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چکیده
امام خمینی (ره) با اندیشهی جامع و سیرهی عملی خود ،به عنوان حقیقتی ماندگار و شخصیتی فراملّیی در جامهیهی
بشری فروزان است .شخصیت امام خمینی (ره) به واسطهی گسترهی فکری و قلمرو عملی ،از ابهاد متهدد و جهیا
متنوعی برخوردار میباشد .این ویژگی به طور مستقیم در اندیشه و سیرهی گفتاری و رفتاری ایشان انهکیا یافتیه
است ،به گونهای كه واكاوی اندیشه و سیرهی ایشان ،در نهایت یك منظومیهی كلیی را میینمایانید كیه حیاكی از
انسجام و ارتباط منطقی اجزای آن است .در این میان ،علیرغم گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسیالمی،
هنوز هم گاهی این سوال مطرح میشود كه اندیشهها و موضعگیریهای فراملّی از چه ضرورتی برخودار است و چرا
جمهوری اسالمی ایران در حوزههای فراملّی نقشآفرینی میكند؟ در این زمینه ،مطالههی اندیشههای فراملّیی امیام
خمینی (ره) و بازتاب آن در میان ملتها و در مقیا جهانی ،میتواند بسیار گرهگشا باشد .این نوشتار ،برخیی ابهیاد
اندیشهی فراملّی امام خمینی (ره) را مورد واكاوی قرار داده و با رویکرد تحلیلی بر این نکته تأكید میورزد كه مییان
اندیشههای فراملّی امام و تجلی جهانی نهضت امام خمینی (ره) ،ارتباطی مستقیم برقرار است.
کلیدواژگان :امام خمینی (ره) ،اندیشه فراملّی ،انقالب اسالمی.
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مقدمه
امام خمینی (ره) شخصیتی فراملی ،فرامذهبی و فراجغرافیایی بوود و نقو

بوی

بدیل و تعیین کننده ی وی در انقالب اسالمی ایران ،امروز در ارزیابی انقوالبهوای
سالهای اخیر کشورهای مسلمان به وضوح دیده میشود؛ حرکتهایی که در برخی
کشورهای اسالمی به وقوع پیوست ،به دلیول فقودان رهبوری جوام  ،نتوانسوت بوه
صورت کارآمد به ثمر برسد .هر مقدار که فاصله با زمان وقوع انقالب اسالمی ایران
بیشتر می شود ،اهمیت و نق

رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) بر تحوالت پیچیده

آن ایام برجستهتر جلوه میکند .نق

امام راحول (ره) و انقوالب اسوالمی ایوران در

تاریخ معاصر و به خصوص در بیداری و هویوتخوواهی مسولمانان جاوان ،نقو
منحصر به فردی است .حوادث سال هوای اخیور جاوان اسوالم و بوه اوور خواص
تحوالت مصر ،تونس ،لیبی ،یمن و ...نشان داد که انقالبهوای مردموی نمویتواننود
بدون رهبری توانمند و هدایتگری تیزبین به نتیجه برسند.
امووام خمینووی (ره) بووا رهبووری ناسووت اسووالمی در ایووران ،تموامی معووادالت و
محاسبات استکبار جاانی را بر هم زد .امام خمینی (ره) بوه ننووان یو

شخصویت

فراملی و تاثیرگذار در معادالت سیاسی و اجتمانی دنیا متعلق به تمام آزادیخواهوان
و ندالتخواهان جامعه بشری است .ایوران در دورانهوای گذشوته از ملویگرایوان
نوگرا یا اسالمگرایان تمدنگرا و توسعهگرا ،رهبران و نخبگان نوانودی

بسویاری را

تجربه کرده است ،در این میان امام خمینی (ره) بهننوان احیاگور تمودن اسوالمی و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

بنیانگذار و معمار انقالب اسالمی ایران و رهبری ی

انقوالب فرهنگوی ،از جایگواه

رفی و بیبدیلی برخوردار است .آغاز ناست اسالمی ایران در خرداد  ۲۴۳۱و نق
رهبری حکیمانه امام خمینوی (ره) در ایون نرصوه ،گفتموان جدیودی در نرصوهی
مطالعات سیاسی و مذهبی در سطوح فروملی و فراملی بنا نااد.
امام خمینی (ره) در سایه سار تفسیر صحیح آموزههای اسوالمی ،بوار دیگور بوه
اسالم و مسلمانان هویوت بخشوید ،زیوزی کوه اسوتکبار جاوانی و سولطهگوران را
خوشایند نبود و از همان آغواز تولود دوبواره اسوالم ،بنوای کارشوکنی بورای نقویم
گذاشتن آن را داشتند اما امام (ره) با وجود کاولت سن باید رسالتی را که به ناوده
داشت ،تمام میکرد و به قول خودش نمل به تکلیف مینمود .وی متفکری بوزر
بود که به حوزههوای مختلوف نلموی اشوراا داشوت و هموین وی گویهوا از وی
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شخصیتی زند بعدی ساخته بود .امام خمینی (ره) با پایوه گوذاری نموام جماووری

اسالمی ایران ،انقالبی جاانی را در حمایت از مسلمانان و محروموان جاوان بوه راه
انداخت و در نرصه سیاست خارجی ایران با دیگر ملل و دولتهای دنیا تحووالت
اساسی و اصیلی را ایجاد کرد.
امام خمینی (ره) به ننوان بنیانگذار جماوری اسالمی ایران از معودود مصولحان
مذهبی ،اجتمانی و سیاسی معاصور اسوت کوه در قالو
بیبدیل ،موفوق بوه خوروز از دایورهی تنو

یو

شخصویت جوام و

نمریوهپوردازی گردیود و بوا رویکورد

نملگرایانه و تأکید بر شرایط ذهنی و نینی جامعوه و اموت اسوالمی ،دیودگاههوا و
اندیشههای خوی

را نرضه کرد و آن را ای دو دهه رهبری خردمندانه خوی

در

نمام جماوری اسالمی ایران اجرایی نمود .ایشان حلقههای تکمیلی اندیشه خوود را
یکی پس از دیگری ضمن تبیین ابعاد نمری آن ،به نرصهی نمل در آورد.
بوورای مطالعووهی اندیشووههووای حسوورت امووام از منموور مبووانی نمووری ،توواکنون
رهیافتهای متفاوتی ارائه شده است؛ اما با ی

جم بنودی و نگواه کلوی مویتووان

گفت که رهیافتها به تناایی نمایانگر ابعاد مختلف اندیشهی امام نیستند و هر کدام
از آناا ،وجای از وجوه اندیشهی ایشان را معناکاوی مویکنود .بودین لحوا  ،بورای
کشف زوایای مختلف آراء و اندیشه امام (ره) ،به نازار بایود ترکیبوی از روشهوا و
رهیافتهای معرفتشناختی ،هستیشناختی ،جامعهشناختی ،انسانشناختی ،کالموی،
فلسفی ،فقای ،نرفانی و ...را اتخاذ

کرد.

یکی از وی گیهای برجستهی امام خمینی (ره) احسوا

مسوئولیت نسوبت بوه

مسائل نمدهی جاان اسالم بود .هر جا مسئلهی نمدهای برای جاان اسوالم مطورح
بود ،ایشان به صورت نملی یا نمری مواض خود انالن میکرد .خود ایون رویوهی
و تجریه گسترده سرزشومه مویگرفوت،

اندیشههای فراملّی

مستمر که از روحیه شجاع ،نمیم و دان

سرآغاز بیداری جوام اسالمی را به شکل بینمیر و بیسابقهای فراهم آورد .مطالعه

امام خمینی (ره) و

پیامهای ایشان به وی ه وصیتنامه و پیامهایی کوه سواالنه بورای مراسوم حور صوادر
می کرد ،قواند برخورد جام و پیشتازانه و خوال

تجلّی جهانی آن
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ایشوان را بوا مسوائل بویشومار

فراملّی آشکار میسازد.
ضرورت مطالعه اندیشههای فراملی امام خمینی (ره)
مووردان بووزر

شوواهکار آفوورین انوود و اندیشووهی آنووان نقشووهی راه و الگوووی
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ملتهاست؛ بنابراین بررسی اندیشهی آنان امری بایسته و ضروری است و هور زوه
در اندیشهی آنان نمیقتر شویم ،مطال

تازه و در های بزرگتری مویآمووزیم .در

میان رهبران الای ،امام خمینی (ره) شخصیت بزرگی است که از جات وی گیهوای
بلند انسانی کمنمیر و انجابانگیز میباشود ،ایشوان در بُعود نلموی فقیوه ،اصوولی،
مفسر ،فیلسوا ،نارا ،شانر و ...بود و در بُعد معنوی ،نبد صالح خودا بوود و راز
موفقیتش در گرو نبودیت و اخالص بود .او در نین اینکه نارفی بزر
نرصهی سیاست نیز از نامآوران نصر خووی

بوود ،در

بوود و در اوز مبوارزات سیاسوی و

اقتدار رهبری ،همان روح نرفانی و معنوی خود را حفظ کرده بود .از نمور تفکور و
اندیشه ،بزر ترین نوآور قرن بود ،اسالم را با زیباترین زاورهی ممکون بوه جاوان
معرفی کرد و این کار بزر

