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در سیاست خارجی » اقتدار ملی «هاي نظري مؤلفه

  )ره(امام خمینی هاي  با تأکید بر اندیشه،اسالمی

  
  26/6/1389:  تأییدتاریخ              15/5/1389:  دریافتتاریخ

  

  حسین خانی

  چکیده

 ،)ره(ي مکتبـی امـام خمینـی   هـا  هاي فقهی و آموزه  بر اساس اندیشه   ،در این مقاله  

در عرصه سیاست » ملی اقتدار«براي ایجاد و حفظ هاي نظري    هپردازش مؤلف سعی در   

هـاي    بـر اسـاس تکنیـک    ،ایـن نوشـتار   .  اسالمی ایران شـده اسـت      جمهوريخارجی  

هـاي   اندیـشه  در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر       ،اي و رویکردي توصیفی    کتابخانه

یهـی سیاسـتمدار    ایـشان در جایگـاه فق     دهـد    نشان می به بیان دیگر،    . باشد می )ره(امام

هاي نظري و اصول کلی تأمین اقتدار ملی در سیاسـت خـارجی دولـت               مؤلفهچگونه  

سـاختار تفکـر    ر اساس ارکان    ب.اند هاي فقهی پردازش نموده    اسالمی را بر مبناي آموزه    

در سیاسـت   ) ره(اندیـشه امـام    ،»گرایی تکلیف« و» خدامحوري«یعنی   ،اجتماعی شیعه 

عـزت اسـالمی و   «، »سـتیزي  ظلـم «، »نفی سـبیل « یعنی   ، مؤلفه نظري  رچهاخارجی به   

  .  رهنمون شده است،»دعوت به اتحاد مسلمین«و » سیادت دینی

  
  گرایی ، سیاست خارجی، اقتدارملی، خدامحوري، تکلیف)ره( امام خمینی:ها کلیدواژه

                                                                                                                                  
  دانشجوي دکتراي علوم سیاسی دانشگاه تهران  

  
  49 مسلسل شماره  1389 پاییز  سوم شماره  زدهمیس سال ي اهبردر مطالعات فصلنامه
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  مقدمه

اي در  در ایـران، فـصل تـازه     » جمهوري اسالمی  «نظام با پیروزي انقالب اسالمی و استقرار     

مباحث فقهی، حقوقی و سیاسی اسالم گشوده شد و اندیشه اسالمی شیعه که به واسـطه دوري    

 محجور مانده بود، ،هاي خود در برخی مواضع از صحنه حکومت و عدم تجربه و آزمون نظریه        

 فقه سیاسی، حقوق اساسی و سیاست اسـالمی        ،در این میان  . رشد و بالندگی خود را آغاز کرد      

بسیاري از این   .  متعدد و جدید ناشی از استقرار حکومت قرار گرفت         هاي پرسش با   در مواجهه 

هـا در   به دلیل عدم ابتال، پاسخی هم بـراي آن        و   براي گذشتگان مطرح نگردیده بود       ها، پرسش

  .)ج: 1376حقیقت، (نظر گرفته نشده بود

 گرفـت، عرصـه   ها که پس از انقالب اسالمی مورد توجه و عنایت قـرار           یکی از این حوزه   

هاي مردم در تظاهرات خیابانی که  گیري انقالب، توده  در جریان شکل.است» سیاست خارجی«

 نمـوده  برپادر برابر امپریالیسم و استبداد » استقالل و آزادي«کسب به منظور علیه نظام حاکم و     

ب سیاسـت   بلکـه چـارچو  ،کردنـد   نه تنها نوع نظام آینده را عنوان مـی   ، در شعارهایشان  ،بودند

نـه شـرقی، نـه غربـی،     «اي کـه شـعار     به گونـه ،کردند خارجی آن حکومت را نیز مشخص می    

 مطـرح و مـورد تأییـد        ،»استقالل، آزادي، حکومت اسالمی   « به دنبال شعار     ،»جمهوري اسالمی 

  .)16: 1377محمدي، ( انقالب نیز قرار گرفتکبیررهبر

بـه  هت، عرفـان، حکمـت و فلـسفه و          هایی چون مرجعیت، فقا     ویژگی با ،)ره(امام خمینی 

ها در سایه تعلیم و تعلم، تزکیـه و          که این ویژگی  بودند  بدیل    سیاستمداري برجسته و بی    عنوان

هاي مختلف علوم، اعم از فلسفه، عرفان، فقه        تهذیب از یک طرف و فراگیري و تدریس شاخه        

  .)15: 1373برزگر، (به دست آمده بود از سوي دیگر ،و اصول

 به مقامی ،)25: 1380افتخاري، (وان انقالبی، دولتمرد و ایدئولوگ به عن،)ره( امام،نبدین سا

وي . یابی به آن را داشته است      دست یافته که کمتر فقیهی در تاریخ تحوالت شیعه امکان دست          

 الگـویی را عرضـه داشـت کـه ضـمن      ،»جمهوري اسالمی«با طراحی حکومت دینی تحت نام  

هاي جهانی براي حکومت در عصر حاضر، مبتنـی بـر اصـول و مبـادي              مندي از استاندارد   بهره

  . براي اداره جامعه نیز داراي کاربرد است– کتاب و سنت –دینی 
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االطراف  ماهیت انقالب اسالمی، اصول مدرن الگوي جمهوري اسالمی و شخصیت جامع

 و حکومت که تماماً حکایت از حضور خدا، مردم و رهبري در بطن سیاست) ره(امام خمینی

هاي نوین امروزي و دریافت  دهد تا نسبت به طرح پرسش  این امکان را به ما می،دینی دارند

و » اقتدار« باید توجه داشت گرچه واژه ،در عین حال. اقدام نمائیم) ره(پاسخ از اندیشه امام

ی این  ول،در ادبیات علوم سیاسی، دیرزمانی است که رایج و قابل استفاده است» ملی اقتدار«

 ولی به ،از جایگاه فقیهی سیاستمدار ذکر شده ،)ره( درآثار و اقوال امامها اصطالحات و واژه

بنابراین، ضمن بررسی موضوع یادشده، . تصریح نشده است عنوان اندیشمند علوم سیاسی

 1» صحیفه امام«و » صحیفه نور«ـ ) ره(نویسنده در پی عطف توجه به خوانشی جدید از آثار امام

اصول راهنماي  دنتوان یی است که در کنار یکدیگر، میها وجو و تدوین مؤلفه به منظور جستـ 

 نوشتار حاضر با طرح سئوال در ، بدین ترتیب.دناقتدار ملی در سیاست خارجی اسالمی باش

مبتنی بر » به روز«و » دینی« سعی دارد به پاسخی ،»اقتدار ملیهاي نظري  مؤلفه«خصوص 

 در مقام تحلیل و ،دست یابد تا از این رهگذر) ره(ینی مورد قبول امام خمینی د–شه فقهی یاند

