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The ideal system and perspective of the novel world civilization considered by Ayatollah Khamenei in
international relations can be divided in two stages: The first stage is the formation of a desirable world
order via international integration and the establishment of a global society in which its citizens can live
in the shadow of justice and security as much as possible. Ayatollah Khamenei refers to interaction and
integration with other countries and the global society as one of the principles of diplomacy of the Islamic
Republic, especially in the second step of the revolution. However, their convergence in the global
society, from his viewpoint, is achieved when human beings live together in a just conciliation. In the
second stage, the desired world order is achieved through the formation of a novel Islamic civilization
and the establishment of the global government of justice of the Mahdi (aj). This stage is the formation of
a single global government and the realization of a long-standing human desire for evolution and
progress along with the expansion of human justice, spirituality and dignity. The reflection of this great
ideal can be sought in various forms across all divine religions and Islamic schools of thought. The result
of the movement of the world towards the good of human beings will be the formation of a united,
advanced and civilized world with the establishment of the state of truth, a government that will
eventually be realized by laying the groundwork despite opposition from the arrogant powers of the
world.
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 چکیده
ای در روابه  الله خامنههانداز تمدن نوین جهانی مورد نظر آیتنظام آرمانی و چشم

گیری نظم توان مورد توجه قرار داد: مرحله اول شکلمرحله می دوالملل را در بین
المللی و تأسهی  جامههه جههانی اسهت  هه گرایی بینمطلوب جهانی از طریق هم

ای الله خامنهالمقدور در سایه عدالت و امنیت زندگی  نند. آیتن حتیشهروندان آ
عنوان یکی از اصهول دیللماسهی گرایی با  شورها و جامهه جهانی بهبه تهامل و هم

گرایهی مهورد ویژه در گام دوم انقالب اشاره دارند. اما همنظام جمهوری اسالمی به
ها در صهلحی عادننهه ابد  ه انسانینظر ایشان در جامهه جهانی زمانی تحقق می

گیهری  نار هم زندگی  نند؛ در مرحله دوم نظهم مطلهوب جههانی از طریهق شهکل
تحقهق  گسهتر جههانی مههدویتمدن نوین اسالمی و تأسی  حکومت عدالت

گیهری دولهت واحهد جههانی و تحقهق آرزوی های این مرحلهه شهکلیابد. ویژگیمی
فت همهراه بها گسهترد عهدالتن مهنویهت و دیرین بشری مبنی بهر تکامهل و شیشهر 

توان به اشکال گوناگون در تمام  رامت انسانی است. بازتاب این آرمان بزرگ را می
وجو  رد. نتیجه حر ت عالم به سهوی خیهر و ادیان الهی و مذاهب اسالمی جست

 حهق دولهت تأسهی  بها متمهدن و شیشهرفته متحدن جهانی گیریشکل صالح بشر
  هردن فهراهم بها درنهایهت عالمن مستکبران مخالفت رغمبه  ه یدولت بود؛ خواهد
 . یافت خواهد تحقق آن شرای 

 مطلهوب نظهم الملهلنبهین رواب  اسالمین تمدن اینخامنه اللهآیت: کلیدواژگان
 .جهانی
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 مقدمه

عنوان اندیشمنند سیاسمی و دینمی، و نیم  بمه دلیم  ای بهالله خامنهدرک اندیشه سیاسی آیت
گشاسمت  بررسمی هبری نظام جنهوری اسالمی ایران، بسمیار اما   اهنیمت و راهجایگاه ر

ای در عرصه سیاست و اکوممت، یمم منظوممه فکمری الله خامنهها و عنلکرد آیتدیدگاه
مند و مستق  را نشان داده و تواننندی ایشان در تج یه و تحلی  دقیم  سیاسی منسجم، نظام

تواند مدلی جدید ثبات رسانده است  نتایج این پژوهش میاالنللی را بهمسا   داخلی و بین
های های این تحقی ، دیدگاهالنل  را ارا ه کند  بر اساس یافتهاز تندن اسالمی در روابط بین

النلم  ای برای طراای مدلی از روابط بمینسیاسی مقام معظم رهبری دارای ظرفیت گسترده
 ی را تحق  بخشد تواند تندن نوین جهاناسالمی است که می

 نظمام قالم  در جهمانی، موجمود نظمم در النل بین روابط ای،خامنه اللهآیت دیدگاه از
 بستر در موجود نظم زدن هم بر ایشان، سیاسی دکترین  یکمر هسته  شودمی تعریف سلطه
 بما هنمراه کمه اسمت مطلوب وضع به موجود وضع از تحول و جهانی نوین نظم گیریشک 
نظام آرممانی ممورد نظمر   شودمی تبیین هدف این به رسیدن جهت الزم بردهایراه و اصول

النلم  در دو مرالمه جداگانمه قابم  تبیمین اسمت: مرالمه اول در روابط بمین انقالب رهبر
النللی و تأسمی  جامعمه جهمانی در گرایی بینگیری نظم مطلوب جهانی از طری  همشک 

ها به یکدیگر اسمت  در مرالمه دوم ترام متقاب  انسانپرتو صلح عادالنه، امنیت فراگیر و اا
توان آن را نتیجه مراله اول و پ  از تحق  آن دانست، نظم مطلوب جهانی از طریم  که می
در سرتاسمر  گسمتر مهمدویگیری تندن نوین اسالمی و تأسی  اکومت عدالتشک 

  یابدجهان تحق  می

 شناسیومهفم

 اصطالاات مورد استفاده در پژوهش ااضر تبیین شود: در ابتدا الزم است مفهوم برخی
 در هنمواره کمه پویاسمت مفهومی دارای «النللیبین جامعه» اصطالح: المللیبین جامعه

جامعمه  نگماه، یمم از  اسمت بموده بسمط و قمب  دارای النلم بمین روابط پردازاننظریه میان
های جهان اشاره دارد و به طمور تالنل  اصطالای است که به گروه وسیعی از مردم و دولبین
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معنول برای داللت بر وجود یم دیدگاه مشترک به مسا   خاص جهانی ازجنله اقمو  بشمر 
شود  نوام چامسکی معتقد است این اصطالح در تبلیغات غرب بیشمتر بمه ایماالت استفاده می

-/http://www.chomsky.info/articlesمتحمممممممممده و متحمممممممممدانش اشممممممممماره دارد  