او نلت جاذبه بینمیرش برای میلیونها انسان آزاده در

نصر حاضر بود.
در این میان ،مطالعه و بررسی آراء و مبانی فکری امام خمینوی (ره) ،اهمیتوی دو
زندان دارد .او شخصیتی بود که توانست مردموی را کوه آمواز تاواجم فرهنگوی و
سیاسی غرب بودند ،در مقابله با رژیم مقتدر شاهنشاهی ،به صحنه مبارزه فراخواند.
کسی که میتواند با فرمانی میلیون ها نفر را بوه حرکوت وادارد ،شایسوته اسوت کوه
صدها تحقیق و پ وه

نسبت به شخصیت ،آراء ،انتقادات ،رفتوار و مواضو او از

ابعاد مختلف صورت پذیرد .وی این کار را نه با اسلحه و حرکوت مسولحانه ،بلکوه
با ایمان به خدا و تکیه بر مکت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

اسوالم و آمووزههوای دینوی و ارزشهوای انسوانی

نملی ساخت .اگر نوامل دخیل در انقالب را به سه نامل مکت  ،رهبوری و موردم
تقسیم کنیم (ر.ک :محمدی ،)58 :۲۴31 ،در خصوص انقالب اسوالمی ایوران بایود
گفت که تأثیر نامل رهبری مذهبی به مرات

بی

از دو نامل دیگر بوده است.۲

اندیشه فراملّی امام خمینی (ره) ،جزئوی از اندیشوه کوالن وی و متوأثر از ابعواد
مختلف نمام و ساختار اندیشهی ایشان است ،به دلیل آنکه وی بنیانگذار نمامی بوا
ساختار جماوری و مبتنی بر اندیشههای اسالمی بوود و بودیای اسوت کوه اندیشوه
 .نباید فراموش کرد که اوالً ،مردم ایران در سالهای قبل از انقالب ،بر اثر تما

بیشتر با فرهن

غربوی

تا اندزه زیادی از ارزشهای مکتبی فاصله گرفته بودند؛ و ثانیاً ،شخصیت نرفانی ،سیاسی ،مذهبی و
فرهمند امام خمینی (ره) زنان در دلها نفوذ میکرد که مردم بدون هیچ شوباهای اهوداا و فورامین
ایشان را تبعیت میکردند( .ر.ک :حقیقت.)۴5 :۲۴11 ،
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فراملّی وی تمام مفاهیمی که در حوزهی حکوموت و جامعوه کواربرد دارد را در بور
میگیورد .اندیشوههوای اصوولی اموام بوه ننووان بنیوانگوذار جماووری اسوالمی و
دستاوردهای ایشان به وی ه در اول ده سال تجربه دولتسازی میتواند و باید بستر
اصلی هر نوع ماندسی نمری واق شود.
در واق آنچه در جاان امروز اهمیت دارد ،نوع مدیریتی است که بتواند با ایجاد
پیوند میان قومیت و ملّیت از ی سو و استفاده از ابزارهای موجود فراملّی از سووی
دیگر در راستای تحقق آرمان توحیدی اسالم گام بردارد .حسرت امام (ره) خود در
بخشی از وصیت نامه خوی

آورده است که وصیت ناموه ایشوان فقوط بوه ایوران و

ایرانیان تعلق ندارد ،بلکه مربوط به تمام انسان ها است (خمینوی )۳44/۱۲ :۲۴58 ،و
این نشان از نگاه جاانی و اندیشه فراملّی امام راحل (ره) دارد که اسالم را محودود
به مرزهای داخلی ایران نکرده است ،لذا ما نیز باید نگاه گسوترده و جاوانی داشوته
باشیم و در راستای این منشور سعادت بخ

و پیرو منویات رهبری معموم انقوالب

اسالمی نمل کنیم .به خصوص در این دوران و در بحبوحه بیداری اسالمی که مردم
دنیا تشنهی حقیقت هستند.
شناخت اندیشه فراملّی امام خمینی (ره) در جاوان اموروز از جاوات گونواگون
ضرورت دارد:
 امام خمینی (ره) مصلح بزر
مذه

دینی ،در جاان معاصر بوود کوه کوشوید بوین

و سیاست در نصر کنونی پیوندی مجدد برقورار سوازد و بوا احیوای

جایگاه معنویت و دین گرایی ،رابطه ی تخری

شده میان نلم و دین ،نقول

و ایمان را بازسازی کند .او نمامی را پی ریخت که در آن معنویت در صودر
نشانده شد و ارحی از توسعه ارایه کرد که تووأم بوا دیونداری و معنویوت

اندیشههای فراملّی

باشد و این دغدغه مام مسلمانان امروز است که اموام خمینوی (ره) توالش

امام خمینی (ره) و

نمود به آن پاسخ دهد ،از اینرو شناخت اندیشه امام بسیار مام است.

تجلّی جهانی آن
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 .این امر در وصیت امام خمینی (ره) به روشنی نمایان است« :من به مردمان شوریف و مملووم و موردم
ایران نزیز وصیت می کنم که با قدرت در این راه الای مستقیمی که خداوند بر بشر ناواده ،مقاوموت
کنند .نکتهای را باید تذکر دهم که وصیت سیاسی  -الای من ،فقوط بخصووص موردم معموم ایوران
نیست؛ بلکه وصیت من به تمامی مردمان مسلمان و مردم مملوم در تمامی جاان است بدون درنمور
گرفتن قومیت یا مذه آنان .شما ای مستسعفان جاوان و ای کشوورهای اسوالمی و ای مسولمانان
جاان! به پا خیزید و حقتان را با تمام قدرت بگیرید( ».خمینی)۳44/۱۲ :۲۴58 ،
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 امام خمینی (ره) نمریه پرداز انقالب بود ،از این رو برای شناخت ایدئولوژی
اصیل انقالب اسالمی باید ابعواد و زوایوای اندیشوه ایشوان را بواز شناسویم،
اصوال انقالب اسالمی وآرمانهای آن بدون نام خمینی ،معمار کبیور ناسوت
شناخته شده نیست.
 اندیشه فراملّی امام باترین شواخ

بورای ارزیوابی درسوتی مسویر حرکوت

انقالب اسالمی است تا با مالک قراردادن اندیشه ،خط و رفتار او بتووانیم از
جاتگیری های اصلی انقوالب صویانت کنویم و از انحوراا آن جلووگیری
نمائیم .این شاخ

ها ترسیم کنندهی صوراط مسوتقیم انقوالب و زورا راه

آینده آن است ،این شاخ

هوا کوه در بیانوات و وصویتناموه اموام تودوین

گردیده باید درست تبین شده و پناان نماند و به فراموشی سپرده نشود.
بیش
موج

نمام جماوری اسالمی ایران در پرتو انقوالب اسوالمی بوا رهبوری اموام

شد تا بسیاری از مفاهیم اصیل اسالمی احیا و امت اسوالم هویوت اسوالمی

خود را باز یابد که این میتواند نقطه نطف ی
جاانیان این نمام نو پا را در قال

ی

تحول نمیم باشد .البته از آنجا کوه

دولت ملی نمواره مویکننود ،یو

بازسوازی

وفادارانه از ملتگرایی مورد تأیید حسرت امام – و در واق اسالم– در ایون زموان
نه تناا مفید و ضروری است ،بلکه امری دارای اولویت تلقی میگردد.
مخاطبان اندیشه فراملی امام خمینی (ره)
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

امام خمینی (ره) از همان ابتدای ناست و انقالب خود ،مخاابان اندیشهی خود
را محدود به ملت ایران نمیدانست؛ بلکه آنان را به در سه سوطح ملوی ،اسوالمی و
بینالمللی ،یعنی ملت ایران ،امت اسالمی و ملتهای جاان ،تعریف کرد .هر ی

از

این سه فاز در گفتار و رفتار امام خمینی (ره) قابل ردیوابی و پویگیوری اسوت و از
زوایای مختلف از ظرفیت پ وهشی برخوردار میباشد .آثار ناست امام در هر یو
از این سه گروه قابل بررسی و تحلیل است.
از ی

زاویهی دیگر ،در اندیشه فراملّی امام خمینی (ره) ،سه گروهِ هدا ،مورد

توجه هستند:
 در سطح نخست ،ملتها و تودههای مردماند که مخاا
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پیام اموام هسوتند.

