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چكیده
بدون شک اندیشه های امام خمینی (ره) یکی از مهمم تمریم منمانی ن مری سیاسمت خماریی و دفما ی یمهم ری
اسالمی ایران به حساب می آید .ایم مساله از یکس متاثر از یایگاه منحصر بمه فمرد حتمرم اممام (ره) بمه نم ان
بنیانگذار انقالب اسالمی و از س ی دیگر تاثیرگذاری ایم اندیشه ها در قمان ن اساسمی یمهم ری اسمالمی ایمران و
مل سیاسی کارگزاران سیاسی و دفا ی آن می باشد .برایم اساس ،ایم مقاله با درک اهمیت شناخت منانی اندیشه
ای دیدگاه امام خمینی (ره) در ح زه سیاست خاریی و دفا ی یمه ری اسالمی ایران تمالش کمرده اسمت بمه ایمم
س ال پاسخ دهد که مهم تریم ناصر م ثر در سیاست خاریی و دفا ی یمهم ری اسمالمی ایمران در اندیشمه اممام
خمینی (ره) کدامند؟ یافته های ایم پژوهش که با روشی ت صیفی -تحلیلی انجمام شمده اسمت نشمان ممی دهدکمه
ناصر گفتمانی مانند پی ند دیم و دولت ،اصل د م ،قا ده نفی سنیل ،اصل ت لی و تنری ،تفکیک دار االسمالم از
دار الکفر ،حفظ مصلحت دولت اسالمی و تالیف قل ب در مفصل بندی ای که براساس اندیشه های امام خمینی (ره)
در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ،اص ل ،اهداف و منافع ملی ایران در ح زه سیاست خماریی و دفما ی  -ماننمد حفمظ
ن ام ،نه شرقی و نه غربی ،آرمانگرایی فعاالنه ،صدور انقالب و امت سازی ،دیپلماسی یهماد ،اسمتراتژی بازدارنمدگی
مردمی و - ...را شکل داده اند.
کلیدواژگان :امام خمینی (ره) ،یمه ری اسالمی ایران ،سیاست خاریی ،سیاست دفا ی.

سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهjavdani2020@gmail.com :
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مقدمه
سیاست خارجي و دفاعي جمهوری اسالمي ایران در اندیشه های اماا خمییاي
(ره)را باید در چارچوب گفتمان اسالمي مورد بررسي و تجزیه و تحلیا قارار داد.
این مساله بدین دلی است که اما خمییي (ره) به عیوان بییانگااار نااا جمهاوری
اسالمي ایران و فقیهي سیاستمدار ،دیدگاههای سیاسي خویش را با استیاد به اصاو
و قواعد فقهي و مباني ناری سیاسات یاد دولات اساالمي (باا محوریات اساال
سیاسي به عیوان دا مرکزی انقالب اسالمي) ارائاه کاردهاناد .بیاابراین چاارچوب
ناری اندیشههای اما (ره) باه عیاوان ایادئولو ی سیاساي انقاالب اساالمي کاه از
آموزهها و ارزشهای اصی سیاسي اسالمي ریشه گرفتهاند عمال بییادهاای نااری و
عملي سیاست های ید دولت اسالمي و عیاصر و مفصا بیادی گفتماان سیاسات
خارجي و دفاعي جمهوری اسالمي ایران را تشكی ميدهیاد .لااا ماهیات گفتماان
انقالب اسالمي به عیوان انقالبي غایتگرا ،آرمانگرا ،اسال گرا و عالمگیر که ریشه
در سیت اسال داشته و از سوی رهبری فرهمید و بينایر در جهان اساال هادایت
مي شد پدید آمده و انقالب اسالمي به مثابه ید گفتمان ،مهمترین عاما تثيیرگااار
در الگوهای رفتاری ناا جمهوری اسالمي ایران محسوب مايشاود .ایان گفتماان
انقالبي ،با باازترری

بییاادین دو حاوزه سیاسات داخلاي و خاارجي متاثير از دا

مرکزی اسال سیاسي و ارائه مریارهای متفاوتي از «خود» و «دگر» در عرصه ملاي و
فراملي ،ناا مریایي گفتاری و کرداری و افق دید نام گفتماني سیاست خاارجي و
دفاعي ایران را شك داده است .از این رو ،عیاصر گفتمان انقالب اسالمي بارخال
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

اصو رایج دیپلماسي ،سیاست خارجي و سیاست دفاعي ،پایهگاار بییانهای ناری
و عملي نوییي شده که با اهتما به حاکمیت آرمانها و ارزشهاای مااهبي ،زمییاه
احیاء و نهادییه شدن جیبههای آزادی خواهانه ،انقالبي و اساتقال للباناه مباارزا
مل اسالمي و کلیه جیابشهاای آزادیاب ش را پدیاد آورده اسات .در ایان میاان،
اندیشههای اما خمییي (ره) به عیاوان ایادئولوو و مرماار انقاالب اساالمي عماال
عیاصر و مفص بیدی گفتمان سیاست خارجي و دفااعي نااا جمهاوری اساالمي
ایران را شك داده است .این اندیشهها برپایاه ش صایت سیاساي  -مااهبي اماا ،
مبتیي بر بییادهای ناری سیاست خارجي دولت اسالمي و اصولي مانید اص دعو
یا جهاد ،قاعده نفي سبی  ،تاولي و تباری ،تاثلی
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قلاوب ،حفاح مصالحت دولات

اسالمي ،تفكید داراالسال از دارالكفر و پیوند دین و سیاست بوجود آمده است .از

سوی دیگر بازتاب اندیشههای اماا (ره) در جهاتگیاریهاا و عملكارد سیاسات
خارجي ناا جمهوری اسالمي در اصو گفتماني آن مانید نه شارقي و ناه غرباي،
صدور انقالب ،استكبارستیزی ،نفي سلطهگری و سلطهپایری ،دفاع از کیان اسال و
مسلمین و تثکید بر ضرور

حفح وحد

و انسجا اساالمي تجلاي یافتاه اسات.

عالوه بر اصو دفاعي مانید دیپلماسي جهاد ،فرهیا

شاهاد

بازدارندگي مردمي نیز تحت تايیر اندیشه های دفاعي حضر

للباي و اساترات ی
اما (ره) در سیاست

دفاعي جمهوری اسالمي ایران شك گرفته و نهادییه شده است .در ادامه ،در ابتدا با
استفاده از ناریه گفتمان به اصو سیاست خاارجي و دفااعي در گفتماان اساالمي
اشاره مي شود و سپس در این چارچوب بر اساس اندیشاه هاای اماا (ره) ،مبااني
سیاست خارجي و دفاعي جمهوری اسالمي ایران تبیین شود.
مباني نظري :نظریه گفتمان
ناریه گفتمان هر چید ریشههای قوی در سیتها و دیدگاههاای نااری گاشاته
دارد اما رویكردی نسبتاً نو در تحلیا سیاساي اسات .ایان ناریاه از رویكردهاای
نویسیدگان مارکسیست مانید آنتونیوگرامشي و لوئي آلتوسر استفاده کرده و ایدهها و
مفروضا

خود را از ناریه پردازان فرامدرنیست مانیاد میشا فوکاو و ا دریادا

اقتباس مينماید (هوار  )8731:222،در این میان ،از نار فوکو ،گفتمان به صاور
شبكههای مریایي یا ناامي از اشیاء است که رفتار آدمي را شك ميدهد و انسانهاا
به واسطه آن ،هویت و اجتماع خود را ترریا
جهان را فهم و در

کارده و از لریاق آن قاادر هساتید

کیید .بیابراین اشیاء و کیشها تیها به عیوان جزئي از ید ناا

مراني گسترده (گفتمان) قاب در

و فهام مايباشاید .در واقا ،،مریاایا اجتمااعي

گفتارها ،کیشها و نهادها همگي در ارتباط با بستر و زمییة کليای که ب شاي از آن
هستید ،در ميشود .لاا موضوعا

و مفاهیم برای مریاادار باودن بایاد ب شاي از

تأملی بر منانی
سیاست خاریی
و دفا ی ...
( 33تا )414

ید چارچوب گفتمان گسترده باشید)Focault, 1988( .
این مفهو پردازی از گفتمان به مریای رابطهای بودن هویت گفتمان است یریاي
گفتمان ،هویت خود را از لریق رابطهای که بین عیاصار م تلا

برقارار مايکیاد،

کسب مي کید؛ چیانچه ید بازی فوتبا تا زماني فوتبا است که در درون ید ناا
قوانین رسو اجتماعي (یریي ناا قوانییي که باه موجاب آن فوتباا باه یاد ابا ه
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فیزیكي صر

محدود نميشود) قرار گرفته باشد .بیابراین در میطق گفتمااني ،یاد

شيء مستق از ناا روابط اجتماعي ،هستي دارد اما این شيء در بستر ید ترکیاب
گفتماني خاص به تصویر مش ص داللت ميکید یا به ید اب ه زیباشایاختي تبادی
مي شود چیانچه ید قطره الماس چه در بازار ،چه در اعماق دریا ،ید اب ه فیزیكاي
است اما زماني آن الماس ،ید هستي با مفهو محسوب ميشود کاه در درون یاد
ناا خاص از روابط اجتماعي قرار گرفته باشد( .تاجید )86 :8717،مثا دیگار در
است که بسته به زمییه اجتماعيای کاه در آن قارار گرفتاه

این زمییه ید تكه سی

مي تواند به عیوان ید آجر برای ساختن ید خانه ،یاد جسام پرتااب شاونده در
جی  ،ید موضوع بسیار با ارزش یا ید مكشاو

باساتان شیاساي تصاور شاود.

