امام خميني ،صلح و خطوط قرمز آن


اسماعيل عليخاني

تاریخ دریافت9311/92/02 :
تاریخ پذیرش9315/29/25 :

چکیده
صلح نقطة مقابل جنگ و یکي از دو راهي است که پيوسته در پيي رو پييرواا ادیياا و مکاتي در مواجهية بيا
کساني که باورها آناا را نميپذیرند قرار دارد .در اسالم هيچ یک از جنگ و صيلح اصيل نيسيتي ایيا شيرای و
موقعيتهاست که تعييا کنندة هر یک است .هم چنانکه در اسالم هر یک از صلح و جنگ دارا شيرای و ططيو
قرمز است .به منظور تبييا بایدها و نبایدها صلح از منظر امام طميني (ره) ،فرزند برومنيد و سي اگيو برجسيتة
اسالم در دوراا معاصر ،ططو قرمز صلح را در دو ب ي ميورد بررسيي قيرار دادهایيم :ططيو قرميز مربيو بيه
موقعيتها و شرای متفاوت ،نظير ایا که صلح نباید باعث تهدید شدا اسيالم و مسيلماناا و تييعيق اقتيدار نظيام
باشد ،صلح نباید موج تيعيق جبهة اسالم در عالم شود ،صلح نباید باعث غفلت از دشما و دشمني دشما شيود،
صلح نباید تحميلي باشد ،صلح نباید ذليالنه و بدوا رعایت حقوق متقابل باشيدي و ططيو قرميز صيلح نسيبت بيه
اش اص ،گروهها و اندیشهها ،نظير صلح با جبهة استکبار ،صلح با اسرائيل ،صلح با ظالماا و طاغوتهيا و صيلح بيا
متجاوزاا به جامعه و نظام اسالمي.
کلیدواژگان :استکبار ،جنگ ،جهاد ،سازش ،صلح ،همزیستي مسالمتآميز.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

 استاديار ،مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفة ايران ،تهران ،ايران
رايانامهIsmailalikhani@gmail.com :
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مقدمه
از واژگااان مه ا در اد ساااي سساسااي اديااان و مکات ا « ،صاال » و ه ا زيسااتي
مسالمت آمسز است .صل در زندگي اجتماعي انسانها از جايگاه ويژهاي رخارردار
است و اديان و مکات

آسماني راي آن ارزش سساري قائلند .ا ترجه ه اهمسات و

ارزش صل در زندگي افراد و جامعهها ،مکات

و انديشهها پسرساته رآنناد اه در

اين زمسنه قل و قدم زنند و خرد را دوساتدار و خراهناد آن جلاره دهناد .ايان
مفهرم در دين اسالم نسز داراي اهمست محرري است و حتي خارد واژ اساالم نساز
هنرعي ارتباط لغري ا مفهرم «سل » دارد ه در قرآن ه معناي صل و دوساتي اه
ار رفته است (انفال.)16 :
از نکاي قا ل ترجه در اديان ،ه ويژه اديان الهي نحر مراجهاة آنهاا اا پساروان
ساير اديان و ساني است ه آن دين را اور ندارند .اين مراجهه در طرل تااري
فراز و فرودهاي فراواني رو رو رده است و هر يک از ادياان و مکاتا

اا

و اه ساان

هتر ،مترلسان هر يک از آنها ه گرنهاي ا رقسبان عقسدتي خرد رخررد ردهاند .يکي
از افتخاراي پسروان دين متعالي اسالم اين است ه در طرل تااري اساالم ،اهطارر
مسانگسن مترلسان اسالم در هر رههاي ا مدارا و مترين تنش ا غسرمسلمانان مراجاه
شده اند ،ه تاري فترحاي اسالمي و گسترش و رپايي اساالم تاا هناد و تاا قلا
اروپا شاهد ر اين سخن است.
در مراجهة رقسبان مذهبي ،سساسي و  ...ا يکديگر ،پسرساته دو راه اار در پاسش
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

روي افراد قرار دارد :صل و سازش يا جنگ و نزاع .پسداست ه هسچ ياک از ايان
دو هصرري مطلق و ي قسد و شرط نسست و عمل ه هر يک مبتني ار ياکساري
شرطها است و رفتن ه سمت جنگ يا پذيرش صال

ادون هاسچ قساد و شارطي

پذيرفتني نسست.
از معدود متفکران و انديشمندان مسلمان ،اع از شسعه و ديگران ،اه ترانسات
عالوه ر زعامت ديني ر رسي سساست ه تکسه زند و حکرمت اسالمي تشاکسل
دهد ،اماام خمسناي رااران اهلل تعاالي علساه اسات .ايان حکاس و فقساه فرزاناه و
سساستمدار نخبه ،ه چرن رسرل خدا (ص) و امام علي (ع) و اماام حسان (ع) از
ارشناسي دين و حکرمتداري يکجا رخرردار رد .ايشان ا سه غارل حکرمات
طاغري ،صدام متجاوز و جبهة استکبار و در رأس آنها آمريکا مراجه شد و اين هار
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سه رقس

را ه زانر درآورد و از مسدان اه در ارد .نحار مراجهاة ايشاان اا ايان

دشمنان ايران اسالمي و سايرين نسز ا ترجه ه تحقق اهداف نظام اسالمي ،از مبارز
سساسي تا جنگ مستقس و تا صل در نرسان رد و هسچ يک از اين امارر اهتنهاايي
تنها مسسر پسش روي ايشان نبرد.
ه هر روي ،از منظر دين مبسن اسالم ،يکي از راه ارهااي مراجهاة اا دشامن و
سگانه ،صل

ا يک سري شرايط و خطرط قرمز است و امام خمسني نساز اه فرزناد

رومند اسالم و سخنگري ه حق اسالم در دوران معاصار اسات اراي صال ايان
خطرط قرمز را قائل هستند .در اين نرشتار ر آن شدي تا ه وا اوي خطارط قرماز
صل در اور امام خمسني پردازي .
اسالم دين صلح يا جنگ
در اسالم يک اصل ثا تي وجرد ندارد ه در هماه جاا و تحات هار شارايطي و
راي همگان ،اصل ،صل

اشد و جنگ تبعي يا رعکس .صل و جنگ در همه جاا

تا ع شرايط است ،يعني تا ع آن اثري است ه ر آن مترت

است (مطهاري:6131 ،

 .)37قرآن ري هوفرر ه هار دو دساترر داده اسات (ر .ک :تر اه۵ :؛ قاره،691 :
691؛ نساء3۵ :؛ انفال 16:؛ نساء.)627:
آنچه مه است تحقق هدف اسالم و مسلمسن است .اين هدف ا هر دام هتار
تحقق يافت ،همان را ايد در پسش گرفت؛ چنان اه نباي مکارم اساالم (ص) اا در
جنگهاي مختلف و در صل حديبسه ا و امام علاي (ع) اا در جناگهااي صافسن،
نهروان ،جمل و ماجراي سقسفه و حکمست ا و امام حسن (ع) ا در صل

ا معاوياه

ا و امام حسسن (ع) ا در جنگ ا يزيدا ا ترجه ه شارايط متفااوي چناسن ردناد
(مطهري.)111 ،61 :6171 ،
جنگ و صل هر دو وسسله هستند نه هدف .هادف هار دو تحقاق ارزشهااي
الهي و ايجاد جامعهاي انساني و رقراري امنست و آرامش است .اين هدف گاهي اا

امام طميني،
صلح و ططو
قرمز آا
( 39تا )55

جنگ تحقق مييا د ،گاهي ا صل  .اين اوااع و شرايط است ه تعسسن مي ند اه
دام يک مطرح اشد.
همانگرنه ه اسالم دو چهر جنگ و صل دارد ،اولسااي اساالم ،اعا از انبسااء،
ائمه و علما نسز داراي همسن دو چهره رده و هستند و در مراجهة ا غسرمسلمانان نه
فقط طرفدار صل و ه زيستي ا همگان ،حتي دشمنان و سناهورزان هساتند و ناه
صرفاً طرفدار جنگ ا همگان.
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اسالم ه جاذ ه دارد ،ها دافعاه و هار دو را اا ها و ياکجاا دارد و ساي
نمي تراند اسالم را ه يک چهره معرفي ند؛ ه چنان ه اولساء اهلل نسز چنسن هساتند؛
علي ن ا سطال

(ع) ه جاذ ه دارد و ه دافعه؛ دوستاني داشت و دارد اه تاا حاد

خدايي او را اال رده و مي رند و دشمناني داشات و دارد اه اه متار از فار او
رااي نبرده و نسستند.
اصل در اسالم ،رتاه ردن دست سران ظل و شرک و فار از سار تاردههاا و
ارائة دين خدا ه همگان و آزادي آنان در انتخاب است .اگار ايان هادف اا صال
تحقق يافت چه هتر و اال ا وجرد امکاناي و شرايط ،ا جهاد تحقق مييا د.
نا راين ،ا ترجه ه وجرد آياي مطلق و مقسدجنگ ا فار ،مشر سن و مناافقسن
در قرآن ري  ،آنچه اسالم ه عنران واپسسن و امالتارين ديان الهاي رنمايتا اد،
حا مست افران و مشر ان و منافقان است ناه وجارد آنهاا .از منظار اساالم ايماان
اختساري است نه از روي جبر ،اما ايد دست مستکبران را از سر تردهها رتااه ارد
(تر ه )62 :تا آنها ا اختسار خرد هر يک را خراستند رگزيند؛ دين الهاي ياا فار و
شرک را.
از اينرو ،در روا ط مسالمانان و حکرمات اساالمي اا غسار مسالمانان ،اصال،
همزيستي مسالمتآمسز است و دشمني حاالتي اساتانايي اسات ،اماا در مراجهاة اا
حا مست فر و استکبار ،اصل ،جنگ است و صال حاالتي اساتانايي اسات؛ البتاه
جنگ نسز پس از انجاام مقادماي آن اسات ،نظسار دعاري اه اساالم ،دعاري اه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

