیشه و عمل امام زدایي 
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 مقدمه *

اهداف  عدالت توزیعي از جمله سازوکارهایِگرایانه و کاهش فاصله طبقاتي با راهبردهای حمایت تحقق عدالت و رفع فقر و

در عصر مدرن در قالب دولت  شکل غالب دولت حمایتگر .مدرن است تفکرهای دیني و چه در مشترک دولت چه دراندیشه

 نمود یافته است. رفاهي

کردن و  و دستگيری نمودن و حفظ کردن و یاری کردن )پشتيباني( پشتي ؛حمایتواژه  برای معناینامه دهخدا در لغت 

. معاونت است به مال یو مددکار یگریاریو  یخوارغم معنایهم به  مواسات 1.آمده استاعانت نمودن و تقویت کردن 

مساهمت در رزق و معاش. مشارکت و  است. در قوت و مال شانیا کیو تشر شتيو دوستان و مستحقان است در مع ارانی

 2.شرکت دادن دیگری در کفاف رزق و معاش خویش

گری گيری از فرهنگ مواسات و حمایتمحروميت با بهره رفع فقر و ،یکي از علل و اهداف انقالب اسالمي ایجاد عدالت اجتماعي

 مستضعفان را در صدر رسيدگي به حال محرومان و ؛رسمي جمهوری اسالمي و هم مردم هایکه هم دستگاه به نحوی .است

 واالیي برایدر اندیشه و عمل خود جایگاه  ه ومهم اهتمام ویژه داشت امام راحل همواره به این امر .نداهادخود قرار د هایاولویت

 فرمایند: نامه الهي سياسي خود ميوصيت ایشان در .محرومان و رفع فقر قائل بودند

کنم که خير دنيا و آخرت شماها رسيدگي به حال محرومان جامعه طبقات محروم وصيت ميه همه در کوشش برای رفاه ب»

دار به طور داوطلب  اند. و چه نيکو است که طبقات تمکنخاني در رنج و زحمت بودهخاناست که در طول تاریخ ستمشاهي و 

 3«.باشند که خير دنيا و آخرت در آن است برای زاغه و چپرنشينان مسکن و رفاه تهيه کنند. و مطمئن

نمایم که قدر توصيه ميبه مجلس و دولت و دست اندرکاران »نویسند: از وصيت نامه خود مي دیگر در قسمتي( ره)امام 

این ملت را بدانيد و در خدمتگزاری به مستضعفان و محرومان و خصوصا ستمدیدگان که نور چشمان ما و اوليای نعم همه 

های آنان تحقق پيدا کرد و بقای آن نيز مرهون خدمات آنان است، مي رهاورد آنان و با فداکاریالهستند و جمهوری اس

 4»فروگذار نکنيد

در اولویت  (ره)ضمن تائيد رویکرد و راهبردهای امام خميني  نيزمقام معظم رهبری امام راحل یعني  صالح و خلف جانشين

، عدالت اجتماعي و کمک (ره)های خط امام از مشخصه»فرمایند: قرار دادن رسيدگي به طبقات محروم و مستضعف، مي

پابرهنگان را  (ره)دانست. امام آنها را صاحب انقالب و صاحب کشور مي (ره)به طبقات مستضعف و محروم است که امام 

به گفتن هم  (ره)مهمترین عنصر در پيروزی های این ملت مي دانست؛ همين طور هم هست و همان طور که گفتيم، امام 

اد پانزده خرداد و بنياد مسکن از همان اول انقالب، جهادسازندگي، کميته امداد، بنياد مستضعفان، بني (ره)اکتفا نکرد. امام 

شود این را در های وقت داد. عدالت اجتماعي جزو شعارهای اصلي است؛ نميرا به وجود آورد و دستورات موکد به دولت

یِ اول، مورد داد و آنچه در درجهپرداخت و دستور ميبه این مسائل مي (ره)یِ دوم قرار داد و به حاشيه راند ،.... امام درجه

   5«بود، عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف (ره)ر امام نظ

                                                           
1( .http://www.loghatnaameh.org) 
2 .http://www.vajehyab.com/dehkhoda/ 
3 .http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447 

