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تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(

استادیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
دکتر محمد احسانی

چکیده
نظر به اهمیت تعامل سازنده با مخالفان و ضرورت رشد و پرورش آن در جامعه و به  ویژه 
ــل جوان و سیاست  مداران، این موضوع براساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام  در نس
ــی شده است. تعامل با مخالفان به شیوه  های مختلف قابل  خمینی)ره( در این مقاله بررس
ــه  ــق مورد واکاوی قرار گرفته، تعامل عملی در اندیش ــت و آن  چه در این تحقی انجام اس
ــان ظاهر شده  ــت که در برخورد با گروه های مخالف از ایش ــی امام خمینی)ره( اس سیاس
است. چه اینکه الگوگیری از سیره عملی و کاربست اندیشه سیاسی امام)ره( در تعامالت 
سیاسی- اجتماعی با مخالفان دارای اهمیت ویژه است که ایشان همواره براساس شرایط 
ــیوه را برگزیده  اند. این موضوع با مطالعات کتابخانه  ای و استفاده  ــب ترین ش موجود مناس
ــات، روایات و مخصوصاً آثار امام  ــت آمده از آی از روش تحلیل و توصیف داده  های به دس
ــل)ره( با گروه های مخالف به  ــتیابی به الگوی تعامل امام راح ــی)ره( به منظور دس خمین
ــت. پس از بیان مقدمات و کلیات تحقیق، اصول تعامل با مخالفان در  ــیده اس انجام رس
اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( از آثار ایشان استخراج شده است. این اصول در تعامل با 
همه مخالفان در اندیشه امام)ره( به کار رفته و در عمل به آن متعهد بوده   است. مخالفان 
به چند گروه مخالفان سیاسی، مخالفان دینی و مذهبی تقسیم شده که امام خمینی)ره( 
ــی- اجتماعی با آنها مواجه بوده است. طبیعی است که این گروه ها  در طول حیات سیاس
ــتند، بلکه هر کدام حداقل به دو دسته  ــان نبوده و نیس ــه و عملکرد یکس به لحاظ اندیش

mohammadehsanni@gmail.com
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ــه امام خمینی)ره(  ــود که تعامل با این دو طیف در اندیش ــیم می  ش میانه  رو و تندرو تقس
ــامل گروه های داخل و خارج کشور است که برخورد  ــت. مخالفان سیاسی ش متفاوت اس
امام)ره( با میانه  روها و افراطیون یکسان نبوده است. همچنین تعامل امام)ره( با اهل سنت 
معتدل و افراطی مانند وهابی و نیز با جبهه استکبار و غیراستکبار در سطح جهان تفاوت 
ــده، مبتنی بر آموزه  های قرآن و سیره  ــته است. این تفاوت تعامل با گروههای یادش داش
ــه سیاسی و سیرۀ عملی امام خمینی)ره( را تشکیل  ــاس اندیش معصومین)ع( بوده که اس
ــته از قرآن و حدیث و سیره پیامبر)ص( و  داده  اند. چه اینکه افکار و رفتار امام)ره(   برخاس
ــالم ناب محمدی)ص( را به جهان  ــیر کامل از اس اهل  بیت)ع( بوده و از آغاز تا پایان تفس

ارائه داده است. 
ــی، مخالفان میانه  رو و  ــه سیاس واژگان کلیدي: امام خمینی)ره(، تعامل، مخالفان، اندیش

تندرو

مقدمه
امام خمینی)ره( هم به عنوان ارائه دهنده نظریه سیاسی اسالم ناب محمدی)ص( و هم در 
مقام اجرای سیاست های اسالم و احیاگر عملی دیدگاه قرآن و سنت نبوی، جایگاه خاصی در 
جهان معاصر دارد و همه به شخصیت علمی و عملی ایشان احترام قائلند. دانشمندان مسلمان 
و غیرمسلمان در مقابل شخصیت و عملکرد سیاسی و انقالبی امام)ره( تعظیم کرده، از میراث 
فرهنگی  ، دینی و اجتماعی ایشان به خوبی یاد می  کنند. چه اینکه اندیشه سیاسی و رفتار اخالقی 
ــلمانان است. جامعیت شخصیت امام)ره( و  ــه راه مس و اجتماعی آن بزرگوار در همه ابعاد نقش
اندیشه  های عمیق ایشان در همه عرصه  های زندگی و به  ویژه حیات سیاسی و عمل  کرد مبارزاتی 
ایشان عامل نجات جوامع اسالمی از سلطه استکبار جهانی و موجب رسیدن به استقالل و آزادی 
معنوی است. سیره امام خمینی)ره( در بهبود روابط انسانی و تعامالت اجتماعی مسلمانان داخل 
و خارج بسیار مؤثر و کارساز است؛ به  ویژه در جوامع مختلط از ادیان و مذاهب مختلف که امروزه 
با چالش های جدی مواجه است و ناسازگاری های متعددی در اغلب جوامع اسالمی وجود دارند. 
این جوامع در حیات سیاسی- اجتماعی نیاز به تعامل مثبت و روابط مسالمت آمیز با یکدیگر 
دارند. اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( ابعاد مختلف دارد و همه عرصه  های زندگی و به  خصوص 
ــته شده و برخی کسانی که  روابط با مخالفان را فرامی  گیرد. در این موضوع آثار متعددی نگاش
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در حوزه سیاست و مسائل اجتماعی تخصص داشته در این زمینه پژوهش هایی را انجام داده  اند. 
بدیهی است در این مقاله فرصت پرداختن به تمام زوایای اندیشه سیاسی امام)ره( امکان پذیر 
نیست؛ تنها در حوزه تعامل با مخالفان به صورت اختصار مطالبی ارائه می  گردد و بحث تفصیلی 

به فرصت دیگر واگذار و مخاطبان به منابع مبسوط ارجاع داده می  شود.
مشکالت فراوانی امروزه در جوامع اسالمی وجود دارند که اغلب ناشی از ناسازگاری، تعصب، 
تنگ نظری، حسادت و مانند آن است. این صفات ناپسند در میان گروه ها و اشخاص سیاسی- 
اجتماعی به روشنی قابل مشاهده است. وجود چنین صفاتی انسان را از راه حق و صراط مستقیم 
ــالمی متشکل از پیروان مذهب واحد  ــوق می  دهند. حتی در جامعه اس جدا کرده به بیراهه س
اختالفات، بدرفتاری ها و ناسازگاریهای زیادی مشاهده می  شود که موجب نابسامانی های زیادی 
در جامعه شده است. مسئله اصلی تحقیق حاضر را همین مشکالت موجود در جامعه تشکیل 
می  دهد که اغلب از تعامالت ناسالم نشأت می  گیرند و عامل بروز دغدغه  هایی در این زمینه شده 
است. چرا که مهم  ترین مانع پیشرفت مادی و معنوی جامعه و عامل پراکندگی، تفرقه و ضعف 
سیاسی، صفت های نامطلوب اخالقی و اجتماعی می  باشند که دامن  گیر بسیاری از مسلمانان و 
سیاست  مداران شده  اند. تعامل مثبت با مخالفان سیاسی در جامعه دینی مناسب ترین روش در 
حل مشکالت اجتماعی و رشد مادی و معنوی جامعه است که در اندیشه سیاسی و سیره عملی 

امام خمینی)ره( جایگاه ویژه دارد. 
امام خمینی)ره( با وجود مخالفان سیاسی، دینی و مذهبی فراوان، توانست با همه گروه های 
مخالف تعامل مناسب برقرار کرده، کاروان انقالب را به سرمنزل مقصد برساند. تعامل با هرگروه 
ــرایط خاص اجتماعی و خصوصیات زمان و مکان به منظور نیل به اهداف  ــاس ش مخالف براس
عالی نظام اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(، مناسب ترین الگوی عملی در تعامالت 
ــت. ازاین  رو، تبیین اندیشه سیاسی  ــتمداران در جوامع اسالمی اس ــی- اجتماعی سیاس سیاس
امام)ره( و الگوگیری از تعامل ایشان با مخالفان، نیاز روز جامعه و تأسی به آن بر همه مسلمانان 

و به  خصوص سیاستمداران الزم است. 
جامعه انسانی متشکل از نژادها، اقوام، ادیان، مذاهب و گروه های مختلف است و براین اساس 
افکار، اندیشه  ها و گرایشهای گوناگون سیاسی و حزبی در میان آنها وجود دارند. افزون بر این، 
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ــیاری از اندیشه  های ناسازگار در  ــت- محیطی نیز عامل پیدایش بس اختالف جغرافیای و زیس
جوامع اسالمی شده است. این تفاوت ها از عوامل اساسی بروز رفتارهای متخالف و گاه متضاد 
در جامعه می  باشند. اگر نگاهی گذرا به تاریخ اقوام و ملل جهان داشته باشیم، خواهیم دید که 
ــیاری از اختالف ها، جنگها و ناسازگاری های اجتماعی ریشه در حزب و گروه سیاسی، نژاد،  بس
ــکل  گیری افکار ناهماهنگ و به دنبال آن رفتارهای  ــب و جغرافیا دارند. این عناصر در ش مذه
ناسازگار بسیار مؤثرند. نزاع های به  وجود آمده در جامعه و حتی جنگ های ویرانگر بین کشورها 