در این سطح ،با ایجاد بیداری در مردم و وحدت درونی آناا (خمینی:۲۴58 ،

۱۳۱ -۱۳۴/۲4؛  ۱5۲/۲۴و  )۴۱8/۲3مشرونیت دینی و مردمی دولوتهوای
نامشروع ،وابسته و ناکارآمد استبدادی و استعماری به زال
تالش میشود احسا

کشیده شوده و

نق آفرینی در سواختار قودرت و لوزوم حرکوت در

جات احقاق حقوق پایمال شدهشان را ارتقاء بخشود (حشومتزاده:۲۴58 ،
 ،)۱94 -۱9۲زنانکه حتی از کلیساها هم ناقو

مبارزه با استکبار و ظلم به

صدا درآید (خمینی .)5۱/۱۲ :۲۴58 ،در منمر امام ،همه ملتها باید در مسیر
آزادی وندالتخواهی قرار گیرند( .هموان 84۱ -84۴/3 ،و  .)۳1۴/۱4البتوه
ملل مستسعف و مسلمانان در مرکوز ایون توجوه هسوتد( .هموان۲۲4/۲۲ ،؛
 ۱۱۲/۲۱و .)۴۴۴/۲9
 گروه دوم ،جنب های رهاییبخ

بخصوص از نوع اسالمی در سطح جاان

اسووت (همووان۴۱/۲۱ ،؛  ۲۲5 /۱4 ،11 /۲۳و اسووپوزیتو .)14 :۲۴55 ،ایوون
جنب ها ،نقطههای جوش

مبارزه نلیه استکبار و ظلم جاانی و توسوعه آن

است .در سطح جنب ها و ناستهای سیاسی ،اجتمانی و شوبه نموامی بوه
ننوان مقولهای بین دولت -ملّتی ،در جنبهای ایجابی باید به تأسیس ،توسوعه
و تحکیم نمونههوای موافوق بوا جریوان جاوانشومولی اسوالمی بوه ننووان
جریانهای آزادیخواه و ضد استکبار کمو

و در جنبوه سولبی ،در جاوت

اصالح و یا تسعیف ،تجزیه و تبودیل و واگرایوی مووارد احتموالی مخوالف
ایدئولوژیکی یا مبارزاتی با انقالب اسالمی تالش کرد( .حشمتزاده:۲۴58 ،
.)۱9۲
 گروه سوم مخاا

اندیشههای فراملی امام خمینی (ره) ،دولوتهوا هسوتند،

(خمینی ۱5۲/۲۴ :۲۴58 ،و  )۱۱3/۲۳دولتهایی کوه یوا در استسوعاا نگوه

اندیشههای فراملّی

داشته شدهاند و یا در زیر یو قدرتهای استعماری گرفتار شده و خواسوته

امام خمینی (ره) و

یا ناخواسته مجری خواستههای آنان هستند .امام معتقد است باید در جاوت

تجلّی جهانی آن
( 99تا )93

بیداری این دولتها ،آشتی دادن بین آناا با ملّتهوا ،مردموی شودن (هموان،
93/۲۴؛ ۲39/۲8؛  ۲۲5/1و  )۳5۴/۲9و اتحاد داخلی ،آناا را در مسیر مبارزه
جاانی نلیه دشمنانشان قرار داد( .همان ۱۱1/۲۱ ،و .)۱5۳/۲4
تأثیرگذاری در سطح افکار ،رفتار ،روابط و ساختار گروههوای هودا سوهگانوه
مدنمر اسوت زوه از نووع هومگرایوی و همراهوی یوا از نووع واگرایوی و جودایی.
(حشمتزاده .)۱9۳ :۲۴58 ،البته باید توجه داشت که اموام در هور یو

از سوطوح

33

سهگانه توجه خاصی را بوه نخبگوان دارد( .خمینوی۴۳۱/۲5 :۲۴58 ،؛  54/۲1و /۲9
 )۱۲و به لحا جغرافیایی نیز جاان اسالم را در مرکز و اولویوت ایون برناموه قورار
میدهد( .همان۲4۳ -۲48/۲۲ ،؛ ۴۳۳/۲9؛  ۴۳4/۱4و ۴۲5؛  ۱۲/۲۴و .)9۲/۱۲
اصول و مبانی اندیشههای فراملّی امام خمینی (ره)
بی ش
پی

آراء و دیدگاههای هر اندیشمندی مبتنی بر پی

فرضهای است .ایون

فرضها که همانند نخ تسوبیح اجوزای گونواگون منموموهی اندیشوهی وی را

انسجام میبخشد با ننوان مبانی نمری نام برده میشود .اندیشه فراملّی امام خمینوی
(ره) متاثر از مبانی فلسفی ،کالمی ،فقای ،نرفانی ایشان است که هر کدام وجای از
وجوه اندیشهی ایشان را معنا کاوی میکند .جام نگری و تحلیل نماممند اندیشوهی
امام شرط اساسی در برداشت صحیح از منمومهی فکری ایشان است و نیوز جموود
در ی

یا زند مبنا و جزئینگری در نکتهنمرات امام ،موج

برداشوت ناصوحیح از

اندیشههای وی میگردد.
اندیشههای فراملّی امام خمینی (ره) ریشه در آموزههای قرآنی و فرهن ِ سیاسیِ
اسالم دارد که آرمان آن استقرار جامعهای پاک و نادالنه در جاان است .در رویکرد
امام ،جاانگرایی اسالمیِ مبتنی بر فطورت و نقالنیوت ،بوه دنبوال نشور ارزشهوای
انسانی و الای از اریق بیداری و شناخت در مردم دنیاست .ملوتهوا ،جنوب هوای
رهاییبخ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
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و دولتها به نسبتهای مختلف ،گروههای هدا این اندیشهی فراملّی

هستند.
در اندیشه ی امام خمینی (ره) ،با توسعهی حوزهی مسئولیتهای نمام اسوالمی،
هدا از تأسیس زنین نمامی در سوه سوطح ملوی ،منطقوهای (اسوالمی) و جاوانی
تعریف میشود .لذا رویکرد جام ایشوان بوه نموام سیاسوی اسوالم در دوران نودم
حسور امام معصوم ،از نوع برونگرا و جاانگرایانه اسوت؛ یعنوی ایشوان توالش در
جات توسعهی نفوذ اسوالم در دنیوا را مسوئولیت اصویل دولوت اسوالمی در ورای
مرزهای ملّی میداند .در منمر امام ،راه موفقیت زنین رویکرد جاانگرایانه اسالمی،
مبتنی بر اندیشههای فراملّی اسوت کوه بوه تحقوق یو

حکوموت اسوالمی کارآمود

انجامیده است.
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اندیشه و سیرهی فراملّی امام خمینی (ره) مبتنوی بور مبوانی دینوی و ارزشهوای

اسالمی و انسانی است ،در این رویکرد آرمانگرایی واق بینانوه ،مواضو اصوولی در
سطح فراملّی ،بر اسا

ی

سیاست کالن با دو وجه راهبردی است که بور اسوا

نف ارفین ،به تأمین مناف ملّی توأم با پیگیری مسئولیتهای فراملّی میانجامد.
در مقدمه قانون اساسی جماوری اسالمی ایران و همزنین اصول یوازدهم آن بوا
الاام از آیات قرآن کریم و مبانی دینی موضوع جااننگری مطرح گردیوده و زنوین
آمده است ...« :زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارز کشور فوراهم مویکنود
بوی ه در گسترش روابط بینالمللی با دیگر جنب های اسالمی و مردمی مویکوشود
تا راه تشکیل امت واحد جاانی را هموار کنود»( .مقدموه قوانون اساسوی جماووری
اسالمی ایران) و نیز در اصل یازدهم آمده است« :به حکم آیه کریموه «إِ َّن ه ِذِ ِِ ُمَّذكم مم
ُمَّذً ا ِ
حِ ًذة ا ًُ ً ب ممذ ًَعُْذ مذة ِ
ان» (انبیوواء  )9۱همووه مسوولمانان یو امووتانوود و دولووت
م
ً ً
جماوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایوه ائوتالا و اتحواد
ملل اسالمی قرار دهد و کوش

پیگیر به نمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصوادی و

فرهنگی جاان اسالم را تحقوق بخشود( ».اصول یوازدهم قوانون اساسوی جماووری
اسالمی ایران)
در دنیووای امووروز کووه رشوود و توسووعهی پوور شووتاب وسووایل ارتبوواط جمعووی و
تکنولوژیهای ارتباای -ااالناتی فاصلهها را کم کرده و مرزهای زموان و مکوان را
درهم شکسته است ،موضوع «جاانی شدن» از اهمیت باالیی برخوردار شده است و
تأثیر آن را میتوان در تمامی جنبههای مختلوف زنودگی ،از بزرگتورین آرموانهوا و
ارزشهای انسان تا جزئیترین مسائل زنودگی ،مشواهده کورد .یکوی از ماومتورین
حوزههایی که در موضوع جاانی شدن ارح میشود ،رابطهی دین و جاوانشومولی
است .شاید بتوان گفت دین از لحا تاریخی بیشترین پیوند را بوا موضووع جاوانی

اندیشههای فراملّی

وسوایل ارتبواط جمعوی و اورح

امام خمینی (ره) و

شدن دارد .ادیان توحیدی قرنها پی

از پیودای

نمریههای گوناگون در رابطه با جاانشمولی ،زمانیکه دنیای هور فورد بوه شوار یوا
منطقهی جغرافیایی خوی

تجلّی جهانی آن
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محدود میشد ،دانیهدار جاانی شدن بودنود ،و در ایون

میان اسالم به ننوان آخرین دین توحیدی جایگاهی وی ه و ممتازی دارد.
مروری بر آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اسالم (ص) و اهلبیت :ما را با این
واقعیت غیرقابل انکار روبرو می سازد که دین اسالم یو

دیون جاوانی اسوت و در

تجربه تاریخی خوود هموواره بورای جاوانشومولی کوشویده اسوت .اسوالم مسوأله
جاانشمولی و تشکیل جامعه جاانی و حکومت جاانی را مطرح کرده است.
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مستندات و ادله زیر را میتوان برای اثبات این موضوع بیان نمود:
 .۲آیووات زیووادی از قوورآن کووریم بووه صووراحت یووا بووه صووورت غیرمسووتقیم از
جاانشمولی رسالت اسالم و محدود نبودن آن به مکان یا زمان معین سخن گفتوه و
نگاه جاانی دین اسالم را حکایت و ترسیم نمودهاند .در این زمینوه آیوات فراوانوی
وجود دارد که به زند آیه اشواره موی شوود« :قذ حهاذع حاسذعِ إِِ بسذل م َِّ
حَّلل إِاًذْ مم ًمْاذع»
ّ ًم
(انراا  ،)۲85به مردم بگو که من بر همه شما جونس بشور رسوول خودایم»؛ « ًا َّذع
سعك إِالَّ ًكعََّذً اِلسَّ ِ
ذعِ» (سبأ  ،)۱5و ما تو را جز بورای اینکوه نمووم بشور را بشوارت
ًُب ًسل ً
سعك إِالَّ ًبْحًً اِلاذعاًي ً » (انبیاء  ،)۲41و تو را نفرسوتادیم مگور
دهیم نفرستادیم؛ « ًا َّع ًُب ًسل ً
آنکه رحمت برای اهل جاان باشد.
در آیات شریفه فوق به این مطل