.htm,2002 http://www.thenewstribe.com /srael-us-violators-of-international-law-says-

noam-chomsk iy, 14-6-2012)نگار و اسمتاد دانشمگاه بریتانیمایی نیم    مارتین جم، روزنامه
النللی یعنی غرب  نه چی ی بیشتر و نه چیم ی امروزه منظور از لفظ جامعه بین»معتقد است: 
از این عبارت راهی است برای ستایش غرب برای جهانی کردن آن، و برای اینکه  کنتر  استفاده

 /http://www.theguardian.com«  نظممر برسممدتممر بممهتممر و پرطنطمرا طممرفتممر، بممیمحتمرم

commentisfree/ whatthehellistheinternati 24/Aug/2012 )  اممما مممراد نگارنممده از ایممن
ای ب رگ متشک  ب از آن نیست، بلکه به معنای جامعهاصطالح، تأیید برداشت تخصیصی غر

عنموان مخلوقمات های گوناگون در سرتاسر جهان اسمت کمه بمههای مختلف با ملیتاز انسان
 الهی امتیازی بر یکدیگر ندارند 

 سیاسمی اندیشمنندان و النلم بمین روابط پردازاننظریه میان درگرایی واژه هم گرایی:هم
 پمژوهش، ایمن دررهیافت مورد نظر   است مختلف هاینظریه در میمفهو گستردگی دارای

 در لیبرالیسمم رهیافمت  باشمدممی تمرن دیمم نگارنمده دیدگاه با که است لیبرالیسم افتیره
 در همادولمت گرایمیهمم نموعیبمه و یاریمهن و یهنکار امکان بر النل نیب روابط مطالعه

ک یخارج استیس  غلبمه دلیم  بمه دوم جهمانی جنگ آغاز با هرچند نظریه این  کندیم دیتأ
 فروپاشمی دراقیقمت و شمد، رانمده ااشمیهبمه النل بین روابط در نظامیگری هایسیاست

 ،(07 :1331 قموام،  گردیمد تلقمی گرایمیآرممان عصمر پایان برای عطفی نقطه مل  جامعه
 در النللمیبمین نوین شرایط شدن فراهم با و ماند باقی هنچنان هالیبرال گرایانهآرمان دیدگاه

 میمان هنکماری توسمعه در النللمیبمین نهادهمای نقمش شدن آشکار و بیستم قرن دوم نینه
 نظریمه گسمترش و گیمریشک  ساززمینه امر این و یافت گسترش لیبرال نهادگرایی ها،دولت

 در گذشمته مانند توانستننی دیگر جهانی سیاست آنان، نظریه طب   شد اروپا در گراییهم
 بر باید اینم نای، ژوزف و کوهن رابرت نظر از اساسبراین  باشد هادولت انحصاری وزها
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 همایسمازمان و فراملمی همایشمرکت نفموذ،ذی همایگمروه ماننمد بازیگرانی محوری نقش
 گرایانمههمم نظریمه مطماب  ( 01 :هنمان  داشمت خاصمی توجه نی  غیراکومتی النللیبین

 افمم ایش بممرای را شممرایط متقابمم ، هممایوابسممتگی سممنت بممه جهممان ارکممت لیبرالیسممتی،
 گرایماننوآرممان روازایمن و کنمدمی فراهم کشورها برای ایمنطقه و چندجانبه هایهنکاری

گاهانه صورتبه صلح برقراری امکان  ( 04 :هنمان  داننمدمی منکن را شدهری یبرنامه و آ
گردید، اما دراقیقت ایمن  متقاب  یوابستگ نظریه ظهور به منجر لیبرالیستی گراییهم نظریه

کمرد  گمر تعریمف ممیهای سلطهطرفه از سوی کشورهای ضعیف به قدرتوابستگی را یم
گرایمی مفهمومی بما کنمد  هممطرفه را تأیید ننمیکه نتایج این پژوهش وابستگی یمدراالی

وناگون با های گالنللی است  جامعه جهانی متشک  از انسانارتباطات متقاب  در عرصه بین
اقو  مساوی است  در این جامعه، آااد بشر به طور واقعی و عادالنه در کنار هم زندگی و 

 کنند میآمی  برقرار ارتباطات مسالنت
 تنمدن تعریمف در دورانمت ویم   اسمت شمده ارا مه مختلفمی تعاریف تندن برای تمدن:

 نتیجمه در که دانست اجتناعی نظنی از عبارت آن، کلی شک  به توانمی را تندن» :نویسدمی
 و رکن چهار دارای تندن  کندمی پیدا جریان و شودمی پذیرامکان فرهنگی خالقیت آن، وجود
 سمنن سیاسمی، سمازمان اقتصمادی، امور در ااتیاط و بینیپیش شام  که است اساسی عنصر

 شماید مماا ( ۷ :۰ ج ،۰۷۳۱ دورانمت،  «شودمی هنر بسط و معرفت راه در کوشش و اخالقی
 کمه دانمدممی بشمر تماریخ در پویما ایپدیده را تندن که باشد اندیشنندی آن از تردقی  تعریف
 از دور نیم  آن تحقم  ااتنمال ولمی است، نرسیده کنال اد به تاریخی مقطع هیچ در تاکنون
 همیچ  توقمف نه است سفر سکون، نه است ارکت تندن» :است معتقد تاملین  نیست انتظار
 ااتنال اما است، نشده واص  دارد تندن که هدفی به سفر این در تاکنون ایشدهتهشناخ تندن

 ( ۹۴ :۰۷۳۱ تاملین،  «باشند رسیده هدف آن به برجسته زنان و مردان از معدودی دارد

 از دیدگاه اسالم المللگرایی در روابط بیناندیشه هم

  اسمت انکارناپمذیر واقعیتی اگون،گون هاینگرش و مکات  ادیان، وجود النل ،بین نظام در
 آیمات  اسمت کرده بیان بشر زندگی در طبیعی امر یم عنوانبه را هادیدگاه تفاوت کریم قرآن
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 و دینمی مبمانی اسماس بر است خواسته هاانسان از متفاوت، هاینگرش این به اشاره با الهی
 کرریم قررآن 1( 66 و 40 ،44 :ما مده  کننمد رفتمار انسمانی مشمترک اصول و خود اعتقادی

 و 13 :عنمرانآل  اسمت کمرده معرفمی اسالم را خداوند ن د صحیح دین تنها که االدرعین
 قرآن نگاه از ( 116 :بقره  نیست هاانسان بر آسنانی دین این تحنی  دنبال به گاههیچ ،(16

