
75
90

ان 
ست

 تاب
■ 

28
ره 

شما
 ■

تم 
هش

ال 
■ س

وم 
ه س

دور
م»

نظا
ظ 

حف
ه «

قول
و م

ي 
مين

م خ
اما

امام خمينى و مقوله «حفظ نظام»
«به سوى نتايجى در سياست خارجى»

سيدجواد طاهايى

ــالم است؛ جنگ با قرآن  «... جنگ با ايران، جنگ با اس
ــت؛ جنگ با رسول اهللا است و اين از اعظم محرماتى است  اس

كه خداى تبارك و تعالى نمى گذرد از او...»1 
ــفه گفتار «حفظ  نظام» امام خمينى و به نتايج  در مقاله حاضر به محتوا و فلس
ناگزير آن در سياست خارجى مى پردازيم. آنچه در ابتدا ضرورتاً بايد تصريح شود آن 
ــت كه در اينجا امام خمينى همچون يك نظريه پرداز اسالمى در عرصه سياست  اس
ــود بلكه به عنوان  ــابه ديگر نظريه پردازان تلقى نمى ش ــى و امنيت ملى، مش خارج
ــى جديد كه بايد به تمهيدات عملى و حل كشاكش هاى  بنياد گذار يك نظام سياس
ــكالت آن بپردازد، در نظر گرفته  ــيس دولت و از ميان برداشتن مش مربوط به تأس

مى شود. 
براى امام خمينى مقوالت خارجى مثل امنيت، صلح، جنگ و سياست خارجى 
ــت اگر بگوييم براى امام تقريباً  ــتاى حفظ نظام معنا مى يابد؛ و بى راه نيس در راس
ــالمى» معنا داشته يا بى معنا مى شود؛ اهميت  همه چيز در ارتباط با «جمهورى اس

1 . صحيفه امام، ج13، ص226. 
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ــزرگ امام به مديران و به مردم حفظ نظام  ــود. وصيت ب مى يابد يا بى اهميت مى ش
ــتمر امام خمينى بر حفظ نظام، بيشتر به معناى حفظ  ــت. اما آيا تأكيدات مس اس
نهادها، تشكيالت و كالبد نظام است يا محتواهاى آن؟ پس ا بتدا بايد دانست گفتار 
«حفظ نظام» امام خمينى چه معنايى دارد و اينكه براساس آن، سياست خارجى و 

امنيت نظام جمهورى اسالمى چه ابعاد و منظرى به خود مى گيرد. 

ضرورت حفظ نظام و معناى آن در نزد امام خمينى
ــتمر و  ــظ نظام» در كالم حضرت امام، اصطالحى با كاربرد مس ــالح «حف اصط

مداوم است: 
ــه همان طور كه از  ــن از همه ملت ايران تقاضا دارم ك ... م
ــدان مبارزه با كفر، همه حاضر بوديد و در صحنه اين  اول در مي
ــد، كه ادامه اين  ــد، باز هم ادامه بدهي ــارزه همه حاضر بودي مب
ــالم عزيز اين حق را به ما همه  ــت و اس ــالم اس نهضت براى اس
ــه مى توانيم و هر اقدامى كه  ــانى ك دارد كه در راه او هر جانفش

مى توانيم، بكنيم...1
ــت براى  ــت، بزرگ اس ــف زياد اس ــورت تكلي ــر ص ... در ه
همه مان. ما براى ادامه اين انقالبى كه هست و ادامه اين، تكليف 
زياد داريم؛ دولت تكليف دارد، رئيس جمهور تكليف دارد، رئيس 
ــف دارد، كارگر تكليف دارد،  ــاورز تكلي مجلس تكليف دارد، كش
ــور واقع شده است، تكليف  ــه اى از اين كش هر كس در هر گوش

دارد...2 
ــودند به نحوى كه  ــام خمينى از تأكيد بر ضرورت حفظ نظام هيچ گاه نياس ام
ــيس جمهورى اسالمى تا آخرين روزهاى حيات بر گفتار «حفظ نظام»  از آغاز تأس
ــتند. درخواست مؤكد امام از مسئولين و مردم آن بود كه «براى  خدا  مداومت داش

و حفظ اسالم اين جمهورى را تقويت نمايند».3 ايشان فرمودند: 
ــه نعمتى كه با  ــه مى كنم ك ــت عزيز ايران توصي ــه مل ... ب

1 . همان، ج14، ص298. 
2 . همان، ج19، ص486. 
3 . همان، ج21، ص447. 
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ــاد عظيم خودتان و خون   جه
ــت  جوانان برومندتان به دس
ــون عزيز ترين  ــد همچ آوردي
ــور قدرش را بدانيد و از آن  ام
حفاظت و پاسدارى نماييد و 
ــه نعمتي عظيم  در راه آن ك
الهى و امانت بزرگ خداوندى 
ــد و از  ــش كني ــت، كوش اس

ــكالتى كه در اين صراط مستقيم پيش مى آيد نهراسيد كه  مش
ــكالت دولت  ــروااهللا ينصركم و يثبت اقدامكم و در مش ان تنص
جمهورى اسالمى با جان و دل شريك و در رفع آنها كوشا باشيد 
ــت و مجلس را از خود بدانيد و چون محبوبى گرامى از آن  و دول

نگهدارى كنيد...1 
ــابه آن مى توان در كالم  قبل از آنكه بر روى اين عبارت كه عبارات فراوانى  مش
ــت، تأمل و درنگ كنيم به ذكر مسئله اى ساده  اما اساسى مي پردازيم؛ هر  امام جس
ــت مى دارد و مايل به حفظ و نگهدارى آن است.  فردى هر آنچه را كه آفريده دوس
در تأسيس و در تكوين نظام جمهورى اسالمى امام نقش بى بديلى ايفا كرده است. 
رابطه امام با نظام جمهورى اسالمى آنقدر تنگاتنگ و بى واسطه است كه هر بار نام 
يكى، نام ديگرى را به ذهن متبادر مى كند. به راحتى مى توان تصور كرد و حتى به 
تقويت آن پرداخت كه امام خمينى به عنوان صانع نظام جمهورى اسالمى و تحت 
ــرى به حفظ و تداوم نظامى كه با سختى هاى بسيار آن  تأثير يك گرايش ذاتى  بش
ــت كه آفريده خود را از گزند  را بنياد گذارد و حفظ كرد، متمايل بود و تمايل داش
ــا مايملك خود رابطه اى جدى، عاطفى، مداوم  ــوادث مصون ببيند. رابطه مالك ب ح
ــت. آيا امام خمينى در همين معنا همگان  ــيار تعيين كننده اس و در يك كالم بس
ــرد؟ در وصيت نامه امام خمينى عباراتى  ــه حفظ نظام، نظام خود، دعوت مى ك را ب
ــده ايشان) وجود دارد كه نشان  ــخنان ثبت ش (و عبارات فراوان ترى در مجموعه س
ــاس خود يك ظهور مى داند و نه  ــالمى را در اس مى دهد امام خمينى جمهورى اس

1 . همان، ص412. 

ــى مقوالت  ــام خمين ــراى ام ب
ــت، صلح،  ــل امني خارجــى مث
ــگ و سياســت خارجى در  جن
راستاى حفظ نظام معنا مى يابد؛ 
و بى راه نيست اگر بگوييم براى 
امام تقريبًا همه چيز در ارتباط با 
«جمهورى اسالمى» معنا داشته 

يا بى معنا مى شود
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تأسيس  و نه حاصل اراده انسانى، كه حاصل اراده خداوندى؛ آن را نتيجه و عصاره 
ــول  گرامى اسالم(ص) و نه شخص خود،  ــقات همه انبياء الهى و رس زحمات و مش
مى داند. از اين روست كه ايشان به نحوى بى پايان و الينقطع بر اين همانى اسالم و 

جمهورى اسالمى تكيه مى كنند و مثًال مى گويند: 
«... تكليف است براى مسلمين كه حفظ كنند اسالم را...»1 

ــته اند و قدرت هاى پوشالى ديگرى  ــالم االن كمر بس «... ابرقدرت ها بر ضد اس
ــالم»، بر ضد جمهورى  هم همين طور...».2 در اين عبارت منظور امام از «بر ضد اس

اسالمى است. 
ــند. مردم اگر حضور نداشته  ــته حضور داشته باش «... مردم هم به  طور شايس

