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*

دكتر اكبر اشرفی

**

حمید رضا داودی

چکیده

انسان عالوه بر حق حيات ،داراي حقوق ديگري از جمله حق آزادي است  .بتر
اساس اين حق ،انسان نسب

به غير خدا آزاد است  .حتق آزادي ،ارغاتان اديتان

آسماني و همه انبياء الهي نيز بوده اس ؛ در عين حال ،اين غهم پذيرفته شده كته
جواغع انساني بدون نظم و قانون نميتواند پايدار و غستدام بماند .وجتود قتانون
ضرورتي انكارناپذير اس

هرچند سبب غحدودي

آزادي انسان و تحديد دايتره

عمل او گردد .جاغعه بشري هيچ گاه فارغ از قانون و غباحث غرتبط با آن نبتوده
اس ؛ حتي در بدويترين جواغتع انستاني نيتز قتانون ،چگتونگي حاكميت
تخطي از قانون و ضمان

آن،

اجراي آن و ...از جمله غسائلي بوده كه همواره ذهتن

انديشمندان و رهبران آن جاغعه را به خود غشاول نموده اس .
حضرت اغام خميني(ره) به عنوان بنيانگتذار يكتي از غتدلهتاي حكتوغتي دوره
غعاصر در همه دوران حيات فكري و سياسي خود بر قانونگرايي اصرار داشته و
* استايار و عضو هيئ

علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالغي واحد تهران غركزي ،تهران ،ايران

** دانش آغوخته كارشناسي ارشد انديشه سياسي در اسالم دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالغي واحد
تهران غركزي
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همواره در بياناتشان تأكيد فراواني بر قانونگرايي و لزوم گردن نهادن به الزاغتات
قانوني داشتهاند .ديدگاههاي اغام(ره) درخصوص اغني  ،داراي دو ويژگي كتاغال
جداي از هم اس .از يک سو جنبه آرغاني اغني

جهان اسالم و غستلمين جهتان

براي اغام غهم بوده و از سوي ديگر حفظ نظام جمهوري اسالغي ايران و اغنيت
غلي از اهم واجبات تلقي غيشود.

واژگان كلیدی :قانون ،قانون گرائی ،دین اسالم ،حکومـت اسـالمی ،امنیّـت،
امنیّت ملّی
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مقدمه
انسان غوجودي اجتماعي اس

و حيات اجتماعي او به وجود قانون كاغتل و جتاغع

غحتاج اس  .حيات انساني در جاغعه فاقد قانون و نظم اجتمتاعي بستيار دشتوار بلكته
غحال خواهد بود .عدم تبعي

افراد از قوانين جاغعه ،سبب بروز هرج و غرج و گسستن

بنيانهاي آن جاغعه غيگردد .با بررستي هريتک از جواغتع شتكل يافتته در ادوار گذشتته
درغييابيم كه در اين جواغع ،عمل به دستورات و فتراغين صتادره از ستوي رهبتر و يتا
الزاغي بود .اين دستورات و فراغين تح

غنتخب حكوغ

عنوان عتام و كلتي «قتانون»

ناغيده غيشد.
لكن غعنا و غاهي

اين قانون و قانونگرايي حستب غقتضتيات زغتان و غكتان و بته

لحاظ شكل و ساختار ،در جواغع غختلف ،غتمايز بوده اس .
با گسترش الگوهاي حكوغتي در جواغتع انستاني ،نگتاه بته قتانون و توجته بته آن،
اهمي

و جايگاهي برجسته و بيغانند پيدا كرد و به ابزاري غهم براي تعيين سياس

هتا

و جه گيري هاي خرد و كالن جواغع و عتاغلي غهتم بتراي تحقتق غقاصتد و اهتدا
دولتها تبديل شد به نحوي كه دولتها تالش غيكردند در سايه آن ،شتكوفايي و اغنيت

را

براي جواغع خود به ارغاان آورند.
ناگفته پيداس
ضروري اس

كه غسئله حكوغ

و رهبري ،در تماغي جواغع اغري پذيرفته شتده و

و بدون تبيين و تعيين آن ،اغكان حفظ و قوام حكوغت

غمكتن نيست .

رهبران جاغعه در پناه يک جاغعه قانونمدار غيتوانند اعمال قدرت و حاكميت

نماينتد؛

قوانين و احكام را در جاغعه پياده و نظام اجتماعي را به سوي توسعه هتداي

نمتوده و
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به طور كلي سبب ارتقاء اغني

در جاغعه شوند.

آنچه غتاسفانه در جهان اغروز رايج اس
داشته و بر اساس اصال
سعادت اقلي

قانون و حكوغتي اس

كه ريشه غير الهتي

و سعادت غادي انسانها(آن هم نه همه انسانها ،بلكه بر استاس

جهان پيشرفته) شكل يافته و تدوين گرديده ،نه براساس سعادت حقيقتي

و واقعي همه نوع بشر .به عبارت ديگر ،رعاي
اخالق و آغوزههاي الهي آنان .و از آنجا كه طبيع

اغيال غردم غنظور نظتر بتوده است

نته

و غريزه انسانها تجاوزگر غيباشتد،

قهرا شيرازه نظام اجتماعي و قانونمداري گسيخته غيشتود و حيتات جاغعته كته بته دام
طبيع

سركش افتاده اس

حياتي حيواني خواهد بود نه انساني.

غتأسفانه اكثر غكاتب غختلف بشري ،به نحتوي ريشتهاي از تفكتر اوغانيستتي غتتا ر
غي باشند و همگي به انسان به عنوان غوجودي قائم بته ذات كته ختود ،فاعتل و غايت
نظر كرده اند و اين نگرش ،طريق حاكمي

خويش اس

بر انسانها و جواغعي اس

كته

انسان را به جاي خداوند غحور قرار داده اند و قوانين و دستورات الهتي جتاي ختود را
به قوانين انساني داده اس  .نارسايي قوانين بشتري و غتادي از غشتكالت و چالشتهاي
جدي جواغع غربي و در واقع غشكل بزرگ جهان غعاصر اس
عدم غوفقي

آشكار بر عل

غكاتب بشري غربي و فروپاشي تدريجي آنتان .از غنظتري

ديگر اسالم كه همان دين قانون اس
سرش

و اين دليلي اس

كتاغال

با پياده نمودن دستورات و احكام الهي كه بر پايته

و فطرت انسانها طرح گرديده ،راه و روش غناسبي در پرتو جهان بيني استالغي

ارائه نموده اس
تأغين اغني

كه در سايه اهتمام به آن دستورات ،راه رسيدن به ستعادت و كمتال و

انسانها هموار خواهد بود .در اين راه پياغبران و اغاغان با تشتكيل حكوغت

اسالغي زغينه ساز جاري شدن قوانين الهي در جواغع خود شدند تتا انستانها بتواننتد بتا
تبعي

از آنها در كمال آراغش و آسايش و با اغني

توجه داش
درس

كاغل در كنار هم زنتدگي كنند.بايتد

كه تشريع و قتانونگرايي و ستوق دادن انستانها بته رعايت

و غقبول اس

قتانون زغتاني

كه انسان ها را به سعادت برساند و اين قتانونگرايي هماهنتب بتا
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تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد .انسان و جهان در غقتام تكتوين و در آفترينش و
هستي خود ،نسب

به خداوند عبوديّ

دارند و اين دليلي است

آشتكار كته انستان در

پرتو قانون و قانون گرايي نيز بايد عبد خداوند بتوده و تنهتا از قتانون كاغتل و برتتر او
پيروي نمايد.
اين غطالعه درپي پاسخ به اين سوال اس
بين اغ

چه تا يري در حفظ اغني

كه نقش والي

نظام اسالغي و ارتقاء اغنيت

ليكن براين اساس دو عنصر غهم « والي

فقيه و همچنتين وحتدت
غلتي خواهتد داشت .