دست شسدن از ظل و ست ه مستضعفسن ،دعري ه آزاد نهادن تردهها و . ...
البته در اينجا ايد ه اين نکته ترجه داشت ه در اسالم مبارز ا جبهة فار ناه
تنها رحمت ر مؤمنان و جامعة شري ،لکه رحمت ر خرد استکبار نسز است .اماام
خمسني در رداشتي عرفاني و جامعهشناختي ،ه ايان نکتاه اشااره ماي نناد« :اهال
معرفت ميدانند ه شدّي ر فار ه از صفاي مؤمنسن اسات و قتاال اا آناان نساز
رحمتي است و از الطاف خفسّه حقّ است ،و فّار و اشقسا در هر لحظه اه ار آناان
ميگذرد ر عذاب آنان ه از خردشان است افزايش سفي و مّي «إلي ماا ال نهاياة
له» حاصل ميشرد .پس قتل آنان ه اصالحپذير نسستند رحمتاي اسات در صارري
غض

و نعمتي است در صرري نقمت ،عالوه ر آن رحمتي است ر جامعه ،زيارا

عضري ه جامعه را ه فساد شاند چرن عضري است در دن انسان ه اگار قطاع
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نشرد او را ه هال ت شاند» (مرسري الخمسني263 ،61 :6137 ،؛ همان.)116 ،7 :

چنان ه در جاي ديگر مي فرمايد« :جنگهاي پسغمبر رحمت رده است ر عاال
و رحمت رده است حتّي ر فاري ه ا آنها جنگ مي رده است .رحمت ر عاال
است ،راي اين ه فتنه در عال اگر نباشد ،همه عاال در آساايشاناد .اگار چنانچاه
آنهايي ه مستکبر هستند ،ا جنگ سر جاي خردشان نشسنند ،اين رحمت است ار
آن امتي ه آن مستکبر ر او غلبه رده است» (همان.)661 ،69 :
و در مراعي ديگر ميفرمايد« :رحمت خداوند ر غض
همسن رحمت ،مرج

او سابقت دارد  . . .و

فرستادن انبساي زرگ است  . . .لکن اگر چنانچه اقتضا کند

و مردم قدر رحمت حق تعالي را نداشته اشند و تخلف از فرمان حق تعالي کنناد
و مرج

فتنه و فساد شرند ،اب رحمت نس سته شرد و اب غضا

ااز شارد.

پسغمبر ا رم -صلي اللَّه علسه و آله و سلّ  -نبي رحمت رد و اا ماردم اه رحمات
رفتار ميفرمرد  . . .ولي وقتي ه ريشههايي را ميديد ه اينها مشغرل فساد هساتند
و ممکن است ه فساد آنها ه فساد امّت منتهي شارد و اينهاا غادههااي سارطاني
ردند ه ممکن رد جامعه را فاسد نند ،در عسن حالي ه نبي رحمات ارد ،ااب
غض

را از مي رد» (همان.)131 -119 ،9 :

دو خط جهاد و سازش
از نکاي قا ل ترجه در مراجهة ا سگانگان و دشمنان دين و انساانست ،دو خاط
مبارزه و سازش ،جهاد و وادادگي و مقاومات و انفعاال اسات اه در طارل تااري
اسالم ،لکه تاري

شر پسرسته وجرد داشته است .اين دو خط در طرل تاري داراي

طرفداراني رده است؛ طرفداران خط مقاومت و جهاد ،انبساء ،اولساء و پسروان حقسقي
آنان رده اند و پسروان جبهة سازش و انفعال ،راحتطلبان ،دنساگرايان و  . . .ردهاند.
حضري امام خمسني ا اشاره ه اين دو خط ميفرمايد« :از صدر اسالم تاا نارن دو
طريقه ،دو خط رده است :يک خط ،خط اشخاص راحتطل

ه تمام ه ّشان اه

امام طميني،
صلح و ططو
قرمز آا
( 39تا )55

اين است ه يک طعمهاي پسدا کنند و خررند و خرا ند و عبادي خدا ه آنهاايي
ه مسلمان ردند مي ردند ،اما مقدم ر هر چسزي در نظر آنها راحتطلبي ارد . . .
وقتي ه حضري سسدالشهدا -سالم اللَّه علسه -ميخراستند مسافري نناد اه ايان
سفر عظس  ،عضي از اينها نصسحت مي ردند ه  . . .نشسنسد و خرريد و خرا ساد .
 . .حضري امسر -سالم اللَّه علسه -از اينها تعبسر مي ند اه اينهاا ها ّشاان علفشاان
است (نهجالبالغه ،نامه . . . )1۵
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يک دسته ديگر ه انبسا ردهاند و اولساي زرگ .آن ه يک مکتباي ارد و ياک
خطي رد؛ تمام عمرشان را صرف مي ردند در اينکه ا ظل هاا [مقا لاه نناد] . . .
سي ه  . . .تاري زندگي حضري رسرل -ساالم اللَّاه علساه -را و ائماه اطهاار و
اصحاب رسرل اللَّه را ديده اشد ،مي سند ه اينها از اوّلي ه وارد شدند در مسدان و
ه حد لرغ رسسدند  . . .تا آن وقتي ه در ستر مرگ خرا سده رد يا شاهادي ،اسن
اين ستر و آن عات ،تمام ،فعالست رده است ،جنگ رده ،دفاع ارده .و ساي اه
زندگي امسر المؤمنسن -سالم اللَّه علسه -را مشاهده ند نساز [ماي سناد] هماسن طارر
رده؛ جهاد در راه خدا و جهاد در راه احکام خدا رده اسات .و سااير ائماه علاسه
السالم» (مرسري الخمسني.)۵21-۵26 ،61 :6137 ،
و در جاي ديگر مي فرمايد« :چنانچه ائمه ما -علسه السالم -سازش مي ردند ا
اهل ظل و ست  ،احترامايشان سسار زياد رد؛ خلفا حاار ردناد اه آنهاا را هار
جرر احترام ميخراهند کنند ه آنها دست از دعريشان ردارناد .اگار آنهاا ياک
سازش ميخراستند کنند ،همة جهاي مادي رايشان مهسا ارد ،لکان خردشاان را
فداي اسالم ردند و ا ست اران سازش نکردند» (همان.)112 ،6۵ :
يک نکته قا ل ترجه در اينجا اين است ه سااني اه تااب و تاران مقا لاة اا
دشمن و تحمل سختيهاي راه مبارزه را ندارند ،دست ه مغالطه ميزنند و اه اسا
صل و ه زيستي مسالمتآمسز خراهان سازش ا جبهاة اساتکبار و ناار آمادن اا
دشمن و دست شسدن از اصرل و آرمانها هستند و راي ار خريش از صل پسامبر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

خدا (ص) و امام حسن (ع) هزينه مي نند .ايد ه اين نکته ترجه داشت اه صال
ه هسچ روي ه معناي سازش اري و رتااه آمادن از اصارل (ر .ک :نهاجالبالغاه،
حکمت  )661نسست .صل  ،مصالحة ا سگانه يا دشمن ،از مراع اقتدار و مبتني ار
يک سري شرايط است ،اما سازش اري ،رتاه آمدن از اصارل و دسات شاسدن از
آرمانها و داشتهها است.
از نکاي شااخ

در انديشاة اماام خمسناي در را طاة اا صال و ها زيساتي

مسالمتآمسز اين است ه رخي از افراد ،هويژه حا ماان غاصا  ،تاران اه دوش
شسدن عل مبارز ا استکبار و استعمار را ندارند و ه خاطر منافع و جايگااه خارد
از سر سازش و دوستي ا آنان درميآيند .آن حضاري اا اظهاار ت ساف از انفعاال
حا مان شررهاي منطقة خلسج فارس در را ر طاغريهااي دنساا و گرفتاار آمادن
13
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ملت ها در چنگال اين سران ،مي فرمايد« :مصسبت راي مسلمسن اين است ه گرفتار