اشاره شده اسوت کوه پیوامبر گراموی اسوالم

(ص) پیام قرآنی خود را که همان وحی الای است بوا وی گوی ابودیت بورای تموام
بشریت انالم کرده است و آیات مزبور داللت دارند بر فراگیر جاوان شومول نموام
حقوقی اسالمی و اینکه رسالت پیامبر اکورم (ص) جاوانی و بورای تموام انسوانهوا
است.
 .۱در احادیث فراوانی از پیامبر اسالم (ص) و اهلبیت ،جاان شمولی رسوالت
پیامبر (ص) و جااننگری در آموزههای دین اسالم ،مورد تأکید واقو شوده اسوت؛
یعنی با مراجعه به احادیث و روایات بدست می آید که پیام اسالم محدود به زمان و
فراز از نارالبالغه اکتفا میشود:
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مکان خاصی نبوده و نیست؛ به ننوان نمونه به ی
ث مُمً َّيةح (ص) نً ِِهرح اِل ًاعاً ِي » (نار البالغه ،صبحی صالح ،ص)۳8۲
«ًَِإ ًن َّ
حَّللً مسُ ًحعنًهم ًذ ًا ً
گفتمان انقالب اسالمی در بستر اندیشه فراملی

امام خمینی (ره) ضمن رویکرد انتقادی نسبت به نمم حاکم ،زه در سطح ملّوی
و زه در سطح فراملّی و معادالت جاانی ،استبداد و استعمار را از ی

جنس دانسته

و با پرداختن به هر دو مسأله ،و نگاه انتقادی نسبت به آن ،گفتمانی را خلق میکنود
که به ننوان «گفتمان انقوالب اسوالمی» مطورح اسوت .بوا هموین گفتموان بوود کوه
صرانمر از جوام دینی ،ملتهای آزادهی جاان را تحت تأثیر خوی

قورار داد و

با رویکردی انتقادی نسبت به فسای گفتمانی حاکم بر محور مادیگرایی ،بن مایهی
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انقالب اسالمی را معنامحور بنا نااد  .ایشان تفاوت بین انقالبهای دنیوایی و الاوی
را زنین بیان میفرماید« :انقالبات در دنیا زیاد واق شده است و ی
است ،حکومت دیگر آمده است ،ی

رژیم رفته ،رژیم دیگر آمده اسوت ...انقوالب

فرانسه ،شوروی ،سایر انقالباتی که در نالم واق شده اسوت ،یو
است ی

حکومت رفتوه
انقالبواتی بووده

رژیمها تغییر کردند به رژیمی دیگر ...انگیزهاش این بوده اسوت کوه ایون

دنیا دست من باشد نه دست او .االن هم که همهی رژیمهای دنیا در سرکار هسوتند،
ایناا انمالشان امیال دنیایی است ...مثل همان حیواناتی که با هم جن
یکی دیگری را از بین میبرد ،انگیزه ی

انگیزهی ابیعی است ی

مویکننود و

انگیزهی دنیوایی

است ...قدرت را او برای خودش می خواهد ،آن هم برای خودش مویخواهود .اموا
انگیزهی انبیا در انقالباتشان ،در قیامشان دنیا نبوده است ،اگر دنیا را اصالح کردند،
تب بوده است ،انگیزهی الای بوده است .برای خدا بوده و برای معارا الای و برای
بسط ندالت الای در جامعه .آن انگیزه است که این انقالبات را از هم جدا میکند».
(خمینی)۱4۴ /۱4 :۲۴58 ،
تحلیل فوق بیانگر دیدگاه حسورت اموام خمینوی (ره) در خصووص جووهرهی
اصلی انقالب اسالمی است .آنجا که همه زیز در ی

زارزوب تحلیلی فرادنیووی،

ماوراءالطبیعی و معنامحور تفسیر میشود .لذا این نوع تحلیلهوا مویتوانود بوه نووع
مرتبط با نمریههای سازهانگاری در نرصهی مطالعات سیاسوی و روابوط بوینالملول
قلمداد گردد .در این مسیر حسرت امام خمینی (ره) ،ضمن تأکید بور جاوتگیوری
الای انگیزهها در رفتار سیاسی ی

مسلمان انقالبی و افزون بر تحقیق شعار نودالت

و آزادی ،به دنبال تحقیق حکومتی اسالمی مبتنی بر مردمساالری دینوی بوودهانود .و
شده که آراء سیاسی حسرت امام خمینوی (ره) در فسوای اندیشوه

اندیشههای فراملّی

همین امر سب

فراملی در نرصههای بینالمللی نیز تأثیرات نمیقی در بر داشته باشد و این متوأثر از

امام خمینی (ره) و

شعار محوری ناست اسالمی ایران یعنی استقالل ،آزادی و جماوری اسالمی بوود.
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به گونهای که این ابعاد سه گانوه ،زوه در سوطوح فوردی یوا جمعوی ،در الیوههوای
 .انقالب از دید حسرت امام فرآیندی است که ای آن نمام سیاسی در ی

جامعه تغییر موییابود و در

پی آن نمامهای اقتصادی ،اجتمانی و فرهنگی نیز تغییر مییابد .از نمر اموام خمینوی انقوالبهوا دو
نوع هستند :انقالبهای دنیایی (مادی) و انقالبهای الای .امام ،انقالب انبیوا و انقوالب اسوالمی در
ایران را از جمله انقالبهای الای میداند.
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فروملّی ،فراملّی مطرح گردید و این گفتمان همانند جریوان آزاد سویاالت براسوا
این قانده که اندیشه مرز نمیشناسد وارد نرصوهی روابوط بوینالملول و معوادالت
قدرت جاانی گردید.
منافع ملی و مسئولیت پذیری فراملّی
تعاد به انجام مسئولیتهای فراملّی آن گونه که اسالم یا هر نموام ایودئولوژی
دیگر خواسته است ،حداقل در برخی مواض با محور بودن مناف ملّی توزاحم دارد.
این معسل همواره برای نمام های ایدئولوژی

وجود دارد که زگونوه مویخواهنود

بین مسئولیتهای فراملّوی و منواف ملّوی سوازگاری ایجواد کننود .التوزام مطلوق بوه
مسئولیت های فراملّی نه تناا ممکن است مناف ملی را به خطر اندازد ،بلکه با برخی
از التزامهای بینالمللی و واقعیتهای روابط بینالملل ناسازگاری دارد .التزام مطلوق
بووه منوواف ملووی نیووز مسوواوی بووا سووکوالر شوودن و دسووت برداشووتن از ارزشهووای
ایدئولوژی

است .اباام درخود مفاووم «مسوئولیتهوای فراملّوی» و «منواف ملّوی»،

مشکل را دو زندان میسازد( .ر.ک :نخعی)۴5-۱9 :۲۴13 ،
در این جا ابتدا به لزوم توجه به مسئولیتهای فراملّی از دیدگاه امام میپردازیم:
«اسالم برای بشر آمده است ،نه برای مسلمین و نه برای ایوران.. .ناسوت بورای
اسالم نمی تواند محصور باشد در ی

کشور و نمیتوانود محصوور باشود در حتوی

کشورهای اسالمی ...با تمام وجود باید تالش نماییم و این را باید از اصول سیاست
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خارجی خود بدانیم .ما انالم میکنیم که جماوری اسالمی ایران برای همیشه حامی
و پناه گاه مسلمانان آزاده جاان است؛ و کشور ایوران بوه ننووان یو
آسی

دژ نموامی و

ناپذیر نیاز سربازان اسالم را تأمین و آنان را به مبانی نقیدتی و تربیتی اسوالم

و همچنین به اصول و روشهای مبارزه نلیه نمامهای کفر و شرک آشنا میسوازد».
(خمینی)۲۲8/۲4 :۲۴3۱ ،
امام سعی نداشت این راهبرد خود را مخفی کنند و به صراحت انوالم کورد کوه
جماوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت مسلمانان در سراسر جاان
سرمایه گذاری مویکنود( .هموان )۱۴5/۱4 ،ایشوان در زمینوهی دفواع و حمایوت از
ناستهای آزادی بخ

میفرماید« :ما از تمام ناستهای آزادی بخ

در سراسور

جاان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه میکنند ،پشتیبانی مویکنویم».
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(همان ۱89/۲۲ ،و )۱4-۲9/۲۱

امام به مسئلهی قدرت ،به نونی واقو گرایانوه توجوه دارد و موی فرمایود« :موا
موظفیم به درد آنها [مردم نراق] برسیم ،هر قدری میتوانیم .ما نمیگووییم کوه موا
می توانیم همه جا هر زه بکنیم .ما آن قدری که مویتووانیم دفواع از حوق مسولمین
می کنیم ...توانستیم به دردشان برسیم ،توانستیم .نتوانستیم ،اجرش را داریم»( .همان،
)۲۳1-۲۳3
سخنان فوق جملگی داللت بر لزوم انجام مسئولیتهای فراملوی دارد .از اورا
دیگر ،امام میفرماید« :روابط ما با تمام خارجیها بر اسا