(هوار  )8731:228،تما مراني و هویتهای متفاوتي که این قطره مادی باه خاود
گرفته بستگي به ناوع خااص گفتماان و شارایطي دارد کاه باه آن مریاا یاا هساتي
ميب شد .براساس این دالی  ،این گفتمان است که وضریت ذهیي ساو ه اجتمااعي
را شك ميدهد (نه برعكس) بیابراین اشیاء برای اییكه قابا فهام باشاید بایاد باه
عیوان جزئي از ید چارچوب گستردهتر مراني وجود داشته باشید.
از سوی دیگر در ناریه گفتمان ارنستو الکالو وشیتا موفه ،هماه چیاز مااهیتي
گفتماني دارد و یا نوعي سازه گفتماني است و در رابطه با دیگر اشیاء مریا مايیاباد.
لاا گفتمان هم سازنده و هم بر سااخته اسات و در تولیاد و بازتولیاد سااختارهای
اجتماعي دخی و میركسکییده آن است .در واق ،گفتمانها در خأل تولید نميشوند
و در فضایي ازباورها و مراني ناا مید و در بستر و درون جامره به وجود مايآییاد.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
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( )Philips, 2002در این میان ،دو فضای اساسي و متفاو
آن رشد ميکیید ،فرهیا
ایدئولو ی یا فرهی

کاه گفتماانهاا در درون

و ایادئولو ی اسات .باا ایان وجاود ،گفتماانهاا هماان

به مریای سیتي یریاي مجموعاهای از ایادههاا کاه توساط آن

کیشگران اجتماعي به توضیح و توجیه کیش سازمان یافته اجتماعي خود ميپردازند
نیست .در این زمییه فوکو ،گفتمان را عا تر از ایدئولو ی سیاسي ميداند به گونهای
که ممكن است سازوکارهای آن مرزهاای چیاد ایادئولو ی را در ناوردد( .دهقااني
فیروز آبادی )22-28 :8711،براین اساس ،کلیه مراني ،کایش هاا و رفتارهاای یاد
ناا سیاسي نیز همگي در ارتباط با زمییه کليای که جزئي از آن هساتید (گفتماان)
در ميشود .در واق ،هر مریا در ارتباط با رفتار کلي که در حا وقوع است و هار
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رفتار در ارتباط با ید گفتمان خاص فهمیده ميشود .بیابراین در صورتي مايتاوان

یااد فراییااد را در کاارده و توضاایح داد کااه رفتااار و گفتماااني کااه در درون آن،
فراییدهای ماکور اتفاق مي افتد را در کییم چیانچه به عیاوان مثاا کشایدن یاد
خط بر روی ید برگه کاغا و قرار دادن آن در یاد صایدوق (عما ريی دادن در
ید انت ابا ) ،تیها درون ناامي متشك از قواعد ،رویهها و نهادهایي کاه ماا آن را
دموکراسي مينامیم مریا ميیابد .لاا اهمیت ريی دادن در ارتباط با دیگار رفتارهاا و
موضوعاتي که جزئي از آن است قاب در است( .هوار )8731:222،
انقالب اسالمي به مثابه یک گفتمان

گفتمان انقالب اسالمي را باید باه عیاوان اعتاراج اجتمااعي و سیاساي علیاه
گفتمان مسلط شوونیسم ایراني و شبه مدرنیسم غربي تلقي کرد کاه از اصاطكا و
دیالكتید میان گفتمان مسلط شباهت با غرب و پاد گفتمانهای تفاو

با غارب باه

وجود آمد زیرا که از ید سو در دوره پهلوی ،اساال و هویات اساالمي باه مثاباه
پدیده های تحمیلي به ایرانیان تلقي شده که هدفي جز آلوده کردن اصالت و هویات
آن را نداشته است و از سوی دیگر گفتماان قادر

شفا

عیوان ید گفتمان ه مونید از باال و توسط قدر

در ایان دوره ا کاه باه

سیاسي باز تولید و درون جامره

میتشر ميشد ا گفتمان شباهت با غرب بوده که در درون آن ،ید ارتبااط و مبادلاه
میان فرهی

ایراني و فرهی

غربي از قدیم بازنمایي ميشد .بیابراین برجسته کردن

شباهتها ا از لریق برجسته کردن اخا تمدن ایراني توساط تمادن غرباي و اخاا
تمدن غربي توسط تمدن ایراني و ترکیب آنها ا وی گي اصلي گفتمان پهلوی باود.
در این گفتمان ،دا های «مدرنیزاسیون»« ،تجددگرایي» و «تمدن بزرو» نیاز ب شاي
از نام گفتماني بود که راه رسیدن به تمادن غرباي و همتاراز شادن باا کشاورهای

تأملی بر منانی

صیرتي را در مدرنیزاسیون و تجددگرایي دنبا ميکرد.

سیاست خاریی

در کیار گفتمان مسلط و ه مونید پهلوی ،گفتمانهاای اجتمااعي دیگاری نیاز
شك گرفتید که بر تفاو

و دفا ی ...
( 33تا )414

با غرب تثکید کردند .این پاد گفتمانها بر ذاتي اصای و

متمایز از غرب و بر بازنمایي افتراقي مبتیاي بودناد .در ایان میاان ،پادگفتماانهاای
تفاو

با غرب با دا هاای متفااوتي مانیاد دا «غارب زدگاي» ،دا «اساال » ،دا

«خویشتن اصی » و دا «حاشیه» ،گفتمانهای غرب زدگي ،اسال گرایاي ،بازگشات
به خویشتن و حاشیهگرایي چپ را به وجود آورده بودناد( .ادیاب زاده-8713:71 ،
 )02در این شرایط ،اصطال و دیالكتید گفتماني در ایران ،به سیتز گفتمان انقالب
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اسالمي میجر شد که از ید سو جیبشاي در مقابا «دیگار» ایادئولو ید خوانادن
اسال در دورة پهلوی و تالش برای احیاء و بازسازی هویت اسالمي بود و از سوی
دیگر بر گفتمان تفاو

با غرب متكي بود .بیاابراین باا پیاروزی انقاالب اساالمي،

گفتمان هویتي جدیدی در ایران مسلط گردید که با ایدئولو ید کردن بافت هاویتي
اسالمي ایرانیان و تثکید بر تفاو
آورد که اهدا

با «دیگران» ،جیبش اجتماعي جدیدی را به وجود

و میاف ،ملي خود را براساس هویت ایدئولو ید اسالمي و گفتماان

در حا گاار انقالبي که سر مقصد نهایي آن پیروزی حاق بار بالا باود ترریا
ميکرد .در این گفتمان هویتي جدید ،ناا جمهوری اسالمي ایران مقدمه و زمییهای
برای تحقق اهدا

کالن سیاسي و ایدئولو ید تلقي ميشد بیابراین اساال و نااا

جمهوری اسالمي نیز به عیوان جیبش (و نه دولات ا ملتاي) بارای تحقاق اهادا
اسالمي تریین گردید زیرا که گفتمان انقالب اسالمي با دا مرکزی اسال سیاسي ،با
تفكید داراالسال و دارالكفر و چشم اناداز نهاایي تحقاق امات واحاده اساالمي،
جمهوری اسالمي را به جیبشي اجتماعي و در حا گاار تبدی کرد.
براین اساس ،کلیه مراني ،کیشها و رفتارهاای نااا جمهاوری اساالمي ایاران
مبتیي بر نقش گفتمان هویتي انقالب اسالمي در ساخت و بازتولید اهادا
ملي ،در شرایط م تل

