فصلنامه علمي -پژوهشي «پژوهشنامه انقالب اسالمي»
سال نهم :شمارة  ،03بهار 8031
صفحات18 -08 :
شناسه دیجیتال (10.22084/RJIR.2018.11054.2320 :)DOI

Pažuhešhnâme-ye Enghelâbe Eslâmi
A Quarterly Scientific – Research Journal
on Islamic Revolution
Vol 9, No 30, Spring 2019

واکاوی رابطه عدالت ،جهاد و مسئله صلح بینالملل در اندیشه و آراء
امام خمیني(ره)
فمحی*8

سارا
فاطمه آلیشا
طالب عبدی0
2

چکیده
امام خمینی(ره) ،نظام بی المل را یک ک منسجم میداند کاله ییالی از مهالمتالری ازالیای آن را کالارگیاران و
رهبران سیاسی تشیی می دهند که اگر غیر مهذب و وازد غرایی نفسانی باشند حاممن اصلی زنگ ،نالیا هالای
زهانی و بر هم زنندگان اصلی صلح بی المل هستند و اگر ای کارگیاران ،مهذب ،عاقال و دارای اندیشالههالای
انسانی باشند در نتیجه زهت نظام بی المل رو به کمال و صلح زهانی خواهد بود .بنابرای امام خمینی(ره) صلح
و زنگ در نظام بی المل را محصول نو کارگیاران حاکم بر آن میداند .از آنجایی که امالام ریشالهی منازعالات
موزود در روابط بی المل را عدم تهذیب نفس کارگیاران و قوای شهوانی و نفسانی آنها میداند به همی خالاطر
زهاد در اندیشهی سیاسی ایشان وازد یک دایرهی گسترده و بار اخمقی قوی میباشد؛ بهطوریکه از زهالاد بالا
نفس تا زهاد و مبارزه با دشم را در بر میگیرد .در پهنهی نااه امام خمینی(ره) اندیشالههالای امنیتالی در قالالب
زهاد و صلح ،نقش برزسته اما همسویی با سایر ابعاد فیالری ایشالان دارد .زهالاد مبتنالی بالر اندیشالههالای امالام
خمینی(ره) در دو سطح داخلی و خارزی برای مبارزه با استبداد و استیبار قاب تبیی است .در واقع در کنار تمش
امام برای رهایی بشر از کارگیاران مستبد داخلی ،دغدغهی دیار امام(ره) ،رهایی و آزادی همهی بشریت از یالو
ستم و نابرابریهایی است که ساختار نظام بی المل با درون مایهی قدرت طلبی ،بر آنهالا تحمیال کالرده اسالت.
مرکی ثق راهبردهای امام(ره) برای تغییر و رهایی از ای وضعیت ،دفا و تأمی صلح زهانی است .صاللح مالورد
نظر امام(ره) مبتنی بر عدالت است و ای مهم صرفاً در سایهی زهاد محقق میشود.
کلیدواژهها :امام خمینی(ره) ،عدالت ،زهاد ،صلح بی المل  ،روابط بی المل .
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مقدمه
اسمم بهعنوان میتبی که درون مایه ی آن عدالت است از بالدو ههالور تالاکنون باله دنبالال تغییالر وضالعیت
ناعادالنهی موزود حاکم بر زامعه بشری و پیاده کردن وضعیت مطلوب مورد نظر خود بوده است .در ناالاه
و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نیی نظام بی المل ماهیتی مبتنی بر بیعدالتی و تبعالی دارد و قالدرت و
سیاست در دست انسانهای سلطهگر و مستیبری قرار دارد که عاممن اصلی زنگ و به مخالاطره افتالادن
آرامش و صلح زهانی هستند .امام خمینی(ره) بر اساس آموزههای دی اسمم به دنبال برقراری یک نظالام
زهانی مطلوب است که بر اساس نفی سلطهگری و سلطهپذیری و مبتنی بر اناارهی مهالم عالدالت شالی
میگیرد .طبعاً در اندیشهی امام ،مسلمانان میتوانند پایهی اصلی و اولیهی ای ساختار نوی زهانی باشند.
از نظر امام خمینی(ره) ،مسلمانان به خاطر برخورداری از زمعیت باال ،مخازن ،دریاها ،صحراهای وسیع،
اراضی گسترده و مهمتر از همه ،قدرت گفتمانسازی مبتنی بر ارزشهای اسممی ،بسیار غنالی و قدرتمنالد
هستند و اگر با ییدیار متحد شوند ،میتوانند به بیرگتری قدرت زهالان تبالدی شالوند (داسالتانی بیرکالی،
 .)1 :8011دغدغهی دیار امام(ره) ،رهایی و آزادی همهی بشریت از یو ستم و نابرابریهالایی اسالت کاله
ساختار نظام بی المل با درون مایهی قدرت طلبی ،بر آنها تحمیال کالرده اسالت .هسالتهی مرکالیی تفیالر
امام(ره) در ای ارتباط ،مقابله با ای وضعیت نابرابر است .مرکالی ثقال راهبردهالای امالام(ره) بالرای تغییالر و
رهایی از ای وضعیت ،دفا و تأمی صلح زهانی است .صلح مورد نظر امام(ره) مبتنی بالر عالدالت اسالت و
ای مهم صرفاً در سایهی زهاد محقق میشود .البته زهاد از منظر امام و بسیاری از فقهالا نالو خاصالی از
زنگ است که در آن اهداف مقدس وزود دارد و قطعاً ییی از طرفهای آن بر حق و طرف دیاالر باطال
است؛ بنابرای زهاد رابطهای با حقانیت دارد (قاسمی.)38-32 :8032 ،
نوشتار حاضر مدعی است از آنزاییکه امام خمینی(ره) معتقد است کارگیاران غیرمهالذب و ساللطهگالر
نقش تعیی کنندهای در به مخاطره افتادن صلح بی المل دارند لذا زهاد مهمتالری ابالیار برقالراری صاللح
بی المل است .البته ای زهاد میتواند از زهاد با نفس توسط خود کارگیاران حاکم بر نظام بی المل را در
بایرد تا زهاد مسلحانه 8توسط ملتهای مسلمان ،مظلالوم و مستعالعج زهالان علیاله کالارگیاران هالالم و
سلطهگری که نظام بی المل را در حصار هلمها و تعدیهای نفسانی و شهوانی خود گرفتهاند (صالحیفهى
نور ،ج  .)800 :3با توزه به اینیه پژوهش حاضر برای نخستی بار به ربط وثیق عدالت ،زهالاد و مسالئلهی
صلح بی المل از دیدگاه امام خمینی(ره) میپردازد لذا وازد نوآوری میباشد .روش تحقیق پژوهش حاضالر
اسنادی است.

 .8بهعنوان مثال امام ،خواهان محو اسرائی و صهیونیسم سیاسى از طریق زهاد مسلحانه و در قالب استراتژى اتحاد اسممى کلیالهى
مل و دول مسلمان بودند.

واکاوی رابطه عدالت ...

22 .............................................................................................................. .......................................................... ...............

چارچوب نظری
برای حمایت نظری از پژوهش حاضر ،نظریههای صلح بی المل را در قالب دو دسته رهیافتهای غربی و
رهیافت اسممی با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) مطرح میکنیم:
 -8رهیافتهای غربی صلح بی المل :
میتوان در یک تقسیمبندی کلی رهیافتهای غربی صاللح بالی الملال را باله دو دسالته رهیافالتهالای
خردگرایانه و رهیافتهای انتقادی تقسیم نمود .رهیافتهای خردگرایانه شام دو رهیافت غالب در روابالط
بی المل یعنی رئالیسم ،نئورئالیسم ،لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است و رهیافتهای انتقادی به مفهوم عام آن
شام طیج وسیعی از دیدگاههای انتقادی در روابط بی المل از زمله :پساتجالددگرایی ،پساسالاختارگرایی،
فمینیسم ،مارکسیسم ،نومارکسیسم ،پست مدرنیسم ،سازه انااری و ...می شود:
الج) رهیافتهای خردگرا:
با توزه به اینیه روابط در سطح بی المل بهصورت زدی تحت تأثیر نارش به انسان و سیاسالت قالرار
دارد (قوام .)8011 ،لذا نو نااه رهیافتهای غالب در روابط بی المل (رئالیسم و لیبرالیسم) باله صاللح باله
نو نااه آنها به انسان و سیاست بر میگردد.
 -8رئالیسم و نئورئالیسم:
به لحاظ فلسفی نارش رئالیسم ریشه در مشرب فلسالفی «نیبالور» متألاله مسالیحی دارد کاله انسالان را
گناهیار و رانده شده از بهشت میداند .وی معتقد بود که انسان بهواسالطهی هبالوط اولیاله گناهیالار ابالدی
است .در ای باور انسان بهطور ذاتی شرور و قدرت طلب است و ایال قالدرتطلبالی در دولالتهالا انعیالاس
مییابد و طبعاً صحنهی روابط بی المل به زورآزمایی دولتها تبدی میشود .شارحان اصاللی ایال نظریاله
هابی ،ماکیاول و ها هستند ( .)Buzan, 2008: 84با توزه به مبانی هستی شناختی رئالیسم ،طرفداران
ای نظریه ریشهی زنگ را به سرشت انسان نسبت مالی دهنالد و معتقدنالد زنالگ ،اصال حالاکم بالر نظالام
بی المل و صلح یک مقوله عارضی است.
نئورئالیستها ،برخمف رئالیستها ،توزهی به ماهیت و سرشت انسانها ندارند و معتقدند شرایط زنگ
و صلح ساختاری است و بسته به نو ساختار نظام بی المل (دو قطبی یا چنالد قطبالی) وضالعیت زنالگ و
صلح متفاوت خواهد بود .آنها معتقدند دولتها بیشالتر از صاللح باله دنبالال منالافع خالود هسالتند (آزیلالی و
اسماعیلی اردکانی .)1 :8032 ،تأمی منافع هم غالباً در سایه قدرت نظامی و زنگ امیانپذیر است.
 -2لیبرالیسم و نئولیبرالیسم:
لیبرالیسم برعیس رئالیسم نااهی خوشبینانه به ذات انسان دارد و اص حاکم بالر نظالام بالی الملال را
صلح میداند و به لحاظ فلسفی و انسان شناسی وامدار اندیشههای رواقیالون و تعالالیم مسالیحیت بالهویالژه
«س پیر» است (نجاتپور و همیاران .)832 :8032 ،چهالار محالور اصاللی بحاله آنهالا عبارتنالد از :صاللح
دموکراتیک ،فراملیگرایی ،تأکید بر نقش تجارت و ارتباطات در کاهش زنگها و ایجاد صلح و نهادگرایی.
بنابرای چهار محور فوق در راستای ایجاد صلح و کاهش زنگ هستند (مشیرزاده.)21 :8011 ،

