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ای که حضرت شناسیبر اساس روش

ای در بازخوانی و تشخیص اهلل خامنهآیت

ی فکری امام خمینی طرح اصول منظومه

کنند؛ دیدگاه امام خمینی پیرامون می

ینی مکتب امام خم« بیّنات»پیشرفت یکی از 

یک موضع موردی و به اقتضای  است نه

کوشش امام خمینی در  iای خاص.حادثه

ی پروراندن مفهومی اسالمی در زمینه

پیشرفت، با تدوامی تاریخی و تأکیدی 

معرفتی همراه بوده و بخش قابل توجهی از  



 مجتبی نامخواه  نظریه پیشرفت امام خمینی)ره(

3 
 

ای را تشکیل داده است که در حکمت عملی

ی هگرفته است. مقولمکتب امام خمینی شکل

ان در حکمت عملی امام)ره( پیشرفت آن چن

 توان تماممرکزیت دارد که از یک منظر می

را همچون پاسخی « انقالب اسالمی»ی پروژه

ر ی عقب ماندگی در نظخمینیستی به مسئله

 گرفت.

« دوران نهضت»تالش امام خمینی از آغاز 

معطوف به طرح یک دیدگاه منسجم 

. بود آن استپیرامون پیشرفت و مفاهیم هم
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« دوران نظام»ه بر آن این تالش از آغاز عالو

ی یک الگوی عینی شود به ارائهمعطوف می

ی ی نظردر این زمینه که در نهایت یک سازه

ی پیشرفت به دست مند در زمینهنظام

دهد؛ این یادداشت می کوشد برای می

به دست بدهد  بررسی این ادوار یک مقدمه

عاد ابترین و با تأکید بر دوره ی سوم، مهم

رت را به صو« ی پیشرفت امام خمینینظریه»

 گذرا مرور کند.
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 ادوار نظریه پیشرفت امام خمینی

برای نظریه پیشرفت امام خمینی سه کالن 

دوره می توان از هم تمییز داد: دوران اول 

پیش از پیروزی انقالب اسالمی قرار دارد و 

در کانون نقد و بررسی « ترقی»در آن مفهوم 

اندیشه امام خمینی قرار دارد. در و پردازش 

ی بعد که با پیروزی انقالب اسالمی دوره

و الگوی چگونگی « سازندگی»شود آغاز می

ی سوم تحقق آن محور مباحث است. دوره

پس از پایان
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 شود. جنگ تحمیلی آغاز می 

های های نظری ناظر به نقد جزمیتاگر بحث

رایج پبرامون ترقی ویژرگی دوران اول بود، 

مباحث ناظر به الگوی عینی ویژگی مباحث 

 ی دومم خمینی در دورهنظریه پیشرفت اما

است . ویژگی دوره سوم اما این است که 

ی سالهی دهامام خمینی به نوعی تجربه

 بندیپیشرفتِ انقالب اسالمی را صورت

های نظری نموده و در چارچوب سیاست
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بازتولید « بازسازی»کالن حول مفهوم 

  کنند.می
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های نظریه نگاره شماره یک: دوره

 نیپیشرفت امام خمی

 

ی بازه دوره

 زمانی

مفهوم 

 مرکزی

 چکیده دستاوردها رویکرد محور

قبل از  اول

انقالب 

 اسالمی

تعریف  ترقی

 پیشرفت

بازخوانی 

 آموزه

های رایج نقد جزمیت

ی ترقی و بازخوانی درباره

های اسالمی ناظر به آموزه

 پیشرفت

پس از  دوم

انقالب 

 اسالمی

غایت و  سازندگی

چگونگی 

 پیشرفت

طراحی 

 الگو

ی الگوی عملی در ارائه

 ی سازندگیزمینه

پس از  سوم

جنگ 

 تحمیلی

ها و زمینه بازسازی

 هایسیاست

 پیشرفت

بندی جمع

 تجربه

بندی مفهومی صورت

ی یک دهه پیشرفت و تجربه

بازتولیدآن در چارچوب 

 های بازسازیسیاست
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های امام خمینی ها و استداللاولین مضمون

