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چکیده
امام خمینی (ره) یکی از شخصیتهای ممتاز و کم نظیر تاریخ بشریت است که اندیشههای بلند و الهی او مییتوانید
در همه زمینه ها برای جامعه بشری راهگشا باشد .امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند دین الهی مبتنی بر فطرت است که
سرشتی نیک ،خداجو ،صلح جو و عدالت طلب دارد و میانه ای با خشونت ندارد و هرگونه تالش بیرای ایجیاد پیونید
میان دین و خشونت چه در سطح فردی ،چه اجتماعی و چه در نظام بین الملل را اقدامی محکوم بیه شکسیت میی
دانستند .پیام اسالم و آرمان های امام خمینی (ره) دوری از خشونت و تأکید بر صلح و همزیستی به عنوان پایه های
استحکام صلح در جامعه بشری است و گفتگو ،منطق و استدالل شیوه مناسب و محکمیی بیرای درک تفیاوت هیا و
تقریب اندیشههاست .در دیدگاه امام خمینی (ره) چالشها و موانعی برای گفتگو و صلح پاییدار وجیود دارد کیه بایید
جامعه بشری برای رفع آنها اقدام کند .امام خمینی (ره) ) نادیده گرفتن استقالل کشورها و دخالت در امور آنها ،عدم
رعایت اصل احترام متقابل ،نبود وحدت بین کشورها ،صلح غیرواقعی ،صلح ذلّت بار ،یکسیان نبیودن توزییع قیدرت،
سیستم رقابتی میان ابرقدرت ها ،وابستگی سازمان های بین المللی ،فراموش کردن عدالت و معنویت در اهداف صلح
و بودن تسلیحات در دست نااهالن را از جمله موانع صلح پایدار در جهان میداننید .در دییدگاه حضیرت امیام صیلح
پایدار و واقعی با توجه به موانعی که در جهان وجود دارد تنها به وسیله آخرین حجت الهی حضیرت مهیدی موعیود
(عج) تحقق می یابد که آن زمان ستمگران و مستکبران مغلوب ،و صلح واقعی و شرافتمندانه بر پایه تعالیم الهیی در
همه جای جهان استقرار خواهد یافت.
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مقدمه
واالترین و مهمترین هدف انبیاای الهای و یکای از اهاداف دیان مباین اساال
برقراری عدالت و صلح جهانی و استقرار آرامش و امنیت در جامعه بشاری اسات.
در نگرش دینی و اعتقادی برخالف نگرش مادی ،استقرار صلح و آرامش و امنیات
در جامعه حقّ تما ملت هاست و در سایه صلح و آرامش اسات کاه اساتعدادهای
بشر شکوفا می گردد و باعا

تباادل افکاار و گساترش فضاای گفتگوهاا و حتای

گسترش تعالیم دین مبین اسال می شود .در نگرش های مختلف به موضوع صالح،
سه دیدگاه در عرصه جهانی مطرح بوده است؛ آرمان گرایان با تشکیل ساازمان هاای
بین المللی به دنبال نبود جنگ بودند و با طرح هزینه های گزاف جنگ ،آن را منفور
افکار عمومی جلوه میدادند؛ (افتخاری 138 :1831 ،و  )131در دیدگاه واقعگرایاان
از جناگ جهاانی دو باا طاارح راهکارهاایی همچاون بازدارنادگی و کنتاارل

پا

تسلیحات و نظریه بازی ها ،به دنبال تحقق صلح در چارچوب حفظ وضاع موجاود
بودند .در نگرش رادیکالیسم معتقد بودند راه هاای سانتی بارای ایجااد تاوازن قاوا
کارآمد نیست و باید سرمنشأ جنگ ها که کاپیتالیسم است را با مبارزه و انقالب علیه
آن در ماهیت طبقات این نظا سیاسی تغییر و تحول ایجاد کارد( .افتخااری:1831 ،
)191
موضوع صلح در آرای اما خمینی (ره) گرچه به نگرش سو نزدیک است ،اماا
به دلیل اینکه از مبانی اسالمی نشأت گرفته و همچنین بار عادالت باه طاور مطلاق
تأکید می کند؛ خود نگرشی مستقل محسوب می گردد .در آرای اما  ،مسائله صالح
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال دوم
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جهانی به صورت مستقل بح

نگردیده بلکاه باه صاورت محتاوایی باا واژه هاای

مختلف مورد اشاره قرار گرفته است از جمله :عدالت ،احقاق حاق مظلوماان ،عاد
جنگ طلبی ،مأموریت انبیاء و  ...از این رو در آثار ایشاان نبایاد در پای داناش واژه
صلح

بود.

با توجه به این دیدگاه ها می توان دو تعریف از صلح ارائه کرد:
الف) صلح به معنای نبود جنگ و توقف نزاع و درگیری (معلوف ،بای تاا :مااده
صلح) که در اینجا معنای سلبی صلح مدنظر است و در مقابل صلح ایجاابی
قرار می گیرد .صلح به معنی فقدان مخاصمات و جنگ بعد از جنگ جهانی
اول توسط آرمان گرایان و بعد از جنگ جهانی دو توسط رئالیسات هاا یاا
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واقع گرایان مطرح شد که هر دو ،رویکردی سلبی نگر دارند .اگرچه راه حل

های متفاوتی از سوی این دو طیف در برپایی صلح مطرح شاده اسات ،اماا
هر دو تحقق یک نوع صلح و یک تفسیر از مسئله صلح را مدنظر

دارند.