و میااف،

قاب تبیین است .با این وجود ،باید توجه داشت که گفتمان

انقالب اسالمي نیز مانید سایر گفتمانها ،از لحاا تااری ي ،حادويي و اقتضاائي و
دارای ساختي سیاسي است که در آن رابطه دا و مادلو يابات نباوده و دا هاای
گفتمان به هیگا کاربرد آن مریایشان را بدسات ماي آورناد .لااا ایان گفتماان نیاز
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

محصولي تاری ي بوده و همواره نوعي رابطه متقاب تثيیرگااری و تثيیرپایری میاان
آن و بستر اجتمااعي وجاود دارد .ایان مسااله سابب میازعاا

گفتماااني در گفتمااان انقااالب اسااالمي و رفتااار ناااا جمهااوری اسااالمي ایااران و
چرخش های گفتماني و ساخت خرده گفتمانها و تحاو «در» و «از» گفتماان ماي
شود اما در این میان ،برضي از عیاصار گفتماان در مقایساه باا عیاصار دیگار آن از
استمرار و يبا

بیشتری برخوردار باوده و باه ساادگي دسات وش ت ییار و تحاو

نميشوند .بیابراین نوعي يبا

در عیاصر گفتمااني و باه تبا ،آن در کایش و رفتاار

سیاسي انقالب اسالمي وجود دارد.
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مریاایي و سایالیت

اصول سیاست خارجي و دفاعي در گفتمان اسالمي

بررسي سیاست خارجي و دفاعي جمهوری اسالمي ایران در اندیشه اما خمییي
(ره) با استفاده از رهیافت گفتمان ،مستلز شیاسایي ساختار دروني گفتمان انقاالب
اسالمي ،عیاصر و وقته های سازنده آن و چگونگي همیشاییي دالهاا و نشاانههاا در
مفص بیدی این گفتمان است .با توجه به اییكه در تحلی گفتماني الکاالو و موفاه
میاور از "وقته" دا های گفتماني است که حو دا مرکزی قرار دارد و "عیاصر"
وقته هایي هستید که پیش از مفص بیدى شدن در گفتمان در حوزه گفتماانگونگ
قرار دارند ،براین اساس ،در این مقاله نیاز تاالش شاده اسات تاا در ابتادا عیاصار
گفتمان سیاست خارجي و دفاعي در گفتمان اسالمي برشمرده شده و سپس مفصا
بیدی وقته هایي که در این گفتمان مطرح هستید ذکر گردد زیارا کاه تیهاا باا در
دالها ،عیاصر ،وقته ها و نشانههای این گفتمان و چگونگي مفص بیدی آنان ،امكاان
فهم کلیت گفتمان بوجود مي آید .مهمترین این عیاصر گفتماني را مي توان به شرح
ذی برشمرد:
 .1پيوند دين و دولت :اولین و مهمترین اص اساساي سیاسات خاارجي یاد
دولت اسالمي ،پیوند دیانت و سیاست و عیییت و این هماني این دو حوزه اسات و
از این رو دا مرکزی گفتمان انقالب اساالمي باا محوریات اساال سیاساي شاك
گرفته است .براین اساس ،دین نه به عیوان اماری صارفاً فاردی و خصوصاي بلكاه
به عیوان ناامي متكام و مترقي ،دربردارنده نگرش جامري نسبت به مسائ سیاسي،
اجتماعي و اقتصادی است که مي تواند عالوه بر تقیین قوانین الهي ،نسبت به تیفیاا
و اجرای حدود و احكا اسالمي در جامره نیز اقادا کیاد .درواقا ،،ایان تلقاي از
اسال به عیوان دین حداکثری مرتقد به ارتباط ويیق بین دیان و دولات از دو میاار

تأملی بر منانی
سیاست خاریی

برون حكومتي و درون حكومتي است .بیابراین سیاست خارجي ید دولت اسالمي

و دفا ی ...

نیز کامالً برمبیای برنامهای اسالمي تیایم و تدوین شده و به اجرا درميآید .از سوی

( 33تا )414

دیگر پیوند دین و دولت در قالب ناریاه حكومات والیاي و حاکمیات ولاي فقیاه
جام،الشرایط در جامره اسالمي از اهمیت بیشتری برخوردار شده و باا لارح لازو
مداخله روحانیت در سیاست و حكومت ،بر ضرور

اعما ید سیاسات اساالمي

در راستای اصالح و تربیت انسانها و ترالي کماال

آنهاا و صایانت از ارزشهاای

مكتبي و اخالقي جامره اسالمي تثکید ميشود( .دهشیری)222 -810 :8731،
 .2اصل دعوت :اص دعو

یكي از مهم ترین اصو اساسي اسالمي است کاه
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ماهیت روابط خارجي را از دیدگاه اسال تبیین ميکید .این اصا باهدلیا رساالت
جهاني دین اسال  ،به عیوان آخرین دین الهاي ،در قباا ساراد
ضرور

کلیاه انساانهاا و

تبلیغ آن براساس چشمانداز نهایي پیروزی حق بار بالا  ،ناوعي تكلیا

سیاسي و دییي برای دولت اساالمي محساوب مايشاود( .قزوییاي )66 ،8731 ،از
سوی دیگر اص دعو

با دو نگرش تبیییي و ترویجي ،ماهیت و چگونگي دعاو

و همچیین صدور انقالب را نیز مش ص ماي کیاد( .مشایرزاده )22 :8710،نگارش
ترویجي ،اص دعو

را بهمریای ترویج عقاید و گسترش اندیشههای ناب اساالمي

به سایر کشورها با توسره دایره قلمرو اسال ميداند و رویكرد تبیییي تیها دعو
تبیین عقیده و نه ترویج آن ترری

را

ميکیاد .باا توجاه باه اصا دعاو  ،سیاسات

خارجي دولت اسالمي به دنبا ترسیم جامره مطلوب و ارائه الگویي جهت نیا باه
آن است .عالوه بر این ،در اص دعو

با تثکیاد بار ماهیات صالح محاور رواباط

خارجي اسال  ،عدالت اجتماعي و رف ،ظلم در جوام ،بشری نیز از اهمیت بسیاری
برخوردار است زیرا که صلح تیها در پرتاو عادالت اساتقرار مايیاباد .ایان مساهله
همچیین سبب مي شود که عادالت جاویي و تثکیاد بار حمایات از مستضارفین یاا
جیبشهای عدالت گرا به یكي از اصو اساساي سیاسات خاارجي دولات اساالمي
تبدی شود.
 .3قاعده نفي سبيل :بر مبیای آیاه «لن جيعلن جيا...جيللكنفرين جيلل جياملنمنني جيبنل ا» هرگوناه
سلطه غیرمسلمان بر مسلمین غیرقاب پایرش اسات .ایان قاعاده کاه باا تفسایری
ایجابي به مریای نفي سلطه و مبارزه با ناا سلطه اسات( ،ساجادی)06-13 :8717،
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

اص تجدیدنار للبانه ای محسوب شاده کاه سااختارها و هیجارهاای باینالمللاي
کیوني را لرد ميکید .بر این اساس ،ماهیت ترامال

یاد دولات اساالمي و ساایر

کشورها از لریق محدود کردن و سد هرگونه نفوذ سلطه کفار بار جواما ،اساالمي
شك ميگیرد.
 .4اصل تولي و تبري :دوستي دوستان خدا و دشمیي دشمیان او کاه در فاروع
اسال مورد تثکید قرار گرفته است ،ناوع ،اولویات و چگاونگي برقاراری و تاداو
روابط دولت اسالمي با سایر کشورها را مش ص ميکیاد .بار ایان اسااس ،دولات
اسالمي باید اولویت ترامال

خارجي خود را برمبیاای همكااری باا جهاان اساال

تیایم کرده و روابط خود با سایر کشاورها را نیاز بارمبیاای تفكیاد داراالساال و
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دارالكفر تریین کید .از سوی دیگر تولي و تبری ناا ائاتال

و اتحاادساازی یاد

دولت اسالمي را نیز تیایم کرده و اولویت روابط خارجي دولت اسالمي را برمبیای
همكاری باا کشاورهای جهاان اساال و ساپس همساایگان میطقاهای و درنهایات
دولتهای فرامیطقهایا دارالكفر تدوین مايکیاد( .موساوی زاده و جااوداني مقاد ،
)282 :8713
 .5تفكيك داراالسالم از دارالكفرر :در جهاانبییاي اساالمي مریاار شایاختي و
ارزشگااری براساس مرزهای ملي صور

نميگیرد ،بلكه از میار ایمان به اساال ،

دو قلمرو داراالسال و دارالكفر از یكدیگر مجزا ميشوند .بر این اساس داراالساال
به عیوان هسته اولیه تشكی امت واحده اسالمي از دارالكفار ،دارالحارب ،دارالاماه،
دارالهدنه ،داراالستهمان ،دارالحیاد ،دارالهجره و داراالستضرا
به عبار

دیگر تابریت در فرهی

تمیاز داده مايشاود.