فقيه » و « وحدت غسلمين » -دركنار عناصر

ديگري كه نقش داشته اند  -غورد بررسي قرار گرفته و تالش خواهد شد تتا ا ترات آن
بر ارتقاء ،پيشرف

و تعالي جاغعه اسالغي به ويژه از بعد اغني

غلي و بينالمللتي غتورد

توجه قرار گيرد.
البته پيش از توضيح وتبيين غوضوع ،الزم اس

گذري هتر چنتد كوتتاه بته بررستي

غوضوعاتي از جمله «قانون گرايي و ضرورت تشكيل حكوغ
رهبري ديني » و همچنين غفهوم (( اغني

استالغي » « ،ضترورت

غلي)) ( به عنتوان غتايتر وابستته بته قتانون

پذيري) داشته باشيم.

مبانی نظری
قوانين اسالم طبق سرش

و فطرت بشري طرح و تنظيم شتده كته غتيتوانتد بتراي

هميشه و همه جا راهنماي انسانها باشد .اين قوانين بتا اعتتدالي كاغتل ،دور از هرگونته
افراط و تفريط طرحريزي شده و آدغي را از زندان شهوات ،ظلم و تجتاوز بيترون غتي-
آورد و به آزادي غعنوي غي رساند.
انديشههاي سياسي اغام خميني (ره ) دراداغه انديشههاي سياسي تشتيّع و احيتا كننتده
غفاهيم پايدار انديشه اسالغي غحسوب غيشود .اقدام اغام براي تشكيل حكوغت
در زغان غيب

استالغي

اغام عصر(عج) و تفسير سياسي-اجتماعي ايشتان از استالم باعتث احيتاي
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اسالم در عصري گرديد كه دين كاغال به حاشيه رانده شتده و حقيقت

غفتاهيم دينتي بته

فراغوشي سپرده شده بود .تفسير ختاص ايشتان از استالم بته خصتوص استالم سياستي،
تأ يرات انكار ناپذيري بر جهان اسالم به جاي گذاش

و حرك

انقالبي ايشتان تحتوالت

غهمي را در عرصه سياسي -اجتماعي و تفكرات انديشمندان اسالغي غوجب گرديد.
از عمدهترين كليدواژههاي انديشه سياسي اغام را غيتوان در اعتقاد بته استالم نتاب،
تكليفگرايي ،غسئولي

شناسي ،عدال ختواهي ،ظلتم ستتيزي و وحتدت گرايتي بيتان

كرد.حضرت اغام در سراسر زندگي سياسي خود همواره غشي فكري واحدي داشتهانتد؛
و غشخصي را در هندسه فكري ايشان جستجو نمود.

بنابراين غيتوان اصول اب

قانون و قانون گرايي و التزام عملتي بته قتانون از غهمتترين وجتوه انديشته سياستي
حضرت اغام خميني(ره) غيباشد .در غنظر ايشان غعيار همه چيز قتانون است

و حتر

آخر را در همه اغور قانون غي زند و جز با تحقق قتانون ستعادت فترد و جاغعته تتأغين
نميشود .از سوي ديگر در انديشه سياسي ايشان اسالم ديتن قتانون است
اسالغي ،در واقع حكوغ

و حكوغت

قانون اس  .بنابراين قانون در انديشه سياستي حضترت اغتام

خميني(ره) از جايگاه واالئي برخوردار اس .اغام(ره) همواره از قانون به عنوان يكتي از
ابزار دستيابي به سعادت دنيوي و اختروي و فصتلالخطتاب تمتاغي غنازعتات افتراد و
گروهها ياد نموده و هيچ چيز و هيچ كس را برتر از آن نشمردهاند .ايشان قانون را ختط
قرغز نظتام و پشتتوانه اغنيت

غلوتي و وحتدت غلتي و بته طتور كلتي استتقالل كشتور

غيدانستند .آرغان بزرگ اغام ،پيريزي ،گسترش ،آغوزش و تثبي

قانون بته غثابته غتدار

زندگي سالم اجتماعي و بات نظام سياسي بود ،چرا كه به اعتقتاد ايشتان از ايتن طريتق
تماغي روابط حقوقي افراد بر اساس غعيار روشن و غعين سازغان دهتي و بته اصتطالح
نهادينه غيگردد .حضرت اغام(ره) بهعنوان پايهگذار نظام جمهتوري استالغي ايتران ،در
بياناتشان همواره تأكيدهاي فراواني بر قانون گرايتي و لتزوم گتردن نهتادن بته الزاغتات
قانوني داشته اند .اگر سه عنصر تبيين و شفافي

قوانين ،اجتراي قتوانين و نيتز تستاوي
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انسانها در برابر قانون را اركان غقوله قانونگرايي بدانيم ،ستابقه دينتي و تتاريخي آن بته
قرنها قبل بر غي گردد و فضل سبق  ،از آن اديان آستماني و پيتاغبران الهتي غتي باشتد.
حضرت اغام خميني(ره) كه درس آغوخته همين غكتب اس  ،گوي سبق

را در عصتر

انقالب اسالغي در احياء و تأكيد بر قانون گرايي از همگان ربوده اند ،چرا كه ايشان پيش
از پيروزي انقالب اسالغي و پس از آن نيز ،قانونگرايتي را يكتي از عناصتر كليتدي در
نظام اسالغي غعرفي نمودند.
اغام بر همه اركان قانونمندي و قانون گرايي تأكيد داشتند ،از اين رو همواره تصويب
قوانين ،اجراي صحيح آنها ،برابري در قبال قوانين و احترام به نهادهتاي قتانون گتذار را
گوشزد غي فرغودند.