.......................................... 23

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،21بهار 79

نظریه صلح دموکراتیک کانت معتقد است که دموکراسیها و دولتهای لیبرال با ییدیار نمیزناند و
میتوان با ایجاد نظالامهالای مالردم سالاالر باله صاللح زهالانی و ابالدی دسالت یافالت (ویلیالامی.)18 :8033 ،
فراملیگرایی کوه  8و نای 2نیی بر روابط دولتها و اهمیت بازیاران و سازمانهایی غیر از دولتها تأکیالد
دارند .نظریه پردازان تجارت ،وابستای متقاب و ارتباطات در روابط بی المل از قبی کارل دویچ ،0زیمال ،8
روزکرانس 1و ...نیی معتقدند که تجارت ،وابستای متقاب و ارتباطات موزب همارایی ،پیونالد و همبسالتای
زهانی بی دولتها ،ملتها و کاهش زنگ و پیشبرد صلح و رفاه از طریق اتحادیههای گمرکالی ،منالاطق
آزاد تجاری ،افیایش مبادالت اقتصادی و ارتباطات ازتمالاعی ،ایجالاد ازتماعالات سیاسالی و امنیتالی و رواج
همیاریهای بی المللی میشود (مشیرزاده.)21 :8011 ،
نئولیبرالیستها نیی معتقدند نهادهای بی المللی ،وابستای متقاب میان کشورها و دموکراسی منجالر باله
همیاری میان واحدهای سیاسی میشود و فرهنگ صلحی که بر پایهی ارزشهای مشالتر نئولیبرالیسالم
شی میگیرد از بروز زنگ و منازعه میان کشورها زلالوگیری مالیکنالد (عمالویی و حسالی خالانی:8033 ،
.)811
ب) رهیافتهای انتقادی:
بر خمف زریان خردگرایانه در روابط بی المل که ناران نظم و ثبات اسالت نظریاله پالردازان انتقالادی
برآنند که عموه بر نشان دادن تاریخی بودن (قاب تغییر بودن) وضعیت موزود ،ناعادالنه بالودن آن و نیالی
پیامدهای آن را نشان دهند.
ییی از اهداف مهم مطالعات انتقادی تغییر دادن هنجارهای تنظالیم کننالده و تشالیی دهنالدهی نظالام
بی المللی است ،به نحویکه دولتها از فیر کردن و عم کردن بر اساس الاوهای رئالیسم دست بردارند
(عبداهللخانی .)13-13 :8010 ،از همی رو طرفداران نظریهی انتقادی ،خواهان نظامی هسالتند کاله در آن
عدالت استقرار یافته و حاشیهنشی ها مورد توزه قرار گیرند.
در مجمو آنچه نظریهپردازان انتقادی در امیانات تحول بی المللی به آنها توزه مالیکننالد عبارتنالد از:
 -8بازگشت به اخمق هنجاری در روابط بی المل ؛ -2کاهش نابرابریهای زهالانی؛ -0برقالراری عالدالت
بی المللی؛  -8احترام به تنو  ،تیثر و تفاوت.
لینیلیتر 1معتقد است که نظریه انتقادی خواهان ایجاد ساختارهای سیاسی زدیدی است کاله باله منالافع
«بیرونیها» بیشتر توزه داشته باشد و ای امر مستلیم نوعی عامگرایالی همالراه بالا توزاله باله تفالاوتهالا و
احساس مسئولیت نسبت به دیار آحاد بشر است در واقع میتب انتقادی رسالت اصلی خالود را چیالیی زالی
1. Cohen
2. Ney
3. K. Deutsch
4. Simmel
5. Rosecrance
6. Linklater
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رهاییبخشی و فراهم ساخت زمینههای الزم برای تحقق زامعالهای رهالا بالرای شالهروندان آن نمالیدانالد
(گی .)201 :8011 ،
در رهیافت انتقادی مارکسیستها و پساساختارگراها با تأکید بر صلح مدنی ،به دنبال عدالت ازتماعی و
برابری طبقاتی هستند ،سازهاناارها نیی معتقدند در چارچوبهالای فرهناالی و تالاریخی گونالاگون وزالوهی
مشتر برای بسط صلح و قانون در نظام بی المل وزود دارد .فمینیستها هالم زنالگ را یالک پدیالدهی
ازتنابپذیر میدانند و با نااهی نرمافیارانه معتقدند در سایه برنامههای رفالاهی مالیتالوان صاللح پایالدار را
مستقر نمود (آزیلی و اسماعیلی اردکانی.)1-3 :8032 ،
پستمدرنها نیی اگر چاله ناالاهی شالالودهشالینانه باله ارزشهالای اصاللی مالدرنییم ماننالد دموکراسالی،
خردگرایی و فردگرایی دارند ولی گرایش رهایی بخش آنها کاممً عم گرایانه است و صلح مورد نظالر آنهالا
در تمزم با تفیر بازاندیشانه با رعایت اص احترام و انصاف است (شهیدی.)211 :8018 ،
در یک زمعبندی کلی میتوان گفت نظریههای خردگرا به ساختار و پویایی نظامبی المل میپردازند و
به فهم مخاطب از سیاست زهانی با نظریههای محتوایی شی میدهند و نظریههای انتقادی باله مسالائ
فرا نظری میپردازند و هدف آنها افیایش فهم با روش غیرمستقیم و تمرکی بالر مبالانی هسالتی شالناختی و
معرفت شناختی است.
 -2رهیافت اسممی
رهیافت اسممی نااهی متفاوت به انسان و سیاست دارد .ای رهیافت نه مانند رئالیستها انسان را ذاتاً
شرور میداند و زنگ و رقابت را اص مهم حاکم بر نظام بی المل تلقی میکند و مسئلهی صلح را خیالی
واهی و بیاساس قلمداد مینماید ( .)Schweller and David, Priess 1997: 6و نه مانند لیبالرالهالا
بیش از حد به ذات انسان خوشبی است و سیاست نظام بی المل را ذاتاً عالاری از خشالونت و منازعاله در
نظر میگیرد (خسروی .)11-11 :8032 ،و نه مانند انتقادیون صرفاً بر یکسالری آرمالانهالا و هنجارهالای
ذهنی و آرمانی تأکید میکند .انسان از منظر اسمم وازد دو نیروی متعاد عقال و شالهوت و یالا فطالرت و
غرییه است و سرنوشت غایی انسان در گرو زدال و کشمیش دائم میان دو نیروی فالوق اسالت .هالر چنالد
اسمم بهطور فطری گرایش انسان را به سمت حسنات میداند اما با توزه به اینیه انسان موزالودی آزاد و
مختار آفریده شده است امیان سقوط و انحالرافش نیالی وزالود دارد (مطهالری .)3-81 :8012 ،در رهیافالت
اسممی بر عیس رهیافتهای غربی ،قدرت و سیاست فی نفسه مثبت و یا منفی نیستند بلیه ایال هالدف
است که بار معنایی مثبت و منفی آنها را مشخص میکند .به همی خاطر است که امام علی( ) پالذیرفت
حیومت را به واسطهی پیمانی که خداوند از علماء گرفته مالیدانالد تالا در برابالر شالیمبالارگی سالتماران و
گرسنای مظلومان ،سیوت نینند (نهج البمغه :خطبه .)0
در تلقی اسمم آنگاه که سیاست با خرد و عق آدمی پیوند یابد و زمینههای برتری و استیمی عق بر
شهوت و فطرت بر غرایی را فراهم سازد ،چهرهای مطلوب و موزه مییابد و زمانیکه در مورد تفوق غرایی
و امیال شهوانی بهکار رود ،نامطلوب و بیارزش خواهد بود (نجاتپور و دیاران .)831 :8032 ،بنابرای
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میتوان نو نااه اسمم به روابط بی المل و مسئلهی مهمی به نام صلح بی المل را از دل نااه اسمم به
انسان و سیاست استخراج نمود.
دیدگاه میانهی اسمم در مورد ذات انسان روابط بی المل را همراه با زنگ و صلح میداند :زنگ برای
برتریزویی و صیانت ذات؛ زنگ برای ارضای کسب قدرت و انحصارگرایی و زنگ برای رفع تبعی و
تحقق عدالت ازتماعی .در مجمو از نظر اسمم ،زنگ معلول عدم تعادل رابطه فطرت و غرایی انسانی
است که در آن غرایی بر فطرت چیره میشوند (سید قطب.)12 :8011 ،
از نظر اسمم میانیسم صلح قطع ریشههای زنگ است که عمدتاً با ایجاد رابطه منطقی بی فطالرت و
غرایی صورت میگیرد .انسانها فطرتاً از زنگ نفرت دارند و به صلح و ثبالات عمقالهمندنالد امالا غریالیهی
برتری طلبی و قدرتزویی انسان ،گاه ای خواست عمیق فطری را زیر پا مینهد و روابط ازتمالاعی را باله
زدال و تعارض میکشاند (برزنویی .)11-11: 8018 ،بنابرای در روابط خارزی اسمم نه زنگ اص اسالت
و نه صلح ،همیشای است بلیه از نظر اسمم زنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشیی مالیدهنالد.
در نهایت اسمم با توزه به رسالت زهانیاش در مورد دعوت هماان به سالعادت و کمالال ،همالواره ایجالاد
رابطهای صلح محور و مسالمتآمیی را دنبال میکند و در روابط خارزیاش با زوامع بیاانه اص را بر صلح
و همییستی مسالمتآمیی قرار میدهد .از سوی دیار از نظر اسمم ،صلح پایدار تنها بالر محوریالت قسالط و
عدالت ازتماعی استوار است و هلم و نابرابری مهمتری عام تهدید کنندهی عدالتاند از ایال رو اسالمم
برای رسیدن به عدالت مبارزه با هلم را تجویی میکند و الزمهی هلم زدایی زهاد اسممی است (نجاتپور
و دیاران .)831 :8032 ،از طرف دیار اسمم برای رسیدن به صلح مبتنی بالر عالدالت خالود ،زهالاد را باله
عنوان راهیار مطرح میکند .میتوان ای نیات را در اندیشههای امالام خمینالی(ره) بالهعنالوان مهالمتالری
نظریهپرداز رهیافت اسممی ،بیشترمشاهده نمود.
امام خمیني«ره» نماینده رهیافت اسالمي