يک همچر حکرمتهايي هستند ه همهاش انفعالي ،واع انفعاالي دارناد» (هماان:
.)197 ،67
حضري امام خمسني همسن روحسه را راي محمدرااي پهلري رميشمرد و اا
ا زار ت سف و ناراحتي از اظهار رچکي وحقاري او و نحر ايساتادن او در مقا ال
رئسس جمهرر وقت امريکا ،ا تشبسه او ه چاهمکتباي ،مايفرماياد« :آن وقات مان
تشبسهش ردم ه يک چه مکتبيهاي زمان سا ق ه مقا ل معلّ شان ،ه خسلي از او
ميترسسدند و وحشت داشتند [ايستاده است] .يک همچر صاحنهاي ارد .مان ايان
قدر ناراحت شدم ه تلخياش اآلن ه وقتي فکر مي ن  ،در ذائقهام هست اه ماا
مبتالي ه چه واعي ردي  .چه اشخاصي ر ما حکرمت ردند و چه اشخاصي ار
اين ملت حکرمت ردند .اشخاصي ه در مقا ل اجنبيها و فار آن طارر ردناد و
در مقا ل ملت خردشان ،آن طرر سر ر ي مي ردند» (همان.)112 ،62 :
اين روحسة انفعال و وادادگي اختصاص ه سران حکرمتها ندارد ،لکه افارادي
از مردم عادي نسز داراي اين روحسه هستند؛ ساني ه امام خمسني در ار آنها چناسن
مي فرمايد« :و من امسدوارم ه خداي تبارک و تعالي ما را سدار ند و افراد ملت ماا
را سدار ند .آنهايي ه در خراب هستند ،آنهايي ه از ه خراب مي سنند ،آنهاايي
ه خراب آمريکا را مي سنند ،خدا سدارشان ند» (همان.)211 ،69 :
حضري امام خمسني ا يادآوري اين نکته ه ملت مبارز ايران هسچگااه اه خارد
اعف و سستي راه نداده است ،اما اين واماندگان از مبارزه و خستگان از نسماة راه،
لکه از آغاز راه و راحتطلباان هساتند اه شاعار صال و ساازش سارميدهناد،
مي فرمايد« :ملت غسرر متعهد ايران  . . .فقط ا اتکال ه خداي متعال و نسروي ايمان
 . . .هسچگاه اعف و سستي و ز رني ه خرد راه نداد و از شهادي استقبال نمارد و

امام طميني،

ياا

صلح و ططو

ه سازش و صل
خسانت ار و دنساطل

ا افعي زخ خررده تن در نداد و جز معدودي اعسفالقلا

و راحتخراه ه ه اسالم و مصال مسلمسن اعتنايي نداشاتند

قرمز آا
( 39تا )55

و ندارند ،ا اعف و دلهره از صل و صفا دم ميزدند و ميزنند و تعمد داشته و يا
نميدانستند ه صل

ا اين جنايتکاران در هر مرقع اعث ر اد دادن حساست اساالم

و شرر اسالمي رده و نسز مرج

گرفتاري همسشاگي ماسهن عزيزماان در چنگاال

ا رقدريهاست» (همان.)77 ،21 :
ه همسن دلسل است ه از نظر حضري امام اين مباارزه و عازيخاراهي تااوان
دارد و ملت ايران ،همچرن انبساء و ائمه علسه السالم ايد مهساي پرداخت آن اشاد:
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«ما نبايد تصرر اين را کنس

ه اين ا رقدريها از ما دسات رداشاتهاناد .ملتاي اه

ميخراهد زنده اشد و ميخراهاد مساتقل اشاد و نار ر نباشاد ،وا ساته نباشاد و
ميخراهد آزاد اشد و تحت سلطه نباشد ،اين ملت ايد مهسا اشد راي همه چساز .
 . .مذه

تشسع ،و اين تاا آخار هسات» (هماان،61 :

خرن و شمشسر است مذه

.)۵26
«ملتي ه ميخراهد در مقا ل هماه قادري هاا ايساتد  . . .مايخراهاد صاراط
مسااتقس انسااانست و اسااالمست را پااسش گساارد ،ايااد مهسااا شاارد از ااراي همااه
پسش آمدهايي ه پسش آمده است و پسش خراهاد آماد .ماا نباياد گماان کناس

اه

پسش آمدها تمام شد .ما دست اين ا رقدريها را از مخازن خردمان و تسالطشاان را
از شرر خردمان رتاه ردهاي و آنها سا ت نمينشسنند» (همان.)3 ،6۵ :
امااام خمسنااي ملاات ايااران را ااه مقاوماات و تحماال سااختيهاااي مبااارزه و
سازشناپذيري ا استکبار و ست اران فراميخراند و مقاومت رسارل خادا (ص) و
اهلبست (ع) را الگري مسلمانان ميداناد« :اماروز شارر اياران روي پااي خاردش
ايستاده است ،لذا زحمتها و ترطئهها را ه ايد تحمل ند .ماردم ماا اياد دائمااً
پسغمبر ا رم را ه ياد ساورند ،پسغمبر ا رم قسام ردند ،پايداري ردند ،زحماتهاا را
متحمل شدند . . . ،ما ه تا آخر ،زحمتها و رنجهاي ترطئه ا رقادري هاا را اياد
تحمل نس  ،ما مرظف هستس تا امر الهي را انجام دهاس  .پاس ،از ساختيهاا نباياد
هراس داشته اشس  .آيا پسغمبر ا رم در مقا ل ساختيهاا عقا نشاسني ردناد آياا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

حاار ه تسلس و سازش شدند ما ه

ه ار انبسا و پسغمبر ا رم را انجام ميدهاس

ايد ايستس  ،ايد مقاومت نس » (همان.)۵1-۵۵ ،69 :
انبیاء و اولیاء ،واعظان صلحطلب يا مبارزان انقالبی
از امتسازاي مه اديان و مکات

الهي و پسروان آنها ،وجرد الگرهاي عملي نسکار

و قا ل اعتماد است .پسروان دين مبسن اسالم از اين امتساز رخرردارند اه از الگاري
وااليي همچرن نبي مکرم اسالم (ص) رخرردارند ه اا مباارز منفاي و مابات و
تشکسل حکرمت اسالمي و مراجهة ا انراع دشمنان اسالم و شاريت ،از نقااب اه
چهرگان زدلي ه جرأي ا راز فر را نداشتند تا فار معاناد و امپراطارران معاصار
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خريش ،الگريي عملي و ارآمدي را راي آنان ه جاي نهادند و شسر مراجه شادن
ا انراع سگانگان و دشمنان را راي آنان ترسس

ردند .پسروان مکت

درخشان تشسع

از امتساز االتري در اين زمسنه رخرردارند و آن ،داشتن الگرهاي عملاي ،ها چارن
ائمة هدي (ع) راي مراجهه ا مرقعستهاي متفاوي است .نا راين سي نميتراناد
ار رد يک پسامبر يا امام را راي همة رههها و در مراجهة ا هماة سگانگاان الگار
قرار دهد.
امام خمسني در پسام رائت از مشر ان سال  611۵مبارز ا طااغري و طاغرتساان
و دشمنان دين خدا و شريت را شسر مستمر انبساا و ائماه رمايشامارد و آناان را
مردان مبارز و انقال سرن پرشرري مي داند ه پسرسته سر مبارزه ا سران فر و شرک
را داشتند؛ هرچند شسر مبارز آنها چهره عرض مي رد« :درود يپايان ار پساامبران
اولرالعزم چرن ا راهس تشکن و مرساي طاغري رانداز و عسساي مساس

اه اگار

فرصت يافته رد همانند آنان رد ،و محمد شکنند تمامي تها و رائتجريناده از
تمامي مشر ان و ست اران .و سالم جاويادان ار ائماة مسالمسن ،ايان راهگشاايان
پسکارگري علسه ست اران مسلماننما و جباران غاص

حقرق اللَّه و حقرق الناس و

جفهمان داغ ر پسشاني .و سالم ر آن ا راهس خلسل اللَّه ه يک تناه ار اتهاا و
تپرستها يررش رد و از تنهايي و آتش نهراسسد ،و آن مرساي لس اللَّاه اه اا
عصاي چرپاني ر فرعرنسان خروش شسد و از ي ساي ااک نداشات .و ساالم و
درود ر محمد حبس

اللَّه ه ه تنهايي قسام رد و تا آخارين سااعاي زنادگاني اا

فار ظل پسشه ه جنگ رخاست و از مي عِده و عُده ننالسد . . .
و درود يپايان ر علي ن ا يطالا

اه اا دژخسماان اهصارري مسالمان و

مقدسنماهاي دتر از فار جنگسد و از هسچ قدرتي نهراسسد .و سالم ر حساسن ان
علي ه ا ياران معدود خريش راي رچسدن ساط ظل غاصبان خالفت پاخاسات
و از ناچسز ردن عِده و عُده ه خرد خسال سازش ا ساتمگر را راه ناداد و ار ال را
قتلگاه خرد و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فرياد «هيهات منّااتمذة اَِّّةا م» اش را
ه گرش حقطلبان رساند» (همان.)71 -73 ،21 :

امام طميني،
صلح و ططو
قرمز آا
( 39تا )55

حضري امام خمسني در وا نش اه هجماة روشانفکرنمايان و مادعسان صال و
دوستي ه طريق انبسا و اولسا و پسروان آنان در مباارز اياماان اا مساتکبران عاال ،
مي فرمايد« :در نظر دنساگرايان و ملتپرستان ،آنچه از اين اولساي معظ الهاي صاادر
شده ر خالف عقل و شرع است .قسام دون تجهسزاي افي را عقل آنان نميپسندد
و شرع آنان اجازه نميدهد .و نسز ه عقسد آنان حر ت از شرري ه شرري ديگر
ه داراي حکرمت و تشکسالتي مي اشد ،مخالف ا عقال و ملسات ارده و ااالخره
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مخالف ا مرازين شرعي و الهي است و همچنسن صل