ب) صلح به معنای استقرار عدالت و مساوات که از آن به صالح ایجاابی تعبیار
شده است و در مقابل صلح سلبی قرار می گیرد .در این تعریف صلح وقتای
ایجاد می گردد که مساوات و براباری و عادالت برپاا شاده و شاکاف باین
کشورهای فقیار و ثروتمناد کااهش یاباد .صالح بادین معناا کاه از ساوی
رادیکالیست ها یعنی مارکسیست ها و نئومارکسیست ها مطرح شد ،در آن بار
عدالت اقتصادی تأکید شده و نابرابری های اقتصادی عامال اصالی جناگ و
نزاع ها معرفی شده است( .افتخاری)191 :1831 ،
در نظرات اما خمینی (ره) در مورد صلح بیشتر بر صلح ایجابی تأکید شاده باه
گونه ای که برپایی عدالت و توسعه ارزش های انسانی و اخالقی زمیناه سااز ایجااد
صلح و نبود جنگ معرفی گشته و صلح ایجابی و سالبی باه گوناه ای تلفیاق شاده؛
گرچه صلح سلبی نتیجه صلح ایجابی محسوب می گردد و از سوی دیگر قاد اول
در تأمین صلح ایجابی و تحقق عدالت نبود جنگ است .اماا خمینای (ره) در ایان
زمینه می فرماید« :ما همیشه صلح طلبیم ،لکن نه صلحی که جانی را بر سر جنایات
خودش باقی بگذارد ،همچو صلحی ،صالح نیسات( ».صاحیفه اماا  :1813 ،ج،18
)138
این سخن اما  ،عالوه بر اینکه بر صلح طلبی ما به عناوان یاک ملات مسالمان
تأکید می نماید ،صلح را توقف جنگ به تنهایی نمی داند؛ بلکاه تحقاق صالح را در
توقف جنایات و احقاق حق مظلومان و محرومان می داند.
از آنجا که تعریف صلح در دیدگاه اما برگرفته از مبانی و تعالیم آسمانی اسال
است ،اما صلحی را قابل قبول می داند که مورد تأیید اسال باشد ،یعنی با اصاول و
مبانی آن منافات نداشته باشد .اما در این باره میفرماید« :صلح یک اموریسات کاه

موانع و چالشهای
صلح و گفتگو با تأکید
بر اندیشههای امام ...
( 51تا )93

به تبع اسال قبول کردیم( ».صحیفه اما  :1813 ،ج )83 ،11در نتیجه از منظار اماا
خمینی (ره) صلح وقتی ارزش دارد که حقوق انسان ها و ملت هاا رعایات شاود و
عدالت برقرار گردد که این امر فقط با ظهور حضرت ولیعصر (عج) تحقق می یابد.
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موانع و چالشهای صلح و گفتگو با تأکید بر اندیشههای امام خمینی (ره)
اما خمینی (ره) یکی از شخصیت های ممتاز و کم نظیر تااری بشاریت اسات
که اندیشه های بلند الهی او می تواند در همه زمینه ها برای جامعه بشاری راهگشاا
باشد .اندیشه و سیره سیاسی اما  ،بر جهان بینی توحیدی ،پیوناد دیان و سیاسات،
عقالنیت دینی ،توجه به مقتضیات زمان و مکان و لزو تأمین مصالح جامعه بشاری
استوار می باشد و بر این اساس است که وی برخالف آموزه های رایج در جهان کاه
سیاست را امری بشری و در نتیجه آن را غیردینی معرفی می کردند؛ دین ،اخاالق و
معنویت را هم به عنوان ارزش و هم به عنوان شایوه حکوماتداری برگزیاده و باه
جهان عرضه نمود .از این منظر اما خمینای (ره) چاارچوب سیاسات را از تاالش
برای کسب قدرت به اخالق و معنویت دینی تغییار مای دهاد و ساعادت و براباری
ک َج َع ْلنَاک مک ْْ ُمهَّا و َو َطا کو» (قارآن
انسانها و اعتدال اسالمی که نص صریح آیه قرآن « َوَک َذلِ َ
کریم ،سوره بقاره )118 :اسات را باه عناوان آرماان و چاارچوب اصالی سیاسات
حکومت اسالمی در تما سطوح داخلی و خارجی انتخاب می کند.
باالترین مشخصاه اندیشاه سیاسای حضارت اماا خمینای (ره) درک ساریع و
زودهنگا ماهیت متحول و انتقالی شرایط نظا در حال دگرگونی بین المللای اسات
که در آن مبانی و منابع قدرت چندوجهی شده و دیگر صرف قدرت سخت افزاری
به تنهایی نمیتواند نفوذ در روابط داخلی و بین المللی را تضمین نماید.
بازخوانی اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسالمی در نفی خشونت و طرفاداری
از صلح در شرایط امروزی که سمت و سوی تحوالت در جهان اسال و ترکیب آن
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
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با ایده های مروج خشونت و افراطی گری که مبتنی بر قرائت نادرست از دین مباین
است و اسال را به عنوان عامل خشونت و افراط در جهان معرفی می نماید ،بسایار
ضروری است.
اما خمینی (ره) اعتقاد داشتند دین الهی مبتنای بار فطارت اسات کاه سرشاتی
خداجو ،نیک ،صلح جو و عدالت طلب دارد و میانه ای با خشونت ندارد و هرگونه
تالش برای ایجاد پیوند میان دین و خشونت را چه در سطح فردی ،چه اجتماعی و
چه در نظا بین الملال اقادامی محکاو باه شکسات مای دانساتند .پیاا اساال و
آرمان های اما خمینی (ره) دوری از خشونت و تأکیاد بار صالح و همزیساتی باه
عنوان پایه های استحکا صلح در جامعه بشری است و گفتگاو ،منطاق و اساتدالل
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شیوه مناسب و محکمی برای درک تفاوتها و تقریب اندیشههاست.