 این  حاضربدین منظور، سئوال اصلی مقاله. یاریگر ما باشدگذاري براي عصر حاضر  سیاست

 در عرصه سیاست خارجی اقتدار ملیهاي نظري  مؤلفه ،)ره(است که با توجه به اندیشه امام

اساس و با رویکردي توصیفی و با اتکاء به روش کیفی و استفاده از  بر این اند؟ کداماسالمی 

  استبر آن فرضیه مقاله ،)ره( اسنادي و با تأمل در گفتار و آراي امام–اي  هاي کتابخانه تکنیک

 حفظ استقالل و عزت نظام اسالمی براي، دینی و فقیهی اندیشمندایشان در جایگاه رهبري که 

 ر، چها»گرایی تکلیف«و » خدامحوري«کر اجتماعی شیعه، یعنی بر اساس ارکان ساختار تف

دعوت به «و » عزت اسالمی و سیادت دینی«، »ستیزي ظلم«، »نفی سبیل«مؤلفه نظري، یعنی 

به   و یا،اند  را اصول راهنماي اقتدار ملی در سیاست خارجی اسالمی دانسته»اتحاد مسلمین

  .ارائه کرد ایشان ءابرداشت را از آر این توان می عبارت دیگر،

                                                                                                                                  
هـا، احکـام، اجـازات شـرعی و      هـا، مـصاحبه   صحیفه نور و صحیفه امام نام مجموعه واحد شامل بیانات، پیام    . 1

فه تر و جدید از صحی اي کامل  صحیفه امام مجموعه  .  خرداد تا پایان عمر وي است      15پیش از   ) ره(هاي امام    نامه

 نمایه 22به تفصیل شرح داده شده و جلد ) ره( جلد است، که در مقدمه جلد اول آن در رابطه با امام 22نور و در 

 .کتاب است
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  چارچوب مفهومی .الف

. اساسی در نظام آفرینش و در عـین حـال، اصـلی بـشري و فرادینـی اسـت              اصل   »اقتدار«

 اندیشه ضعیف.  نظام سیاسی استهر» پایداري«و » پدیداري«هاي  ترین مؤلفه  از اساسی»اقتدار«

بنـابراین، تولـد و   . دوام نـدارد نیز قابلیت  نظام ضعیف تواند به نظام سیاسی تبدیل گردد و         نمی

هـا   گستره زمانی و زمینی نظام.  آنها دارد»اقتدار« به میزان    گیبستها،   و بلکه تمدن  ها   تداوم نظام 

باشد،گسترة نفوذ جغرافیائی و      بیشتر »اقتدار«هرچه  . ها نیز به همین عنصر بستگی دارد       و تمدن 

  .)116–117 :1386پسندیده،(تاریخی بیشتري خواهد داشت

در حالی که . شود  در نظر گرفته می2»قدرت« و 1»اقتدار« تفاوت مهمی بین ،سیاستدر علم 

، توجیه 3قدرت، اشاره به توانایی براي رسیدن به غایات خاص است، اقتدار اشاره به مشروعیت

ت توانـایی   قـدر  .»اسـت مـشروع    قتـدار، قـدرت   ا« بـه بیـان دیگـر،        .و حق اعمال قدرت دارد    

در این معنا، اقتدار عبـارت اسـت از   . اقتدار حق تأثیرگذاشتن است   اما  ،   دیگران تأثیرگذاشتن بر 

  .)Heywood, 2002: 5(شده در مشروعیت یا حقانیت قدرت پنهان

ازه و به ویژه بر این اساس، مفهوم اقتدار، بیشتر به نفوذ، سلطه، مرجعیت، حق، اختیار و اج       

 ،اره به فرایندي دارد کـه بـه واسـطه آن    مشروعیت اش.)Root, 2007:1(مشروعیت مرتبط است

مشروعیت در اینجا، آن چیزي است که  .دارد، بلکه زمینه اخالقی نیز قدرت نه تنها نهادینه شده

 بر این مبنا، .)Marshall, 1998: 363(سازد بوده و آن را معتبر میمطابق با توزیع باثبات قدرت 

ایی که بر مجموعه خاصـی از روحیـات،   ه ؛ مشروعیت مبتنی بر ارزش   دارد دو وجه    تمشروعی

ثربودن نظام سیاسی یا    ؤهایی که بر اساس کارآیی و م        تکیه دارد و ارزش    4معنویات و اعتقادات  

بخـش اقتـدار را    گانه مـشروعیت  وبر یکی از منابع سه بر همین اساس،. گیرد سازمانی شکل می  

  .داند احکام دینی می و ها ارزش باورها،

انّ «: ها خداوند است  منشأ تمامی قدرت  در اسالم  دینی در این نوشتار،     با توجه به رویکرد     

و هیچ قدرتی نیز جز به مشیت الهی و غیر از ناحیه او پدیـد  ) 165: سوره بقره(»القوه هللا جمعیاً 

                                                                                                                                  
1 . Authority 
2 . Power 
3 . Legitimacy 
4 . Community Values 
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نفسه و بالذّات   به عبارت دیگر، اسالم هیچ قدرت فی.)39: سوره کهف(»القوه اال باهللا  «: آید نمی

انتشار اقتدار در اسالم از رأس  ، همچنین.شناسد اوند را در عالم به رسمیت نمی دیگري جز خد  

اي از قدرت خداونـد قـادر متعـال بـود کـه بـه         چنانکه اقتدار پیامبر تابع و جلوه      .به ذیل است  

  .)211 – 212: 1376شجاعی زند، ( منتقل گردید–ز حاکمان و عالمان  اعم ا–جانشینان او 

آورد  را پدید مـی   » اقتدار ملی « ترکیب مفهومی جدید تحت عنوان       ،»ملی«با پسوند   » اقتدار«

در دوران مدرن، نظر هر محقق و       » مرجع اقتدار «به عنوان   »  دولت –ملت  «که بر اساس مفاهیم     

مفهـومی  » اقتـدار «در غیر این صورت، واژه . کند اندیشمندي را به خود جلب و آن را تأیید می         

شویم کـه   شناسانه مواجه می پرسش معرفتاین  با ،را در این صورتابتر و مبهم خواهد بود؛ زی 

  چه کسی؟ یا چه چیزي؟» اقتدار«

) ره(در بیانات امام  تصریحاً مرتبه آن  12 ذکر شده که      بار در صحیفه امام    32 ،»اقتدار«اژه  و

  بلکه اشاره به مـضمون آن در ذیـل عنـوان نمـودن مـوارد            ، نیست »اقتدار«واژه   عین ولی   ،آمده

 ایـن واژه  سایر دفعات نیز. گردد  به طور اجمال به آن اشاره می   ،ادامهنزدیک به آن است که در       

مـتن مربوطـه ذکـر شـده     استنباط از  شر و تنظیم آثار ایشان با توجه به         ن  سسهؤ م توسط متولیان 

در  انایـش  .انـد   داشته کیدتأ اقتداري ایجابی   ها بیشتر بر جنبه  ) ره( امام خمینی به هر حال،    . است

متـرادف   بخـش اسـالم،   سـار تعـالیم واقعـی و حیـات     در سایه  »اوج عظمت «جایی اقتدار را با     