از نظر امام خمینی(ره) کارگیاران غیرمتعهد و فاقد اخمق انسانی ،نقش اصلی را در شی گیری ساختار
هالمانه بی المل دارند .ایشان در ای زمینه میگویند« :قدرت در دست هالم ،دنیا را به فساد میکشاند؛
چنانچه قدرت در دست زورمندانی باشد که عاق نیستند ،مهذب نیستند ،مصیبت ،بار میآورد( »...صحیفه
امام ،ج  .)231 ،81در حالیکه از نظر رئالیستها قدرت اساس روابط بی المل را تشیی میدهد و نقش
آن در نظام بی المل شبیه نقش ارز در عرصهی اقتصاد است و رقابت و کشمیش ،بهعنوان امری بدیهی
شناخته شده است ( .)Mersheimer, 2006:72از نظر امام خمینی(ره) ،قدرت اص نیست و متناسب با
نو کارگیاری که آن را در اختیار میگیرد اهمیت آن نمود پیدا میکند؛ بهعبارت دیار قدرت اگر در دست
کارگیاران بیتقوا قرار بایرد آن را به ابیاری برای ایجاد مفسده تبدی میکنند .از نظر امام(ره) ،قدرت باید
در زهت حفظ انسانیت قرار بایرد .ایشان در ای زمینه و در رابطه با وزه ایجابی قدرت میگویند« :اینها
که قدرت دارند باید حفظ زهات انسانیت ،زهات اسممیت را ،بیشتر از دیاران بینند ،ای قدرت را در
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محلش خرج بینند ،تجاوز از محلش نشود» (صحیفه امام ،ج  .)282 :81از نظر سلبی نیی زهتگیری قدرت
نباید معطوف به فساد ،هلم ،مصیبت ،افیون طلبی خودخواهانه ،مفلوکیت و کامروایی خود باشد .امام(ره) در
ای زمینه میگویند:
آنهایی که خودشان در ارییهی قدرت نشستند و ای نخوت ،قدرتمندی در مغیهایی که کوچکاند ،ای ،
اسباب ای میشود که هر کاری که میتوانند ،انجام بدهند ،باله هالر چاله دستشالان مالیرسالد ،آن را انجالام
بدهند ،هر هلمی که میتوانند ،بینند ،هر ملتی را که میتوانند زیالر پالای خودشالان لاله کننالد ،اینهالا زالیء
مفلو های عالم هستند؛ برای ای که قدرت روحی ندارند که هر چه وارد مغیشان میشود ،بتوانند کنترلش
کنند (صحیفه امام ،ج .)211-211 :88
از دیدگاه امام خمینی(ره) حب نفس و ویژگیهای منفی کارگیاران مهمتری عام نالاامنی و زنالگ در
دنیاست .امام(ره) دربارهی حب نفس و زنگافروزی بشر چنی میگوید:
اساس ای گرفتاریهایی که بشر به آن مبتم است ،از زمان آدم صالفیاهلل تالا امالروز و از امالروز تالا روز
محشر ،آن که بشر به آن مبتم هست و اساس تمام فسادها و زنگها و هلمها و تعدیها و تجاوزها بر
آن محور است ،اساسش حب نفس است ...انبیا هم برای اصمح ای امر آمدند و معالوصج آن طوریکه
آنها میخواستند ،موفق نشدهاند و گمان ندارم هیچ کس موفق شود و یک مظهری از ایال حالب نفالس،
حب ریاست است ،حب زاه است ،حب غلبه است (صحیفه امام ،ج .)811 :81

از دیدگاه امام(ره) راهنمای حرکت انسان در مسالیر حیالوانی ،حالب نفالس اسالت .فرقالی نمالیکنالد کاله
سیاستمدار یا دولتمرد باشد یا فردی دارای شأن پایی ازتماعی ،غربی باشد یا شرقی .برای چنالی آدمالی،
مهم ای است که به هدف خود برسد .مشروعیت یا عدم مشروعیت ای امر ،بسته به ای خواهد بود کاله او
تشخیص بدهد؛ یعنی ،مفید بودن برای او معیار مشروعیت و عدم مشروعیت است ،لذا رشد فایدهگرایالی در
ادامه همی بُعد است (صحیفه امام ،ج .)838 :80اگر چه نظریهی سیاسی امام(ره) به سایر بالازیاران نظیالر
دولتها و ملت ها نیی اشاره دارد اما در نظر ایشان اصالت مربوط به ملت است که باید سرنوشتش را با اتیا
به آگاهی و اراده خود تعیی کند (داستانی بیرکی .)81 :8011 ،در چارچوب نظریهی سیاسی امام ،ناله تنهالا
ساختارها به هم وابسته و نسبت به هم دارای تأثیرات متقاب هستند بلیه تصالمیمگیالری نهالایی در تغییالر
وضع و رسیدن به شرایط مطلوب به مردم واگذار میشود .اهداف مبتنی بر وحالی و معالارف الهالی نشالانار
ارزش و اعتبار منافع موزود و آتی است .در واقع امام خمینی(ره) تحت تأثیر آموزههالای اسالمم ،بالا اتخالاذ
روییردی بینابی نسبت به ذات بشر و محور قراردادن امت دینی بهعنوان کنشار اصلی نظالام بالی الملال
روییرد متفاوتی در مفهومسازی ،ابعاد و سازوکارهای عملیاتیسالازی امنیالت و صاللح بالی الملال در پالیش
میگیرد.
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منابع فرانظری 1در اندیشه امام خمیني(ره)