در صحنه عمل نیز میتوان شواهد بسیاری بر تأثیرگذاری ایده نفای خشاونت و
طرفداری از صلح در سیره اما یافت .تأکید ایشان بر جنگ عادالنه و رعایت حقوق
بشردوستانه علیرغم اعمال روش های غیرانسانی طرف مقابل و پرهیز ایران از عمال
متقابل در موضوعاتی چون جنگ شهرها و کاربرد سالح های شیمیایی نمونه هایی از
این دست به شمار میآیند.
حتی در دیدگاه حضرت اما جنگ ریشاه در فطارت آدمای نداشاته؛ تاابعی از
تربیت انسان و استفاده کننده آن است .جنگ ابزاری است در خدمت هدف و آنچه
که جنگ را با ارزش و یا ضدارزش می کند غرضی از آن است ،بنابراین جنگ هایی
که در خدمت ترویج ارزش های متعالی انسانی باشد مشروعیت و حقانیات خواهاد
داشت و جنگ ابتدایی بنابر همین اصل مشروع میشود.
با توجه به نگاه جامع حضرت اما خمینی (ره) می توان چالش ها و موانع صالح
و گفتگو در جهان را در موارد ذیل جستجو کرد:
نادیده گرفتن استقالل کشورها و دخالت در امور آنها

اما خمینی (ره) یکی از موانع صلح و گفتگاو را دخالات در اماور کشاورها و
رعایت نکردن استقالل ملت ها می دانند .ایشاان مای فرمایاد« :امیادوار کاه صالح
جهانی بر پایه استقالل ملت ها و عد مداخلاه در اماور یکادیگر و مراعاات اصال
حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا گردد( ».صحیفه اماا  :1813 ،ج)158 ،18
و می توان هدف از دخالت آنها را نقشه استعماری آنها دانست که دستیابی به مناابع
و ذخایر گوناگون ممالک در آن پنهاان اسات( .خاالقی افکناد )91 :1819 ،و ناوع
پیشرفته دخالت براساس اندیشه غربی آن است که سعی کرده تاا ملال شارقی را از

موانع و چالشهای

هویت خود بیگانه و تهی سازد و به آنها تلقین کند که چیزی بارای ارائاه ندارناد و

صلح و گفتگو با تأکید

در همه امور نیازمند غرب می باشند( .فوزی)193 :1831 ،

بر اندیشههای امام ...
( 51تا )93

عدم رعایت اصل احترام متقابل

یکی از موانع دیگر عد استقرار صلح در باین کشاورها ،رعایات نکاردن اصال
احترا متقابل است که اما خمینی (ره) درباره آن چنین می فرمایاد« :رواباط ماا باا
تما خارجی ها براساس اصل احترا متقابل خواهد بود .در این رابطه ،نه به ظلما
تسلیم م شویم و نه به کس ظلم خواهیم کارد( ».صاحیفه اماا  :1813،ج)813 ،1
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بنابراین « ...ما هم پیروى از آن دساتور ما کنایم و باا هماه اقشاار بشار ،باا تماا
مستضعفین عالم ،روابط حسنه داریم ،به شرط اینکه روابط متقابل و احتارا متقابال
باشد( ».صحیفه اما  :1813 ،ج )882 ،8که می توان نتیجه گرفت یکی از دغدغههای
مهم اندیشه سیاسی اما خمینی (ره) آسیبهای ساختار فرهنگی رواباط باینالملال
هم میباشد( .عزتی)5 :1815 ،
نبود وحدت بین کشورها