در زمینه پیشرفت به بازخوانی ترقی غربی و 

بازتاب آن در جهان اسالم و ایران اختصاص 

ی امام خمینی و دارد. نگرش نقدگرایانه

 هایزمینه»و « ترقی»تفکیکی که میان 

 شوند، اولین الیه نظریهآن قائل می« فرهنگی

دهد. در نقدهای می پیشرفت امام را شکل

آغازین امام خمینی به رژیم شاه مفهوم 

پیشرفت محوریت دارد. امام به صراحت 

من مخالف شاه هستم؛ به دلیل »گویند می
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که وی .... پیشرفت مردم را در معرض آن

استدالل ایشان بر این « خطر قرار داده است

 «گرایانهاستقالل»مخالفت وجهی آشکارا 

های وابسته به قدرتسیاست وی »دارد: 

 گرا بودنبه یک معنا برون ii«.خارجی است

ها و پیشرفت رژیم طاغوت از مدخل

دهی و وقوع انقالب های مهم شکلبنیان

 اسالمی است. 

در نقد امام به الگوی پیشرفت و ترقی رژیم 

ر ی آن پگرایانهسابق اگر چه وجه استقالل
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ای هرنگ و بارز است اما از همان اولین گفته

خمینی در این زمینه رویکرد انتقادی امام

ی پیشرفت ی ایشان در مقولهگرایانهمردم

 ملت دست به حکومت اگر»آشکار است: 

 کوشا خودشان مصالح در هاآن بیفتد،

 رفتپیش سریعاً اللَّهشاء ان آنگاه و بود خواهند

امام خمینی در کوران  iii«.گردد مى حاصل

تی های صنعستمبارزه به وضوح به نقد سیا

رژیم شاه پرداخته و سیاست صنعتی نظام 

 نند:کمورد نظر انقالب اسالمی را تشریح می
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 عهتوس شاه، رژیم صنعتى سیاست

 هوابست و مونتاژ و مصرفى صنایع

. ستا اجنبى صنایع به صنایع کردن

 جمهورى دولت صنعتى سیاست

 ادىبنی صنایع ایجاد اساس بر آینده

 که طورى به بود، خواهد مادر و

  ii.برود بین از وابستگى هرگونه

در کنار این رویکرد نقدگرایانه نسبت به 

باورهای رایج در دوران رژیم طاغوت در 

ی های دینی ترقی، امام خمینی  برآموزهزمینه
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پیرامون پیشرفت تأکید دارند و قرآن را به 

کنند: انسان مطرح می« روش ترقی»مثابه 

 و ترقى روش رآنق. است ترقى دین اسالم»

ایشان ضمن تأکید  i «است انسان شکوفایى

بر نقش مبانی ایدئولوژیک در شکل دهی به 

چگونگی پیشرفت این چنین استدالل 

کنند که اگر نگرش لیبرالیستی در غرب می

و کمونیستی در شرق الگوهای برای پیشرفت 

نیز « مکتب اسالم»به  وجود آورده است، 

هایی در زمینه الگوی پیشرفت دارد: حرف
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 ونچ مترقى مکتبى داشتن با ایران ملت»

 تعالى و پیشرفت براى که ندارد دلیلى اسالم،

 کشورهاى یا و غربى الگوهاى از خود

 ii«.کند تقلید کمونیست

دومین مرحله در نظریه پیشرفت امام خمینی، 

متضمن دو فرایند است: یکی طرح ایجابی 

الگوی انقالب اسالمی و دیگری  بازخوانی 

ت. های اسالمی ناظر به پیشرفآموزه

ها به مثابه مبانی الگوی بازخوانی این آموزه

ی تحقق آن را فراهم مورد نظر انقالب زمینه
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آورد. حاال وقت آن است که نقدهای می

ی امام خمینی مدارانهگرایانه و مردماستقالل

به الگوی پیشرفت رژیم پهلوی، بُعد ایجابی 

ی طرح الگوی ایجابی به خود بگیرد. نمونه

ی پیشرفت را می در زمینهانقالب اسال

توان در پیام جهادسازندگی مالحظه می

نهادهای انقالب اسالمی از   iiiنمود.