 همان .4
 . 14/03/1378. خطبه های نماز جمعه در سالگرد رحلت امام، 5

http://www.loghatnaameh.org/
http://www.loghatnaameh.org/
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447
http://farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447
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ی اخير با هادر ماه خصوصهبا توجه به تشدید وضعيت اقتصادی و فشار فقر و تنگدستي بسياری از طبقات مردم که ب

 ا بهررهبر انقالب اسالمي همگان هم شده است  بيشترکوچک  گسترش ویروس کرونا و تعطيلي برخي کسب و کارهای

ای فقرا و کنوني بر حمایت از فقيران و مواسات فراخواندند تا با اهتمام و کوشش دولت و ملت عبور از وضعيت سخت

 تر شود.مستضعفان آسان محرومان و

های معيشتي و کمک هایهای همه جانبه از سوی دولت و ملت در ارائه بستههای اخير با حمایتفضای ایران اسالمي در ماه 

مستضعفان  عطر نوع دوستي و حمایت از فقرا و حال و هوای خاص یافت وخصوص در ماه رمضان هيازمندان بفوری به ن

بازخواني  ؛ستضعفانمدر سالگرد ارتحال امام محرومان و  .که به تعبيرامام راحل ولي نعمتان انقالب هستند در کشور پيچيد

خصوص هعفان بو رفع فقر و رسيدگي به حال محرومان و مستضنظر و سيره آن مصلح بزرگ عصر حاضر در اهتمام به عدالت 

لهام از ا بامسئوالن برای توجه به مستعضفان  ضرورتي همگاني است که همت مردم و ؛در وضعيت سخت و دشوار کنوني

 نوشتار حاضر با این هدف ارائه شده است. .سيره و عمل به وصایای امام شتابي بيشتر گيرد

 طرح مسئله *

اگر چه  .کنداقتصادی و معيشتي تجربه مي جامعه ما یکي از ادوار سخت و دشوار از نظر ؛کنوني وضعيت آن است که در واقعيت 

خصوص با گسترش همدهای نفتي و مالياتي بآکاهش شدید در ،ها و محاصره اقتصادیتجميع فشارهای اقتصادی ناشي از تحریم

اما شواهد نشان از این واقعيت دارد که با وجود همه مشکالت اگر برای  ؛کرده است ای را بر کشور تحميلبحران کم سابقه ؛کرونا

با بيشتر و مقابله  هاجویياهتمام دولت و ملت به نحو بهتری تجهيز و صرفه منابع کشور با ؛رسيدگي به حال فقرا و محرومان

در پيام رهبرانقالب در افتتاح مجلس محرومان و مستعضفان وجود دارد. امکان رسيدگي بيشتر به  ؛تر دنبال شوددیج فساد

 یازدهم آمده است:

ایم و این دست نياوردهعالوه بر مشکالت عمده مشهود، نمره مطلوبي در باب عدالت در دهه پيشرفت و عدالت بهدر باب اقتصاد، »

 .  1«مثابه اولویت وادار سازد معيشت طبقات ضعيف بهواقعيتِ ناخواسته باید همه را به تالش فکری و عملي در باب 

روبرو هستند اولویت نخست کشور  رایط جاری درکشور با سختي مضاعفيش امور محرومان و فقيران که در اثراز این رو توجه به 

 آید.به شمار مي

 هدف و ضرورت *

 حمایت از محرومان و گسترش فرهنگ مواسات  و راهبرد امام راحل در ری از رویکردیارائه تصو

 ال اصليؤس *

 حمایت از محرومان و مستضعفان در اندیشه و عمل امام خميني )ره( چه جایگاهي داشته است؟

 حمايت از محرومان در آموزه های اسالمي*

ماعي، زدودن فقر و تحقق عدالت اجتهای اسالمي، محروميت زدایي با عدالت اجتماعي گره خورده است. در واقع الزمه در آموزه

 بمنظور کاهش "مانتوجه به محرو"های مختلف جامعه است. از این رو در توزیع عادالنه یِ منابع و امکانات،محروميت از الیه

 .باشدای برخوردار ميها، از جایگاه ویژهها و نابرابریشکاف 

                                                           
1 .https://www.leader.ir/fa/content/24485/ 

https://www.leader.ir/fa/content/24485/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.leader.ir/fa/content/24485/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ن بنيادهای جامعه مطلوب مورد تاکيد بوده است. اسالم عدالت را به در تفکر اسالمي عدالت اجتماعي به منزله یکي از مهمتری