اما خمینی (ره) اعتقاد دارند وحدت نیز امر معروفی است که موجاب صالح و
آرامش در دنیا میشود و باید برای تحقق شرایط صلح ،آیاین وحادت و اخاوت را
ایجاد نمود و آن را مستحکم تر کرد ،زیرا « . . .ما دنبال این هستیم که دنیا در صالح
و آرامش باشد .اسال از اول داراى یک همچو مقصادى باوده و خصوصاا در باین
مؤمنین ،در بین مسلمین ،اخوّت را سفارش فرموده اسات ،بلکاه ایجااد -تشاریع-
فرموده است( ».صحیفه اما  :1813 ،ج)125 ،18
براساس این نظر هرگاه بین کشورها وحدت و همدلی نباشد ،جهان خاواران باا
ایجاد اختالف و جنگ بین آنها ،صلح و دوستی را برهم میزنند ،فلذا اماا خمینای
(ره) دولتهای اسالمی را دعوت می کنند که از وابساتگی باه قادرتهاای بازر
خارجی خود را رها کنند و با ملاتهاای خاود تفااهم نمایناد( ،اماا خمینای (ره)
وصیتنامه الهی -سیاسی ،بی تا :ص  )88متأسفانه وابستگی مورد نظر حضرت اما
با برنامه ریزی سیستم سیاسی و حقوق نظا بین الملل جدید که مناافع کشاورهای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

غربی را تأمین می کرد به کشورهای اسالمی تحمیل شد و برای آنهاا نتیجاهای جاز
تثبیت سلطه همه جانبه غرب و وابستگی در عرصههای مختلف سیاسای ،اقتصاادی
و فرهنگی در بر نداشت( .عمید زنجانی)118 :1811 ،
صلح غیرواقعی

اما خمینی (ره) صلحی که فقاط بار فقادان و نباود جناگ اصارار دارد صالح
غیرواقعی می داند .در این نوع صلح عدالت و احقااق حاق مظلوماان مادنظر نمای
باشد .در این نوع از صلح متجاوزان بر سر جنایت خود باقی مانده و آنچه را که باا
تجاوز به دست آورده اند ،حق خود میدانند.
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اما خمینی (ره) در این باره می فرماید« :ما همیشه صلح طلبیم ،لکن نه صلحی

که جانی را بر سر جنایت خودش بااقی بگاذارد ،همچاو صالحی ،صالح نیسات».
(صحیفه اما  :1813 ،ج)138 ،18
هنگامی که متجاوزان احساس میکنند ادامه جنگ ممکن است مواضاع و مناافع
آنها را به خطر اندازد و یا قادر به ادامه جنگ نیستند صلح را پیشنهاد می کنند ،ولای
آنچه در این صلح مورد نظر اسات ،حفاظ وضاع موجاود اسات تاا بادین ترتیاب
سرزمینها و منافعی را که به دست آوردهاناد تثبیات کارده و قاوای خاود را بارای
تجاوز بیشتر در آینده تقویت نمایند .در اینجا آنچاه مادنظر قارار نمای گیارد ،حاق
ستمدیدگان و مظلومان است و حق مستضعفان و محرومان همانناد جناگ در ایان
صلح پایمال شده و فقط منافع مستکبران و استعمارگران تأمین می گردد.
در تفسیر نمونه (مکار شایرازی :1881 ،ج 192 ،81و  ) 191از ایان صالح باه
صلح نابجا یاد میشود که در آستانه پیروزی مسلمانان مطرح میگردد.
امیرالمؤمنین اما علی (ع) در فرمان مالک اشتر صلحی را واقعای مای داناد کاه
رضای خدا در آن باشد و الّا صلح واقعی نخواهد بود( .نهج البالغاه1895 ،ق :ناماه
)58
در این رابطه اما خمینی (ره) می فرماید« :کشورهای ضعیف اینطورند در حاال
صلح مورد تاخت و تازند و ذبح و در حال جنگ هم همینطور .ما حال صالح ماان
بدتر از حال جنگمان بود ،در حالی که دنیا در صلح باه خیاال خودشاان آراماش و
صلح بود ،این قوای بزر

جنگ نداشتند ،فرصت داشاتند کاه هماه چیاز ماا را از

دست بدهند ،بگیرند از ما( ».صحیفه اما  :1813 ،ج)811 ،18
حضرت اما به جنگ جهانی دو اشاره می کناد کاه ایاران باه وسایله متفقاین
اشغال شد و منابع ما مورد غارت بیگانگان قرار گرفت و ایان امار بعاد از اساتقرار

موانع و چالشهای

صلح بین کشورهایی که در حال جنگ بودند ادامه داشت و این در حاالی باود کاه

صلح و گفتگو با تأکید

ایران بیطرفی خود را اعال کرده بود .مرد ستمدیده و محرو در این مقطع زماانی،

بر اندیشههای امام ...
( 51تا )93

چه زمان جنگ و چه صلح روز به روز گرسنه تر و فقیرتر می شدند و منابع غذایی
همچون غالت به جای اینکه شکم گرسنه مرد را سایر کناد ،باه ساربازان بیگاناه
اختصاص داده شده بود و این در حالی بود که کشورهای درگیر ،مصاالحه کارده و
جنگ پایان یافته

بود.