گفتاراول :قانون گرایی و ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
خداوند در طول تاريخ و از بدو تولد خلق

انسان ،قوانيني را براي راهنمايي جواغع

بشري فرستاده كه آخرين و كاغلترين آنها دين اسالم اس  .ايتن ديتن توستط حضترت

غحمد(ص) براي تمام جهانيان تا به روز رستاخيز فرستاده شده اس  .استالم بتهعنتوان
آخرين دين آسماني درصدد تأغين نيازهاي فطري و طبيعي انسان بوده و بر آن اس

كه

انسان را به سعادت واقعي و كمال حقيقتي در دنيتا و آخترت برستاند و بتدين غنظتور
قوانين و غقرراتي را نيز تنظيم نموده اس .
اسالم در راستاي تدوين قوانين خود ،به آزاد بودن افتراد در برختورداري و بته كتار
انداختن استعدادها ،لياق ها و تواناييهايشان تأكيد نموده و بيان غيكند كه غردم غتي-
توانند از اين استعدادها بهرهبرداري نموده و به هر جايگاه و غقاغي كه خواستارند دس
يابند؛ زيرا هيچ فرد يا گروهي داراي حق ويژه نيس

و غالك و غعيار همان تواني اس

كه فرد از خود نشان غيدهد و البته راه رسيدن به چنين شرايطي اين اس

كه حكوغت

به قانون عمل كند كه به تبع آن غردم نيز به قانون عمل خواهند كرد(اغام خميني.) 2:7 :
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يكي از غقولههاي غهم غطرح در دين اسالم بنياد نهتادن حكوغت
اجراي بسياري از برناغههاي اسالم جز در پرتو تشكيل حكوغ
بود .لذا براي تحقق احكام و اهدا
تشكيل حكوغ

اسالغي غيسر نخواهتد

خداوند در زغين و اجراي قتوانين و حتدود الهتي،

ديني ضرورت دارد.غكتب سياسي اسالم ،نهاد دولت

عنوان سازغان سياسي غل

به رسمي

است ؛ چترا كته

غيشناستد .استاس حكوغت

اجتناب غيداند و فلسفه وجودي آن را نياز جاغعته بته غتديري
اقتصادي غيداند .بر اين اساس تشكيل يک حكوغ
استعدادهاي نهفته افراد شكوفا و از قوه به فعلي

را در جاغعته بته
را الزم و غيرقابتل

اجتمتاعي ،سياستي و

اسالغي الزم اس

تتا در ستايه آن

برسد.

گفتاردوم :ضرورت رهبری دینی
وقتي قانون و حكوغ
سعادت و اغني

غبتني بر قانون وجود داشته باشتد ،بتيشتک زغينتههتاي بتات،

براي اقشار جاغعه نيز فراهم اس

و البته قانون هنگاغي ارزشمند اس

كته

به آن عمل شود.در واقع از غقولههاي غهم غطرح شده در دين اسالم بنياد گذاشتن حكوغت
اس  .چرا كه اجراي بسياري از برناغههاي اسالم جتز در پرتتو تشتكيل حكوغت

استالغي

غيسر نخواهد بود .براي تحقق احكام و اهدا خداوند در زغين و اجتراي قتوانين و حتدود
الهي ،حكوغ

نه تنها الزم اس  ،بلكه يكي از اهدا اساسي استالم و حتتي از غهمتترين و

ضروريترين غقولهها در اين آئين توحيدي به شمار غيرود.
واضح و غبرهن اس

كه وجود غجموعه قوانين غناسب و غترقي و تشكيل حكوغ

ديني به تنهائي براي اصالح جاغعه كافي نيس
سعادت بشر شود الزم اس
به همين جه
شرع يک حكوغ

و براي ايتن كته قتانون غايته اصتالح و

قوه اجرائيه و هچنين غجري آگاه و غتعهد نيز داشته باشتد.

خداوند غتعال در كنار ارسال يک غجموعه قوانين غعتين يعنتي احكتام
و دستگاه اجرا و اداره نيز پيش بيني نموده اس  .دين اسالم كته ره-

آورد پياغبر اكرم(ص) اس  ،پس از اعالم والي

علي بن ابي طالب(ع) كاغل شد و ايتن

قانونپذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

نشانگر آن اس

كه دين و جاغعه ديني ،آنگاه غورد رضاي

خداونتد است
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كته ولتي و

رهبر الهي داشته باشد .انقالب و جاغعهاي كه ولي شايسته نداشته باشتد ،نتاقو و بتي-
كمال اس  ،همان گونه كه اسالم بياغام غعصوم ،كاغل و تام نيس  .اكمال دين و اتمتام
هاي الهي ،غنوط به داشتن رهبري عالم ،عادل و آگاه به زغتان است

نعم

كته ديتن و

احكام ديني را خوب بفهمد؛ آن را بته درستتي تبيتين و اجترا نمايتد و بتا غهاجمتان و
دشمنان دين بستيزد.

گفتارسوم :مفهوم امنیت ملّی
از غهمترين كششها و انگيزههاي انساني است

جستجوي اغني

جوهر هستي انسان پيوندي ناگسستني دارد .حفظ ذات و صيان

كته ايتن كشتش بتا
نفس از اساسي تترين

غيلهاي انسان اس  .انسانها در پي برآوردن نيازهاي زيستتي بتا يكتديگر وارد غناستبات
گوناگون غيشوند و تشكيل جاغعه غيدهند .غهمترين نياز هتر جاغعته
طايفه يا قوم كوچک بوده و يا يک كشور -تتاغين اغنيت

 -ختواه يتک

آن جاغعته و افتراد آن است .

(روشندل)8 :8811:
درواقع اغني
حكوغ

يكي از غهمترين اصول حيات و اساسيتترين شاخصته و شتاكله هتر

و نظام سياسي به شمار غيرود و در عين حال غيتتوان آن را از ابتتداييتترين

خواسته هاي انساني هر حكوغتي دانس .
الف  -چگونگی پیدائی مفهوم امنیت ملی
در عصر حاضر جواغع از جهات غختلف ازجمله اغكانات غادي و غعنتوي همچتون
غوقعي

سوق الجيشي ،غنابع طبيعي ،جمعي  ،انسجام داخلي و بتات سياستي در يتک

سطح نيستند .به همين دليل تصورات و توقعات آنها از حدود غنافعشان در جاغعته بتين
المللي يكسان نيس

و ابزارها و اغكانات آنها از حيث پيشبرد آن غنافع غتفتاوت است .
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غنافع دولتها در بسياري از غواقع بتا يكتديگر غتفتاوت و غتبتاين است
غوجب بروز اختال

و همتين عاغتل

و كشمكش بين آنها غيشود .به اين دليل غيتوان بيتان نمتود كته
غلي و يا گسترش داغنه آن يكي از غهمترين اهدا

تالش براي برقراري اغني

در عرصه روابط بين المللي قرار غيگيرد .كوشش براي باال بردن حد اغني

كشورها

غلي يكي از

غهمترين نگرانيهاي دولتها و جواغع قرار گرفته و به عبارتي از پايههاي سياس
آن به شمار غيرود .بر همين اساس برقراري غناسبات سياسي و اقتصادي ،تقوي

خارجي
تتوان

نظاغي و دفاعي ،جستجوي غتحّد ،بستتن پيمانهتاي نظتاغي وهمراهتي بتا نظتام اغنيت
جمعي ،همه براي نيل به چنين هدفي اس (.روشندل) 8 :8811 :
با غروري بر سير تاريخي غفهوم اغني
تعريفي عمدتا غعطو

غلي ،درغتي يتابيم كته ايتن غفهتوم در ابتتدا

به تهديدات خارجي داشته كه بر پايه ايتن تعريتف اغنيت

كشور به توانايي نظاغي آن براي دفع حمله يا دفاع غوقعي

يتک

آغيز از خود بستگي دارد.