ا نمرودياان و فرعرنساان و

ملحدان و ست گران و سازش ا ظالمان هصرري مسلمان و ا زهدفروشاان داغ ار
پسشاني ،طريق صراب و عقل و شرع رده و هست .و ا اين انگسزه ،تسلس و سازش
ا آمريکاي جهانخرار و وا ستگان ه او لزوم عقلي و شارعي دارد و تخلاف از آن
مخالف شرع و عقل است» (همان.)73 ،21 :
چنان ه ه اين نکته نسز تذ ر مي دهند ه البته پسامبران اراي پاسش ارد اهاداف
خريش تنها از سالح و شمشسر استفاده نماي ردناد« :انبسااي عظاام ،تاا آن جاا اه
ترانستند جديت ردند ه ظل را از اين شر ظال زدايند ،ه مرعظه ،ه نصاسحت،
ه امر ه معروف ،ه نهي از منکر  . . .عد از آنکه مرعظه نشد ،نصسحت نشاد. . . ،
شمشسر ،آخِرْ دواست» (همان.)۵11 ،67 :
ايشان در رد اين ادعاي دروغسن مدعسان صل طلبي مبني ر پسروي از مساس

اه

عنران پسامبر صل و دوستي و اين ه آن حضري فرمرده است اگر دشمن ار گرناة
شما نراخت ،گرنة ديگر را نگهداريد ،ميفرمايد« :ادعا مي نند اه حضاري مساس
فرمرده است ه :اگر چنانچه سي ه شما سسلي زد آن طرف صرريتان را گسرياد
تا سسلي زند ،گرچه اين دروغ است ،حضري مسس  ،پسغمبر زرگ خدا يک همچر
حرف غسر صحس را نخراهد زد .اگر ه مسس مجال داده ردند ،هماان طارري اه
مرسي ا قرم خردش ا فراعنه عمل رده رد ،آن ه عمال ماي ارد .لکان مجاال
نداشت» (همان.)199 ،67 :
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

چنان ه در جاي ديگر نسز ا انقال اي خرانادن آن حضاري ،اه جااي واعظاي
صل طل  ،مي فرمايد« :حضري عسسي -سالم اللَّه علسه -اگر ه او مهلت ميدادناد،
آن ه همسن ترتسبي ه حضري مرسي -سالم اللَّاه علساه -عمال ماي ارد ،هماان
طرري ه حضري نرح -سالم اهلل علسه -عمل مي رد ،آن ه ا فار آن طرر عمال
مي رد .اين اشخاصي ه گمان مي نند ه حضري عسسي اصلًا سار ايان ارهاا را
نداشته است و فقط يک ناص

رده ،اينهاا اه نباري حضاري عسساي لطماه وارد

مي نند .اگر اين طرر اشد ،معلرم ميشرد ه يک واعظي رده ،نه يک نبياي ارده
است .واعظ غسر نبي است .نبي ،همه چسز دارد؛ شمشسر دارد ،نبي جناگ دارد ،نباي
صل دارد؛ يعني ،جنگ اساسش نسست ،اراي ايان اه اصاالح را در دنساا ترساعه
دهد ،راي اين ه مردم را نجاي دهد جنگ مي ند» (همان.)66۵ ،69 :
34
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منطق اسالم ،جنگ تا رفع فتنه در عالم و گستراندن اسالم در جهان
از مسائل مه و قا ل ترجه اين است ه اسالم تا ريشه ن ساختن فتنه و فسااد
در عال دست از مبارزه و جهاد رنمي دارد و همگان را ه اين مبارز پرشرر انساني
و الهي فرامي خراند .اين مر ارع تصاري قرآناي اسات و چناسن نسسات اه ياک
رويکرد افراطي و خشرنتطلبانه ،ا اورمنداني اندک اشد .نسز ،ايان مراارع ياک
جريان مستمر انساني و تاريخي است و زمان ردار و منحصار اه رهاهاي از زماان
نسست .حضري امام خمسني در ار اين شعار قرآناي مايفرماياد« :خاداي تباارک و
تعالي ،چرن نظرش ه اول و آخر است -تا آخر نظر دارد -ميگريد اه «جناگ تاا
رفع فتنه» .غايت ،رفع فتنه است؛ يعني ،اگر ما پسروز ه شري يک مي فتنه را
ردي  ،اگر ما ه جاي ديگر ه پسروز شري  ،از يک جاي ماي پساروزي حاصال
شده است .اگر همه دنسا را ه ما فرض نسد ه جنگ کنس و پساروز شاري  ،ااز
همه دنساي عصر خردمان را پسروزي درست ردي  .و قرآن اين را نميگرياد ،قارآن
ميگريد« :جنگ تا رفع فتنه»؛ ايد رفع فتنه از عال شرد .نا راين غلطفهماي اسات
از قرآن ه سي خسال ند ه قرآن نگفته است «جنگ جناگ تاا پساروزي» .قارآن
گفته است ،االتر از اين را گفته ،اسالم ه گفته است و االتر از اين را گفته است»
(همان.)661 :
ه دنبال همسن رويکارد قارآن اسات اه حضاري اماام آن جملاة معاروف را
مي فرمايد ه تا شرک و فر و مبارزه هست ما هساتس « :تاا شارک و فار هسات،
مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستس  .ما ر سر شهر و مملکت اا ساي دعارا
مذالمذّم» را ر قلل رفسع رامت و زرگاراري اه
نداري  .ما تصمس داري پرچ «المذةا ا
امام طميني،

اهتزاز درآوري » (همان.)77 ،26 :
چنان ه در جاي ديگر مي فرمايد« :ما انقالبمان را ه تمام جهان صادر مي نس ؛
چرا ه انقالب ما اسالمي است .و تا اناگ «المذةا مذالمذّم» و «دمحممرسال مذّم» ار تماام

صلح و ططو
قرمز آا
( 39تا )55

جهان طنسن نسفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هار جااي جهاان علساه مساتکبرين
هست ما هستس » (همان.)617 ،62 :
گستراندن نفرذ اسالم در جهان هدف ديگري است ه حضري اماام در مباارز
انقالب اسالمي ا جبهة استکبار ساان مايدارد« :ماا ايان واقعسات و حقسقات را در
سساست خارجي و سنالملل اسالميمان ارها اعالم نمردهاي
نفرذ اسالم در جهان و

ه درصادد گساترش

ردن سلطه جهانخراران رده و هستس  .حال اگر نر ران
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آمريکا نام اين سساست را ترسعهطلبي و تفکر تشکسل امپراترري زرگ مايگذارناد،
از آن ا ي نداري و استقبال ماي ناس  .ماا درصادد خشاکانسدن ريشاههااي فاساد
صهسرنسزم ،سرمايهداري و مرنسزم در جهان هستس  .ما تصمس گرفتهاي  ،ه لطاف و
عنايت خداوند زرگ ،نظامهايي را ه ر اين سه پايه استرار گرديدهاند نا رد ناس ؛
و نظام اسالم رسرل اللَّه -صلي اللَّه علسه و آله و سل  -را در جهان استکبار تارويج
نمايس  .و دير يا زود ملت هاي در ند شاهد آن خراهند رد  . . .و از خدا ميخراهس
ه اين قدري را ه ما ارزاني دارد ه نه تنهاا از عباة مسالمسن ،اه از لسسااهاي
جهان نسز ناقرس مرگ آمريکا و شرروي را ه صدا درآوري » (همان.)72 -76 ،26 :
در مبارز ا جبهة ظل و استکبار همسشه اهداف رتااهمادي ماد نظار نسسات؛
مبارزه گاهي راي اهداف رتاهمدي ،گاهي مسانمادي و گااهي نساز اراي اهاداف
طرالني و لندمدي است ،ه نظسر آن را در نهضت سسدالشاهداء (ع) و سااير ائماه
(ع) مي سنس  .چنان ه حضري امام ميفرمايد« :فعالستهاي ما اگار ها اراي نسال
آينده نتسجه دهد ،ايد دنبال شرد .چرن خدمت ه اساالم اسات و در راه ساعادي
انسانهاست؛ و امر شخصي نسست ه گريس چارن حااال اه نتسجاه نمايرساد و
ديگران عدها نتسجه آن را ميگسرند ،ه ما چه ر طي دارد .سسدالشهداء (ع) ه تماام
جهاي مادي خرد را ه معرض خطر درآورد و فدا رد ،اگر چنسن تفکري داشت و
ارها را راي شخ

خرد و استفاده شخصي مي ارد ،از اول ساازش ماينمارد و

قضسه تمام ميشد» (همان.)611-61۵ :
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال سوم
شماره هفتم
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خطوط قرمز صلح و همزيستی مسالمتآمیز
از منظر اسالم و امام خمسني صل داراي خطرط قرمزي است و ا همه اس و
در همه جا نميتران و نبايد صل

رد .در اين قسمت ،خطرط قرمز صال را در دو

خش ا عنران خطرط قرمز صل در را طة اا مراااع و مرقعساتهااي متفااوي و
خطرط قرمز صل در را طة ا اشخاص ،گروهها و انديشهها دنبال مي نس :
الف) خطوط قرمز صلح نسبت به موقعیتها و مواضع گوناگون
تهديد شدن اصل اسالم و تضعیف اقتدار نظام اسالمی در ساية صلح
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صل نبايد اصل دين و احکام اسالم و نسز مسالمانان را ماررد تهدياد و هجارم

قرار دهد و اعث نا ردي آنها شرد .صل و ماذا ره در وااعست تهدياد ،نسروهااي
انقال ي و نظام اسالمي را در مراع انفعالي قرار خراهد داد.
امام خمسني در نامهاي ه در  9آ ان  6116ه مرحرم محمد تقي فلسافي ،اراي
تجمع در مسجد سسد عزيز اللَّه تهران نرشتند ،اين گرنه فرمردند ه« :سر ار ميدانسد
در اين حال ه ما قرار گرفتس  ،قضسه از آشتي و صل گذشته و پاي نا ردي احکاام
اسالم و فت در ار است و «هيهت منّاتمذةِّةا » (همان.)7۵ ،6 :
نسز ،صل نبايد عناصر اقتدار نظام اسالمي را مررد هجرم قرار دهاد ،لکاه اياد
ا اقتدار و قدري ازدارندگي اشد ،هگرنهاي ه دشمنان اسالم حتي يک لحظه ه
خسال تجاوز و تعدّي ه مسلمانان را ه خرد راه ندهند (انفال.)11 :
تضعیف جبهة اسالم در عالم و بیتفاوتی به آن در اثر صلح