اسالمي ناه تابریات ملاي بلكاه تاابریتي مااهبي

قلمداد شده و نوع رفتار آن با دنیای خاار نیاز براسااس تراما باا داراالساال و
دارالكفر متفاو

ميشود .همچیین براین اساس یكاي از اهادا

ید دولت اسالمي تالش برای ایجاد وحد

سیاسات خاارجي

و انسجا داراالسال است.

 .6حفظ مصلحت دولت اسالمي :براساس اصو اساسي اساالمي ،حفاح یاد
ناا اسالمي از اوجب واجبا

است .این مسهله در کیاار ضاروریا

واقا،گرایاناه

تحمیلي ناا بین المل بر ید دولت اسالمي ،اص حفح مصلحت دولت اسالمي را
بهوجود ميآورد).مشیرزاده )27:8710،برمبیاای ایان اصا  ،مصالحت یاد دولات
اسالمي اقتضا ميکید تا در شارایطي سیاسات خاارجي دولات اساالمي درگااار از
چالش آرمانگرایاي ا واقا،گرایاي ،براسااس ضارور

بقاای آن دولات ،مااهیتي

واق،گرایانه پیدا کرده و به سازگاری با هیجارها و اصو ناا بینالمل میجر شود.
 .7تأليف قلوب :اص تثلی

قلوب یكاي دیگار از اصاو اساالمي اسات کاه

تأملی بر منانی
سیاست خاریی

اگرچه در ظاهر بهعیوان ابزار سیاست خارجي از اهمیت کمي برخوردار اسات ،اماا

و دفا ی ...

در عم  ،به دلی دو مریای فقهي و سیاسي آن جایگاه مهمي در رفتار خارجي دولت

( 33تا )414

اسااالمي دارد .در مریااای فقهااي ،تااثلی

قلااوب بااهمریااای حمایاات از مساالمین

ضری االراده و کافران غیرمت اصم در راساتای همكااری آناان باا دولات اساالمي
است .از نار سیاسي نیز تثلی

قلوب بر حمایت از برخي دولتها برای جلاوگیری

از اتحاد آنان با سایر دولات هاای م اال

نااا اساالمي و ضارور

پشاتیباني از

نهضت های آزادیب ش تثکید دارد( .ن ري )221 :8736،بر این اساس اصا تاثلی
قلوب با رویكردی ایدئولو ید و واق،گرا ،اولویات رواباط باا برخاي دولاتهاای
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انقالبي ،ضدسلطه و جیبشهای آزادیب ش را در اهدا

ملي دولت اساالمي تریاین

ميکید.
مباني سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران در اندیشه هاي امام خمیني (ره)

سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران مانید سایر کشورها در ناا بین الملا
ب ر اصو يابت و پایداری استوار است که در عرصه بین المللاي ،راهیماای رفتاار و
کیش سیاست خارجي قرار ميگیرند .ایان اصاو کاه براسااس رهیافات گفتماان،
بازتاب مفص بیدی وقته های گفتمااني و نمادهاا و نشاانه هاای گفتماان انقاالب
اسالمي هستید ،میاف ،،ارزشهای ملي و اهدا

کشور را تریین کرده و جهت گیاری

کلي سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران را شك مي دهید .در این میان ،یكاي
از مهم ترین ابراد انقالب اساالمي ایاران باه رهباری حضار

اماا خمییاي (ره)،

رویكرد خاص آن نسبت به مسائ جهاني و به وی ه سیاسات خاارجي اسات .ایان
مساله با توجه به عیاصر ،وقته ها و مفص بیدی گفتماان سیاسات خاارجي ایاران،
اصو و قواعد جدیدی را در ساختار قدر

محور ناا بین المل تبیاین کارده کاه

ماهیت سیاست خارجيا آرمانگرایا واقا ،بییاناة ایاران را از ساایر کشاورها متماایز
ساخته است .مهم ترین این اصو گفتمان سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایاران
از دیدگاه اما خمییي (ره) را مي توان به شرح زیر برشمرد:
 .1حفظ نظام :مسهله امییت و حفح تمامیت ارضي کشاور در صادر اهادا

و

اصو سیاست خارجي همه دولتها قرار دارد .بر این اساس یكي از مباني اندیشاه
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

سیاسي حضر

اما (ره) ،تثکید بر ضرور

حفح ناا اسات کاه ایان موضاوع از

میار سیاست خارجي ،همان تثکید بر استقال و رهایي از وابستگي به بیگانگان نیاز
ميباشد زیرا که با حفح استقال  ،تمامیت ارضاي و حاکمیات ملاي یاد کشاور از
آسیبهای احتمالي مصون ميماند .در این زمییه اماا (ره) ،حفاح ایاران باهعیاوان
«ا القرایا» جهان اسال را از اوجب واجبا

ميدانستید و ميفرمودند که «اگار ایان

جمهوری اسالمي از بین برود ،اسال آنچیان میزوی خواهد شد که تا اباد ،مگار در
زمان حضور حضر  ،نتواند سرش را بلید کید»( .اما خمییي )86،871 :8731 ،از
نار ایشان درصور

حفح ناا  ،فرصت الز برای ادای واجباا

ناب به جهان فراهم خواهد بود ،اما درصور
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و مررفاي اساال

فقدان نااا  ،باهلاور لبیراي زمییاه

نابودی کام یا استحاله قطري مكتب اسال فراهم ميشود .این ضرور

اساساي در

اندیشه اما در عملكرد ایشان در شرایط خاصا سیاست خارجي جمهوری اساالمي
و بهوی ه در پایرش قطریامه  011در جی

ایران و عراق کامالً آشكار است .عاالوه

بر این ،تثکید اما بر مسهله راه قدس از کربال ميگارد و دستور بازگشت نیروهاای
سپاه پاسداران از لبیان در سا  8768نیز اولویت حفح ایران بهعیوان ا القری جهان
اسال را در اندیشه اما خمییي (ره) نشان ميدهد( .دهشیری)8712،
 .2نه شرقي ،نه غربي :این اص که یكي از شرارهای مرد در بحبوحه انقاالب
بود ،برگرفته از اندیشههای اماا خمییاي (ره) در نفاي سالطه جاویي دو ابرقادر
آمریكا و شوروی در فضای جی

سرد بود .درواق ،اما خمییي (ره) با لرح ناریاه

نه شرقي و نه غربي وایدئولو ی پویا و مبتیي بر اصو ارزشي ،بافت سیاسي جهاان
را از تقاب ایدئولو ید کمونیسم ا کاپیتالیسم به تقاب ماادیگری ا مریویاتگرایاي
ت ییر داد و با کاهش حیثیت سیاساي ابارقادر هاا عماالً جایگااه جهاان ساو و
کشورهای عد ترهد را در ناا دوقطبي ارتقا ب شید .عالوه بر این ،اماا باا لارح
این ایده به مقابله با سلطهجویي و ه مونيللبي قدر های بزرو و ناریه اربااب ا
مشتری پرداخت و تحو و دگرگوني عایمي در کارکرد ناا باینالملا باهوجاود
آورد .بر این اساس اما با لرح ناریه نه شرقي و نه غرباي بار ضارور

اساتقال

سیاست خارجي ایران و عد ترهد به قدر های بزرو تثکید کردند .این نگاه اماا
به سلطهجویي ابرقدر ها میحصر به آمریكا نبود و ایشان از بادو پیاروزی انقاالب
اسالمي ،سلطهجویي کلیه قدر های بزرو را مطرود ميدانستید و باا لارح جملاه
مررو

«آمریكا از انگلیس بدتر ،انگلیس از آمریكا بدتر ،شاوروی از هار دو بادتر،

همه از هم بادتر ،هماه از هام پلیادتر»عماق ایان اندیشاه را تبیاین کردناد( .اماا
خمییي )122 ،8 :8731،همچیین در سا های او انقالب ،زماني که برای اولین بار
رئیس جمهور محتر وقت ایران قصد داشتید در اجالس سران عاد ترهاد شارکت
کیید حضر