یافته بر اساس های سازمانترین تجربهمهم

ر گرایانه دالگوی اسالمی، مردمی و استقالل

ی پیشرفت و جهاد سازندگی از زمینه
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ترین نهادهای انقالب اسالمی در این مهم

 زمینه است. 

 اصول پیشرفت از منظر امام خمینی

ی ترین متنی که خطوط سومین دورهمهم

دهد نظریه پیشرفت امام خمینی را بازتاب می

 هایسیاست»پیامی است که تحت عنوان 

 «کلی نظام اسالمی در دوران بازسازی کشور

صادر شده است.  1631مهرماه  11در تاریخ 

بندی کوشد براساس جمعاین پیام می

ت ی گذشته افق آینده پیشرفسالهی دهتجربه
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در جمهوری اسالمی را ترسیم کند. در ادامه 

کوشیم ابعادی از این پیام مهم و می

 تأثیرگذار امام خمینی را به بحث بگذاریم.

پیام بازسازی امام خمینی علیرغم ایجاز نسبی 

ی اصول کلی نظریه پیشرفت و دربردارنده

امام  های اقتصادیخطوط کلی اندیشه

خمینی است. رهبر انقالب در یک بازخوانی 

هفت اصل مهم برای اندیشه اقتصادی امام 

نگاره شماره  iiiiشمارند.خمینی بر می

دهد. در پیام شماره دو این اصول را نشان می
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مشهور به بازسازی ما به نوعی بازتابی از 

بینم. امام خمینی در تمامی این اصول را می

ای ی چکیدهحال ارائه هایشان درآخرین پیام

ی ی خود برای آیندهاز اندیشه و تجربه

 جمهوری اسالمی هستند.   
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اصول  
اقتصادی  

امام خمینی

تکیه به 
اقتصاد ملی

تکیه به 
خودکفایی

دفاع از 
طبقات 
محروم

با فرهنگمقابله 
سرمایه داری و 

احترام به 
ر  مالکیت در کنا

هم

هضم نشدن
در اقتصاد  

جهانی

استقالل در
اقتصاد ملی

عدالت  
اقتصادی در
تولید و  
توزیع

 

 

 

 

 

ای اهلل خامنهنگاره شماره دو: خوانش آیت

 از اصول نگرش اقتصادی امام خمینی
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 ی استقالل/ وابستگیدوگانه

ی ی نظریه امام خمینی در زمینهاولین مسئله

تگی و ی وابسدر بُعد سیاسی پیشرفت مسئله

. تر احتمال وابستگی استیا به عبارت دقیق

ن از کاست»امام خمینی با جدیت تمام  تفکر 

عه را توهم توس« استقالل به نفع پیشرفت

 کنند. دانسته و با آن مقابله می

پیشرفت با  خمینی پیرامون دیدگاه امام

قی و نه شر»استداللی روشن پیرامون سیاست 

شود. ایشان این سیاست را آغاز می« نه غربی
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جمهوری اسالمی ایران « دوام»و « قوام»باعث 

خیانت »را « عدول از این سیاست»دانند و می

به اسالم و مسلمین و باعث زوال عزت و 

ایشان تأکید «. اعتبار و استقالل کشور

مهوری اسالمی ایران نباید تحت ج»کنند: می

های مقدس و هیچ شرایطی از اصول و آرمان

به همین خاطر « الهی خود دست بردارد.