فرانظریه حوزهای فرعی از روابط بی المل است که میکوشد به ای پرسش پاسخ دهد که چه چیالیی باله
یک نظریهی خوب شی میدهد؟ همانگونه که معنای واقعیات وابسته به نظریههاست نظریه نیی به نوبه
خود وابسته به بازاندیشی فرانظری است تا کفایت آن تعمی شود .اکثر اختمف نظرها در مالورد محتالوای
روابط بی المل مربوط به حوزهی فرانظری و ناشی از ای است که نظریههالا چاله سالتاالتی را مهالم و یالا
مشرو میدانند زیرا ای مسأله به ریشههای هستی شناختی و معرفت شناختی آنها بر میگردد (مشیرزاده،
.)811 :8010
برای شناخت اندیشه های یک اندیشمند ،فهم مبانی معرفتی او ضرورت دارد تا بتوان از ای طریالق باله
روییرد وی در قبال موضوعات مطروحه ،راههای در شناخت و دستیابی به حقیقت واقج شالد .در واقالع
دیدگاه سیاسی اندیشمندی چون امام خمینی(ره) تابع زهانبینی و نااه ایشان به انسان ،زهالان و هسالتی
است و تصویر وضعیت مطلوب در حوزهی سیاسی و بی المللی نیی بر پایهی نااه زالامع و مبالانی معرفتالی
مرتبط با آن است.
منابع معرفتی امام خمینی(ره) بهعنوان یک اندیشمند و عالم مسلمان همان منابع اسممی است .منالابع
اسمم بهعنوان پایه و اساس زندگی ازتماعی و لوازم سیاستاذاری مشتم بر قرآن ،سنت و سیرهی پیامبر
و معصومی  ،عق و ازما میباشد که از انعطاف الزم نیی برخوردار میباشد .در ارتباط با تأکیالد و اهمیالت
ای منابع در دیدگاه ایشان ،باید اذعان نمود که امام(ره) ریشالهی فسالاد و مععالمت زامعالهی اسالممی را
تحمی قوانی مبتنی بر مبانی معرفتی مادی و طبیعی از سوی بیااناان میدانند (ضمیری.)13 :8011 ،
امام(ره) از وحی ،فطرت ،قلب ،عق  ،حس و تجربهی تاریخی بهعنوان منابع امیان شناخت نام میبرند
که هریک از منابع ،میم ییدیار در دستیابی به حقیقت و رستااری هسالتند .ایشالان شالناخت و معرفالت
الهی را مستلیم اتصال ای منابع به شناخت انسانهای کام میداننالد .در ناالاه امالام خمینالی(ره) زهالان
دارای دو بُعد کلی غیب و شهود ،محسوس و معقول و طبیعت و ماورای طبیعالت اسالت و وحالی مالیتوانالد
معرفت را نسبت به ماوراء طبیعت و تیام شناخت را در ای حوزه فالراهم نمایالد .در ایال راسالتا امالام(ره)
میگوید« :ملک ،دنیاست و عالم ملیوت ،عالم غیب است ...که انسان به سمت آن در حرکت است ...عالالم
ناسوت ،عالم کثرت و عالم الهوت ،عالم وحدت است» (صحیفه امام ،ج .)013 :1از نظر امالام خمینالى(ره)
عدل ریشه در ساختار ذاتى و وزودى انسان دارد و بخشى از وزود است و گالرایش باله آن امالرى فطالرى
مىباشد و اگر توسط عوام غیرمادی و غیرفطری سرکوب نشود میتواند در بستر سیاسی ازتماعی شیوفا
شود (امام خمینی .)33 :8011 ،اعتقاد ایشان به قدرت ماوراء الطبیعه و ایمان ،به نحوی است که مالیتالوان
با تییه بر ای دو قدرت به دفا از منافع زهان اسمم و مسلمی پرداخت .امام(ره) در زهت اثبالات قالدرت
مطلق برای ذات مقدس خداوندی میگویند:
1. Metotheoritical
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 ...سلسلهی وزود و منازل غیب و مراح شهود از تجلیات قدرت خداوند متعال و درزات بسط سلطنت
و مالییت او است و زی مقدرات او ،مقدراتی نیست و ارادهای زی ارادهی او نیست .پس عالم همانگونه که
ه وزود و رشحه زود او است ه کمال وزود او نیی هست و قدرتش همه چیالی را دربرگرفتاله و برهماله
چیی چیره شده است و موزودات به خودی خود نه دارای شیئیتی هستند و ناله وزالودی ،تالا چاله رسالد باله
کماالت وزود مانند علم و قدرت» (امام خمینی.)880 :8081 ،
در ارتباط با «قدرتسیاسی» نیی ایشان همان دیدگاهی را دارند که رازع به قدرت بیالان کالردهانالد و در
نظر ایشان سرشت قدرت از ای زهت که در کجا اعمال شالود ،تغییالر نمالیکنالد« .قالدرت مطلالق» از آن
خداوند است.
روابط بینالملل از دیدگاه امام خمیني(ره)

روابط بی المل  ،آن بخش از علم سیاست است که کشاکشها و هماهنایهای میان دولالتهالا ،موقعیالت
دولتها در سازمانهای بی المللی و روابطی که با آنهالا دارنالد و بالهطالور کلالی مسالائ سیاسالی ،حقالوقی،
اقتصادی و فرهنای بی المللی را بررسی میکند و در نظر دارد اصول و قواعد حاکم بر روابط بالی المللالی،
میان بازیاران گوناگون را دریابد و کاربرد آنها را در عم نشان دهد (آرانی ستوده و دانشیار.)80 :8011 ،
از نظر امام خمینی(ره) روابط بی المل  ،مبتنی بر رقابت ابرقدرتها و توزیع ناعادالنهی قدرت و ثروت
است .میتوان بازیاران روابط بی المل را از منظر امام(ره) به سه دسته دولتها ،ملتها و سازمانهای
بی المللی تقسیم نمود .ایشان دولتها را به دو دستهی مستیبری و مستععفی تقسیمبندی میکند و
معتقد است مستیبری که وازد قدرت هستند از مستععفی که فاقد قدرت هستند ،بهرهکشی میکنند
(صحیفهی امام ،ج .)212 : 1از نظر امام خمینی(ره) مستععفی عموماً کشورهای اسممی و شرقی هستند
و کشورهای قدرتمند تمش میکنند تا آنها را تحت سلطهی سیاسی ،فرهنای و اقتصادی خود بایرند:
«از زمله نقشه ...بیاانه نمودن کشورهای استعمار زده ،از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان
است ،بهطوریکه خود را و فرهنگ و قدرت خود را ،به هیچ گرفتند و غرب و شرق ،دو قطب قدرتمند را
نژاد برتر و فرهنگ آنان را واالتر و آن دو قدرت را قبلهگاه عالم دانستند و وابستای به دو قطب را از
فرای غیرقاب ازتناب معرفی نمودند ...غم اناییتر آنیه ،آنان ملتهای ستمدیدهی زیر سلطه را در
همه چیی عقب ناه داشتهاند» (امام خمینی.)81 :8011 ،

سیستم پیشنهادی امامخمینی(ره) در رابطه با بازیاران روابط بی المل که ملالتهالا بالهعنالوان بالازیار
اصلی آن شناخته میشوند ،مبتنی بر حقیقتگرایی ،استقمل رأی ،عم ملتها و طرد وابستای سالاختاری
به ابرقدرت ها و حتی در صورت لیوم طرد وابستای ساختاری نسبت به ساختارهای وابسالته داخلالی اسالت.
سیستم مطلوب دربارهی دولتها و سازمانهای بی المللی ،مبتنی بر نفی استیبارورزی دولتهای بیرگ و
زیر ستال بردن ایدئولوژی های مسلط سوسیالییم و کاپیتالیسم در سیستم دولتها است .تأکید بالر مالوازی
اخمقی ،انسانی و اسممی در روابط بی المل از محورهای مهم اندیشهی سیاسی امامخمینی(ره) محسوب
میشود .امام خمینی(ره) برای عملیاتی شدن سیستم پیشنهادی خود معتقد است باید نخست آسالیبهالای
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روابط بی المل را برطرف نمود .آسالیبهالای روابالط بالی الملال از دیالدگاه امالامخمینالی(ره) ،در دو سالطح
ساختاری و کارکردی مطرح است؛ در سطح ساختاری ایشان معتقد هستند:
م زهالان را باله دو بخالش آزاد و قرنطینالهی
« واقعیت ای است که دول استیباری شالرق و غالرب عمال ً
سیاسی تقسیم کردند .در بخش آزاد زهان ای ابرقدرتها هستند که هیچ حد و مرز و قانونی را نمالی-
شناسند و تجاوز به منافع دیاران و استعمار و استثمار و بردگی ملتها را امری ضروری و کاممً توزیاله
شده و منطقی و منطبق با همهی موازی و اصول خودسالاخته و بالی المللالی مالیداننالد .امالا در بخالش
قرنطینه ی سیاسی که متأسفانه اکثر مل ضعیج عالم و خصوصالاً مساللمانان در آن محصالور و زنالدانی
شدهاند هیچ حق حیات و اههارنظری وزود ندارد .همهی قوانی و فرمولها ،همان قوانی دییته شده و
دلخواه نظام های دست نشاندگان و منافع مستیبران است حاکمان تحمی شده ایال بخالش نیالی اکثالراً
عوام ازرایی مستیبران بوده که حتی کوچیتری فریادی را تاب نخواهند داشالت» (صالحیفه امالام ،ج
.)13 :28