یکی دیگر از ویژگی های صلح غیرواقعی در دیدگاه حضرت اما این است کاه
در صلح غیرواقعی اگرچه در ظاهر کشورهای درگیر ،صلح کرده و جنگ پایان یافته
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است ،ولی باطن شان در جنگ است و هر دو طرف در پی فرصاتی هساتند کاه باا
تجاااوزی دوباااره ،منااابع و ساارزمین کشااورهای دیگاار را تصاارف و بااه اهااداف
تجاوزکارانه خود دست یابند.
اما خمینی (ره) در این خصوص می فرماید« :در زمان های سابق دولت هاا باا
هم صلح می کردند ،در عین حالی که صلح می کردند باطن شان در جناگ باود کاه
چه وقت فرصت پیدا بکنند و بچاپند همه را( ».صحیفه اما  :1813 ،ج)88 ،11
استقرار صلح بعد از جنگ جهانی اول را می توان از مصادیق صالح غیرواقعای
شمرد .در نتیجه آنچه از فرمایشات اما در مورد صلح غیرواقعی مطرح شاده ،بایاد
گفت:
الف) در این صلح هدف توقف جنگ است و اجرای عدالت به هیچ وجه مورد
نظر نیست؛
ب) در صلح غیرواقعی حفظ وضع موجود و حفظ منافع حاصال شاده توساط
متجاوزان مورد توجه است ،بنابراین تضمین کننده منافع متجاوزان است؛
ج) در این صلح طرف های جنگ در باطن باا هام دشامن هساتند و باه دنباال
فرصتی برای هجو دوباره می باشند؛
د) بنابراین صلح غیرواقعی نمی تواند صلحی پایدار

باشد.

 )5صلح ذلّت بار
یکی از موانع صلح و آرامش واقعی ،صلح ذلت بار است که باارزترین مصاداق
آن صلح بین رژیم صهیونیساتی و اعاراب و فلساطینیان اسات .آناان فلساطینیان و
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

اعراب را به صلحی فرا می خوانند که در آن اسرائیل به عناوان یاک کشاور ماورد
شناسایی قرار گرفته و تجاوزات این رژیم مشروع و قاانونی تلقای شاود؛ از ساوی
دیگر مبارزات مرد مظلو فلسطین که در جهت آزادسازی خاک و سارزمین خاود
علیه اشاغالگران انجاا مای گیارد غیرمشاروع و غیرقاانونی تلقای شاده و از آنهاا
جلوگیری

شود.

اما خمینی (ره) اعراب را از پذیرفتن این صلح و سازش برحاذر مای دارناد و
فلسطینیان را به مبارزه برای تحقاق حاق خاویش و بیارون رانادن اشاغالگران فارا
خوانده و معتقدند صلح و سازشی که ذلت و خواری مسلمین را به همراه داشاته و
تأمین کننده منافع مستکبرین و اشاغالگران باشاد ،از نظار اساال ماردود اسات .آن
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حضرت در این زمینه می فرماید« :آیا سران قو نمی دانند و ندیده اند که ماذاکرات

سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاری  ،قادس و فلساطین و لبناان را
نجات نخواهد داد و هر روز بر جنایت و ستمگری ها افزوده خواهد شد؟ باید برای
آزادی قدس از مسلسل های متکی بر ایمان و قدرت اساال اساتفاده و باازی هاای
سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرت ها باه مشاا مای
رسد ،کنار گذاشت( ».صحیفه اما  :1813 ،ج)82 ،15
به وضوح می توان دریافت براساس اندیشه های حضرت اما بحران خاورمیاناه
و مسئله فلسطین از طریق صلح و سازش اعاراب و اسارائیل و شناساایی اسارائیل
قابل حل نیست ،بلکه تنها راه حل آن بازگشت ملت های منطقه به داماان اساال و
گسترش نهضت بیداری اسالمی و وحدت مسلمین در جهات ریشاه کان سااختن
رژیم صهیونیستی

است.

ایشان معتقدند صلح در صورتی عزت و شارافت را بارای مسالمین باه هماراه
خواهد داشت که مسلمانان و دولتهای اسالمی در موضع ضعف نباشاند ،بلکاه در
موضع قدرت باشند؛ در غیر این صاورت صالح باا متجااوزان جاز ذلات حاصالی
نخواهد داشت و این در حقیقت صلح نیست؛ این تسالیم و سازشای اسات کاه از
سستی و زبونی سرچشمه می گیرد ،این یک ناوع عافیات طلبای زشاتی اسات کاه
عواقب دردناک و خطرناکی به بار می آورد( .مکار شیرازی :1881 ،ج)139 ،18
حضرت اما معتقد است صلح باید شرافتمندانه باشد ،بایاد صالح باه گوناه ای
باشد که عزت و افتخار و سربلندی را برای مسالمین باه ارمغاان آورد و باایش از
گذشته ملت های مسلمان را در میان ملل دیگر سربلند و مطرح سازد .آن حضارت
می فرماید« :ما صلح را قبول داریم ،ما صلح را استقبال می کنایم ،لکان یاک صالح
شرافتمندانه اسالمی( ».صحیفه اما  :1813 ،ج)82 ،11