 انجام نیم الاعن و باشند داشته اینان خدا به واقعا   اگر غیراسالمی ادیان پیروان سایر ،کریم
 قررآن 1( 61 :بقمره  اسمت محفوظ خداوند ن د آنها پاداش و شوند رستگار توانندمی دهند،
 آفریمده زن و ممرد یمم از کمه کنمدمی توصیف ایوااده امت ابتدا در را هاانسان هنه کریم
 قمرار همم کنمار در مختلمف نژادهمای و هاگروه قال  در شدن شناخته برای سپ  و اندشده
 در هنیشمه برای را مردم هنه توانستمی خداوند بود، الزم اگر طبعا   ( 13 :اجرات  ندگرفت

 :هود  نکرد را کار این مصالحی به بنا اما دهد، قرار نگرش و اعتقاد یم با و امت یم قال 
خواست، هنمه را ممنمن یما مسملنان اگر خدا می»، کریم قرآن تصریح به ( 46 :ما ده  16
هما را آزاد بیافرینمد و (  ولی اراده خداوند بر این قرار گرفت که انسان۴۴:  یون « آفریدمی

خواهنمد انتخماب کننمد و نتیجمه آن را نیم  به اختیار خود واگذارد تا هر مسیری که خود ممی
هما و پیمروان (  این امر نشان از اص  پذیرش بروز و ظهمور ملمت9۴مشاهده کنند  کهف: 

النل  از دیدگاه اسالم دارد  اما ایمن موضموب بمه معنمای بینعقاید مختلف در عرصه روابط 

                                                             
ْوَراَة فِ : »۹۹  آیه 1 ا َأنَ ْلَنا التَّ ی َوُنوٌر یِإنَّ بِ کْح یَها ُهد  ِذ یُم ِبَها النَّ ِذ یوَن الَّ ه در آن رهننود کَن َهاُدوْا  ما تورات را یَن َأْسَلُنوْا ِللَّ

 «ردند کد داوری میهویم ]فرمان خدا[ بودند به موج  آن برای یه تسلکامبرانی یم  پیردکی بود نازل یو روشنا
ْم یِ  ِبَنا َأنَ َل الّلُه فِ یْم َأْهُ  اإِلنِج کْح یَولْ : »۹۳آیه    یمُهُم اْلَفاِسُقوَن  و اه  انج مم ِبَنا َأنَ َل الّلُه َفُأْوَلئِ کْح یِه َوَمن لَّ

ان خمود ننمد آنمکم نکمرده اکمه بمه آنچمه خمدا نمازل کسانی کنند و کرده داوری کد به آنچه خدا در آن نازل یبا
 «اند نافرمان

مَی ُتقِ یَتاِب َلْسُتْم َعَلی َش کا َأْهَ  الْ یُقْ  : »8۳آیه  مْوَراَة َواإِلنِج یٍء َاتَّ بِّ یکَ  َوَمما ُأنمِ َل ِإَلمیمُنموْا التَّ من رَّ ْم  ]ای کمم مِّ
از جانم   ی که به شمناقرآنو  انجیلو  توراتای اه  کتاب، شنا ارزشی ندارید تا آنکه به دستور پیغنبر،[ بگو: 

 «خدا فرستاده شده قیام کنید 
ِذ   »1 ِذ یِإنَّ الَّ اِبئِ یَن آَمُنوْا َوالَّ َصاَری َوالصَّ ِه َوالْ یَن َهاُدوْا َوالنَّ ِهْم یَن َمْن آَمَن ِباللَّ ْوِم اآلِخِر َوَعِنَ  َصاِلحا  َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

انمد و همودی شمدهیه کمسانی کنان آورده و یه ]به اسالم[ اکسانی کقت یدراق ْحَ ُنوَن یِهْم َواَل ُهْم یَواَل َخْوٌف َعلَ 
ش یرد، پم  اجرشمان را پمکمسمته یار شاکمنمان داشمت و ین ای  بمه خمدا و روز بازپسمکان و صابئان هریترسا

 «خواهند شد  کنی بر آنان است و نه اندوهنایپروردگارشان خواهند داشت و نه ب
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ها از سموی اسمالم نیسمت، و ها و ستی ها به دلی  اختالفات طبیعی میان انسانتأیید دشننی
النللی بر مبنای نیکی و عمدالت را بمر تخاصمم و سمتی  درواقع اسالم تعاون و هنکاری بین

 ( 9دهد  ما ده: ترجیح می
هما و سمالی  متنموب و توان نتیجه گرفت زمانی که وجود نگرش  فو  میبه مطالباتوجه

ای طبیعی و قاب  پذیرش باشمد و از النل  از دیدگاه اسالم پدیدهمتعدد در عرصه روابط بین
ها با سوی دیگر دشننی و تخاصم نامطلوب تلقی شود، باید راهی برای تعام  مطلوب انسان

طلبی خواهی و مساواتهایی مانند عدالتشاخصوجود وجو کرد  اسالم بر یکدیگر جست
در نظام بشری اشاره دارد و این سماختار را از چنمان ظرفیمت و  ساختار مطلوبیم  عنوانبه

ها را در تواند امکان زیست مشترک جهانی انسانداند که میای برخوردار میقابلیت گسترده
رو مخاطبان نی جاودانه و فراگیر است  ازاینآیی آمی  فراهم کند  زیرا اسالموضعیتی مسالنت

 های عالم بمرای هنیشمه تماریخااکام اسالمی نژاد یا گروه خاصی نیستند، بلکه هنه انسان
ها و مشنول ااکام اسالم هستند  از دید اسالم، هنه مردم دنیا اعضای خانواده مخاط  پیام

 برای پروردگار فرستاده و سفیر آخرین عنوانبه آیند و پیامبر اسالمشنار میب رگ اسالم به
 دولمت و مسلنانان ارتباط اسالم لذا  است شده برانگیخته رهبری و پیامبری به جهانیان هنه

 قررآن  اسمت پذیرفتمه فطرت منط  اساس بر غیرمسلنان هایانسان و هادولت با را اسالمی
 ِإَلى  اْدع   » :دانمدننمی راجبما و خشونت اساس بر نی  را تواید به غیرمسلنانان دعوت کریم
َك  َسِبيِل  بِّ ْم  اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َر ِِ  َوَجاِدْله 

ْحَسى    ِهى  ِبىالت
َ
[ پیمامبر، ای]  (111 :نحم   أ

 مجادلمه آنمان بما شمیوه بهترین با و بخوان پروردگارت راه به نیکو اندرز و اکنت با را مردم
 برقرار ارتباط عقیدتی اشتراکات اساس بر کتاب اه  با خواهدمی پیامبرش از خداوند « کن
ْل » :کند ْهَل  يا ق 