به هر حال همراه با پيدايش دولتهاي غلي ،غفهتوم غنتافع غلتي و در ذيتل آن غفهتوم
اغني

غلي نيز غعمول شد .اين اصطالح غدتها در تكيه كالغهاي سياستمداران و رهبتران

نظاغي به كار غيرف
توان گف

بيآنكه كسي درصدد تعريف يا توضيح آن برآيد .از ايتن رو غتي-

تعريف و تحليل غفهوم اغني

جهاني دوم به اين طر

اس

غلي سابقه چنتداني نتدارد و اصتوال از جنتب

كه پژوهشگران علوم اجتماعي و سياسي به اين غفهوم به

عنوان غفهوغي تحليلي و زغينهاي غطالعاتي روي آوردهاند(.غركزپژوهشها)2 :8871:
ب -دیدگاه اسالم نسبت به مفهوم امنیت
بهترين راه شناخ

ديدگاه اسالم راجع بته غفهتوم اغنيت  ،رجتوع بته غنتابع اوليته

اسالغي اس .
در اسالم غقوله اغني
بستر حكوغ

از جايگاهي خاص برخوردار بتوده و همتواره طراحتي آن در

اسالغي غورد توجه بوده اس  .قرآن كتريم اولتين غنبتع احكتام استالغي

قانونپذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اس

كه اغني

را يكي از اهدا

استتقرار حاكميت

او و استتخال

صتالحان و طترح

غي شمارد( .ولي پور.)842 :8871 :اسالم با توحيد و پذيرش حاكميت

اغاغ

خداوند غتعال ،استخال
آن را تحقق اغني

صالحان و طرح كلي اغاغ
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غطلتق

غعرفي غيشود و يكتي از اهتدا

غي دانتد(.غركز پتژوهش و استناد رياست

جمهتوري.)27 :8811 :

بنابراين در نظام سياسي اسالم ،قدرت از آن هيچ فتردي نبتوده و خداونتد غتعتال حتق
حاكمي

غطلق را دارد .از اين طريق رابطهاي شكل غي گيرد كته در دو طتر

آن او و

خليفه او قرار غيگيرد و در اين روند جريان قدرت از كانون او شروع شتده و پتس از
آن در بستر رسال

و اغاغ

به نصب خاص و غجتهدان جاغع الشرايط با انتختاب عتام

غشخو غي شود و استقرار غي يابد( .همان )38 :اين نوع ارتباط در واقتع انستان را از
پريشاني و اضطراب چه در سطح فرد يا جاغعه رهايي بخشيده و زغينه ذيل به اطمينتان،
اغيد و آراغش را فراهم غي سازد.
ج -امام و امنیت جهان اسالم
بر طبق آنچه بيان شد ،نظر اغام(ره) حفظ اغني

نظام ج.ا.ا بر غستائل ديگتر تترجيح

داشته و هيچ غوضوعي برتر از آن قرار ندارد ،در واقع به نظتر ايشتان ،در حتال حاضتر
نظام جمهوري اسالغي قلب جهان اسالم است
اس

و تاذيته اغت

غستلمانان را عهتده دار

و اگر اين قلب از كار بيفتد ،كل بدنه جهان استالم در خطتر غترگ قترار خواهتد

گرف  .با همه اصراري كه اغام(ره) روي اصل حفظ نظام ج.ا.ا دارند ،اغا اين غساله غتانع
از طرح ارتباط غيان اغني

ايران با اغني

جهان اسالم نميشود.اگر اعتقاد به حفظ نظتام

را در قالب اصل اسالغي «حفتظ دارالستالم» قترار بتدهيم ،اصتل دفتاع از غستلمانان و
غستضعفين جهان و دعوت آنها به اسالم حقيقي و قيام عليه حكوغتها كه در قالب كلتي
«صدور انقالب» جاي غيگيرند و همچنين سياس

نه شرقي و نه غربي اغام را بايتد بته

ترتيب در راستاي پيروي و اجراي اصول دعتوت و نفتي ستبيل كته بته عنتوان اصتول
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سياس

خارجي اسالم غطرح غيباشند بدانيم .نگاه اغام در همه زغينهها از جمله دفاع از

غحروغان و غستضعفان و فقر ستيزي و برقراري عدال

اجتماعي به طور طبيعي ايجتاب

غي كند كه ايشان اين غساله را بسيار فراتر از داخل غرزهاي ايران و حتي فراتر از جهان
اسالم غطرح كنند .ايشان غعتقدند راهي كه انتخاب كردهاند:
«آن روز به كمال غيرسد كه غستضعفين جهان از زير بار غستكبرين ختارج بشتوند»
(اغام خميني.)185 :81 :اغام (ره) در اين زغينهها تا آنجا پيش غيروند كه تشكيل جبهه
قدرتمند اسالغي-انساني براي سروري پابرهنگان جهان را توصيه نموده و ضمن غعرفي
ج.ا.ا به عنوان پناهگاه هميشگي غسلمانان جهان ،آغادگي اين نظام اسالغي را براي تاغين
نيازهاي سربازان اسالم اعالم غي نمايند(.اغام خميني)281 :25 :
كه ديدگاههاي اغتام(ره) درخصتوص اغنيت  ،داراي دو ويژگتي كتاغال

روشن اس

جداي از هم غي باشد .از يک طر  ،از جنبه آرغاني اغني

غسلمانان

جهان اسالم و اغ

براي اغام(ره) بيش از هر چيز ديگر غهتم غتيباشتد و هماننتد ديگتر ديتدگاههاي كلتي
اسالغي در جس

و جوي در نورديدن غرزهاي غلتي است

و در ايتن راه غخالفت

جهان غيرغسلمان و زورگو كاغال شبيه الگوهاي انقالبي صدر استالم است

بتا

و كمتتر بتا

غراغهاي ديپلماتيتک فعلتي ستازگاري دارد و از ستوي ديگتر حفتظ نظتام ج.ا.ا از اهتم
واجبات تلقي غيشود .البته حفاظ
اسالغي اس

و بيشتر داراي غاهي

از اين نظتام نيتز در راستتاي حفاظت
ايدئولوژيكي و غكتبي اس

كلتي اغت

تا غلي .چرا كه بر طبتق

نظرات آرغاني اغام غرزهاي غلي ارزش خاصي ندارند و وحتدت جهتان استالم ،غقصتد
نهايي وي در ايده آلهاي سياس

خارجي اس  .به اين ترتيب غيتوان گف

كته اغنيت

غلي به غعناي خاص كلمه در نظر اغام چندان رنگي نداشته و به جاي آن ،اغني
جهان اسالم در اولوي

نظتام و

خاص قرار غيگيرند.

به اين ترتيب در جمهوري اسالغي ايران ،حفظ نظام سياسي ،و گسترش اسالم ناب،
حفتتظ تماغي ت

ارضتتي و تتتاغين غنتتافع و نيازهتتاي حيتتاتي جتتزو غهمتتترين اهتتدا

و

قانونپذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

ارزشهايي قلمداد غيشود كه تهديد آنها ،تهديد عليه اغني
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غلي به حساب غي آيد.