باشند و خداى نخواسته لطمه اى به اسالم وارد بشود، مسئول هستند...»3 
ــالم؛ و اين امانتى بزرگ است كه بايد از  ــالمى، يعنى اس «... االن جمهورى اس
ــت نيز «اسالم» همان  ــمارى از اين دس آن حفاظت كنيد...»4 در موارد تقريباً بى ش

«جمهورى اسالمى» است. 
ــك امانت بزرگ  ــالمى «ي ــد، جمهورى اس در آن عبارتى كه پيش تر گفته ش
ــت»؛ هر چند كه به سختى «با جهاد عظيم... و خون جوانان برومند»  خداوندى اس
ــد. بى دليل نيست كه امام خمينى بارها بر اين موضوع  مردم ايران حاصل آمده باش
ــت كه ما حفظ كنيم جمهورى اسالمى  ــالمى اس تأكيد كرد كه «... اين وظيفه اس
ــت...».6 در عباراتى از  ــالمى از اعظم فرايض اس را...»5 يا «... حفظ اين جمهورى اس
ــت، نكته اساسى آن است كه حفظ جمهورى اسالمى يك وظيفه «دينى»  اين دس
ــد. امام  ــى بر منافع و اقتضائات عملى باش ــل از آنكه عقلى، ملى يا مبتن ــت، قب اس
ــت، مى گويد تكليف يا فريضه است. حفظ نظام از  نمى گويد حفظ نظام ضرورى اس
ــخن مى گويد اما فريضه بار كامًال دينى دارد و «... تكليف است  يك الزام عقالنى س

براى مسلمين كه حفظ كنند اسالم را...»7 

1 . همان، ج18، ص428. 
2 . همان.

3 . همان، ص286. 
4 . همان، ج19، ص173. 

5 . همان، ج20، ص56. 
6 . همان، ج15، ص329. 
7 . همان، ج18، ص428. 
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ــت كه «حفظ نظام از ا وجب واجبات است»  ــان آن اس ــهور ايش يك جمله مش
ــر چيز تكليفى  ــام و تقويت آن، قبل از ه ــه چرا حفظ نظ ــيد ك پس مى توان پرس
ــخ، عباراتى از امام در دنباله، نقل مستقيم مى شود كه فراتر  ــرعى است؟ در پاس ش
ــان مى دهد معنى جمهورى اسالمى از  ــتى و اوليه است و نش ــخ دم دس از يك پاس
ــه كجا برود؛ داليل  ــت ب ــت و اين جمهورى از كجا آمده و قرار اس ــر امام چيس نظ
ــت، چرا حفظ آن حتى مثًال از نماز و حج واجب تر است. بر  اهميت اين نظام چيس
ــالمى چكيده همه حقانيت  مبناى اين عبارات، از ديد گاه امام  خمينى جمهورى اس
ــت. امام در اين عبارات به مردم  انبياء و اولياء و حكايت گر هدف بعثت پيامبران اس
ــما چه كرده ايد و معناى انقالب تان چيست. معناى دعوت امام به  ايران مى گويد ش
ــت (و  ــان آمده اس حفظ نظام از خالل همين عبارات كه در ا نتهاى وصيت نامه ايش
وصيت نامه ايشان هم تقريباً در انتهاى حيات شان نگاشته شده) قابل درك است: 

ــه، به ملت  ــر، در خاتمه اين وصيت نام ــك مرتبه ديگ ... ي
شريف ايران وصيت مى كنم كه در جهان حجم تحمل زحمت ها 
ــب  ــا و جان نثارى ها و محروميت ها مناس ــا و فداكارى ه و رنج ه
حجم بزرگى مقصود و ارزشمندى و علو رتبه آن است. آنچه كه 
شما ملت شريف و مجاهد براى آن به پاخاستيد و دنبال مى كنيد 
ــراى آن جان و مال نثار كرده و مى كنيد واالترين و باالترين  و ب
و ارزشمندترين مقصدى است و مقصودى است كه از صدر عالم 
در ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد؛ 
ــده توحيد با ابعاد  ــيع آن و اي و آن مكتب الوهيت به معنى وس
رفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن در پهناور وجود و در 
ــهود است؛ و آن در مكتب محمدى-  درجات و مراتب غيب و ش
ــى و درجات و ابعاد  ــلم- به تمام معن ــه و آله و س ــى اهللا علي صل
ــش تمام انبياى عظام- عليهم سالم اهللا- و  متجلى شده؛ و كوش
ــالم اهللا عليهم- براى تحقق آن بوده و راهيابى  اولياى معظم- س
به كمال مطلق و جالل و جمال بى نهايت جز با آن ميسر نگردد. 
ــت كه خاكيان را بر ملكوتيان و برتر از آنان شرافت داده  آن اس
ــود براى هيچ  ــير در آن حاصل مى ش و آنچه براى خاكيان از س

موجودى در سراسر خلقت در سر و علن حاصل نشود. 
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شما اى ملت مجاهد، در زير پرچمى مى رويد كه در سراسر 
ــد آن را يا نيابيد،  ــت، بيابي ــان مادى و معنوى در اهتزاز اس جه
شما راهى را مى رويد كه تنها راه تمام انبياء- عليهم سالم اهللا- و 
ــعادت مطلق است. در اين انگيزه است كه همه اولياء  يكتا راه س
شهادت را در راه آن به آغوش مى كشند و مرگ سرخ را «احلى 
ــل» مى دانند؛ و جوانان شما در جبهه ها جرعه اى از آن  من العس
ــيده و به وجد آمده اند و در مادران و خواهران و پدران و  را نوش

برادران آنان جلوه نموده...1
ــور امام درباره انقالب  اسالمى است.  ــيار كليدى و در منش اين عبارات امام بس
ــاى از  پيش  موجود  ــالمى نه  محصول زمينه ه ــاس اين عبارات، جمهورى  اس بر  اس
ــيس  ــى-  اجتماعى، نه حتى محصول عقيده به ضرورت هاى عقلى براى تأس سياس
ــراى نظريات كهن فقهى در  ــالم بر مى آيد و نه حاصل اج ــت كه از تاريخ اس حكوم
ــالمى را بايد با حقايق ازلى- عرفانى يا مشيت   ــت است؛ جمهورى  اس عرصه سياس
ــالمى نه در زمينه، كه در زمانه  ــى درك كرد. به يك تعبير، جمهورى  اس كالن اله
ــت. معناى نظام  ــرى نيس ــت و منظور از زمانه هم تاريخ يا تاريخ بش قابل درك اس
جمهورى  اسالمى بر طبق كالم امام  خمينى از خالل يك تاريخ قدسى به  در مى آيد. 
ــظ نتيجه تمام  ــظ تمام تاريخ دين يا حف ــالمى، حف ــن رو حفظ جمهورى  اس از اي

مساعى انبياء است:
ــيم كه [حاصل] زحمات انبياء(ع) را حفظ كنيم...»2 شايد  «... بايد دنبالش باش
بتوان نتيجه گرفت كه گفتار يا خط كالمى «حفظ نظام»، دليل ندارد، فلسفه دارد. 
در دنباله، يعنى در بخش انتهايى تر وصيت نامه، خواننده با اين تناقض ظاهرى 
ــه ذهن متبادر  ــرايطى خطير را ب ــود كه تكليف به حفظ نظام كه ش ــه مى ش مواج

مى كند، در  عين  حال، با گونه اى تضمين حيات نظام و آينده آن همراه است: 
... و به دعاى خير شما احتياج مبرم دارم؛ و از خداى رحمن 
ــى خدمت و قصور و  ــم كه عذرم را در كوتاه ــم مى خواه و رحي
ــه عذرم را در كوتاهى ها و  ــر بپذيرد؛ و از ملت اميدوارم ك تقصي
قصور و تقصيرها بپذيرند و با قدرت و تصميم اراده به پيش روند 

1 . همان، ج21، ص449. 
2 . همان، ج19، ص 56. (نزديك به اين مضمون) 
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ــا رفتن يك  ــد كه ب و بدانن
ــد آهنين  ــزار در س خدمتگ
ــى حاصل نخواهد  ملت خلل
ــد كه خدمتگزاران باال و  ش
ــد و اهللا  ــر در خدمت ان واالت
نگهدار اين ملت و مظلومان 

جهان است...1
اين تناقض بين بيم و اميد و بين وضعيت 
ــل  ــده ح ــچ گاه در آين ــت، هي ــر و ضمان خطي
ــى مى ماند كه  ــن بحث باق ــود؛ يعنى اي نمى ش

