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چكيده
الزمهي تداوم و بقاي انقالب ،شناخت چالشها و بحرانهاي فراروي آن است .عدم شناخت و درك این
چالشها و آسیبها باعث ميشود انقالب به سوي نابودي و اضمحالل كشیده شود .انقالب اسالمي ایران
كه بر پایهي تعالیم حیاتبخش اسالم بنا نهاده شده ،توجه و اهتمام به امور مسلمین را از تكالیف و وظایف
خود ميداند و به دلیل همین ماهیت دیني و انقالبي خود در مركز توطئه و كینه دشمنان قرار دارد و آنان به
هر طرقي تالش ميكنند تا به انقالب و نظام اسالمي آسیبهایي وارد سازند و آن را با چالشهایي مواجه
كنند .مجموعهي این چالشها و آسیبهاي منطقهاي و بینالمللي را باید در چارچوب سیاست خارجي
بررسي كرد ،چرا كه اكثر آنها جنبهي سیاسي دارد و از این منظر باید به آنها نگریست .از اینرو سؤال اصلي
این پژوهش آن است كه چالشهاي سیاسي خارجي فراروي انقالب اسالمي در اندیشه امام خمیني(ره)
كدامند؟ براي پاسخ به این سؤال اندیشه سیاسي امام در چارچوب نظریه بحران اسپریگنز مورد بررسي قرار
گرفت .از نظر امام خمیني(ره) این چالشها و آسیبها چنان مخرب است كه اگر در مقابل آنها مقاومت و
ایستادگي نشود وابستگي بیش از پیش و عقبماندگي مسلمین را در پي خواهد داشت .نوآوري این مقاله،
معرفي یك چهارچوب نظري پویا و مناسب براي مطالعهي چالشها و بحرانهاي سیاسي و فهم و درك
دقیقتر و بهتر نظریهي سیاسي امام خمیني(ره) و سایر اندیشمندان است .این تحقیق با استفاده از روش
تحلیل اسنادي ،اسناد و مدارك مربوط را گردآوري كرده است.
كليد واژهها :چالش سیاسي خارجي ،امام خمیني ،انقالب اسالمي ،نظریه بحران اسپریگنز.
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مقدمه

انقالبها مانند سایر پدیدها در معرض آسیبها و چالشها قرار دارند .انقالبهاي تاریخ بشریت از هر نوع
كه باشند ،در دنیا از خطرات فرارو در امان نیستند و همواره از داخل و خارج با خطرات و بحرانهایي روبرو
هستند .انقالب اسالمي ایران نیز همانند سایر انقالبها و پدیدهها با چالشها و بحرانهاي مختلفي مواجه
است كه آن را تهدید مينماید و مانع به نتیجه رسیدن اهداف و آرمانها در سطوح مختلف آن ميشود
(لطفي .)78 :1387 ،آرمانها و دستاوردهاي سیاسي ،اجتماعي و ...انقالب اسالمي در عصر حاضر در
حوزههاي مختلف از جمله منطقهاي و بینالمللي دگرگونيهایي را بهوجود آورده و تأثیرات فراواني بر
روندهاي منطقهاي و بینالمللي گذاشتهاند .بدیهي است انقالب اسالمي در این شرایط با مشكالت و
مسائلي روبرو خواهد بود و آینده آن معلول نتایج حاصل از مواجهه با این چالشها است (عیوضي:1388 ،
 .)16براي شناخت و بررسي مناسب این چالشها و آسیبها باید به سراغ كساني رفت كه انقالب را به
خوبي ميشناسند و به علل و ریشههاي آن واقفاند و براي تداوم و استمرار آن دغدغه دارند .در خصوص
انقالب اسالمي ایران ،امام خمیني(ره) نقش بيبدیلي در پیروزي و استمرار آن داشتهاند و شایستهترین
كارشناس و ذيصالحترین حكیم و مرجعي است كه ميتوان به او اعتماد كرد (محمدي.)36 :1379 ،
بدین منظور چالشهاي سیاسي انقالب اسالمي در اندیشه سیاسي امام خمیني(ره) بر اساس چارچوب
نظریه بحران اسپریگنز كه داراي چهار مرحلهي مشاهده بينظمي و بحران ،تشخیص علل ،تصویر جامعه
آرماني و ارائه راه حل و درمان درد ميباشد مورد بررسي قرار ميگیرد .نویسنده در این مقاله براي
گردآوري مطالب با توسل به روش اسنادي از تكنیكهاي روش تحقیق كیفي استفاده مينماید .حال با
توجه به مطالب ذكر شده سؤال اصلي این مقاله آن است كه چالشهاي سیاسي خارجي فراروي انقالب
اسالمي در اندیشهي امام خمیني(ره) كدامند؟

مفاهيم و مباني نظري

در این مقاله اندیشههاي امام خمیني(ره) درباره چالشها و آسیبهاي انقالب اسالمي در چارچوب نظریه
بحران و مراحل اندیشه سیاسي اسپریگنز مورد بررسي قرار ميگیرد .بر اساس تعاریف و مطالب ارائه شده
در ادامه این مقاله ،چالش سیاسي در معناي بحران و آسیب سیاسي بهكار رفته و مورد استفاده قرار گرفته
است.
 )1چالش سياسي

چالش سیاسي ،پیامد بحران سیاسي است و بستگي دارد به اینكه چه موضوعاتي سیاسي تلقي شوند،
چالش سیاسي از تنوع موضوعي برخوردار ميشود .بهعنوان مثال چنانچه مانند آستین رني موضوع سیاسي
را مسئلهاي بدانیم در مورد آنچه دولت باید انجام دهد یا ندهد (رني)275 :1374 ،؛ چالش سیاسي عبارت
خواهد بود از مسائل مربوط به تعیین حدود وظایف و اختیارات دولت و اجراي آنها به صورتي نهادینه شده.
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بنابراین به صورت مشخصتر ميتوان مواردي چون نقص ،توقف ،معطل ماندن و اشتباه در اجراي قوانین
را به مثابهي چالش سیاسي دانست (عیوضي.)58 :1388 ،
 )2بحران سياسي

حالتي است كه موجب به هم خوردن توازن نظام سیاسي و اجتماعي ميشود .بحرانهاي سیاسي را
برحسب وسعت مكان ،عوامل درگیر و گستره جغرافیایي تعارضات به دو دسته داخلي و بینالمللي تقسیم
ميكنند .بحران هاي سیاسي داخلي ،شرایط غیرمتعارفي است كه معموالً در ساختار سیاسي یك كشور
بروز ميكند و برحسب ماهیت ،زمان ،دامنه ،شدت و نوع عوامل درگیر در آن شامل اشكال گوناگوني است
مثل :مبارزه سیاسي گسترده و شدید بین احزاب و سازمانهاي سیاسي رقیب براي كسب قدرت ،ایجاد
اختالفات شدید بین جناحهاي مختلف حكومت ،كودتاي نظامي ،اعتصابات دامنهدار ،شورشهاي خیاباني،
درگیريهاي قومي و جنگهاي چریكي و ...بحرانهاي سیاسي بینالمللي نیز عبارتست از شرایط
غیرمتعارفي كه در چارچوب روابط بین دو یا چند كشور بروز ميكند و بر حسب گستره جغرافیایي داراي
اشكال گوناگوني است مثل :بحران اختالف یا تیرگي روابط تا سر حد جنگ بین دو یا چند كشور یا بحران
منطقهاي یا بحران جهاني و( ..آقابخشي.)325 :1376 ،
 )3نظريه بحران اسپريگنز

اسپریگنز در كتاب خود با عنوان فهم نظریههاي سیاسي روشي را ارائه نموده كه ابزار تفكر منطقي
دربارهي مسائل سیاسي و اندیشمندان سیاسي را فراهم كرده است .وي مدعي است كه اندیشهي
اندیشمندان سیاسي هر دوراني به شدت تحت تأثیر مشكالت و بحرانهاي محیط سیاسي و پاسخ به آنها
شكل ميگیرد .از آنجا كه نظریههاي سیاسي نیز به موضوعات عملي و روزمره سیاست مربوط ميشوند
آنها تالش ميكنند كه تصویري جامع و دركي نسبي از سیاست ارائه دهند .به همین دلیل مشكالت و
بحرانها ،نقطهي آغاز نظریه سیاسي است.
كوششهاي اسپریگنز در راستاي فهم نظریههاي سیاسي ،كه باید خط تمایزي میان آن و روش
اندیشیدن سیاسي ترسیم كرد ،چهارچوبي نظري ،فلسفي ،منطقي و كاربردي ارائه ميدهد كه به مدد آن
ميتوان منطق دروني هر نوع نظریه پردازي را كشف نمود .از دید وي هدف نظریات سیاسي ،فراهم
ساختن بینشي همه جانبه از جامعه سیاسي با نگاهي انتقادي به منظور درك و فهم پذیرشدن آن و فهم
نارسایيها و كاستيهاي آن و بازگرداندن سالمت به جامعه از طریق مواجهه با ریشههاي بينظمي و
غلبه بر آنهاست به عبارت دیگر ميتوان هدف و غایت نظرات سیاسي از دید اسپریگنز را نوعي درمان
رواني جامعه سیاسي دانست (اسپریگنز 64 :1379 ،و.)22
نظریه بحران توماس اسپریگنز چهار مرحله دارد كه به شكلگیري نظریات سیاسي ميانجامد.
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مشاهدهي بي نظمي و بحران