 -1فرآیند تکوین و تکامل نظریه والیت فقیه و رابطه آن با قانون
با غرور بر غطالب پيشين چنين غنتج غيگردد كه دين اسالم همانا دين قانون اس
در سايه اهتمام و تبعي

از اين قانون ،حكوغ

و

استالغي تشتكيل و بته تبتع آن اهتدا

عاليه اسالم براي انسانها تدوين و ارائه غيگردد.
اهتمام به اجراي احكام سياسي اسالم و كوشش در راه برقراري يک نظام سياستي و
تشكيل حكوغ

اسالغي ،يكي از ويژگي هاي بارز انديشه سياسي اغام خميني(ره) بتود.

بر غبناي همين تفكر برخاسته از روح استالم نتاب و اصتيل بتود كته اغتام(ره) بتا نفتي
حكوغ

ستلطنتي و طتاغوتي پيشتين و طترح غبتارزهاي گستترده و فراگيتر عليته آن،

توانستند نظام جمهوري اسالغي را در ايران بنا نهند و پايههاي نظام ستمشاهي را ويتران
سازند .نمونه بارز تطور فقهي -كالغي كه زغينه تشكيل حكوغ

اسالغي را فراهم نمتود

تا غقدغه ظهور حضرت بقيهاو االعظم(عج) باشد ،غساله «والي

فقيه» اس .

با تعمق در آراء فقيهان ،در غييابيم كه گروهي از آنان بتراي فقيته در عصتر غيبت ،
غقام افتاء و قضاء و عدهاي نيز عالوه بر افتاء و قضاء سم
اب

اجتراي احكتام قضتايي را

غي دانستند .گروه سوغي از عالمان و فقيهان دين نيز عالوه بر سم هتاي يادشتده،

تصدي بسياري از شئون جاغعه اسالغي غانند اجراي حدود الهي و سرپرستتي اشتخاص
يا اغوال و حقوق افراد بيسرپرس

سرپرستتي

را قائل شدند و به ايتن ترتيتب ،ستم

نسبي و اداره شئون غسلمين از وظايف فقيه عادل شتناخته شتد .از ايتن غيتان غتيتتوان
غرحوم كاشف الاطاء و صاحب جواهر را نام بترد( .جتوادي آغلتي )8811:277:قابتل
ذكراس

هرچند اشخاصي همچون غرحوم نراقي(قدسسره) غساله والي

فقيه را طترح

كردند اغا آنرا در حوزه غسائل فقهي عرضه داشتند و بته همتين دليتل واليت
جايگاه اصلي خود يعني «علم كالم» قرار نگرف

فقيته در

و قهرا رويتش غطلتوب ختود را پيتدا
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نكرد تا به عنوان «شجره طيبه» از آن ياد شود.
اوج تطور فكري درخصتوص غستاله واليت

فقيته توستط حضترت اغتام خمينتي(ره)

صورت پذيرف  .آنچه ايشان در غحور فقه انجام دادند ،اين بود كه دس

والي

فقيته را كته

تا آن زغان غظلوم واقع شده و در غحدوده غسائل فرعي غحبوس بود از قلمرو فقته ختارج و
آنرا در علم كالم يعني جايگاه اصلي خود نشاندند.سپس با براهين عقلي و نقلي به ا بتات آن
پرداختند به نحوي كه بر همه غسائل فقه سايه افكند و نتايج فراواني به بار آورد.
از نظر حضرت اغام ،فقيه جاغعالشرايط در عصر غيبت
اعتباري اغام غعصوم(ع) را داراس

اغتام زغتان(عج) همته ستمتهاي

و آن هم نه در حد حق و سم

همراه با تكليف الزاغي .يعني بر فقيه واجب اس

وضتعي غحت

 ،بلكته

كته نظتام استالغي را تأستيس و در برابتر

طايانگران به غقابله برخيزد و با جهاد و ايثار و جانبازي و نثار همته اغكانتات ،ستتمستوزي
كند و حكوغ

اسالغي را بر اساس كتاب و سنو

غعصوغين (ع) پيريزي نمايد.

بحث استداللهاي كالغي و فقهي اغام در غورد والي
فقيه و كتاب البيع اغام آغده اس

فقيه به ويژه در كتتاب واليت

روش استداللي اين دو كتاب تقريبا از شيوهاي يكسان

برخورداراس  .به اين غعنا كه در هر دو كتاب پس از ا بات لتزوم حكوغت
داليل آن در عصر غيب
نگاه اغام اصل والي

استالغي و

به ويژگيها و شرايط حاكم و اختيتارات او پرداختته است  .از
فقيه از غوضوعات بديهي است

تصديق آنها بتا تصورشتان همتراه است

يعنتي از غوضتوعاتي است

كته

و لتذا نيتاز بته ارائته دليتل و برهتان ندارنتد.

(جمشيدي)181 :8818 :
«به اين غعني كه هركس عقايد و احكام اسالم را حتي اجماال دريافته باشد چتون بته
والي

فقيه برسد و آن را به تصور درآورد ،بيدرنب تصديق خواهتدكردوآنرا ضتروري

و بديهي خواهددانس »(اغام خميني)1 :8878:
از ديدگاه اغام براهين و داليل تأييد و ا بات والي

فقيه به دو بخش عمتده بتراهين

عقلي و نقلي تقسيم غيشود .بعضي از شاگردان و پيروان اغام نيز ضمن توجه به تقستيم

قانونپذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

فوق قسم سوغي از براهين را كه غركب از عقل و نقل اس
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غطرح كرده و بتر دو دستته

فوق افزودهاند (جوادي آغلي )8871:841:و آنرا دليلي دانستهاند كه برخي از غبتادي و
غقدغات آن را نقل و برخي ديگر را عقل تأغين غي نمايد .حضرت اغام ضمن اشتاره بته
هر دو قسم از براهين با توجه به اينكه برهان عقلي را برهتان تتام دانستتهانتد ،از دليتل
عقلي به عنوان غؤيدي بر آنچه از نقل به دس

غيآيد استفاده غيكند.ايشان براي نمونته

در كتاب البيع غي نويسند :به تحقيق ،لزوم برقراري حكوغ
و تربي

و تعلتيم

براي بسط عدال

و رفع ظلم و حفظ غرزها و غنع از تجاوز اجانب از واضحترين داوريهاي عقل

اس  ...و با اين همه داليل شرعي نيز بر اين غسأله دالل
ويژگي و اهمي

نظريه والي

غيكند( .اغام خميني)432 :

فقيه اغام(ره) درواقع ناشي از اعتقاد راستتين اغتام بته

اطتتالق و گستتتردگي اختيتتارات ولتتي فقيتته و هتتم تتترازي آن بتتا اختيتتارات حكتتوغتي
پياغبر(ص) غيباشد.در اين رابطه برداشتهاي غتفاوت و گاه نادرستي نيز صتورت گرفتته
كه يكياز اين برداشتهاي غلط و توهمات «فراتر از قانون بودن ولي فقيه» اس .
در نظر اغام غنظور از قانون ،به طور كلي قانون الهي يا شريع
اس