اسالم عدم سکري و سازش در را ر هسمنة فر و اساتکبار ناشاي از

در مکت

اين است ه اسالم راي جرامع اسالمي چسزي ه نام مرز جغرافسايي را ه رسامست
نميشناسد .آنچه در اسالم مطرح است مرز عقسدتي و امت اسالم است ه از شارق
تا غرب عال را فراميگسرد .ه همسن دلسل است ه مسلمانان ايد در هر جاي عاال
نسبت ه يکديگر احساس مسئرلست نند .امام خمسني ا الهام از اين رويکرد اساالم
است ه سکري در را ر تجاوز و ظل ه مسلمانان ساير شررهاي اساالمي را روا
نمي داند و پرچ حمايت از مسلمانان و حتي مظلرماان عاال را ااال مايگسارد .آن
حضري در ار اين مرارع و در پاس
عال گسري نميخراهس کنس

ه شبههافکنان در اين قضسه ،ميفرمايد« :ماا

ه شما ما را ميترسانسد ه نميشرد عاال را گرفات.

ما ميخراهس ه درد مسلمانها رسس  . . .اينها فرياد «يا للمسلمسن» دارند ميزنناد،

امام طميني،

ما جراب ايد دهس  . . .سي ه يک مسلمي فرياد زد ه ه داد ما رسسد و نارود

صلح و ططو

سراغش ،فکر او نباشد ،اين مسل نسست ،اين انحراف است ،ملتفت نسستسد شاماها؛

قرمز آا

اين انحراف است از اسالم ،اين يتارجهي اسات اه مقاصاد اساالم» (هماان،69 :

( 39تا )55

.)211 -216
«ما نميترانس حساب خردمان را از حساب سااير مسالمسن جادا ناس  . . .ماا
نميترانس

ه اعراب را و مقدراي اعراب را از خردمان جدا دانس  ،مقادراي سااير

شررها را از خردمان جدا دانس  .همه جا اسالم است و همه مسلمسن  . . .مرظفس
ه اسالم را در هر جا حفظ نس » (همان.)131 ،6۵ :
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ذلیالنه بودن صلح و بیتوجهی به حقوق متقابل

صل

ايد شرافتمندانه ،همراه ا احترام و رعايت حقرق متقا ل اشد .صال

اه

هر قسمت و تحت هر شرايطي روا نسست .قرآن ،صل از روي ترس و سستي را ه
مستلزم عق نشسني از ارزشهاي اسالمي است ،مذمت رده و ه افراد سستايمان،
ه پسرسته راي فرار از جهاد و مشکالي مسدان نبرد صل را مطرح مي نند هشادار
داده است« :فالمهتّلذمومتدعلذمذيلمذةسلممومذنتممذالعللنمومهللامنعکم» (محمد.)1۵ :
حضري امام خمسني استقرار صل جهاني را مبتني ر استقالل ملاتهاا و عادم
مداخلة در امرر يکديگر و مراعاي اصل حفظ تمامسات ارااي شاررها ماي داناد:
«امسدواري

ه صل جهاني ر پايه استقالل ملتها و عدم مداخلة در امرر يکاديگر

و مراعاي اصل حفظ تمامست اراي شررهاي منطقه نا گردد» (مرسري الخمسناي،
.)6۵1 ،62 :6137
تحمیلی بودن صلح

دشمن نبايد صحنهگردان صل

اشد .در هنگامة صل و مذا ره ايد ا تکار عمل

ه دست خرديها اشد و اال صحنهگران و سرد رند اين ماجرا دشمن خراهد ارد.
پسروان مکت

شجاع و رشسد علي نا سطال

(ع) و حسسن نعلي (ع) اياد اه ايان

نکته ترجه داشته اشند ه ساني صل و سازش ا دشمن و سگانگاان را اه اسا
دوستي و ه زيستي مسالمتآمسز و مصلحت و  ...ر آنان تحمسل نکنند .امام خمسني
در اين زمسنه مي فرمايد« :هستند اشخاصي ه ميگريند ه سايسد صل
فصـلنامه
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يک سازشي کنس  .ما از تاري

کنس  ،سايساد

ايد اين امرر را ياد گسري ؛ ه حضري امسر تحمسال

ردند ،مقدسسن تحمسل ردند ،آنهايي ه جبههشان داغ داشت و اار ماردماناد ار
مسلمسن ،آنها تحمسل ردند ه حضري امسر حکمست را» (همان.)667 ،21 :
غفلت از دشمن و حسنظن به او پس از صلح

در نهايت اين ه در مراجهة ا دشمن و غسرخردي ايد محتاط رد و حسنظان
ه او را نار نهاد .پذيرش صل

ا هدف دستيا ي ه امنست ،هرگز ه معناي غفلت

و ناهرشساري نسبت ه دشمنان نسست .آرامش حاصل از صل را ايد اا تسز سناي و
حفظ آمادگي دفاعي در همه زمسنهها راي خنااي اردن هار گرناه تهدياد و سارء
استفاده احتمالي دشمن تضمسن رد (نهجالبالغه ،نامه .)16
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امام خمسني در اين زمسنه مي فرمايد « :سدار اشسد! هرشسار اشسد! مفسدهجرها در

مسنند ،اجان

در مسنند .آنها نخرا سدهاند ،شما [ه ] نباياد خرا ساد؛ شاما اياد

هرشسار اشسد .آنها مشغرل نقشه هستند از طريقهاي مختلف ،ا فرمهااي مختلاف.
آنها ميخراهند حاال ه رژي منحط سلطنتي از سن رفت ،ا فرمهاي ديگر ه مسادان
سايند و از همان منافع را تجديد نند و از همان چپااولگاريهاا را کنناد و ااز
همان اختناق را از سر گسرند( ».مرسري الخمسني236 ،1 :6137 ،؛ نسز ،ر .ک :همان:
271-271؛ .)179
ب) خطوط قرمز صلح در رابطة با اشخاص ،گروهها و انديشهها

امام خمسني ا ترجه ه حرادث و رخدادهاي پسشروي دوران خريش ،اهرغا
صل طلبي اسالم ،صل

ا رخي از افراد ،گروهها ،حکرمتها و انديشههاا را جاايز

نميدانستند .رخي از اين افراد و انديشهها ه قرار ذيل است:
صلح با ظالم و طاغوت

در انديشة امام خمسني حا مان طاغرتي يکي از مه تارين اهاداف مباارز امات
اسالمي هستند ،چرا ه آنان در جامعه فساد ميگسترانند و ر مردم ست مي نناد .از
اينرو نبايد ا آنان از سر صل و آشتي وارد شد .حضري امام خمسني در خطاب ه
آقاي علي نخعي ،در  66ارديبهشت  ،6112در رد پسشنهاد مذا ره و سازش ا دولت
عَل مي فرمايد« :تا آنجا ه اختسار روحانست ا ماست ،تن ه چنسن صل و اصالحي
نخراهس داد؛ و دلسلي ه محض اصالح حاار نماي سناس  . . .مصام شادم ماال
حضري سسد الشهداء از راي حفظ اصل دين ،ا ايادي دولات ظلا مباارزه ان و
مادام ه م مررين آنها از زور و ظل و مالعبه ا احکام الهي دست رندارند ،من نساز
از مجاهده دست رنميدارم( ».همان.)691 ،6 :

امام طميني،
صلح و ططو

چنان ه در جاي ديگر ميفرمايد« :ملت اسالم ديگر سدار شد؛ ديگر نمينشاسند؛
اگر من ه رگردم ملت اسالم رنميگردد .اشتباه نکنسد ،اگر خمسناي ها اا شاما

قرمز آا
( 39تا )55

سازش ند ،ملت اسالم ا شما سازش نمي ند» (همان.)111 :
و در جاي ديگر در تبسسن اين صل ناپذيري ميفرماياد« :ايان ار خاالف نظاام
انساني است ،ر خالف نظام اسالمي است ،ر خالف ايده انبساست ه ا مفساد ،اا
سي ه فساد ه راه مياندازد و هر روز مفسدهاش را داريد مي سنسد و هطبع مفسد
است و مخالف همه چسزهاي انبسا هست ،صل

کنساد .ايان مخاالف قارآن اسات،
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مخالف عقل است ،مخالف اسالم است ،مخالف ارزش انساني اسات» (هماان،69 :
.)2۵۵
اين مقاومت امام خمسني در را ر رژي طاغري پهلري هحدي رد ه حتاي در
تبعسد نسز ر آن استرار رد و در پاس