این زمينه دو قسمت است   پذیرد. اقدامات اسالم دری ایجاد امکانات مساوی و قانوني و اجرای قانون به طور مساوی ميامعن

  .1اسالم به حقوق فطری و عدالت تکویني قائل است .کار علي السویه است اما در ایجاد امکانات مساوی برای همه تکليف همه به

رفتار و خصلت  “مواسات”آید، آنچه از مجموع معاني لغوی، روایات، سيره معصومين و کالم اندیشمندان اسالمي به دست مي

زرگ اسالمي، گيرد. این اصل بتر از مساوات و ایثار جای ميای باالتر از بخشش و پائينپسندیده اسالمي است که در مرتبه

محرومان و »و باالتر از آن، « يیهای فکری، مالي، جسماني، آبرومکیاری و ک»تا « همدلي و غمخواری»ای از گستره

 در2.گيردرا در بر مي« زندگي و دارایي خود را زندگي و دارایي آنها دانستن»و « نيازمندان را در اموال خود شریک دانستن

اوليه برای زندگي به منزله یکي از حقوق شهروندی به رسميت سيره معصومين رسيدگي به حق ضعيفان و تامين نيازهای 

ها بسيار درگير بودند و ها و بحرانشناخته شده است. امام علي عليه السالم با اینکه در طول دوران حکومت خود با جنگ

حکومت  )پایتخت(اما در این مدت کوتاه  به منزله نمونه در عاصمه ،لي بودندوارث ساختاری معيوب و پر ایراد از حکومت قب

   تامين حداقل معيشت مردم را محقق کردند: ؛خود یعني کوفه

 

وَ یَشْرَبُ مِنْ ماءِ الفُرات؛ مردم  ما اَصْبَحَ بِالْکُوفَةِ اَحَدٌ ااِلَّ ناعِماً وَ اِنَّ اَدْناهُمْ مَنْزِلَةً لَيَأْکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْلِسُ فِي الظُّلِّ »

خورند و سرپناه مناسب دارند و از ترین آنها نان گندم ميبرخوردار از رفاه هستند. پایين« حکومت من»کوفه در 

آن حضرت با توجه به موقعيت زماني تأمين خوراک، مسکن و آب مناسب را از وظایف مهمّ « .آب سالم مي نوشند

 3.دحکومت به حساب مي آور

 خوانند: به توجه اکيد به طبقه محروم فرا مي را ایشان در نامه خود به مالک اشتر )ع(ام عليامهمچنين 

خدا را خدا را در خصوص طبقات پایين و محروم جامعه، که هيچ چاره اى ندارند، ]و عبارتند[ از زمين گيران، نيازمندان،  »

گروهى خویشتن دارى کرده، و گروهى به گدایى دست نياز بر مى دارند، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم 

پس براى خدا پاسدار حّقى باش که خداوند براى این طبقه معّين فرموده است: بخشى از بيت المال، و بخشى از غلّه هاى 

نان همانند نزدیک زمين هاى غنيمتى اسالم را در هر شهرى به طبقات پایين اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلما

ترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى باشى. مبادا سر مستى حکومت تو را از رسيدگى به آنان 

باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئوليّت هاى کوچک تر نخواهد بود. همواره در فکر 

بر مگردان، به ویژه امور کسانى را از آنان بيشتر رسيدگى کن که از کوچکى به چشم  مشکالت آنان باش، و از آنان روى

براى این گروه، از افراد مورد اطمينان خود  .نمى آیند و دیگران آنان را کوچک مى شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند

ان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع که خدا ترس و فروتنند فردى را انتخاب کن، تا پيرامونشان تحقيق و مسائل آن

مشکالتشان به گونه اى عمل کن که در پيشگاه خدا عذرى داشته باشى، زیرا این گروه در ميان رعيّت بيشتر از دیگران 

به عدالت نيازمندند، و حق آنان را به گونه اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى، از یتيمان خردسال، و پيران سالخورده 

راه چاره اى ندارند. و دست نياز بر نمى دارند، پيوسته دلجویى کن که مسئوليّتى سنگين بر دوش زمامداران است، که 