احتورام متقابول خواهود

بود .در این رابطه نه به ظلمی تسلیم میشویم ،و نه به کسی ظلم خواهیم کرد؛ و در
زمینه تمام قراردادها بنا بر اسا

مصالح سیاسوی ،اقتصوادی ،اجتموانی و فرهنگوی

ملی خودمان نمل خواهیم کرد»( .همان )۱89/۱ ،امام به صراحت انالم می کند« :ما
نمیخواهیم که برویم جایی را بگیریم»( .همان)۲۳1/۲9 ،

در اندیشه امام خمینی (ره) ،انقالب اسالمی ،جاانگراست .بدین معنا که تالش
در جات گسترش حوزه نفوذ اسالم در دنیا و زمینهسازی برای جاانی شدن آن بوه
دست امام مونود(ع) ،مسئولیت اصیل دولت اسالمی برآمده از زنین انقالبی اسوت،
لذا ایشان با توسعه وظایف نمام اسالمی ،در کنار اهداا ملی ،قائل بوه مجمونوهای
از مسئولیتهای فراملّی برای زنین دولتی در دو سطح جاانی و دنیای اسالم است.
حال سوال اینجاست که رابطه بین این دو زگونه است؟ یعنی آیا تحقوق منواف
ملی با مسئولیتهای فراملّی در تعوارض نیسوت؟ در اندیشوهی اموام خمینوی (ره)،
دولت اسالمی جات تحقق جاانگرایی اسوالمی ،زگونوه بایود گوام بوردارد و ایون
مجمونه مسئولیت فراملی دولت اسالمی ،زه نسبتی با مناف ملی برقرار میکند؟
این از وی گیهای ممتاز اندیشهی امام است که با آرمانگرایی واق بینانه ،بوا رد

اندیشههای فراملّی

رابطه

امام خمینی (ره) و

تزاحم ظاهری مسئولیتهای فراملی و مناف ملی ،بین آناا پیوند میزند و ی

نفو دو ارفووه برقوورار موویکنوود .در اندیشووه امووام خمینووی (ره) ،انقووالب اسووالمی،
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جاانگراست .بدین معنا که تالش در جات گسترش حوزه نفووذ اسوالم در دنیوا و
زمینهسازی برای تحقق جاانشمولی آن به دست امام مونود(ع) ،مسوئولیت اصویل
دولت اسالمی برآمده از زنین انقالبی است ،لوذا ایشوان بوا توسوعه وظوایف نموام
اسالمی ،در کنار اهداا ملی ،قائل به مجمونوهای از مسوئولیتهوای فراملّوی بورای
زنین دولتی در دو سطح جاانی و دنیای اسالم است.
یکی از دالیل قائل بودن امام (ره) به ضورورت نموم سیاسوی در نصور غیبوت،
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پیگیری هموین تکلیوف دینوی یعنوی گسوترش اسوالم در دنیاسوت .مسوئولیتی کوه
تعطیلبردار نیست و نمیتوان تمامیت وظیفوه را بوه ناوده مونوود(ع) گذاشوت .از
سوی دیگر ،ایشان معتقدند که پیگیوری هموین وظوایف فراملوی نیوز یو

راهبورد

ارزشمند ملی است .بدینمعنا که ترویر ارزشهای فراملی انقالب اسالمی با توسعه
نمق استراتری

نمام اسالمی ،نامل صیانت از کشور اسالمی است.

به نبارت دیگر ،یپگیری مسئولیتهای فراملوی نامول حفوظ مرکزیوت جریوان
جاانگرایی اسالمی یا همان امالقری است .امام خمینی (ره) معتقد است که اگر این
نقطه کانونی (امالقری) در بسته بماند و در مرزهای جغرافیایی محبو

شود ،قطعواً

شکست خواهد خورد( .خمینی)۱4۴ /۲۱ :۲۴58 ،؛ لذا این الاامبخشی جاانی نامول
توسعه نمق راهبردی امالقری است که با کمتورین هزینوه ،مرزهوای قودرت نورم و
سخت آن را گسترش داده و پشتیبانی قابل اتکایی را برای خوود ایجواد مویکنود و
خطوط خطر را از مرزهای انقالب اسالمی بوه ننووان هسوته مرکوزی دور و نامول
بازدارندگی دفانی و صیانت از موجودیت آن است( .همان)۱4۴/۲۱ ،
در واق  ،این از نقاط قوت سیرهی نمری و نملی امام خمینی (ره) است که بین
آرمان و واقعیت و بین اهداا ایدئولوژی

و ملّی و درون و برون حکومت اسالمی

و به نبارت دقیق تر ،با رد توزاحم ظواهری مسوئولیتهوای فراملوی و منواف ملوی،
سازگاری ایجاد میکند .اصوالً امام (ره) به ی

معنوا ،اهوداا ملّوی و جاوانی را در

اول هم دانسته و بین آناا تناقسی قائل نیست.
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در ی

سخن ،در نمر امام (ره) ،نشر آرمانها ،ارزشها و برنامههای انقالب بوه

دنیا ،هم ضروری صویانت از ایون هسوته مرکوزی رویکورد جاوانی و هوم الزموهی
موفقیت جاانگرایی اسالمی است .در مجموع باید گفت که اموام (ره) مودنی یو
رابطة مبتنی بر نف دوارفه بین این دو حوزه از سیاست نمام اسالمی اسوت .بودین
معنا که پیگیری مسئولیت های فراملی توسط نمام جماوری اسالمی ایران نالوه بور
تأمین مناف خود جماوری اسالمی ،تأمین مناف سایر کشورهای اسوالمی را نیوز در
پی خواهد داشت.
جماوری اسالمی ایران از آنجا که دولتی مبتنوی بور آمووزههوای دینوی ،نموامی

33

33

ایدئولوژی

محسوب می شود ،دارای مسؤولیتهای فراملّی اسوت .حسورت اموام

(ره) در این باره میفرماید« :اسالم برای بشر آمده است ،نه برای مسلمین و نه برای
ایران»( .همان )۳۳3/۲4،به این معنا که معیار ،خدمت به بشوریت و تموام مسولمانان
جاان است ،نه فقط برای ایرانیان .ایشان میفرماید« :ناست برای اسالم نمویتوانود
محصور باشد در ی

کشور و نمیتواند محصور باشد حتی در کشوورهای اسوالمی

با تمام وجود باید تالش کنیم و این را از اصول سیاست خارجی خوود بودانیم .موا
انالم می کنیم که جماووری اسوالمی ایوران بورای همیشوه حوامی و پناهگواه هموه
مسلمانان آزاده جاان است و کشور ایران به ننوان ی

دژ نموامی و آسوی

ناپوذیر

نیاز سربازان اسالم را تأمین و آنان را به مبانی تربیتی و نقیدتی اسالم و همچنین به
اصول و روشهای مبارزه نلیه نمامهای کفر و شرک آشنا میسوازد ،پوس تشوکیل
جماوری اسالمی به معنای حمایت از مسلمانان و همه مستسوعفان جاوان اسوت».
(همان)۳۳3/۲4،

استفاده از ظرفیتهای فراملی برای توسعه اندیشه فراملی
در رویکرد امام ،روش ترویر ارزشهای فراملی در ننوان اصویل تبلیو نمایوان
میشود (همان 89/۲۳ ،۳۳5/۲۴ ،و  )1۱/۲5که تالش میکند ذهن و نمل مخاابوان
را در جات خاصی هدایت کند .البته بیشتر ،ملتها مورد خطاب قرار میگیرنود توا
حکومتها ،که معموالً هم این امر مقبول دولتهوا نیسوت (فرانکول-۲5۳ :۲۴39 ،
 .)۲54این جریان ،مبلّ دینی است که بزرگترین رهآورد و معجزه آن برای بشوریت
از جنس کالم ،معرفت و گفتگوست .لذا لزومواً روش بینشوی و فکوری را در پوی

اندیشههای فراملّی
امام خمینی (ره) و

 .۲یکی از برجستهترین تفاوتهای شخصیتها و دولتهای ایدئولوژی

با شخصیتهوا و دولوتهوای

سکوالر در این است که معیار سکوالرها فقط مناف ملی است و اقدامات آنوان در نرصوه سیاسوت
خارجی برای حفظ و ارتقای مناف ملی است .اما شخصویتهوا و دولوتهوای ایودئولوژی
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انوم از

دولتهای اسالمی همچون جماوری اسالمی ایران و دولتهای غیر اسالمی ،نالوه بر منواف ملوی،
به دنبال مسؤولیتهای فراملی هم هستند .به این معنوا کوه دولوتهوای ایودئولوژی  ،وظیفوه خوود
می دانند که خارز از مرزهای کشورشان ،انمالی را انجام دهند که زه بسا با مناف ملی آنوان توزاحم
دارد .در برخی موارد بحثهای فراملّی و کارهایی که در ورای مرزهای خود انجام میدهنود ،حتوی
در راستای مناف ملّی خودش هم نیست.
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میگیرد .از ارفی ماندگاری آثار تبلی به نلت تعامل با باورهوای انسوانهوا ،بسویار
بیشتر از روشهای دیگر است( .خمینوی۱۳۴/۲5 :۲۴58 ،؛  ۴43/۲۳و ۲۲1؛ ۱۲۳/۲8
و .)۲۲۴/۲3
این روش به لحا سلبی به دنبال مقابله با تبلیغات منفوی دشومنان نلیوه اسوالم
راستین و خارز کردن آن از غربت است( .همان۴85/۲۳ ،؛  ۱۴4/۲9و همو:۲۴18 ،
 .)۲4 -۲۲ایجاب تبلیغی نیز به دنبال باز نمای