َ
اِب  أ َِ ْم  َبيَنَنا َسَواء   َكِلَمة   ِإَل  َتَعاَلْوا اْلِك ّلت  َوَبيَنك 

َ
َد  أ ىَ   ِإّلت  َنْعب  َ   َوَّل  اللت ِِ ْشى

ا ِبىِ   ن  ًا  َوَّل  َشىي
ِخَذ  ِت َنا ي ا َبْعض  ا َبْعضا َبابا ْر

َ
وِن  ِمْ   أ ِ   د   ایکلنمه آن از بیایید کتاب، اه  ای بگو  (64 :عنرانآل  اللت

 او شمریم را چیم همیچ و نپرسمتیم را خدای ج  آنکه: کنیم پیروی شناست و ما پذیرفته که
 ،اسماس هنمین بمر « نگیمرد پرسمتش بمه خمدا سوای را دیگر بعضی ما از بعضی و نسازیم
 نیسمتند مسلنانان ضد دشننی دنبال به که یغیرمسلنانان با خواهدمی مسلنانان از خداوند
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م   َّل » :کنند برقرار عادالنه و دوستانه ارتباط ِذيَ   َعِ   اللت    يْنَهاك  ْم  َلْم  الت وك  يِ   ِف  يَقاِتل  ْم  َوَلْم  الدِّ وك  ج  ِِ  يْخ
ْم  ِمْ   ْن  ِدياِرك 

َ
ْم  أ وه  ُِّ وا َتَب ْقِسط  َ   ِإنت  ِإَليِهْم  َوت  ْقِسىِط  يِحى ُّ  اللت   خداونمد شمنا را از (۳ منتحنمه: يَ  اْلم 

انمد و از سمرزمینتان بیمرون که با شنا در دین نجنگیمدهنیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان
  « کنند دوست داردعدالت رفتار میدارد  خداوند کسانی را که بهاند بازننینرانده

 هما،انسمان ومعنم بما ارتبماط در علمی منمنمان امیمر و مالک اکومتی پیامبر اکرم
ياا  سبعاا  عليهم تكون ت  وّل» :بودن مسلنان صرفا   نه و است انسانی مشترکات از برخورداری  ضار

  (۱۷: ناممه البالغهنهج  الخلق ف  لک نظيِ واّما الدي  ف  لک اخ اّما: صنفان فانهم أكلهم تغِنم
اند: و دستهو مباش هنچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنینت شناری  چه رعیت د

بنمابراین تعامم  و  « نمداند و دسته دیگر در آفرینش بما تمو هنمانهستای برادر دینی تو دسته
النل  از دیدگاه اسالم بر اساس آزادی، عدالت و افظ ها در روابط بینگرایی میان انسانهم

اسمی در اص  چهاردهم قانون اسها مورد توجه قرار گرفته، و شخصیت و کرامت ذاتی انسان
 :جنهوری اسالمی ایران نی  آمده است

م   َّل »به اکم آیه شریفه  ِذيَ   َعِ   اللت    يْنَهاك  ْم  َلْم  الت وك  يِ   ِف  يَقاِتل  ْم  َوَلْم  الدِّ ىوك  ج  ِِ ْم  ِمىْ   يْخ ْن  ِديىاِرك 
َ
 أ

ْم  وه  ُِّ وا َتَب ْقِسط  َ   ِإنت  ِإَليِهْم  َوت  ْقِسىِطيَ   يِح ُّ  اللت می ایمران و مسملنانان ، دولت جنهموری اسمال«اْلم 
ند نسبت به افراد غیرمسلنان با اخال  اسنه و قسط و عدل اسالمی عن  نناینمد و اموظف

اقو  انسانی آنان را رعایت کنند  این اص  در ا  کسانی اعتبار دارد که بر ضمد اسمالم و 
  جنهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند

گمذار جنهموری چمه در دوره بنیمان-ایمران بر هنین اساس، رهبری جنهوری اسمالمی 
گرایمی بما کشمورها و به تعام  و هم -ایالله خامنهو چه در دوره آیت اسالمی امام خنینی

در دوره  است  عنوان یکی از اصول دیپلناسی نظام اسالمی ایران اشاره کردهجامعه جهانی به
و  متقاب  و بر اساس اسن نیت و وگو با افظ ااترام به اقگفتای، الله خامنهرهبری آیت

هایی بوده که طمی ها و مالقاتآمی ، روش ارتباطی ایشان در تنام تناسهن یستی مسالنت
اند  مالک ایشان سالیان مسئولیت رهبری، با رهبران و مسئوالن دولتی و مردمی جهان داشته

سمپ  جهمانی بموده ای و های منطقهگرایی کشورها و دولتهنواره بر مبنای هنکاری و هم
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گرایمی و (  در این رابطه اص  اولیه بر هم9۰/۷/۰۷۳۴ای در تاریخ  بیانات امام خامنه است
 توجهی ایشان به یکدیگر قرار دارد:هنکاری مسلنانان و نفی بی

تفاوتی نسبت به یکدیگر خارج بشوند. اسالمی، از حالت بی باید مسلمانان در جامعه

ای کاری نداشته باشند و هر کسی برای خود، دنیای جداگانههها با هم اینکه مسلمان

های دیگر نداشته باشد، در اسهالم پسهندیده نیسهت. ... باشد و کاری به کار مسلمان

تفهاوتی، ای بهیسهوزی و بهدون هرهها نسبت به یکدیگر، بایهد بها قال هه و دلمسلمان

 (.52/2/2622ای در تاریخ بیانات امام خامنه) سروکار داشته باشند

همای دشمننان گرایی میان مسلنانان را در شرایط کنونی برای مقابله بما توطئمهایشان هم
 دانند:اسالم ضروری می

 .نهدکمهی ییکهنزد و ییهگراههم بهه ازیهن احساس شهیهم از شتریب اسالم اییدن امروز

 دندان و چنگ اسالمی امت و اسالمی نظام دشمن و اسالم دشمن هک است نیا قلت

 بهه هکهبل مسهلمانان، از جمعهی و جامعهه یک و شورک یک به فقطنه است؛ داده اننش

 هکه آنهها ههاینقشه ا،یکامر و سمیونیصه قمل بار،کاست قمل امروز ... .اسالمی امت

 امهت با اند،دشمن اسالم با هک دهدمی نشان ستین پنهان و دهیپوش هم لییخ امروز

 (.22/2/2622ی در تاریخ ابیانات امام خامنه) انددشمن اسالمی

 المللگرایی در روابط بینها، عوامل و سطوح هممالک

ای در ارتباطمات و تعمامالت دهد که امروزه رشد ف اینمدهالنل  نشان میسیر تحوالت روابط بین
همای سیاسمی، هما و نظماموجود آمده است  از ابتمدای تأسمی  دولمتها بهمیان کشورها و ملت