مردم سلحشور ایران خشم و »کنند آرزو می

ه شان را در سینه نگ«ی انقالبی و مقدسکینه

را علیه « های ستم سوزششعله»داشته و 
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شوروی و آمریکا به کار گیرند. ایشان 

در مسئله بازسازى و سازندگى »ویند: گمی

من اطمینان دارم که شخصیتهاى رده باالى 

نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و 

انقالبى کشورمان چون گذشته هر گز قبول 

کنند که نیل به این هدف به قیمت نمى

وابستگى ایران اسالمى به شرق و یا غرب 

 « تمام شود.

ی ام خمینی در زمینهدر بخشی از این پیام ام

کنند؛ استقالل یک فتوای فقهی را مطرح می
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هایی شان نامهامام خمینی در سال آخر حیات

دارند که حاکی از دغدغه ایشان برای 

 های فقه برایفراخوانی و بازخوانی ظرفیت

فتوای مطرح شده در  iiپیشرفت کشور است.

این پیام را نیز می توان در این راستا و بخشی 

ی فقه اجتماعی امام خمینی در زمینهاز 

ین و به مسئول»استقالل و پیشرفت دانست: 

گویم که اندرکاران در هر رده نیز مىدست

شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنید 

هاى وابستگى این تا آخرین رگ و ریشه
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ع اى قطکشور به بیگانگان را در هر زمینه

د شومی ای مطرحاین فتوی در دوره.« نمایید

که چند روز است جنگ پایان یافته است. 

شرایط جنگ اساسا امکان برقراری روابط 

دهد. با این حال بازهم گرایانه را نمیوابسته

 «های وابستگیریشه»امام خمینی از قطع 

آورند؛ این حاکی از نگاه سخن به میان می

تشکیکی، مراتبی و تکاملی امام خمینی به 

ر وابستگی است. این که دی استقالل و مقوله

خواهی همواره سطوح باالتری بعد استقالل
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از استقالل مطرح است که باید برای نیل به 

 آن تالش نمود.

 ی محرومین/ مرفهیندوگانه

ی محوری در نظریه پیشرفت دومین دوگانه

ی محرومین و مرفهین امام خمینی دوگانه

ی بُعد اجتماعی پیشرفت است که در زمینه

شود. از منظری که امام)ره( در این می مطرح

پیام به تحلیل تاریخ اجتماعی انقالب اسالی 

دا و شه»اکثریت گشایند؛ و دفاع مقدس می

از « »رزمندگان عزیز اسالم»و « ایثارگران
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طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین 

 بر اساس.« کمتر دل براى انقالب سوختند

نی به یک این تحلیل و تئوری امام خمی

راهبرد مهم در زمینه بازسازی و پیشرفت 

رسند که در ابعاد اقتصادی پیشرفت، نقش می

افراد »را در برابر « هاى مردم و جامعهتوده»

 کند. پر رنگ می« خاص متمکن و مرفه

 ی کشاورزی/ صنعتدوگانه

ی دیگر و انتخاب مهمی که امام دوگانه

 خمینی در سطح اقتصادی پیشرفت طرح می
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ی کشاورزی یا صنعت است. از کنند دوگانه

مطمئناً خودکفایى در »نظر امام خمینی 

اى است براى استقالل و کشاورزى مقدمه

از همین رو « هاى دیگرخودکفایى در زمینه

ضمن تأکید بر حفظ اولویت و تقدم 

ه کنند ککشاورزی این استدالل را مطرح می

توجه به بازسازى مراکز صنعتى نباید »

وچکترین خللى بر ضرورت رسیدن به امر ک

 «.خودکفایى کشاورزى وارد آورد
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سطوح برنامه 

 پیشرفت

 های محوریدوگانه

 یوابستگ استقالل سطح سیاسی 

 مرفهین محرومین سطح اجتماعی

 صنعت کشاورزی سطح اقتصادی

های محوری در نگاره شماره سه: دوگانه

 ی چگونگی پیشرفتزمینه

 