ــتان خداوند؟ شايد بتوان گفت  ــتان ماست يا در دس ــالم در دس نهايتاً آيا آينده اس
ــالمى، از نگاه امام  خمينى نتيجه تاريخ دين و بعثت همه انبياء در  كه با انقالب  اس

دستان ما قرار گرفت، گرچه اصل آن در نزد خدا قرار دارد...
به هر حال، اصًال نمى توان گفت منظور و خطاب امام از حفظ نظام، به مسئولين 
است يا توده هاى مردم. امام خمينى با لحن عميقى كه خواننده يا شنونده را درگير 
ــد. همه طبقات از صدر  ــخن مى گوين ــود مى كند از ضرورت دينى حفظ نظام س خ
ــرار مى گيرند و برخى اوقات  ــل طرف خطاب امام خمينى براى حفظ نظام ق تا ذي
ــاس مى شود كه امام درباره طبقات عاليه اجتماع با حساسيت بيشترى سخن  احس

مى گويند. از آن جمله است درباره روحانيت: 
ــما آقايان عرض كنم. ما  ... من تذكراتى دارم كه بايد به ش
ــر نكنيم كه وضع  ــده را در نظر بگيريم و اين گونه فك ــد آين باي
فعلى مان بگذرد آينده هر چه باشد،  باشد. ما مكلفيم تا عالوه بر 
ــالم  ــن كه وضع فعلى را حفظ كنيم، نگهبان آينده نظام و اس اي
ــيم. از موضوعاتى كه  ــيم. ما بايد پايه گذار خوب آينده باش باش
ــيم، وضع روحانيت است، وضع درسى  بايد در فكر آينده اش باش
ــى آنچه پرسيدم،  گفته اند  ــت. در مورد وضع درس روحانيت اس
ــت. البته خوب داريم تا خوب، يك موقعى خوب است  خوب اس

1 . همان، ج21، ص450-451. 

ــه  محصول  ــورى  اســالمى ن جمه
زمينه هاى از  پيش  موجود سياسى- 
 اجتماعى، نه حتى محصول عقيده 
به ضرورت هاى عقلى براى تأسيس 
ــخ اســالم  ــه از تاري حكومــت ك
ــه حاصــل اجــراى  ــد و ن بر مى آي
ــن فقهــى در عرصه  ــات كه نظري
سياست اســت؛ جمهورى  اسالمى 
ــق ازلى- عرفانى يا  را بايد با حقاي

مشيت  كالن الهى درك كرد
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ــيخ مرتضى تربيت مى شود و يك موقعى  كه صاحب جواهر و ش
ــت كه ماها به وجود مى آييم، بين اين دو خيلى فاصله  خوب اس
ــت. براى اين كه افرادى مثل صاحب جواهر تربيت شود بايد  اس
ــيارى ممحض بر تحصيل شوند، خود را مهيا كنند تا  دسته بس

فقه را به صورت قديم تحصيل نمايند. 
ــريفات حوزه هاى روحانيت است  ــئله ديگر، مسئله تش مس
ــد، محتوا كنار  ــريفات زياد ش ــود. وقتى تش كه دارد زياد مى ش
ــين ها و دم و دستگاه ها زياد  ــاختمان ها و ماش مى رود. وقتى س
شود، موجب مي شود بنيه فقهى اسالم صدمه ببيند، يعنى با اين 
ــاط ها نمى شود شيخ مرتضى و صاحب جواهر تحويل جامعه  بس
داد. اين موجب نگرانى است و واقعاً نمى دانم با اين وضع چه كنم. 
ــباب آن مى شود كه روحانيت شكست بخورد.  اين تشريفات اس
زندگى صاحب جواهر را با زندگى روحانيون امروز كه بسنجيم، 
ــت خودمان به خودمان  خوب مى فهميم كه چه ضربه اى به دس
مى زنيم. يك قصه هم قصه بعضى ائمه جمعه و بعضى از علماى 
ــت كه با دخالت هاى بى مورد خود در امور دولت، اسباب  بالد اس
اين مى شوند كه مردم از آنها كنار گيرند. اگر مردم از روحانيون 
كنار گيرند، موجب مى شود كه روحانيون شكست بخورند و اگر 
روحانيون شكست بخورند، جمهورى اسالمى شكست مى خورد. 
ــادى  ــب را بارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعى ارش اين مطل
ــند،  نه اين كه بخواهند حكومت كنند. كارى نبايد  ــته باش داش
بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جايى نمى رسيد، حاال 
كه رسيد ديديد اين طور شدند. استبداد دينى خود تهمتى است 
كه از كنارش نبايد گذشت. راديوها مرتب از آن سخن مى گويند 
و ما را به خودكامگى متهم مى كنند. روحانيون نبايد كارى كنند 
ــمن بدهند. دخالت ما بايد نهى از منكر و  ــاهد دست دش كه ش
ــتاندار بگوييم تو بايد اين كار را  ــد، و اال به اس امر به معروف باش
بكنى، و اال بگوييم از اين جا برو، اين اوالً تضعيف دولت است و 
از آن گذشته موجب مى شود كه مردم از روحانيون متنفر شوند. 
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اين موضوعات را بايد كامًال در نظر داشته باشيم...1
ــرها در نظام  ــامل عالى ترين طبقات و قش ضرورت حفظ نظام عالوه بر آنكه ش
ــالمى- به نحوى كه ديديم- مى شود، شامل نزديك ترين شخصيت ها  جمهورى اس
ــود. امام خمينى در نامه اى خطاب به نمايندگان  ــاس ترين مقامات نيز مى ش و حس
ــالمى و وزراى دولت در تاريخ 68/1/26 پيرامون مسئله مرحوم  مجلس شوراى اس

منتظرى چنين نوشتند: 
ــوراى  ــت فرزندان عزيز، نمايندگان محترم مجلس ش خدم
اسالمى و وزراء محترم دامت افاضاتهم با سالم شنيدم در جريان 
امر حضرت آقاى منتظرى نيستيد و نمى دانيد قضيه از چه قرار 
ــال است  ــت. همين قدر بدانيد كه پدر پيرتان بيش از دو س اس
ــت تا قضيه  در اعالميه ها و پيغام ها تمام تالش خود را نموده اس
ــد. از طرف ديگر  ــفانه موفق نش بدين جا ختم نگردد ولى متأس
وظيفه شرعى اقتضا مى كرد تا تصميم الزم را براى حفظ نظام و 
ــالم بگيرد، لذا با دلى پر خون حاصل عمرم را براى مصلحت  اس

نظام و اسالم كنار گذاشتم. 
ــن  ــرادران در آينده تا اندازه اى روش ــاءاهللا خواهران و ب انش
ــد. سفارش اين موضوع الزم نيست كه دفاع از اسالم  خواهند ش
ــوخى بردار نيست و در صورت تخطى، هر كس در هر  و نظام ش

موقعيت بالفاصله به مردم معرفى خواهد شد.2 
اما فراتر از همه اينها، حفظ نظام جمهورى اسالمى شرط انسانيت ماست:

ــتند مردم، خوب اند خيلى،  ... الحمدهللا خوب در صحنه هس
ــد در صحنه، اگر بخواهند  ــيار خوب اند، لكن بايد باقى بمانن بس
ــند، يعنى آدم باشند. ما  ــته باش ــرافتمندانه داش يك زندگى ش
ــاير چيزها حساب  ــاب نمى كردند قبًال. ما را مثل س را آدم حس
مى كردند. كه يك كااليى بوديم دست آنها كه- برايمان- اين به 
آن مى فروخت، آن به آن مى فروخت و چه مى كرد، ما اينطورى 

1 . همان، ج19، ص42-43. 
2. همان، ج18، ص377.
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بوديم...1
ــت: ما با قيام خود، با ظهور اراده جديدمان،  ــفى كالم امام اين اس نتيجه فلس
ــل نهفته مان حضورى دوباره در جهان پيدا كرديم. آدميت  ما  با طرح انقالبى فضاي
ــته به حضور جديدمان در جهان است، وابسته به ظهور تعالى يافته مجدد من  وابس
ــم. تا قبل از آن، تا قبل از انقالب، من فقط موجود بودم. آدميت  ــط پيرامون در محي
ــانيت مان  ــك، طبيعى و غريزى بود. ما با انقالب به نهايت انس ــن حقيرانه، ارگاني م

رسيديم. 2
ــد فريضه يا ضرورت عمومى حفظ نظام، ضرورتى   به طور كلى، به نظر مى رس
ــط مردم ايران فراتر مى رود.  ــت كه از حفظ خود نظام توس ــترده اس آن چنان گس
بياناتي از امام روشن مى دارد كه ايشان جمهورى اسالمى و اهميت حفظ آن را در 