در مرحله اول نظریهپرداز از بحرانهاي سیاسي كه جامعه با آنها درگیر است آغاز ميكند .این نظریه
مدعي است كه اكثر نظریهپردازان آثار خود را زماني نگاشتهاند كه بهطور فزاینده احساس ميكردند كه
جامعهشان دچار بحران است (اسپریگنز.)43 :1370 ،
تشخيص علل و ريشهيابي مشكالت

مشاهده بينظمي عقل و احساس را به تحریك انداخته و وي را به سوي مرحله دوم كه تشخیص آن
است سوق ميدهد ،نظریهپرداز در این مرحله شك و تردید را در درون خود گسترش و تعمیم داده و به
جستجوي علت اصلي مشكالت و نابسامانيها كه اغلب نهان از دیدها هستند ميپردازد .نظریه پرداز در
این مرحله به مطالعه بیشتر پرداخته و به دنبال سرنخها ميگردد ،در این مرحله دو پرسش مطرح
ميشود :اول اینكه اگر اوضاع نامرتب است دالیل آن چیست؟ دوم اینكه اوضاع مرتب چه خصوصیاتي
دارد؟ بنابراین صرف تشخیص علل مشكلها و بحرانها كافي نیست و باید ریشههاي بنیادي آن را
كشف كرد .نظریهپرداز بدون روشن شدن علل واقعي مشكل نميتواند پیشنهادهاي مناسبي براي درمان
یا تسكین مشكل ارائه دهد (اسپریگنز.)80-79 :1379 ،
بازسازي جامعه

در این مرحله نظریهپرداز به بازسازي ذهني جامعه سیاسي پرداخته ،آرمان شهري در ذهن تجسم كرده و
افكارش را به صیقل علم ،قابلیتها ،امكانات و واقعیتها ميآراید .معیارهایي كه نظریهپرداز براي جامعه
بازسازي شده آرماني خود در نظر ميگیرد هنجارهایي براي زندگي سیاسي نیز است .نظمهاي هنجاري
بازسازي شده تركیبي از نوعآوري و اكتشافات است .هدف این مرحله ایجاد رابطهاي بین شخص و
محیط سیاسي است بدین ترتیب نظریهپرداز باید الگوي جامعه خوب را در ذهن خود تجسم كرده و
معیاري از آن به دست دهد؛ به این ترتیب نظریات سیاسي در واقع تصویرهایي نمادین از جامعه بعد از
بازسازي شدن ارائه ميدهد (اسپریگنز122 :1379 ،و .)119
ارائه راه حل و درمان

در مرحله آخر اسپریگنز راه درمان را با طرح شكاف «آنچه باید باشد» و «آنچه هست» پي ميگیرد او
معتقد است به دلیل توجه انسانها به حقایق حتي سادهترین عبارات در این باره رگههایي از تجویز را در
خود نهفته دارد .بدین قرار نظریات سیاسي ،با بینش جامع خود از نظم سیاسي ،نتایج تجویزي مهمي را
دربردارند و شامل ارزیابي قابلیتها ،امكانات و ضرورتها و حقایق هستند (اسپریگنز.)189 :1379 ،
الف) بي نظمي و مشاهده بحران خارجي از نظر امام خميني(ره)
استكبار جهاني ،امريكا و سالحهاي كشتار جمعي

یكي از دغدغهها و نگرانيهاي انسانهاي آزاد و مستقل ،استكبار و سالحهاي كشتار جمعي و اتمي است.
این خطر اگر چه همه كشورهاي جهان را تهدید ميكند ،لیكن براي كشورهاي مسلمان و بهویژه انقالب
اسالمي ایران ،بیش از سایر كشورهاست .جمهوري اسالمي ایران با هوشیاري و بیداري اسالمي و تزریق
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انگیزه دیني به ملل مسلمان ،منافع غیرعقالني و نامشروع مستكبرین را در سراسر دنیاي اسالم مورد
تهدید قرار داده است .به همین علت با این كشور بهعنوان كانون و مبدأ بیداري و انگیزش به شدت
دشمني مينمایند كه این مایه نگراني و دغدغه است به جهت آمادگي و بیداري (بينا.)244 :1386 ،
«مشكلى كه امروز دنیا را تهدید مىكند ،مشكل این دو ابرقدرت است؛ این دو ابرقدرت كه تمام دنیا را
در زیر بال خودشان نگه داشتهاند و از آنها استفاده مىكنند .اینها مشغول به یك طرحهایى هستند و درست
كردن یك سالح هایى هستند كه براى آتیه بشر خطرناك است ...مشكل دنیا امروز اینها هستند  ...اگر این
ابرقدرتها در این حالىكه هستند و مشغول تهیه سالحهاى بزرگ اتمى و غیر آن هستند ،به همین حال
باقى باشند ،دنیا [را] ممكن است كه به خرابى بكشند و عمده ضررش به ملتها برسد(» ...موسوي خمیني،
 ،1387ج .)81-79 :17
بزرگترين بحران سياسي جهان اسالم ،مسئله فلسطين

مسأله فلسطین از مهمترین و بارزترین اصول در بیانات و نوشتههاي امام خمیني(ره) است .بهطوريكه
این مسأله حجم عظیمي از سخنرانيها و نوشتههاي انقالبي امام را به خود اختصاص داده و نقطه محوري
و مركزي مباحث امام است .امام خمیني(ره) بزرگترین بحران سیاسي جهان اسالم را مسأله فلسطین
ميداند و بارها در خطابههاي خود اسرائیل را دشمن اسالم معرفي نموده است.
«غصب فلسطین به دست اسرائیل متجاوز و با همكاري دولتهاي بزرگ استعماري براي همهي
مسلمین و نیز براي مسلمانان ایران فاجعهي بزرگي بود ،فاجعهاي بسیار دردناك و باید گفت متجاوز اصلي
در این فاجعه همان دولتهاي استعماري آن زمان بودهاند كه این توطئه را علیه مسلمین در این منطقه
طرحریزي كردهاند و كشورهاي اسالمي از دست ابرقدرتها مصیبتهاي زیادي دیدهاند ،و اینهم یكي از
مصایب بزرگ بود منتها به دست صهیونیستها» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)237 : 5

امروزه مسأله فلسطین یكي از مسایل مهم جهان اسالم است و از سوي دیگر یكي از اساسيترین
چالشهاي سیاست خارجي استكبار جهاني بهشمار ميرود .فلسطین و قدس با نقشه مستقیم امریكا و
انگلیس به عنوان یك حركت بزرگ اسالمستیزانه ،به اشغال در آمده و به یك بحران براي جهان اسالم
تبدیل شده است .امام خمیني(ره) مسئله فلسطین را عالوه بر عامل استعمار و استكبار ،از بيعرضهگي و
سرسپردگي و نیز هواهاي نفساني و دستنشاندگي بعضي سران دول عرب ميدانند.
«فلسطین كه اكنون در رأس مصیبتهاست؛ این اختالف كلمه و سرسپردگيهاى بعضى از سران
ممالك اسالمى كه با داشتن منابع طبیعى سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونى نتوانستهاند
دست استعمار و صهیونیسم را از بالد اسالمى قطع كرده و به نفوذ ایادى آن پایان بخشند؛ این هواهاى
نفسانیه و دست نشاندگى بعضى دوَل عربى است كه موجب شده جمعیت صد میلیونى عرب نتوانند فلسطین
را از چنگال اسرائیل برهانند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)461 :2
بحران سياسي در ميان ملل عرب و مسلمان

امروزه یكي از بحرانهاي سیاسي مهم كه در منطقه خاورمیانه بهطور اعم و در میان ملل عرب و مسلمان
بهطور اخص مشكالت و مسائلي را بهوجود آورده و جوامع اسالمي را دچار بحران و آسیب شدید نموده،
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وجود حاكمان دستنشانده است .امام خمیني(ره) بخش قابل توجهي از گرفتاريها و مصائب موجود در
جهان اسالم از قبیل وابستگي و احساس حقارت در برابر قدرتهاي بزرگ را ناشي حاكمیت طاغوت و نیز
وجود این حكام ميداند.
«ما باید توجه به این بكنیم كه این قدرتهایى كه مىگویند ما براى صلح آمدیم و مع األسف در خانه
عربها ،عربها را دارند مىكوبند و عربها نشستهاند تماشا مىكنند .این ننگ را عربها كجا مىبرند كه
اجانب ،كفار آمدهاند در خانه اعراب ،به اعراب تعدى مىكنند و اینها نشستهاند تماشا مىكنند ... .اگر این
كشورهاى اسالمى  ...ده روز جلوى نفتشان را بگیرند ،دنیا به صدا در مىآید ،دنیا تسلیمشان مىشود .لكن
اینها نفتشان را تقدیم مىكنند ،آبرویشان را تقدیم مىكنند ،كشورشان را تقدیم مىكنند ،ملتشان را تقدیم
مى كنند ،براى چه؟ براى یك هواى نفس باطل .دنیا را این هواى نفس دارد از بین مىبرد» (موسوي
خمیني ،1387 ،ج .)238 :18