   :دانند می

 را بـه وجـود   هـا  ترین تمدن ترین و نورانى  مشعشع،ترین ادوار تاریخ   اسالمى که در تاریک   «

  .)177 :  2 ج،صحیفه امام (» پیروان خود را به اوج عظمت و اقتدار و آقایى رسانید،آورد

براي ایجاد تحول در ملت به هوشیاري را به ایـن اصـطالح تحویـل             » رویکرد به اسالم  «یا  

   :نمایند می

و این توجه به اسالم که در ایران پیدا شد، باید یک الگویى باشد از بـراى همـه       ...«

چنانچه این تحول پیدا بشود و همه رو به اسالم بیاورنـد، و همـه رو بـه یـک          ...ملتها  

، با این جمعیت زیادى که دارند، بـا ایـن تجهیزاتـى کـه     »اسالم«شند و آن نقطه  نقطه با 

 آقایى باید بکنند هایى که دارند مثل نفت و غیر نفت که دارند، این          ها دارند، با این سالح   

بایـد همـه   .  تحول الزم اسـت .طور بشوند  را این  هاگذارند این  األسف نمى  در دنیا، و مع   
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ید که این تحول را به دست بیاورید و ملـت خودتـان را              همه کوشش کن  . کوشش کنند 

  .)111:  12 ج، صحیفه امام (»برگردانید به یک ملتى که هوشیار باشد

کردن احکام مترقی سیاسی اسالم در تمام شئون         عملی در» کسب سیادت « معناي   ،همچنین

  :نماید زندگی را به واژه اقتدار نزدیک می

و التَنـازعوا   : فرمایـد   مـى   و صِموا بِحبلِ اللَّهِ جمیعـاً و التَفَرَّقُـوا       واعتَ: فرماید قرآن وقتى مى  «

طور احکام مترقى سیاسى که اگر به آن عمل بشود سیادت عالم   این.فَتَفشَلُوا و تَذْهب ریحکُم

  .) 39 : 16  ج،صحیفه امام (»باید قرآن در همه شئون وارد بشود. ..مال شماست 

شـوندگان بـر پایـه مـشروعیت      قانیت اعمال قـدرت و نفـوذ بـر حکومـت     ح ،بدین ترتیب 

اولـی االمـر    ي مکتبی آن ـ مانند اطیعوااهللا و اطیعوا الرسول و ها برخاسته از دین اسالم و آموزه

 درخـور توجـه و   ،رساند کمک می» اقتدار« به » قدرت«منکم ـ که به مهذب گشتن آن و تبدیل  

  .قابل تأمل است

را جستجو و پیـدا  » اقتدار ملی«نیز واژه  ) ره(توان در سپهر اندیشه امام        می ،هبه زعم نگارند  

محوري و نفـی صـریح ناسیونالیـسم و     مبانی مانند اصالت امتبرخی رغم وجود   بهنمود، زیرا  

 حمایـت از    ،)223: 1، ج   همان( ضرورت وحدت مسلمین   ،)19: 10صحیفه نور، ج    (گرایی یمل

 ایـشان هاي دیگر   به برخی گزاره،)280: 9صحیفه امام، ج (بخش هاي رهایی ها و جنبش   نهضت

اجتهاد ، توجـه بـه دو عنـصر مکـان و زمـان، جایگـاه محـوري احکـام            در  محوري   مانند عقل 

خوریم که   برمیمانند آنپایگی آن در اندیشه ایشان، قاعده االهم فاالهم و          حکومتی و مصلحت  

داشت  در باور» اقتدار ملی« معنایابی ، و در نتیجه»ملی«و » ملت« ما را به پذیرش ایده ،در نهایت

دادن به مرزهـاي اعتقـادي در         از سویی با اصالت    ،)ره(به بیان دیگر، امام خمینی    . رساند وي می 

پایگی اجتهاد شیعی و مالحظه دو عنصر زمان و مکان در   به دلیل عقل،برابر مرزهاي جغرافیائی

 بـا پیونـد بـین    ، و از سـوي دیگـر  )699: 1383ملـه،   یمـی کر(باورمندي و رفتار دولت اسالمی   

ریزي براي پیشبرد اهـداف و   برنامه« ،فه امام آمدهیهمچنانکه در صح ،نگري محوري و ملت   امت

از مبارزان و گرسـنگان  منافع ملت محروم ایران توأم با رسیدگی به مسائل مسلمانان و حمایت  

را ضروري و قابل دفاع در نظـر  » اقتدار ملی« و »نافع ملیم« مفهوم ،)91: 21جلد  (»و محرومان 

 .انـد  ادین مکتب شیعه، حاصل آمـده هاي بنی  در سایه التزام به اصول و آموزه گیاند که هم   گرفته
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 1357ي آمریکایی در دي ماه ها اي که با سه تن از شخصیت     طی مصاحبه  ایشان ،به عنوان مثال  

  :رنددا  چنین بیان می،اند ر نوفل لوشاتو داشتهد

  .)534:  5 ج،صحیفه امام(»هر ملتى حق دارد منافع ملى و مذهب خود را حفظ کند«

اشـاره  » هـا  ي برخاسـته از اراده ملـت  هـا  ثبات ناشی از دولت« در همین ارتباط به     ،)ره(امام

  :کند می

 دولـت ایـران اگـر       مـثالً اگر ایران قدرتمند باشد و ثبات داشته باشد، اگر چنانچه           «

ى ها  دولتها اشد براى خود ملت باشد، براى خود ایران باشد، اگر دولتقدرتى داشته ب

طور در ایـران تـصرف کنیـد و     گذارند که شما این  نمىهاناشى از اراده ملت باشند، این    

 .باید ثبات داشته باشد] ایران[گوید که   ایرانى مى  ...طور هرج و مرج به بار بیاورید       این

  و یک ...خواهیم و استقالل الل است و ما قدرتمندى مىو ثبات تابعِ قدرتمندى و استق

مریکـا و   آنظام متکى بر ملت ما ایجاد بکنـیم نـه یـک نظـامِ متکـى بـر مستـشارهاى                     

مان را هم حفظ بکنیم و یک مملکت مستقل باشیم نه یک مملکتـى کـه همـه                 استقالل

  .)98 :  5  ج، صحیفه امام (»چیز آن در دست دیگران است

» ها همگامی با ملت«یا »  همراه با داشتن پایگاه مردمیها حکومت بر دل« به ین،ایشان همچن

  :ندشتنیز عنایت دا

طور نیست که دولـت و ملـت دوتـا           اما حاال مسئله، مسئله ملت است؛ یعنى، این       «

طور نیست که مثل دولت عراق باشد که ملت با او دشمن است، مثل دولت        باشند، این 

جا ملت اسالمى است که حکومتش اسالمى  این. و دشمن استمصر باشد که ملت با ا   

ها را خـود ملـت بـه دسـت      از این جهت، توطئه. است و ملت با این حکومت موافقند    

 با ملت خودشان درسـت رفتـار       ها بفهمند این معنا را که اگر این       ها  اگر دولت  ...آورد مى

ه طرفـدارى ملـت از یـک     اگر بفهمند ک... باشد چه خواهد شد  هاکنند و ملت همراه آن    