موانع و چالشهای
صلح و گفتگو با تأکید

یکسان نبودن توزیع قدرت

بر اندیشههای امام ...
( 51تا )93

از دیدگاه اماا خمینای (ره) ،نحاوه توزیاع قادرت در سااختار سیاسای رواباط
بین الملل ،نابرابر و ناقض حقوق ملت ها و کشورهای ضاعیف اسات .توزیاع مناابع
مادی و طبیعی قدرت در سطح جهان یکسان نبوده و آنچه در ساختار سیاسی عینای
نظا بین الملل رخ داده است ،ناشی از روابط سیاسای ناابرابر ،اعماال سالطه ،نفاوذ
قدرت های بزر

و وابستگی سیاسی کشورهای تحت سلطه اسات .ایشاان در ایان

زمینه می فرماید« :قدرت در دست ظالم ،دنیا را به فساد می کشاند؛ چنانچه قدرت در
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دست زورمندانی باشد که عاقل نیستند ،مهذب نیستند ،مصیبت بار مای آورد؛ اماروز
که مشاهده می کنید این دو قطب بزر  ،برای خودشان این حق را قایل هساتند کاه
ملتهای دیگر باید تحت سلطه ما باشند ،ایان فکار اگار هماراهش قادرت باشاد،
مصیبت ،بار میآورد( ».صحیفه اما  :1813 ،ج )828 :13
از دیدگاه اما خمینی (ره) ،هدف قدرت سیاسی ،بایاد باه توزیاع برابار قادرت
منجر شود تا به واسطه آن ،به برقراری صلح و نظم و امنیت ،تاأمین قساط و عادل،
تهذیب ،تربیات و تاأمین ساعادت انساان هاا معطاوف باشاد و ناه باه طااغوت و
دیکتاتوری و به تعبیری اعمال ناروا و مغایر با موازین انسانیت؛ البته نه آنگوناه کاه
در مکتب اصالت قدرت ،از آن به مثابه تأمینکننده منافع و خواستههاای شخصای و
گروهی ،یاد میشود .آنچه در ساختار سیاسی رواباط باینالملال شااهد آن هساتیم،
ناشی از روابط سیاسی نابرابر و اعمال سلطه و نفوذ قدرت های بازر

و وابساتگی

سیاسی کشورهای تحت سلطه است که به تعبیر اما (ره) ،برای این کشورها فسااد
و ناآرامی ایجاد کرده اسات( .صاحیفه اماا  :1813 ،ج  ،113 :5ج  ،889 :18ج :13
)883
سیستم رقابتی میان ابرقدرتها

در رابطه با سیستم رقابتی ابرقدرت ها بر سر منافع فراقاره ای ،اماا خمینای (ره)،
دیدگاهی نفی گرایانه دارد؛ زیرا موضوع رقابت قدرت های بزر

در چنین سیستمی،

ثروتها و منابع ممالک مستضعف ،میباشد و آنها خود را در چپاول منابع و معاادن
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

ملل مستضعف ،ذیحق میدانند( .اما خمینی ،والیت فقیاه 88 :1813 ،و  )88گااه،
برای غارت این ثروت های طبیعی با یکدیگر رقابت و گاهی تبانی می کنناد .از ایان
روست که از دیدگاه اما خمینی (ره) ،سیستم رقابتی به ضرر کشورهای مستضاعف
تما می شود ،باه ویاژه آن کاه چناین سیساتمی ،وابساتگی کشاورهای ضاعیف باه
کشورهای قاوی را نهادیناه و امپریالیسات هاا را مجااز باه مداخلاه در کشاورهای
مستضعف ،برای حفظ منابع خود می کند .با عنایت به این که در سیستم باین المللای
رقابتی ،قدرت های بزر  ،انواع الگوهای مداخله گری را در مورد کشورهای ضعیف
اعمال می کنند ،اما خمینی (ره) ،ضمن تشریح این گونه دخالات هاا ،چناین کاارکرد
رقابتی را به نقد میکشد( .دهشیری 883 :1819 ،و )889
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اما خمینی (ره) ،قائل به امکان تبانی و هماهنگی میان ابرقدرت ها برای چپااول

ملتها و تغذیه از خون آنان ،در راستای تثبیت نظاا سالطه در جهاان و وابساتگی
کشورهای مستضعف به یکی از دو بلوک سابق باوده و معتقاد اسات باا توجاه باه
ماهیت سودجویانه و استثمارگرایانه ابرقدرت های کاپیتالیستی و کمونیستی ،آنان باه
تقسیم جهان به منااطق نفاوذ خاود اهتماا مای کنناد؛ چارا کاه ایان قادرت هاای
امپریالیستی ،موجوداتی درنده خو ،گر صفت و خبی