شد، و امروزه بما گسمترش ها با یکدیگر تأمین میی جوامع بشری با تعام  دولتبسیاری از نیازها
همای سمو زمینمهاند  این وابستگی ازیممها بیشتر به یکدیگر وابسته شدهو پیچیدگی نیازها، ملت

سمازد  از گیری منافع متقاب  را فراهم میدهد و از سوی دیگر شک هنکاری متقاب  را اف ایش می
یشنندان سیاسی، زمانی که وابستگی کشورها به طور متقاب  به یکدیگر افم ایش یابمد، دیدگاه اند

 ,Keohane and Nyeشمود  انجامد و منافع ملی نی  تأمین میبه ایجاد منافع متقاب  و مشترک می

همای (  آنان وابستگی متقاب  میمان کشمورها را بمه دو شمیوه متقمارن و نامتقمارن در عرصمه1977
 اند:فرهنگی، و نظامی تبیین کرده-ی، اقتصادی، اجتناعیمختلف سیاس



 1241بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      525

 سیاسی گراییهم .1

 انیمم یاسمیس یمیگراهمم جهمان، در یمیگراهمم عوام  و هامالک نیترمهم از یکی امروزه
 مسملنانان اسمالم، منطم  در  است یجهان و یامنطقه سطوح و یداخل ساختار در کشورها

 یاسمالم یجنهور اساس،نیبرا و (173 :عنرانآل  دشونیم یتلق وااده امت می من لهبه
 یمیگراهم یاخامنه اللهتیآ  است بوده جهان مسلنانان اتحاد و ییگراهم یمناد هنواره  ین

 مختلمف سمطوح در متقابم  یازهاین نیتأم یبرا امروز یایدن یعیطب ازین عنوانبه را یاسیس
 عامم  عنموانبه را وادت اص   ین اساس نیهن بر و دانندیم یجهان و یامنطقه ،یساختار

 ایمدن نیما در» رایمز کنند یم فیتوص مهم یراسالمیغ و یاسالم جوامع ییگراهم در یاتیا
 دفماب ازین ازجنله- خودش ازهایین نیتأم بر قادر ییتنهابه واادی، هر هک فهنندمی [هنه]

ای در تمماریخ منممهبیانممات امممام خا  «ننممدک ییکمم بممه دسممت بمماهم دیممبا و سممتین -خمود از
 مجمامع تیتقو به ،یاسالم یکشورها انیم یاسیس ییگراهم درباره شانیا ( 11/17/1366

 یهماسمازمان یتوانننمد و مشترک اصول اساس بر یاسالم یهنکار سازمان مانند یاسالم
 جمادیا  یطر از اسالم دشننان شر دفع و مسلنانان انیم ییگراهم و اتحاد جادیا در یاسالم

 دربماره ( 16/3/1306ای در تماریخ بیانات امام خامنه  کنندیم اشاره یاسالم مشترک بازار
 از -یراسمالمیغ و یاسمالم از اعم- جهان یکشورها ک  انیم یاسیس ییگراهم یریگشک 

 عمدالت، هنچمون ییهاآموزه تواندیم یجهان ییگراهم نیا یمبنا ،یاخامنه اللهتیآ دگاهید
ای در تماریخ بیانات امام خامنمه  باشد یاسیس نظام در مردم یرأ و اقو  به ااترام و یآزاد

 یهاارزش نیتریاساس از یکی عنوانبه غالبا   هاآموزه نیا رایز  (13/17/1336و  1/6/1303
 هیماول اصمول از یکمی عدالت مثال عنوانبه  است داشته قرار هاانسان هنه توجه مورد یبشر

 در  انمدپرداختمه آن بمه هنمواره خیتمار طول در  ین رمسلنانیغ شنندانیاند که است اسالم
 راولم  جمان :اسمت شمده ارا مه هابرالیل یسو از عدالت درباره مهم هینظر سه معاصر دوران

 و هنه، یبرا یمساو ا   یتصد اص  دو بر یمبتن که نهاد بنا ا  مفهوم بر را عدالت یۀنظر
 :Rawls, 2005  است انیب یآزاد و یاسیس یهایآزاد مث  یاساس یهایآزاد از یبرخوردار
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 اصمالت هیمنظر از یدارطمرف به 1،«یعیتوز عدالت» هینظر طرح با مینوز رابرت  (13-12
 عمدالت» طمرح بما  یمن 1میمها شیفمردر   و) Nozick, 2013: 54) –Ralf پرداخمت فمرد

 یموجمودات من لمهبه افراد با برخورد در دیبا اکومت که کرد مطرح را نکته نیا 3،«یاجتناع
 ( Barry, 2015: 36; Lister, 2011: 7-9  کند رفتار سانمی

 اقتصادی گراییهم .2

 اقتصمادی وابسمتگی آورده، پدیمد را بشمری جواممع گرایمیهمم ضرورت که عواملی از یکی
 هن یسمتی عوامم  از یکمی توانمدممی مطلوب شرایط در امر این  است یکدیگر به کشورها

 چندجانبه و دوجانبه اقتصادی روابط سطح یبررس  باشد مختلف جوامع انمی آمی مسالنت
 جواممع میمان در را جهمانی اقتصاد وابستگی اف ایش بیستم، قرن دوم نینه از ویژهبه هادولت
 گراییهم بر مبتنی نظریات النللی،بین اقتصادی هایهنکاری ف اینده رشد با  دهدمی نشان

 بما ات یمونی امیتمای و میترانی دیوید مانند نظرانیصاا  و افتی اف ایش هادولت اقتصادی
 نظریمه قالم  در را خود هایدیدگاه غربی، اروپای اقتصادی هایهنکاری تجربه از استفاده

 کردنمد ارا مه اسمت اروپمایی کشمورهای اقتصمادی گرایمیهمم بمه معطوف که کارکردگرایی
 Mitrany, 1966)  همایهنکاری تقویت با که بود اص  این رب مبتنی کارکردگرایان نظریات 

 مبمادالت و النللمیبمین تجارت مسا   در هادولت مشترک نفع ها،دولت میان در اقتصادی
 آثمار مشماهده با هادولت که داشت اعتقاد میترانی دیوید  شد خواهد ایجاد بیشتر اقتصادی

 اقتصمادی همایاوزه سایر در را خود هایهنکاری اقتصادی، اوزه یم در هنکاری مثبت
 و گرفت دربرخواهد نی  را سیاسی هایزمینه بساچه مسئله این اتی و کرد خواهند شروب نی 