متنى جهانى مى بيند و تلقى مى كند: 
... تكليف مال يك نفر دو نفر نيست، آحاد مردم يكى يكى شان 
ــالمى،  يك واجب عينى،  ــف دارند براى حفظ جمهورى اس تكلي
ــتر  ــت، از نماز اهميتش بيش ــائل واجبات دنيا، اهم اس اهم مس
است، براى اين كه اين حفظ اسالم است، نماز فرع اسالم است. 
اين تكليف براى همه ماست، هيچ فرقى ما بين ترك و فارس و- 
عرض مى كنم كه- كجا و كجايى ندارد، سيستانى و بلوچستانى 
ــت. حفظ دين حق، يك  ــا. و اين تكليف براى همه دنياس و اينه
ــا، در رأس واجبات براى همه دنيا  ــت براى همه دني حكمى اس
ــالم ندارند  ــلمين چون اعتقاد به اس ــده، منتها غير مس واقع ش
ــالم واجب كرده، به ما چه، اما مسلمين كه  مى گويند خوب، اس
ــت، حفظ جمهورى  ــلمى كه در آفريقاس ــاد دارند. آن مس اعتق
ــت؛ براى اين كه از اينجا ممكن است  اسالمى برايش واجب اس
كه- يعنى انشاءاهللا خواهد شد- انعكاسش در همه جا خواهد شد 

و شده است االن...3

1 . همان.  
2 . براى مطالعه بيشتر رك: سيد جواد طاهايى، درآمدى بر مبانى سياست  خارجى جمهورى  اسالمى  ايران، تهران، 

مركز تحقيقات استراتژيك،1387، ص310-320.
3 . صحيفه امام، ج19، ص486-487. 
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ــان بر حفظ  ــور امام از تأكيدات پياپى ش نهايتاً، منظ
ــتمرار آرمان هاى  نظام، حفظ پويش انقالبى و تعهد به اس
ــالمى جهانى نظام جمهورى اسالمى است. اما مجدداً  اس
حفظ همه آرمان ها و رسالت هاى نظام جمهورى اسالمى، 
ــالمى است. نظام  همانا منوط به حفظ نظام جمهورى اس
ــود اما نه براى خودش.  ــالمى بايد حفظ ش جمهورى اس
ــت،  ــظ نظام براى خود نظام به عنوان يك دولت نيس حف

ــه در آن مندرج  ــى ك ــه دليل محتواها، ذات و جهت گيرى هاى اساس ــه نظام ب بلك
ــت، بايستى حفظ و تقويت شود. نتيجه ناگزير اين سخن آن است كه جمهورى  اس
ــالمى، در واقع جمهورى انقالب اسالمى است زيرا ايده هاى اساسى و محتويات  اس
ــه خاطر نتايجش كه به خاطر  ــت. انقالب ايران نه ب ــود را از آن به وام گرفته اس خ

خودش تابناك و عظيم است: 
ــد كه من  ــداهللا- اين انقالبى كه در ايران پيدا ش ... و- بحم
ــتم، نه از اين باب كه  ــبين هس اين انقالب را خيلى به آن خوش
ــت داد، اين هم زياد بود؛ خيلى عظيم بود؛ و  محمدرضا را شكس
نه از اين باب كه غرب و شرق را شكست داد؛ از اين باب كه يك 

انقالب انسانى پيدا شد؛ خودشان را شناختند...1
ــازمان نظام مى آيد. در واقع اين  ــس ضرورت حفظ نظام از جايى خارج از س پ
ــت تر، معنايى كه  ــالمى و درس ضرورت از درون تجربه مردمى يا توده اى انقالب اس

امام براى آن قائل هستند، به در مى آيد. 
ــدس و آرمانگرا-  ــى كنيم از يك جمهورى مق ــت كه بررس اينك زمان آن اس
ــته است- چه سياست خارجى و چه تصورات  ــان كه امام خمينى در نظر داش آن س
ــويم كه ايده ها،  ــاده را به خود يادآور ش امنيتى اى برمى خيزد؟ ابتدا اين حقيقت س
ــت  ــت خارجى ندارند، دولت ها سياس ــخصيت ها سياس ــفه ها و نيز ش تفكرات، فلس
ــت كه سياست خارجى و امنيتى  ــش درست تر اين اس خارجى دارند. بنابراين پرس
ــت؟ به عبارت ديگر ابتدا بايد به برداشتى پايه از ايده  دولت امام خمينى چگونه اس

دولت در نزد امام خمينى برسيم. 

1 . همان، ج9، ص402. 

ــام از تأكيدات  منظور ام
پياپى شــان بر حفظ نظام، 
ــظ پويــش انقالبى و  حف
ــتمرار  اس ــه  ب ــد  تعه
آرمان هاى اسالمى جهانى 
نظام جمهورى اســالمى 

است
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نظريه امام خمينى در باره دولت 
برداشت و درك امام خمينى از دولت يا نظريه خمينيستى دولت، بسيار ساده 
ــور در  ــه نامه حضرت آيت اهللا خامنه اى رئيس جمهور وقت كش ــان ب در جوابيه ايش
ــت. اين، نامه اى كوتاه اما بسيار  ــانزدهم دى ماه 1366 چكيده و خالصه شده اس ش
ــير و تأمل، هم درباره نهاد عمومى دولت و هم درباره نهاد دولت اسالمى  قابل تفس
است كه به طرز عجيبى هنوز مورد امعان نظر قرار نگرفته؛ گرچه بسيار مورد اشاره 
قرار گرفته است! ابتدا به بخش اصلى اين نامه اشاره كرده و سپس به توسعه عقلى 

مفاهيم مندرج در آن مى پردازيم.
امام در اين نامه فرمودند: حكومت به معناى واليت مطلقه اى كه از جانب خدا 
ــت... بر  ــده و اهم احكام الهى اس ــلم واگذار ش به نبى اكرم صلى اهللا عليه و آله و س
ــت كه] حكومت در چارچوب  ــرعيه الهيه تقدم دارد [و چنين نيس جميع احكام ش
ــت... اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه  احكام الهى داراى اختيار اس
الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و واليت  مطلقه مفوضه به نبى اسالم صلى اهللا 
ــد. اشاره مى كنم به پيامدهاى  ــلم يك پديده بى معنى و محتوا باش عليه و آله و س
ــتلزم  ــى ها كه مس ــد؛ مثًال خيابان كش آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باش
ــت در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام  ــت يا حريم آن اس تصرف در منزلى اس
ــرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از  ــزام الزامى به جبهه ها و جلوگي ــه و اع  وظيف
ورود يا خروج هر نحو كاال و منع احتكار در غير دو، سه مورد و گمركات و ماليات 
ــى، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع  و جلوگيرى از گران فروش
ــروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها  اعتياد به هر نحو غير از مش
ــار دولت در چارچوب  ــير اختي ــت  [بنا به تفس ــال آن كه از اختيارات دولت اس امث
ــود]…   حكومت كه شعبه اى  احكام فرعيه الهيه، از حيطه قدرت دولت خارج مى ش
ــت، يكى از احكام اوليه  ــلم اس ــول اهللا صلى اهللا عليه و آله و س از واليت  مطلقه رس
ــت. حاكم  ــت و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج اس ــالم اس اس
مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به 
ــاجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى  صاحبش رد كند، حاكم مى تواند مس
كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى تواند 
قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف 
مصالح كشور و اسالم باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا 
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غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن، 
مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از 
ــت، در مواقعى كه مخالف  ــه از فرايض مهم الهى اس حج ك

صالح كشور اسالمى دانست موقتاً جلوگيرى كند. 
آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى شود، ناشى 
ــناخت واليت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده  از عدم ش
ــت مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن  است كه شايع اس
ــرض مى كنم كه  ــن خواهد رفت، صريحاً ع ــارات از بي اختي

فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و باالتر از آن هم مسائلى است...1
ــخ مى دهد كه از نظر  ــطح نظرى، عبارات كليدى منقول از امام به ما پاس در س
بنيادگذار جمهورى اسالمى، نهاد دولت در سطح جهان به طور كلى از كجا مى آيد 
ــت. امام تصريح مى كند كه حاكميت بر نهاد دولت يا  ــه و منشأ آن در چيس و ريش
ــول اكرم بر امور جهان يا واليت  ــعبه اى از واليت مطلقه رس ــى، ش حاكميت سياس
ــان در جهان است و از اين رو از احكام اوليه اسالم است. در معناى اوليه بودن،  ايش
ــت. دولت بخش مهمى از  واليت مطلقه اى  ــى بودن نهفته اس بديهى بودن و اساس
ــده است. دولت صرف نظر از  ــت كه از جانب خداوند به نبى  اكرم(ص) واگذار ش اس
ــر جاى جهان، در اصل يا در ذات خود و به صورت تيپ ايده آل،  ــق آن در ه مصادي
ــت و از اين رو بر همه احكام  ــاى الهى و حكم خداوندى اس ــون مهم ترين قض همچ
ــازد. در عين حال،  ــى ديگر تقدم دارد و آنها را فرعى و داراى تقدم بعدى مى س اله
ــت، هيچ دولت كنونى در جهان در  با وجود آنكه «دولت» مهم ترين حكم الهى اس
ــت. اما در  ــأ الهى خود قرار ندارد و از اين رو داراى حقانيت الهى نيس تطابق با منش
ــوه قدرت الهى بر روى  ــت مطلقه فقيه) اصلى ترين جل ــالمى (والي مقابل دولت اس
ــت؛ نماينده آن، حكايتگر و نشانگر آن و هدايت گر به سوى آن است. اين،  زمين اس
جنبه عمومى، قديمى و كم اهميت مسئله است كه بسيار به آن پرداخته شده است، 
اما مسئله خاص، جديد و پر اهميت، مطلقگى دولت اسالمى است. امام از موضعى 
دينى و متألهانه به ضرورت و ناگزيرى حاكميت مى رسد. از نظر امام دولت اسالمى 
ــت و بنابر اين نيازى  ــه خودى خود، از پيش و لذاته داراى قدرت تامه و فائقه اس ب

1 . رك: صحيفه امام، ج20، ص451-452. 

 امام تصريح مى كند كه 
حاكميت بر نهاد دولت 
يا حاكميت سياســى، 
ــت  والي از  ــعبه اى  ش
مطلقه رســول اكرم بر 
ــان يا واليت  امور جه
ايشان در جهان است و 
ــن رو از احــكام  از اي

اوليه اسالم است
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به تفويض قدرت ندارد. عرض حكومت يا ارايه قدرت سياسى به نبى  اسالم(ص) از 
اين رو بى معنى و بى محتواست كه حاكميت و واليت مطلقه به نبى مكرم پيشاپيش 
ــو، باور به محدوديت حكومت اسالمى «ناشى از عدم  ــده است. از آن س تفويض ش
شناخت واليت مطلقه» الهى است؛ اين نكته اى اساسى است. اختيارات حكومت در 
ــت بلكه بر عكس احكام الهى در چارچوب اختيار  چارچوب احكام فرعيه الهى نيس
ــت كه اگر اختيارات  ــت. استدالل امام خمينى اين اس ــالمى جارى اس حكومت اس
ــد، آن وقت تفويض واليت مطلقه به  ــت در چارچوب احكام فرعيه الهى باش حكوم
ــرا در اين صورت واليت مطلقه پيامبر بر امور،  ــر(ص) بى معنى خواهد بود؛ زي پيامب
ــود؛ احكامى كه خود در آخرين تحليل، محصول اعمال  ــع احكام فرعى خواهد ب تاب
ــت. نامعقول و متناقض است كه واليت مطلقه پيامبر  واليت مطلقه پيامبر(ص) اس
ــاس ديگر احكام  ــد. احتماالً و تا حدى، از نظر امام دولت اس ــبى باش محدود و نس
الهى و زمينه اى است كه در متن آن اين احكام جارى مى شوند يا مى توانند جارى 
ــه مقدم بر تمام  ــود؛ مطلقيتى ك ــوند. مطلقيت دولت از همين جا زاييده مى ش ش
ــالمى چون  احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج واقع مى گردد. مطلقيت دولت اس
ــود، مى تواند به نام واليت،  ــى مى ش ــول اهللا(ص) بر امور ناش از مطلقگى واليت رس
ــى خود با مردم را اگر الزم بداند نقض كند. پس دولت  ــاى قانونى و حقوق قرارداده
ــى است؛ توسط قانون محدود نمى شود، بلكه  ــالمى باالتر از قانون و قانون اساس اس
ــد قانون را محدود، اصالح، معوق و حتى نقض كند؛ مى تواند جريان معمول  مى توان
ــالم تلقى  امور را- چه دينى و چه عرفى- تا زمانى كه جريان آن امور را مخالف اس
ــالم دارد  ــه اى كهن و عقلى در تاريخ اس ــازد. مطلقيت دولت، ريش نكند، متوقف س
ــالمى جديد در دوران مدرن يافته است.  ــابقه در تفكر اس اما جلوه اى جديد و بى س
ــور بالقوه موضعى انقالبى  ــت، اما به ط ــام خمينى گرچه هيچ گاه اعالم نكرده اس ام
ــالم پس از حكومت حضرت  ــبت به تاريخ اجتماعى و فرهنگى اس و نفى گرايانه نس
ــت كه به خاطر نبود دولت اسالمى، احكام اسالمى تقريباً  على (ع) دارد و معتقد اس
هيچ گاه مجال ظهور در اجتماع مسلمين نداشته اند. در سطح انتزاعى تر، به تفكيك 
ــالمى، جامعه اسالمى هيچ گاه وجود نداشته است زيرا سازمانى  از جامعه عرفاي اس
ــت كه تعهد عقيدتى به اجراى آن احكام داشته باشد و  ــى وجود نداشته  اس سياس
ــاز قرار مى گيرد. از نظر  ــالمى، همه چيز در موقعيت آغ ــازه اين زمان با دولت اس ت
ــيس دولت، مجال ظهور مى يابد؛ همچنان كه زمانى با حكومت  ــالم با تأس امام، اس
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ــت. در اين  ــده اس ــى  اكرم و حضرت امير چنين ش نب
ــت كه مطلقگى ولى  فقيه (يا  ــى آن اس جا نكته اسا  س
ــى  فقيه در «نظام  ــى حاكميت)، مطلقگى ول مقام عال
ــت و نه لزوماً مطلقيت هر ولى  جمهورى اسالمى» اس

فقيهى در گذشته يا در آينده. 
تصور واليت الهى در تفكر دينى گسترش يابنده تر 
ــتر تذكر داده  ــت. پيروان كانت بيش ــر تصورى اس از ه
ــتلزم فراروى از آن است.  بودند كه درك يك تفكر، مس
نمى توان واليت الهى را درك كرد اما آن را توسعه نداد 
ــت. واليت الهى،  واليت الهى نيست  و محدود نگاه داش
ــط نمايندگان خداوند بر  ــد توس مگر آنكه ممكن باش

روى زمين عمًال جريان يابد و سؤال اين است كه اصلى ترين عرصه اين جريان  يابى 
چيست؟ بى ترديد عرصه سياست و دولت؛ اگر غير از اين باشد يعنى اگر جريان يابى 
ــت. راهيابى جديد  ــد، تصور واليت الهى بى معناس ــى يا عمومى نداشته باش سياس
امام(س) اين است كه حاكميت خداوند بر جهان بى معناست مگر آنكه ممكن باشد 
ــتى از جنس خود بينجامد. پس حكومت اسالمى، تصورى بديهى و  به خلق سيا س
ــتن اوست. دولت دينى نتيجه طبيعى،  نتيجه طبيعى باور به خداوند و حاكم دانس
ــالمى يك محصول و  ــت. جمهورى اس بديهى و ناگزير باور به صفات خداوندى اس
ــت. تصور خداوند، عقًال به تصديق  ادامه طبيعى و عقلى عقيده به خداوند يگانه اس

فضا يا نظامى از خلقت يا صفات خداوندى منجر مى شود. 
پرسش اساسى آن است كه چرا اين راهيابى ساده، اينكه از تصور واليت مطلقه 
نبوى تا تصديق ضرورت تأسيس يك دولت اسالمى مطابق آن، فاصله منطقى كمى 

وجود دارد، تاكنون مغفول مانده است؟ 
حاكميت چندصدساله مفروضات يهودانه ليبرالى بر تفكر سياسى اروپا و جهان 
ــت و اينكه دامنه  ــت محدوديت آن اس ــالمت و كارآيى دول ــرط س ــه طى آن ش ك
ــاد دورتر، نهايتاً در اين زمان به يك مانع  قدرت دولت هر چه محدودتر، آن از فس
ــت. تقريباً  ــده اس ــى نهاد دولت، به عنوان نهاد نهادها بدل ش اصلى در درك اساس
همه ارزش هاى سياسى مدرن همچون كنترل و توازن، تفكيك قوا، پارلمانتاريسم، 
آزادى و آزادى هاى فردى، حقوق بشر، جامعه مدنى، نظريه حقوق طبيعى و بسيارى 