زاره نورانی اسوالم و آرموانهوای

جاانگرایی اسالمی و زشاندن میوه شیرین اسالم به جاانیان بخصوص مملوموان و
مستسووعفان ،مسوولمانان و نمایانوودن قوودرت اسووالم بوورای رهبووری آنووان در مقابوول
ابرقدرتهاست (خمینی۱5۱/۱ :۲۴58 ،؛  ۱5۲/9و  ۲۴۲/۲3و .)۳۳
این نوع تعامل روشمند ،در دو سطح صورت میپوذیرد (هموان .)۴۲/۲۲ ،یکوی
سطح غیر رسمی ،گسترده و البته اصلی که در رابطه با توده مردم و ملوتهوا شوکل
میگیرد .این روابط بین ملیتی از اهمیوت و تأثیرگوذاری بیشوتری برخووردار اسوت
(همان ۱۳/۲3 ،و  .)۳۳سطح دیگر روابط رسومی بوین دولتوی و دیپلماتیو

اسوت.

(همان 81/۲۳ ،و .)9۴/۲9
از سوی دیگر ،تبلیغات منحصر در صورت نمری نمیشود ،بلکه ی

جنبه ماوم

و بسیار تأثیرگذار در جریان جاانگرایوی اسوالمی ،تبلیو نملوی و رفتواری اسوت
(همان 8۲۱/۲3 ،و  .)۳۲۴از وی گیهای حسون فعلوی در ایون راه رنایوت اخوالق
اسالمی و خوش رفتاری ،انطباق رفتار و گفتار و حفظ وحودت و انسوجام درونوی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
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است (همان۳۱۱/۲8 ،؛  ۱55/۲۴و  .)۴5۴/۲1حسون فوانلی و اخوالص نیوز نامول
مامی در جل

توفیقات الای و پیروزی در این مسیر اسوت؛ زورا کوه هودا ایون

راهبرد ،از سنخ قدرتالبیهای شخصی نیست؛ بلکه برپایی اسوالم در جاوان حوق
همه بشریت است( .همان۱۱3/۲5 ،؛ ۱5/۲9؛ ۳۴1/8؛  ۱5۲/۲۴و .)۲1/۱4
امام خمینی (ره) بر این باور است که باید از همه ابزارهای مشروع متناسو

بوا

رویکرد فرهنگی تبلیغی صدور ارزشهای فراملی استفاده کورد .ایون ابزارهوا دارای
همخوانی با شیوه تبلیغی است .تأسیس ناادهایی برای پیگیوری ارزشهوای فراملّوی
در حوزههای معرفتی ،اندیشوهای ،هنوری و ...همچوون سوازمان تبلیغوات اسوالمی،
حوزههای نلمیه فراملّی ،بنیاد فارابی و...به ننوان ابزارهوایی کوه بودون واسوطه بوه
الگوسازی و انتقال صدای انقالب میپردازند ،در ایون راستاسوت (اسوپوزیتو:۲۴55 ،
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 .)9رسانه و ارتبااوات از ماومتورین ایون ابزارهاسوت .اسوتفاده از فونآوری نووین

رسانهای و ارتباط جمعی همچون رادیو ،تلویزیون ،مطبونات و ...در بورد خوارجی
مورد تأکید امام بوده است( .خمینی ۱۳4/۲۲ :۲۴58 ،و .)۳53/۲۴

اجتمانات مختلف با حسور اقشار مردمی و اندیشومندان نیوز مویتوانود نقو
بسیار مؤثری در پیشبرد اهداا اندیشه فراملوی داشوته باشود .حور ،دارای ظرفیوت
بسوویار مناسووبی اسووت (هموان ۴۱8/۲۴ ،و  .)9۲/۲5پدیووده نوووین و در حووال رشوود
جاانگردی نیز میتواند مورد اسوتفاده قورار گیورد .اهمیوت ایون نووع از ارتبااوات
محسو

و زاره به زاره و دوسویه در این است کوه پیوام بوه صوورت گسوترده،

کامل ،با سرنت بسیار بیشتر و در نین حال با خلوص باالتری قابل انتقال است .لذا
با رویکرد فرهنگی و دینی در جاانگردی موی تووان توفیقوات بسویاری در ایون راه
کرد (گودرزی.)94 -9۱ :۲۴53 ،

کس

مبادالت نلمی و نمری نق

مامی در انتقال پیام به نخبگان هودا دارد .انوزام

دانشجو و مبلّ  ،برگزاری سمینارها و کنفرانسها ،مبادله هیأتهوای نلموی و حتوی
ورزشوی و هنوری بایود موورد توجوه قرارگیورد( .خمینوی۱41/۴ :۲۴58 ،؛ ۲۱5/۲8؛
 ۲8۲/۲5و ۲48؛  83/۲۳و اسپوزیتو.)14 -1۲ :۲۴55 ،
در دیدگاه امام ،دستگاه دیپلماسی و نمایندگان سیاسی و فرهنگوی در خوارز از
مرزهای ملّی در ارائه تصویری مناس

و واق گرایانوه از مرکزیوت امالقوری وظیفوه

بسیار مامی بر ناده دارند .در این میان هماهنگی این ناادها با هم ضروری اسوت.
(خمینی ۳3/۲3 ،۳94/۲۴ :۲۴58 ،و  89/۲۳و.)88 -81
امام همزنین قائل به استفاده از ابزارهای اقتصادی  -در صوورت نیواز -در ایون
راهبرد است .حمایت اقتصادی از جریانهای همسو و جنوب هوای آزادیبخو
اسالمی و استفاده از مناب قدرت همچون نفت به ننووان یو

و

سوالح سیاسوی نیوز

مورد توجه ایشان است( .همان11 /۲۳ ،؛ ۲۲4 -۲۲۲/۲۲؛ ۲۴5/۲۱؛  1۳/8و .)۱/۴
ی

نکته اساسی در اندیشه امام در این حوزه این است که ایشان نق

محوری

اندیشههای فراملّی
امام خمینی (ره) و
تجلّی جهانی آن
( 99تا )93

و مسئولیت اصلی را در توسعه و فراگیری نگورش فراملوی ،بور ناوده فرهیختگوان
نلمی حوزه و دانشگاه میداند (همان .)۲4۴ -۲48/۲5 ،اوالً به واسطه تواناییهوای
نلمی آنان و ثانیاً اثربخشی بیشتر تبلیغات گروهها و نناصر غیررسومی در برقوراری
ارتباط ،آگواهیبخشوی ،تورویر و دنووت (اسوپوزیتو 14 :۲۴55 ،و  .)53ایون امور
روشنگر هرزه بیشتر ماهیت رویکرد امام به مقوله تورویر اندیشوه فراملوی انقوالب
است.
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امام همزنین ضمن بیان موان اصلی ترویر اندیشه فراملی ،بر رفو آناوا تأکیود
میکند .محبو

شدن این جریان در مرزهای ملّی (خمینی ،)۱4۴ /۲۱ :۲۴58 ،تغییر

هویت و حتی نوابودی کامول آن بوه ننووان هودا دشومنان (هموان94 -9۲/۱۲ ،؛
 844/۲۳و  )۴۴۴ -۴۴۳/۱4از راههای گوناگون از جمله اتحاد ضد تورویر اندیشوه
فراملی انقالب اسالمی در منطقه میان کشورهای وابسته و انجام اقودامات گونواگون
حتووی نمووامی (همووان8۱۴/۲۳ ،؛  ۴3/۲3و 8۲1و  ،)۴4/۲9ضووعف در اموور تبلی و و
کوتاهی در آن (همان )83 -81/۲۳ ،از جمله این موان است.
نقطه کانونی در اندیشه های فراملی امام خمینی (ره)
در رویکرد اموام خمینوی (ره) تثبیوت و توسوعهی ارزشهوای فراملّوی انقوالب
اسالمی به ننوان نقشه ی راه توسعهی حوزه نفوذ اسالم و تحقق آرمانهای بزرگوی
زون آزادی ،استقالل و رفاه جاوانی معرفوی و اتخواذ شوده اسوت (خمینوی:۲۴58 ،

 ۱5۲/۲۴و  )5۲/۱۲در این منمر ،نگرش فراملی ،زمینهساز قیام مصلح کول و منجوی
نالم و جاانگیری اسالمی است (همان .)۴۳8/۱4 ،در ایون راه از تبلیغوات منفوی و
اتاامات دشمنان باکی نیست( .همان.)5۲/۱۲ ،
رویکورد فراملووی امووام از نوووع انقووالبهوای غیوورفرقووهای ،جاووانی و در سووطح
انقالبهای فوقانی است و این منبعث از ماهیت نمری و ایدئولوژی

آن است کوه

به نلت جاانشمول بودن نمیتواند در مرزهای ملّی محصور شود (ر.ک :دهشیری،
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 .)5۴ :۲۴54ایدئولوژی اسالمی ،از نوع انسانی و مبتنی بر فطرت نمومی است ،لوذا
مخاا