ه پرسش خبرگازاري فرانساه در سارم آ اان

 61۵3در نرفل لرشاتر پاريس ،مبني ر امکان مصالحة ا حکرمت شااه و آشاتي اا
رژي و ازگشت ه ايران ،فرمارد« :تاا وقتاي شااه در اياران اسات ،مان اه اياران
ازنميگردم» (همان .)613 ،1 :چناان اه در مصااحبه اي ديگار در دها دي 61۵3
فرمرد « :ا وجرد شاه هسچ راه حلي امکانپذير نسست» (همان.)111 ،۵ :
و يک هفته عد در مصاحبة ا رادير و تلريزيرن لر زامبررک از ت سد ردند ه
صل و سازشخراهيهاي شاه پذيرفتني نسست« :شاه اا ايان دسات و پاازدنهاا و
طلبسدنهاي اين و آن اري از پسش نمي رد .اين تالشها ديگر ديار شاده اسات و
راي او مفسد نسست ،او ايد رود .ما سازش را از هر اس و اه هار شاکلي اشاد
نخراهس پذيرفت» (همان.)211 ،1 :
حضري امام خمسني در سان علت اين سازشناپذيري ه اين نکته اشاره دارد ه
سازش ا حکرمت طاغري ،ظل و خسانت ر تردهها و ملت اياران و اعاث جاري
شدن حکرمت مستبد در ظل ه مردم است« :سازش ا يک فرد جااني مانناد شااه،
خسانت ه ملت ايران و اسالم است» (همان )111 ،۵ :و «اگر اينها ياک قادم ماا را
مترقف کنند ،قدمها و قل هاي ما را خرد خراهند رد؛ ديگر -تا آخر -ايراني روي
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زندگي و روي آزادي و روي استقالل نخراهد ديد» (همان.)237 ،1 :
صلح با متجاوز

در آغازين سالهاي جنگ ،هنگامي ه صدام از تجاوز ه ايران طرفاي نبسات و
نترانست ه اهداف شارم خارد و حامساانش جاماة عمال پرشاد ،پسرساته ادعااي
صل طلبي مي رد و درخراست صل داشت .اما اماام خمسناي اه داليال متعادد از
پذيرش درخراست صل او امتناع مي ورزيد .در ذيل رخي از داليال اماام خمسناي
مبني ر عادم پاذيرش صال را مارور ماي ناس  :حضاري اماام در عبااري ذيال،
تجديدقراي دشمن جهت تداوم تجاوز را يک علت عدم پذيرش صال مايدانناد؛
علتي ه پسرسته مررد ترجه متجاوزان از ادعاي صل خراهي است« :شما و ما ديدي
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ه صدام پس از آن همه شراري و خرنريزي و حمله ه شهرهاي يگناه و مسلمسن

يپناه ،ا نرن تقاااي آتش س رده .البته هر جنايتکار و غارتگر ،پاس از جنايات
مايل است حريف سا ت اشد تا او ا مکگسري از اشرار و ديگر ه جنسان خرد
و تجديد قرا ،ه شراري و خرنريزي خرد ادامه دهد» (همان.)2۵3 ،61 :
«آن روزي ه هجرم مي نند آن حرف را ميزنند .امروزي ه تردهني خرردهاند
راي اين ه فرصت پسدا کنند دو اره هجرم نند ،ادعا مي نند ه آقا ما صل طلبس »
(همان.)211 ،67 :
دومسن علت عدم پذيرش صل از سري امام خمسني ،سارون نارفتن متجااوز از
خاک ايران و غرامت نپرداختن رد« :ما از اول ميگفتس

ه شما ريختسد در منزل ما،

در شهرهاي ما ،در شرر ما ،حمله رديد و غافلگسرانه وارد شديد در شارر ماا و
آن همه خرا ي رديد و آن همه جرم رديد و آن همه شاتار ردياد ،اياد روياد
سرون .يکي از شرايط ما اين است ه رويد سرون .ايان را چاه انسااني مايتراناد
گريد ه اين شرط ،يک شرط تحمسلي است خرب ،دزد آمده تر خانه ما ،اثاث ما
را رداشته و جمع رده ،ميگريد :حاال سا صل

نس  ،اينها مال من!  . . .مغارل ها

ه ه ايران حمله رده ،اين طرر نبرده است ه وقتي يک شهري را ميگسرد تا آخر
خرا ش ند  . . .حاال ميگريسد ه سايسد ا ها صال

ناس  .صال

ناس ؛ يعناي،

خرزستان مال شما؛ يعني ،آن قدري ه شما گرفتسد مال شما .نه ،هاسچ وقات ،هاسچ
س نميپذيرد» (همان.)163 ،61 :
علت سرمي ه حضري امام در عدم پذيرش صل خراهي حازب عاث عاراق
مطرح ميفرمرد اين رد ه صل
«اگر ما اين مطل

ا ظال اعث تشريق ه ظلا

اردن او مايشارد:

را اغماض نس  ،نه از اب اين است ه يک مس له -مالًا -ماادي

را اغماض ردهاي  ،يک مس له معنري را ما اغماض ردهاي ؛ يعني ،ياک ساتمگر و

امام طميني،

يک گروه ظال را ما تشريق ردهاي ه اين ه از [ظل ] کنسد» (همان.)163 ،61 :

صلح و ططو

چنان ه در ادامه مي فرمايد« :آدم جاني را نبايد در جنايتش تشريق رد .ماا اگار
صل

قرمز آا
( 39تا )55

کنس  ،معنايش تشريق ردن اين جاني است ه جنايتش» (همان.)121 :
حضري امام نمرنة ايان نارع صال طلباي را صال طلباي اسارائسل مايداناد و

مي فرمايد[« :صل طلبي صدام] مال صل طلبي اسرائسل است  . . .اسرائسل ه حااال
ميگريد :سايسد صل

نس  .يعني چه يعناي وارد شاده اسات و شاهرهاي لبناان را

گرفته است و حاال ميگريد ه ما ،سايسد حاال ديگر آتش س نس » (همان.)167 :
33

صلح با دشمن اسالم و بشريت؛ اسرائیل

از خطرط قرمز انقالب امام خمسني ،حتاي پاسش از پساروزي انقاالب اساالمي،
مرجرديت رژي غاص

صسهرنسستي و ساازش اا آن ارد .چناان اه خارد ايشاان

مي فرمايد« :ما از اوّلي ه در اين امرر و در اين نهضت وارد شدي  ،يکاي از مساائل
مه ما اين رد ه اسرائسل اياد از اسن ارود» (هماان« .)611 ،6۵ :ماا مايگاريس
اسرائسل ايد از صفحه روزگار محر شرد» (همان.)196 ،61 :
امام خمسني در خشي از پساام خاريش در ساال  6111اه ملات اياران در اار
سازش ناپذيري ا اسرائسل فرمردند« :من ه جمسع دوَل اسالم و مسالمسن جهاان ،در
هر جا هستند ،اعالم مي ن

ه ملت عزيز شسعه از اسرائسل و عمال اسرائسل متنفرند،

و از دولتهايي ه ا اسرائسل سازش مي نند متنفر و منزجرند» (همان.)212 ،6 :
«اي مردم! اي عالَ ! دانسد ملت ما مخالف است ا پسمان ا اسرائسل .اين ملت ما
نسست؛ اين روحانست ما نسست؛ دين ما اقتضا مي ند ه اا دشامن اساالم مرافقات
نکنس ؛ قرآن ما اقتضا مي ند ه ا دشمن اسالم ه پسرند نشري » (همان.)116 ،6 :
امام خمسني در پسامي ه مناسبت صل مصر و اسرائسل ( مپدوياد) ،در تااري
پنج فروردين  ،61۵7آن را طرحي استعماري ،خطرناک و خائنانه دانساتند« :اياران
صل ساداي و اسرائسل را خسانت ه اسالم و مسالمسن و ارادران عارب مايداناد»
(همان.)161 ،1 :
ايشان در شکره از سازش اري حا مان منطقه اا رژيا اسارائسل ،از مسالمانان
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

جهان مي خراهند ه در را ر آن سکري نکنند[« :مروجان] اسالم آمريکايي  . . .سر
ر آستان سرور خريش ،آمريکاي جهانخرار ميگذارند .مسلمانان نميدانند اين درد
را ه جا برند ه آل سعرد و «خادم الحرمسن» ه اسرائسل اطمسنان ميدهاد اه ماا
اسلحة خردمان را علسه شما ه ار نمي ري ! و راي اثباي حرف خرد ا ايران قطاع
را طه مي نند .واقعاً چقدر ايد را طة سران شررهاي اسالمي ا صهسرنسستها گرم
و صمسمي شرد تا در نفرانس سران شررهاي اسالمي مباارز صارري و ظااهري
ه ا اسرائسل از دسترر ار آنان و جلساي آنان خارج شارد .اگار اينهاا ياک جار
غسري و حمست اسالمي و عر ي داشتند ،حاار ه يک چنسن معامله اسف سساساي
و خردفروشي و وطن فروشي نميشدند.
آيا اين حر اي راي جهان اسالم شرمآور نسسات و تماشااچي شادن گنااه و
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جرم نمي اشد آيا از مسلمانان سي نسست تا پاخسزد و ايان هماه نناگ و عاار را

تحمل نکند » (همان .)76 ،26 :ه چنان ه ايشان در مخالفت اا طارح صال فهاد
راي سازش ا اسرائسل ،در ساني آتشسن اين طرح را فاساد و ننگاسن و طاراح آن را
افر و فاجر خراندند و از مسلمانها خراستند ه زير اار ذلات آن نروناد « :سادار
اشند ملت ها و سدار نند دولت ها را و مخالفت نند ا اين طرح اافر فااجر! . . .
راي ملت هاي اسالمي و راي عرب ،هسچ ننگي االتر از اين نسست ه تسالس ايان
طرح فاسد خراب صددرصد مخالف ا اسالم شرد .ننگ عرب است ه قبرل ناد
اين آقايي اسرائسل را .من ه همه اخطار مي ان