توانند درک ی محوری  میاین سه دوگانه

های فکری کنونی روشنی از آناتومی جریان

ی پیشرفت به دست بدهند. مسئله در زمینه

های دو سوی این مهم در بازشناسی جریان
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دوگانه پیوستگی این سه سطح است. به این 

تی و ح« وابستگی»معنا که میان اعتقاد به 

ی؛ سیاس در سطح« استقالل»معنی بودن بی

ر در جریان توسعه د« مرفهین»باور به عاملیت 

« امکان»و « ارزش»سطح اجتماعی و نفی 

خودکفایی در کشاورزی و تأکید بر تفوق 

صنعت در سطح اقتصادی همبستگی وجود 

ای که باور به هر کدام از این دارد؛ به گونه

ها، تا حدودی موضع یک جریان را در مؤلفه

 د. سطوح دیگر مشخص می کن
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 نقش دولت/ مردم در پیشرفت

ترسیم کلیات نقش دولت و مردم یکی از 

 ی دربابهای یک نظریهترین بخشاساسی

پیشرفت است. دیدگاه امام خمینی در این 

های قابل توجهی در بر دارد. باره نیز استدالل

اولین مسئله این است که از منظر امام خمینی 

ز ا پیشرفت حاصل تعامل دولت و ملت است.

این روی نوعی هم انسجام و همدلی را در 

شکاف و  »کشند؛ این زمینه پیش می

دستهاى پنهان و »را مضر و معلول « اختالف
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دانسته و برای جلب « آشکار غرب و شرق

به مثابه سرمایه اجتماعی  «اعتماد مردم»

 کنند.پیشرفت تالش می

شرفت ی پیمسئله دیگر عاملیت مردم در زمینه

 یینجا امام خمینی تجربه و ایدهاست. در ا

جهادسازندگی مبنی بر محوریت و عاملیت 

 کنند. در اینمردم در پیشرفت را دنبال می

کوشند موانع عاملیت زمینه امام خمینی می

ی پیشرفت را کنار بزنند. این مردمی در زمینه

کوشش امام خمینی حاوی یک استدالل به 
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 ار وی وضعیت بازشدت انتقادی در زمینه

است. از نظر « تجارت داخلی و خارجی»

افراد « انحصار»ایشان عرصه تجارت به 

درآمده است؛ « متمکن و مرفه»و « خاص»

کند تر میآنچه این انحصار را مستحکم

نوعی طلسم بودگی و عدم امکان حضور 

مردم در این عرصه است. یکی از اصول مهم 

نظریه پیشرفت امام شکستن این طلسم است: 

کستن طلسم انحصار در تجارت داخل و ش»
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خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط 

 «. هاى مردم و جامعهآن به توده

ی پیشرفت مردمی به مثابه یک انگاره

ی رهیافت عام و تجویز امام خمینی برای همه

گرفته تا « بازسازی»هاست؛ از حوزه

، از کشاورزی گرفته تا صنعت و «سازندگی»

استفاده از نیروهاى »همین روی  تجارت. از

عظیم مردمى در بازسازى و سازندگى و 

بهادادن به مؤمنین انقالب خصوصاً جبهه 

ها و توسعه حضور مردم در کشاورزى و رفته



 مجتبی نامخواه  نظریه پیشرفت امام خمینی)ره(

34 
 

ی را به مثابه یک« صنعت و تجارت و بازسازى

اصول نظریه پیشرفت انقالب اسالمی مطرح 

 شود. می

ست. به امسئله دیگر نقش دولت در پیشرفت 

بند پیام بازسازی امام خمینی ناظر به  9نوعی 

ی این نقش و مسئولیت دولت در زمینه

پیشرفت است. از نظر امام خمینی دولت و 

حکومت چند نقش اساسی در پیشرفت دارد 

ها اشاره وار به آنکه در ادامه فهرست

 شود:می
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  ها، نقش اجتماعی یکی از این نقش