آن ،ابناء بشر است و نه ابقه یا گروه خاص( .مطاوری .)1۳ :۲۴5۱ ،نگواه

فراملی  ،در ی

وظیفه قرآنی ریشه دارد که مسلمانان را در جات تحقق و تبلی پیام

الای در سراسر گیتی فرا میخواند ،لذا ایده جاانگرایی در رویکورد اموام ریشوه در
ایدئولوژی اسالمی و فرهن

سیاسی ایرانی -اسوالمی دارد .آرموان اسوتقرار جامعوه

پاک و نادالنة جاانی موجود در فرهن

سیاسی ایران باسوتان و اسوالم بخصووص

تشی  ،زمینهساز این نوع رویکرد است( .اسپوزیتو ۳1 :۲۴55 ،و .)85 -3۱
نوع رویکرد فراملی امام خمینی (ره) و نگاه جاانی ایشان ،نشان دهنود ماهیوت
فرهنگی توسعهی اندیشوهی فراملّوی در سویرهی ایشوان اسوت .وی هودا تورویر
اندیشووههووای فراملّووی را نشوور ارزشهووای انسووانی و نمووومی بشووریت در جاووان
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برمیشومرد( .خمینوی ۱5۲،98/۲۴ :۲۴58 ،و  ،۳53 -۳55و  .)۲۳1/۲۱از ارفوی بور

مبنای اصل اختیار در پذیرش که در اسالم به آن تصریح شده است ،امام بور اسوا
نوع انسانشناختی و معرفتشناختی خود ،بیان میدارد که به دنبال اشانه ارزشهای
خود از اریق ایجواد شوناخت و بیوداری در موردم دنیوا اسوت( .هموان ۱۳۱/۲4 ،و

 .)۱5۲/۲۴لذا گسترش و ترویر اندیشه فراملی مبتنی بر قودرت نورم اسوالم اسوت.
استفاده از قدرت سخت همچون اقودام نموامی و فتنوهانگیوزی ،جایگواهی در ایون
راهبرد ندارد( .همان۱5۲/۲۴ ،؛  ۴۱۲/۲8و خامنهای (رهبور انقوالب) ،سوخنرانی در
 .)51/۴/۲۳مؤلفههای اصلی قدرت ایون جریوان مبوانی فکوری ،نقالنوی ،فطوری و
آرمانها و ارزشهای همهگیر و وابستگی به پشوتوانه مردموی آن اسوت .بور هموین
اسا

نیز ی

جااد فکری را پی روی خود قرار میدهد( .خمینی ۱41/۴ :۲۴58 ،و

 ۴41/۲8و فارسی ،بیتا.)۴۲۳ :

در منمر امام ،نملی ساختن اندیشه های فراملّی با سر نیزه ،نه ممکن است و نه
مطلوب( .همان ۳55/۲۴ ،و  .)۲81/۲5ایون رویکورد ،بوه مثابوه اصوالت فرهنو

در

رویکرد جاانگرایی اسالمی ایشان است .زنین رویکردی بوه دنبوال نشور و انتقوال
معنویت و تجربیات خود میباشد( .همان 94/۲۴ ،و .)۲1۲/8
نامه معروا امام خمینی (ره) به گوربازف ،رهبر اتحاد جماهیر شوروی ،مؤیود
این ماهیت است .امام در آن نامه اظاار میدارد که شرق و غرب ،هور دو بوه نلوت
فقدان ارزشهای معنوی در هم شکستهاند و راه نجات نیوز ،پرکوردن ایون خو بوا
ارزشهای اسالمی است .ظرفیت موجود در این آیوین ،توانوایی توفیوق در ایون راه
ایجاد کرده است( .اسپوزیتو 3۱ -3۳ :۲۴55 ،و  .)9۴تأثیرات انقالب اسالمی ایوران
بخصوص بر کشورهای اسالمی نیز فکری و ایدئولوژی

بوده است .شوکلگیوری،

توسعه و تقویت احیاگری اسالمی و انتقاد به برنامه اسالم برای اصوالح سیاسوی و

اندیشههای فراملّی

اجتمانی مامترین نتیجه این انقالب در بیرون مرزهوای خوود بووده اسوت (هموان،

امام خمینی (ره) و

.)۴۴۲ -۴۴۱

تجلّی جهانی آن
( 99تا )93

تجلی جهانی اندیشههای فراملی امام خمینی
احیاگری و بیداری جاوان اسوالم بوا پیوروزی انقوالب اسوالمی معنوا و مفاووم
جدیدی پیدا کرد و از مرحلهی نمر به نمل و واقعیت رسید .اگرزه از حدود یو
قرن قبل اندیشمندانی همچون سید جمال الدین اسدآبادی و محمد نبوده در جاوان
اسالم ظاور کردند که ندای بازگشت به اسوالم و تقابول بوا فرهنو

غورب را سور
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میدادند و در این مسیر ناستها و گروههوایی نیوز شوکل گرفوت؛ ولوی پیوروزی
انقالب اسالمی به همه مسلمانان به اثبات رساند که مسئله بازگشت به اسوالم تناوا
ی

خیال و نمر نبوده است ،بلکه میتواند جامه واقعیت بر تن کند .وقووع انقوالب

اسالمی در ایران در مرحله ای از پوی

تاریخی ناست اسالمی صورت گرفت .این

انقالب با وجود اینکه خود محصول زال های ناستهای اسوالمی و حلقوهای از
زنجیر بیداری اسالمی معاصور بوود؛ اموا در سورنت بخشویدن و الاوام بخشوی بوه
ناستها و گروههای اسالمی اواخر دهوه هفتواد و پوس از آن توأثیرات گسوترده و
نمیقی داشت و روند بیداری اسالمی و رویارویی مسلمانان با حکومتهای مسوتبد
و دول غربی و شرقی را وارد مرحلهای نوین کرد .این تأثیرات از افکار نموومی توا
سیاست خارجی دول منطقه را دربر میگرفت و این تحوالت شگرا بوا توجوه بوه
سرنت اولیه ،بسیاری از سیاستمداران و سیاستشناسان را غافگیر کورد .هموه بور
این نکته صحه گذاشتند که اسالم گرایی به ننوان نیروی جدیود ملوی و فراملوی در
جاان اسالم ظاور کرده است و باید به فکر ماار آن باشند.
نگرش فراملّی به رسالت و اهداا انقالب از منمر و دیدگاه اموام خمینوی (ره)،
از ی ارا بهننوان یکی از مامترین اندیشوههوای هودایتگر ،تحوولزا و سوعادت
آفرین برای حق جویان و آزادی خواهان نالم و از ارفی به ننووان یو

اندیشوه و

سیاست فرامرزی مقوم اهداا و مناف جماووری اسوالمی ایوران مطورح بووده کوه
ترسیم ابعاد آن به صورت صحیح ضمن ادای تکلیف میتواند فرصتهایی را بورای
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متولیان انقالب اسالمی در نرصههای بینالمللی فراهم نماید.
ماهیت انقالب اسالمی ایران ماهیتی معنوامحوور و بور مبنوای زیورسواختهوای
فرهنگی محور است .نموماً «نمریه های فرهنگی به نوامل وابسته به ایدههوا توجوه
دارند و مسأله ی امنیتی را براسا

نوامل فرهنگی تبیین و تسری مینمایند( .نبداهلل

خانی )۱44 :۲۴5۴ ،هر زند جماوری اسالمی ایران به دلیل همین ماهیت و تساد و
تعارض قدرتهای جاانی با اهداا و مناف آن همواره با زال هوای گونواگون از
ناحیه استکبار جاانی و دستنشاندههای منطقهای آن روبرو بوده که سرنگونی ایون
نمووام اسووالمی و مردمووی و یووا محبووو

نمووودن آن در حصووارهای جغرافیووایی از

نمدهترین هداها و نیات دشمنان انقالب اسالمی بوده است .ولوی ملوتهوا و بوه
وی ه مسلمانان و آزادیخواهان جاان برای شناخت انقوالب اسوالمی و اهوداا آن
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تمایل نشان دادهاند .بر همین اسوا  ،یکوی از ماومتورین نرصوههوای نموود ،ایون

ها در اول حیات بابرکت این نمام مقد

زال

حوزه سیاست خارجی بوه ننووان

گستره تعامل یا تقابل با کشورهای همجوار و قدرتهای بوین المللوی بووده اسوت،
گرای

ملتها و ناستهای آزادیبخ

و به وی ه حرکتهای اسالمی به انقوالب

و آموزه های آن بانث گسترش حووزه نفووذ و نالقوهمنودی و شوکلگیوری نموق
استرات ی

جماوری اسالمی ایران شده است که این گرای

ذی قیمتی را در اختیار متولیان انقالب اسالمی قرار داده

و تعامل فرصتهوای

است.