اگر چه حق، تمامش سنگين است امّا خدا آن را بر مردمى آسان مى کند که آخرت مى طلبند، نفس را به شکيبایى وا 
                                                           

   ي، تهران: حکمت قمری(، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالم 1403مطهری، مرتضي،) .1
2. http://vasael.ir/fa/news/16395  
 .327ص  ،دار احياء التراث العربي، بيروت، عبدالزهراء ،40بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )عليهم السالم(جلد باقر بن محمدتقي مجلسي،محمد .3

 

http://vasael.ir/fa/news/16395/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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بخشي از وقت خود را خاص کساني کن که به تو نياز دارند. خود را  ... .مى دارند، و به وعده هاى پروردگار اطمينان دارند

  1«برای کار آنان فارغ دار و در مجلسي عمومي بنشين تا در آن فروتني کني خدایي را که تو را آفرید.
 

 جمهوری اسالمي و فرهنگ حمايت از محرومان*

گرایانه را های حمایتتوجه به سياست ،درجهت تحقق عدالتدر عصر حاضر نظام جمهوری اسالمي به منزله تنها حکومت دیني   

که در مقدمه قانون اساسي آمده نيست و چنان در قانون اساسي خود عينيت بخشيده است. این امر به قلمرو مرزهای کشور محدود

این مقدمه در جهت فراهم  استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان را هدف خود قرار داده است. در؛ است

ایجاد کار برای همه افراد و رفع نيازهای  متناسب و تامين امکانات مساوی و های متفاوت انساني،کردن زمينه مناسب بروز خالقيت

گذاشته شده است. اصول متعدد قانون اساسي نيز این امر را به  ضروری جهت استمرار حرکت تکاملي انسان بر عهده حکومت

رایگان،ایجاد  تربيت بدني و و آموزش و پرورش های عموميباال بردن آگاهي دوم،که در اصل چنان ؛عين ساخته استتفصيل م

های  در زمينهو برطرف ساختن هرگونه محروميت  ،ایجاد رفاه و رفع فقرهای مادی و معنویدر زمينه همه امکانات عادالنه برای

 .تاکيد کرده استه داشت و تعميم بيممسکن و کار و به تغذیه و

های جمهوری ار مختلف دولتتامين حداقل نيازهای اساسي شهروندان در طول ادو ،در صحنه عملي نيز حمایت از طبقات محروم

از  الهای اساسي مردم به صورت کوپنيتداوم داشته است به نحوی که در شرایط سخت جنگ تحميلي تامين کااسالمي 

های های مستقيم و غير مستقيم، سرمایه گذاریاعطای یارانه از جنگ نيز های بعددر سال ده است.ی دولت وقت بوهااولویت

مولد و ایجاد اشتغال و نيز تامين آموزش و پرورش و آموزش عالي همگاني امکان تحرک طبقاتي طبقات محروم و رشد و بالندگي 

 نسبي آنان را در پي داشته است.

 )ره(نظراماممحروميت زدايي در انديشه و *

نشينان بي توجهي رژیم پهلوی به محرومان و مستضعفان و وضعيت زاغه ؛امام خميني )ره( در کوران مبارزات انقالب اسالمي

اصلي انقالب اسالمي با  اقعيت آن است که شاکلهوهای غلط رژیم پهلوی خواندند. ها و اثرات برنامهو محرومان را از آسيب

و محرومان شکل گرفته و تداوم یافته است. امام راحل توجه به مستضعفان را بارها در آخرین   حمایت مستضعفان حضور و

 مکتوب سياسي خود یعني وصيت نامه نيز بارها موردتاکيد قرار دادند:

و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگيری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعي،همان است که مثل »

کردند؛ داوود و پيامبر عظيم الشأن اسالم صلي اهلل عليه وآله و اوصيای بزرگوارش برای آن کوشش ميسليمان بن 

   2.«از بزرگترین واجبات و اقامه آن از واالترین عبادات است

ان قرار مردهای خود به مسئوالن و دولتمستضعفان را در اولویت توصيه )ره( سفارش به حال محرومان وامام خميني 

ضمن تاکيد بر ارائه خدمت  ای در کشور،ت دولت به عنوان مجریان برنامه های توسعهئدر جمع اعضای هي ایشان .دادندمي