عمدتاً به این عوامل برمی  گردند. 
تعامل مناسب و همزیستی مسالمت  آمیز با مخالفان در شرایط امروز از اهمیت ویژه برخوردار 
ــت. آنچه اهمیت بیشتر دارد نوع تعامل با گروه های مخالف، اعم از مسلمان و غیر مسلمان  اس
است که در رشد مادی و معنوی جامعه تأثیر بسزا دارد. بر این اساس اهمیت و ضرورت پژوهش 
ــب تعامل با مخالفان مبتنی بر اندیشه سیاسی امام  ــتیابی به روش مناس حاضر به منظور دس
ــرایط امروز جامعه، ضرورت انکار ناپذیر دارد و از اولویت پژوهشی برخوردار  خمینی)ره( در ش
ــخصیت مصلح و خیرخواه برای همه مسلمانان و  ــت. چه اینکه امام راحل)ره( به عنوان ش اس
ــنایی با سیرۀ عملی آن  ــت. به  ویژه اینکه آش ــی قابل قبول و مورد پذیرش اس گروه های سیاس

بزرگوار بر این مقبولیت و باورمندی به شایستگی ایشان برای الگو بودن، افزوده است.
ــي در این مقاله عبارتند از: تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام  ــؤال هاي مورد بررس س
خمینی)ره( چگونه است؟ اصول تعامل با مخالفان در اندیشه امام خمینی)ره( کدامند؟ براساس 
اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( چگونه می  توان با مخالفان سیاسی تعامل برقرار کرد؟ از دیدگاه 
ــی)ره( چگونه می  توان با متحجران تعامل برقرار کرد؟ تعامل با مخالفان مذهبی از  امام خمین

منظر امام خمینی)ره( چگونه است؟ تعامل امام)ره( با گروهک های مخالف چگونه بوده است؟
ــه سیاسی امام راحل)ره( است  ــی چگونگی تعامل با مخالفان در اندیش هدف تحقیق، بررس
ــی، مذهبی و گروهک های منافق مورد پژوهش قرار می  گیرد.  که در ارتباط با مخالفان سیاس
برای هرکدام از گروه های یادشده راهنمای عمل و نقشه راهی از اندیشه و سیره عملی امام)ره( 
برای اصالح برخورد با مخالفان ارائه می  شود. در نهایت زمینه سازی برای ایجاد وحدت و تقویت 
همزیستی مسالمت آمیز میان گروه های سیاسی و پیروان ادیان و مذاهب در جوامع مختلف، 
ــت. این هدف پس از دستیابی به نتایج تحقیق و در مرحلۀ به  ــتقیم پژوهش اس هدف غیر مس
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کارگیری و استفاده از روش تعامل امام)ره(، قابل تحقق است. 
پیشینه تحقیق

ــه دهه اخیر  ــالمی، امام خمینی)ره( و تحوالت س ــته از منابع عام در زمینه انقالب اس گذش
جمهوری اسالمی ایران، آثار مکتوب امام)ره(، سخنرانی ها، نامه  ها و سیره عملی ایشان با مخالفان 
است که مورد استناد قرار می  گیرند. به چند نمونه از کارهای انجام شده که مرتبط با تحقیق 
حاضر هستند، به عنوان پیشینه پژوهش اشاره و وجه تمایز آنها با موضوع توضیح داده می  شود: 
ــیدی،1388(: در چندین فصل تدوین شده و  ــه سیاسی امام خمینی)ره()جمش - اندیش
به مطالب ذیل پرداخته است: مبانی اندیشه سیاسی، سیاست و دین، مفاهیم بنیادین، 

مبارزات، جامعه و دولت، نظریه والیت فقیه، و مردم و حکومت.
- الگوی جهان گرایی اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی )محمود،1390(: این اثر پس 
از بحث کلیات به دسته بندی اندیشه  های امام)ره(، جهان گرایی اسالمی ارکان الگوی 

جهان گرایی امام خمینی)ره( پرداخته است.
ــه سیاسی امام خمینی)ره( )معلم،1394(: این کتاب به مفاهیم و مبانی اندیشه  - اندیش

سیاسی اشاره کرده و سپس به تحلیل داده  ها و نتیجه گیری پرداخته است.
ــنده در این اثر پس از کلیات  ــفیعی،1391(: نویس - الگوی رهبری امام خمینی)ره( )ش
ــالمی با ریز موضوعات  به مطالعات رهبری، الگوی رهبری امام)ره( و الگوی رهبری اس

مربوط به آنها اشاره کرده است.
- اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی)ره( )مجتمع آموزش عالی امام خمینی،1390(: 
در این مجموعه مقاالت به موضوعات مختلف در زمینه اندیشه  های سیاسی و اجتماعی 

امام)ره( توجه شده است.
- اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( )حسینی،1392(: این کتاب به خاستگاه جدید سیاست 
و حکومت، تحول، فلسفه نظری و عملی، روش شناسی و عرفان و سیاست در اندیشه 

امام)ره( اشاره کرده است. 
در این آثار به موضوعات مختلف در ارتباط با افکار سیاسی، رهبری و همگرایی امام خمینی)ره( 
توجه شده، ولی در خصوص تعامل با مخالفان مطلبی نیامده است. با نظر به اهمیت تعامل با 
ــرایط امروز و نقش مثبت اندیشه سیاسی و سیره عملی امام)ره( در این زمینه،  مخالفان در ش
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ــت. ازاین  رو، تحقیق حاضر به واکاوی تعامل امام خمینی)ره(  ــی این موضوع ضروری اس بررس
ــلمانان و به  ویژه  ــد برای عموم مس با مخالفان در گروه های مورد نظر می  پردازد تا الگویی باش
سیاست  مداران در جوامع مسلمان و جمهوری اسالمی که با تبعیت از آن در تقویت وحدت و 

همبستگی تالش نمایند.
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که با متون، مفاهیم، تعاریف، واژه  ها، معانی و 
ویژگی های رفتاری حضرت امام)ره( سروکار دارد. تحقیق در تبیین تعامل با مخالفان در اندیشه 
امام)ره( از روش اکتشافی با شیوه توصیف و تحلیل داده  های پژوهشی بهره می  گیرد. روشی که 
به محقق کمک می  کند تا با استفاده از آن بتواند شناخت نظری و علمی دقیق دربارۀ موضوع 
تحقیق پیدا  کرده، اطالعات مورد نیاز را از منابع مربوطه گردآوری و به تجزیه و تحلیل داده  ها 
بپردازد. بنابراین، دستیابی به شیوۀ تعامل حضرت امام)ره( با روش مطالعه اکتشافی و تجزیه و 
تحلیل داده  ها صورت می  گیرد. مطالعه آیات و روایات و به  ویژه آثار امام خمینی)ره( و تحقیقاتی 
که در این زمینه انجام شده  اند، به پژوهشگر کمک می  کند تا با روش برخورد امام)ره( با مخالفان 
ــافی با  ــنا و به مخاطبان معرفی کند. بدین ترتیب روش تحقیق در این مقاله روش اکتش آش
استفاده از تحلیل و توصیف اطالعات به دست آمده است که از طریق مطالعه آثار قلمی و سیرۀ 

عملی ایشان به انجام می  رسد. 
مفهوم شناسی

مفاهیم اصلی به کار رفته در موضوع تحقیق عیارتند از تعامل، مخالف و اندیشه سیاسی که 
برای روشن شدن موضوع نیاز به تعریف دارند. با توجه به گستردگی معنایی و ابهام در مفهوم 
ــناخت  این واژگان، تعریف و بیان مقصود از آنها در آغاز بحث ضرورت دارد. چه اینکه بدون ش
معنای مورد نظر از کلمات کلیدی، نمی  توان مسیر درستی را در پژوهش انتخاب کرد و به هدف 
ــمت از مقاله به شناسایی و تعریف  ــت یافت. ازاین  رو، در این قس مورد نظر و نتایج مطلوب دس

واژگان اساسی به کار رفته در این تحقیق اشاره می  شود.
تعامل

ــردار، رفتار، )ابن  ــی به معنای کار، ک ــه »َعِمَل« در منابع واژه شناس ــل« از ریش واژه »تعام
ــان دادن، داد و ستد کردن)دهخدا: واژه  ــروکار داشتن، واکنش نش فارس،1404/واژه عمل( س
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ــت. این کلمه از باب  عمل( و ارتباط متقابل میان دو یا چند نفر برقرار نمودن، به کار رفته اس
ــروه به کار می  رود )زبیدی،بی تا،ج15، ص.524(.  ــل به رفتار دو جانبه بین دو فرد یا دو گ تفاع
زماني سخن از تعامل میان افراد به میان مي  آید به این معنا است که رفتار افراد در همدیگر تأثیر 
دارد و عملي که شخص انجام مي  دهد متأثر از عمل فرد مقابل است. برخی لغت شناسان براین 
باورند که »عمل« به کاری اطالق می  شود که مبتنی بر عقل و فکر باشد و از روی علم و آگاهی 
صادر شود)راغب، ص.587(. این معنی اقتضا می  کند که تعامل با مخالفان نیز باید براساس فکر 

و اندیشه و دانش الزم به صورت منظم و برنامه ریزی شده انجام گیرد. 
تعامل امروزه توسعه معنایی پیدا کرده و در ارتباطات سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و 
ــویه  ای  اخالقی به کار می  رود )رجبی،1388، ص17(. منظور از تعامل در این  جا به رفتار دو س
ــتی مسالمت آمیز با مخالفان تکیه دارد. چنین رفتاری در  ــود که بر ایجاد همزیس اطالق می  ش
اندیشه سیاسی و سیره عملی امام)ره( جایگاه خاص دارد و پیروی از آن زمینه ساز هماهنگی و 
انسجام جامعه در برابر دشمن مشترک است. تعامل دارای سطوح گوناگون است؛ گاه همزیستی 
مسالمت آمیز با مخالفان معتدل و گاه برخورد صریح و قاطع یا گروه های افراطی، تعامل مفید 
شمرده می  شود. در برخی موارد نیاز به تعامل مثبت با مخالفان است و در مواردی شدت برخورد 
ــرایط و ویژگی های مخاطبین و با توجه  ــاس ش مطلوب خواهد بود. نوع تعامل با مخالفان براس
به اندیشه سیاسی امام)ره( که برآمده از سیره پیامبر)ص( و اهل  بیت)ع( است، تعیین می  شود. 