اه اگار ايان طارح گاذرد ،فاردا

اسرائسل مکه و مدينه را از چنگ شما سرون ميآورد . . .
اگر ما همه از سن روي  ،هتر است [از] اينکه ذلسل اشس زير دست صهسرنسس
و زير دست آمريکا .و اين يک قدم لندي است ه ه دسترر آمريکا اين قادم لناد
رداشته شده است راي ذلت عرب و ذلت مسلمسن .ننگ ار آن اعرا اي اه اراي
خاطر سلطة مي ه ه شرري پسدا نند و راي خاطر استفادههايي ه پسادا نناد
تن ه يک همچر ذلتي دهند! و ننگ ر همه ما چنانچه سا ت نشسنس ! . . .
اين جرانهاي دانشگاهي ،ايان نريساندههاا ،ايان گرينادههاا ،ايان علماا ،ايان
ارتشيها؛ همه اينها ا اين طرح خبسث ه اساري ملت عرب را و اساري اساالم را
ثبت مي ند -ه خسال خردشان -و ه دست اسرائسل ميدهاد ،مخالفات نناد .هار
س مخالفت نکند ،خائن ه اسالم است» (همان.)136 -132 :
صلح و سازش با جبهة استکبار

از مه ترين خطرط قرمز صل از منظر امام خمسني ،سازش ا اساتکبار و ساران
ظل و تباهي است .آن زرگانقال ي دوران معاصر ،ه چرن مراليش حسسن ن علي

امام طميني،

(ع) فرياد ظل ستسزي سر ميدهاد اه« :ماا مظلارمسن همسشاه تااري  ،محروماان و

صلح و ططو

پا رهنهگانس  .ما غسر از خدا سي را نداري  .و اگر هزار ار قطعه قطعه شري  ،دست

قرمز آا

از مبارزه ا ظال ر نميداري » (همان.)72 -76 :

( 39تا )55

ايشان در سخنراني در جمع اعضاي سازمان جنبش امل لبنان ،خري سلطه گري،
استعمار ،تجاوز و تعدي ه حري انسانستِ جبهة استکبار را علت مقا لة ا آن معرفي
مي فرمايد« :از آنجا ه منطقه در شُرف يک نهضت اسالمي عمارمي اسات ،آمريکاا
دست ه طرح قضايايي زده است تا لکه تراناد دسات ماردم ايپنااه منطقاه را از
سرنرشتشان رتاه ند و مت سفانه عضي از دولت ها ه او را مک مي نند؛ طرح
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ساداي و فهد يکي است .ر فرض ه آمريکا يک طرح صددرصد اسالمي -انسااني
دهد ،ما اور نمي نس

ه آنها ه نفع صل و منافع ما گامي ردارند .اگار آمريکاا و

مذال مذّم» گريند ،ما قبرل نداري  . . .آنها ه صحبت از صل مي نناد،
اسرائسل «المذةا ا
ميخراهند منطقه را ه جنگ کشند .شما مترقعسد ما در مقا ل آمريکاا و اسارائسل و
ديگر ا رقدري ها ه ميخراهند منطقه را بلعند ،يتفاوي اشاس

ناه ،ماا اا هاسچ

دام از ا رقدريها و قدريها سار ساازش ناداري  . . .ا رقادريهاا مايخراهناد
انسانست انسانها را تحت سلطه قرار دهند و ما و شما و هر مسلماني مکلف اسات
در مقا ل آنها ايستد و سازش نکند» (همان.)119-111 ،6۵ :
چنان ه در جاي ديگر ،علت اين سرساختي و ساازشناپاذيري را چناسن ساان
مي دارند« :مصالحه ا جنايتکار و سازش ا جنايتکاران ،اين ياک جناايتي اسات ار
مردم متعهد و يک جنايتي است ر اسالم» (همان.)77 ،61 :
حضااري امااام خمسنااي ااا شاااهد آوردن از سااسر انبساااء و اولساااء مبنااي اار
سازش ناپذيري ا ا رقدري ها ،چنسن مي فرمايند« :همه انبسا آمدند و ا قلادرها دعارا
ردند  . . .ما هسچ نبياي را سراغ نداري

ه ا يک قلدري ساخته اشد ه اد ملت

خردش .و هسچ وصي نبياي را سراغ نداري

ه ساخته اشد ه اد ملت خاردش.

اين سسره انبسا از صدر عال تا زمان خات همسن ارده اسات  . . .مقصاد ايان ارده
است ه ريشه استکبار را از جهان کنند و مردم را از اين ظل هاايي اه ار ايشاان
ميشرد نجاي دهند» (همان.)۵13 :
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

ايشان در پسام خرد ه مناسبت روز قدس سال  ،6116ه ا لمة استرجاع «ذانمهللم
ومذانمذةيا مرذععالن» آغاز ميشارد ،اا غا انگسزتارين ،دردنااکتارين ،اسافناکتارين و
مصسبت ارترين نامسدن آن روزها ،از مصسبتها و الهايي ه ر سر مسلمانان آماده،
نظسر غ و درد مسلمانان لبنان از دست اسرائسل ،نقشههاي شرم آمريکا راي نا ردي
اساس اسالم در ايران و ساير شررها ،مکهاي ماادي و معناري مصار و اردن و
ديگر ه قطارانشان ه سران اسرائسل ( سگن) و عراق (صادام) ،تجااوز ايرحماناه
صدام ه ايران و هويژه مصسبت و ت سف گرفتار شدن مسلمانان در دسات حا ماان
خردفروخته و دل اختة آمريکا ،ه درگاه خداوند شاکره ماي ناد و چناسن عرااه
مي دارد « :ارالها ،مسلمانان منطقه گرفتار يک چنسن حک فرمايااني هساتند ،چنانچاه
مرالي آنان علي نا يطال
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گرفتار منافقاني ظااهرالصاالح ارد  . . .ارالهاا ،اماروز

اسالم گرفتار منافقاني جنايت اارتر از «نهرواناي»هاسات اه اا ناام اساالم ،آن را

مي ر ند و ا دشمنان اسالم ه اس اسالم و در حقسقت راي چپاول امرال ملت هاي
مظلرم و محروم و در ند شسدن آزادگان ملت ها سازش مي نند  . . .اسالم عزياز و
پسامبر عظس الش نش و شهسد محارا ش  . . .ايان شاکره را اه جاا سار دهناد اه
سلطهگران در الد اساالمي مايگريناد درد و رناج کشاسد و نالاه نکنساد! در زيار
شکنجههاي آمريکاا و اسارائسل پلساد و ديگار قادريمنادان خارد شاريد و دم در
نساوريد!» (همان.)139 -171 :
سکاندار انقالب اسالمي ايران در وا اوي علت شبههافکنيهاي رخاي از افاراد
در مقا ل سازش ناپذيري اين زرگ انقال ي و مبارز دوران معاصر در مقا ل اساتکبار
و ا رقدريها ،ميفرمايند« :آنهايي ه ه ما اشکال ماي نناد اه شاما چارا ساازش
نمي نسد ا اين قدري هاي فاسد ،آنها از اب اين ه هماه چساز را اا چشا ماادي
مالحظه مي نند ،ا چش طبسعي حل و فصل اشسا را مي نناد .آنهاا نمايدانناد اه
انبساي خدا چه رويهاي داشتند ا ظال چطرر رخررد ماي ردناد ياا مايدانناد و
خردشان را ه رري و ري زدند سازش ا ظال  ،ظل ر مظلرمسن است ،ساازش
ا ا رقدري ها ،ظل ر شر است .آنهايي ه ه ما ميگريناد ساازش نساد ،آنهاا ياا
جاهل هستند يا مزدور .سازش ا ظال  ،يعني اينکه دست ظال را ااز ان تاا ظلا
ند .اين خالف رأي تمام انبساست» (همان.)۵11 ،67 :
ه چنان ه در جاي ديگر ميفرمايد« :اينهايي ه ميگريند ايد سازش رد ،اينها
ميفهمند ه ما اگر سازش نس  ،له ميشري  .اينها رااياند ه اينکه سازش شارد.
اينها ميگريند مطسع اشسد ،هر چه ما گفتس عمل نسد ،خردتان ديگر قادغن اسات
ه فکر نسد  . . .آرامش وقتي حاصل ميشرد پسش آنها ه همه تا ع اشند» (همان:
.)236 ،21
حضري امام خمسني در سال  6113در سالگرد شتار خرنسن حاجساان مکاه در
مراس رائت از مشر سن ،همة مسلمانان جهان ،هويژه جرانان پرشارر و انقال اي را

امام طميني،
صلح و ططو
قرمز آا
( 39تا )55

ه مبارز ا استکبار و آزادي از سلطة آنان ،ه مرگ تادريجي و اسااري و ردگاي
است ،فرامي خرانند« :مسلمانان تمامي شررهاي جهان! از آنجا اه شاما در سالطة
سگانگان گرفتار مرگ تدريجي شدهايد ،ايد ار وحشات از مارگ غلباه نساد و از
وجرد جرانان پرشرر و شهاديطلبي ه حااارند خطارط جبهاه فار را شاکنند
استفاده نمايسد .ه فکر نگه داشتن واع مرجرد نباشسد؛ لکه ه فکر فرار از اسااري
و رهايي از ردگي و يررش ه دشمنان اسالم اشسد؛ اه عازي و حسااي در سااية
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مبارزه است  . . .ايد چنگ و دندان ا رقدري ها و خصرصااً آمريکاا را شکسات ،و
الزاماً يکي از دو راه را انتخاب نمرد :يا شهادي يا پساروزي؛ اه در مکتا