 به محرومان، فرمودند:   

                                                           
   53. نهج البالغه،  نامه 1
 وصيت نامه سياسي الهي امام خميني رحمه اهلل  .2
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مردم این دولت را و این جمهورى را بپا کردند و آن هم، نه همه مردم، .... فشار انقالب روى دوش این محرومين » 

   1«دولت شما دولت محرومين است، یعنى، باید براى محرومين کار بکنيدبوده... بنا بر این، 

های برابر برای اقشار مختلف ملت مي شود، ، خدمت به محرومان را از آن جهت که باعث ایجاد فرصت(ره)امام خميني 

 دانند که اثرات آن محدود به یک نسل نخواهد ماند.خدمتي ماندگار مي

رسيدگي به اوضاع محرومان جامعه از چنان جایگاهي برخوردار است که عالوه بر انجام تکليف،  )ره(از نظر امام خميني 

کنم عبادتي باالتر از خدمت به محرومين وجود داشته گمان نمي»مي باشد: نيز موجب تقرب انسان به خداوند متعال 

  .2«باشد

محروم جامعه که نقش اساسي در پيروزی انقالب اسالمي های طبقه بنيانگذار جمهوری اسالمي، یکي از مهمترین ویژگي

 داند:  و پيشبرد آن عهده دار بوده اند را، کم توقعي آنان از انقالب مي

طبقه محروم، طبقه گودنشين،  هاى این طبقه است؛انقالب اسالم، این انقالب مهم اسالمى، رهين کوشش» 

 .3«م نداشت اى که این نهضت را به ثمر رساند و توقعى هطبقه

 

رفع فقر و محروميت با نگاه تک بعدی و صرفا حمایت فقرا با افزایش سطح درآمدی آنان تحقق  )ره(از منظر امام خميني 

گاه نباید از دستور کار مسئوالن خارج شود. لکن آنچه هيچ ضربتي های فوری وپذیرد؛ هرچند که از نگاه ایشان کمکنمي

به نمایندگان سومين دوره مجلس شورای اسالمي قابل تحليل است اینکه، رفع فقر و محروميت با  ایشانکه در توصيه 

ها تاکيد ای در کليه حوزههای توسعهها محقق خواهد شد، از این رو بر تدوین برنامههای زیر بنایي در تمامي حوزهسياست

ى و اجتماعى و سياسى در راستاى کمک به محرومين و هاى زیر بنایى کشور در امور فرهنگى و اقتصادسياست»نمودند: 

 .4«رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید

 حمايت از محرومان نهاد سازی امام و* 

های خود که بي شک دفاع از محرومان و رفع فقر و محروميت از جامعه یکي از مهمترین برای تحقق آرمان)ره( امام خميني

از اولویت خاصي در راهبرد  کردند و این امربرای محروميت زدایي را مطرح مي نظام اسالميها بود؛ ضرورت تاسيس آن

 .نهادسازی ایشان برخوردار بود

اگرچه امام دولت اسالمي را دولت محرومين مي ناميدند و ضرورت توجه دولت و مجلس برای رسيدگي به امور محرومان 

تر و ضربتي به مستقلي نيز برای رسيدگي فوری الب اسالمي نهادسازیکردند اما با پيروزی انقرا بارها گوشزد مي

توجه به نيازهای  در پيش گرفتند شاید بتوان گفت امام خميني بيشترین نهادسازی را در کارکرد حمایتي و ؛امورمحرومان

ي همچون بنياد و تاسيس نهادهای انقالب (ره). تاریخ  زعامت ده ساله امام خميني مختلف محرومان صورت دادند

و ....  ،خرداد، ستاد اجرایي فرمان امام 15بنياد  ،آموزی، نهضت سوادازندگيسجهاد  ،کميته امداد، بنيادمسکن مستضعفان؛

                                                           
1. /khomeini.ir/fa/n30997-www.imamhttp://  24ص 19صحيفه امام جلد . 