 را دلشان را بـه دسـت بیاورنـد و         اهدولتى چه معنا دارد، بفهمند این معنا را که اگر ملت          

 یک حکومتى که مال خود ملت باشد، از خود ملـت جوشـش کنـد و     -حکومت بشود 

عقاید، عقاید اسالمى باشد، احکام، احکام اسالمى باشد و زیر سـایه اسـالم بخواهنـد                

فهمند  یى که به اسالم عقیده دارند همراه آنها بشوند، آن وقت مى ها ملت  و -زندگى بکنند 
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تواننـد کـارى انجـام بدهنـد، چنانچـه در اینجـا        ى بـزرگ نمـى    ها یک از دولت   که هیچ 

  .)75 : 13 ج، صحیفه امام(»نتوانستند

ه این   باید ب  ،)ره(در اندیشه سیاسی امام خمینی    » اقتدار ملی «و معنایابی   » اقتدار «ساییبا شنا 

 نکته توجه داشت که این اقتدار در  دو عرصه داخلی و خارجی قابل بررسی و پژوهش اسـت            

  .شود که در اینجا صرفاً به بعد خارجی آن پرداخته می

  

  )ره( اسالمی از منظر امام خمینیسیاست خارجی. ب

اعد فقهی هاي سیاسی مبتنی بر اصول و قو به منزله فقیهی که داراي دیدگاه ،)ره(امام خمینی

بـه  »  اسـالمی  دولـت سیاسـت خـارجی     «به طور اعم و     »  اسالمی سیاست خارجی «، درباره   بود

از نظـر ایـشان،   اسالمی  به طور اعم، سیاست خارجی      .اند صورت اخص، مطالبی را بیان نموده     

) 81 – 82 :21صحیفه امام، ج    (»خواران کردن سلطه جهان   گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم      «

  .است) 91: نهما(» اسالمی مسلمانان در سراسر جهانویتاحیاي ه«و 

هـاي زیـر     داراي ویژگی، از سوي دیگر، سیاست خارجی حکومت اسالمی به طور اخص         

  :است

 »سیاست دولت اسالمی، حفظ استقالل، آزادي ملت و دولـت و کـشور و احتـرام متقابـل         «

و منافع ملت محروم ایران تـوأم  ریزي براي پیشبرد اهداف  برنامه«و ) 509 و 411: 4، ج  همان(

: 21ن، ج همـا (»از مبارزان و گرسـنگان و محرومـان  با رسیدگی به مسائل مسلمانان و حمایت     

  .است) 91

 اتخـاذ  ، سیاست خارجی دولت اسالمی ایران ،)ره( طبق نظر و اندیشه امام خمینی      ،بنابراین

یر مـسلمانان در سراسـر    تأمین منافع و مصالح ملت محـروم ایـران و سـا        برايهائی   خط مشی 

 احتـرام متقابـل   ه از طریق گسترش نفوذ اسالم و حفظ استقالل و آزادي ملـت در سـای               ،جهان

  .باشد می

ویژگی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران نسبت به سایر کـشورها در  بر این اساس،    

 و داراي  رهبـري مـذهبی  ،)ره(امام خمینی. مبانی و چگونگی تکیه بر منابع عقلی و نقلی است        

 با عنایت به مبانی خاص اسالم از جمله کتاب در نتیجه،. اند بودهاندیشه سیاسی مبتنی بر اسالم 
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تواند، چارچوب رفتـاري الزم را بـه کـارگزاران     این اصول می. اند و سنت، اصولی را بیان کرده     

  . باشدها ولتبندي به آنها، وجه تمایز دولت اسالمی از دیگر د نظام اسالمی ارائه کند و پاي

تمـرد و رهبـر    در جایگـاه دول ،)ره(هاي منحصر به فرد امام   بر این مبنا و با توجه به ویژگی       

  : اصول مطروحه عبارتند از،)185 – 186 :1386میرخلیلی، (جمهوري اسالمی ایران

  .)232 – 238: 20صحیفه نور، ج (اصل صدور انقالب -

 .)139: 2، ج همان(اصل نفی سبیل -

 .)84: 1 و ج 221: 18، ج  همان(ع از کیان اسالم و مسلمانانل دفااص -

 .)156 و 146: 22، ج  همان(قابل و عدم دخالت در امور یکدیگراصل احترام مت -

 .)66 و 68: 14، ج  همان( حمایت از مظلوماصل نفی ظلم و -

  .)89: 7 و ج 195: 4، ج  همان(اصل نه شرقی و نه غربی -

 اقتـدار ملـی در سیاسـت    نظـري هـاي     این اصول و احصاء مؤلفه     در اینجا، پیش از بررسی    

 به بررسی دو اصل زیربنایی سیاست اسالمی از منظر ایشان،          ،)ره(خارجی اسالمی از منظر امام    

  .پردازیم گرایی می یعنی خدامحوري و تکلیف

  

   خدامحوري.1

میـق   یعنی خـویش را در محـضر خداونـد دانـستن و بـاور ع      ،حاضري خدامحوري یا خدا  

 خداحاضري یعنی خداوند را مراقب خویش دانستن و شاهد دانستن او بر افکار،           .آنایمانی به   

هاي باطنی و درونی و فراتـر از آن بـر اعمـال،           عقاید، تفکرات، خطورات قلبی، نیات و انگیزه      

با ) ره( امام ،رو  از این  .)327 :1373برزگر،  (هاي مختلف گفتاري، سکوتی و فعلی      اقوال و کنش  

» تـر  تصدیق حضور ما در محضر خـدا از تـصورش نیـز آسـان             «که  تأکید بر خداحاضري و این    

  :فرماید  می،است) 328: همان(

کنـد   هایی که گفتگو می زبان... همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست        «

  .)241: 16صحیفه نور، ج (»کند در محضر خداست هایی که عمل می در محضر خداست، دست

  :دارند که یا در جائی دیگر بیان می
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اگر قلب ما . ایم همه عالم محضر خداست، محضر خداست، ما االن در محضر خدا نشسته      «

  .)82: 11، ج همان(»رود از معصیت کنار می... انسان... این معنا را ادراك بکند

ق ملـی    قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به عنـوان میثـا          اصل دوم گیري در    این جهت 

نظـامی  » جمهوري اسالمی«بر مبناي این اصل، . شود به وضوح دیده مینیز  ) ره(یید امام أمورد ت 

و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در     ) الاله االّاهللا (بر پایه ایمان به خداي یکتا       

ست خـارجی    سیا ، در )ره(امام. نقش بنیادین دارد  آن  برابر اوست که وحی الهی در بیان قوانین         

مریکا نموده و در دیدار بـا  آ اسرائیل و    اتکا بر  خداي متعال را جایگزین      تکیه بر خود،  مطلوب  

  :یندمافر  چنین می57یاسر عرفات در سال 

ها  گاه لکن تکیه. مریکا و انگلیس و چین و اسرائیل و همه اینها        آشاه هم تکیه کرده بود بر       «

گـاه    خـدا تکیـه  ،و محکم است که خدا باشـد     گاهی غیرسست و سنگین      آن تکیه . سست است 