مخالفان
کلمه »مخالف« کاربرد وسیع در مباحث علمی و نعامالت سیاسی- اجتماعی دارد. این واژه 
در هر دانش، اعم از دانش های دینی و غیر دینی، به  عنوان یک واژه پرکاربرد مورد استفاده قرار 
ــته  های علمی و مسائل سیاسی- اجتماعی معموالً موافق و مخالف  می  گیرد. چون در همه رش
ــی ترین محور مخالفت ها،  ــورد بحث به ابراز نظر می  پردازند. اساس ــود دارد و در موضوع م وج
ــی- اجتماعی است که منشأ پیدایش دیدگاه های متضاد و متعارض  موضوعات فکری و سیاس
ــود. ازاین  رو، مخالفان دینی و مذهبی از مهم  ترین گروه های مخالف پیامبران)ع( بوده که  می  ش
در طول تاریخ وجود داشته و با انبیاء و اولیای الهی همواره به مخالفت و دشمنی برخاسته  اند. 
ــانی که با پیامبر اسالم)ص( و اهل  بیت)ع( آن حضرت مخالفت می  کردند مانند  همچنین کس
یهود و نصارا، اختالف عقیدتی با آنان داشتند)یزدی،1393، ص23(. با توجه به این امر، کلمه 
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مخالف در این تحقیق به کسانی اطالق می  شود که به لحاظ سیاسی، دینی و مذهبی با امام)ره( 
مخالف بودند. 

ــه گروه هستند که عبارتند از مخالفان سیاسی، مخالفان  منظور از مخالفان در این مقاله س
ــود. این گروه ها در حیات  ــیم می  ش دینی و مخالفان مذهبی و هرکدام به گروه های فرعی تقس
سیاسی- اجتماعی امام)ره( فعالیت داشتند و حضرت امام)ره( با هر کدام تعامل خاصی داشت. 
تعامل امام)ره( با مخالفان سیاسی داخلی براساس رحمت و عطوفت اسالمی بود و سعی می  کرد 
آنها را به اسالم و انقالب جذب کند. همچنین در برخورد با مخالفان بین المللی در سطح جهان 

روحیه همگرایی امام)ره( بر جنبه واگرایی ایشان غلبه داشت.
اندیشه سیاسی 

اندیشه به معنای فکر، تأمل و باور)معین: واژه اندیشه( از کلمات پُرکاربرد در محاورات عمومی 
است که شیئی مضاف الیه نوع و خصوصیت آن را معین می  کند. اندیشه حوزه  های گوناگون دارد 
و اندیشه سیاسی یکی از مهم  ترین آنهاست. اندیشه سیاسی مجموعه  ای از آرا و عقایدی است 
که به شیوه عقالنی، منطقی و مستدل درباره چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح 
می گردد که می تواند توصیفی یا تبیینی باشد. اندیشمند سیاسی کسی است که بتواند درباره 
آرا و عقاید خود به شیوۀ  عقالنی و منطقی استدالل کند و به تبیین اصول اندیشه خود بپردازد.

ــیریه،1376، ص.17( منظور از اندیشه سیاسی، افکار و باورها در زمینه سیاست داخلی و  )بش
خارجی و اداره جامعه در سطح کالن است که رهبران و سیاست  مداران جهان در صدد اجرای 

آن در عرصه اجتماع هستند. 
 اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(

ــان و متأثر از ابعاد مختلف  ــه کالن ایش ــی امام خمینی)ره(، جزئی از اندیش ــه سیاس اندیش
ــی است. از آنجا که امام)ره( شخصیتی چند  ــه  های وی در هستی شناسی و انسان شناس اندیش
بعدی دارد و آثار متعددی در حوزه  های مختلف همچون عرفان، فقه، فلسفه، کالم و سیاست از 
ایشان برجای مانده است؛ ازاین  رو، اندیشه سیاسی امام)ره( که بیانگر اندیشه سیاسی اسالم ناب 
در عصر حاضر است، گستره وسیع دارد و همه عرصه  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی 
را شامل می  شود. به عبارت دیگر اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( تمام مفاهیمی که در حوزه 
ــی و  حکومت و مدیریت جامعه کاربرد دارد را در بر می  گیرد. اصل والیت فقیه در نظام سیاس



15

ه(
ی)ر

مین
 خ

ام
ی ام

اس
 سی

شه
دی

ر ان
ن د

لفا
خا

ا م
ل ب

عام
ت

حاکمیت آن بر سیاست  گزاری و اداره جامعه اساس اندیشه سیاسی امام)ره( را تشکیل می  دهد. 
در این نوشتار اندیشه سیاسی امام)ره( بر محور اصل والیت فقیه در تعامل با مخالفان مورد نظر 
ــود. به این معنا که براساس اندیشه سیاسی امام)ره( و دیدگاه  ــت و پیرامون آن بحث می  ش اس
والیت فقیه چگونه می  توان با گروه های مخالف در سه حوزه مخالفان سیاسی، دینی و مذهبی 

تعامل برقرار کرد؟ 
اصول تعامل در اندیشه سیاسی امام)ره(

ــه، بُن، منبع، منشأ، مصدر، اساس، بنیان، شالوده و امثال آن  »اصل« در لغت به معنای ریش
آمده است. )دهخدا: واژه اصل( برخی از واژه شناسان قرآن نوشته اند: معنای حقیقی این مادَّه 
ــاس چیزی دیگر قرار  گیرد؛ اعم از این که در جمادات، گیاهان،  ــت که مبنا و اس هر چیزی اس
ــد.)مصطفوی،1360،ج1، ص.401( اصل هر چیز آن  حیوانات، یا معقوالت و علوم مختلف باش
است که وجود آن چیز بدان متکی باشد، مانند پدر نسبت به فرزند. بر این اساس، معنای لغوی 
اصل گسترۀ وسیع دارد و همه امور مادی و معنوی را که اصل و فرعی در آن متصور باشد، شامل 
می شود. در قرآن کریم نیز اصل به همین معنا به کار رفته و در مورد تشبیه »کلمه طیبه« به 
درخت طیب و پاک آمده است: »أَ لَْم تََر َکْیَف َضَرَب اهللُ َمَثاًل َکلَِمًۀ َطیَِّبًۀ َکَشَجَرۀٍ َطیَِّبٍۀ أَْصُلها 
ماءِ )ابراهیم،24(؛ آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمه طیبه« )و گفتار پاکیزه(  ثابٌِت َو َفْرُعها فِي السَّ
را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن )در زمین( ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟!«
اصل در اصطالح عبارت است از: قواعد و معیارهای کلی به دست آمده از مبانی هر علم که راه 
و روش اجرای برنامه  های طراحی شده را معین می کنند. مقصود از اصل در این   مقاله قاعده و 
معیار کلی است که یک سلسله بایدها و نبایدهای حاکم بر روند تعامل با مخالفان را در بر دارد 
ــت رعایت  این بایدها و نبایدها در فرایند برقراری روابط اجتماعی با گروههای مخالف می  بایس
ــود. اصول تعامل به معیارهای عامی در اندیشه سیاسی امام)ره( اشاره دارد که در برخورد با  ش
مخالفان الزم الرعایه است و امام راحل)ره( در ارتباط با گروه های مخالف، همواره به آن اصول 
متعهد بوده  اند. در این بخش از نوشتار به مهم  ترین اصول تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی 

و سیرۀ عملی امام خمینی)ره( اشاره می  شود.
تعهد به اخالق اسالمی

نخستین اصل در تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام راحل)ره( رعایت اخالق اسالمی 
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است که در عمل همواره به آن متعهد بود و در حیات اجتماعی خویش کاماًل رعایت می  کرد. 
ــب داشت و مخالفان  حضرت امام)ره( به لحاظ اخالقی با همه گروه های مخالف برخورد مناس
ــاهده می  کردند. امام)ره( هنگام  ــالمی را در سیمای ایشان به  وضوح مش رحمت و عطوفت اس
ــت و با گشاده رویی با آنها برخورد می  کرد. اصل اخالق  ــم داش مالقات با مخالفان چهرۀ متبس
محوری در حقیقت برخاسته از قرآن کریم و اخالق رسول اهلل)ص( است که خداوند در توصیف 
آن فرمود: »َو إنَّک لََعلی ُخُلٍق َعِظیم؛)قلم،4( به درستی تو دارای اخالق عظیم و بزرگی هستی.« 
ر،1391،  ــبّ َم َمَکارَِم االَخاَلِق«؛)ش پیامبر اکرم)ص( در تبیین اهداف بعثت فرمود: »بُِعثُت اِلُتَمِّ
ــدم تا مکارم اخالق را تتمیم وتکمیل نمایم. همان  ص.34( من از طرف خداوند برانگیخته ش
گونه که رسول اهلل)ص( تصریح فرمود، مهم ترین هدف بعثت ترویج و تکمیل اخالق کریمانه 
ــول  ــخص پیامبر)ص( به آن عمل کرد. نمونه  ای بارز اخالق رس ــت که قبل از هر کس ش اس
اهلل)ص( در اعالن عفو عمومی آن حضرت در فتح مکه آشکار شد و همه مخالفان به آن اعتراف 
کردند. حتی خانه ابوسفیان را مکان امن قرار داد و هرکس وارد آن می  شد، در امنیت بود)مکارم 