آسماني يا دستتوراتي

كه از طريق وحي به پياغبر ابالغ شده و به عنوان اصول دينتي و غكتبتي از آن يتاد

غي شود .حكوغ

ديني غورد نظر اغام به اين قتانون غقيتد است  .عتالوه بتر آن قتانون

اساسي يا ساير قوانين عادي كه براي تعيتين اهتدا  ،اركتان و غستئوليتهاي يتک نظتام
سياسي تدوين غي شود ،بايد در چهارچوب ضوابط شريع

آسماني و در طتول قتانون

الهي باشد .نتيجه آنكه از نظر اغام قانون در نگاه اوليه قانون قرآن و شريع

الهتي است

و ساير قوانين بايد بر اساس اين دو وضع شوند.
ازطرفي همان گونه كه رهبري در برابر قانون اساسي غنطبق بر اسالم الزام كاغتل دارد ،در
غقابل قانون شرع نيز الزام كاغل دارد .اين نوع نگاه به قانون ،به نحوه غشروعي

يتافتن رهبتر

نيز ا ر دارد .به نظر غيرسد در صورتي كه غا قائل به نصب الهتي و غشتروعي

الهتي رهبتر

باشيم ،در اصل به جز قانون شرع غعيار ديگري براي غحدود كردن او وجود ندارد.
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كه غسلما اينگونته قتوانين بايتد

پيراغون قوانين عادي نيز نظر حضرت اغام اين اس

در چهارچوب قوانين اسالم و قانون اساسي به تصويب برسند و غادام كه اين قوانين در
اين چهارچوب باشند ،الزام آور هستند و رهبر نسب
ذكر اس

به آنها تبعي

خواهد داش  .قابل

كه حضرت اغام حتي درغسائل شخصتي و ختانوادگي نيتز بته قتانون عتادي

اعتنايي ويژه داشته و هرگز براي خود و يا افراد خانواده ،برتري خاصي را نميطلبيتد و
به اصل برابر رهبري با تمام افراد جاغعه در برابر قانون باور كاغل داشتتند .برخوردهتاي
غنطقي و قانوني اغام با غسائل و غوارد غتعددي كه در غدت زغان رهبري ايشتان حتاد
گرديد و همچنين تشكيل و تأسيس نهادهاي قانوني از جمله غصاديق رفتتاري و عملتي
حضرت اغام در تحقق قانون و قانونگرايي بود.
با عناي

به اهتمام حضرت اغام به غقوله قانون بايد گف

كته از غنظتر ايشتان بته عنتوان

ولي فقيه ،قانون عادي در طول قانون اساسي و قانون اساسي نيز در طول قانون اسالم غطترح
غيشود و لذا الزم اس

كه به ترتيب قوانين عادي با آن دو غنطبق بوده و قانون اساستي نيتز

با قوانين اسالم انطباق كاغل داشته باشد .در واقع در چنين شرايطي رهبر جاغعه كه وظيفتهاي
جز اجراي قانون الهي در جاغعه ندارد .غلزم به اجراي هر سه قانون غي باشد.
 – 2اندیشه ،ماهیت و اهداف وحدت از منظر اسالم و امام خمینی (ره)
ذكراين نكته الزم اس

كه انديشههاي سياسي اغام را بايستي درپرتو انقالب اسالغي

غورد تحليل و بررسي قرار داد .در واقع انقالب اسالغي عرصته بتروز و عينيت
انديشه ها و تفكرات اغام بود و حقيق

يتافتن

تفكر او را نمايان ساخ  .حرك

سياستي اغتام

بستر تازه اي را دراشكال حكوغتهاي غستتقردرجهان بته نمايتان گذاشت

و در همتين

راستا تحوّالت غهمي را درعرصه هاي سياسي ،اجتماعي و تفكرات انديشمندان استالغي
غوجب گرديد .از عمدهترين كليد واژههاي انديشه سياسي حضرت اغام – دركنار ستاير
اصول اب

و غولفههاي انديشهاي ايشان – وحدت گرائي غسلمين را غيتتوان برشتمرد

قانونپذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

كه با توجه به اهتمام ايشان به اين غقوله غهم كه به عنوان ابزاري اساستي جهت
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حفتظ

اسالم و نظام جمهوري اسالغي ايران ياد غيشود ،به بررسي آن غيپردازيم.
«يكي از غقاصد بزرگ شرايع و انبياء عظام(س) كه عالوه بر آنكه ختود غقصتود غستتقل
اس  ،وسيله پيشرف

غقاصد بزرگ و دخيل تام در تشكيل غدينه فاضله غتيباشتد« ،توحيتد

كلمه» و «توحيد عقيده» اس  ،و اجتماع در غهام اغور و جلوگيري از تعديات ظالمانه اربتاب
تعدي اس  ،كه غستلزم فساد بني االنسان و خراب غدينه فاضله اس  .اين غقصد بزرگ ،كته
غصلح اجتماعي و فردي اس  ،انجام نگيرد غگر درستايه وحتدت نفتوس و اتحتاد همتم و
الف

و اخوت و صداق

قلبي و صفاي باطني و ظاهري ،و افراد جاغعه به طوري شوند كته

نوع بني آدم تشكيل يک غشخو دهند ،و جمعي

به غنزله يک غشخو باشتد و افتراد بته

غنزله اعضاء و اجزاء آن باشد و تمام كوششها و سعيها حول يک غقصد بزرگ الهي و يتک
غهم عظيم عقلي ،كه صالح جمعي

و فرد اس  ،چرخ زند و اگر چنين غودت و اختوتي در

بين يک نوع يا يک طايفه پيدا شد ،غلبه كنند بر تمام طوايتف و غللتي كته بتر ايتن طريقته
نباشند(.اغام خميني)8 :8873 :
بر اين اساس پيامبر اسالم حضرت ختمي غرتب (ص) عقد اخوت بين غستلمين را
در صدر اول اجرا فرغودند و لذا به نو آيه شريفه«:انما الموغنون اخوه» (همانتا غوغنتان
با هم برادرند) (سوره حجرات )85:اخوت و برادري بين تمام غوغنين برقرار شد .غحور
وحدت در ديدگاه قرآني «توحيد» و در غرتبه ديگر دين اسالم اس  .قرآن كتريم پيتاغبر را
به سوي اهل كتاب غيفرستد و از آنان براي پيوستن به شعار توحيتد و جتدايي از غيتر او
دعوت غيكند( ..فقهي زاده.)77 :8877 :در قرآن به «اغ

واحده» تاكيد شده و حتي در

بعضي از آيات قرآن از سوره انبيا و غوغنون ،وحدت را قبل از توحيد بيان فرغودهاست :
«ان هذه اغتكم اغه واحده و انا ربكم فاعبدون» (انبيا :آيته  )18ايتن (پيتاغبران بتزرگ و
پيروانشان) همه اغ

واحدي بودند (و پيرو يک هد ) و غتن پروردگتار شتما هستتم،

پس غرا پرستش كنيد.قابل ذكر اس

در غوضتوع وحتدت ،احاديتث فراوانتي در كتتب

11

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

روائي شيعه و سني از پياغبراكرم(ص) و اهل بي (ع) نقل شده اس  ،عتالوه بتر آغتوزه
هاي ديني در قر آن و حديث ،سيره عملي پياغبر و ائمه اطهار نيز دليل و برهاني قاطع بر
ضرورت تالش جه