اما با اشاره کوچكي به پیشنویس نطق ایشان بر ابراد نه شرقي و ناه
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غربي سیاست خارجي ایران تثکید نمودند .در این نطق که باا توجاه باه فضاای آن
روز جهان و ارتباط نزدیكي که اکثر کشورهای غیرمترهد با شوروی ساابق داشاتید،
حمله به شوروی و کمونیسم کمتر از حمله به غارب و آمریكاا مطارح شاده باود،
حضر

اما با لرح این نكته در حاشیه آن که «ید حمله محكم هم باه کمونیسام

شود» عمالً خط مشي نه شرقي و نه غربي را تثکید کردند( .پا آیین )8716،عاالوه
بر این اما (ره) بارها با تثکید بر اییكه «ما با هار کشاوری کاه ب واهاد ظلام کیاد
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م الفیم ،حا این کشور چه در غرب باشد و چه در شرق» ،رویكرد نه شرقي و ناه
غربي را به مسهولین گوشزد ميکردند( .اما خمییي )210 ،0 :8731،ایشان با لرح
رهیمودهایي مانید «باید میزوی باشیم تا مستق شویم» نیز باا نفاي قطا ،ارتبااط باا
تما کشورها ،بر ضرور

عد اتكا به قدر های جهاني و تالش برای دستیابي باه

استقال حقیقتي تثکید ميکردند« .ملت ایران بدون اتكا به غرب و شرق ميخواهاد
روی پای خود بایستد و بر سرمایههای ماهبي و ملاي خاود اساتوار باشاد»( .اماا
خمییي:8731،

)271 ،0

 .3آرمانگرايري عااالنره :رویكارد کلاي حضار
بین المل  ،رویكردی فرا و مقتدرانه بود .ایشان برخال

اماا (ره) نسابت باه نااا
بیشتر رهباران کشاورهای

جهان سو و جهان اسال  ،برای اعتالی آرمانها و ارزشهای اسالمي ،در رویارویي
با مسائ بینالمللي و جهاني ،به جای مقهور شدن در مقابا قادر هاای بازرو و
متكبر و ارائه تصویری میفرالنه و ضری

از خود ،رویكاردی تهااجمي و مقتدراناه

داشتید .این رویكرد از یكسو موجب نگراني و ترس قدر های اساتكباری مسالط
بر ناا باین الملا شاده و از ساوی دیگار ناور امیاد را در د مستضارفان جهاان
مي تاباند( .جهانبین )71 :8711این نگرش و رفتاار اماا در سیاسات خاارجي ،در
موض،گیری های ایشان در قبا مبارزه باا نااا سالطه جهااني و باهویا ه آمریكاا،
حمایت از مستضرفین و جیبشهای آزادیب ش و بهوی ه در مسهله مبارزه با اسرائی
و حمایت از مرد فلسطین ،صراحت در اعال ماهیت اسال آمریكایي در برخاي از
این کشورهای اسالمي و محكو کردن سران برخي از ایان کشاورهای اساالمي در
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

همراهي با لرحهای استكباری ،اعال حكم اعدا سلمان رشدی و ...کاامالً آشاكار
است .این رویكرد انقالبي سیاست خاارجي جمهاوری اساالمي ایاران کاه پاس از
ایشان نیز تحت رهبری مقا مرام رهبری تداو یافته است سابب افازایش قادر
نر افزاری ایران در میطقه و در جهان و گساترش صادور آرماانهاای اساال نااب
محمدی شده است .از سوی دیگر با برخورد مكتبي با جهان عمالً دشمیان انقاالب
در موض ،انفرا قرار گرفتهاند.
 .4صدور انقالب و امتسازي :با پیروزی انقاالب اساالمي و تشاكی دولات
جمهوری اسالمي ایران ،موضوع ضرور

صادور انقاالب باه یكاي از مهامتارین

مسائ جامره اسالمي تبدی شد ،درواق ،هاد
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اصالي سیاسات خاارجي ایاران از

همان آغاز به کارا حكومت جدید ،تبلیغ و گسترش اسال انقالباي باود .ایان هاد

براساس اص دعو  ،در وظیفهای ریشه داشت که قرآن برای مسلمانان در راساتای
تبلیغ پیا الهي در سراسر جهان مرین کرده است .بر این اسااس صادور انقاالب از
موضوعا

مورد توجه اما بود ،چیانچه ایشان در این زمییه تثکیاد داشاتید کاه «ماا

انقالبمان را به تما جهان صادر ميکییم چرا که انقالب ما اسالمي است و تا بانا
الالهاالا ...و محمد رسو ا ...بر تما جهان لیین نیفكید مبارزه هست و تا مباارزه در
هر کجای جهان علیه مستكبرین هست ما هستیم» (اما خمییي:8731،

)811 ،82

از دیدگاه اما  ،صدور انقالب هماان گساترش اساال و صاادر کاردن تجرباههاای
انقالب اسالمي به دیگر کشورها بود .در آن زمان بهدلی تبلی ا
لرح ناریا

استكبار جهااني و

متردد در مورد صدور انقالب در داخ کشور ساه دیادگاه رادیكاا ،

فرصتللبانه و محافاهکارانه در مورد این مسهله وجاود داشات کاه اماا هار ساه
دیدگاه را شدیداً مورد نقد قرار ميدادند.
ال ) دیدگاه رادیكا  :این دیدگاه مرتقد بود کاه میااف ،ملاي باا میااف ،آرمااني
یكسان بوده و هر نوع نرمش در برابر نااا باینالملا مطارود و برانادازی
ناا های م ال

باید در اولویت برنامههای صدور انقالب ایران قرار گیارد.

اما با رد این برداشتِ میفاي از صادور انقاالب تثکیاد مايکردناد کاه «ماا
مي گوییم انقالب باید باه هماه جاا صاادر شاود ،ایان مریاي غلاط را از او
برداشت نكیید که ما مي خاواهیم کشورگشاایي کیایم ،ماا هماه کشاورهای
اسالمي را از خودمان مي دانیم ،همه کشورها باید در جای خود باشید» (اما
خمییي:8731 ،

)218 ،87

ب) دیدگاه فرصت للبانه :لرفداران این دیادگاه میااف ،ملاي را اصا و میااف،
آرماني را فرع ميدانستید و تكیهگاه اصلي را بر بازساازی ملاي قارار داده و
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کوشش برای صدور انقالب را غیرمیطقي و موکو به فاراهم باودن شارایط

سیاست خاریی

بینالمل ميدانست .اما (ره) در پاسخ به این گروه ميفرمودند کاه «دولات
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اسالمي باید تما سري و توان خود را در اداره هرچه بهتر مرد بیماید ،ولي
این بدان مریا نیست که آنها را از اهدا
جهان است ،میصر

عایم انقالب کاه ایجااد حكومات

کیید»( .اما خمییي)28،723 :8731،

) دیدگاه محافاهکارانه :این دیدگاه میاف ،آرماني را فاقد وجاهات باینالمللاي
دانسته و تیها میاف ،ملي را باه رسامیت مايشایاخت .پیاروان ایان دیادگاه
هرگونه فرالیتي را بارای صادور انقاالب ،عملاي نادرسات دانساته و آن را
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موجب برانگی تن حساسیت میفي جامراه جهااني علیاه میااف ،ملاي تلقاي
ميکرد .این مسهله حتي در برخي اظهارنارا

داخلي موجود در ایران مانید

«انقالب کاال نیست که بتوان آن را بهوسیله کوله پشتيهای انقالبيهای ایران
به دنیا صادر کرد»نیز مطرح مايشاد( .جهاانباین )71 :8711 ،اماا (ره) در
پاسخ به این گروه ،بسیار کوبیده و محكم بر ضرور

صدور انقالب تثکیاد

داشتید و مي فرمودند که «ما باید در صدور انقالبمان به جهان کوشش کیایم
و تفكاار اییكااه مااا انقالبمااان را صااادر نماايکیاایم کیااار بگااااریم»( .امااا
خمییي:8731،

)222 ،82

بهلور کلي اما در زمییه صدور انقالب با تثکیاد بار ضارور
اسالمي و رد استفاده از ابزارهای ناامي و اقداما

صادور انقاالب

فیزیكاي ،رویكاردی فرهیگاي و

سیاسي به این مسهله داشتید .از نار اما انقاالب اساالمي از آن جهات کاه مرار
آرمانهای مل محرو و مسلمانان مالو است ،بهلور لبیري ماورد پاایرش آناان
قرار خواهد گرفت ،بهعبار

دیگر از میار ایشان انقاالب باهخاودی خاود صاادر

خواهد شد و ازسوی ملتهای مسالمان و مستضار

جهاان ماورد اساتقبا قارار

خواهد گرفت .زیرا که رمز صدور انقالب اسالمي تطبیق آن با فطر

انساني است.