شیرازی،1377،ج24، ص.377(.
بعد از رسول خدا)ص(، امامان معصوم)ع( و سپس رهبران راستین اسالم مانند امام خمینی)ره( 
در گفتار و رفتار به ترویج اخالق اسالمی در جامعه پرداختند. امام خمینی)ره( در همه گفتارها 
و سخنرانیهای خود به رعایت اخالق در جامعه سخن گفته است. ایشان در توصیه به حوزویان 
فرمود: »حوزه های علمیه همزمان با فراگرفتن مسائل علمی، به تعلیم و تعلم مسائل اخالقی و 
علوم معنوی نیازمند است؛ راهنمای اخالق و مربی قوای روحانی و مجالس پند و موعظه الزم 
دارد؛ و برنامه های اخالقی و اصالحی، کالس تربیت و تهذیب، آموختن معارف الهیه، که مقصد 
اصلی بعثت انبیا)ع( می باشد، باید در حوزه ها رایج و رسمی باشد« )امام خمینی)ره(،بی  تا، 11(. 
ــخنان امام)ره( تأکید بر اخالق و فراگیری ارزش های اسالمی به  خوبی قابل  در این فراز از س
ــت،؛ این امر به  ویژه نسل جوان و طالب حوزه  ها به عنوان مربیان آینده جامعه بیش از  فهم اس
دیگران حائز اهمیت است. این تأکید برخاسته از نیاز ذاتی انسان به اخالق است که امام)ره( با 
آگاهی کامل به ضرورت آن اشاره کرده است. بنابراین، تعهد به اخالق از اصول مهم در تعامل 

امام)ره( با موافقان و مخالفان بوده است.
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کرامت انسانی
کرامت به معنای شرافت، اصالت، بزرگ منشی و نیک سیرتی است )القیم،1381، ص686( 
که حاصل بهره مندی فطری و ذاتی انسان می باشد. خداوند آدمی را از بهره مندی های درونی 
ویژه ای، چون عقل و اراده و اختیار برخوردار ساخته که موجب کرامت او شده است. این کرامت 
ــان باز می گردد و اختصاص به گروه معینی از آدمیان ندارد. ازاین رو،  ــان بودن انس به اصل انس
ــریفند و از این حیث هیچ کسی بر دیگری فضیلتی ندارد  آدمی همه از یک گوهرند و همه ش
ــت، چنین کرامتی که مشترک میان همه انسان ها است به  )باقری، 1384، ص38(. معلوم اس
ذات و فطرت آنها برمی گردد، نه به عوامل بیرونی. چون در ذات انسان امتیازات و استعدادهای 
ــرافت او شده  اند. این کرامت را خداوند هم در قرآن تأیید  ــت که موجب کرامت و ش فراوانی اس

فرموده است: »ولقد کّرمنا بنی آدم؛)اسرا،70( و به راستی فرزندان آدم را بزرگوار داشتیم«. 
کرامت، به مثابه یک اصل مهم در تربیت اسالمی مورد توجه قرار گرفته و هیچ گاه در متون 
ــت. اگر به قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع تربیتی اسالم  ــته نشده اس دینی نادیده انگاش
بنگریم، خواهیم دید که این اصل در تمامی آیات قرآن رعایت شده و همه جا سخن از تکریم 
و شخصیت دادن به انسان رفته است. حتی در مورد دشمنان خدا و پیامبر)ص( نیز تعبیراتی 
ــت. عباراتی مانند »یا ایَُّها النَّاس«  ــخصیت آنها اس به کار رفته که حاکی از اکرام و احترام به ش
َِّذیَن أَْسَرُفوا َعلی  أَنُْفِسِهْم ال تَْقَنُطوا ِمْن  )بقره،198(، »یا بنی آدم« )اعراف،35( »ُقْل یا ِعباِدَي ال
نُوَب َجِمیعاً«)زمر،53( که شامل مؤمن و کافر، پرهیزگار و معصیت کار  َرْحَمِۀ اهللِ إِنَّ اهللَ یَْغِفُر الذُّ
ــوند، توأم با تکریم شخصیت آنان است. خداوند فرد گناه کار را بندۀ خود خوانده و مقام  می ش
عبودیت را که باال ترین مقام برای بشر است و به آسانی به دست نمی آید به همه انسانها نسبت 

داده و از گناه کنایًۀ به اسراف تعبیر کرده است.
امام خمینی)ره( به عنوان یک مربی نمونه و مروج ارزش های دینی رعایت کرامت انسانی را 
ــت و همواره به آن متعهد بود. در این اصل  به عنوان اصل مهم در روابط اجتماعی مدنظر داش
موافق و مخالف تفاوت نداشتند و امام ره در برخورد با همه آنها کرامت را رعایت می  کرد. چرا 
ــلمین فإنَّ صغیرهم عند اهلل  ــت: »ال تحقَِّرنَّ احداً من المس ــالم)ص(  فرموده اس که پیامبر اس
کبیر«)محمدی،1380، ص.34(؛ مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمرده، تحقیر نمایید، چرا 
که کوچک آنان هم نزد خدا بزرگ است. این روایت عام است همه مسلمانان را شامل است و 
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براین اساس حتی با مخالفان هم باید رفتار مناسب توأم با احترام و تکریم داشت. 
دعوت و هدایت 

ــیره انبیا و امامان معصوم)ع(  ــی در س دعوت و به دنبال آن تربیت و هدایت از اصول اساس
ــول اهلل)ص(  ــخصیت رس بوده که همه آنها به این اصل عمل می  کردند. خداوند در توصیف ش
ــراً َو نَِذیراً َو داِعیاً إِلَی اهلَلِ بِإِْذنِِه َو ِسراجاً  ــاِهداً َو ُمَبشِّ ناَک ش ــلْ َّا أَْرَس می  فرماید: »یا أَیَُّها النَِّبيُّ إِن
ُمِنیراً )احزاب،45-46( ؛ ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده! و تو را 
دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش.« از آن  جا که خطاب 
خداوند متوجه عنوان نبوت است، این آیه اختصاص به شخص رسول اهلل)ص( ندارد، بلکه شامل 
همه رهبران دینی است. براین اساس، دعوت الی اهلل و روشن  گری وظیفه همه رهبران اسالمی 
ــت و امام)ره( به عنوان با نفوذترین رهبر دینی در عصر حاضر این وظیفه را عهدار بود و در  اس

تمام عرصه  های اجتماعی به آن عمل نمود.
دعوت به حق و پذیرش حقیقت از جمله برنامه  های مهم امام)ره( در طول مبارزات و استقرار 
ــالمی بود که همه مردم، موافق و مخالف را به سوی خدا فرا می  خواند. نامه  نظام جمهوری اس
امام)ره( به گورباچف، رئیس اتحاد جماهیر شوروی، نمونه  ای از عمل ایشان به این اصل است که 
در برخورد با مخالفان انجام داده است. امام)ره( در این نامه خطاب به گورباچف فرمود: »جناب 
ــور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و  ــکل اصلی کش آقای گورباچف، باید به حقیقت رو آورد. مش
آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال 
و بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ 
ــتی و آفرینش است« )صحیفه امام، ج21، ص.221(. اگر به این نامه سیاسی- الهی توجه  هس
ــده و امام ره با اکرام و دلسوزی رهبر کمونیست را به  ــود، همه اصول تعامل در آن رعایت ش ش

پذیرش اسالم و حقیقت دعوت کرده است.
اعتدال

از اصول مهم تعامل امام)ره( با مخالفان حفظ تعادل و میانه روی است که در همه تعامالت 
ــنی می  توان درک کرد. اعتدال در مقابل افراط و تفریط به  ــان با گروه های مخالف به روش ایش
ــود و منظور از اصل اعتدال در این مقاله میانه روی  ــه و عمل اطالق می  ش میانه روی در اندیش
در رفتارهای اجتماعی است. اعتدال و حد وسط میان افراط و تفریط جایگاه خاصی در اخالق 
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اسالمی دارد و از دیر زمان در علم اخالق مورد بحث عالمان بوده است. امام)ره( اعتدال گرایی 
ــت و در عمل به آن پایبند بود؛ هیچ  گاه افراط و تفریط در رفتار  در رفتار اجتماعی را باور داش