امام خمیني(ره) این حكومتهاي دستنشانده و وابسته به استعمارگران و قدرتهاي غربي را دردي
براي جوامع اسالمي بر ميشمارد و منشاء بسیاري از مشكالت مسلمین را دولتهاي استبدادگر و
غیرمشروع ميدانند .از اینرو ،ميتوان مشكالت كشورها و ملتهایي كه در مسیر استقالل و آزادي دست
به قیام ميزنند را دولت هاي خودي دانست كه حضرت امام خمیني(ره) به خوبي به این موضوع اشاره
نمودهاند« :مشكل مسلمین ،حكومتهاى مسلمین است .این حكومتها هستند كه مسلمین را به این
روزرساندهاند .ملتها مشكل مسلمین نیستند ... .این حكومتها هستند كه بهواسطه روابطشان با
ابرقدرتها و سرسپردگىشان با ابرقدرت هاى چپ و راست ،مشكالت را براى ما و مسلمین ایجاد
كردهاند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)84 :13
امام خمیني(ره) چنین حكومتهایي را زمینهساز اصلي گرفتاري مسلمین ميدانند و معتقد هستند كه
حكومتهاي منحرف اسالمي ،عامل قدرتهاي شیطاني هستند كه براي فریب دادن مردم از راه اسالم
علیه اسالم وارد ميشوند (شیبانيفر.)183 :1383 ،
خطر به رسميت شناختن اسرائيل و صهيونيزم

استعمار و در رأس آن انگلیس براي تأمین منافع غرب و همچنین پركردن خأل یك جانشین و دست
نشانده جهت به یغما بردن سرزمین هاي زرخیز و منابع سرشار كشورهاي اسالمي ،با یك دسیسه و نقشه
شوم ،اسرائیل را بنا نهادند .امام خمیني(ره) درباره این رژیم عقیده داشتند كه بیرون از دایره و محدوده
انسانیت و ساخته پرداخته ابرقدرتها و یهوديهاست .آنها ،یهودیان سراسر جهان را به فلسطین آوردند و
باعث آوارگي مردم و ساكنان این كشور شدند و این برنامهریزي بینالمللي و توطئهاي سازمان یافته علیه
مسلمانان بوده است .ایشان با اشاره به پیوند صهیونیستها با بزرگترین سرمایهها و سرمایهداران غرب به
ویژه آمریكا ،خاستگاه و علت پیدایش اسرائیل این چنین بیان ميكنند:
«اسرائیل با تبانى و همفكرى دولت هاى استعمارى غرب و شرق زاییده شد و براى سركوبى و استعمار
ملل اسالمى بهوجو د آمد؛ و امروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانى مىشود .انگلیس و
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امریكا با تقویت نظامى و سیاسى و با گذاشتن اسلحههاى مرگبار در اختیار اسرائیل ،آن را به تجاوزات پى
در پى علیه اعراب و مسلمین و ادامه اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهاى اسالمى تحریص و وادار
مىسازند؛ و شوروى با جلوگیرى از مجهز شدن مسلمانان و با فریب و خیانت و سیاست سازشكارانه،
موجودیت اسرائیل را تضمین مىنماید» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)438 :2
خطر صهیونیستها در همهي ابعاد و قسمتهاي زندگي مسلمانان از سیاست ،فرهنگ ،رسانهها،
اقتصاد ،تبلیغ و توطئه و ...و طرح ریزي براي دوستي با كشورهاي همسایه ،تمایل به سلطه بر تمام منطقه
حس ميشود و فقط به فلسطین محدود نميشود؛ طوريكه امام(ره) در سخني با نمایندگان شیعه لبنان
(كادر مركزي جنبش امل لبنان) در تاریخ  30اردیبهشت  1359مصادف با  23مي 1980ميفرمایند:
«من از سال هاى طوالنى راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او همیشه در خطبهها ،در نوشتهها ،گوشزد
كرده ام به مسلمین كه این یك غده سرطانى است در یك گوشه ممالك اسالمى ،و این طور نیست كه
اكتفا بكند به همان «قدس» و اینها ،اینها بنایشان بر این است كه پیش بروند؛ یعنى اینها تابع سیاست
امریكا هستند .امریكا هم آمالش فقط یكجا نیست ،چنانچه همه ابرقدرتها مىخواهند همه ممالك را تحت
سیطره قرار بدهند ،اگر بتوانند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)318 :12

از طرفي تالش دولتهاي اسالمي براي كسب منافع شخصي در چارچوب منافع نامشروع غرب ،باعث
شده كه این دولتها از اسالم و مردم دور شوند و به غرب نزدیكتر گردند و نسبت به این تهدیدات
بيتفاوت و در برابر این تهدیدات آنچنانكه باید مقاومت و مقابله ننمایند .عالوه برآن گاه خود آنها
طرحهاي سازش با اسرائیل را داده و گاهي نیز با طرحهاي سازش امریكا موافقت كردهاند .این مسأله از
دغدغههاي بزرگ امام خمیني(ره) است و با آن باید با هوشیاري و قاطعیت برخورد نمود« .امروز از
خطرناكترین امور« ،طرح كمپ دیوید» و «طرح فهد» است كه اسرائیل و جنایات او را تحكیم مىكند.
....من طرفدارى از طرح استقالل اسرائیل و شناسایى او را براى مسلمانان یك فاجعه و براى دولتهاى
اسالمى یك انفجار مىدانم (موسوي خمیني ،1387 ،ج  .)294-293 :16در این طرح تمام تالشها و
برنامهریزيها براي بهوجود آوردن كشوري یهود به وضوح دیده ميشود .از اینرو امام خمیني(ره) نسبت
به رسمیت یافتن این رژیم بسیار نگراني و دغدغه دارند و در اینباره هشدارهایي دادند.
«من اعالم خطر مىكنم براى این مسأله و براى اسالم به واسطه این طرح! آنهایى كه این طرح را
داده اند ،یا جاهلند و یا تحت تأثیر امریكا و صهیونیسم واقع شدهاند ... .یكى از موارد این طرح این است كه
اسرائیل به رسمیت شناخته بشود و تأمین داده بشود به اسرائیل ...و مىخواهد اسرائیل را حاكم كند بر
اعراب( » ...موسوي خمیني ،1387 ،ج .)372-370 :15
سكوالريسم يا جدايي دين از سياست در كشورهاي اسالمي

سكوالریسم فرایندي است كه به عرفي و عقالني شدن نهادهاي دیني ،انفكاك دین از سیاست و دنیا و
حاشیه راندن دین از عرصههاي اجتماعي قرار دارد (ویلسون.)19 :1376 ،
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در واقع اگر بخواهیم تعریفي كوتاه از سكوالرسیم یا همان جدایي دین از سیاست داشته باشیم،
ميتوان گفت فرایندي كه طي آن وجدان دیني ،فعالیتهاي دیني ،اعتبار و اهمیت اجتماعي خود را از
دست ميدهند و در عرصه اجتماع به حاشیه رانده ميشوند .امام خمیني(ره) ضمن نقد این معیارهاي
سكوالریسم ،جهان بیني توحیدي مورد نظر خود را شامل حس و عقل ميداند ولي نه آن عقل مورد نظر
سكوالریسم (عیوضي و احمدوند .)106 :1388 ،ایشان در این باره ميفرمایند« :با دید مادى و محاسبات
غلط به این پدیده الهى مىنگرند ...و ارزشها را با دیدهاى مادى خود ،خالصه در سلطهجویى و استضعاف
ملتهاى زیر ستم مىكنند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)42 :16
در دین اسالم كه محتواي معرفتي و شناختي دارد اساساً هیچ زمینهاي براي ظهور اندیشههاي
سكوالریستي وجود ندارد و به هیچ وجه نميتوان این اندیشه را با منطق اسالم و قرآن همسو دانست .در
نظر امام خمیني(ره) نیز ،این اندیشه ،در قرآن و سنت و یا در اسالم هیچگونه جایگاهي ندارد و ورود آن در
جهان اسالم نوعي بدعت محسوب ميشود كه تحت تأثیر عوامل گوناگون وارد جهان اسالم شده ،در
حاليكه پدیدهاي غیر اسالمي است و از نقشهها و حربههاي استكبار جهت پیش بردن مقاصد و اهداف
خود است (جمشیدي .)231 :1388 ،از اینرو از جمله دغدغههاي امام خمیني(ره) در صحنه بینالملل
كوشش استكبار جهت جداسازي دین از سیاست و نهادینه كردن آن در بین مسئوالن و مردم كشورهاي
اسالمي است« .این یك نقشه شیطاني بوده است كه  ...كه اسالم ،یك مسایل شخصي بین بنده و خدا
است و سیاست از اسالم جداست» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)388 :16
ب) تشخيص درد و ريشهيابي آسيبها و چالشهاي سياسي خارجي از نظر امام خميني(ره)
فاصله گرفتن از اسالم اصيل و خودباختگي در برابر غرب

از مهمترین علل انحراف و گرایش به خمودگي مكتب اسالم را ميتوان دورشدن تدریجي و آهسته جوامع
اسالمي از مفاهیم و آموزه هاي اصیل اسالمي دانست .دچار شدن مفاهیم ارزشمندي مانند عدالت و
شهادت و  ...به آفت تحریف و یا فراموشي ،بیشتر به دلیل خطرآفرین بودن این مفاهیم براي بازیگران
قدرت در عرصه جهاني ميباشد .از دیدگاه امام خمیني(ره) ،فاصله گرفتن مسلمانان از اسالم اصیل و
تعالیم عزتبخش آن ،افزون بر مشكالت گذشته ،روزهاي بسیار غمانگیزتر و نكبتباري براي جامعه
اسالمي در پي خواهد داشت:
«چنانكه كراراً اعالم خطر كرده ام اگر ملت اسالم بیدار نشوند  ...اگر اسالم واقعي كه ضامن سیادت و
استقالل ملل مسلمان و كشورهاي اسالمي ميباشد ،به دست عوامل و ایادي اجانب همینطور در زیر
پردهي استعماري پوشیده بماند ،روزهاي سیاهتر و نكبتبارتري براي جامعهي اسالمي در پیش است»
(موسوي خمیني  ،1387 ،ج.)488 :2