(فالح ن اد )8711 ،از سوی دیگر اما  ،با صدور مریویت به جهانیان و ارائاه چهاره
واقري اسال بهعیوان دییاي جاام ،و متیاساب باا شارایط روز و دارای ایادئولو ی
سیاسي ،پرو ه امت سازی را در دستور کار خود قرار داده بود کاه باا قابلیات الگاو
شدن جمهوری اسالمي ایران برای کشورهای دیگر و تثکید بر ضرور
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علـمــي
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وحاد

و

انسجا اسالمي و انقالب در مقاب استكبار جهااني ،عماالً ملا جهاان و باهویا ه
مسلمانان از این الگو و اسوه حسیه حمایت کرده و سیره ناا اسالمي را در کشاور
خود نیز پیاده خواهید کرد .بر این اساس ،اما همواره بر ضرور

رویكرد سیاسات

خارجي ملت گرایانه ایران و اهتما به الگو شدن ایران تثکید ميکردند و ميفرمودند
که« :باید مسهولین اهتما ورزیده و این کشور را به عیاوان الگاو باه جهاان مررفاي
کیید» ( پا آیین)8716 ،
 .5تأكيد بر ضرورت يكپارچگي و همبستگي ملل مسلمان و انسجام اسالمي:
ظهور اما خمییي (ره) به عیوان مهم ترین اندیشمید و مصلح جهان اسال در تااریخ
مراصر و بازتاب اندیشه های ایشان در گفتماان انقاالب اساالمي ،نقطاه عطفاي در
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ارتباط با مسهله وحد

جهان اسال محسوب ميشود و از ایان رو ،یكاي دیگار از

اصو بییادین گفتمان انقالب اسالمي که در سیاست خارجي ایاران نماود ویا ه ای
یافته است ،تالش برای وحد

جهان اساال باوده اسات .ایشاان ساا هاا قبا از
کلماه

پیروزی انقالب اسالمي فرمودناد « برناماه ماا برناماه اساال اسات ،وحاد

مسلمین است ،اتحاد ممالد اسالمي است ،برادری با جمی ،فرق مسلمین اسات در
تما نقاط عالم» (اما خمییي )776 ،8 :8731 ،از نار اما تفرقه باین مسالمانان و
مستضرفان و دیگر دولتهای اسالمي عام اصلي گرفتاریهای آنان است .در ایان
باره ایشان ميفرمودند که «اگر مسلمین با هم بودند ،اینلور ذلی نبودند زیردسات
اجانب و عما اجانب ،مسلمین قریب ید میلیارد جمریاتاناد ولاي یاد میلیاارد
جمریت متفرقه» .هد

اما (ره) از لرح اندیشه وحاد

اصلي حضر

اساالمي،

فراهم آوردن زمییه استقال و آزادی جوام ،اسالمي باود .از ناار ایشاان ،وحاد
کلمه ،کلید رهایي از سلطه استكبار جهاني است ،زیرا تیها در سایه وجاود تفرقاه و
اختال

در بین مسلمین است که قدر های سلطه للب ،امكان سلطه بر کشورهای

اسالمي را ميیابید .ایشان در این زمییه بارها با تثکید بار نموناههاای عییاي تولهاه
اجانب مانید تقسیم دولت بزرو عثماني یا اش ا فلسطین و تداو آن ،دولاتهاای
اسالمي که گاه در دا تفرقه افكیان قرار گرفته بودند را مورد خطاب قرار ميدادند و
مي فرمودند که باید دولت های اسالمي از این عبر
دولتها وحد
حضر

کلمه و رف ،اختال

ببرند و بدانید که رمز پیاروزی

است ( اما خمییي.)730 ،8 :8731 ،

اما در زمییه مسهله فلسطین نیز مرمای تفرقه میاان مسالمین را عاما

اصلي ایستادگي اسرائی در مقاب مسلمین ميدانستید و بر لزو وحد
این زمییه تثکیدا

مسلمین در

فراواني داشتید بهگونه ای که نامیدن جمره آخر ماه رمضان به نا

روز جهاني قدس در راستای حمایت از ملت مالو فلسطین و ضرور

همگرایاي

میان جهان اسال از سوی ایشان لرح شد .آرا و اندیشههای اماا در بااب وحاد
اسالمي اگرچه از سوی بسیاری از سران کشورهای اسالمي کمتر مورد توجاه قارار

تأملی بر منانی
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گرفت ،اما این مسهله روح تازهای در کالبد جریانهای اصولگرای اسالمي در میطقه
دمید و باعث شد روند مرادال

جدیدی در خاورمیانه شاك گیارد .در ایان میاان

گروههای مقاومت و جهادی سراسر جهان و بهوی ه در کشورهای فلساطین و لبیاان
که در نقطه عط

جهان اسال حضور دارند ،بهره بیشتری از مو وحد

برده و در نتیجه تثيیر بسزایي در تحوال

اساالمي

میطقه ایفا کردند.

 .6استكبار ستيزي ،نفي سلطه گري ،سلطه پذيري و وابسرتگي :یكاي دیگار از
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اصو گفتمان سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران از دیدگاه اما خمییاي (ره)،
نفي سلطه گری و سلطهپایری و به لور کلي مبارزه باا اساتكبار باود .ایشاان بارای
حیا

زیر سلطة غیر ،ارزشي قائ نمي شدند ،بلكه حیاا

را باه آزادی و اساتقال

مي دانستید و با توجه به قاعده نفي سبی ميفرمودند که «ما میطقمان ،میطق اساال ،
این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشد .نباید شما تحت سلطه غیر برویاد .ماا
هم ميخواهیم نرویم زیر سلطه»( .اماا خمییاي )18 ،1 :8731 ،همچیاین ایشاان
تثکید داشتید که «ما با هیچ ید از ابرقدر ها سازش نداریم ،نه تحت سلطه آمریكا
مي رویم و نه زیر بار شوروی ،ما مسلمانیم ...و ميخاواهیم زنادگي فقیراناه داشاته
باشیم ولي آزاد و مستق باشیم»( .اما خمییي )712 ،80 :8731 ،در واق ،،تجرباه
تلخ تاری ي و خالراتي که اما از نوع و نحوه ترام دولاتهاای ماا قبا انقاالب
ایران داشتید نیز در راستای ات اذ سیاستهایي پیش ميرفت که دولت و ملت ایران
را به گفته اما از یوغ امپریالیسم رهایي ب شد .بر این اساس ،اما تثکید داشتید کاه
«هرکس در هر مقا که خیا سازش با شرق و غرب را داشات بايمحاباا و بادون
هیچ مالحاه ای او را از صفحه روزگار براندازید» .از سوی دیگر ،اماا از ن ساتین
روزهای آغاز نهضت اسالمي مرتقد بودند که اتحاد اسالمي نیز باید برد ظلمستیزی
و انقالبي داشته باشد و براین اساس برای مبارزه باا فشاارهای ابارقادر هاا ،ملا
مسلمان را به یكپارچگي و همبستگي فرا ميخواندند .از سوی دیگر اما در رواباط
خااارجي ایااران بااا کشااورهای دیگاار بااهویا ه قاادر هااای باازرو ،باار ضاارور
استكبار ستیزی تثکید بسیاری داشتید چیانچه در این زمییه بهوی ه در مواضا ،ایشاان
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

در قبا آمریكا بر این مسهله تثکید ميشد .بر این اساس حضر

اماا خمییاي (ره)

آمریكا را شیطان بزرو دانسته و مرتقد بودند که تا زماني که آمریكا روشهای غلط
و سلطه جویانه خود در برخورد با دیگران و با جمهوری اسالمي ایاران را تصاحیح
نكید ،نميتوان با این کشور رابطه برقرار کرد .اهمیت مسهله استكبارساتیزی و نفاي
سلطه و وابستگي سبب شد که اما (ره) در قسمتي از وصیتیامه خود نیز با م الب
قرار دادن وزرای امور خارجه در دوران حا و آییده توصیه کیید که «از هار اماری
که شائبه وابستگي ا با همه ابرادی که دارد ا بهلور قال ،احتراز کیید و باید بدانیاد
که وابستگي در برضي امور هرچید ممكن است ظااهری فریبیاده داشاته باشاد یاا
میفرت و فایدهای در حا داشته باشاد ،لكان در نتیجاه ریشاه کشاور را باه تبااهي
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ميکشاند»( .اما خمییي (ره))8731 ،