امام)ره( وجود نداشت و با لینت و نرمی با مخالفان برخورد می  کرد.
ــن خلق  امام)ره( در تبیین »فریضه عادله« در حدیث 24 از چهل حدیث می  فرماید: »حس
خروج از حد افراط و تفریط است؛ و هر یک از دو طرف افراط و تفریط مذموم، و »عدالت«، که 
حد وسط و »تعدیل« بین آنهاست، مستحسن است. مثال شجاعت، که یکی از اصول و ارکان 
اخالق حسنه و ملکه فاضله است، عبارت است از حالت متوسطه و معتدله بین افراط، که از آن 
ــیدن در مواردی که ترس سزاوار است- و بین  ــود به تهور- و آن عبارت است از نترس تعبیر ش
تفریط، که از آن تعبیر شود به ُجبن- و آن عبارت است از ترسیدن در مواردی که سزاوار ترس 

نیست« )امام خمینی)ره(، شرح چهل حدیث، ص.341(.
ــن میانه  ــن کرده و به حس امام)ره( در این بیان، معنای اعتدال را با ذکر مثال به خوبی روش
روی و قبح افراط و تفریط به عنوان یک اصل عملی در تعامالت اجتماعی تصریح فرموده است. 
در جای دیگر می  فرماید: »بنابراین، اعتنا به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال و عدالت 
ــت و اجتناب از آن، وظیفه الهی است) صحیفه امام،ج19،  ــتقیم، انحراف اس الهی و صراط مس
ــت که  ــان الزم اس ص156(. امام)ره( در یک نتیجه گیری کلی می  فرماید: »بالجمله: برای انس
عقل عملی داشته و قوا و آیینه طبیعت را تعدیل کند و آن را از افراط و تفریط به در آورد، و اگر 
تعدیل کرد، چنان می شود که گویا قوای طبیعی و شیطانی و حیوانی ندارد؛ زیرا وقتی متضادین 
تعادل کردند از خاصیت می افتند؛ مثل اینکه اگر آب سرد و گرم را به یک اندازه ممزوج کنند، 
ــوی  ــتند« )موس ــود و گویا حرارت و برودت نیس ــده و مالیم می ش حرارت و برودت تعدیل ش

اردبیلی،1381،ج3، ص.383(. 
اعتدال به این معنا از اصول تعامل در سیره امام خمینی)ره( بود و با دوست و دشمن براساس 
ــخت مبارزات زمان طاغوت و دوره پیروزی انحراف از اعتدال  عدالت رفتار می  کرد. در دوران س
ــد و همواره براین اصل متعهد بود.  ــاهده نش در برخورد امام)ره( با دیگران و حتی مخالفان مش
امام)ره( در جنگ با دشمن بعثی با وجود تجاوز مکرر ارتش صدام بر مناطق مسکونی و حمله 
شیمیایی و مانند آن، اجازه مقابله به مثل در این موارد را نداد. بنابراین، اعتدال و میانه روی از 

اصول مهم در تعامالت امام)ره( است که آثار مثبت فراوانی نیز بر آن ترتب می  یابد. 
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نفی سبیل 
»نفی سبیل« به عنوان یک قاعده عملی در فقه سیاسی اسالم مطرح است و روابط خارجی 
ــطح بین الملل تنظیم می  کند. قواعد فقه سیاسی دو دسته  اند: برخی  ــالمی را در س جامعه اس
مربوط به درون امت اسالمی است که روابط داخلی جامعه را تنظیم می  کنند و بعضی مربوط 
به بیرون امت اسالمی می  باشند که روابط خارجی دولت اسالمی را تعیین می  کنند. قاعده نفی 
ــالمی را با کشورهای جهان تبیین می  کند. این  ــته دوم است و روابط جامعه اس ــبیل از دس س
 ُ قاعده ریشه در قرآن دارد و برگرفته از آیه 141 سوره نسا است که می  فرماید: »َو لَْن یَْجَعَل اهللَّ
لِلْکافِریَن َعلَی الُْمْؤِمنیَن َسبیالً«؛ و خدا هرگز برای کافران راهی )برای تسلط( بر مؤمنان ننهاده 
است.« امام ره در زمنیه نفی سبیل و خروج جهان اسالم از سلطه استکبار بارها سخن گفته و 
بر آن تأکید کرده است. امام ره در تبیین آیه یادشده می  فرماید: »هرگز خدای تبارک و تعالی 
ــلطه  ای برای غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نباید همچو چیزی واقع بشود. یک  س

تسلطی، یک راهی، حتی یک راه نباید پیدا بکند«)ایازی، 1388،ج3، ص.199(. 
به نظر امام)ره( مفهوم آیه نفی سبیل مطلق است و همه راه های سلطه پذیری را نفی می  کند. 
بر این اساس، جبهه استکبار از هیچ راهی نباید بر جوامع مسلمان سیطره پیداکند؛ نه از نظر 
فکری و فرهنگی و نه از راه سیاسی و اقتصادی و نه از هیچ راه دیگر. مسلمانان موظفند راه های 
نفوذ دشمن و کفار را به صورت عام ببندند. به تصریح قرآن کریم مؤمنین تا زمانی که ایمان در 
وجود آنها رسوخ داشته و بر لوازم باور قلبی متعهد باشند، کفار بر آنان نفوذ و سلطه نخواهند 
ــُم اْلَْعلَْوَن إِْن ُکْنُتْم  ــد: »َو ال تَِهُنوا َو ال تَْحَزنُوا َو أَنُْت ــه اینکه در این زمینه می  فرمای ــت. چ داش
ُمْؤِمِنیَن« )آل  عمران، 139( ؛ و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته 
باشید.« در این آیه برتری و بلند مرتبه بودن مسلمانان مشروط به تعهدات دینی و باورمندی 
آنان است. با نظر به آنجه گفته شد، روشن گردید که نفی سبیل از جمله اصول تعامل امام)ره( 
با مخالفان بوده و همواره بر آن تأکید داشته است. پس از ارائه اصول عام در تعامالت امام)ره( با 
دیگران، به دلیل سهولت کار و فهم بهتر مطالب مخالفان امام)ره( به سه گروه سیاسی، مذهبی 
و دینی تقسیم می  شود که هر کدام حاوی گروه های کوچکتر است و به صورت اختصار به تعامل 

امام)ره( در این موارد اشاره می  گردد. 
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یک( تعامل با مخالفان سیاسی
یکی از تعامالت مهم امام خمینی)ره( تعامل درست ایشان با مخالفان سیاسی داخل کشور 
بود که نتیجه آن به استقرار و استحکام درونی نظام جمهوری اسالمی منتهی شد. اگر در اغاز 
انقالب تعامالت سنجیده و منطقی امام)ره( با گروه های مخالف سیاسی در داخل کشور نبود، 
ــت. اما برخوردها و موضع گیری های  ــتقرار نظام وجود داش امکان بروز چالش های جدی در اس
ــرمنزل رسانید.  ــکالت داخلی را گرفت و کاروان اننقالب را به س خردمندانه امام)ره( جلو مش
مخالفان سیاسی داخلی به گروههایی قابل تقسیم است که برخی علما نیز از مخالفان سیاسی 
امام)ره( بوده  اند. دو گروه افراط گرا و متحجران نیز بودند که با امام ره به مخالفت پرداختند و 
سیاست های آن حضرت را قبول نداشتند. اما تعامل امام)ره( با هر کدام از این گروه ها براساس 

اصول پیش  گفته همراه با احترام و تکریم بود. 
الف( عالمان مخالف

تعداد اندکی از عالمان حوزه  های علمیه با سیاست های امام)ره( همراهی نکردند و در حقیقت 
ــی- اجتماعی مهم و برای  ــالمی را برنتافتند. تعامل امام)ره( با آنها به لحاظ سیاس انقالب اس
سیاست  مداران کنونی قابل تأسی و رهگشا است. سید کاظم شریعتمداری از جمله روحانیون 
سرشناس کشور بود که در اوائل پیروزی انقالب با سیاست های امام)ره( مخالفت کرد و در شهر 
قم رفتارهای مخالفت آمیز از خود نشان داد. زماني که حضرت امام)ره( در پاریس بود و آقاي 
اشراقي قصد رفتن به پاریس را داشت، آیت اهلل شریعتمداري به او گفتند: آیا مي  توانید امام)ره( 
ــاه باید برود منصرف کنید« )جعفریان،1383، ص.138( این درخواست  را از گفتن جمله »ش
بیانگر مخالفت شریعتمداری با نهضت و انقالب امام خمینی)ره( است که قبل از پیروری انقالب 

از خود بروز داد و راضی به سقوط شاه نبود.
احمدعلي مسعود انصاري در خاطراتش به ارتباطات خود با آقاي شریعتمداري اشاره می  کند 
که در زمان اوج گیري حرکت انقالبي مردم در سال هاي 1356 و 1357 به منظور کنترل این 
حرکت ها مخالفت هایی از خود نشان داد. این اشارات به خوبي ماهیت ارتباط آقاي شریعتمداري 
با دربار را بازگو مي نماید: »پس از هرج و مرجي که در زمان دولت شریف امامي پیش آمد گفت 
ــان  ــاه بگویید باید محکم گرفت و با انقالبیون مقابله کرد)انصاری،1384، ص.147(. ایش به ش
خواستار اصالحات، اما نه از طریق انقالب و برهم خوردن نظام، بلکه در آرامش و به دست خود 
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نظام بودند. مي شود گفت که بین شاه و شریعتمداري تفاهمي به وجود آمده بود. در این زمینه 
فرح دیبا نیز در خاطرات خود مي نویسد: »آیت اهلل شریعتمداري در نگراني هاي همسرم شریک 
بود. او تعصب خمیني را نمي پذیرفت و پیام هایي براي پادشاه مي فرستاد و با ذکر نام روحانیون 
افراطي تقاضاي دستگیریشان را مي کرد. او معتقد بود که تظاهرات با ساکت کردن این افراد به 