  .)180: 6صحیفه امام، ج (»است

  

  گرایی  تکلیف.2

عمـل بـه   «و » گرایـی  تکلیـف «سـازد کـه بـه     اصل پیشین ما را به نکته دیگري رهنمون می      

محور همه براي او » خدا «، دین را قبول کرد،به بیان دیگر، زمانی که فرد.  استمشهور» تکلیف

هـاي فـرد از سـویی و     گیري و کنش بحث بین تصمیم .ر همه جا حاضر است  و د شود   میچیز  

 بـر دو پایـه   ،گیري بر پایه تکلیـف     تصمیم. گردد  مطرح می  ،احکام و تکلیف نیز از سوي دیگر      

هـا،   گام اول، شـناخت موضـوعات، پدیـده       . باشد استوار می » شناسی حکم«و  » شناسی موضوع«

یق آنها و گام دوم، شناخت حکم مناسب آن پدیـده و            رخدادها و واقعیات سیاسی و تحلیل دق      

کنـد   به عبارت دیگر، احکام تابع موضوعات است که مناسب بـا آن تغییـر مـی               . موضوع است 

، قدرت.  از جمله مباحث دیگر در این سپهر، قدرت و نظریه تکلیف است.)18: 1373برزگر، (

ناسبی جدي با قدرت دارد که گیري سیاسی است و تکلیف مکلف ت خود یکی از ارکان تصمیم    

  .)19: همان(نماید ربط وثیقی با اختیار فرد و امکانات جامعه پیدا می

 و حفـظ کیـان اسـالم و    – مخصوصاً در برابر توطئـه دشـمنان   – عمل به تکلیف   ،)ره(امام

یعنی انجام تکلیف به هـر قیمتـی و بـدون هـیچ         » بلغ بلغ ما «مکتب و نظام اسالمی را تکلیف       
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 در برخی مسائل سیاست داخلی نیـز  ، به زعم ایشان .)40: 1صحیفه نور، ج  (داند ي، می ا مالحظه

توان همه مردم را براي همیشه راضی   باید اهتمام تام مکلف در عمل به تکلیف باشد، زیرا نمی          

 طریق معقول رو،  از این.کند  کسب رضایت بعضی با بعض دیگر تعارض پیدا می،کرد و پیوسته

کسب رضایت خداوندي است که رضایت خلق در این چارچوب و نه فراتـر    همان   ،و مشروع 

تـوان بـه مـورد      می، در همین زمینه.)309: 1373برزگر، ( وظیفه شرعی استنوعیاز آن، خود  

  :زیر توجه نمود

کنم که فرض کنیـد       یک عرض مى   -اینکه کسى به شما از بشر یک تشویقى بکند        «

حاال   کنید، بشر چیزى نیست، بشر یک چیزى  مى پاداشى بدهد، شما براى خدا کار-که

آن [گوینـد؛    شان خالفش را هـم مـى      ها  بعضی - فرض کنید  -گوید، یک چیزى فردا    مى

صـحیفه  (» اساس است این است که ما حسابمان را با خدا درست کنیم نه با مـردم  ]چه

 .)284:  17  ج،امام

، نگرانی از درون و نگرانی از مکلف در شـناخت و عمـل بـه               »تکلیف« در نظریه    ،بنابراین

  :دي است نه از شکست ظاهري از دشمنتکلیف در چارچوب رضایت خداون

شکست بخوریم، باید نگران باشیم که مبادا به تکلیـف         نباید نگران باشیم که مبادا    «

 خداي تبارك و تعالی براي ما نگرانی از خود ماست، اگر ما به تکالیفی که       . عمل نکنیم 

 عمل کنیم، باکی از این نداریم که شکست بخوریم چه از شـرق و     ،تعیین فرموده است  

  .)78: 15صحیفه نور، ج (»چه از غرب چه از داخل و چه از خارج

 یعنی یکی از دو خوبی و نیکی اشاره دارنـد        ،»ننییحدي الحس إ«ر این فراز، ایشان به بعد       د

 متـضرر  – شکـست یـا پیـروزي    – در هیچ صورت ،در صورت عمل به وظیفه    دار   که فرد دین  

 زیرا  ،سود مضاعف برده، اگر شکست ظاهري خورد نیز پیروز است          ،اگر پیروز شود  . شود نمی

 .)189 – 190: 1373برزگر، (اصل نموده استبه تکلیف خود عمل نموده و رضایت خدا را ح  

و » خـدامحوري «رکـن   بـر مبنـاي دو  ) ره(امـام گیـري در افکـار و آراء          تـصمیم  ،بدین ترتیـب  

بـر ایـن اسـاس،    . است که در طول یکدیگر قرار دارند، نه در عرض همـدیگر       » گرایی تکلیف«

 ، در این نوشتار   .آن است » شناسی حکم«و سپس   » شناسی موضوع«گرایی داراي دو جزء      فکلیت

  .است» سیاست خارجی« موضوع نیز ،پردازیم چون به عرصه خارجی می
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 مبانی نظري به عنوان ارکان    » گرایی  تکلیف «و  » خدامحوري«توان از دو عنصر      نابراین، می ب

 بـر اسـاس اجـزاء    و نـام بـرد    )ره(اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسالمی از منظر امـام          

، »سـتیزي  ظلـم «،  »سبیل نفی« به چهار مؤلفه     ،شناسی شناسی و حکم    یعنی موضوع  ،گرایی تکلیف

  . دست یازید»وحدت امت اسالمی«و  »عزت اسالمی«

  

  اقتدار ملی در سیاست خارجی اسالمی نظري هاي  مؤلفه. ج

و قانون  ) ره(در اندیشه امام  را   هاي اقتدار ملی در سیاست خارجی اسالمی       مؤلفههر یک از    

 شیعی ایشان کـه از منـابع و   – به عنوان چکیده تفکرات فقهی ،اساسی جمهوري اسالمی ایران  

 اسـتخراج   وتـوان بررسـی   باشد مـی  گیري نظام جمهوري اسالمی ایران می      ی شکل مصادر اصل 

و » عـزت اسـالمی  «، »سـتیزي  ظلـم «، »نفی سبیل«در این صورت، به ترتیب عبارتند از  نمود که   

  .»وحدت امت اسالمی«

  

  نفی سبیل. 1

 الگـوي اقتـدار ملـی در سیاسـت خـارجی          «هاي راهبردي    مؤلفهبر اساس این قاعده که از       

گونه راه نفوذ و تسلط کفار بـر مـسلمین     هیچ،است، خداوند در قوانین شریعت اسالم   » اسالمی

اي اعـم    در هیچ زمینه،پس. بسته است اررا بازنگذارده و هرگونه راه تسلط کافرین بر مسلمین        

 ،)استخدام مستشاران خارجی  (اي ، فرهنگی، تجاري و حتی مشاوره     از سیاسی، اقتصادي، نظامی   

 به لحاظ شرعی وجود نداشته و انجام دادن آن بر مسلمین حرام             ،تسلط کفار بر مسلمین   امکان  