 اداممه، در  بمود خواهمد تمدریجی صمورتبمه جهمانی دولمت گیمریشمک  آن نهایی نتیجه
 و دیپلناسمی رهبمران، نقمش بمر گرایمیهم تدریجی فرایند پذیرش ضنن نوین کارکردگرایان

کید دیپلناتیم فرایند  ایجماد به توانستمی هامحدودیت و موانع رفع صورت در که کردند تأ

                                                             
1. Distributive Justice. 
2. Friedrich Hayek. 
3. Social justice. 



 1241بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      522

 ارکمت بما زممانهمم  (117-143: 1331 قموام،  بینجاممد هادولت میان سیاسی وادت
 شمد تمالش و تقویمت، گرایمیمنطقه ادبیات ای،منطقه اقتصادی گراییهم سنت به کشورها

 قالم  در متقابم  منمافع بمه توجمه و جنعی هایاریهنک به مربوط رویکردهای و هازمینه
 هنکاری بر که دیگری هایدیدگاه کارکردگرایانه، نظریات کنار در  شود مطالعه گراییمنطقه

کید هادولت اقتصادی  پذیرش ضنن دیدگاه این  است لیبرال نهادگرایان به مربوط اندکرده تأ
 نظمام هن یسمتی به معتقد لیبرال نهادگرایی  داردبرمی گام آن بهبود راستای در موجود، نظم

 نیم  نئولیبرال نهادگرایان(  40: 1301 کاک ،  است جهانی داریسرمایه اقتصاد و هادولت
 ( 313: 1331 قموام،  داننمدممی افم ایش بمه رو را جهمانی و ایمنطقه سطوح در گراییهم

النلم  بمر اسماس لی  نظمام بمینهای لیبرالی و اید الیستی، تحبه این مطل  در آموزهباتوجه
پذیری دوجانبه، ناگ یر یابد و کشورها به دلی  آسی گرایی، هنکاری و تعاون اهنیت میهم

توان به رشد هنچنین میدر این راستا ند  ابه تأمین منافع متقاب  از طری  تعامالت اقتصادی
و ارکت به « اکو»، «ُاپم» ،«نفتا»، «آ س آن»ای مانند های اقتصادی منطقهف اینده اتحادیه

ای در فرایند جهانی شدن اقتصاد اشاره کمرد کمه اماکی از های اقتصادی منطقهسنت بلوک
هما، منمافع مشمترک و و جهان است و بر نیازهای مشترک دولت تحوالت اقتصادی در منطقه

کیمد ممیل وم هنکاری و روابط مسالنت  ژاک همونت ینگر،بمه تعبیمر کنمد  آمیم  جهمانی تأ
ها ناچارند راه پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتناعی را در پیش گیرند و به این منظور، دولت»

النللمی و وابسمتگی متقابم  جواممع گمام برگشت در طری  هنکاری بینای غیرقاب به گونه
 (  171: ۰۷۳8 هونت ینگر، « خواهند برداشت

گرایمی اقتصمادی کارهمای هممدر میان جوامع اسالمی، ایده بازار مشترک اسالمی از راه
ای در تماریخ بیانات امام خامنمهای مطرح شده است  الله خامنهاست که بارها از سوی آیت

 مشممترک فممروش همماینناینممدگی ایجمماد طریمم  از تمموانمممی ایممده ایممن در ( ۰۳/۴/۰۷۳8
 روابمط در گنرکمی همایتعرفمه امذف مسلنان، کشورهای میان مالی و پولی هایهنکاری

 و هنسمان ایتعرفمه هایسیاست ایجاد جهت ری یبرنامه اسالمی، کشورهای یانم تجاری
 ایخامنمه اللهآیت  کرد محق  را    و جهان کشورهای سایر از واردات خصوص در مشترک
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 جهمان و منطقمه کشمورهای با اسالمی جنهوری سوی از اقتصادی گرایانههم روابط تقویت
ای در بیانات اممام خامنمه  کنندمی ارزیابی مهم را میاسال نظام دوست کشورهای با ویژهبه

 کشمورهای ماننمد متخاصمم چنداننه کشورهای با رابطه درباره ایشان ( 11/1/1303تاریخ 
 براینان که قینتی آن و صورت آن به توانیم،می هرچه اروپا با را روابط» :فرمایندمی اروپایی

 ( 10/6/1306ای در تاریخ انات امام خامنهبی  «کنیم تعنی  قینتی هر به نه ارزد،می
گرایمی اقتصمادی را بایمد در ای در خصوص سیاست همالله خامنهدرنهایت دیدگاه آیت

ها تحلی  کرد  زیرا می ان منافع هر کشمور بمه افظ اصول و تأمین منافع مشترک میان دولت
رایط کشمورهای پمذیری آن کشمور نیم  بسمتگی دارد  در ایمن شمسطح قدرت و می ان آسی 

ضعیف هنواره در معرض تهدید و کاهش منافع اقتصادی قرار خواهند داشت و برای پرهیم  
همای برتمر و تضمعیف اسمتقالل خمویش از این وضعیت، ناگ یر به پذیرش خواست قدرت

رو این سیاست با تحق  شرایط الزم و تعادل قمدرت کشمورهای منطقمه و خواهند بود  ازاین
 ی خواهد یافت جهان کاربرد بهتر

 اجتماعی و فرهنگی گراییهم .3

ارکت به سنت جهانی شدن در عصر ااضر که توجه به نیازهای مشترک و منافع متقابم  و 
النلم  را ضمروری سماخت، قلنمرو تعمامالت و تبمادالت در ک  ایجاد تحول در نظام بمین

نگمی متقابم  را همای فرهارزشی، فرهنگی و اجتناعی جوامع را نی  دربرگرفمت و وابسمتگی
هما در چهمارچوب مرزهمای ملمی، در چنین شرایطی بمه مموازات نقمش دولمت اف ایش داد 

های فرهنگی و اجتناعی نی  افم ایش یافتمه النللی و فرامرزی در عرصههای جنعی بینعلقه
همای فرهنگمی و ای، هویتاتی برخی معتقدند امروزه به دلی  پیدایش جامعه شبکه است 

گیری است که با گذشته متفاوت اسمت  از دیمدگاه ایشمان در ی در اال شک اجتناعی نوین
شرایط جدید، ااسماس هویمت صمرفا  مربموط بمه قلنمرو سمرزمینی و ملمی نیسمت، بلکمه 