پایان خواهد رسید. من این فهرست را دیده بودم« )دیارا،بی تا، ص. 271(. 
در مقابل، تعامل امام)ره( با شریعتمداری براساس اصول اخالقی پیش گفته همراه با احترام 
ــخصیت وی نبود. مرحوم محمد تقی  ــیدن به ش ــیب رس و تکریم بود و هیچ گاه راضی به آس
فلسفی در خاطرات خود مي  نویسد: امام خمیني )ره( روزي مرا خواست. خدمت ایشان رسیدم. 
تنها بودند. در مورد حزب جمهوري خلق مسلمان گفتگو نمودند. از من خواستند نزد آیت اهلل 
شریعتمداري بروم و به صورت خصوصي از قول امام خمیني )ره( به او بگویم که دست از حمایت 
این حزب ضد انقالب بردارید. همان موقع حرکت کردم و پیام امام را به او رساندم. شریعتمداري 
در جواب گفت: من همه جا علناً از این حزب حمایت کردم و اگر بگویم به این حزب بستگي 
ــفي از جانب امام)ره( قول مي  دهد که حیثیت  ندارم، اعتبار و حیثیت من از بین مي  رود. فلس
ــود. حتي قرار شد مجلسي در مسجد اعظم قم برگزار شود و  ــریعتمداري حفظ و جبران ش ش
ــي نجفي،  ــش خبري بدهند. در این مجلس آیت اهلل العظمي مرعش رادیو و تلویزیون هم پوش
ــفي منبر برود و از خدمات و فداکاري هاي  ــانند و آقاي فلس گلپایگاني و امام حضور به هم برس
آیت اهلل شریعتمداري در راه انقالب تجلیل گردد و به این ترتیب اعتبار شریعتمداري در جریان 
ــریعتمداري حاضر نمي  شود  ــلمان صدمه نبیند. با این حال، ش کناره گیري از حزب خلق مس
دست از حمایت خود از حزب ضد انقالبي جمهوري خلق مسلمان بردارد)فلسفی،1382، صص. 

 .)396-399
ــان را نشان می  دهد.  ــالمی ایش ــریعتمداری اوج رأفت و رحمت اس این تعامل امام)ره( با ش
ــریعتمداری به کناره گیری از  ــور و دعوت از ش ــتادن قاصد خصوصی از علمای به نام کش فرس
ــالب وارد کرد، گواه بر تعهد  ــیب را به نظام و انق ــترین آس ــت حزب ضد انقالب که بیش حمای
امام)ره( به اصول تعامل با مخالفان است که حتی حاضر به شخصیت دهی به وی شد. اما خود 
شریعتمداری به دلیل گرایشهای مختلف سیاسی و اجتماعی زمینه استفاده از رحمت پیامبر 
گونه امام)ره( را از بین برد. شاید عوامل داخلی و خارجی مانع شد و نگذاشت شریعتمداری از 
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تعامل سازنده امام ره در جهت بازسازی شخصیت خود استفاده نماید. در نتیجه بر خالف میل 
امام)ره( سرانجام ناخوشایندی نصیب شریعتمدار شد که شایسته وی نبود.

یکی دیگر از عالمان مخالف امام ره، آقای منتظری بود که سال ها بعد از پیروزی انقالب این 
قضیه اتفاق افتاد. علي رغم تالشهای امام)ره( برای پیش  گیری از چنین حادثه  ای، مخالفت های 
آقای منتظری با امام)ره( و نظام هر روز بیشتر شد. این فرایند نخست به اعدام یکی از منسوبین 
دفتر ایشان، سید مهدی هاشمی، منجر شد. ادامه این روند سرانجام به برکناری آقای منتظری 
از قائم مقام رهبری منتهی و امام خمینی)ره( در حکمی وی را از سمت قائم مقامی عزل کرد. 
امام خمینی)ره( در نامه  ای خطاب به آیت اهلل منتظری فرمود: »جناب آقای منتظری! با دلی پر 
خون و قلبی شکسته چند کلمه ای برایتان می نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. 
ــرعاً بر نظر خود مقدم می دانم؛ خدا را در نظر  ــما در نامه اخیرتان نوشته اید که نظر تو را ش ش
می گیرم و مسائلی را گوشزد می کنم. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقالب 
ــت لیبرالها و از کانال آنها به منافقین  ــلمان ایران را پس از من به دس ــالمی عزیز مردم مس اس
می سپارید، صالحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید«)صحیفه امام، ج21، 

ص.231(.
تعامل امام ره با آقای منتظری در نهایت تکریم و احترام به شخصیت او بوده و برای اصالح 
ــتفاده کرده است. استفاده از شخصیت های معروف علمی و  رفتار وی از روش های مختلف اس
حوزوی، و ارسال نامه  های متعدد و راهنمایی های مفید از جمله شیوه  های به کار رفته در تعامل 
ــت؛ ولی متأسفانه هیچ کدام مؤثر واقع نشده است. سرانجام  امام)ره( با آقای منتظری بوده اس
همان گونه که از متن نامه امام)ره( بر می  آید، با نهایت رنج و ناراحتی عدم صالحیت وی را برای 
ــالمی به مردم اعالم می  دارد. در همه این برخوردها امام خمینی)ره(  تصدی رهبری جامعه اس
متعهد به اصول تعامل بوده و نهایت احترام و تعظیم را نسبت به عالمان مخالف رعایت داشته 

است. 
ب( متحجران مخالف

ــی- اجتماعی به  ــران گروه دیگر از مخالفان امام)ره( بودند که در طول حیات سیاس متحج
لحاظ روحی و روانی ایشان را آزار دادند. کلمه »تحجر« از واژه   »حجر« به معناي سنگ گرفته 
شده و در فارسي معادل سنگوارگي به کار رفته است. امروزه تحجر هم  معنا با مفاهیمي همچون 
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ــري  گري و مانند آن به کار مي  رود. تحجر در مقابل  ــکه مقدسی، قش تعصب، تنگ   نظري، خش
عقالنیت و منطق گرایی و پافشاري بدون دلیل بر یک عقیده یا فعل و همچنین بستن هرگونه 
راه   استدالل و تفکر به روي سخن مخالف اطالق مي  شود. چنان که گروه های متحجر موجود در 
جوامع اسالمی از این ویژگی برخوردارند که بدون دلیل و منطق فقط اندیشه خود را حق تلقی 
می  کنند و اندیشه  های مخالف را بر نمی  تابند. گروه های تکفیری نمونه عینی از تحجرگرایی در 
جهان اسالم است که همه پیروان مذاهب اسالمی را تفسیق و تکفیر نموده تنها خود را مسلمان 

می  پندارند. 
ــژه دوره خالفت علی بن  ــالم و به  وی ــه صدر اس ــینه تاریخی ب ــی به لحاظ پیش تحجرگرای
ــالم وجود داشته و تا امروز در عرصه  های  ابی  طالب)ع( بر می  گردد. این تفکر در طول تاریخ اس
ــت. آنچه در این مقاله اهمیت دارد، برخورد  ــی- اجتماعی جایگاه خود را حفظ کرده اس سیاس
امام)ره( با گروه متحجر است که با وجود رنج کشیدن از آنها، همواره با رأفت و رحمت با آنان 
تعامل داشته است. انجمن حجتیه از جمله گروه های متحجر در عصر مبارزات امام راحل )ره( 
بودند که رنج فراوان به آن حضرت دادند. چنانکه امام)ره( در این زمینه می  گوید: »خون دلی 
که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی  های دیگران نخورده 
ــیدائیان،1386، ص. 12(. »دیگران« در کالم امام)ره( همه مخالفان او حتی دستگاه  است«)ش
حاکمه طاغوت و امریکا را شامل است و به فرمودۀ ایشان اذیت و آزار گروه حجتیه از شکنجه 

جسمی و روحی آنها هم فزون  تر و بدتر بوده است.
ــه بعضی افراد آن در درون حوزه  های علمیه  ــا برعکس امام)ره( در برخورد با متحجران ک ام
نیز حضور داشتند، بسیار حکیمانه و مهربانانه بود و تا زمانی که مخالفت آنها علنی نشده بود 
از امکانات حوزه هم بهره  مند بودند)همان(. در عین حال امام)ره( از فعالیت های تخریبی گروه 
ــر تحجرگرایان و مقدس  ــالب اعالم خطر کرده و می  فرمود: »خط ــه غافل نبود و به ط حجتی
ــه  ای از فـکـر ایـن مـارهای  ــت. طالب عزیز لحظ ــان احمق در حوزه  های علمیه کم نیس نمای
خوش خط و خال کوتاهی نکنند. این ها مروج اسالم آمریکایی  اند و دشمن رسول اهلّل«)صحیفه 
امام، ج21، ص.171(. امام)ره( در زمینه کارهای نادرست متحجران می  گوید: »ما همه دیدیم 
قرآني را که محمد رضا پهلوي طبع کرد و عده  اي را اغفال کرد و بعضي آخوندهاي بي  خبر از 
مقاصد اسالمي هم مداح او بودند«)همان(. آن  چه مهم است برخورد حکیمانه و همراه با اخالق 
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اسالمی حضرت امام)ره( با گروه های متحجر است که در سیره عملی آن بزرگوار به خوبی قابل 
ــت. امام)ره( با درایت و تدبیر خاص مدیرت حوزه  های علمیه و جامعه اسالمی در  ــاهده اس مش
ــزرگ واگذار کرده می  فرماید: »و از همه  ــال خطرات گروه های متحجر به مراجع و علمای ب قب
ــین محترم و افاضل سابقه دار  ــت که تنظیم و تصفیه آن به مدرس الزم  تر حوزه  هاي علمیه اس
است با تأیید مراجع وقت و شاید تِز نظم در بي  نظمي است، از القائات شوم همین نقشه ریزان 