ــاله  ــت چند صد س حاكمي
مفروضات يهودانه ليبرالى بر 
تفكر سياســى اروپا و جهان 
كه طى آن شــرط سالمت و 
كارآيى دولت محدوديت آن 
اســت و اينكه دامنه قدرت 
دولت هر چــه محدودتر، آن 
از فساد دورتر، نهايتًا در اين 
ــع اصلى در  زمان به يك مان
درك اساسى نهاد دولت، به 
عنوان نهاد نهادها بدل شــده 

است
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ــاً در حالت يك هراس دكترينى  ــفى ديگر، نهايتاً و اساس مفاهيم و ارزش هاى فلس
ــاه ايجاد و تقويت شده اند. ليبرال ها به  از امكان خطرناك  بودن قدرت مطلقه پادش
ــرن هفدهم به بعد به مايه  ــو، اين مفاهيم و در رأس آنها آزادى را از ق ــه آدورن گفت
اصلى تفكر فلسفى بشر بدل كردند و اينك طبيعى است كه ما در چارچوب همين 
ــترا نيدن فرض هاى  ــيم و قضاوت كنيم. ليبرال ها با گس مفاهيم و ارزش ها بينديش
ــال  ــدند به نفع ايده آزادى، ايده دولت به مدت يكصد س ــان، باعث ش اتميستى ش
ــام  خمينى در واقع يك تنه  ــى رود (قضاوت آنتونى گيدنز). اما ام ــه محاق فراموش ب
ــخن  ــت و اين س عليه اين مفروضات عالم گير و فرضيه هاى بنيادين ليبرالى برخاس
فراموش شده «ادموند برك» فيلسوف ايرلندى (97-1729) را حيات دوباره بخشيد 
كه هيچ چيز مانند پادشاه [حاكميت] ضعيف، سركوبگر و ستمگر از كار درنمى آيد؛ 
ــى كليدى كه نقطه مقابل اين فرض ليبرالى قرار مى گيرد كه دولت هر چه  رهيافت

محدود تر، مطلوب تر. 
ــتم  ــر قرن بيس ــا از نهاد دولت عالوه بر آنكه در سراس ــت نظرى ليبرال ه غفل
ــتى  ــت، ديگر عرصه هاى نظرى و خاصه تفكرات سوسياليس ــه تداوم ياف قدرتمندان
ــوى ــور متأ له فرانس ــل ريك ــاخت. پ ــود هم آوا س ــوص با خ ــن خص ــز در اي را ني

ــانى كه به اندازه ماركسيست هاى بزرگ  (2005-1913) گفته  بود: كم بوده اند كس
ــف كنند. تضعيف ايده دولت  ــت كم بگيرند و خفي (ماركس و انگلس) دولت را دس
توسط سنت هاى ليبرالى و سوسياليستى در حالى است كه از نظر برخى صاحبنظران 
ــتر متفكر و دولتمرد فرانسوى (1753-1821)،  محافظه كار و از جمله ژوزف دومس
ــت و عامل برتر توسعه  ــمه زندگى و عمل اس قدرت جنبه اى الهى دارد زيرا سرچش
بشريت. اين سخن را برتران بديع بدين  صورت تصريح مى كند كه پيشرفت تمدن، 
ــت؛ به نحوى طنزآميز همين  ــعه   دولت] اس ــرفت تمركزگرايى [توس همدوش پيش
ــده در تاريخ تفكر مدرن يا در تفكرات ليبرالى و  ــرى گرفته ش نهاد مغفول و سرس
سوسياليستى، خود حدود 400 سال است كه نيروى عملى پويش مدرنيته در غرب 

محسوب مى شود. 
آنچه به كوتاهى رفت، اگر توسعه يابد، مؤيد اين رهيافت عميق تر كارل ياسپرس 
خواهد بود كه «دولت اراده انسان است براى شكل دهى تقدير خود؛ چيزى كه هيچ 
ــض و ناب وجود ندارد بلكه در اجتماعى  ــت براى ا و به عنوان فرد به صورت مح وق
وجود دارد كه از توا لى و تعاقب نسل ها پديد آمده و صورت يافته است... با برآمدن 
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مفهوم دولت، انسان از نيروى قاهره اى آگاهى مى يابد كه هر روز به طور پيوسته و 
ــياء را معين مى كند و براى آنها تصميم مى گيرد... لحظه  مداوم، وجود و حركت اش

ظهور دولت لحظه آگاهى انسان به فرهنگ و به اجتماع پيرامون خود است.» 
ــاهد  ــالمى، جوامع علمى ش ــت كه با ظهور امام خمينى و انقالب  اس جالب اس
ــت و انتقادات از فرضيات ليبرالى عليه دولت  ــق و احياى مباحث مربوط به دول رون
ــتاد و سراسر دهه نود شدند. توجه به تعيين كنندگى  در اروپا، از نيمه اول دهه هش
ــكاچپول، در تمام سال هاى دهه 2000  ــهادت خا نم اس و اولويت نهاد دولت، به ش
ــت مطلقه امام خمينى موجب  ــت. احتما الً ايده والي ميالدى نيز در تداوم بوده اس

جلب توجهاتى در سطح جهانى به نهاد دولت شده  است. 

نتايج سياست خارجى 
ــد، در عرصه سياست  دولت دينى مورد نظر امام(س) بدان گونه كه توصيف ش
خارجى به چه نتايجى مى رسد و چه ابعاد و جلوه هايى مى يابد؟ در پاسخ بايد گفت 
ــتر و مقدم تر بر هر چيز، به دليل دينى بودنش بايد همواره دغدغه  اين دولت بيش
ــد و بايد همواره نگران حقانيت  ــته باش دينى بودنش در عرصه هاى خارجى را داش
ــمانى خود باشد و اينكه با رفتارهايش به اين داعيه اساسى آسيبى نرسد. دولت  آس
اسالمى المحاله در پى اثبات حقانيت دينى خود است. اما مگر اثبات اين حقانيت، 
ــت؟ ممكن نيست دولتى كه  بدون اثبات صالحيت هاى عقالنى و رفتارى ممكن اس
مدعى نمايندگى خداوند است، به برترى طلبى براى خود و تحقير برادران مسلمان 
ــاس به اقدام هايى روى آورد كه توجيه اخالقى  خود در منطقه بپردازد و بر اين اس
ــد (وضعيتى كه متأسفانه در دوره هايى كمابيش  ــختى ممكن باش و دينى آن به س
ــت و بنابر اين دينى نيست.  ــاس شد)؛ دولت برترى طلب ، دولتى اخالقى نيس احس
پس، راهيابى خمينيستى در سياست خارجى، با ناسيوناليسم يا دستكم با فلسفه و 
انديشه آن (اگر از دولت هاى ملى كه واقعيت هايى ناگزيرند، در گذريم)، نه مخالف 

كه معاند است و آن را ضد خود مى انگارد: 
ــان نبايد دفاع از حق مسلمين بكنيد؟  ــما اسالم شناس ... ش
ــلمين معنايش نيست ايرانى،  ديوار دور اسالم مي كشيد؟... مس
ــلمين. كسى كه يك مسلمى فرياد زد كه به داد ما برسيد و  مس
نرود سراغش، فكر او نباشد، اين مسلم نيست؛ اين انحراف است، 
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ملتفت نيستيد شماها، اين انحراف است از اسالم. اين بى توجهى 
است به مقاصد اسالم. اسالم براى ايران نيامده، اسالم براى عالم 

آمده...1
ــاس يا فكر  ــت كه همزمان اس ــت برادرى اس ــم نقطه مقابل سياس ناسيوناليس
ــان در سياست  ــت خارجى امام خمينى و همچنين آرمان نهايى ايش بنيادى سياس
ــى رود و به مرحله  ــى، از برابرى خواهى فراتر م ــت خارج ــت. اين سياس خارجى اس
ــته جمعى ملت هاى مسلمان براى تغيير  ــپارى دس برادرى خواهى با هدف يك رهس