هستند که به چپاول ملت ها،

همت گماشتهاند .حضرت اما (ره) ،تمامی ابرقدرتها را قماربازان سیاسی میداناد
که هر کدا میخواهند فرصت را از رقیبان ابرقدرت خویش بربایند؛ از این روسات
که برای جلوگیری از اصطکاک و درگیری میان خویش ،به تقسیم جهان باه منااطق
نفوذ خود ،اقدا میکنند( .صحیفه اما  :1813 ،ج )882 ،18
وابستگی سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی ،همراه دولت ها و ملت ها باه صاورت گساترده ای ماورد
خطاب و آسیب شناسی اما (ره) قرار گرفته است؛ کارکرد سیاسی این سازمان ها ،از
جمله مواردی است که مورد تردیدهای اساسی قارار مای گیارد .اماا خمینای (ره)،
اساس تشکیالتی را که ابرقدرت ها در آن دخالت دارند و به نفع آنها تما می شود و
حق وتوی ابرقدرتها را مردود شمرده و میفرماید« :اصال و اسااس ایان را خاود
اینها درست کرده اند ،اساس این سازمان ها ساخته خود اینهاست؛ اگر سااخته خاود
اینها نبود ،به چه مناسبت باید یک کشوری یا چناد کشاور قلادر حاق وتاو داشاته
باشند( ».صحیفه اما :1813 ،ج  582 ،15و )581
همچنین اما (ره) اقدامات کشورهای غربی را در قبال سازمانهای بینالمللای و
اقدامات سازمانهاای باینالمللای را در رابطاه باا کشاورهای ابرقادرت در هار دو

موانع و چالشهای

صورت ،در جهت تأمین منافع ابرقادرتهاا مایداناد و یاادآور مایشاود ...« :ایان

صلح و گفتگو با تأکید

سازمان هایی که درست کرده اند برای خودشان ،همه برای منفعت غرب است ،هایچ

بر اندیشههای امام ...
( 51تا )93

برای مظلو ها نیست( ».صحیفه اما  :1813 ،ج )52 ،11
بطور نمونه شورای امنیت سازمان ملل متحاد کاه طباق منشاور ساازمان ملال،
مسئولیت دفع تجاوز به کشورها را عهده دار است؛ بطور جدی قضیه جنگ ایران و
عراق را دنبال نکرد ،اما زمانی که پیروزی های ایران بیشتر و خرمشهر آزاد شد؛ باه
اتفاق آراء قطعنامه  511را تصویب کرد( .منصور الریجانی 151 :1892 ،و )155
اما خمینی (ره) ،این تشکیالت را صوری و برای بازی دادن ملت های ضاعیف،
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قلمداد می کند و اعال می دارد که بدتر از این جنایت و بدتر از این وحشایگری در
عالم نیست .حتی اما خمینی (ره) ،حق وتوی کشورهای بزر

را تداعی حکومات

جنگل و در مواردی بدتر از حکومت جنگل نا مای بارد( .صاحیفه اماا  :1813 ،ج
 )52 ،11چنان که می فرماید« :حکومت های جنگل باز یاک فطرتای دارناد ،روی آن
فطرتشان هم باز ظلمشان را بالسویه می کنند؛ اما این سازمان ها و آنهایی که با دست
آنها ،با دست جنایتکار آنها این سازمان هاا درسات شاده اناد ،آنهاا تماا حیثیات و
انسانیت بشریت را از بین میبرند( ».صحیفه اما  :1813 ،ج )52 ،11
در جای دیگر اما (ره) تأکید می کنند« :هیچ انسان عاقلی نمی تواند قبول کند که
همه دنیا بر عدالت باشد؛ لکن اختیار این سازمان ها دست چند نفر خاص باشد کاه
اگر این سازمان های بین المللی خواستند جلوی آنها را بگیرند ،فورا آن را وتو کنند».
(صحیفه اما  :1813 ،ج )52 ،11
فراموش کردن عدالت و معنویت در اهداف صلح

دین اسال بر اصل بودن صلح تأکید می نماید و صلح و آرامش را الزماه رشاد
اخالق ،معنویت ،ارزش ها و تعالی انسان ها می داند و این بدان معنا نیست که جنگ
را به طور کامل کنار بگذارد؛ بلکاه اگار در جهات اجارای عادالت و احقااق حاق
مظلومان باشد مشروع و مقدس می داند و از سوی دیگر هرگونه صلحی را نیز نمی
پذیرد ،بلکه صلحی را صحیح می داند که در جهات تحقاق عادالت و مسااوات و
گسترش ارزش های انسانی و اخالق باشد ،در غیر این صورت مردود
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است.

عد توجه به اخالق و معنویت ،از مشکالتی بوده که فراروی انسان ها و رواباط
عادالنه میان دولت ها آمده است ،اما خمینی (ره) در این زمیناه مای فرمایاد« :اینکاه
توهّم م شود فرق مابین رژیم اسالم ِ انسان با سایر رژیم ها این است کاه در ایان
عدالت هست ،این صحیح است لکن فرق ،ایان نیسات .فارق هاا هسات .یکا از
فرق هایش قضیه عدالت اجتماع است .هیچ یک از رژیم هاى دنیا ،غیر از آن رژیام
توحیدى انبیاء ،توجهش به معنویات انسان نبوده است؛ در نظار نداشاته اسات کاه
معنویات را ترق بدهد .آنها همه به دنبال این بودهاند کاه ایان مادیاات را اساتفاده
بکنند و یک نظا مادى در عالم ایجاد کنند( ».صحیفه اما  :1813 ،ج )855 ، 3
نظا و روابط بین الملل مطلوب از نظر اما خمینی (ره) ،بر پایه عادالت واقعای،
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پایهگذاری میشود .عدالتی که تمامی انبیااء الهای باه دنباال اجارای آن باودهاناد و