در بخش کارکردی نیالی توزاله باله مسالئلهی وابسالتای و پیامالدهایی نظیالر محرومیالت ،زاغالهنشالینی،
بیعدالتی ،وابستای اقتصادی ،تفرقه و زدایی میان ملتها ،سلب کلیهی اشالیال آزادی و نالابودی نیالروی
انسانی مطرح میشود (تبیان .)01 :8011 ،نابودی نیروی انسانی در مل اسممی با از بی بردن محتالوای
انسانی و اعتماد به نفس ،استقمل روحالی و فیالری ،مسالئلهی وابسالتای انسالانی را باله سرچشالمه سالایر
وابستایها مبدل کرده است.
بنابرای روابط بی المل مطلوب از نظر امامخمینالی(ره) ،در ساله سالطح سالاختار سیاسالی ،اقتصالادی و
فرهنای آشیار میشود؛ بر ای اساس ،ساختار سیاسی مطلوب روابط بی المل مبتنی بر نفی سیسالتمهالای
سلطهی مستیبری  ،ساختار مطلوب اقتصادی روابط بی المل  ،مبتنی بر خودکفایی و اسالتقمل کشالورها و
تأکید بر خودباوری ملت های تحت سلطه و ساختار فرهنای مطلوب ،بازگشت به فرهنگ اصی کشورها و
ملت ها در زوامع اسممی است (آرانی ستوده و دانشیار .)88-23 :8011 ،از نظر امام خمینی(ره) رسیدن به
یک نظام بی المل مطلوب و بدون زنگ ،مستلیم برقراری روابط عادالنه بالی کشورهاسالت؛ باله عبالارت
دیار برقراری صلح در زهان مستلیم وزود عدالت است .امام برقراری روابط عادالنه با دیاران را منوط به
استقرار عدالت در مناسبات زهانی دانسته و با اشاره به تغییالر تعالادل در روابالط زهالانی باله دنبالال انقالمب
اسممی میگویند« :ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد برای ای که ما به هالیچ طرفالی از دو طالرف
شرق و غرب تمایلی نداریم و ما با همه ،روابطی علیالسواء داریم و با همه رفتاری عادالنه داریالم ،البتاله در
صورتی که آنها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند» (صحیفه امام ،ج .)881 :1
در واقع از منظر امام خمینی(ره) برای رسیدن به صلح باید با ریشههای زنگ مبارزه کالرد .بالیعالدالتی
ییی از مهمتری ریشههای زنگ است .ای بیعدالتی و عدم تعادل از بر هم خوردن تعادل بی نیروهالای
درونی یک انسان (فطرت و غرییه) تا بر هم خوردن تعادل زهانی بر اثر هلم قدرتهالای بالیرگ را در بالر
می گیرد که در هردو صورت ،زهاد عام برقراری تعادل است؛ به عبارت دیار با توزاله باله ناالاه کالارگیار
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محور امام خمینی(ره) مقدمهی اصلی برقراری عدالت زهانی ،زهاد با نفس است و در سایهی ایال زهالاد
است که میتوان مقدمات زهاد با قدرتهای هالم را فراهم نمود.
تالزم عدالت ،صلح بین الملل و جهاد در اندیشهی امام خمیني«ره»

با نااهی به اندیشهی سیاسی امام ،میتوان به ای نتیجه رسید که ایشان بی عدالت و صلح یالک تالمزم
منطقی برقرار میکند و حتی هر دو را وازد قابلیت تبدی شدن به هم میداند و الزمهی رسیدن به صاللح
مبتنی بر عدالت را زهاد قلمداد میکند .با نااهی به سه مفهوم عدالت ،صاللح و زهالاد در اندیشالهی امالام
میتوان به ای مهم پی برد:
الف) عدالت از منظر امام

امام دو مفهوم کلیدی را برای عدل در نظر میگیرند -8 :حد وسط میالان افالراط و تفالریط (امالام خمینالی،
)813 :8011؛  -2نقطهی مقاب زور و ستم (امام خمینی .)33 :8011 ،میتوان گفت مورد اول باله ایجالاد
تعادل بی نیروهای درونی فرد بر میگردد و مورد دوم به مقابله با نیروها و قدرتهای هالم بیرونی.
با توزه به نااه فوق است که وی تربیت انسان را مرحلهی اول اقامهی عدل و از الیامات اساسی عالدل
میداند« :اقامهی عدل ،همی درست کردن انسانهاست .عدل یک چییى نیست اال آنکه از انسان صادر
مىشود .اقامهی عدل ،متحولکردن هالم به عادل است .متحول کردن مشالر باله مالتم اسالت» (امالام
خمینی.)823 :8011 ،
از نظر امام ،مرحلهی بعدی برقراری عدالت ،مستلیم مقابله با ستماران است ...« :ملتها بایالد همیشاله
مقاب هلم بایستند ،غفلت نینند ...بر همهی ما تیلیج است که با دستااههای هالم خصوصاً دستااههایی
که با اساس [اسمم و عدالت] مخالفند مقابله کنیم» (سخنرانی امام خمینی(ره).)8011/1/8 ،
با توزه به مطلب فوق ،امام همهی عالم وزود را که نفس انسان ،زامعاله و قالانون را در بالر مالیگیالرد
بهمثابه موضوعات عدالت در نظر میگیرد .از نظر ایشان خداوند ییتا عادل على االطمق است باله همالی
خاطر نظام موزود نظام اَتَم و نظام احس است و هیچگوناله نقالص و کاسالتى در آن مشالاهده نمالىگالردد.
«حُس در ک و اعتدال در سرتاسر آن حاکم است» (امام خمینی .)882 :8013 ،بنابرای میتوان گفت در
سایه برقراری عدالت در درون انسان و در زهان بیرون که هر دو در سایهی زهاد میسر می شوند ،بشر به
صلح و آرامش میرسد؛ بهعبارت دیار برقراری عدالت به منیلهی برقراری صلح است؛ صلحی کاله صالرفاً
در سایهی زهاد با نیروهای شیطانی درون و قدرت های شیطانی بیرون بهدست میآید.
ب) صلح از منظر امام

در مجمو میتوان گفت صلح وازد دو وزه اساسی است:
 -1صلح سلبي :در ای معنا ،صلح به معنای نبود و توقج زنگ است که مورد توزه آرمانگرایان و
واقعگرایان بعد از زنگ زهانی اول و بعد از زنگ دوم زهانی میباشد .در ای نااه عدالت تا زمانی معنا
دارد که بتواند منافع حاکمان را برآورده نماید و یا در کسب منافع بی المللی میان کشورهای مشتر
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المنافع ،هماهنای الزم اعمال شود .در حقیقت از ای منظر عدالت زهانی به معنای مفهومی ضروری
برای صلح ،چندان مطرح نمیباشد و چه بسا درخواستها برای عدالت بتواند صلح را در خطر قرار دهد.
 -2صلح ایجابي :صلح ایجابی به معنای تمش برای استقرار آرامش و نبالود زنالگ باله علالت برقالراری
عدالت و مساوات است که زمینهی توسعهی اخمق و تربیت انسانها را مهیالا مالیسالازد .میتالب توحیالدی
اسمم و به تبع آن امام خمینی(ره) ای صلح را مورد تأیید و تصدیق قالرار مالیدهالد (مرکالی اسالناد انقالمب
اسممی.)8038 ،
صلح نیی از منظر امام وازد درون مایهی خاص خود است .در اندیشهی امام ،صلح در سراسالر زهالان و
در تمام سطوح امتداد مییابد .ایشان به محلیسازی صلح معتقد نبودند .دیدگاه فراملی ایشان متأثر از فقاله
شیعی در راستای حیومت عدل زهانی حعرت حجت(عج) است .بر ای اساس مناسبات کنالونی زهالان را
در راستای تداوم هلم زهانی ،صلح صوری و هاهری قدرتمندان برای استثمار بیشتر محرومان و مظلومان
می دانند .لذا ایشان برای تحقق صلح ،استراتژی توس به تغییر وضع موزود را دنبال نمودند و باله مالوازات
آن معتقد بودند که باید در تمامی معادالت زهان تغییر اساسی صورت پذیرد تالا بالا تحقالق عالدالت و رفالع
محرومیتها بتوان هلم و محرومیت را از بی برد و صلح را زایایی ساخت.
در نااه امام ،برقراری صلح زهانیِ پایدار ،مستلیم استقرار عدالت زهانی است و برقراری عدالت زهالانی
پیش شرطی برای برقراری صلح زهانی میباشد .از آن زاییکه قدرتمندان و دولتهالای غربالی باله هالیچ
قیمتی حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود برای برقراری عدالت نیستند ،بنابرای تقاب با آنها برای رسالیدن
به صلح زهانی و پایدار ازتناب ناپذیر خواهد بود .نیتهی هریج در ای قسمت ای است که تحقالق صاللح
مستلیم تجاوز به حقوق سایر زوامع نیست بلیه مبتنی بر احقاق حقوق از دست رفتاله صالورت مالیپالذیرد
(صحیفه امام ،8013 ،ج  .)881 :1به عبارت دیار امام زهاد را راهیار برقالراری صاللح مبتنالی بالر عالدالت
میدانند.
ج) جهاد از منظر امام