و توطئه گران}متحجر{ باشد)همان، ص. 189(.
ج( گروهک های مخالف

ــالمی از آغاز با گروهک های مخالف مواجه بود که هر کدام به نفع اربابان خود از  انقالب اس
شرق و غرب فعالیت می  کردند. این گروهک ها در ابتدای انقالب به خاطر منافع خود تا حدودی 
با انقالب همراه بودند و زیر پرچم انقالب راه می  رفتند. چراکه آنها بدون همراهی با انقالب قدرت 
مخالفت با رژیم پهلوی را نداشتند. حتی بعد از پیروزی انقالب گروه هایی همانند نهضت آزادی 
در پست های مهم دست یافته بودند و سهم در تصمیم گیری های سیاسی و اداری داشتند. اما 
ــکار و با امام)ره( و انقالب به مخالفت  ــالمی آش به تدریج ماهیت خود را در ارتباط با نظام اس
ــته به بیرون مرزها از بیگانگان فرمان  ــتند. این گروهک ها متعدد بودند و هر یک وابس برخاس

می  گرفتند.
ــلمان، حزب دمکرات کردستان، حزب فرقان، دفتر هماهنگی  حزب کومله، حزب خلق مس
بنی صدر و... از گروهک های مخالف انقالب بودند که همراه با منافقان آسیب های فراوانی به ملت 
ــد  و انقالب وارد کردند. جنایات هولناکی از ناحیه این گروه ها به انقالب و یاران انقالب وارد ش
که ترور شخصیت ها از جمله آن بود و بیشترین آسیب را از این جهت به انقالب و نظام اسالمی 
وارد کردند. سرمایه  های عظیم انقالب مانند شهید بهشتی و رجایی را از نظام اسالمی گرفتند و 
جامعه را از نعمت وجود آنها محروم ساختند. همراهی با دشمنان انقالب و دادن اطالعات نظامی 
و آشکار کردن برنامه  های سری نظام برای بیگانگان از دیگر فعالیت های تخریبی گروهک های 
ــام وارد کردند. خالصه این گروهک ها هر اندازه توان  ــف بودند که ضررهای فراوانی به نظ مخال

داشتند در مقابله با انقالب و امام)ره( فروگذار نکردند)شیدائیان، همان(.
 تعامل امام)ره( با این گروهک ها متناسب با رفتار آنها بوده و در حقیقت نوع برخودر امام ره 
را چگونگی فعالیت گروهک ها تعیین می  کرد. امام)ره( تا زمانی که گروهکها دست به فعالیت 
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تخریبی نزدند و کار خرابکارانه انجام ندادند، هیچ گروهی را مورد مجازات قرار نداد و اگر حکم 
به مقابله یا تضعیف و از بین بردن آنها داده است بعد از مخالفت علنی و مسلحانه گروهک ها بوده 
است. چنان که امام)ره( گروه نهضت آزادی را بعد از مخالفت های علنی اعضای آن از فعالیت های 
سیاسی کنار گذاشت. امام)ره( در این مورد فرمود: »نتیجه آن که نهضت به اصطالح آزادي و 
افراد }آن{، چون موجب گمراهي بسیاري از کساني که بي اطالع از مقاصد شوم آنان هستند، 
مي گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند«)صحیفه امام،ج22، 
ص.384(. به طور کل امام)ره( در مقابله با توطئه  های گروهک های مخالف نظام فرمود: »باید 
در همه منابر به این جوان هایي که گول خورده  اند از این منافقین و امثال آنها نصیحت بشود، 
دعوت به حق بشود، باید آنها را فهماند به ایشان که اینهایي که شما را دعوت مي  کنند که به 
ــالمي قیام کنید، اینها با اسالم بد هستند، با اسم اسالم مي  خواهند اسالم را  ضد جمهوري اس
از بین ببرند. اینها یک روز با مقاصد اسالمي همراه نبوده  اند، اینها نهج البالغه و قرآن را اسباب 
دست قرار دادند براي این که نهج البالغه و قرآن را از بین ببرند و آیین جوان  هاي بي  اطالع، این 
پسرهاي بي  اطالع، دستخوش این تبلیغات سو اینها شده  اند و در مقابل ملت ایستاده  اند.«)همان، 
ج15، ص.201( به هرصورت، با وجود فعالیت های شدید تخریبی گروهک های مخالف، به تعامل 
امام)ره( با آنها براساس اصول اسالمی و اخالق اجتماعی بود و ایشان هیچ گاه در برخورد با آنان 
از قوانین دینی و منطقی خارج نشد. عدالت اسالمی، مدارا، تکریم و حق محوری همیشه مدنظر 

امام)ره( بود و آن را رعایت می  کرد.
د( مخالفان مذهبی

ــانی اطالق می  شود که پیرو مذاهب اسالمی غیر از مذهب جعفری  مخالفان مذهبی به کس
هستند و عنوان اهل سنت همه آنها را فرا می  گیرد. تعامل امام)ره( با اهل سنت همواره با رعایت 
ــالم وحدت با  ــالق و احترام به طرف مقابل بود. محور اصلی رفتار آن حضرت در جهان اس اخ
اهل سنت بود که هم خود به آن متعهد بود و هم دیگران را به رفتار وحدت گرایانه با مسلمانان 
سفارش می  کرد. این روش در همه گفتار و رفتار امام)ره( وجود دارد و هیچ وقت بر خالف آن از 
سیرۀ ایشان مشاهده نشده است. امام)ره( در بیان وحدت بخش خطاب به همه مردم می  فرماید: 
»من به همه ملت توصیه مي  کنم که در هرجا هستید آرامش خودتان را حفظ کنید و گوش 
به توطئه  هایي که در دست اجرا هست، گاهي به اسم تشیع و تسنن که بعضي شیاطین که به 
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اسالم هم عقیده ندارند، با این اسم ها مي  خواهند تفرقه بیندازند و گاهي به اسم ترک و فارس 
اشخاصي که به ملت ایران اعتقادي ندارند و جز براي بهره برداري خودشان قدمي برنمي  دارند، 
ــالمي را بکوبند«)همان، ج14،  ــالم، جمهوري اس مي  خواهند اختالف ایجاد کنند و با بهانه اس

ص.189(. 
تعامل امام)ره( با اهل سنت مبتنی بر اخوت اسالمی، رأفت و رحمت دینی بود، نه ملی گرایی 
یا نژاد و زبان و جغرافیا و بر همین اساس تأثیر معنوی خاصی در میان مسلمانان جهان گذاشت؛ 
ــخصیت و سیره ایشان قرار گرفتند. علما و  ــالمی تحت تأثیر ش به  نحوی که همه فرقه  های اس
ــت  مداران، انقالبیون، مذهبیون و توده  های مسلمان در سراسر جهان همه  ــمندان، سیاس دانش
مجذوب امام)ره( شدند و نسبت به شخصیت ایشان ابراز عالقه می  کردند. حضور شخصیتهای 
علمی و سیاسی جهان اسالم در مراسم ویژه مانند هفته وحدت و پیروزی جمهوری اسالمی در 

ایران و تشرف خدمت امام)ره( در جماران گواه بر این ارادتمندی است.
ــی- اجتماعی همواره با مهر و محبت و  ــنت در طول حیات سیاس تعامل امام)ره( با اهل س
ــلمانان در جهان معاصر  ــالمی بود و در واقع معمار بزرگ وحدت میان مس مبتنی بر اخوت اس
ــلمانان می  فرماید: »ما نباید با هم  ــت. امام)ره( درباره وحدت مس ــمار اس حضرت امام ره به ش
اختالف و یا یک تضادی داشته باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی باید از هر 
ــیعه  ــت که نه به مذهب ش اختالفی احتراز کنند. امروز اختالف بین ما، تنها به نفع آنهایی اس
اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و یا سایر فِرق، آنها می خواهند نه این باشد نه آن، راه را این 
ــما و ما اختالف بیندازند. ما باید توجه به این معنا بکنیم که همه ما  طور می دانند که بین ش
مسلمان هستیم و همه ما اهل قرآن و اهل توحید هستیم، و باید برای قرآن و توحید زحمت 