برگرفته از اسال ناب محمدی است و ریشه تمامی ظلم ها ،تعدی ها و سلطه گری ها
را از بین میبرد و عدالت الهی را بر تما جهان خواستار است.
بودن تسلیحات در دست نااهالن

یکی از موانع صلح و از دالیل مهام وقاوع جناگ در اندیشاه اماا (ره) ،باودن
اسلحه در دست اشخاص ناالیق و ناصالح است کاه باه وسایله آن بار مظلوماان و
محرومان ظلم کرده و حقوقشان را پایمال می کنند ،یکی از اهاداف مهام انبیااء در
تحقق عدالت ،گرفتن اسلحه از دست اشخاص ناصالح و ناالیق است .اماا خمینای
(ره) ،وقوع جنگ جهانی اول و دو را ناشی از این عامال مایداناد و مای فرمایاد:
«حاال ما به آن تاری های دور نمی رویم ،این جنگ هایی که اخیرا یعنی در این صد
سال در دنیا اتفاق افتاده است ،جنگ جهانی اول ،جنگ جهانی دو  ،این جنگ هایی
که در ویتنا در این آخر اتفاق افتاده ،این کشتارهایی که از مرد شد برای این باود
که اسلحه ها در دست غیرصالح بود ،ناشایست هاا اسالحه را باه دسات داشاتند».
(صحیفه اما  :1813 ،ج )893 ،8
ایشان همچنین می فرماید« :از اول بشر مبتالی به همین مشکل بوده که اسالحه
در دست اشخاص ناصالح بوده است .از اولی که بشار تمادن پیادا کارد باه خیاال
خودش ،اسلحه ها در دست ناصالح ها بوده و همه مشکالت بشر هماین معناسات؛
تا خلع سالح نشوند این اسلحه دارهای ناشایست ،کار بشر سرانجا پیدا نمایکناد».
(صحیفه اما  :1813 ،ج )891 ،8
در دیدگاه اما خمینی (ره) اولین و مهمتارین گاا در اجارای عادالت و تحقاق
صلح پایدار جهانی ،خلع سالح ناشایست ها و مبارزه با ظالمان از سوی انبیااء باوده

موانع و چالشهای

که همه مشکالت بشر از منظر اما راحل در این امر نهفته است.

صلح و گفتگو با تأکید

نهایتا در دیدگاه اما خمینی (ره) صلح واقعی جهانی با ظهور اما زماان مهادی

بر اندیشههای امام ...
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موعود (عج) برپا خواهد شد و عدالت واقعی استقرار مییابد .همه صالحهاایی کاه
تاکنون در جهان از سوی قدرتهای بزر

صورت گرفته است تأمین کنناده مناافع

آنان و پایمال کننده منافع و مصالح مظلومان بوده و هیچ توجهی به برپایی عدالت و
توسعه اخالق نشده و اگر هم اندک توجهی باوده ،باه صاورت شاعار و در جهات
ممانعت از قیا مستضعفان صورت گرفته است.
حضرت اما در این باره می فرماید« :چون حضرت صاحب (عج) ایان معناا را
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اجرا خواهد کرد و در تما عالم ،زمین را پر از عادل و داد خواهاد کارد ،باه هماه
مراتب عدالت ،به همه مراتب دادخواهی؛ وقتی ایشان (حضرت مهدی) ظهور کنناد
انشاءاللَّه (که خداوند تعجیال کناد در ظهاور او) تماا بشار را از انحطااط بیارون
میآورد؛ تما کجی ها را راست میکند « :میا ألرض داً و دعاً َّاک مَّلِواا جا ضألو » ظلام و
جور را از تما زمین برمی دارند به همان معنای مطلقش ( »...صاحیفه اماا :1813 ،
ج  131 ،18و )138
نتیجه
یکی از اهداف مهم انبیاء الهای و دیان مباین اساال برقاراری صالح جهاانی و
استقرار آرامش و امنیت در جامعه بشری می باشد .در دیدگاه حضرت اماا خمینای
(ره) هم که برگرفته از تعالیم انبیااء و دیان اساال مای باشاد ،دعاوت باه صالح و
همزیستی و دوری از خشاونت ماورد تأکیاد قارار گرفتاه اسات ،البتاه در دیادگاه
حضرت اما صلحی مورد تأیید است که براساس تعالیم اسال هدف از آن اجارای
عدالت و احقاق حقوق مظلومان و موجب توسعه معنویت و ارزش های اخالقای و
تعالی انسان باشد.
با توجه به چالش ها و موانعی که در جهان وجود دارد حضرت اما صلح پایدار
و واقعی را امکان پذیر نمیدانند و معتقدند براساس وعده الهی برپایی عدل و صلح
جهانی تنها به وسیله آخرین حجت الهی حضرت مهدی (عج) تحقق می یابد که آن
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زمان ستمگران و مستکبران مغلوب و صلح واقعای و شارافتمندانه بار پایاه تعاالیم
الهی ،در همه جای جهان استقرار خواهد یافت.
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