2. 342page//20khomeini/vol/-imam-https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh 
3 ./http://emam.com/posts/view/20340   
4 ./khomeini.ir/fa/c78_45259-http://www.imam  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n30997/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/20/page/342
http://emam.com/posts/view/20340/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_45259/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_2_
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بيانگر آن است که ایشان برای رفع فقر و محروميت از سطوح مختلف کشور به ویژه مناطق روستایي و دور افتاده، از 

 گيری نمودند.   نهادسازی به عنوان یکي از راه های اساسي برای راهبرد محروميت زدایي بهره

 کميته امداد 

سخت رژیم با انقالبيون که منجر به دستگيری بسياری از مبارزان انقالبي های مبارزه عليه رژیم پهلوی و اقدامات در سال

های زندانيان سياسي بيش از پيش احساس و زنداني کردن آنان گردید؛ ضرورت رسيدگي به اوضاع معيشتي خانواده

ا هماهنگي امام دادند، لذا بکه اکثر قریب به اتفاق انقالبيون را اقشار ضعيف جامعه تشکيل مي شد. از آنجایيمي

بقه ااین س .های زندانيان انقالبي را پيگيری نمایندگروهي از انقالبيون ماموریت یافتند تا رسيدگي به خانواده )ره(خميني

 19حمایتي از نيازمندان و اثرات ماندگار آن در جریان انقالب، پس از پيروزی انقالب نيز ادامه یافت،  تا اینکه در تاریخ 

 تاسيس شد. در بخشي از این حکم آمده است:   )ره(د انقالبي کميته امداد با دستور امام خميني نها1357اسفند 

ها اقدام الزم را هاى امداد در تهران و شهرستانبه جنابعالى مأموریت داده مى شود که .... در تشکيل کميته»

در حساب مزبور واریز نموده و با نموده و حسابى تحت همين عنوان امداد باز کرده و وجوهى که تعيين شده، 

 1.هاى مزبور را سرپرستى کنيدن تدبير کميتهسحُ

   بنياد مستضعفان 

مصادره اموال »با هدف  )ره(به دستور امام خميني  هادی است که پس از انقالب اسالميبنياد مستضعفان انقالب اسالمي ن  

  تاسيس شد. « منقول و غير منقول سلسله پهلوی به نفع مستمندان

 جهاد سازندگي 

 جهاد سازندگي نيز بمانند سایر نهادهای انقالبي، در پاسخ به نيازهای زمانه و با توجه به شرایط تاریخي کشور تاسيس شد.

های عدالت اجتماعي از شرایط نامطلوبي برخوردار بودند. ست که شاخصهای کلي رژیم پهلوی بيانگر آن امروری گذرا بر سياست

های کلي رژیم پهلوی در توزیع امکانات و منابع کشور و بدنبال اتخاذ رویکرد تمرکز گرایي این وضعيت نيز ناشي از سياست

هایي کشور محسوب مي شدند. پروژه ترین مناطقبوجود آمد. در این رویکرد مناطق دور دست و به ویژه مناطق روستایي از محروم

چون اصالحات ارضي، گرایش به توسعه صنعت آن هم از نوع مونتاز، و .... در دوران رژیم پهلوی باعث شد تا وضعيت کشاورزی 

از اینرو تشکيل جهادسازندگي به  .که شغل اصلي روستائيان محسوب مي شد، روز به روز شرایط بدتری را پيش روی خود ببيند

 ور عمران و آباداني و کمک به قشرهای ضعيف روستائيان در نظر گرفته شد.منظ

دهد که امام به ان مينگاهي به نهادهای تاسيس شده با فرمان امام برای تشکيل بنياد مسکن و نهضت سواد آموزی نيز نش

هم محروميت  ار مي دادند ونيازهای ضروری معيشتي مردم را مدنظر قر اند یعني همرویکردی جامع داشته ؛رفع محروميت

ه از تعابير مقدسي مانند جهاد و این را مورد توجه قرار دادند و در ؛رفع محروميتوزش را به منزله یکي از ضروریات آم از

بدین ترتيب انقالب اسالمي درنگاه امام با فروپاشي رژیم پهلوی پایان نيافت بلکه حرکت و کنش  .کردندنهضت استفاده مي

ی برکات هر یک از نهادها آثار وانقالبي در رفع آثار اقتصادی و فرهنگي باقي مانده از رژیم پهلوی نيز مورد توجه قرار گرفت. 