در طول تاریخ نقطه آغاز آسیب مسلمانان ،اعتقاد نداشتن به این بوده است كه اسالم و تعالیم آن
نميتواند عامل رشد و عزت آنان باشد و همین امر موجب شده تا مكتبها و اندیشههاي دیگر در نظر
آنان با اهمیت جلوه كند .در دوران معاصر نیز نخبگان و اندیشمندان جوامع اسالمي برخي از پیشرفتهاي
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مادي فرهنگ و اندیشه غرب را مورد توجه قرار داده و براي آن ارزش و اصالت قائلاند ،بهطوريكه تنها
راه رشد و توسعه جوامع اسالمي را پذیرش آنها مي دانند .از اینرو حضرت امام منشأ بیشتر بدبختيهاي
مسلمانان ،بلكه همهي ملتها را خودباختگي در برابر غرب و وابستگي فكري به غرب ميدانند:
« كمال تأسف است كه كشور ما كه حقوق اسالمى و قضاى اسالمى و فرهنگ اسالمى دارد ،این
فرهنگ را ،این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است .همچو غرب در نظر یك قشرى از این
ملت جلوه كرده است كه گمان مىكنند غیر از غرب هیچ خبرى در هیچ جا نیست .و این وابستگى  ...به
خارج منشأ اكثر بدبختيهاى ملتهاست و ملت ماست» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)4 :12
وابستگي دولتهاي اسالمي

از جمله عواملي كه مشكالت بسیاري را براي مسلمانان به وجود آورده است ،وابستگي دولتهاي اسالمي
به ابرقدرتهاست .امام خمیني(ره) وابستگي دولتهاي اسالمي را یكي از ضعفها و مشكالت سیاست
بینالمللي كشورهاي اسالمي ميداند كه باعث شده تا این دولتها به جاي خدمت به منافع ملت خود در
خدمت ابرقدرتها باشند .ایشان این مسأله را فاجعه براي ملتهاي مسلمان ميدانند و ميفرمایند « :این
حكومتها هستند كه به واسطهي روابطشان با ابرقدرتها و سرسپردگيشان با ابرقدرتهاي چپ و راست
مشكالت را براي ما و همه مسلیمن ایجاد كردند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)83 :13
امام خمیني(ره) این دولتها را دلیل اصلي عقبماندگيهاي مسلمانان ميداند؛ زیرا معتقد است براي
حفظ جایگاه خودشان تالش ميكنند تا برنامهي شوم ابرقدرتها را در ممالك اسالمي به اجرا درآورند.
«مشكل دولتها و ملتها این است كه دولت ها باز خودشان را نشناختند و ملت خودشان را نشناختند.
اینها باز گمان مى كنند كه باید فرمانفرمایى كنند ،و ملت باید كوركورانه اطاعت .مادامى كه این مشكل
هست ...مشكلهاى اساسى ما -كه گرفتارى ماست به دست ابرقدرتها -حل نخواهد شد .و مادامى كه
دولتها باز تكالیف خودشان را ندانند [خطرِ این] مشكل را مىدانند؛ مىدانند كه این اختالفاتى كه بین
خودشان هست ،موجب گرفتاريها و نابسامانيهاى ممالكشان هست؛ لكن به واسطه بعض از مسائل ،یا
اغراض یا خیانت بعضي از جناحها ،این مشكل را حل نمىكنند .تا كِى ...مىخواهیم جدا باشیم از ملت؟»
(موسوي خمیني ،1387 ،ج.)415 :10
تفرقه و اختالف ميان مسلمانان

اختالفات میان مسلمانان از سه عامل سرچشمه ميگیرد :اول ،ایجاد تفرقه و اختالف توسط ابرقدرتها؛
دوم ،فقدان و یا كم بودن آگاهي مسلمانان از برنامهها و اهداف آنان؛ سوم ،اختالف و تفرقه میان سران
كشورهاي اسالمي .هرچند درون جوامع اسالمي تفاوتهایي همچون عرب و عجم ،شیعه و سني وجود
دارد ،اما سوء استفاده دشمنان از این مسائل طبیعي باعث تبدیل شدن آنها به بحراني بزرگ ميشود.
اختالف ميان آحاد مسلمانان

یكي از بزرگترین نگراني هاي رهبر انقالب اسالمي ،كه مكرر و در دفعات مختلف ،همواره از آن اظهار
ناراحتي و خطر نمودهاند ،مسألهي تفرقه و اختالف بین مسلمانان است.
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امام خمیني(ره) ،تفرقه را عامل بسیار مهمي در دچارشدن مسلمانان به گرفتاريها و بدبختيها ميداند
و از آن با عنوان «اساس همه بدبختيها وگرفتاريها» یاد ميكند .از دیدگاه امام خمیني(ره) ایجاد تفرقه،
سیاست استعمار است .امروزه طبق نظر بسیاري از اندیشمندان اسالمي اساسيترین مشكل و منشأ
بسیاري از بحرانهاي مسلمین جهان اختالف و تفرقه است« .مسلمین قریب یك میلیارد جمعیت دارند و
مع األسف به واسطه تفرقه اى كه بین آنها واقع است و به واسطه عدم رشدى كه در حكومتهاست
نتوانستند آن قدرتى را كه اسالم براى آنها پیشبینى مىكند به دست بیاورند» (موسوي خمیني،1387 ،
ج.)118 : 7
دشمنان اسالم با صرف هزینههاي میلیاردي و با استفاده از تبلیغات براي اشاعه تفرقه و اختالف بین
مسلمانان اقدام ميكنند و با تالش عمدهي بوقهاي تبلیغاتي خود و دادن ایدههاي بومي در سراسر جهان
سعي در فریب مسلمانان دارند .حضرت امام خمیني همه این اقدامات را دروغپردازي و شایعهسازي
ميدانند و درباره حیلهگري و روشهاي سلطه قدرتهاي بزرگ عقیده دارند« :قدرتهاى بزرگ دارند با
حیله گرىهایى كه دارند و با تبلیغاتى كه دارند و با كسانى كه وابسته به آنهاست ،در داخل كشورهاى
اسالمى بر همه چیز اسالم سلطه پیدا مىكنند»(موسوي خمیني،1387 ،ج .)36 :16
تفرقه و اختالف ميان شيعه و سني

از دیدگاه امام خمیني(ره) اختالف و تفرقه انداختن بین مسلمانان از سیاستهاي استكبار است كه
باید با آن مقابله و مبارزه كرد .دامن زدن به این اختالفات ،تنها در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد دشمنان
اسالم است .كساني كه در پي ایجاد این اختالفات هستند ميكوشند تا از تأثیر و بازتاب انقالب اسالمي و
اثرگذاري اسالم بر سایر مناطق و باألخص گسترش تفكر شیعه در بین مناطق سني نشین جلوگیري كنند.
امام خمیني(ره) در موارد بسیاري اختالف بین شیعه و سني را سبب ضعف مسلمانان و تسلط اجانب به آنها
مطرح ميكند:
«این دو برادر شیعه و سنى به واسطه دست هایى كه در كار بوده است ،چه از روى تقصیر یا قصور،
نتوانستهاند اتحادى را كه مس لمین باید در مقابل كفار و مشركین داشته باشند ،ایجاد نمایند .اآلن هم
نمى گذارند؛ زیرا در اطراف پاكستان و هند و بنگالدش و دیگر نقاط مناقشه زیاد است و این امر موجب
ضعف مسلمین و قوّت سلطه گران گردیده است» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)488 :16
اختالف ميان سران كشورهاي اسالمي

عدم همبستگي بین سران دولتهاي اسالمي سبب شده است ابرقدرتها بر كیان اسالمي تسلط یابند و
سران كشورهاي اسالمي نیز با خواري و ذلت در برابر آنها ،تن به اطاعت از آنها دهند.
« اگر سران كشورهاى اسالمى از اختالفات داخلى دست بردارند ...این گونه اسیر و ذلیل استعمار
نمىشوند .این اختالفات سران كشورهاى اسالمى است كه مشكل فلسطین را به وجود آورده نمىگذارد حل
شود .اگر هفتصد میلیون مُسْلم ...با هم  ...در صف واحد قرار مىگرفتند ،براى دولتهاى بزرگ استعمار
ممكن نبود كه در ممالك آنها رخنه كنند تا چه رسد به مشتى یهود كه از عُمال استعمارند» (موسوي
خمیني ،1387 ،ج.)323 :2
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امام خمیني(ره) در خطاب به سران دول اسالمي ،به آنان هشدار ميدهد كه از اختالف دست بردارند؛
زیرا این امرسبب ميشود ممالك اسالمي زیر سلطه و تاخت و تاز ابرقدرتها قرار گیرند .ایشان مشكل
اساسي مسلمانان را اختالف بین خود سران دول اسالمي ميدانند و مشكل دیگر را نداشتن حمایت
مردمي این دولتها.
«همه مىدانند كه آنچه به ما مىرسد و رسیده است از دو مشكل است :یكى مشكل بین خود
دولتهاست ...كه منشأ همه گرفتاريهاى مسلمین این اختالفات است  ...و مشكل دوم؛ مشكل دولتها با
ملتهاست كه دولتها با ملتها طورى رفتار كردند كه ملتها پشتیبان آنها نیستند» (موسوي خمیني،
 ،1387ج .)547-546 :9
تفرقه افكني ميان كشورهاي اسالمي