   .)41: 1377محمدي، (است

 در آیه ،قرآن کریم. یابی کرد توان در کتاب و سنت ریشه مبانی و مستندات این قاعده را می     

 ،»ومنین سـبیالً لن یجعل اهللا للکافرین علی المـ «:  سوره نساء بر این اصل چنین اشاره دارد      141

هرگز و به هـیچ وجـه بـراي کـافران نـسبت بـه مؤمنـان راه سـلطه و تفـوق را                 یعنی خداوند   

 به صورت همیشگی ، تسلط و استیالي کافران بر مسلمانان،بر اساس این آیه   . بازنگذاشته است 

بـودن    ولی با توجه به تشریعی،و ابدي نفی و نهی شده و متعلق به عصر و زمان خاصی نیست         
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 ،بنـابراین . توان نتیجه گرفت که امکان این سلطه به صورت تکوینی محتمل اسـت            ین امر، می  ا

 بـه ویـژه در   ،هایشان مشی گذاري و اتخاذ خط گذاري، سیاست مؤمنان و مسلمانان باید در قانون 

  .)203 – 207: 1376نخعی، ( عمل نمایند که این راه بسته شوداي  به گونه،سیاست خارجی

: انـد  فرمـوده ) ص(پیامبربر مبناي آن،    ست که   »حدیث اعتال «ین قاعده فقهی،    گر ا مدرك دی 

اسالم همیشه بر سایر ملل و مکاتب داراي برتري اسـت و هـیچ         (»الم یعلو و الیعلی علیه    االس«

نیز با استعانت از ) ره( امام خمینی.)131: 1388دهقانی فیروزآبادي، ()چیزي بر آن برتري ندارد

  :فرماید میهمین دو اصل فقهی 

اي براي غیرمسلم بـر مـسلم قـرار نـداده       و تعالی سلطهكگوید هرگز خداي تبار  قرآن می «

  : اند که  یا در جایی دیگر اظهار داشته،)317: 4صحیفه امام، ج (»است

اجراى قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیرى از ستمگرى و حکومت جائرانـه           «

یاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل  و س...و بسط عدالت فردى و اجتماعى  

و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایى نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و                  

  .)405: 21 ج، صحیفه امام (»زندگى اجتماعى کهنه شود

براي . توان مشاهده نمود با توجه به موارد باال، انعکاس این اصل را در قانون اساسی نیز می   

کشی  گري و ستم نفی هرگونه ستم« اصل دوم قانون اساسی بر 6بند از ) ج(مورد  موضوع ل،مثا

پذیري، قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی  گري و سلطه و سلطه

و همبستگی ملی جهت تأمین کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي تـوأم بـا مـسئولیت او در               

  . دارداشاره »برابر خدا 

، »طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب «بهاصل سوم، قانون اساسی   ) 5(یا در بند    

نامبردار شده اسـت  » سیاست خارجی«در فصل دهم قانون اساسی که به مبحث      . دارد اشعار می 

نیز طی اصل یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه و چهارم، ضمن تصریح نسبت به قاعـده               

آمیـز متقابـل بـا دول        و حفـظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کـشور و روابـط صـلح                 نفی سبیل 

غیرمحارب، ضمن خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهاي دیگر از مبارزه       

طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هـر نقطـه از جهـان، اعـالم حمایـت شـده اسـت              حق

  :باشد  قابل توجه مینیز  بیانات زیر،رابطه در همین .)127: 1377حسینی بهشتی، (
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مـن  ...مـان یـک راه انـسانى را پـیش بگیـریم       همه،ما امروز احتیاج داریم به اینکه     «

ى دیگـر هـم     ها طور که گفتید پرچم جمهورى اسالمى را بر مملکت         امیدوارم که همان  

کبرین غلبـه  امیدوارم که همه مستضعفین زیر پرچم اسالم به مـست       . اهتزاز درآورید ]  به[

و . رهـا بگیرنـد  گ ها قرار داده است از دست چپاول  و زمین را که خداوند ارث آن      . کنند

 : 12 ج،صحیفه امـام (طورى که شایسته است و دستور اسالم هست به آن عمل کنند        آن

104- 103.(  

هاي بیگانـه از جملـه دو ابرقـدرت     ین اساس، جمهوري اسالمی برتري و سلطه قدرت    ابر  

ان سیاسـت و مکتـب   جـوئی آنهـا در جهـ      با سلطه  ،ب را نفی نموده و به طور کلی       شرق و غر  

  ).42: 1377 محمدي،(نماید مبارزه می

هاي خاصی همـراه    عالوه بر عرصه نظري، در حوزه عملی نیز با نمودها و جلوه       ،این اصل 

 قـرارداد  در مـورد ) ره( فتواي میرزاي شیرازي در تحریم تنباکو و فتواي امام خمینی         .بوده است 

بـا  ) ره(امام خمینی. روند  راهبردي به شمار می    مؤلفههاي بارز عملی این      کاپیتوالسیون از نمونه  

المللی که منجر بـه نقـض ایـن اصـل و      اهتمام جدي بر این اصل، هر نوع روابط و قرارداد بین 

 بنـابراین، . کند یاعتبار دانسته و انعقاد چنین معاهداتی را تحریم م         انگاشتن آن گردد را بی     نادیده

 فـرض  االجرا در روابـط خـارجی   را امري الزم» نفی سبیل«ایشان فراتر از نظریه سیاسی، اصل      

  .)177 :1380سجادي، (دهد کند و به آن فتوا می می

  

  ستیزي ظلم. 2

گر و عدم تعهد نسبت بـه آنـان در سیاسـت خـارجی      هاي سلطه عدم پذیرش تسلط قدرت  

 جمهوري اسالمی، عالوه بر بستن راه هرگونه سلطه و نفوذ،           راین،بناب. الزم ولی غیرکافی است   

 مؤلفهگونه که در   همان،بنابراین. عدالتی است نظام سلطه، ظلم و بیمکلف به مبارزه با استکبار، 

نفـی هرگونـه سـتمگري و    «اول نیز اشاره شد، در اصول دوم و سوم قانون اساسی، آشکارا بر              

و استکبار تأکید شده اسـت  » طرد کامل استعمار« نظام سلطه و  ، نفی »ط و عدل  قس«،  »کشی ستم

  .)132 – 131، 1388دهقانی فیروزآبادي، (
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 22/11/59 در تـاریخ  ، در جمع سـفرا   ،»نفی ظلم و حمایت از مظلوم     «نیز پیرامون   ) ره(امام

  :فرمایند چنین می

  .)68 :14صحیفه نور، ج (» کرد و نه مظلوم خواهیم واقع شدنه ظلم خواهیم ما«

  :کنند یا در جائی دیگر بیان می

  .)92 – 93: 12، ج همان(»تکلیف ما این است که با ظلم مبارزه کنیم«

 مورخـه   ، در رابطه با روابط با سایر کشورها در جمـع مـسئوالن وزارت خارجـه               ،همچنین

سالمی ما روابط خاص ا...  بفهمانید که  ]ها دولت[شما از اول به آنها      «: اظهار داشتند  6/8/1363

خواهیم این طور باشیم که نه  رفت و ما هم می  ظالم بود و نه زیر بار ظلم مینهداریم که اسالم    

  .)94: 19صحیفه امام، ج (»ظلم کنیم نه زیر بار ظلم برویم

دانست که برنامه آن در دو کلمه    ملت اسالم را پیرو مکتبی می      ، با استناد به سیره انبیا     ایشان

میرخلیلـی،  (»شـود  تظلمون و التظلمون خالصه مـی ورد ستم قرار گیرید؛ النه ستم کنید و نه م   «

1386 :190(.  