در تنظیم  اجتماعی دولت است. دولت

مسئولیت دارد؛ « منزلت اجتماعی»نظام 

ی استالل امام خمینی در این خالصه

طبقات محروم و کم »زمینه این است که 

نقشی کلیدی در به دست « درآمد

هر چه انقالب اسالمى ایران »آوردن 

از این روی باید دولت  اند؛داشته« دارد

« در حد توان و مقدورات قدرشناس»

هاى عزیز خانواده»ه زحماتی باشد ک



 مجتبی نامخواه  نظریه پیشرفت امام خمینی)ره(

36 
 

« شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین

ی کلیدی اند. مسئلهمتحمل شده

بایست این جاست که دولت میاین

قدرشناسى را فراتر از  تعریف و تمجید 

همه نوع امتیازات اجتماعى »ظاهرى در 

د دنبال کند. )بن« و اقتصادى و فرهنگى

 اول( 

  و  ىتقویت بنیه دفاع»تأمین امنیت و

نظامى کشور و توسعه و گسترش صنایع 

رعایت اصول ایمنى و »و « تسلیحاتى
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نقش دیگر دولت است.)بند « حفاظتى

 دوم و ششم( 

 ؛ گذاری استنقش دیگر دولت سیاست

یت اولو»ها به عنوان نمونه تعیین اولویت

از « و تقدم خودکفایی کشاورزی

مسئولیت های اساسی دولت در زمینه ی 

 بند سوم( پیشرفت است.)

 ای هنقش دیگر دولت تأمین زیرساخت

علمی پیشرفت است؛ امام خمینی 

بازسازى توسعه »کنند: استدالل می
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مراکز علمى و تحقیقات و تمرکز و 

هدایت امکانات و تشویق کامل و همه 

جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهاى 

ترین عامل در مهم»، «متعهد و متخصص

 چهارم( است.)بند« کسب خودکفایی

  ی پیشرفتنقش دیگر دولت در عرصه 

ریزى در برنامه»است: « ریزیبرنامه»

جهت رفاه متناسب با وضع عامه 

 بند پنجم( «.)مردم
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  است. این « نظارت»نقش دیگر دولت

نظارت البته حداکثری بوده و به دولت 

« نظارت دولت در نوع و قیمت»امکان 

)بند دهد. کاالهای تجاری را نیز می

  جم(پن

  نقش دیگر دولت در عرصه پیشرفت

ی تر شدن عرصهرفع موانع مردمی

اقتصادی است. امام خمینی در این زمینه 

شکستن طلسم انحصار در تجارت »

ی حضور توسعه»و « داخل و خارج
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های اقتصادی را مطرح در عرصه« مردم

 کنند)بند هفتم(. می

 آخر اینکه دولت در مسیر دست

فرهنگی نیز ی پیشرفت در حوزه

های مهمی دارد. یکی این که مانع نقش

آن شود که مناسبات و محاسبات امر 

اقتصادی بر امر فرهنگی تفوق  یابد و 

امکان فهم آیندگان از مفاهیم و تاریخ 

انقالب را محدود کنند؛ در این زمینه  

امام  خمینی یک پیشنهاد عینی دارند که 
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میراث »به نوعی بنیانگذاری مفهوم 

و  حفظ»است: « هنگی انقالب اسالمیفر

نگهدارى ترکیب یک یا چند شهر 

خراب شده در جنگ به منظور ترسیم 

علنى تجاوز دشمنان علیه انقالب و 

کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و 

مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان 

.« دها بسنده نکننفقط به اسناد و نوشته

ی فرهنگی نقش دیگر دولت در حوزه

تأکید بر حفظ ارزشها »عبارت است از 



 مجتبی نامخواه  نظریه پیشرفت امام خمینی)ره(

42 
 

و شئون اخالقى و اجتماعى و نیز 

بند هشتم و «)سازى اجتماعاتسالم

 نهم(.