ایجاد تفرقه و دشمني و دامن زدن به اختالفات از شیوههاي معمول قدرتهاي سلطهگر است .همه
اختالفهاي كشورهاي اسالمي ،از نقشههاي استعمار سرچشمه ميگیرد« :این طور نیست كه این ممالك
اسالمى كه با هم اختالفات دارند و اختالفات سرسختانه با هم دارند و گاهى هم به جنگ هم برمىخیزند،
این مِنْ بابِ اتفاق شده باشد؛ خیر ،این نقشههاى آن ابرقدرتهاست كه اینها را وادار مىكند كه به هم
بپرند و اجتماع نداشته باشند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج.)233 :4
ج) بازسازي جامعهي آرماني جهاني از نظر امام خميني(ره)
تشكيل امت واحده

در منظومه فكري امام(ره) ،تشكیل امت واحده جهاني و جهانگیر شدن حاكمیت اسالم ،راهكاري است
كه بر اساس آن ميتوان صلح و امنیت جهاني را به صورت دائم بر قرار ساخت.
بحث از همكاري ،تعاون ،روابط مسالمت آمیز ،وحدت ،همگرایي و دستیابي به صلح عادالنه در قاموس
اسالمي گسترده است .در عین حال به صورت خالصه ميتوان گفت ،طرح اسالم براي نظام بینالملل،
رسیدن به امت واحده جهاني است .این طرح با فدراسیون جهاني یا جامعه مدني جهاني تفاوت دارد ،زیرا
بر محور وحدت عقیده استوار است (انبیا ،آیه  .)92امت از ریشه «ام» گرفته شده و به معناي قصد است و
به جماعتي اطالق ميشود كه افراد آن داراي یك مقصد و هدف باشند و این مقصد واحد رابطه واحدي
میان افراد باشد.
با نگاهي اجمالي به هدف از خلقت انسان و بعثت انبیا و ارسال پیامبران الهي و امامان(ع) مشخص
ميشود كه انسان جهت پرستش خداي یگانه خلق شده و رسوالن الهي جهت نجات بشر از ظلمت و
مسیر باطل فرستاده شدهاند و این امر ،خاص یك سرزمین یا قوم خاص نیست .بر این اساس ،اقامه دین
خدا ،دعوت به همزیستي مسالمتآمیز ،رفع ظلم و ستم ،گسترش ارزشهاي الهي انساني و برقراري قسط
و عدل از اهداف اسالم در چارچوب امت واحده جهاني است (ستوده.)207 :1382 ،
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اسالم خواهان وحدت امت اسالمي و اتحاد جمیع مسلمین جهان است و تمركز و وحدت رهبري و
زمامدار ي جامعه اسالمي نمادي از وحدت امت است .اسالم نه تنها فقط براي جامعه اسالمي بلكه براي
جامعه جهاني ،حكومت واحدي ميخواهد (مصباح یزدي.)280 :1383 ،
امام خمیني(ره) معتقد بودند كه اسالم ،اصل را بر صلح طلبي قرار داده است ،اما این مهم در صورت
نفي خود خواهي و سركشيهاي نفساني و تحقق محیط امن ،پایدار ميماند .لذا در صورتيكه منشأ نزاعها
و اختالفات یعني خودگرایي به خداگرایي جهت یابد ،بشریت روي صلح و آرامش و ثبات را در جهان
خواهد دید (دهشیري.)306 :1379 ،
در نظر امام خمیني(ره) از یك سو پیامبر اسالم(ص) ،آخرین برنامه الهي را براي تمام افراد بشر در
همه زمانها و مكان ها به كل جامعه بشري عرضه كرده است و از سوي دیگر ،امام زمان(عج) منجي و
مصلح موعود براي یكپارچه كردن كل انسانها در زیر لواي اسالم است .بنابراین ،از منظر دیني و مذهبي،
سیاست فرامرزي (تشكیل امت واحده جهاني) امام(ره) ،بالضروره داراي این آرمان نهایي است كه در كوتاه
مدت تمام جهان اسالم و در دراز مدت تمام جهان ،اعم از مسلمان و غیرمسلمان ،زیر لواي اسالم
(حكومت اسالمي) در آیند (امین.)312 :1378 ،
صلح جهاني

صلح جهاني به معناي برقراري و اجراي عدالت است .استقرار عدالت در جهان نیازمند گسترش ارزشهاا و
اخالقیات و نیز مجریاني براي اجراي عدالت است .هدف نهایي و اصالي انبیااء الهاي برقاراري عادالت و
گرفتن حق ستمدیدگان بوده است .آنها به عنوان مجریان برقراري و استقرار عدالت و صالح قیاام كارده و
تااالش بساایاري انجااام دادهانااد امااا در ایاان راه ب اا مشااكالت و مااوانعي ماننااد حكومااتهاااي ظااالم و
خودخواهيهاي بشر و فقدان ارزشها و اخالقیات روبرو بودهاند .امام خمیني(ره) در بیانات خود دلیل اصلي
و ریشه همهي ستمها و بيعدالتيها را خودخواهي بشر مي دانند .ایشان عقیده دارند انبیاء الهي هدایتگار
بشر به سوي اخالق و ارزشهاي انساني هستند تا به این وسیله بشر خودخواهي خود را كنار گذاشته و باه
سوي برقراري عدل و صلح جهاني قدم بردارد.
«حقیقتاً رأس همه خطاها ،خطیئتها همین خودخواهىهاست و تا این خودخواهىها در بشر هست ،این
جنگها و این فسادها و این ظلمها و ستمگريهاهست .و انبیا اینكه دنبال این بودند كه یك حكومت
عدلى در دنیا متحقق كنند ،براى این است كه؛ حكومت عدل اگر باشد ،حكومتى باشد با انگیزه الهى ،با
انگیزه اخالق و ارزش هاى معنوى انسانى ،یك همچو حكومتى اگر تحقق پیدا بكند ،جامعه را مهار مىكند
و تا حد زیادى اصالح مىكند .و اگر حكومتها به دست جباران باشد ...بشریت رو به انحطاط است
»(موسوي خمیني ،1387 ،ج .)162 :16

از دیدگاه امام خمیني(ره) بر پایي صلح واقعي در جهان ،در صورت وجود زورگویان و سلطهگران
امكانپذیر نخواهد بود؛ چراكه در اندیشه و فكر آنها عنصري به نام عدالت وجود ندارد و اگر هم وجود
داشته باشد معناي واقعي آن را به خوبي نفهمیدهاند و همواره به دنبال سیاستهاي سرمایهداري خود
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بودهاند .همهي صلحهایي كه تا به حال از طرف قدرتهاي بزرگ و استعمارگر شكل گرفته است بیشتر در
جهت تأمین منافع آنها و نیز از بین بردن و نابودي حقوق مظلومان بوده است و توجهي به عدالت و اخالق
نشده است .از اینرو امام خمیني(ره) معتقدند صلح واقعي وقتي ارزش دارد كه در آن عدالت برقرار شود و
حقوق انسانها در آن رعایت شود (صالحي .)115-114 :1388 ،در دیدگاه امام صلح واقعي جهاني با
ظهور حضرت مهدي(عج) بر پا خواهد شد و عدالت واقعي استقرار ميیابد.
«چون حضرت صاحب -سالم اللَّه علیه -این معنا را اجرا خواهد كرد و در تمام عالم زمین را پر از عدل
و داد خواهد كرد به همه مراتب عدالت ،به همه مراتب دادخواهي .وقتى كه ایشان ظهور كنند تمام بشر را
از انحطاط بیرون مىآورد ،تمام كجيها را راست مىكند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج ،12ص.)482 -481 :
عدالت جهاني

عدالت از جمله مفاهیم اساسي و مهمي است كه از ابتداي خلقت بشر همراه او بوده و دغدغهي اصلي او را
تشكیل داده است .انسان همواره خواهان عدالت بوده و ارزش فراواني براي آن قائل است؛ چراكه
سرنوشت ملتها و دولتها با عدالت رابطه و پیوند خورده و همه مكاتب و اندیشهها نیز به آن پرداختهاند.
این مفهوم از مفاهیم بسیار پركاربرد در اندیشه امام خمیني(ره) بوده است ،تا آنجا كه ميتوان آن را واژه
كلیدي ادبیات دیني و اجتماعي امام خمیني(ره) دانست.
در نگاه امام خمیني(ره) الزمه استقرار صلح جهاني پایدار ،استقرار و بر پایي عدالت جهاني است و از آن
جا كه كشورها و قدرتهاي بزرگ و غربي حاضر نیستند از منافع خود براي استقرار عدالت بگذرند،
بنابراین براي حصول به عدالت و صلح جهاني باید با آنها به مقابله پرداخت و آنها را نابود كرد.
« عموم مستضعفین باید به هم بپیوندند و ریشه فساد را از كشورهاى خود قطع كنند .سالمت و صلح
جهان بسته به انقراض مستكبرین است؛ و تا این سلطه طلبان بىفرهنگ در زمین هستند ،مستضعفین به
ارث خود كه خداى تعالى به آنها عنایت فرموده است نمىرسند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج.)144 :12
نظام جهاني بر پايه بازگشت به دين و حاكميت خداوند