تـوان در    طلبی، مبارزه با ظلم و استعمار و استکبارسـتیزي را توأمـان مـی              هاي عدالت  ریشه

گیـري    در اثـر شـکل  ، امـا در دوران معاصـر  ،هاي اسالمی ردیـابی کـرد     فرهنگ ایرانی و آموزه   

ستیزي ایرانـی بـه صـورت استعمارسـتیزي      تعمارگران در امور ایران، ظلماستعمار و مداخله اس   

چه بعد از زدایی یا آن خواهی و استعمار با وجود این، نقش و تأثیر اصل عدالت  . بروز کرده است  

هاي  ید ناشی از آموزه    با  را انقالب اسالمی در سیاست خارجی ایران، استکبارستیزي نامیده شد        

 .)132 :1388وزآبادي، دهقانی فیر(دینی دانست

  

  عزت اسالمی. 3

و سیادت دینی است که در روابـط خـارجی نـاظر بـه              » عزت اسالمی «ي دیگر،   نظر مؤلفه

بایـد در  «: فرمایـد  ره مـی  در ایـن بـا  )ع(امام علـی . جامعیت، کمال و مقبولیت دین اسالم است 

 با عزت و می در گفتارنیازي را در هم آمیزید و میان حسن معاشرت و نر رفتارتان احتیاج و بی   

 ،توجه به حفظ حیثیت، آبـرو، پرسـتیژ        .)177 – 178 :1380سجادي،  (»نزهت دینی پیوند زنید   
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شدن به عزت نفس، عظمت و سربلندي کشور اسالم و   قائل عرض خود و دیگري و نیز ارزش    

  . اي برخوردار است نیز از اهمیت ویژه) ره(شمردن احترام آنها در بیانات امام واجب

تـوان    مـی ، درباره عنایت به حیثیـت و آبـروي انقـالب اسـالمی و نظـام              ،در اندیشه ایشان  

  :هاي زیر را برشمرد نمونه

  .)28: 17صحیفه نور، ج (»آبروي انقالب اسالمی شکوهمند خود را حفظ کنید« -

، مـردم آنهـا را، آن     ها آبروي کشور اسالمی است اگر آن جا بـد باشـد            خانه این سفارت « -

کنند که خوب داخل هم همین است، فرقـی   از آن قیاس می  ... کنند ها را نگاه می   خارج، آن مردم  

  .)122: 15ن، جهما(»کند نمی

  :فرماید نماید و می تر بیان می موضوع را مشخص) ره(البته در بیان دیگر، امام

 »یمخواهیم به امر خدا عمل کن  ما می،خواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم       ما نمی «

  .)200: همان(

 سـوره منـافقون کـه    8و با عنایـت بـه آیـه    » خدامحوري«در راستاي ) ره(به بیان بهتر، امام  

 بر حفظ عزت اسالمی ،»وهللا العزّه و لرسوله و للمومنین «:خداوند تأکید بر عزّت مسلمانان دارد 

  .ورزد و سیادت دینی، اهتمام می

 جمهـوري  ،اول اینکـه . رسـد  روري به نظر مـی  توضیح و اشاره به دو نکته نیز ض        ،جادر این 

 پیشین ذکر شـد و بـا توجـه بـه     مؤلفههاي مکتب اسالم که در ذیل دو  اسالمی بر اساس آموزه   

 در اهداف ملی خود بـه  ،)حدیث اعتال(برتري دینی و عزت مسلمانان بر سایر مکاتب و ادیان      

 نظام اسالمی با کسب و افزایش     ،دوم اینکه . قائل است » المللی کسب اعتبار و وجهه مثبت بین     «

توانـد بـه مثابـه        می ،پذیر و نمونه    به عنوان کشور موفق، مسئولیت     ،»المللی اعتبار و پرستیژ بین   «

جهت در  – جامعه اسالمی بر اساس مبانی شیعی -سازي و الگوپردازي    الگویی دینی، به نمونه   

  .همت گماردبخشی به کشورهاي اسالمی و جهان سوم  الهام

گردد که در عصر حاضر، تولید و افزایش قدرت نـرم            میت این موضوع زمانی بارزتر می     اه

هاي فرهنگی، تمدنی و علمی هر     چندان شده و توانایی   افزاري، دو  هاي سخت  نار توانمندي در ک 

دهقـانی  (انـد  بـدیلی برخـوردار شـده    منزلت بیکشوري در قابلیت اعتبارسازي و سیادت آن از         

نیز پنهان نمانده و در پیـام  ) ره(نگر امام  این مهم از دید آینده .)152 – 154: 1388فیروزآبادي،  
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 ضمن بیان اهمیت تبلیغات در داخـل و        ،12/4/1361 مورخه   ،به شوراي عالی تبلیغات اسالمی    

  :اند ، چنین اظهار داشتهخارج از کشور

اتی در این موقع حساس که جمهوري اسالمی و اسالم عزیز مورد تهاجم تبلیغـ             ...«

ما و  ... هاي بزرگ و وابستگان آنان قرار گرفته است        هاي گروهی مرتبط با قدرت     رسانه

اي حق خود باید به این حربه برنده روز مجهز باشیم؛ و چهره واقعـی اسـالم و      رشما ب 

جمهوري اسالمی را در داخل و بیشتر در خارج، در معرض شناخت همگان درآوریـم            

  .)370 – 371: 16صحیفه امام، ج (» عهدة ماستو این وظیفه الهی و انسانی بر

 یعنـی تبلیغـات،     سیاست خارجی،  هاي با اشاره به یکی دیگر از ابزار       ،در این فراز  ) ره(امام

رسـالت جهـانی انقـالب اسـالمی     دیگر  تبیین، درصدد   ها ابزار دیگرها و    خانه عالوه بر سفارت  

  .هاي مکتبی اسالم است س آموزه بر اسا، در دنیا»عزت اسالمی و سیادت دینی«یعنی کسب 

  

  وحدت امت اسالمی. 4

 در عرصه سیاست خارجی جمهوري اسالمی       »اقتدار ملی «گیريِ   مؤثر در شکل    دیگرِ مؤلفه

ایـن امـر بـه    . اسـت » دعوت به اتحاد مـسلمین   «،یا به بیان دیگر   » وحدت امت اسالمی  «ایران،  

  به دنبـال کـسب دو  ،سالمی ایرانهاي سیاست خارجی جمهوري ا   عنوان یکی دیگر از اولویت    

 اتحاد اسالمی در تحکیم امنیت و ترویج انقالب اسالمی بـا  ، آنکه نخست. باشد کارکرد مهم می  