نگاره شماره چهار: وظایف دولت در زمینه پیشرفت بر اساس پیام 

 بازسازی امام خمینی)ره(

 

نقش دولت 
در پیشرفت

ام تنظیم نظ
منزلت 
اجتماعی

ن نقش تأمی
امنیت و 
دفاع از 
کشور

ذاسیاست گ
ری

تأمین 
زیرساخت ه
ای علمی 

برنامه 
ریزی برای

رفاه 
عمومی 

نظارت 
حداکثری 
در حوزه 
اقتصادی

رفع موانع 
حضور 

مردم در 
اقتصاد

ممانعت از تفوق
ر  امر اقتصادی ب

امر فرهنگی و 
تأکید بر 

ارزش های »
اخالق و 
«  اجتماعی
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های اجتماعی در نگاه روابط نظام

 امام خمینی

جود در نگاه امام خمینی انسان یک مو

یکپارچه است. این یکپارچگی هم در طول 

های حیات انسانی مطرح است و هم در نشئه

های حیات انسان. در ها و حوزهعرض عرصه

طور که دنیای منهای مکتب امام خمینی همان

آخرت معنا ندارد، آخرت منهای دنیا نیز بی 

ه به ی پیوستمعناست. سطح دیگر این نگره

های جامعه و حوزه ی فرد وانسان در زمینه
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گوناگون حیات اجتماعی انسان است. از 

همین روی در اندیشه اجتماعی امام خمینی 

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و عرصه

ها واجد مناسباتی اجتماعی حیات انسان

متقابل است. نگاره شماره پنج روابط متقابل 

میان چهار حوزه عمده حیات اجتماعی انسان 

  دهد.را نشان می
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نگاره شماره پنج: روابط مقابل 

های حیات اجتماعی انسانی از حوزه

 منظر امام خمینی

ات های حینمونه این نگرش پیوسته به حوزه

اجتماعی انسان را در نگاه امام خمینی به 
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 توانیم در پیام بازسازیی اقتصاد را میمقوله

ببنیم. امام خمینی در این پیام توجهی توأمان 

به ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقتصاد 

دارند. در بعد سیاسی اقتصاد، در دو سطح 

داخلی دو مقوله استقالل و المللی و بین

همگرایی دولت و ملت را مطرح می کنند. 

ی در بعد اجتماعی اقتصاد، دو مقوله

شدن اقتصاد و محوریت مستضعفین مردمی

کنند و در بعد در اقتصاد را مطرح می

ی مهم مبارزه با فرهنگی اقتصاد  دو مقوله
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فرهنگ مصرفی و عدم تفوق فرهنگ بر 

 ند. نگاره شماره ششکشاقتصاد را پیش می

دهد که امام خمینی در مناسباتی را نشان می

پیام بازسازی میان اقتصاد و ابعاد سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی حیات انسانی برقرار 

 اند. کرده
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 اقتصاد در اندیشه

 امام خمینی

 گرایی دولت و ملتهم بعد سیاسی

 عدم وابستگی

 کردن اقتصادمردمی بعد اجتماعی

 محوریت مستضعفین

 مبارزه با فرهنگ مصرفی بعد فرهنگی

 عدم تفوق اقتصاد بر فرهنگ

نگاره شماره شش: نگرش چند بُعدی به اقتصاد در پیام 

 بازسازی امام خمینی

i ن.ک به: بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام .

.41/3/4331خمینی)ره( در   
ii 3۶3 ، ص3 ج امام، . صحیفه. 

iii. 3۷3ص ،1 همان، ج. 
ii. ۶۰۶ ص ،1 همان، ج. 

i4۶3 ص ،1 . همان، جلد. 
ii.۶۰۷ همان، ج1،  ص . 

iii . 4۷3، ص8همان، ج. 
iiii حضرت رحلت سالروز چهارمین و بیست مراسم اسالمی دررهبر معظم انقالب  ن.ک به: بیانات 

 .41/3/4331خمینی)ره( در  امام
ii 48۰ -4۷۶و صص  4۶1-4۶۰، صص14. ن ک به: صحیفه امام، ج . 

                                                           