در اندیشه امام خمیني(ره) حاكمیت و قدرت مخصوص خداست و قانون الهي بر نظام بینالملل مطلوب
مورد نظر ایشان نیز حاكم است .از ویژگيهاي این نظام مطلوب ميتوان به حق محوري و عادالنه بودن
آن اشاره نمود كه بر اساس آن مسلمان و غیرمسلمان در آن جاي دارند و همگي باید به حكم و قانون
الهي پايبند باشند« ..ما قانون الهي داریم و نیازمند قانون ظلمه و دولتهاي دستنشانده نیستیم»
(موسوي خمیني ،ج .)160 :1در این نظام مشاركت عدالتطلبان و محرومین چه مسلمان و چه غیر
مسلمان براي در امان ماندن از ظلم و ستم مستكبران است.
امام خمیني(ره) اهیمت خاصي به حاكمیت قانون الهي قائلاند و ميفرمایند[« :باید] گفت به دنیا كه ما
یك همچو كاالى بزرگى داریم ،یك همچو قوانین مترقى داریم؛ محتاج نیستیم به اینكه در قوانین به
كسى دیگر مراجعه كنیم؛ در هر بابى از ابوابْ قانون داریم» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)36 :2
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بيتردید در این نظام تكیهگاه اصلي قانون الهي اسالم خواهد بود .امام خمیني(ره) بر این امر تاجایي
توجه نشان مي دهند كه مراجعه و استفاده از قوانین غربي را غیرمجاز دانسته و آنها را منع ميكنند و
ميفرمایند« :ما قانون الهي داریم .آنهایي كه فرم غربي را بر فرم الهي ترجیح ميدهند ،اینها از اسالم
اطالع ندارند(موسوي خمیني ،ج  .)274 :6این نظام مطلوب جهاني عالوه بر موارد ذكر شده ویژگيهایي
دارد كه برخي از آنها مانند نفي دیكتاتوري در عرصه بینالملل ،برابري در برابر قانون و دوستي و تفاهم
میان ملتها و  ...ميتوان اشاره كرد.
راه درمان براي آسيبها و چالشهاي سياسي خارجي از نظر امام خميني(ره)
نفي سلطهگري و سلطهپذيري

یكي از اصول اساسي و اهداف مهم در دین اسالم حفظ برتري و جایگاه مسلمانان و حكومت اسالمي
است .برتري یافتن و سلطه دشمنان بر مملكت اسالمي و مسلمانان در هر زمینهاي ممكن و پذیرفتني
نیست .هر گونه داد و ستد و مبادله و رابطهاي كه باعث افزایش نفوذ دشمنان و بیگانگان در جامعهي
اسالمي گردد ناصحیح و ممنوع است .اندیشمندان اسالمي براي حفظ و مجد مسلمانان قاعده نفي سبیل
را بر اساس آیات و روایات بهوجود آوردهاند .بر اساس این قاعده راه هر نوع سلطه و گسترش هر نوع نفوذ
بر جوامع اسالمي در همهي زمینهها باید مسدود شود.
امام خمیني(ره) قاعده نفي سبیل را كه بر اساس آن حق كافران بر مسلمانان نفي شده را یكي از
اصول مهم قلمداد ميكنند .این قاعده برگرفته از این آیه است« :لن يجعل هللا الكافرين علي املؤمنين
سبيال :خداوند براي كافران راه سلطه و نفوذ بر مسلمانان قرار نداده است» ( نساء(.)141 :)4
بنابراین قاعده ،خداوند در قوانین و شریعت اسالمي هیچگونه راه نفوذ و چیرگي كفار بر مسلمانان را
نپذیرفته و در هیچ زمینهاي شرعاً جایز نیست كه كفار بر مسلمین غلبه كنند.
این اصل را ميتوان بهعنوان اساس و پایهي روابط خارجي حكومت و دولت اسالمي دانست .تنظیم
روابط در سیاست خارجي اسالم با كفار و قدرتهاي بزرگ سلطهگر باید طوري باشد كه غیرمسلمانان و
كفار بر مسلمانان برتري و سلطه نداشته باشند .در واقع این اصل باعث جلوگیري و مسدود شدن برتري
كفار در همه حوزهها و ابعاد گوناگون بر مسلمانان خواهد شد.
امام خمیني(ره) از سوي دیگر هرگونه سلطهگري را از سوي دولت اسالمي شایسته نميدانند و بر
احترام متقابل تأكید ميكنند و ميفرمایند« :ما منطقمان ،منطق اسالم ،این است كه سلطه نباید از غیر بر
شما باشد .نباید شما تحت سلطه غیر بروید .ما هم مىخواهیم نرویم زیر سلطه» (موسوي خمیني،1387 ،
ج .)91 :4
نفي استكبار و روابط با امريكا و اسرائيل

بر اساس این اصل اگر ستمي در ممالك اسالمي و حتي غیر اسالمي صورت بگیرد وظیفه هر مسلماني
است كه بر ضد استكبار برخیزد و قیام كند .بنابراین در هر جامعهاي الزم است كه این اصل وجود داشته
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باشد .امام خمیني(ره) براي این اصل محدودیت مكاني قائل نیست و آن را در هر كجا كه ظلم جاري
باشد الزم ميداند و ميفرمایند « :براى من مكان مطرح نیست .آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است.
هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)301 :5در واقع ایشان
نهضت اسالمي خود را بر نفي نظام سلطهي جهاني استوار ساخته است.
عدم ارتباط با اسرائيل

امام خمیني(ره) در دوران حكومت پهلوي ،مخالف هرگونه رابطه شاه با رژیم صهیونیستي بودند و بعد از
پیروزي انقالب این مخالفت وارد مرحله جدیدي شده و موضعگیري ایشان علیه این رژیم سختتر شد.
امام خمیني(ره) در تمام برنامههاي سیاسي خویش بر خطر صهیونیزم و رابطه با آن اشاره ميكنند و براي
مقابله با آن تأكید ميكنند كه باید همه جهان اسالم با هم متحد شده و مخالفت خود را با موجودیت آن
اعالم كنند .ایشان عقیده دارند كه داشتن رابطه با اسرائیل و عادي سازي روابط عالوه بر تأیید این رژیم
موجب پذیرش دستورها و خواستههاي امریكا و غرب خواهد شد .بنابراین همواره امام خمیني(ره) در
بیانات و سخنانش راه دفع اسرائیل را قیام همگاني و مقاومت عنوان كرده است (سایت حوزه.)63 :1386 ،
رژیم صهیونیستي نه تنها دشمن ملت فلسطین ،بلكه دشمن دنیاي اسالم است .از این رو ،هرگونه
اقدامي در زمینه برق راري روابط یا عادي سازي روابط با این رژیم جنایت كار ،نه تنها به مردم ستم دیده
فلسطین كمك نميكند ،بلكه در راستاي پذیرش خواستهها و دستورهاي امریكا به شمار ميآید.
بر این اساس است كه ميبینیم حضرت امام خمیني(ره) در مورد هرگونه رابطه دیپلماتیك ایران با
اسرائیل فرمود« :اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطهاي بین ایران و یك مشت غاصب وجود ندارد»
(موسوي خمیني ،1387 ،ج .)304 :5
امام خمیني(ره) عالوه بر اقدامات ملتهاي اسالمي علیه اسرائیل ،راهها و روشهاي مختلفي براي
دولتهاي اسالمي در جهت از بین بردن رژیم صهیونیستي بیان ميكنند .ایشان عقیده دارند كه
دولتهاي اسالمي ميتوانند با ابزارهایي چون تحریم اقتصادي براي به حاشیه راندن اسرائیل در عرصه
بینالملل و تضعیف این رژیم در بعد اقتصادي استفاده نمایند (سایت حوزه .)63 :1386 ،از اینرو در
پیامهاي خود ،اینگونه تحریم رژیم را گوشزد ميكند« :این جانب كرارا خطر دولت اسرائیل و عُمّال آن
را به ملت گوشزد كردم كه باید مقاومت منفي كنند و از معامالت با آنها احتزاز جویند» و در جاي دیگر
چنین ميفرماید « :بر همه حرام است كه اموال مسلمین را ،آن اموالي كه مال یك ملت است به باد بدهد
و به دشمنهاي اسالم مثل اسرائیل بفروشد» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)195 :5
و در جایي دیگر در خرداد  44درباره تحریم همه جانبه اسرائیل ،پیامي بدین مضمون منتشر كرد:
« كمك به اسرائیل ،چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه نفت ،حرام و مخالفت با اسالم است .رابطه با
اسرائیل و عُمّال آن ،چه رابطه تجاري و چه رابطه سیاسي حرام و مخالف اسالم است .باید مسلمین از
استعمال امتعه اسرائیل خودداري كنند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)139: 2
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رابطه با امريكا به صورت مشروط