ماا هار

دوي آنها پسروزي است» (همان.)72 -71 ،26 :
آن مبارز انقال ي ،ه خرد قري

سه دهه رله ار مبارز ا اساتکبار را ار دوش

داشت ،در تمجسد از مبارزاني ه رله ار مبارزه را ر دوش گرفتاهاناد ،مايفرماياد:
«امروز جنگ حق و اطل ،جنگ فقر و غنا ،جناگ استضاعاف و اساتکبار و جناگ
پا رهنهها و مرفهسن يدرد شروع شده است .و من دست و ازوي همه عزيزاني ه
در سراسر جهان رله ار مبارزه را ر دوش گرفتاهاناد و عازم جهااد در راه خادا و
اعتالي عزي مسلمسن را نمردهاند مي رس و سالم و درودهاي خالصانة خرد را اه
همه غنچههاي آزادي و مال ناار مي ن » (همان.)7۵ :
حضري امام خمسني در پسام خريش ه مناسبت اولسن سالگرد پساروزي انقاالب
اسالمي در سال  ،61۵7مبارز ا استکبار تا راندازي آنها را ترسس مي ند و ه ملت
ايران هشدار ميدهند ه خرد اختگان و سازش اران ا شرق و غارب را از صافحة
روزگار راندازند« :من ارها گفتهام و در اين روز زرگ ميگاري [تاا] قطاع تماام
وا ستگيها ه تمام ا رقدري هاي شرق و غرب ،مبارزاي آشاتيناپذيراناه ملات ماا
علسه مستکبرين ادامه دارد .همه ميدانس

ه جهان اسالم در انتظار اه ثمار رساسدن

امل انقالب ماست؛ ما از تمام شررهاي زير سلطه راي ه دسات آوردن آزادي و
استقالل املًا پشتسباني مينمايس و ه آنان صريحاً ميگريس
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315

ه حق گرفتناي اسات؛

قسام نسد و ا رقدري ها را از صحنه تاري روزگار راندازيد  . . .ملات عزياز اياران!
شما شرق تجاوزگر و غرب جنايت ار را ه وحشت انداخته ،هسچگاه ا هسچ قدرتي
سازش نکنسد ه يقسن دارم نمي نسد .و هر س در هر مقام ه خسال سازش ا شرق
و غرب را داشت ،يمحا ا و دون هسچ مالحظه او را از صفحه روزگاار راندازياد،
ه سازش ا شرق و غرب خرد اختگي است و خسانت ه اسالم و مسالمسن اسات.
امروز روز شهادي و خرن است» (همان.)613 -617 ،62 :
از منظر امام خمسني استقرار صل واقعي در جهان ا وجرد قدري هاي سلطهگار
مستکبر و پذيرش مرجرديت و سلطة آناان خساالي اسش نسسات (انصااري:6131 ،
« :)677سااالمت و صاال جهااان سااته ااه انقااراض مسااتکبرين اساات؛ و تااا اياان
سلطهطلبان يفرهنگ در زمسن هستند ،مستضعفسن ه ارث خرد ه خداي تعالي اه
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آنها عنايت فرمرده است نميرسند» (مرسري الخمسني.)611 ،62 :6137 ،

نتیجه
ا ترجه ه آنچه در اين نرشتار آمد ،در مکت
مکت

امام خمسني ،ه چسزي جاداي از

درخشان اسالم و تشسع نسست ،نه صل اصل است و نه جنگ؛ هار ادام اا

ترجه ه تحقق خشسدن ه اهداف اسالم و حکرمت اسالمي ،مد نظر قرار ميگسارد؛
ه البته هسچ يک نسز يقسد و شرط نسست .آنچه در ايجا مد نظر است مبارزه تا رفع
فتنه در عال است ،ه اين مبارزه گاهي در لباس صل و گاهي در لباس جنگ ايان
هدف را محقق ميسازد.
چسز سرمي ه در اينجا وجرد دارد سازش اري ا دشمن و نار آمدن اا او اه
هاي عق نشسني و رتاه آمدن از آرمان هاا و اصارل اسات اه ارتبااطي اا صال
عادالنه و منطقي ندارد.
الگرهاي ي ديلي ه پسش روي امت اساالم قارار دارد ،اعا از انبسااي عظاام،
رسرل خدا (ص) و ائمة اطهاار (ع) و عمال ارد آناان در مرقعساتهااي متفااوي،
همراره چراغ راه آنها در شرايط گرناگرن و پسچسد اجتماعي و سنالمللاي اسات و
راههاي ناهمرار اجتماعي ،سساسي و  ...را راي مؤمنان همرار ميسازد.
ر اهل معنا پرشسده نسست ه پرداختن اه خطارط قرماز صال از منظار اماام
خمسني يا سازشناپذيري ايشان دين معنا نسست ه ايشان هسچ ااوري اه صال و
ه زيستي مسالمت آمسز نداشاته اناد ،ياا مقصارد ،معرفاي اردن ايشاان اه عناران
خشرنت طل

و افراطي است؛ چارا اه اصال قساام آن حضاري اراي انقاالب و

سر رب ردن دستگاه ظال و طاغرتي پهلري و مقا لة ا استکبار جهاني خرد گاراه
ر صل خراهي ايشان راي تردهها و مسلمانان جهان و رهاايي خشاي آناان از زيار
سلطة اسکتبار است .شاهد ديگر ر رويکرد صل طلبانة آن حضري پسش ردن و ه

امام طميني،
صلح و ططو

پسروزي رساندن زرگ ترين انقالب قرن ،دون ترسل اه خشارنت ،ردتاا و قساام

قرمز آا

مسلحانه است.

( 39تا )55

همان گرنه ه معرفي ردن اسالم و اولساي آن فقط ه عناران خشارنتطلا

و

افراطي روا نسست و ناشي از ناآگاهي و غرضورزي است ،معرفاي اردن اساالم و
زرگان آن فقط ه صل دوستي نسز ناشي از نشناختن اسالم و ار ان آن يا انگسزههاي
غسرالهي است.
در نهايت اين ه ،همانگرنه ه جنگ و جهاد در اسالم داراي شرايط و خطارط
قرمز سساري است ،صل و سازش و ترافق ا سگانگان نسز داراي شرايط و خطارط
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قرمز است و نميتران اه راحتاي اراي هار مارقعستي ايان نساخه را تجاريز ارد؛
ه چنان ه نميتران هراحتي نسخة جنگ را پسچسد.
ه هر روي ،در يک نگاه رتاه ،خطرط قرمز صل در ارتبااط اا مرقعساتهاا و
مرااع گرناگرن از منظر امام خمسني چنسن است :صل نبايد اعث غفلت از دشمن
و حسن ظن ه او شرد ،صل نبايد ذلسالنه و دون رعايت و تحقق حقرق و شاروط
متقا ل اشد ،صل نبايد اعث تهديد شدن اصل اسالم و تعطسلي احکام آن و لطماه
ه اقتدار نظام اسالمي اشد ،صل نبايد تحمسلي اشد ،صل نبايد مرجا

تضاعسف

جبهة اسالم در عال و يتفاوتي نسبت ه مسلمانان جهان شرد.
و خطرط قرمز صل نسبت ه اشخاص ،گروهها و انديشهها در اور پسر جماران
نسز ،صل

ا جبهة استکبار ،صل

ا اسرائسل ،صل

متجاوزان ه جامعه و نظام اسالمي است.

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315
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ا ظالمان و طاغريها و صل

اا

کتابنامه
قرآن ري
نهجالبالغه


انصاري ،حمسد ،حديث سداري :نگاهي ه زندگينامه آرماني -علماي و سساساي
امام خمسني ،تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثار امام خمسني.6131 ،



طباطبائي ،محمدحسسن ،المسزان ،ج  ،61سروي ،مؤسسه اعلمي 6191 ،ق.



مطهري ،مرتضي ،سسري در سسره ائمه اطهار ،تهران ،صدرا.6131 ،



مطهري ،مرتضي ،مجمرعه آثار ،ج ،61تهران ،صدرا.6171 ،



مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،62تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسري الخمسني ،روح اهلل ،صحسفة امام ،ج  ،61تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،61تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،6۵تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،61تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،67تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،





امام طميني،

مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،69تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار

صلح و ططو

امام خمسني.6137 ،

قرمز آا

مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،21تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار

( 39تا )55

امام خمسني.6137 ،


مرسري الخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،26تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسريالخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،1تهران ،مؤسسه تنظاس و نشار آثاار
امام خمسني.6137 ،
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مرسريالخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،۵تهران ،مؤسسه تنظاس و نشار آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسريالخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،1تهران ،مؤسسه تنظاس و نشار آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسريالخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،7تهران ،مؤسسه تنظاس و نشار آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسريالخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،ج  ،9تهران ،مؤسسه تنظاس و نشار آثاار
امام خمسني.6137 ،



مرسريالخمسني ،روحاهلل ،صحسفة امام ،مجمرعاه آثاار اماام خمسناي(س) ،ج ،6
تهران ،مؤسسه تنظس و نشر آثار امام خمسني.6137 ،



مرسريالخمسني ،روحاهلل ،واليت فقسه :حکرمت اسالمي ،تهران ،مؤسسه تنظس و
نشر آثار امام خمسني.613۵ ،

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هفتم
بهار 9315
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