نظام جهانى مى رسد: 
... من به صراحت اعالم مى كنم كه جمهورى   اسالمى  ايران 
ــالمى مسلمانان در سراسر  با تمام وجود براى احياى هويت اس
ــلمانان  ــرمايه گذارى مى كند و دليلى هم ندارد كه مس جهان س
ــدرت در جهان دعوت  ــروى از اصول تصاحب ق ــان را به پي جه

نكند...2 
از نظر امام برادرى و محبت مبناى دولت اسالمى است: 

ــه عطف تاريخي كه از ايران پيدا  ــن اميدوارم كه اين نقط م
ــالمى، بلكه به همه مستضعفان  ــت به همه ممالك اس شده اس
ــما  ــما جوان ها، ش ــد و من اميدوارم كه ش جهان، پرتوافكن باش
ــه مبنايش بر برادري  ــالمي ك عزيزان، ببينيد كه يك دولت اس
است، نه بر حاكم و محكومي، شماها ادراك كنيد و ببينيد يك 
ــت؛ مبنايش بر اخوت است؛  حكومتي كه مبنايش بر محبت اس
ــت كه يكي باال باشد و يكي پايين؛ مبنايش  مبنايش بر اين نيس
اين نيست كه طبقه اي باشد فوق طبقه ديگر؛ شماها ببينيد آن 

را...3
نتيجه ديگر اينكه امام نه فقط معناى ملى دولت كه معنايى ايدئولوژيك است 
ــود واقعيت دولت هم اكتفا  ــهور به دولت ملى) را نمى پذيرد، بلكه حتى به خ (مش
ــر عبارات امام در باره  ــيس آن را ضرورى مى داند. اگ ــى ورزد؛ با  وجود  آنكه تأس نم

1 . همان، ج19، ص230. 
2 . همان، ج21، ص91. 

3 . همان، ج11، ص353. 
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«حزب مستضعفين»  مطالعه شود به سهولت مى توان به اين نتيجه رسيد كه صرف 
ــازد و اهداف ايشان به  ــى به آن، امام را قانع نمى س ــيس نهاد دولت يا دسترس تأس

دليل جهانى بودن، فراتر از نهاد دولت مى رود.1
ــت خارجى به  ــتى دولت در عرصه سياس نتيجه ديگرى كه از نظريه خمينيس
ــت خارجى اين دولت ا بتداً جهان گرايانه  ــت مى آيد آن است كه رهيافت سياس دس
ــت؛ تمركز بر منطقه  ــالمى) اس ــت، بلكه منطقه گرايانه (يا ناظر بر مناطق اس نيس
ــالمى و سپس بر جهان است نه ابتداً بر جهان و جهان گرايى  ــالمى يا مناطق اس اس
ــا و تفكراتى  ــام خمينى گرچه گرايش ه ــت خارجى ام ــپس بر منطقه. سياس و س
انتقادى در امور جهانى دارد، اما ابتداً و مقدمتاً نيروى خود را صرف مبارزات جهانى 
ــى دولت امام خمينى، معطوف به ملت هاى  ــت  خارج نمى كند، بلكه «عمل» سياس

مسلمان و همسايگان آن است. 
ديگر آنكه اين دولت تحرك فراوانى را در عرصه هاى خارجى خود الزم مى آورد 
ــا و موافقت ها،  ــيعى از مخالفت ه ــد. دولت امام خمينى امواج وس ــاب مى كن و ايج
تفكرات، اقدامات، موضع گيرى، گسست ها و پيوندها را موجب مى شود و اين يعنى 
ضرورت يك دستگاه ديپلماسى سرزنده با حوزه اى گسترده از ابتكارات و رفتارها. به 
عالوه اين سياست خارجى به ناچار درگير قضاوت ها و ارزيابى هاى اخالقى مى شود 
ــتايش (نه فقط تأييد) و برخى ديگر را مذ مت (نه  و ضرورتاً بايد برخى رفتارها را س
ــت خارجى اخالقى  ــاً رد) نمايد. يك دولت اخالقى، به ناچار درگير يك سياس صرف
نيز مى شود. در عين حال اين سياست خارجى، به دليل داعيه هاى جهانى و انسانى 
خود كه هر دو مقوالتى عمومى اند، نمى تواند تا ابد با گزينش هاى خاص به سر كند؛ 
ــت خارجى يك دولت، نمى تواند بين ملت ها و دولت ها يكى  يعنى به عنوان سياس
را تماماً برگزيند و ديگرى را تا ابد فرو گذارد. چنين انتخابى با رسالت مآبى جهانى 
ــت. از اين رو امام خمينى- و به  ــالمى نيز چندان مطابق نيس انقالب و جمهورى اس
ــان حضرت آيت اهللا خامنه اى- دولت و ملت ها را با هم مورد خطاب قرار  دنبال ايش
مى دهند؛ هر دو رهبر، نمى خواهند كه فقط ملت ها پيش برنده فرآيند تغيير باشند؛ 
ــت. امام مى گويند ما مى خواهيم بين ملت و  مطلوب آنها هماهنگى دولت ها نيز اس

دولت ها آشتى بدهيم؛ يك آشتى پيشروانه و رو به جلو: 

1 . همان، ج9، ص280.
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... در كجاى دنيا سراغ داريد كه ملت آن چنان در خدمت... 
ــد كه هر وقت غائله اى پيش بيايد خود ملت  دولت اسالمى باش
ــتيبانى  كند؟ ما كه مى گوييم انقالبمان را  ــقدم باشد و پش پيش
مى خواهيم صادر كنيم... مى خواهيم يك همچو وضعيتى پيش 
ــار آدمكش- امثال  ــت زورگوى جب ــم كه دولت يك دول بياوري
ــد و ملت يك ملتى نباشد كه دشمن با دولت است.  ذلك- نباش
ــتى بدهيم. دولت ها اگر  ما مى خواهيم بين ملت ها و دولت ها آش
توجه بكنند و يا مطالعه كنند وضع ايران را و ببينند ملت ايران 
ــدارم كه آنها تحت تأثير واقع  ــا دولت چه وضعى دارد، گمان ن ب

نشوند...1
ــالمى و تحت ستم نيست و  ــورهاى اس هدف امام ايجاد بى ثباتى در داخل كش
«همه كشورها بايد در محل خودشان باشند.» هدف امام بى ثباتى در نظم ظالمانه 
بين المللى است. در اين مسير، ايده آل آن است كه دولت ها با ملت هايشان هم مسير 

شوند نه آنكه خودشان اسير اغتشاش و بى ثباتى گردند: 
... اينكه مى گوييم بايد انقالب ما به همه جا صادر بشود، اين 
معنى غلط را از او برداشت نكنند كه ما مى خواهيم كشورگشايى 
ــورهاى مسلمين را از خودمان مى دانيم. همه  كنيم. ما همه كش
كشورها بايد در محل خودشان باشند. ما مى خواهيم اين چيزى 
ــد و  ــد و اين بيدارى كه در ايران واقع ش ــه در ايران واقع ش ك
ــت آنها را  ــان از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دادند و دس خودش
ــان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در همه  از مخازن خودش
ــود. آرزوى ما اين است. معنى صدور انقالب ما اين  دولت ها بش
ــوند و همه دولت ها بيدار بشوند  ــت كه همه ملت ها بيدار بش اس
ــلطه  ــن گرفتارى كه دارند و از اين تحت س ــان را از اي و خودش
بودنى كه هستند و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مى رود 

و خودشان به نحو فقر زندگى مى كنند نجات بدهد...2
با همه اين تفاسير نمى توان كتمان كرد كه امام(س) در آرزوى ظهور يك دولت 

1 . همان، ج13، ص95-96. 
2 . همان، ص281. 
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واحد جهانى، احتماالً دولت امام زمان(عج) است كه متشكل از «جمهورى هاى آزاد 
و مستقل» است: 

ــپرده آنان  ... از هياهوى تبليغاتى ابرقدرت ها و عمال سرس
نترسيد؛ و حكام جنايت كار كه دسترنج شما را به دشمنان شما 
ــور خود برانيد؛ و خود و  ــليم مى كنند از كش ــالم عزيز تس و اس
ــت گيريد و همه  ــات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دس طبق
ــالم و  ــمنان اس ــالم مجتمع و با دش ــر پرچم پرافتخار اس در زي
محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوى يك دولت اسالمى 
ــه پيش رويد كه با تحقق آن،  ــتقل ب با جمهورى هاى آزاد و مس
ــاند و همه  ــتكبران جهان را به جاى خود خواهيد نش همه مس
ــاند. به اميد  ــتضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رس مس