تحقق وحدت غلي و اسالغي اس  .درواقع سير در تاريخ زندگي

پياغبر و اغاغان غعصوم نشان دهنده اهتمام خاص ايشان به حفظ وحدت به عنوان پايه و
اساس نظام اجتماعي اسالم اس .
در انديشه اغام تا يرگذاري دو عنصر ايمان به خدا و اتحتاد كلمته در ستعادت جاغعته
يک اغر غسلم و قطعي اس

و پايه و اساس همه پيروزي ها و تحوالت غهم و سرنوشت

ساز اجتماعي را تشكيل غي دهند .بايد گف

كه غبنتاي اصتلي ديتدگاه فتوق آيته كريمته

«واعتصموا بحبل او جميعا والتفرقوا» اس  .زيرا در اين آيه وحدت اغ

و غحوريت

او

در كنار هم غطرح شده و هر دو با هم غورد فرغان خداوند قرار گرفته اس .
اغام به خوبي به دغدغههاي جهان اسالم و غشتكالت آن اشترا
تشكيل جاغعه آرغاني اسالم يعني«اغ

اسالغي» بتراي تحقتق وحتدت و روح بترادري

غيان غسلمانان تاكيد خاصي غينمتود .ايشتان تشتكيل اغت
وحدت اسالغي غي دانس

داشت

لتيكن بتر

جهتاني استالم را در گترو

و غعتقد بود كه رغز وحدت از ديدگاه قرآن كتريم اختوت و

برادري اس  .اصل وحدت و برادري از غشخصات اصلي اغ

استالغي است  .در پنتاه

جاغعهاي غتحد ،غسلمين از قيد استعمارگران و قدرتهاي سلطهگر رهايي يافتته و استالم
ناب غحمدي را در سراسر جهان حاكم غيسازند.
اغ

اسالغي به عنوان جاغعهاي كه بر آن وحدت ،برادري ،صداق

و ديگر اصتول عاليته

اسالغي حاكم اس  ،جاغعه غطلوب و غورد نظر اغام و آرغتان سياستي او غتيباشتد .ايشتان
غبارزات سياسي و تشكيل حكوغ
اي غد نظر داشتند ،لذا اغ
تتتالش بتتراي اغتت

اسالغي را به عنوان غقدغهاي براي تحقق چنين جاغعته-

اسالغي از اغهات تفكر سياسي ايشان بوده و نگاه اغ

غدارانته و

ستتازي در ستتيره نظتتري و عملتتي اغتتام كتتاغال غشتتهود استت .

(بابائي .)8818:838:تنظيم قانون اساسي و راهبردهاي سياس

خارجي جمهتوري استالغي

قانونپذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

در راستاي تحقق اغ

اسالغي و نگاه اغ

11

غدارانه به غسائل جهان استالم ،بيتانگر اهميت

و

جايگاه واالي غوضوع غهم وحدت اسالغي در انديشه سياسي ايشان است .اغام (ره) عتدال
را الزغه و زغينه ساز وحدت اسالغي غيدانس  .ايشان براي جاغه عمل پوشانيدن بته آرغتان
وحدت اسالغي از اغكاناتي نظير غساله فلستطين ،آزادي قتدس و غراستم حتج و برائت

از

غشركين كه غورد اتفاق همه فرق و غذاهب اسالغي بود استفاده غيكرد و غسلمانان جهتان را
به تفاهم و اتحاد همه جانبه در زير يک پرچم واحد به نام اغ

استالغي دعتوت غتينمتود.

غجموعه داليل و بيانات اغام حول غحور وحدت به همراه غفهوم «اعتصام بته حبتل او» كته
در واقع غحوري

وحدت را از آن غيتوان درياف  ،جاي هيچگونته شتک و شتبههاي را در

وجوب شرعي اتحاد و حرغ

شرعي تفرقه براي غسلمانها باقي نميگذارد.
(همان)111 :11 :

نتیجهگیری
نظام سياسي ايران بر اساس جهان بيني توحيدي و با هد

ايجاد عدال

و گسترش

تفكر توحيدي توسط حضرت اغام طراحي و پتيريتزي شتد كته بتا غفتاهيم و اصتولي
اساسي نيز همراه بود .در اين راستا غحوري

«واليت

فقيته» و «وحتدت غستلمانان» از

جمله اصول بنياديني بودند كه توسط اغام غطرح شدند.حضرت اغام خميني(ره) به عنوان
شخصيتي با انديشههاي بلند و با توكل به خالق هستي و با پيروي از سنو

حستنه رستول

خدا(ص) و ائمه اطهار (ع) تشكيل يک نظام اسالغي غتأ ر از قوانين الهي را در برهتهاي از
زغان كه طاغوت و طاغوتيان سايه بر گستره اسالم داشتند آغاز نمتوده و طتي آن رهبتري
نظاغي را عهده دار شدند كه به نام غقدس جمهوري اسالغي غزيّن گرديد.
انقالب اسالغي ايران به رهبري حضرت اغام خميني(ره) تحولي بزرگ و فراگيتر در
عرصه جهاني ايجاد كرد و نگاه و نگرشي جديد نسب

بته جهتان و انستان و غناستبات

گوناگون بشري در عرصه سياسي و اجتماعي فرهنگي پديد آورد .حضرت اغام رهبتري
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استثنايي بود كه نحوه حكوغتداري و رهبري ايشان غتمتايز بتا ستاير رهبتران كاريزغتاي
جواغع و غكاتب غختلف بشري بود .چرا كه در تلقي اغام حكوغت
الهي اس

از آن و قانون آن ،تبعي

كه تبعي

استالغي ،حكتوغتي

از خداوند غتعال اس

و رفتار زغاغتداران

بر وفق قانون الهي اس .
د ر غنظر ايشان غعيار همه چيز در اسالم قانون اس

و حر

آختر را در همته اغتور

قانون غيزند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جاغعه تتأغين نمتيشتود .استالم ديتن
قانون اس

و حكوغ

قانون.