 .7تأكيد بر اصل همزيستي مسالمت آميز و روابط عادالنه :اما خمییي (ره) با
تثکید بر حفح استقال ناا  ،ارتباط با خار از کشور و برقراری رابطه با کشورهای
جهان را توصیه ميکردند .اما در این زمییه تصریح داشتید که «ما نمايخاواهیم در
ید کشوری زندگي کییم که از دنیا میرز باشیم .ایران امروز نمايتواناد ایانلاور
باشد ،امروز دنیا مانید ید عائله و یاد شاهر اسات ،یاد شاهر دارای محلاههاای
م تلفي است که با هم ارتباط دارند و وقتي دنیا وضرش ایانلاور اسات ماا نبایاد
میرز باشیم» (اما خمییي )187 ،81 :8731 ،بر این اساس اما با تثکید بار اصا
احترا متقاب و عد دخالت در امور یكدیگر ميفرمودند که «ما روابط دوساتانه باا
همه ملتها داریم و دولتها هم اگربهلور احترا با ما رفتار کییاد ماا هام احتارا
متقاب را رعایت مي کییم» (اما خمییي )811 ،0 :8731 ،از سوی دیگار ،اماا در
برقراری روابط با کشورهای دیگر بر مشاترکا

توجاه داشاتید .ایان امار درواقا،

برگرفته از سیره نبوی و دیپلماسي پیامبر اسال (ص) باود کاه هماواره باه سافرا و
نماییدگان خود در خار از بالد اسالمي توصیه ميفرمودند کاه بار سار مشاترکا
خود با مل دیگر تثکید کیید و اگر هیچ اشتراکي نداشتید بار «انساان باودن خاود»،
تثکید کیید .عالوه بر ایان حضار

اماا خمییاي (ره) در زمییاه ضارور

رواباط

صلحآمیز و مسالمتآمیزا متقاب با دو غیرمحارب مرتقد باه ایجااد رواباط بارپایاه
مباني اسالمي و انساني بودند چیانچه از نار اما باید روابط باین ملاتهاا بارپایاه
مسائ مریوی باشد و در این رابطه برد مسافت تثيیری ندارد و چه بسا کشاورهایي
که همجوار هستید ،اما رابطه مریوی باین آنهاا نیسات .بیاابراین رواباط دیگار هام
نميتواند مثمريمر باشد .ما روابطمان با کشورها بیابر مباني اسال خواهد بود( .اماا
خمییي:8731 ،

 )213 ،1از سوی دیگر اما خمییاي (ره) بار اولویات قارار دادن

ارتباط با کشورهای اساالمي در سیاسات خاارجي تثکیاد داشاتید .از ناار ایشاان،
ارتبالاتي که مبیای ایدئولو ید و اعتقادی داشته باشد بادوا تر خواهد بود .بیابراین

تأملی بر منانی
سیاست خاریی
و دفا ی ...
( 33تا )414

اتحاد باین کشاورهای اساالمي در چاارچوب نهادهاای میطقاهای ،فارامیطقاهای و
بینالمللي ضرور

دارد و این اتحاد تیها در سایه برقراری و تقویت رواباط ممكان

ميشود .بر این اساس اما تثکید داشتید که «کوشاش داشاته باشاید در بهتار کاردن
روابط با کشورهای اسالمي و در بیدار کاردن دولتماردان و دعاو

باه وحاد

و

اتحاد کیید»( .اما خمییي)00 ،8731،
 .8اصل نفي ظلم و حمايت از مظلوم :یكي از مهمترین وی گيهاای سیاسات
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خارجي در گفتمان اما خمییي (ره) ،مبارزه با ظلم و حمایت از مالو بود .درواق،،
اما خمییي (ره) با استیاد به سیره انبیا ،ملت اسال را پیرو مكتباي مايدانسات کاه
برنامه آن در دو کلمه «نه ستم کیید و نه مورد ستم قرار گیرید» خالصه ميشود .این
مسهله مهم ترین دلی پویایي انقالب اسالمي و گسترش ماو آرماانگرایي سیاسات
خارجي ایران و حمایت و تثيیرپایری جیبش هاای آزادیاب ش از نااا جمهاوری
اسالمي ایران بود .اما خمییي (ره) در ایان زمییاه هماواره تثکیاد داشاتید کاه «ماا
لرفدار مالو هستیم ،هر کسي در هر کجا که مالو باشد ماا لرفادار او هساتیم»
(اما خمییي )811 ،0 :8731 ،ما وظیفه داریم مارد مالاو و محارو را نجاا
دهیم» .حضر

اما خمییي (ره) در این زمییه با بینالمللاي کاردن مباارزه باا ظلام

تثکید داشتید که ما با دولت هایي که ظالم هستید ،چه به ما ظلم کرده باشید و چه به
برادران مسلمان ما ظلم کرده باشید و بكیید ،با آنهاا دشامن هساتیم .ایان رویكارد
ناری و جهتگیریهای عملي سیاست اماا باهویا ه در قباا مباارزه باا آمریكاا،
اسرائی و حمایت ایران از جیبشهای آزادیب ش اسالمي و غیراساالمي و باهویا ه
مرد محرو اف انستان ،فلسطین ،لبیان و ...سبب احیای بیاداری اساالمي در جهاان
اسال و همچیین هویت ب شي به کلیه مستضرفان و مالومان جهان در قالاب یاد
بلو مستق در مقاب مستكبرین شد.
مباني سیاست دفاعي جمهوري اسالمي ایران در اندیشه هاي امام خمیني (ره)

یكي از مهمترین جیبههای گفتمان انقالب اسالمي را مايتاوان در اندیشاههاای
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

دفاعي  -امییتي آن مورد بررسي قرار دارد .در این زمییه ،اما خمییي (ره) در جریان
انقالب اسالمي و بهوی ه در دوران جی

تحمیلي عراق علیه ایران ،دکتارین دفااعي

 امییتي جدیدی را بیا نهادند .این دکترین که در قالاب دیپلماساي جهااد ،فرهیاشهاد للبي و استرات ی بازدارندگي مردمي لراحي شد ،برخال
در بررسي میزان و مال قدر
ادبیا

الگوهاای رایاج

ید کشور ،عیاصار غیارماادی و هیجااری را وارد

روابط بین المل کرد( .دهشایری )867 -882 :8731،باهعباار

دیگار اماا

خمییي (ره) با فرهی ساازی مقاومات مردماي ،روحیاه شاهاد للباي و فرهیا
بسیجي ،در سیجش مال قدرتمیدی و تواناایي دفااعي ایاران ،عیصار شاهاد
به عیوان مت یر جدیدی برای تریین قدر
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مانید «شهدا ماهر قدر

را

ید کشور لرح کردند ،ایشان با عبااراتي

ایران هستید» یا «ملتي که شهاد

دارد اسار

نادارد» بار

برتری قدر

مریوی بر مادی و بیمه کردن ناا از آسیبهای ظاهری تثکید داشاتید

و آن را رمز پیروزی بر دشمن ميدانستید« :ملتي که زن و ماردش بارای جانفشااني
حاضرند و للب شهاد

ميکیید ،هیچ قدرتي با آن نمايتواناد مقابلاه کیاد» (اماا

خمییي )821 ،87 :8731 ،با توجه به این مسائ  ،مهمترین مبااني سیاسات دفااعي
جمهوری اسالمي ایران در اندیشه های اما (ره) را مايتاوان باهشارح زیار ماورد
بررسي قرار داد:
 .1ديپلماسي جهاد :شالوده اصلي دکترین دفاعي در سیاست خارجي جمهوری
اسالمي ایران از دیدگاه اما را مسهله جهاد و دیپلماسي جهاد تشكی ميداد .در این
مورد ،اما خمییي (ره) با تكیه بر مسهله جهاد و جایگاه آن در اندیشاه اساالمي ،باا
استفاده از جهاد دفاعي به عیوان ید تكلی

الهي و رسالت حراسات از ارزشهاای

مریوی -انساني و حفح امانات اساال  ،بار ضارور

جهااد بارای اساتقال للباي،

آزادی واهي و عدالتجویي تثکید داشتید .درواق ،اماا باا ایانگوناه سیاساتهاای
اعالمي و تبلی اتي به دنبا جهتدهي به افكار عمومي بینالمللي در ايبا
اقداما