روییرد امام به زهاد برگرفته از روییرد قرآن کریم نسبت به زهاد است .زالهالاد در مالنالطق قرآن قالانونى
است خدایى و مقدس که از روى ناگییرى و براى اصالمح زالامالعالاله و پدیالدآوردن زامعالهاى توحیالدى و
رسیدن به صلح پایدار ،تشریع شده است .در بالیالنش قرآنى امام خمینى(ره) ،هدف از زنگ ،از بالی بالردن
فتنه است.
در قرآن فتنه به معنای آزمایش (انفال ،)21:بموعذاب (ذاریالات80:و  ،)88تفرقاله (اعالراف ،)21:سالتم و
بالیالدادگالرى (انفال )03:و شالر (نساء  )38:بهکار رفته است .همالهی ایال معالانى یالک ریشاله دارد و آن
عبارت اسالت از :فالشالار و اختناق ،گمراهى و توطئه ،بدبی کردن مردم به اسمم و زلوگیرى از دعوت باله
دی و بست راه برحقیقت .امام شی محتوایی زهاد را زهاد در راه خدا تا آخری نفس ،بیالان مالیدارد بالر
ای اساس باید از نوامیس ،بمد و حیثیات مسلمی دفا صورت گیرد .در واقع هدف از زهالاد ،پاسالدارى از
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کرامت و حقوق انسانى مانند عدالت ازتماعى و مبارزه با هلم ،دفا از آزادی و حریت انسانی ،تمش برای
برقراری عدالت و امنیت و دعوت به دی و خداپرستی است.
امام خمینی(ره) بر اساس حدیثی از پیامبر زهاد را به دو دسته تقسیم میکند :زهاد اکبر و زهاد اصالغر.
منظور از زهاد اکبر زهاد با نفس است و منظور از زهاد اصغر مقابله با دشم می باشد:
 -1جهاد اکبر
 -جهاد با نفس

در اسمم برتری زهاد ،زهاد با نفس است ،که در حدیه معروف پیامبر اکرم(ص) زهاد اکبر خوانده شده
یعنى برتر از زهاد با دشم است که زهاد اصغر نامیده میشود .اصوالً تا زهاد اکبر به معنى واقعى در
انسان پیاده نشود در زهاد با دشم پیروزی حاص نخواهد شد (الزوردی .)8033 ،امام در کتاب چه
حدیه ،در ارتباط با زهاد با نفس به حدیثی از امام حسی ( ) به نق از سیونی اشاره دارد که :همانا
پیغمبر(ص) لشیری را فرستاد ،پس چون که برگشتند فرمود :آفری باد به گروهی که زهاد کوچک را به
زای آوردند و به زای ماند بر آنها زهاد بیرگ .گفته شد ای پیغمبر خدا چیست زهاد بیرگ؟ فرمود :زهاد
نفس است» (امام خمینی.)33 :8013 ،
از نظرامام خمینی(ره) هر انسانی در درون خود ،فرعونی دارد و در باط خود ،نوعی دییتاتوری هسالت،
ولی باید هوشیار باشد که ای فرعون نیرو نایرد و ای دییتاتور پرو بال پیدا نیند .وی همواره بر ای مهم
که «انسان هماره در محعر خداوند است» تأکید میکرد و ای اهمیت نااه ایشالان باله زایاالاه اخالمق را
منعیس میسازد .البته ای به معنای دوری از مسئولیتپذیری نیست؛ زیرا از دید امام «قدرت اگر به دست
اشخاص غیر مهذب برسد ،خطر دارد .اگر چنانچه قدرت به دست اشخاص غیر مهذب برسد ،همی کمال،
او را به فساد میکشاند» (سخنرانی امام خمینی.)8012/1/81 ،
از دید امام خمینی(ره) بی زهاد با نفس و عدالت رابطهی مستقیم وزود دارد .از نظر ایشان «زیالر بالار
هلم رفت مث هالم ال هلم کردن ،هر دویش از ناحیهی عدم تیکیه است «قد افلح م تیکی» اگر مالا باله
ای رسیده بودیم ،نه حالی انفعالی پیدا میکردیم برای پذیرش هلم و نه هالم بودیم( »...صالحیفه امالام ،ج
 .)838 :83از دیدگاه امام خمینی(ره) انسان زمانی به عدالت میرسد که کالار مجاهالدهی نفالس باله اتمالام
رسیده باشد« :چون که مجاهدهی نفس در ای مقام به اتمام رسید و انسان موفق شد که زنود ابلیس را از
ای مملیت خارج کند و مملیتش را از سینای ممئیهاهلل و معبد عباداهلل الصالحی قرار داد ،کالار ساللو
الیاهلل آسان میشود و راه مستقیم انسانیت روش و واضح مالیگالردد ...و در ساللک اهال ایمالان منخالرط
میشود( »...امام خمینی .)21-21 :8013 ،با توزه به اینیه امام معتقد است« :تمامی ای نیا هایی کاله در
عالم واقع می شود ...تمام اینها از سرکشی نفس است (صحیفه امام ،ج .)211 :23لذا میتوان گفت زهاد با
نفس مقدمه ی اصلی و اولیه برای برقراری صلح در زهان است چالون ایال نالو زهالاد منجالر باله تربیالت
کارگیاران سیاسی صالح خواهد شد.
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 -2جهاد اصغر
الف)جهاد ابتدایي

زهاد ابتدایی ،زنای است که مسلمانان با وزود شرایط خاص و برای تحقق اهداف خالاص بالر ضالد غیالر
مسلمانان ،اعم از اه کتاب و مشرکان ،آغاز میکنند .از نااه فقه شیعه ،زهاد ابتدایی فقط با اذن و حعور
امام معصوم زایی است .بنابرای در دوران غیبت ،وقو زهاد ابتدایی امیانپالذیر نیسالت (آخونالدی:8011 ،
 .)12از نظر امام ،زهالاد ابتالدایى ویالژه ی زمالان حعالور معصالوم اسالت .هالدف از آن گالالسترش توحیالد و
ییتاپرستى است .زهاد ابتدایی با هدف زهاناشایى و رسیدن باله مالال و ثالروت انجالام نمالىگیالرد ،بلیاله
رزمندگان براى اهالدف واال از زان و مالال و آسالایش خالود مالىگذرنالد تبلیالد دیال اسالمم و دعالوت باله
ییتاپرستی از ملیومات و اهداف زهاد با شر و چپاول در ای شق می باشد ( امام خمینی.)221 :8020 ،
ب) جهاد دفاعي

زهاد دفاعی عبارت است از پییار با هدف دفا از اسمم و سرزمی های اسممی در برابر دشم مهالازمی
که اساس اسمم را تهدید میکند یا قصد استیم بر سرزمی های اسممی و ناموس و اموال مسلمانان و یالا
کشت گروهی از مسلمانان را دارد (المهذب ،ج  .)231 :8ییی از وازبات در عرصهی سیاستهای امنیتالی
و نظامی مربوط به اقدامات تدافعی است .در واقع اگالر دشم به سرزمی هالاى اسالممی هجالوم آورد ،بالر
همهی مسلمانان ،در هر کجا بالاشالنالد ،وازالب اسالت از حالوزهی اسالمم دفالا کنند و اسمم و مساللمانان
را از سلطهی بالیالاالاناان نجات دهند .در منطق امام ،چیرگى کافران و بیااناان تنها هجوم و یا اشالغالال
نالظالامالى نالیالست که سلطهی سیاسى و اقتصادى و فرهناى دیاران بر مسلمانان پالذیالرفته نیست و بالر
مسلمانان الزم است در صورت امیان و آماده بودن شرایط ،براى دفا از عیت اسممى با حاکمیت کافران
بستییند (توضیح المسائ  :8038 ،مسئله .)2121
از دیالار اناییههاى زهاد تدافعی دفا از مظلومالان اسالت .مبالارزه بالا سالتماران و کسالانی اسالت کاله
مستععفی را به استععاف میکشانند و اموال و منابع آنها را غارت میکننالد« :پیغمبالر اکالرم(ص) از بالی
مستععفی برخاست و با کمک مستععفی  ،مستیبری زمان خودش را آگاه کرد یا شیست داد (سخنرانی
امام خمینی .)8011/2/21 ،اسمم برای مستععفی آمده است و اول نظرش به آنهاست» (سخنرانی امام
خمینی« .)8011/0/21 ،طریق اسممی ای است که مستععفی را حمایت کنند» (سخنرانی امام خمینالی،
.)8013/1/23
در واقع زهاد در اندیشهی امام ابیار برقراری صلح زهانی مبتنی بر عدالت است و برای برقراری صلح
باید از طریق زهاد ،ریشههای بیعدالتی را خشیاند .به همی خاطر امام برای تبیی چاونای برقراری
صلح زهانی نخست به عوام تهدیدکنندهی صلح میپردازد .ای عوام از نظر ایشان منحصر به زنگ
نیست؛ عموه بر اینیه زنگ از دیدگاه ایشان بهعنوان عام اصلی تهدیدکنندهی صلح شناخته میشود.
میتوان ای عوام را به شی زیر طبقهبندی نمود:
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 -1در سطح کارگزار