(  اتفماقی کمه از Rejchman, 1955: 93-108یابمد  های فراملی و جهانی اهنیت میهویت
یریت مسا   امنیتی، فرهنگی و سیاسمی مد آشفتگی درتواند موج  دیدگاه رابرت ماندل می

از دیممدگاه   (46: 1300ومممرج  آنارشممی( شممود  مانممدل، مشممترک و اتممی سمملطه هممرج
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مربوط به مدرن شدن جوامع دانست  زیرا از منظر شناسان، این وضعیت را بیشتر باید جامعه
ی و همای اجتنماعشناختی، انتقال جوامع سّنتی به جواممع ممدرن افم ایش وابسمتگیجامعه

 ( 131 :1306دنبال داشته است  هونت ینگر، فرهنگی را به
گذار جنهوری اسالمی و چمه در دوره رهبری جنهوری اسالمی ایران، چه در زمان بنیان

را در  النلم نظمام بمین در همافرهنگی و اجتناعی انسمان گرایی، اص  همایالله خامنهآیت
واره مهم دانسته و برای تحق  این اص  که های انسانی و الهی هنچهارچوب قواعد و ارزش

 انقمالب ه اسمت  زیمراتمالش کمرد ،بینجاممد النللیتواند به گسترش امنیت و صلح بینمی
 مبتنی اجتناعی-فرهنگی انقالب یم باشد، سیاسی انقالب یم آنکه از بیش ایران اسالمی

 ایمن در متعمددی عوام  ،ایخامنه اللهآیت دیدگاه از  است بوده هاانسان درون در تحول بر
 م غیرمسلنانان و مسلنانان از اعم م هاانسان اجتناعی و فرهنگی گراییهم در تواندمی راستا
 عامم  تمرینمهمم کمه اسمت آن از اماکی ایشمان همایدیدگاه بررسی و مطالعه  باشد منثر

 در نویمتمع و دیمن عام  بشری، امروز جامعه برای نیاز مورد اجتناعی و فرهنگی گراییهم
معنویت واقعمی  تبیین در ایشان ( 13/1/1366ای در تاریخ بیانات امام خامنه  است جهان

 فرمایند:مورد نیاز بشر می
معنویت باید بر محور توحید و نگرش توحیدی بنا گردد. در غیر این صورت، احساس 

سهان شود، حالتی است که به تعالی معنهوی انظاهر معنوی که به انسان قارض میبه

  (.22/6/2622ای در تاریخ بیانات امام خامنه)کند هیچ کمکی نمی

توحید مبنای زندگی معنوی است و اقتقاد به وحدانیت خداوند باید به  اقده زنهدگی 

  (.52/2/2622ای در تاریخ بیانات امام خامنه) تبدیل شود

فضهایل چنین نگرشی اگر زیربنای حرکهت معنهوی انسهان  هرار گیهرد، تهامن تهداوم 

اخال ی در افراد گردیده و به تداوم معارف انبیا ه که همان کلمه توحید است ه منتهی 

 (.2/22/2622ای در تاریخ بیانات امام خامنه) خواهد شد

از دیدگاه ایشان مشک  انسان امروزی خردورزی جدا از دین و معنویت است که زمینمه 
وجود آورده اسمت  لمذا بایمد تقویمت را بهها از یکدیگر انحرافات اجتناعی و جدایی انسان

نیروی عق  و خرد که از اصول مشترک هنه جوامع بشری است مورد توجمه قمرار گیمرد  امما 
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دانند  انسان معنوی ااشیه راندن شریعت ننیایشان خردورزی را به معنای اکتفا به عق  و به
نگمه داشمتن، از خطاهما و داشته باشمد  یعنمی عقم  را از انحمراف  باید تقوای فکر و عق »

« کار بسمتنها بازداشتن، از تعطی  و بیکارگی نجات دادن، و خرد را در امور زندگی بهلغ ش
صورت، عق  انسان را به دیمن راهبمرد دراین ( 16/1/1364ای در تاریخ بیانات امام خامنه 

به عبودیمت وادار  کشاند  عق  است که انسان را در مقاب  خداانسان را به دین می»دهد: می
دارد  آمی  و دل دادن به دنیا بازمیکند  عق  است که انسان را از اعنال سفیهانه و جهالتمی

بیانمات اممام   «لذا اول کار این است که تقویت نیروی عق  و خرد در جامعه انجمام بگیمرد
  (13/4/1366ای در تاریخ خامنه

دارد، بلکه او پذیری در برابر اجتناب بازننیمسئولیت از را انسان گاههیچ واقعی معنویت
هما را تما رسمیدن بمه اسمتقرار داند و تالش انسمانهای دیگر میرا متعهد به سرنوشت انسان

 دهد: ها مورد توجه قرار میعدالت کام  در جهان و افظ اقو  هنه انسان
مهاقی سهر ههای انسهانی و اجتهای وارداتی شعار دوری از مسهوولیتامروزه در قرفان

فریهاد « قهدم مبهارزه بها ظلهم و جنهگ»، شعار «حمایت از صلح»شود و با نام داده می

درد نیست. مسهوولیت شود. در اسالم، انسان معنوی انسان بریده از اجتماع و بیمی

انسان معنوی از تعهد نسبت به آسمان و طبیعت و زمین شهروع شهده و تها مسهوولیت 

 (.2/2/2622ای در تاریخ بیانات امام خامنه) ها ادامه داردنسبت به انسان

هایی اسمت کمه انسمان های مظلوم و مستضعفان و مبارزه با استکبار، آرماننجات انسان
ها در گرایی فرهنگی و اجتناعی انسانهایی به هم  چنین آرمانمعنوی در پی تحق  آن است

 6/4/1366ر تماریخ ای دبیانمات اممام خامنمه  سایه صملح و عمدالت منتهمی خواهمد شمد
 ( 17/4/1366و

 امنیتی-نظامی گراییهم .4

گرایی عادالنمه در عرصمه نظمامی و امروزه تحق  نظم مطلوب جهانی بدون ایجاد نوعی هم
طلبانه نظمام امنیتی جهان متصور نیست  در اال ااضر این سیاست در ذی  اهداف منفعت

گرایی نظامی میمان نند با ایجاد همکهای استکباری تالش میشود و قدرتسلطه تعریف می
نشانده خویش در مناط  مختلف جهمان، نظمم دلخمواه خمویش را بما خود و شرکای دست
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النل  محق  سمازند  ایمن سیاسمت هنمواره ممورد نقمد رهبمران برتری نظامی در روابط بین
الله تجنهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون قرار داشته است  آی