بکشیم و خدمت بکنیم«)همان، ج13، ص.55(.
اما برخورد امام)ره( با تندروان و گروه های افراطی از اهل سنت مانند وهابیت متفاوت از رفتار 
ایشان با عموم اهل سنت بوده است. چراکه عمل  کرد این گروه و دیگر گروه های تکفیری همراه 
با تندی و تفسیق نسبت به پیروان مذهب جعفری بوده که زمینه تعامل سخت گیرانه امام)ره( 
ــعود و جنایات آنها در کشتار زائران خانه خدا  ــت. امام)ره( در ارتباط با آل  س را فراهم آورده اس
می  فرماید: »اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما 
بدی کردند بگذریم، نمی توانیم ]از[ مسئله حجاز بگذریم«)همان، ج20، ص.369(. این برخورد 
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امام ره با وهابیت و به  ویژه آل  سعود نتیجه عمل  کرد نادرست آنها در مورد رفتار ظالمانه با حجاج 
ــال 1367 در سرزمین وحی مرتکب شدند.در سخنان امام)ره(  ــت که در س بیت اهلل الحرام اس
آمده است: »کعبه را همه ملل محترم می شمرند؛ همه مللی که به دین ]اعتقاد[ دارند. کعبه، 
کعبه ای است که از زمان اول خلقت بوده است و همه انبیا در او خدمت  گزار بوده اند. شکستن 

کعبه مسئله ای نیست که بشود ازش همین طوری گذشت« )همان،ج20، ص.369(.
در نتیجه تعامل امام)ره( با مخالفان مذهب بر اساس اصول اخالق، رأفت و رحمت بوده، مگر 
اینکه رفتار ظالمانه  ای از ناحیه آنها نسبت به مسلمانان بروز کرده باشد. امام)ره( همه مسلمانان 
به مثابه فرزندان خود عزیز و محترم می  دانستند و در رفع مشکالت آنان تالش می  کردند. اصوالً 
نگاه امام)ره( به مسلمانان نگاه دینی و اسالمی بود، نه نگاه مذهبی در چاچوب خاص. ازاین  رو در 
گفتار و رفتار همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی را مورد مهر و محبت و راهنمایی قرار می  داد. 
با این  حال، تعامل امام)ره( براساس رفتار غیر منطقی و ستمگرانه گروه های تندرو مانند وهابیت 

سخت  گیرانه بود. 
ه( مخالفان دینی

ــانی هستند که مخالفت فکری و به تبع آن ناسازگاری رفتاری  منظور از مخالفان دینی کس
ــتند و خط مشی آن حضرت را پذیرا نبودند. این مخالفان به گروه های  با امام خمینی)ره( داش
ــت که عمده ترین آنها در سطح بین الملل جبهه استکبار و در داخل  ــیم اس گوناگون قابل تقس
ــته به  ــتگاه حکومت پهلوی و بعد از پیروزی گروه های وابس ــور قبل از پیروزی انقالب دس کش
ــی امام)ره( بوده  اند. موضع گیری این مخالفان و رفتار آنها در  ــتکبار، مخالفان دینی و سیاس اس
برابر امام)ره( و انقالب همواره با خشونت و قتل و غارت توأم بوده و ضررهای فراوانی را متوجه 
مردم و نظام اسالمی کرده  اند. شاه با تمام توان و با استفاده از کمک های غرب به سرکوب مردم 
پرداختند و در این زمینه از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. گروه های مخالف چنانکه پیش از این 
گفته شد، آسیب های فراوانی به نظام وارد ساختند. جبهه استکبار و در رأس همه آمریکا از ابتدا 
با امام)ره(، انقالب و نظام اسالمی مخالف بود و این مخالفت تا امروز ادامه دارد و در این زمینه 

از هیچ ترفند و تالشی دریغ نکرده است.
ــب با رفتار  تعامل امام)ره( با این مخالفان مبتنی بر عمل  کرد آنها بوده و در هر زمان متناس
ــان داد. در همه برخوردها، عدالت و  مخالفان داخلی و خارجی عکس العمل منطقی از خود نش
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ــی حضرت امام)ره( بوده است. ولی امام)ره( درمقابل زورگویی و  اخالق مبنای تعامالت سیاس
ستمگری گروه ها و استکبار جهانی هیج  گاه کوتاه نیامد. ایشان در تعامل با گروهک های داخلی 
می  فرماید: »آنهایي که مي  گویند ما ملیت را مي  خواهیم احیا بکنیم، آنها مقابل اسالم ایستاده  اند. 
ــت که این حرف هاي نامربوط را از بین ببرد. افراد ملي به درد ما نمي  خورند.  ــالم آمده اس اس
افراد مسلم به درد ما مي  خورند. اسالم با ملیت مخالف است. معني ملیت این است ما ملت را 

مي  خواهیم و ملیت را مي  خواهیم و اسالم را نمي  خواهیم«)همان، ج2، ص.275(. 
تعامل امام)ره( با جبهه استکبار به دلیل ظلم و جنایت و توطئه و پیمان شکنی آنها، همیشه 
ــاس مقابله به مثل استوار بوده و زیربار فریب و نیرنگ این جبهه نرفته است. امام)ره( در  براس
ــتکبار را تشکیل می  دهد، می  فرماید: »شما  زمینه تعامل با غرب که در جهان معاصر جبهه اس
گممان نکنید که از غرب براي ما یک تحفه  اي مي  آورند. شما گمان نکنید که از غرب براي ما 
چیزي مي  آورند که ما را مترقي کنند، ترقي به ما بدهند. غرب تا ما را در سطح پایین نگه ندارد، 
ــتفاده کند. کوشش آنها این است که ماها، این ممالک اسالمي، این ممالک  نمي  تواند از ما اس
ــیم. هر امري را که آنها براي ما بیاورند، یک  ــتضعف در یک سطح پاییني از همه امور باش مس
ــتعماري است. یعني اگر طب را براي ما بیاورند، طب استعماري است، اگر دارو براي ما  امر اس
صادر کنند آن هم استعماري است، اگر دانشگاه براي ما بخواهند درست کنند آن هم دانشگاه 
استعماري است. همه چیز را آنها مي  خواهند به طوري درست کنند که براي خودشان نافع باشد 
و ما چشم و گوش بسته تسلیم آنها باشیم و اآلن که به خواست خداي تبارک و به برکت اسالم 
ما از این قید و ببند خارج شدیم، باید خیلي متوجه باشیم به این که مبادا ما را دوباره در این 

قید و بندها قرار بدهند«)همان،ج14، ص.184(.
جمع بندي و نتیجه گیری

پس از بیان کلیات و تبیین مفاهیم کلیدی، پنج اصل مهم اخالقی در تعامل حضرت امام)ره( 
با مخالفان که در همه تعامالت ایشان مبنای رفتارهای اجتماعی ایشان بود، ذکر شد. همچنین 
ــالمی در قالب پنج گروه به  ــل امام)ره( با مخالفان در طول مبارزات تا پیروزی انقالب اس تعام
صورت اجمال مورد اشاره قرار گرفت و رفتار آن حضرت با هر یک از آنها با استناد به سخنان 
ــان ذکر شد. در مجموع روشن گردید که سیره عملی امام)ره( با مخالفان همواره براساس  ایش
احترام و تکریم طرف مقابل بوده و هیچ گونه توهین و تحقیر مخاطب در تعامالت ایشان وجود 
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ــته است. از آنچه ذکر شد به این نتیجه رهنمون می  شویم که تعامل امام)ره( با مخالفان  نداش
معتدل، منطقی و پیرو عقل و خرد، همیشه مثبت بوده و در جهت هدایت و راهنمایی آنها تالش 
ــت. همان گونه که رسول اهلل االعظم)ص( دارای خلق عظیم)قلم،5( و رفتار مهربانانه  کرده اس
ــعه صدر و حلم و مدارا با مخالفان  و هدایتگرانه بود،)آل  عمران،159( امام خمینی)ره( نیز با س

برخورد می  کرد.
ــان با گروه میانه رو بود. این  تعامل امام)ره( با گروه های افراطی و تندرو متفاوت از رفتار ایش
ــه و سلیقه  ای مورد خشم و غضب حضرت امام)ره( بودند و به همین دلیل  گروه ها با هر اندیش
ــتور به مقابله با آنها می  داد. چنانکه پیامبر اسالم)ص( با آن همه رحمت و مهربانی برخی  دس
ــاخت)امین،1373،  ــبانه محاصره و مغلوب س از گروه های افراطی قوم یهود )بنی قنقاع( را ش
ــب با  ــای مخالف، اعم از معتدل و افراطی، متناس ــام)ره( در برابر گروه ه ــل ام ص.129(. تعام
موضع گیری ها، نحوۀ رفتار آنها با مسلمانان و برنامه  های کوتاه مدت و بلند مدت مخالفان شکل 
می  گرفت. همان گونه که سیرۀ عملی امام)ره( با مخالفان در طول انقالب نشان دهندۀ این امر 

است و نمونه  هایی از آن در البالی مطالب ذکر شد.
آنجه در شرایط امروز مهم است، الگوگیری و تأسی به سیره عملی و تعامل حضرت امام)ره( 
با مخالفان است و اینکه حاکمان کنونی و سیاست  مداران جمهوری اسالمی همانند ایشان در 
تعامل با مخالفان خود برخورد نمایند. چراکه سیرۀ امام)ره( همانند چراغ هدایت  گر راهنمایی 
ــی- اجتماعی و مدیریت جامعه است.  ــالمی و رهگشاه در مشکالت سیاس زمامداران نظام اس
برخورد سالم و منطقی و دوری از توهین و تحقیر و همچنین پرهیز از اتهام و برچسب زنی راه 

حل بسیاری از معضالت فعلی در نظام جمهوری اسالمی است.
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