مجموعه اقداماتي كه امریكا قبل از انقالب و بعد از پیروزي انقالب براي مقابله با ایران انجام داده است،
ذهنیت تاریخي -رواني ایرانیان را نسبت به سیاستهاي مداخلهجویانه خود بسیار حساس كرده و باعث
عدم اعتماد به امریكا و مقابله با سیاستهاي آن كشور شده است (باقي.)32-31 :1376 ،
رهبران جمهوري اسالمي ایران همواره امریكا را دشمن اصلي و قسم خورده یاد كرده و ملت را به
مقابله با سیاستهاي آن فرا خواندهاند .در واقع امریكاستیزي به عنوان یك گفتمان مسلط بر دولت و ملت
ایران بعد از استقرار نظام جمهوري اسالمي بوده است.
امام خمیني(ره) نیز بهعنوان رهبر انقالب همواره توطئههاي آمریكا را رصد و براي مقابله با آن به
مسئوالن هشدار ميدادند و بر خالف ادعاي برخيها كه ميگویند امام با نظر آنها براي مذاكره با آمریكا
مخالفت نميكردند ،اظهارات منتشره و مستند بيشماري از نظرات و بیانات امام راحل ،از حساسیت
بنیانگذار كبیر انقالب اسالمي نسبت به هرگونه برقراري رابطه با آمریكا داللت دارد:
«آمریكا ميخواهد ما نوكرش باشیم ....و ما جیره خوار و حافظ منافع آنها ،نه یك ایران با هویت ایراني-
اسالمي ،بلكه ایراني كه شناسنامهاش را آمریكا و شوروي صادر كند؛ ایراني كه ارابه سیاست آمریكا و
شوروي را بكشد و امروز همه مصیبت و عزاي آمریكا و شوروي شرق و غرب در این است كه نه تنها ملت
ایران از تحت الحمایگي آنان خارج شده است كه دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت ميكند»
(موسوي خمیني ،1387 ،ج .)91: 21

حضرت امام خمیني(ره) هیچگاه موافق عدم برقراري رابطه با كشورهاي غربي و امریكا نبوده و عقیده
داشتند كه نسبت به هیچ كشور غربي و امریكا نظر سوئي نداریم و خواستار رابطه صمیمي با آنها در
چارچوب روابط صحیح دیپلماتیك و احترام متقابل بودند .اما امام خمیني(ره) در نهایت رابطه با امریكا را
مشروط دانسته و ميفرمایند« :با آمریكا روابط ایجاد نخواهیم كرد ،مگر این كه آدم بشود و از ظلم كردن
دست بردارد( » ...موسوي خمیني ،1387 ،ج.)95 :19
قيام براي استقالل و احياي اسالم

استكبارو دستنشانده هاي آنها در كشورهاي اسالمي تالش بسیاري براي از بین بردن اسالم و هویت آن
انجام دادهاند و مسلمین جهان باید براي زنده كردن دوباره اسالم ،بر علیه حكومتهاي ستمگر و نیز
حكومتهاي سرسپرده منطقه بهپا خیزند و قیامي خالص در راه احیاي دوباره اسالم انجام دهند.
چون برقرارى نظام سیاسى غیراسالمى به معناى بىاجرا ماندن نظام سیاسى اسالم است .ما چاره
نداریم جز اینكه دستگاههاى حكومتى فاسد و فاسدكننده را از بین ببریم و هیأتهاى حاكمه خائن و فاسد
و ظالم و جائر را سرنگون كنیم .این وظیفهاى است كه همه مسلمانان در یكایك كشورهاى اسالمى باید
انجام بدهند و انقالب سیاسى اسالمى را به پیروزى برسانند (والیت فقیه.)36-35 :1388 ،
بيعرضگي و ناالیق بودن حكام كشورهاي مسلمان و ضعف آنان باعث شده كه غارتگران و
مستكبرین از آنان براي نابودي اسالم و احكام آن بهره ببرند .آنها به این باور رسیدهاند كه از جانب این

چالشهاي سیاسي خارجي261 ............................................................................................................................... ................................................... ...

حكام به دلیل ناتوانیشان هیچ حركتي بر ضد استكبار صورت نخواهد گرفت و حتي اگر تهدید یا قیامي هم
از سوي مردم شكل بگیرد از وي این سران سرسپرده پاسخ داده ميشود ،زیرا موج قیام مردم دامنگیر
منافع خود آنها خواهد شد .امام خمیني(ره) بر این اساس عقیده دارند باید قیام را علیه حكومتهاي فاسد و
دست نشانده انجام داد تا آنها نابود و سرنگون گردند.
«خداى تبارك و تعالى ما را مكلف كرده كه با این طور اشخاص ،با این طور ظَلَمه ،با اینهایى كه اساس
اسالم را دارند متزلزل مىكنند و همه مصالح مسلمین را دارند به باد مىدهند ،ما مكلفیم كه با اینها معارضه
و مبارزه بكنیم .اگر یك وقتى هم دستمان برسد ،دست به تفنگ مىبریم و معارضه مىكنیم .خودمان
تفنگ به دوشمان مىزنیم و معارضه با آنها مىكنیم» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)21 :5

اما اگر قیام مسلمانان خالصانه و براي رضایت خداوند باشد و بین آنها اتحاد ایجاد گردد ،این
تالشهاي غرب و حكومتهاي فاسد به نتیجه نخواهد رسید .و اگر قیامي براي رضاي خدا نباشد پیروزي
غرب و شكست مسلمانان را درپي خواهد داشت .استقالل ناب وقتي حاصل ميشود كه قیامي ناب و
اصیل در جهان اسالم صورت گیرد؛ چرا كه این قیام خالصانه و در راه رضاي خدا بوده است .از همین
منظر است كه امام ،تنها راه درمان مشكالت و مسائل جوامع اسالمي را ،احیاي «اسالم ناب» ميدانند.
سياست نه شرقي نه غربي

سلطه و نفوذ بیگانگان در ایران ،انقالب اسالمي را دچار مشكالت و موانع بسیاري كرده بود .بعد از
پیروزي انقالب اسالمي شعارهاي مطرح شده باعث خروج ملت ایران از انزوا و روي آوردن آنها به مبارزه
با سلطه بیگانگان شد .ی كي از این شعارها تأكید بر سیاست نه شرقي و نه غربي بود .این سیاست
مخصوص كشورهایي است كه بر خالف قانون جمهوري اسالمي مبني بر استقالل كشور قصد تهاجم و
نفوذ به ایران را دارند .امام خمیني(ره) در تحلیل این شعار ،روابطي را كه منجر به سلطه گردد را نفي
ميكند .در حقیقت در اندیشه امام خمیني(ره) این شعار در راستاي مبارزه با تمامي ابعاد مختلف سیاسي،
اجتماعي و اقتصادي و  ...قرار دارد.
نفي وابستگي به كشورهاي غربي و قدرتهاي استعمارگر و نفي نظام موجود در چارچوب این سیاست
قرار دارد .انقالب اسالمي ایران براي ادامه حیات خود باید از این اصل پیروي كند تا موضوعیت خود را
حفظ نماید .امام خمیني(ره) اجراي این سیاست را در همه زمینهها براي مردم و مسئولین الزم ميدانند و
از آنها مي خواهند كه اگر در نهاد و وزارتخانهاي افرادي هم سو با غرب وجود داشت با آنها برخورد شود تا
انقالب اسالمي و كشور از تباهي مصون بماند.
سیاست «نه شرقى و نه غربى» را در تمام زمینههاى داخلى و روابط خارجى حفظ كنید و كسى را كه
خداى نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد هدایت كنید و اگر نپذیرفت ،او را منزوى نمایید .و اگر
در وزارتخانهها و نهادهاى دیگر كشور چنین گرا یشى باشد كه مخالف مسیر اسالم و ملت است اول
هدایت و در صورت تخلف ،استیضاح نمایید كه وجود چنین عناصر توطئهگر در رأس امور یا در قطبهاى
حساس ،موجب تباهى كشور خواهد شد (موسوي خمیني ،1387 ،ج.)364 :12
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امام خمیني(ره) راه درمان و رهایي از وابستگي را استقامت بر این اصل ميدانند و عقیده دارند« :دوام
و قوام جمهوري اسالمي بر اساس سیاست نه شرقي و نه غربي استوار است و عدول از این سیاست،
خیانت به اسالم و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقالل كشور و ملت ایران خواهد بود»
(موسوي خمیني ،1387 ،ج.)155 :21
حفظ استقالل ملي

یكي از مباني اندیشه سیاسي حضرت امام تأكید بر ضرورت حفظ نظام است كه این موضوع از منظر
سیاست خارجي همان تأكید بر استقالل ملي است چرا كه با حفظ استقالل است كه تمامیت ارضي و
حاكمیت ملي یك كشور از آسیبهاي احتمالي مصون ميماند.
امام خمیني(ره) استقالل ملي را یكي از بنیادهاي اسالم ميداند و ميگوید« :بنیاد دیگر اسالم ،اصل
استقالل ملي است .قوانین اسالم تصریح دارند كه هیچ ملتي و هیچ شخصي حق وداخله در امور كشور ما
را ندارد» (موسوي خمیني ،1387 ،ج ،)243 : 4وي ارزش حیات را به آزادي و استقالل ميدانست
(موسوي خمیني ،ج  )219: 6و از آن به حق اولیه بشر یاد ميكرد (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)130 : 3
امام خمیني(ره) سیاست دولت اسالمي را حفظ استقالل ،آزادي ملت و دولت و كشور ميدانست
(موسوي خمیني ،ج  )411 :4و با تأكید بیشتري در این باره ميگفت« :اصلى كه غیرقابل تغییر است این
است كه سیاست خارجى ما باید بر مبناى حفظ آزادى و استقالل كشور و نیز حفظ مصالح و منافع ملت
ایران باشد» (موسوي خمیني ،1387 ،ج.)414 :4
امام خمیني(ره) براي آگاه نمودن افكار عمومي ،درباره اصل استقالل به توضیح بیشتري ميپردازند:
«ما خواهان قطع روابط نیستیم .ما خواهان قطع وابستگيهاى ایران به دُوَل خارجى هستیم» (موسوي
خمیني ،1387 ،ج .)467: 5
پيروزي قطعي مسلمين با توسل به آگاهي و بيداري اسالمي