امام معتقد بودند که قدرتمندی اشخاص ناصالح و پایمال کردن حقوق اشخاص و ملتهای مظلالوم سالبب
شده است که صلح و امنیت بی المل آسیب ببیند .بر ای اسالاس گالام نخسالت در تحقالق صاللح پایالدار و
ازرای عدالت ،خلع سمح ناشایستها و مبارزه با هالمان است .برای اساس میتوان دریافالت کاله صاللح و
دفا از منظر ایشان ،بسیار درهم تنیده هستند و گام اول آن تحقق عدالت و ابقای حقوق مظلومالان اسالت
(بهیادی .)888-881 :8038 ،در ای راستا بحه بیداری اسممی ملتها برای تغییالر مسالتبدان و حاکمالان
وابستهی داخلی در راستای دفا از حقوق اولیه و انسانی را مطرح میکنند و معتقدند که ملالتهالا چالارهای
ندارند زی اینیه دستااه های حیومتی فاسد و فاسدکننده را از بی ببرنالد و هیئالتهالای حاکمالهی خالائ ،
فاسد ،هالم و زائر را سرناون کنند (امام خمینی.)01 :8012 ،
 -2در سطح ساختار

دو واژهی مهم در اندیشهی سیاسی امام در خصوص وضعیت صلح و زنگ ،واژههای مستععج و مستیبر
است .در دنیای موزود و مطلوبی که در اندیشهی امام ،شی گرفته اسالت نمالیتالوان بالرای در فعالا و
تعاممت ،بدون شناخت ای مفاهیم به مبانی آن ساختار دست یافالت .در اندیشالهی امالام ،مسالتیبر دارای
معنای اعم است و بر دو نو طیج حیایت دارد؛ ازانبی که همهی ملتها را ضعیج شمرده و مورد تجالاوز
قرار میدهند و نو دوم دولتهای ستماری که ملالتهالای خالود را ضالعیج شالمرده و تعالدی مالیکننالد.
مستععفی  ،اشخاص و ملتهایی هسالتند کاله مسالتیبری آنهالا را هالیچ مالیپندارنالد .وی در ایال رابطاله
میگویند« :ما همه زیء مستععفی هستیم ،یعنالی مالا اشخاصالی بالودیم کاله ابرقالدرتهالا مالا را ضالعیج
میشمردند ،ما را هیچ میدانستند ما میخواهیم از ای زهت بیرون بیاییم» (صحیفه امام ،ج.)013 : 1
روییرد امام به ریشهیابی استیبار یک روییرد اخمقی است و آن را ناشی از اومانیسالم و خالودبرتربینی
انسان میداند:
تمام فسادهایی که در عالم واقع میشود ،چه فسادها از افالراد و چاله فسالادها از حیومالتهالا و چاله در
ازتما  ،تمام فسادها زیر سر همی ارث شیطان است .و تمام مفسدههایی که در عالم پیدا میشود ،از ایال
بیماری خودبینی است .چه در کنج خانه کسی نشسته باشد و به عبادت مشغول باشد ،اگر خالودبینی بینالد،
ارث شیطان را دارد ،و چه در زامعه باشد و با مردم تماس داشته باشد ،ای هم اگر فسالادی از آن حاصال
بشود ،از خودخواهی و خودبینی خودش است و چه حیومتهایی که در عالم حیومت میکنند؛ از اولی که
حیومت در دنیا تأسیس شده است تا حاال ،هر فسادی واقع شده از ای خصیصه است (صحیفه امام ،ج:83
.)800
امام بر ای باور هستند که نباید از مستیبری توقع صلح و سازش داشت زیرا استیبار را مهمتری مانع
برقراری صلح مبتنی بر عدالت میدانند .ایشان در ای رابطه میگویند« :سممت و صلح زهالان بسالته باله
انقراض مستیبری است و تا ای سلطهطلبان بیفرهنگ در زمی هسالتند ،مستعالعفی باله ارث خالود کاله
خدای تعالی به آنها عنایت فرموده نمیرسند» (صحیفه امام ،ج .)888 :82
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در نااه امام(ره) ،ساختارهای بی المللی به دلی ناالاه متالأثر از حالب نفالس و زالاه طلبالی حاکمالان آن
ماهیتی هالمانه یافته است .ایشان معتقدند که نه تنها افراد باید زای خود را به اشخاص بالا تقالوا و مطیالع
اراده ی مردمی دهند ،بلیه باید ساختار حاکم کنونی در زهت ایجاد محیطی مناسب برای رشد تقوا و کمال
نیی آماده شود (صالحیفه امالام ،ج  .)811 :81در حقیقالت ایشالان حالوزههالای عالدالت ،آزادی و اسالتقمل و
خودکفایی را از سطح فردی تا سطح زهانی قاب بسط میدانند و ای را مختص مردم مسلمان نمیداننالد.
بنابرای چه در سطح کارگیار و چه در سطح ساختار راه ح برقرای عدالت و صلح زهانی ،زهاد است .امالا
زهاد از منظر امام یک زهاد دفاعی است.
مبانی شی دهندهی اندیشهی امام در امور دفاعی متأثر از زهانبینی ایشان در ارتباط با هستی ،زهان
و انسان با محوریت حفظ اسمم و انقمب اسممی و مبتنی بر اصال نفالی سالبی اسالت .ایشالان از منظالر
آموزه های فقه شیعه به مبحه امنیت و دفا پرداخته است و ای امور نه تنها در قالب وهیفالهی حیومالت
اسممی لحاظ شده بلیه به منظور رفع فتنهها و تأمی آرامالش و صاللح عنالوان گردیالده اسالت (درویشالی،
.)1-81 :8030
هدف در اندیشهی دفاعی امام خمینی(ره) ،تحقق حقی الهی مبتنی بالر امامالت مستعالعفی در زهالان
است .مبتنی بر ای اص  ،خییش مسل می و مستععفی در تمالام اقشالار عالالم بایالد صالورت بایالرد زیالرا
مستیبری غاصب و باید از میدان خارج شوند (تبیان .)81 :8011 ،مسالتیبری شالام سالمطی  ،ریسالای
زمهور و دولتهای ستمار و سمطی زائری هستند که بر ملتهای خود هلم و تعدی میکننالد( .تبیالان،
 .)8 :8011در ای شرایط باید با همهی نمادهای استیبار و هلم برای تحقق صلح مبارزهای تدافعی نمود و
سرنوشت خود را به دست گرفت.
امام موارد تشیی اتحاد دفاعی را در محیط خارزی ،زمانی میدانسالتند کاله مستعالعفی زهالان در راه
نجات ملی و یا نهعتهای آزادیبخش در راه خدا ،حق ،حقیقت و آزادی مبارزه کنند (تبیان.)10 :8011 ،
بر ای اساس یک نظام اسممی وهیفهی دفا از مردم محروم و مظلوم را در همالهی عالالم دارد .بنالابرای
هلم داخلی و خارزی ،مداخله در اشیال مستقیم و غیرمستقیم میتوانالد موزبالات شالی گیالری اسالتراتژی
دفاعی را فراهم سازد .در واقع همهی ای موارد ذی اندیشهی امام در خصالوص دفالا از اسالمم ،ممالالک
اسممی و استقمل ممالک اسممی و مستععفی تعریج میشود (تبیان.)01 :8011 ،
امام معتقد بودند که صلح زهانی باله انقالراض مسالتیبری وابسالته اسالت چالرا کاله ریشالهی تمالام
اختمفات ،توطئهها و نابسامانیها را در تمش و اتفاق نظر قدرتمندان برای عقب ناهداشت مساللمانان در
همهی ابعاد میدانند بر ای اساس توطئهها ،کودتاها ،تفرقه افینیها و سایر اشیال مداخله به وسیله خالود
و یا ایادیشان در زهان اسمم بروز میکند (حازی زاده .)11 :8011 ،ترسیم ای روابط نابرابر و هالمانه در
اندیشهی امام در برابر تحقق زمینههای عدالت زهانی ،نمایانار مبانی اندیشههای دفالاعی امالام(ره) اسالت.
در صلح مورد نظر امام ،مبانی تأسیسی آن صرفاً بر اساس دریافتهای حسی نیست زیرا ایشان دستیابی به
محیطی برای تیام انسان و هدایت به سوی حق را بر اساس مبانی قالرآن و سالیرهی حعالرت رسالول و
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ائمه اطهار( ) مدنظر قرار میدهند چون هدف نهایی در دنیا ختم نمیشود و لذا با نااه به معاد باید صلحی
ایجاد شود که بتوان بر اساس آن زندگی شرافتمند و عیتمداری برای هر شخصی شی بایرد.
خطرات و تهدیدات مستیبری و دولتهای دییتاتور وابسالته از نظالر امالام هماله زانباله و در دو سالطح
داخلی و خارزی با ماهیت نرمافیاری و سختافیاری است .بر ای اساس ،الاوی متناسالب ایال تهدیالدات
باید راهبرد دفا همه زانبه باشد .مهمتری خصیصهی ای راهبرد ،فراگیری و استمرار آن است به نحالوی
که در تمام حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،ازتماعی و فرهنای و در تمام سطوح داخلالی و خالارزی بایالد در
زریان باشد .ایشان دفا در سطح فراملی را در قالب حمایت از زنبشهالای آزادیبخالش و اسالممی و در
سطح ملی در قالب تفیر بسیجی قاب ازرا میدانستند (درویشی .)00-08 :8030 ،از منظر امام(ره) قالدرت
عام مهمی در مقابله با تعدی است و باید در برابر تعدی با قدرت مبارزه نمود .ایشالان در سالال  8081در
بحه «والیت فقیه» در نجج اشرف بر ای مهم تأکید کرده و یادآور می شوند« :آیالهی «و اعالدوالهم مالا
استطعتم م قوه» دستور میدهد که تا حد امیان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شالما هلالم و
تجاوز کنند» (تبیان .)11: 8011 ،بحه صدور انقمب و حمایت از نهعالتهالای آزادیبخالش و همچنالی
دستور دفا از مردم فلسطی  ،لبنان و سایر مظلومان زهان و مقابله با آمرییا و سالایر مسالتیبری زهالان،
مالبارزه با باغیان وگردنیشان ،مبارزه با کسانی که علیه نظام اسممی طغیان میکنند و امنیالت عمالومی را
به خطر میاندازند و باعه رعب و وحشت مردم میشوند .مانند منافقی از اناییههای مهالم زهالاد دفالاعی
مورد نظر امام ،محسوب میشوند .از نظر امام برقراری صلح و عدالت زهانی به مقدماتی نیازمند است کاله
عبارتند از :وحدت مسلمانان و تقاب با قدرتهای هالم و مستیبر که ای دو نیی در سایهی زهاد به دسالت
میآیند:
 -1وحدت مسلمانان