هر جا مسئله ی نمده ای برای جاان اسوالم مطورح بوود ،اموام خمینوی (ره) بوه
صورت نملی یا نمری مواضعی اتخاذ کردند .خود این رویه مستمر کوه از روحیوه
شجاع ،نمیم و دان

و تجریه گسترده سرزشمه میگرفت ،سرآغاز بیداری سوری

جوام اسالمی را به شکل بینمیر و بیسابقهای فراهم آورد.
نگاهی گذرا به سیاست های کالن و استرات یهای دشومنان انقوالب اسوالمی و
جاتگیری آناا داللت بر آن دارد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق،
اصول آرمانی لیبرال دموکراسی در فسووای نووین جاوانی متحووول شوده و دیگور
اصوول ادنایی دموکراسی هیچگونه ارزشی نداشته و تادید و تااجم به جاان اسالم
جوهره اصلی اندیشهی ناصواب سردمداران قدرت ال

آمریکا را شکل میدهود و

جماوری اسالمی ایران به ننوان ام القرای جاان اسالم هدا اصلی ایون تاواجم و
تادید به حساب میآید و از این رهگذر نیز متولیان انقالب اسالمی نیازمند تقویوت
فرصتهای فراملّی در پرتو اندیشههای بلند حسرت امام خمینی (ره) و مقام معمم
رهبری به وی ه صدور انقالب و اسوترات ی مطلووب آن بوا تاکیود بور حمایوت از
ناستهای آزادی بخ

هستند.

هر زند آگاهی بخشی ،بیدارگری و احیاءگری ناشی از انقوالب اسوالمی ،نموام

اندیشههای فراملّی

بینالملل ،ملتها و جاان اسالم را به گونهای تحت تأثیر قرار داده است کوه نقواط

امام خمینی (ره) و

قوت و فرصتهای فراوانی برای انقالب اسالمی فراتر از منطقوه و جاوان اسوالم و
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در گستره جاانی به وجود آمده است ،ولی در موقعیت کنونی تبیین ،تدوین و ارائوه
راهبرد مناس

برای تقویت این فرصت ها و مقابله بوا تادیودات از ضورورتهوای

انکارناپذیر محسوب میشود.
از منمر امام خمینی (ره) ،تجلی اندیشه های فراملّی انقوالب اسوالمی ایوران در
کشورهای جاان سوم و ممال

مستسعف از یکسو نیازمند بنیانهای نمری از قبیول

ایدئولوژی جاانشمول ،استبدادستیزی ،استعمارستیزی و ه مونی ستیزی است و از
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سوی دیگر نیاز به پایههای نملی و قابلیتهایی از قبیل توان سازماندهی نملیاتی و
شبکه سازی انقالبی امکانات ،اراده ،حیثیوت و انتبوار ،قودرت معنووی و توانوایی و
پویایی فرهنگی دارد .در این باره امام خمینی (ره) بر شیوههوایی از قبیول تودرز در
بیدارسازی ،استقامت و پایداری در دنوت و نزم و اراده انقالبی تأکید داشتند توا از
این رهگذر پیام استقالل البی و ندالتخواهی انقالب در دو بعد بین ملیتی و بوین
دولتی به جاان سوم سورایت کنود و بوا تحوول و دگرگوونی بنیوادی در سواختار و
کارکرد نمام بینالملل قدرت های شیطانی به انزوا کشانده شوند و دست مسوتکبران
و زورمندان از جاان قط گردد( .دهشیری.)۴۳۳ :۲۴54 ،
ایشان میفرماید« :ما میخواهیم این زیزی که در ایران واق شد و ایون بیوداری
که در ایران واق شد .این در همه ملتها و در همه دولتها بشود .آرزوی موا ایون
است که همه ملتها بیدار شوند و همه دولتها بیدار بشوند و خودشوان را از ایون
گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آناا
دارد به باد میرود و خودشان به نحو فقر زندگی میکننود نجوات بدهنود( .نبوداهلل
خانی)۱44 :۲۴5۴ ،
نتیجه
امام خمینی (ره) به ننوان ی

شخصیت فراملّی و تاثیرگذار در معادالت سیاسی

و اجتمانی دوران معاصر ،گفتمان جدیدی در نرصهی مطالعات سیاسی وو موذهبی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

در سطوح فروملی و فراملی بنا نااد.
یکی از وی گیهای برجستهی امام خمینی (ره) احسوا

مسوئولیت نسوبت بوه

مسائل نمده جاان اسالم و مملومان و مستسوعفان جاوان بوود .هور جوا مسوئلهی
نمدهای برای آنان مطرح بود ،ایشان به صورت نملی یوا نموری مواضو شوفاا و
روشن خود را انالم میکرد.
مطالعه و بررسی آراء و مبانی فکری امام خمینی (ره) ،اهمیتوی دو زنودان دارد.
اندیشه فراملّی امام خمینی (ره) ،جزئی از اندیشه کالن وی و متأثر از ابعاد مختلوف
نمام و ساختار اندیشه ایشان است .اندیشههای اصولی اموام بوه ننووان بنیوانگوذار
جماوری اسالمی و دستاوردهای ایشان به وی ه در اول ده سال تجربه دولتسازی
میتواند و باید بستر اصلی هر نوع ماندسی نمری واق شود.
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امام خمینی (ره) از همان ابتدای ناست و انقالب خود ،مخاابان اندیشوه خوود

را محدود به ملت ایران نمیدانست؛ بلکه مخاابان اندیشه خود را به در سوه سوطح
ملی ،اسالمی و بینالمللی ،یعنی ملت ایران ،امت اسالمی و ملتهای جاان ،تعریف
کرد .ملتها ،جنب های رهاییبخ

و دولتها به نسبتهای مختلف ،گوروههوای

هدا اندیشه فراملّی ایشان هستند.
اموام خمینوی (ره) خووود در بخشوی از وصوویتناموه خوووی

تصوریح دارد کووه

وصیتنامه ایشان فقط به ایران و ایرانیان تعلق ندارد ،بلکه مربوط به تمام انسوانهوا
است و این نشان از نگاه جاانی و اندیشه فراملّی امام راحول (ره) دارد کوه اندیشوه
خود را محدود به مرزهای داخلی ایران نکرده است.
اندیشه و سیره فراملّی امام خمینی مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهوای اسوالمی و
انسانی است و ریشه در آموزههای قرآنوی و فرهنو ِ سیاسویِ اسوالم دارد ،در ایون
رویکرد آرمانگرایی واق بینانه ،مواض اصوولی در سوطح فراملّوی ،بور اسوا
سیاست کالن با دو وجه راهبردی است که بر اسا

یو

نف اورفین ،بوه توأمین منواف

ملی توأمان با پیگیری مسئولیتهای فراملّی میانجامد.
اندیشهی فراملی امام خمینی (ره) متاثر از مبانی فلسفی ،کالمی ،فقاوی ،نرفوانی
ایشان است که هر کدام وجای از وجووه اندیشوه ایشوان را معنوا کواوی مویکنود.
جام نگری و تحلیل نماممند اندیشه ی امام شورط اساسوی در برداشوت صوحیح از
منمومهی فکری ایشان است و نیز جمود در ی
امام موج

یا زند مبنا و جزئینگوری در آراء

برداشت ناصحیح از اندیشههای وی میگردد.

امام خمینی ضمن رویکرد انتقادی نسبت به نمم حاکم ،زه در سطح ملّی و زه
در سطح فراملّی و معادالت جاانی ،استبداد و استعمار را از ی

جنس دانسته و بوا

پرداختن به هر دو مسأله ،و نگاه انتقادی نسبت به آن ،گفتمانی را خلق میکنود کوه

اندیشههای فراملّی

قرار داد و با رویکردی انتقادی نسبت

امام خمینی (ره) و

ملتهای آزادهی جاان را تحت تأثیر خوی

به فسای گفتمانی حاکم بور محوور موادیگرایوی ،بون مایوهی انقوالب اسوالمی را
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معنامحور بنا نااد.
از وی گیهای ممتاز اندیشهی امام خمینی این است کوه بوا آرموانگرایوی واقو
بینانه ،با رد تزاحم ظاهری مسئولیتهای فراملّی و مناف ملّی ،بین آناا پیوند میزنود
وی

رابطه نف دو ارفه برقرار میکند .ایشان با توسعه وظایف نموام اسوالمی ،در

کنار اهداا ملّی ،قائل به مجمونهای از مسئولیتهای فراملّی برای زنین دولتوی در
دو سطح جاانی و دنیای اسالم است.

33

نگرش فراملّی به رسالت و اهداا انقالب از منمر و دیدگاه اموام خمینوی (ره)،
از ی ارا بهننوان یکی از مامترین اندیشوههوای هودایتگر ،تحوولزا و سوعادت
آفرین برای حق جویان و آزادی خواهان نالم و از ارفی به ننووان یو

اندیشوه و

سیاست فرامرزی مقوم اهداا و مناف جماووری اسوالمی ایوران مطورح بووده کوه
ترسیم ابعاد آن به صورت صحیح ضمن ادای تکلیف میتواند فرصتهایی را بورای
متولیان انقالب اسالمی در نرصههای بینالمللی فراهم نماید.
در اندیشه امام خمینی (ره) ،با توسعه حوزه مسئولیتهای نمام اسالمی ،هودا
از تأسیس زنین نمامی در سه سطح ملّوی ،منطقوهای (اسوالمی) و جاوانی تعریوف
میشود .لذا رویکرد جام ایشان به نمام سیاسی اسالم در دوران ندم حسوور اموام
معصوم ،از نوع برونگرا و جاانگرایانه است؛ یعنی ایشان تالش در جاوت توسوعه
نفوذ اسالم در دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسالمی در ورای مرزهای ملّی میدانود.
در منمر امام ،راه موفقیت زنین رویکرد جاانگرایانه اسالمی ،مبتنی بر اندیشههوای
فراملّی است که به تحقق ی
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حکومت اسالمی کارآمد انجامیده است.
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