الزمه قیام و مقاومت ،داشتن آگاهي ،بیداري ،هوشیاري و خوف نداشتن و نترسي است .اگر ملتي این
مؤلفهها را نداشته باشد انقالب و نهضتش دچار مشكالت خواهد شد .بنابراین آگاهي داشتن و بیداري و
استمرار آن در همهي مردم و نیز در تمام زمانها ميتواند نجات بخش باشد .امام خمیني(ره) نیز در این
زمینه بیداري و اراده و آگاهي را زمینه قیام ميدانند و عقیده دارند اگر ملتي بیدار نشود و نسبت به
برنامهها و اهداف زورگویان و قدرتمندان آگاهي كسب نكند نميتواند به قیام علیه ظالمان دست بزند و
پیروزي برسد« .اگر ما بیدار بشویم و نگذاریم اینهایى كه در خارج هستند ،آن برنامههایى كه دیكته شده
است و به آنها داده [شده] است پیاده بشود و اگر ...در مقابل آنها ایستادگى كنید .حق پیروز مىشود»
(موسوي خمیني ،1387 ،ج.)164 :13
بر این اساس امام خمیني(ره) به ملتها هشدار ميدهند كه اگر قیامهایشان با آگاهي و بیداري همراه
باشد قطعاً پیروز خواهند شد .امام خمیني(ره) بیداري و ایستادگي را مانعي بزرگ در برابر تحقق اهداف
ابرقدرتها ميدانند و در این باره ميفرمایند« :بیدار بشوید ،برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید كه اگر
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ایستادید ،اینها هیچكارى نمىتوانند بكنند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج )38 :16و در جاي دیگر نیز
ميفرمایند:
«مسألهاي است كه باید بشود .مسأله اینطور شده است كه دیگر مستضعفین در مقابل مستكبرین قیام
كردهاند ،بیدار شده اند ،بیداري اول قدم است ،اول قدم یقظه است ... .بیداري اول قدم است و كشورهاي
اسالمي ،ملتهاي مسلم ،ملتهاي مستضعف در سرتاسر جهان ،اینها بیدار شدهاند و سیاههاي آمریكایي
كتك این بیداري را ميخورند و ان شاء اهلل پیروز خواهند شد» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)140: 12
اصل گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله

امام خمیني(ره) بر اساس دیدگاه عقالیي شریعت و در چارچوب مسالمت و صلحجویي ،بر اهمیت برقراري
رابطه براساس احترام متقابل و عدم مداخله در مسائل داخلي كشورها تأكید ميكنند« :با احترام متقابل
نسبت به كشورهاى خارجى عمل مىشود .نه به كسى ظلم مىكنیم و نه زیر بار ظلم مىرویم» (موسوي
خمیني ،1387 ،ج .)244 : 4و در جایي دیگر ميفرمایند« :تمام كشورها اگر احترام ما را حفظ كنند ما هم
احترام متقابل را حفظ خواهیم كرد و اگر كشورها و دولتها بخواهند به ما تحمیلى بكنند از آنها قبول
نخواهیم كرد .نه ظلم به دیگران مىكنیم و نه زیر بار ظلم دیگران مىرویم» (موسوي خمیني،1387 ،
ج.)338 :4
حضرت امام رابطه نداشتن با كشورها را بر خالف عقل و شرع دانسته و ميگوید:
«عدم رابطه با كشورها بر خالف عقل و برخالف شرع است ،و ما باید همه با همه رابطه داشته باشیم،
منتها چند تا استثنا مىشود كه اآلن هم با آنها رابطه نداریم .اما اینكه با هیچ دولتى نباید رابطه داشته
باشیم ،هیچ عقل و هیچ انسانى آن را نمىپذیرد ،چون معنایش شكست خوردن و فنا و مدفون شدن است
تا آخر» (موسوي خمیني ،1387 ،ج.)93 :19

امام خمیني(ره) همواره بر لزوم توجه و رعایت احترام متقابل ،مراعات موازین اسالمي و همچنین
رعایت استقالل كشورها و دخالت نكردن در امور و شئون داخلي یكدیگر را به مسئولین وزارت خارجه
ایران توصیه ميكردند .در واقع امام رابطه مسالمتآمیز و تعامل با جهان را بر اساس احترام متقابل شرعاً و
عقالً امري صحیح دانسته و آن را متناسب با اصول كشورداري قلمداد ميكردند .ایشان عقیده داشتند:
«اسالم با همه كشورهایي كه در جهان هستند ميخواهد كه دوست باشد و دولت اسالمي با همه ملتها
و با همه دولتها ميخواهد كه تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد در صورتيكه آنها متقابالً احترام دولت
اسالمي را مراعات كنند» (موسوي خمیني ،1387 ،ج .)72 : 9
نمودار روابط بين اجزاي انديشه سياسي

چالشها و بحرانهاي سیاسي در اندیشهي امام با مفهوم اندیشهي سیاسي ارائه شده توسط اسپریگنز
شباهت بسیار زیادي دارد .بر این اساس ميتوان مدل مورد استفاده اسپریگنز براي تجزیه و تحلیل
اندیشههاي سیاسي را در افكار امام نیز بهكار گرفت .او با هدف ارائهي چهارچوبي پویا براي فهم
اندیشههاي سیاسي ،چهار جز اساسي را تفكیك ميكند كه در قسمت نخست مقاله بهطور كامل به آن
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پرداخته شد .در نمودار زیر مراحل یك ،دو و چهار در جاي خود ميآیند و مرحله سوم یا مرحلهي شناور
ظاهراً باید قبل از ارائه ي راه حل بیاید .ولي ممكن است قبل یا بعد از تشخیص علل یا حتي قبل از
مشاهدهي بي نظمي بیاید .اما در بیشتر موارد ،همانند این پژوهش به صورت دیالكتیكي با مشاهدهي
بينظمي و تشخیص علل آن ،مرحله به مرحله رشد ميكند.
حال با توجه به مطالبي كه در مورد چارچوب نظري اسپریگنز گفته شد یك پژوهش حقیقي بر اساس
این روش باید مشروط به داشتن نظریه سیاسي منسجم از سوي متفكر مورد بررسي ،در پاسخ به بحران
زمانه بودن آن نظریه ،ارتباط حقیقي داشتن با زمانه ،منطبق بر اصول زمینهگرایي بودن ،پرهیز از مطلق
گرایي و ...باشد كه همهي این موارد در اندیشهي سیاسي امام خمیني(ره) قابل مشاهده مي باشد .در این
مقاله چالشها و آسیبهاي سیاسي در اندیشهي امام خمیني(ره) در سطح خارجي در ذیل مراحل چهارگانه
نظریه بحران و مرحله به مرحله مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار ميگیرد كه كامالً با این نظریه
منطبق است.

نمودار  :1نمودار تلفيقي روابط بين اجزاي انديشه سياسي امام خميني و اسپريگنز
(حسیني 146 :1388 ،و محققساز)
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نتيجهگيري

در پاسخ به سؤال اصلي مقاله كه چالشهاي سیاسي خارجي فراروي انقالب اسالمي از نظر امام كدامند؟
نویسنده از نظریه بحران اسپریگنز كه داراي چهار مرحله ميباشد استفاده نموده است .مرحله اول مشاهده
بحران و بينظمي ،مرحله دوم تشخیص علل ،مرحله سوم بازسازي جامعه آرماني و مرحله آخر راه حل و
ارائه درمان درد .امام خمیني(ره) در مرحله اول ،بحرانها و مشكالت را اینگونه عنوان مينمایند :بحران
و مسأله فلسطین ،سرسپردگي حاكمان منطقه ،خطر به رسمیت شناختن اسرائیل و صهیونیزم ،استكبار
جهاني ،امریكا و سالحهاي كشتار جمعي ،سكوالریسم و جدایي دین از سیاست .این مشكالت و بحرانها
فجایع بسیاري بزرگي براي مسلمانان و جهان اسالم و انقالب اسالمي ایران به شمار ميرود كه ميتواند
آسیبهاي بسیاري درپي داشته باشد .امام خمیني(ره) در مرحله دوم به علتیابي بحرانها ميپردازند و
علل اصلي این مشكالت را دور شدن از اسالم اصیل و خودباختگي در برابر غرب ،وابستگي دولتهاي
اسالمي ،تفرقه و اختالف میان مسلمانان (شیعه و سني ،آحاد مسلمانان ،سران كشورهاي اسالمي)
ميدانند .در مرحله سوم امام خمیني(ره) جامعهي آرماني مورد نظر خود براي رهایي از این بحرانها را بر
پایه بازگشت به اسالم اصیل و حاكمیت قانون الهي ،تشكیل امت واحده با شاخصههایي همچون (صلح
جهاني و عدالت جهاني) ،و ایجاد یك نظام جهاني بر پایه حاكمیت الهي .در مرحله آخر امام خمیني(ره) به
ارائهي راه حل و درمان درد و بحرانها ميپردازند و مهمترین راهحلها را نفي سلطهگري و سلطهپذیري
(نفي استكبار و روابط با امریكا و اسرائیل و عدم رابطه با اسرائیل و رابطه مشروط با امریكا) ،قیام براي
استقالل و احیاي اسالم با تأكید بر سیاست نه شرقي و نه غربي و حفظ استقالل ملي ،بیداري اسالمي و
آگاهي مسلمانان و در آخر نیز اصل گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور یكدیگر
به عنوان راهحلهاي ایشان براي درمان بحرانها ارائه ميشود.
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