از نظر امام ،مرحله اولِ نجات زهان از زیر یو ستم ستماران ،نجات کشورهای اسالممی اسالت و سالپس
ای کشورها میتواننالد در سالایه ی مبالارزه و زهالاد بالا مسالتیبری  ،عالدالت را در زهالان برقالرار سالازند و
مستععفی زهان را در مسیر رهایی قرار دهند و ای مهم در سایهی وحدت مسلمی محقق میشود.
وحدت مورد نظر امام از مرحلهی بیداری شرو و با مرحلهی اتحاد زهانی مستععفان خاتماله مالییابالد
که نتیجه ی آن ازرای عدالت در سطح گیتی خواهد بود .از عوامال ایجالاد وحالدت ،مالیتالوان باله تحمال
حرفهای مخالج و اعتقاد به ح مشی از طریق گفتوگو اشاره کرد که ای امر میسر نمیشود ماالر بالا
خودسازی و مبارزه با نفس؛ از ای رو ،در اندیشهی امام ،مسئلهی مبارزه با نفس ،برای رسالیدن باله وحالدت
بسیار مهم و ضروری است تا زاییکه وی قائ است کسانی که مسائ تفرقهانایی را مطرح مالیکننالد درد
دی و اسمم ندارند بلیه در بند خودخواهی هستند (ایرانی.)12 :8011 ،
امام(ره) وحدت را بهعنوان یک استراتژی قبول داشت؛ وحدت ملی برای حفظ کشور ،به غالارت نالرفت
منافع ملی؛ انسجام و اتحاد اسممی ،حفظ عیت مسلمانان و ضربه نخوردن اسالمم و قالرآن و اتحالاد بالی
مستععفان برای مبارزه با استیبار؛ زیرا ایشان بارها و بارها بر اتحاد برای پیروزی مسلمانان تأکید نموده و
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میوه های وحدت را پیروزی ،نابودی دشمنان ،شیوفایی ،پیشرفت کشور و مسلمانان و ...بر میشمردند .امام
خمینی(ره) وحدت را علت محدثه و مبقیه نظالام اسالممی و اسالمم و وحالدت را ضالام بقالای مساللمانان
دانستهاند (زمشیدی و محمدی .)13 :8013 ،در واقع از نظر امام خمینی(ره) مسلمانان هستهی اساسالی و
اولیهی شی گیری یک زبههی عدالت محور که بتواند ساختار ناعادالنهی نظام بی المل را بر هم بریید،
تشیی میدهند .آنها در سایهی مبارزه با نفس ،وحدت و زهاد با مستیبری و قالدرتهالای زنالگ طلالب،
میتوانند شرایط را برای ایجاد یک صلح مبتنی بر عدالت فراهم سازند.
 -2تقابل با مستکبرین

در نااه امام برقراری صلح زهانی پایدار ،مستلیم استقرار عدالت زهانی اسالت و برقالراری عالدالت زهالانی
پیش شرطی برای برقراری صلح زهانی میباشد .از آنزاییکه قدرتمندان و دولالتهالای غربالی باله هالیچ
قیمتی حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود برای برقراری عدالت نیستند ،بنابرای تقاب با آنها برای رسالیدن
به صلح زهانی و پایدار ازتنابناپذیر خواهد بود.
از نظر امام «سممت و صلح زهان بسته به انقراض مستیبری است؛ و تا ای سلطهطلبان بیفرهنالگ
در زمی هستند ،مستععفی به ارث خود که خدای تعالی به آنها عنایت فرموده است نمیرسند» (صالحیفه
امام ،ج  .)888 :82امام خمینی(ره) ییی دیار از اصول اساسالی مبالارزه بالا اسالتیبار را قالدرت مالیدانالد و
میفرماید« :ما اگر چنانچه قدرت داشته باشیم تمام مستیبری را از بی خواهیم بالرد« :ایال اصال نیالی از
مبانی قرآن کریم سرچشمه گرفته آنجا که خداوند متعال با مخاطب قالرار دادن توحیالد مستعالعفی را باله
خییش و زهاد با مستیبران فرا میخواند» (صحیفه امام ،ج  .)888 :82ای تفیر امالام خمینالی(ره) دربالاره
تمش و مبارزه برای محو و نابودی قدرتهای استیباری زهالان نیالی از اصالول و مبالانی قرآنالی و تعالالیم
مربوط به تقاب با زبهه کفر و شر و نفاق در هر عصر و زمان سرچشمه میگیرد .چنانکه خداوند متعال
در قرآن کریم زبهه توحید را مخاطب قرار میدهد و ای گونه به خییش و زهالاد قهرآمیالی بالا مسالتیبران
زمی فرا میخواند« :فَقاتلُوا أَئمَّةَ الْیُفْرِ إِنَّهُمْ ال» (توبه  )82:با پیشالوایان و رهبالران کفالر زهالانی مقاتلاله و
مبارزه کنید .امام خمینی(ره) در تبی ای اص برگرفته از قرآن با قاطعیت و صمبت اعمم مالیکنالد« :تالا
شر و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم» که مطابقت مح با آیه «وَ قاتلُوهُمْ حَتَّالى
ال تَیُونَ فتْنَةٌ وَ یَیُونَ الدِّی ُ للَّه فَإِنِ انْتَهَوْا فَم عُدْوانَ إِالَّ عَلَى الظَّالمی َ» (بقره )830:دارد .با کفر و شالر
و نفاق مقاتله و مبارزه کنید تا فتنه از روی کرهی زمی برطرف و مرتفع گردد .ای آیهی شریفه بالر تالداوم
زهاد تا رفع کام فتنهی مستیبران در زمی تأکید دارد.
نتیجهگیری
با توزه به نااه امام خمینی(ره) به عرصهی روابط بی المل  ،وی اصالمح کالارگیاران را مهالمتالری عامال
اصمح ساختار غیرعادالنه بی المل قلمداد میکند به همی خاطر و به پیروی از رسول خدا مبارزه با نفس
را زهاد اکبر میداند و کارگیاران غیرمتعهد و هالم را بالهعنالوان عنصالر اساسالی زنالگ و نالاامنی زهالانی
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میبیند .بنابرای در گام اول معتقد است باید کارگیاران متخلق به اخالمق انسالانی بالر مسالند قالدرت قالرار
بایرند و ای مهم در سایهی زهاد با نفس میسر است و در مرحلهی دوم اگر کارگیاران هالم و غیرمتعهالد
بر سریر قدرت بودند باید با زهاد آنها را بر کنار نمود و عدالت را برقرار ساخت .ملتها باید با بیداری خالود
با تمامی نمادهای استیبار در داخ نظیر حیام وابسته و انوا شقوق وابسالتای مبالارزه کننالد و سالپس بالا
اتخاذ اقداماتی نظیر تشیی حیب زهانی مستععفان ،صدور انقمب و حمایت از نهعتهای آزادیبخالش
و مردمی به تغییر معادالت زهانی و بی المللی استیبار برای تحقق صلحی واقعی همت گمارند.
توزه ایشان به ساختارسازی به نحوی است که مسلمانان در سایهی همارایی و وحدت میتوانند یک
زبههی متحد ایجاد کنند و هستهی اولیه زهاد و مقاومت را علیاله سالاختار ناعادالنالهی نظالام بالی الملال
تشیی دهند .در مرحله ی بعد باید قدرت ای هسته در ابعاد مختلج چنان افیایش پیدا کند که توان مقابله
با استیبار زهانی را داشته باشد؛ به عبارت دیار زهاد مسلمی علیاله اسالتیبار مالیتوانالد باله نجالات تمالام
مستععفی زهان از زیر یو ستم ستماران منجر شود و ای خود دایرهی زهانی دیدگاه امام را به نمایش
می گذارد .از نظر ایشان با توزه به زمعیت و منابع بهینه و فراوانی که مسلمی در اختیار دارند میتوانند در
سایهی یک اتحاد فراملی ،صلحی عادالنه را در دنیا برقرار سازند.
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