                                                           
1. homeini.ir/fa/n22022k-http://www.imam  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n22022/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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توان گفت چهره د مسکن و نهضت سواد آموزی به نحوی است که ميانقالبي مانند کميته امداد یا جهاد سازندگي و یا بنيا

اهميت و ضرورت . اگرچه در ساليان بعد در ها از بين رفتدگرگون شد و بسياری از محروميت انقالب بعد از ایران در روستاها

و کارنامه محروميت زدایي  سال از انقالب اسالمي 41تر به نگاهي عميق اما .دیدهایي ایجاد شدتر ،تداوم نقش این نهادها

 نيرو و که گویای دستاورد عظيم  محروميت زدایيِ  امام راحل است. این درحالي است ؛نهادهایِ به یادگار مانده از امام راحل

ها حميلي یا جنگ اقتصادی و تحریمدليل جنگ تهب حيات امام و پس از ارتحال ایشان بخش عمده ساليان در توان کشور

بي شک ميزان تحقق عدالت  ؛های استکباری و دشمنان انقالب اسالميهای دولتاگر نبود خصومت بوده است. دچار فرسایش

تر و زدودن چهره منحوس محروميت از ایران اسالمي اکنون بسيار بيشتر وکارنامه محروميت زدایي جمهوری اسالمي  درخشان

 بود.   

 

 مواسات امام و فرهنگ سازی*

انقالبي  حکومتي و نهادهای حمایت از محرومان و رسيدگي به حال مستضعفان و فقرا محدود به نهادهای رسمي ودر نگاه امام 

در  )ره(امام خميني  .خصوص متمکنان و ثروتمندان تکليف خاصي در این جهت دارند هه مسئوليتي همگاني است و بکنيست بل

در حکم تنفيذ ریاست جمهوری شهيد رجایي، خدمت به مستضعفين را باعث افتخار مسئوالن دانسته و بر مشارکت مردمي در 

، مبني بر (ره) ارائه خدمات به محرومان تاکيد نمودند. برخي رویکردها برای فقر زدایي دولت محور هستند، اما نگرش امام

بر اصل مشارکت مردمي به معنای  )ره(ليه فقر و محروميت نشان دهنده اعتقاد امام مشارکت اقشار ضعيف جامعه در مبارزه ع

  واقعي آن مي باشد.

  گيرینتيجه *

های های کلي و بلند مدت برای تحقق عدالت اجتماعي، رسيدگيانقالب اسالمي، در کنار پيگيری سياست کبيردر نظرگاه رهبر

فوری برای ایجاد تغيير در شرایط زندگي اقشار ضعيف جامعه امری ضروری و حياتي است؛ لذا در همين راستا دستور تاسيس برخي 

 ستاد اجرایيخرداد، 15بنياد  جهاد سازندگي، بنياد مسکن انقالب اسالمي، بنياد مستضعفان ،کميته امداد، نهادهای انقالبي همچون 

 و ... را صادر فرمودند. 

نهادسازی

در ( ره)امام 

جهت محرومیت 

زدایی 

کمیته امداد

نهضت سواد

آموزی

ستاد اجرایی

فرمان امام 

15بنیاد 

خرداد

جهاد 

سازندگی

نبنیاد مسک
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در  اندیشه زدایي از جمله الزامات محروميت  ؛ویژه برای روستائيان و مناطق دور دست محرومههای برابر برای همگان بایجاد فرصت 

 .استو عمل امام 

به انجام رسيده  های زیادی در این حوزهدر حوزه سياست گذاری و تعيين راهبردهای محروميت زدایي قابل ذکر است که تالش 

، بيانيه گام دوم انقالب، سياست های توسعه پنج ساله و ....  است. سياست های کالن جمهوری اسالمي در قالب سند چشم انداز

ها که در تمامي آن ها توجه به محروميت زدایي و تحقق عدالت اجتماعي یکي از مهم ترین محورها و به عنوان رویکرد کلي برنامه

نوع عملکردها  بلکه مشکل عمده در گذاری در این حوزه وجود ندارد. لحاظ سياست هدهد که مشکل چنداني بنشان ميبوده است، 

مجلس و نهادهای  تمرکز ویژه دولت و وراهکارهای محروميت زدایي است. اهميت توجه همگان به محرومان  بندی درو اولویت

  ان شده است.ددوچن ؛وضعيت کنوني کشور خصوص درهحمایت گر ب

 