در اسالم حكوغ

بر اين اساس اغام همواره بر شاخوهاي غهم قانونغندي و قانونگرايي اعم از تصتويب
قوانين غناسب ،اجراي صحيح آنها ،برابري در قبال قوانين و احترام بته نهادهتاي قتانونگتذار
تأكيد داشتند و چنانچه تاغّلي بر نحوه رهبري اغتام داشتته باشتيم ،درغتييتابيم كته غصتاديق
غتعدّدي از قانونگرايي و اهتمام جدي ايشان به اين غقوله وجتود دارد .در روش اغتام كته
غبتني بر انجام دادن تكاليف الهتي و رفتتار حتق غتدار بتود ،هتيچ التزام و هتيچ غحاستبه و
قابل اعتنا و غانعي براي توقف جريان حق باشد ،به همين دليتل بتود

غالحظهاي نميتوانس

كه ايشان غي فرغود :هرچه غوافق دين و قوانين اسالم باشد ،غا به كمال تواضتع گتردن غتي-
نهيم و هرچه غخالف دين و قرآن باشد ،ولو قانون اساسي ،ولو الزاغات بين المللي ،غتا بتا آن
غخالفيم .نگاهي به سير غبارزات اغام نشانگر آن اس
بردن جاغعه به سم
به انتظار عدم غخالف

كه ايشان براي تحتول آفرينتي و پتيش

تعالي غعنوي و غادي ،هيچگاه به انتظار تأييد و حمايت
دشمنان نمي نشس

ديگتران و يتا

و آنچه را كه حق و تكليف تشخيو غتيداد بتا

قوت و قدرت دنبال غيكرد.اكنون نيز استتمرار عزوتمنتدي و ستير تكتاغلي انقتالب استالغي
وابسته به اين اس

كه حق غدارانه حرك

كنيم و در عرصه جهاني به الزاغتات غيرقتانوني و

زورگويانه استكباري اعتنايي ننمائيم ،زيرا اعتنا به چنين الزاغاتي ،نه تنها غوجب توقتف رونتد
تكاغلي انقالب اسالغي خواهد بود ،بلكه اغني
برخي گمان غيكنند اغني

انقالب و نظتام را نيتز بته خطتر غتيافكنتد.

انقالب در بعد كالن بين المللي در اين اس

كه به طور غثتال بتا
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باج خواهي و اغتيازطلبيهاي استكباري و استعماري جهتان ختواران غربتي بته نتوعي كنتار
بياييم و با اغماض از اصول انقالب ،به اصطالح به تنش زدايي بپردازيم .اين روش عتاري از
و غرعوبي

ذل

نمي باشد.
كه اگر دق

اين در حالي اس

عميق و نگرشي ژرفتي و غلهتم از غتنش سياستي و

غبارزاتي اغام داشته باشيم ،در غييتابيم كته ايتن نتوع رفتتار سياستي ،دقيقتا در جهت
خطرآفريني براي انقالب و ناديده گرفتن اغني

انقتالب در درازغتدت و در بعتد كتالن

اس  .رهبري اغام چون برگرفته از انديشه والي

فقيه بود و خاستگاه خود را از قتدرت

اليزال الهي غي دانس  ،بنابراين رنب الهي داشته و غرعتوب تهديتدها و دشتمني هتاي
پنهان و آشكار قدرتهاي پوشالي نميشد .پس در انديشه سياسي اغتام(ره) واليت
استمرار خط اغاغ

غعصوم(ع) و علو

و دليل غشروعي

فقيته

نظام و همه اركتان و اجتزاي

آن اس  .آنچه غيتواند باعث تداوم عزت و اقتدار نظتام استالغي باشتد و اغنيت

را در

ابعاد گوناگون فراهم سازد ،الگوگيري از همان روش و غنش حضرت اغام است

كته بتا

به نصرت الهي ،كاغلترين و بهتترين تصتميمات را

توكل به حضرت احدي

و با عناي

در نحوه رهبري و هداي

نظام به كار غيبستند و غيتوان قاطعانه اعالم نمود كته روش

و غنش حضرت اغام خميني ،بهترين راه بتراي حفتظ و ارتقتاء اغنيت

نظتام و انقتالب

اسالغي اس  .از سوي ديگر كشف رغز و قدرت اعجاز كيمياي «وحتدت» و تأكيتد بتر
حصول ،حضور و تداوم آن نيز از اركان غحوري انديشه و خط غشي عملي اغام بود.
در غكتب نظري و عملي اغام ،وحدت يک تاكتيک يا ابزار غصتلحتي بتراي پيشتبرد
اهدا

و غقاصد سياسي انقالب اسالغي نبتود ،بلكته جتوهره درك ايشتان از «عتزت و

اقتدار غسلمين» و غاهي

«اجتمتاعي و سياستي بتودن غكتتب استالم» و تعبتد غعرفت

شناسانه از اصول و كليات تعاليم قرآني و دستورالعملهايي چتون «واعتصتموا بحبتل او
جميعا والتفرقوا» به غسأله وحدت آن چنان جايگاهي بخشيد كه بتراي اغتام وحتدت از
گسترده ترين عرصه آن كه وحدت غستضعفان عالم در غقابل غستكبران اس

آغتاز و در

11

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

غراتب بعدي آن ،وحدت پيروان اديتان الهتي در غقابتل غشتركين و غلحتدين ،وحتدت
و وحدت هريک از اجزاء و اقشار آن غوضوعي

غسلمين ،وحدت غل

حضرت اغام(ره) از سويي شخصيتي اغني

ياف .

ستاز در عصتر حاضتر بودنتد ،چترا كته بتا

دگرگوني و شكستن نظام شاهنشاهي و هيمنه استكبار جهاني و استعمارگري شرق و غترب
بستر آراغش و اغني

جهانيان به ويژه غستضعفان و ستم كشيدگان را در سايه عزت و اقتتدار
جهتان استالم و حفتظ

اسالم ناب غحمدي فراهم نمودند .از سوي ديگر جنبه آرغاني اغني

نظام جمهوري اسالغي ايران را غد نظر و توجه داشتهاند و بته ايتن ترتيتب اغنيت
غعناي خاص كلمه در نگاه و توجه حضرت اغام به اغني
استمرار اغاغ

نظام و جهان اسالم تبديل گرديد.

توسط وليّ فقيه كه يک عنصر تمدن ساز و فرهنب آفترين توحيتدي

اس  ،از جهتي عاغل حفظ و گسترش وحدت داخلي و اغنيت

غلتي و از ستوي ديگتر

عاغل استحكام و اقتدار نظام سياسي و هم غوجبات فراهم آغدن وحتدت اغت
اس  .اين هد

غلتي بته

رسال

استالغي

دين جهانشمول اسالم و جمهوري اسالغي اس .

بدون ترديد غيتوان گف

كه از غهمترين عواغل نفوذ و رخنته دشتمنان و غخالفتان

نظام جمهوري اسالغي براي تهاجم و به غخاطره انداختن اغني
داخلي و خارجي آن ،غفل

از اصل والي

فقيه و بالتبع شكا

غي باشد .درآخر اينكه ارتباط دو غفهتوم قتانون و اغنيت

نظام استالغي در ابعتاد
در وحدت غيتان غلت

ازهتم ناگسستتني است

عبارتي وابسته به هم ،چراكه تحقق قانون باعث حفتظ اغنيت

غلتي است

و بته

و طبتق نظتر

حضرت اغام ،اجرائي شدن قانون و قانون پذيري (درعصرغيب ) ختود باعتث حفتظ و
تاغين اغني

غلي جهان اسالم و نظام اسالغي خواهد شد.اغيد است

دستورات اسالم و اهتمام به قانون و تمسّک بته اصتل واليت
وحدت غلي ،غوجبات اقتدار و اغني

در پرتتو تبعيت

از

فقيته و همچنتين حفتظ

نظام جمهوري اسالغي فراهم گشته و روح غطهتر

اغام راحل(ره) از نظاره آن احساس رضاي

نمايند.
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