آن روز كه خداوند تعالى وعده فرموده است...1
ــان داد آرمان بزرگ دولت  ــيره عملى و سياست امام عمًال نش با وجود اين، س
ــالمى تا هر زمان كه الزم باشد- و زمان آن را ميزان قدرت دولت اسالمى  واحد اس

تعيين خواهد كرد- مى تواند به نفع ضرورت هاى فورى تر به تعويق بيفتد. 
ــت نه برنامه اى سياسى. اين دولت،  ــالمى»، آرمانى عقيدتى اس «يك دولت اس
ــور تصريح كرده، يك وعده الهى  ــت جهانى چنان كه امام(س) در عبارت مذك دول
ــخص و نامعين مربوط است و ربط مستقيمى به  ــت و بنابراين به آينده اى نامش اس
ــالمى كه در اين زمان مجبور است در قالب يك واحد ملت- كشورى  يك دولت اس

عمل كند، ندارد. 
اما سياست خارجى دولت امام خمينى كه ابتداً و اساساً در سطح جهان در پى 
اثبات حقانيت خداوندى خود است، به چه نتايجى در عرصه سياست جهانى منجر 
مى شود؟ اگر منظور از سياست  جهانى، سياست در سرزمين هاى مسيحى، اسالمى 
ــت خارجى دولت امام خمينى به خلق يك سياست جهانى  ــد، سياس و يهودى باش
كمابيش دينى منجر مى شود. اين از آن روست كه اين سياست خارجى سياست هاي 
ــوى بازتعريف ايده هاى بنيادگذار خود سوق مى دهد؛ گفتمان  خارجى  ديگر را به س
ــت] و در اين راه،  ــده اس ــود [همچنان كه تا حدى چنين ش حقانيت، فراگير مى ش

1 . همان، ج21، ص448. 
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ــير  ــاى دينى و بازتفس ــفه ها، روايت ه ــا و فلس ايده ه
ــاره مى يابند كه تا حدى  ــاى كهن رونقى دوب ارزش ه
ــترش خود به آنجا  ــد. اين روند در صورت گس يافته ان
ــت جهانى (صرف نظر از جهان هاى  مى رسد كه سياس
هندى- چينى) بايد عرصه تعامل و تعارض روايت هاى 
ــر و مجامله هاى اين دولت ها پيرامون  دينى با يكديگ
ــود. دولت امام  حقانيت دينى و تاريخى خود تلقى ش
خمينى، نظريه و واقعيت آن، جهان مسيحى- يهودى 
ــاخت و آنان را به  را پيرامون محورى از گفتمان حقانيت دينى با يكديگر متحد س
ــاس و خودآگاه كرد. در اين  ــيار، حس بنياد دينى تمدن خود،- تمدن غرب- هوش
شرايط، سياست خارجى ايران موقعيتى كانونى و فوق العاده تعيين كننده و حساس 

مى يابد كه طى آن «... سرنوشت ايران، سرنوشت همه است...»1
ــالمى نيز در  ــد زيادى مالحظات امنيتى دولت اس ــرايط، تا ح در متن اين ش
ــدات عمدتاً يا از  ــاص خود را پيدا كرد. تهدي ــكل و پويش خ ــى دين مآبانه ش فضاي
ــتاني و غيرممكن  ــيحى- پروتس ــت و يا از منابع عرفى مس ــلفى اس منابع دينى س
ــت كه اين منابع متعارض، عليه امنيت نظام جمهورى اسالمى به همگرايى با  نيس
ــتغاالت ذهنى و عملى، تفسيرها، دوستى ها  يكديگر نايل آيند. همه درگيرى ها، اش
ــتگاه  ــت خارجى و دس ــمنى ها، رقابت ها و همه چيز، نه از داعيه هاى سياس و دش
ــى جمهورى اسالمى، بلكه از سخن انقالب اسالمى و از كالم امام خمينى  ديپلماس
ــت. كالم  ــكل گرفت و در همان جا نيز متوقف اس ــد و پيرامون همان هم ش آغاز ش
ــت كه در اين  57 را صاحبان نظم جهانى حاكم به خوبى درك كردند. مهم آن اس
ــالمى» به عنوان يك نهاد، نه عامل و نيروى مبارزه، كه  حال،  «دولت جمهورى اس
يك عرصه يا موضوع اصلى مبارزه است. نتيجه مبارزات بين انديشه انقالب اسالمى 
ــوان آن را نظم ليبرال هم ناميد)  ــم جهانى موجود (كه از جمله مى ت ــه نظ و انديش
ــالمى و رفتارهاى آن تجلى مى يابد. برخالف آنچه در ظاهر مى نمايد،   در دولت اس
ــالمى عامل اقدام نيست، عرصه اقدام است و در رفتارهاى خود  دولت جمهورى اس
ــا كانون هاى جهانى مقاومت را  ــالمى ب منازل يا مراحل مبارزه نهضت يا انقالب اس

1 . همان،  ج18، ص403. 

سياست خارجى امام خمينى 
ــا و تفكراتى  گرچه گرايش ه
انتقادى در امور جهانى دارد، 
اما ابتداً و مقدمتًا نيروى خود 
ــارزات جهانى  را صــرف مب
نمى كند، بلكه «عمل» سياست 
ــت امام خمينى،   خارجى دول
معطوف به ملت هاى مسلمان 

و همسايگان آن است
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انعكاس مى دهد. 

نتيجه
ــام خمينى  ــام» در نزد ام ــان «حفظ نظ گفتم
ــت نه براى كاهش يا  براى حفظ انقالبى گرى آن اس

ــازى اين انقالبى گرى و كاهش اثرات آن. گونه اى انقالبى گرى  تضعيف يا نهادينه س
ــليم است، محتواى سياست خارجى  ــطح رفتار، مبتنى بر عقل س اخالقى كه در س
نظام جمهورى اسالمى است. اين انقالبى گرى اخالقى مبتنى بر عقل سليم، ضرورتاً 
بايد بر روى ريل نظم دولتى و سازمان دولت به پيش رود، نه در قالب يك جنبش 
ــازمان يافته يا جريان هاى فكرى و فلسفى. در نزد امام حفظ دولت  اجتماعى غير س
يك ضرورت سازمانى است و با همه اهميت خود چيزى فراتر از مقدمه1 و «شكل» 
ــالمى در خدمت مصلحت انقالبى گرى جهانى  ــت. مصلحت دولت اس يا «فرم»2نيس

«نهضت اسالمى» است، آن در خدمت اين است، اين در خدمت آن نيست. 
هر بار كه امام(س) از حفظ نظام سخن رانده، هم زمان به صراحت نشان داد كه 
ــان از حفظ نظام، حفظ چيزى فراتر از نهادها و سازمان نظام،  يعنى حفظ  منظورش
ــت. نظام براى مبارزه است، مبارزه براى نظام نيست؛  محتواهاى ويژه نظام بوده اس
ــط در حفظ و ابقاى نظام  ــلطه فق ــى مبارزات ملت ايران عليه نظام جهانى س يعن
ــاً براى حفظ نظام  ــود؛ اينكه همه مبارزه ها صرف ــالمى خالصه نمى ش جمهورى  اس
ــيرى متعلق به جناح هايى در داخل نظام بود كه در سال هاى  ــى است، تفس سياس
ــتند همه اهداف و رسالت هاى نظام سياسى امام خمينى را  پس از جنگ مى خواس
ــالمى و در واقع به نفع نخبگان  به نفع روايتى كمابيش ملى از دولت جمهورى اس
مستقر در آن، محدود ساخته و تقليل دهند. امام خمينى كه از ابتدا اين گرايش را 
ــخيص داده بودند، به آنان هشدار مى دهند: «در صورت  در برخى نخبگان نظام تش

قعود از جهاد، منتظر عواقب آن باشيد.»3
ــالمى در خدمت  ــت كه جمهورى  اس ميراث فكرى بزرگ امام خمينى آن اس

انقالب  اسالمى است، نه برعكس.

1 . «ما در دوران مقدمه به  سر مى بريم»؛ رك: صحيفه امام، ج7، ص532-533. 
2 . همان، جلد5، ص181؛ ج8، ص353. 

3 . امام خمينى، فرياد برائت، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى،  1366، ص2. 

ــام» در نزد  گفتمان «حفظ نظ
ــظ  ــراى حف ــى ب ــام خمين ام
انقالبى گرى آن است نه براى 
ــا  ي ــف  تضعي ــا  ي كاهــش 
نهادينه سازى اين انقالبى گرى 

و كاهش اثرات آن