گیـري بلـوك قـدرت     شـکل آنکه،  ثر خواهد بود و دوم      ؤایجاد و افزایش قدرت جهان اسالم م      

خواهـد  جامعـه جهـانی اسـالم      سـاز تـشکیل      اسالمی متـشکل از کـشورهاي مـسلمان، زمینـه         

  .)352: 1388دهقانی فیروزآبادي، (شد

 وحدت میان مسلمانان و مستـضعفان و دیگـر دول    ،)ره(بر این اساس، در نظر امام خمینی      

همـواره از سـران کـشورهاي اسـالمی درخواسـت         ایشان  هاست و    ساز گرفتاري  اسالمی، چاره 

  :توحید کلمه داشته باشندکرد در برابر دشمن خارجی،  می

هاي اسـالمی بـه تمـامی ابعـادش کـه            ها اگر بخواهند به پیروزي و هدف       ولتها و د   ملت«

فرمـان   اهللا کنند، از اختالفات و تفرقه بپرهیزنـد،      ت برسند، باید اعتصام به حبل     سسعادت بشر ا  

  .)170: 7صحیفه امام، ج (»را اطاعت نمایند» اً و التفرقواواعتصموا بحبل اهللا جمعی« تعالی را حق
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 بیـان  ،سـاز   قـدرت مؤلفهه به جمعیت یک میلیاردي مسلمانان جهان به عنوان      با اشار  ایشان

  :کنند می

هاي اسالم به هم پیوسته  ها و ملت اگر وحدت کلمه اسالمی بود و اگر دولت«

. ها باشند بودند معنا نداشت که قریب به یک میلیارد جمعیت مسلمین زیردست قدرت

بشود به قدرت ایمان و همه با هم  منضم – قدرت بزرگ الهی –اگر این قدرت 

  .)66: نهما(»ها غلبه نخواهد کرد برادرانه در راه اسالم قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آن

 موفقیت استعمارگران در استعمار طبقه محروم را نتیجه تفرقه )ره(امام خمینی بدین ترتیب،   

» احیـاي هویـت   « بـه    ،رو ن از ای  .دانستند ن و سران کشورهاي اسالمی می     ناو جدائی بین مسلما   

  :نمودند اسالمی مسلمانان جهان اشاره می

کنم که جمهوري اسالمی ایران با تمام وجود براي احیاي هویت       اعالم می من به صراحت    «

کند و دلیلی هم ندارد که مسلمان جهان را  گذاري می اسالمی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه

  .)91: 21ن، جهما(»ان دعوت نکندل تصاحب قدرت در جهبه پیروي از اصو

ار به اسالم، شـاهد اصـل دعـوت مـسلمانان بـه اتحـاد و           ف در کنار اصل دعوت ک     ،بنابراین

 از اصل سوم قانون اساسی 16 بند ،بر مبناي همین استدالل. هستیم) ره(همبستگی از سوي امام   

الم، تعهـد  تنظیم سیاست خارجی کشور بـر اسـاس معیارهـاي اسـ    «جمهوري اسالمی ایران به   

 اشـعار داشـته اسـت    »دریغ از مستضعفان جهـان  برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی       

 اصل یازدهم قانون اساسی نیز به حکم آیه ،در همین زمینه   .)82 – 83: 1377حسینی بهشتی،   (

مسلمانان دارد همه   اعالم می ،»انّ هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون        « از سوره انبیاء   92

ائتالف و «یک امتند و دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه   

قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تـا وحـدت سیاسـی، اقتـصادي و                 » اتحاد ملل اسالمی  

نیز اتحاد و وحـدت مـسلمانان و جهـان    ) ره( در نزد امام.فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد  

  :بودجایگاه و منزلت واال و اهمیتی بسیار برخوردار اسالم از 

» اتحاد ممالـک اسـالمی اسـت   . برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت کلمه مسلمانان است      «

  .)336: 1صحیفه امام، ج(
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یکی از اصول  نظران،   تأکید بر اصل وحدت امت اسالمی، به حدي است که برخی صاحب           

سیاست کنفدرالیستی وحـدت جهـان   «را ) ره(اه امامدر سیاست خارجی از دیدگاسالمی عملی  

  .)56: 1388نا، والمحمدي و م(دانند می» اسالم

 را  آنهـا دهند و مرزهاي جغرافیائی و ملـی کـه           مسلمانان امت واحدي تشکیل می    بنابراین،  

 اما باید به تـدریج آنـان را در قالـب         شود، فته می پذیر  به عنوان حکم ثانویه      تنها   ،تقسیم نموده 

  .)231 – 233: 1376نخعی، ( متشکل و متحد ساخت،امت یکپارچه

  

  گیري نتیجه

گذار نظام اسالمی مبتنی بر تعالیم دینـی         به منزله فقیهی سیاستمدار و بنیان      ،)ره(امام خمینی 

 از سویی بـر رهیافـت   ، مکتبی، نوع مواجهه خود با محیط خارجی و روابط موجود در آن را          –

جربه تاریخی و مطالعه وضع مـسلمانان و مستـضعفان جهـان و درکـی             گرایانه بر اساس ت    واقع

هاي بزرگ و از سوي دیگر، براي   به ویژه قدرت،عمیق از سیاست و رفتار بازیگران این عرصه 

گرایانه مبتنی بر معارف و تعالیم دینی   بر اساس راهبردي آرمان   ،تحقق حاکمیت اسالم بر جهان    

  .، استوار ساخت)ع(ئمه معصومینو ا) ص(امبرو اشراف بر سیره نظري و عملی پی

اد و روح مبارزه حها و تقویت ات ید بر بیداري ملت   کها و مستضعفان جهان، تأ     توجه به ملت  

هـاي   شدن ارزش  برقراري عدالت و حاکم   در میان آنها،  هاي جهانی    با زورگویی و سلطه قدرت    

  .دارد) ره(جی امامتوحیدي و مبانی اسالم، جایگاهی خاص در ادبیات سیاست خار

هاي  مؤلفهسی  ر به بر  ،)ره(هاي امام  از اندیشه و خوانشی نوین    فهمی    با نگاه درون   ه،این مقال 

به بیـان  .  از منظر ایشان پرداخت،اقتدار ملی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران  نظري

در عرصـه   » یاقتـدارمل «چگونـه    ،»فقیـه «، بـه عنـوان      )ره(بهتر، این مطلب بررسی شد که امام        

سیاست خـارجی   مبانی   پس از بررسی     ،در این فرایند  . سیاست خارجی را ملحوظ داشته است     

هـاي   مؤلفـه  ،گرایی  خدامحوري و تکلیف، یعنی) ره(و احصاء اصول آن از دیدگاه امام  اسالمی  

 »دعوت به اتحاد مسلمین   « و   »عزت اسالمی و سیادت دینی    «،  »ستیزي ظلم«،  »نفی سبیل « ينظر

  .نوان اصول راهنماي اقتدار ملی در سیاست خارجی اسالمی مورد تأکید قرار گرفتبه ع
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