حقانیات

ناامي دولت اسالمي نیز بودند و بهنوعي عالوه بر تقویت روحیاه جهاادی

در رزمیدگان ،استرات ی دفاعي ایران در پاسخگویي به حمال

دشمن متجاوز را در

قالب نوعي دیپلماسي اعالمي در مررج دید افكار عمومي جهاان قارار مايدادناد.
ازاین رو جهاد و شهاد

رزمیدگان ایراني در راستای رف ،ظلم و فتیه و تولهه علیاه

مملكت اسالمي ،دفاع از ارزشهای انسانيا مریوی یا استقال خواهي ،عدالتللباي
و آزادی واهي صور

مي گرفت ،چیانچه ماثالً اماا (ره) در ایان زمییاه فرمودناد:

« اکیون که ملت ایران بر سر دو راهي مرو و حیا

و آزادی و اسار

و استقال و

استرمار و عدالت اقتصادی و استثمار واق ،است و در پیشگاه خداوند ترالي و نس
آتیه مسهو است ،باید تا رسیدن به هد  ،نهضت را هرچه شورانگیزتر ادامه دهاد»
(اما خمییي)721،1 :8731 ،

تأملی بر منانی
سیاست خاریی
و دفا ی ...
( 33تا )414

 .2عرهنگ شهادتطلبي :مجموعه اندیشاههاای اماا خمییاي (ره) در گفتماان
دفاعي ا امییتي سیاست خارجي ایران تیها با محوریت شهاد

و شهاد للبي قابا

بررسي اسات .در ایان راساتا اماا خمییاي (ره) نقاش مهماي در تارویج روحیاه
شهاد للبي و هدایت نیروهای شهاد للب داشتید .ایشان با تثکید بار ارزشهاا و
باورهای ماهبي مانید ایمان ،اخالص ،اعتقاد به حیا

جاوید ،عرو به مقا رباوبي

توانستید با از بین باردن هاراس از مارو در راه دفااع از اساال  ،شاهاد للباي را
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بهصور

نهادییه شدهای در جامره ایاران فرهیا ساازی کییاد( .دهشایری:8731 ،

 )812 -888در این راستا عباراتي مانید «اسال عزیزتار از آن اسات کاه ماا خاو
داشته باشیم که خونمان یا جوانانمان در راه او شهید شوند» (اما خمییي:8731 ،
 )232،6یا «اسال شهدای بزرو داشته است و مفت ر است به اییكاه در راه خادا و
در راه هد  ،شهدای بزرو داده است .ما هم مفت ریم به اییكاه در راه اساال و در
راه هدفمان شهید بادهیم» (اماا خمییاي )813 ،3 : :8731 ،سابب ایجااد ناوعي
آمادگي اجتماعي برای ایثار و فداکاری ميشد .ازسوی دیگر اما همواره شهاد

را

در قالب احدی الحسییین نه مقدمهای برای پیروزی بلكه خود پیروزی مايدانساتید:
«شهاد

شكست نیست ...شما یا پیروز مي شوید یا شهید ،در هر دو جهت پیروزی

با شماست»( .اما خمییي)22 ،87 :8731 ،
 .3استراتژي بازدارندگي مردمي :یكي دیگر از مهمترین ارکان استرات ی دفاعي
در گفتمان سیاست خارجي ایران از دیدگاه اماا (ره) ،بسایج نیروهاای مردماي در
قالب تشكی ارتش بیست میلیوني ،بسیج دفاعي و مقاومت مردمي علیه تجاوزگری
دشمن بود .در این راستا اما با لرح لزو مشارکت و حضور مارد در جبهاههاای
جی  ،با بیان سابقه بسیج مردمي در اسال  ،بر ضرور

آمادگي تما قشرهای مرد

برای دفاع از میهن اسالمي تثکید ميکردند« :قضیه بسیج همان مسهلهای است که در
صدر اسال بوده است .وقتي جی

ميشد ،لوای

م تل

ميآمدناد و باه جیا

ميرفتید و این مسهله جدیدی نیست و در اسال سابقه داشته است و چاون مقصاد
ما اسال است باید هر جواني ید نیرو باشد ،برای دفاع از اسال و همه مرد و هر
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال دوم
شماره پنجم
پاییز 4931

کس در هر ش لي که هست مهیا باشد بارای جلاوگیری از کفار و الحااد و هجاو
بیگانگان»( .اما خمییي:8731 ،

 )222 ،81اما حضور مرد در صاحیه را عاما

عمده بازداشتن دشمن از اقدا به تهاجم یاا تجااوز مايدانساتید و باا باهکاارگیری
استرات ی بازدارندگي مردمي ،در صدد دفاع از ناا جمهوری اسالمي ایاران بودناد.
«حضور شما مرد عزیز و مسلمان در صاحیه اسات کاه تولهاههاای ساتمگران و
حیلهگران تاریخ را خیثي ميکید»( .اما خمییي)137 ،81 :8731،
نتیجه
سیاست خارجي و دفاعي جمهوری اسالمي ایران در بیش از سه دهه اخیار باه
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عیوان یكي از میاومههای گفتماني انقالب اساالمي ،بايشاد یكاي از مهمتارین و
چالشبرانگیزترین ابراد رفتاری ناا جمهوری اسالمي ایران به حساب ميآیاد کاه
تثيیرا

وسیري در سیاست بینالمل و در ناا ترامال

میطقه ای در خاورمیانه بار

جای گااشته است .ارزیابي مباني رفتار و عملكارد ایاران در ایان حاوزه براسااس
اندیشههای اما (ره) تیها از لریق در

گفتمان حاکم بر نااا جمهاوری اساالمي

ایران یریي گفتمان انقالب اسالمي ممكن است .از این رو ،کالبد شاكافي و بررساي
دقیق سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران نیازمید شیاساایي عیاصار گفتمااني-
مانید پیوند دین و دولت ،اص دعاو  ،قاعاده نفاي سابی  ،اصا تاولي و تباری،
قلاوب -در

تفكید داراالسال از دارالكفر ،حفح مصلحت دولت اسالمي و تاالی

گفتمان اسالمي است .این عیاصر گفتمان اسالمي در مفصا بیادیای کاه براسااس
اندیشههای اما خمییي (ره) در کیار یكدیگر قرار گرفتهاند ،اصو  ،اهدا

و میااف،

ملي ایران در حوزه سیاست خارجي -مانیاد حفاح نااا  ،ناه شارقي و ناه غرباي،
آرمانگرایي فراالناه ،صادور انقاالب و اماتساازی ،دیپلماساي جهااد ،اساترات ی
بازدارندگي مردمي و - ...را شك دادهاند .در ایان میاان دو نكتاه مهام در بررساي
گفتمان سیاست خارجي و دفاعي جمهوری اسالمي ایران در اندیشههای اما حاائز
اهمیت است ،نكته او در سیاست خارجي جمهوری اسالمي ایران به در متقابا
از اوضاع داخلي و ناا بینالمل باز مايگاردد کاه در آن باا حفاح آرماانهاا ،باه
واقریتهای موجود و عملیاتيکردن آن توجه شده است .در ایان زمییاه در اندیشاه
اما (ره) در قالب استرات ی «تدر » یریي درجه بیدی و «وس »،یریي تحقق آرمانها
براساس توانایيها و ظرفیتها ،پلي میان آرمانها و واقریا

زده شاده اسات .ایان

رویكرد آرمانگرایي واق،بییانه ،با لحاا انقالبايگاری ،واقریاا

موجاود در نااا

بینالمل را ميپایرد اما هرگز در مقاب آنان تسلیم نميشاود ،بلكاه باا وارد کاردن
عقالنیت غایي یریي نگاه به غایت انسان و جهان و همچیین عقالنیت اخالقي یریي
شیوه تطبیق اهدا
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و آرمان ها و شایوه وصاو باه آن اهادا  ،در کیاار عقالنیات

ابزاری ،آرمان گرایي و غایت گرایي را در درون اندیشه خردورزانه انقاالب اساالمي
جای ميدهد .از سوی دیگر ،در سیاست دفاعي جمهوری اسالمي ایران نیز همزمان
بر قدر

نر و س ت تاکید ميگردد به گونهای که ضمن تاکید بر دیپلماسي جهااد

و بازدارندگي ،این موضوع با محوریت بازدارندگي مردمي و فرهی
تقویت گردیده و بسط داده شده است.
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