النلم  را توجمه بمه مبمانی دینمی و گرایی نظامی و امنیتی در روابمط بمینمالک همای خامنه
گرایی نظامی و امنیتمی از دیدگاه ایشان، هم دانند های انسانی و اسالمی میمصالح و ارزش

 النل  بر مبنای اصولی مشخص قاب  پذیرش است:در روابط بین

 مشترک اصول بر تکیه (الف

ها فارغ از همر دیمن و النل  یم سری اصول مشترک وجود دارد که هنه انسانابط بیندر رو
 فرمایند:پذیرند  ایشان در تبیین برخی از این اصول میآیینی، آنها را می

 شمرایط، هنمه در ام  از داریطمرف و ظمالم با مواجهه مظلوم، از انایت عدل، اقامه
 شمرایط هنمه در و نیسمت همم بمردارکهنگمی نایم  شود تبعیت آن از باید که است الگویی

      باشمد الگو هاانسان سعادت و خوشبختی برای تواندمی دنیا اجتناعی و علنی گوناگون
 از نپمذیرفتن رشموه ظمالم، بما نیاممدن کنار  است درخشان نقطه یم هنیشه مظلوم از دفاب

 کهنمه دنیما در توقمهمیچ کمه اسمت هماییارزش اقیقمت، بر فشردن پا و زرمند و زورمند
 مما  اسمت باارزش هنیشه خصوصیات این گوناگون، ااوال و اوضاب و شرایط در  شودننی
 (  ۰۷۳۱رمضان  9۰ای در تاریخ بیانات امام خامنه  اینهاست اصول  کنیم دنبال باید را اینها

 کشتارجمعی تسلیحات نابودی برای جمعی ب( همکاری

انجاممد در دکتمرین گنماه ممیهمای بمیه نابودی انسانکارگیری تسلیحات کشتارجنعی که ببه
جایگاهی ندارد و لذا ایشان خواستار اتحاد هنه کشورها برای نابودی  ایخامنه اللهآیتنظامی 

در  1363ها هستند  ایشان در پیامی به اولین کنفران  خلع سالح کمه در فمروردین این سالح
 ثبت رسید، فرمودند: ان سند سازمان مل  متحد بهعنوتهران برگ ار شد و متن آن پیام نی  به

ههای کشهتارجمعی، نظیهر ای، دیگهر انهواع سهال به اقتقاد ما افزون بر سهال  هسهته

شهوند. سال  شیمیایی و سال  میکروبی نیز تهدیدی جدی قلیهه بشهریت تلقهی مهی

ر هها خ هملت ایران که خود  ربانی کاربرد سال  شیمیایی است، بیش از دیگهر ملهت

امکانهات خهود را  کند و آماده است همههها را حس میگونه سال تولید و انباشت این
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ها را حرام، و تالش برای مصونیت در مسیر مقابله با آن  رار دهد. ما کاربرد این سال 

 دانیم. بخشیدن ابنای بشر از این بالی بزرگ را وظیفه همگان می

 ظام سلطهامنیتی با ن-( پرهیز از ائتالف نظامیپ

ای، توجمه بمه مبمانی الله خامنهالنل  از دیدگاه آیتگرایی نظامی و امنیتی در روابط بینمالک هم
بسیاری از جریانات های انسانی و اسالمی است  به دنبال اوادث یازدهم سپتامبر، دینی و ارزش

اده کنمد و در سیاسی داخلی اصرار داشتند که ایران از این فرصت ضد رژیم متجاوز صمدام اسمتف
ای روی با امریکا، در ا تالف ب رگ ضدتروریستی که در آن زمان تبلیغات گسمترده گراییقال  هم

آن انجام شد، شرکت نناید  درمقاب  برخی نی  پیشنهاد ا متالف نظمامی بما صمدام ضمد امریکما 
ه نظام سلطه از ایمن های درونی این اتفاقات و انگی به الیهدادند  اما رهبر معظم انقالب باتوجهمی

سو و متجاوز بودن رژیم بعث عرا  از سوی دیگر، سکان سیاست خارجی ایمران را ا تالف ازیم
به سنت عدم ا تالف با امریکا و متحدانش و رژیم صدام هدایت کردند  رخدادهای بعدی نشان 

 ت  هنراه داشداد که این سیاست مدبرانه بیشترین دستاوردها را برای منافع ملی به

 اسالمی نوین تمدن تحقق اندازچشم در جهانی مطلوب نظم

نموعی در تمداوم النل  که بمهای در روابط بینالله خامنهمراله دوم در نظام آرمانی مورد نظر آیت
گیمری تنمدن نموین اسمالمی از طریم  ای است کمه بما شمک باشد، مرالهمسیر مراله اول می

 یابد  تندن اسالمی با بعثت پیمامبرهان تحق  میگستر مهدوی در جتأسی  اکومت عدالت
در مکه و سپ  با تشکی  اکومت در مدینه آغاز شد و از هنان ابتدا با دستاوردهای مختلفی که 

سرعت جایگاه واالیی به خمود اختصماص دهمد، دست آورد، توانست بههای گوناگون بهدر زمینه
های دینی زیمر سملطه ااکنمان دنیاطلم ، رزشاما با گذشت زمان به دلی  دوری مسلنانان از ا

های مفقودشمده در زنمدگی انسمان ها ادامه یافت  القهتندن مسلنانان دچار رکود شد که تا قرن
عنوان نیازهمای اقیقمی او امروزی سعادت، عدالت، امنیت و آرامش روای و معنوی است که به

دیدگاه مشترک تنمام ادیمان آسمنانی توجهی قرار گرفته است  بر اساس در جهان معاصر مورد بی
ای خواهد رسید که تندن اسالمی در باالترین اد تکام  خود، بمه تنمام ویژه دین اسالم، دورهبه

 فرمایند:ای در توصیف این دوره میالله خامنهنیازهای مادی و معنوی بشر پاسخ خواهد داد  آیت
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ه ارواحنا فداه اسهت. در صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیةاتمدن اسالمی به
َّ
لل

وجود خواهد آمد. ... دوران ظهور، تمدن حقیقی اسالمی و دنیای حقیقی اسالمی به

ههه اول دنیاسههت؛ اولر شههروع حرکههت انسههان در صههرا  
َّ
دوران ظهههور حضههرت بقیةالل

 مستقیم الهی است، با مانع کمتر یا بدون مانع، با سرقت بیشتر، با فراهم بهودن همهه

 .(22/2/2622ای در تاریخ بیانات امام خامنه) رای این حرکتامکانات ب

گیمری دولمت ای، شمک اللمه خامنمهالنللی از دیدگاه آیتهای این نظم نوین بینویژگی
وااد جهانی و تحق  آرزوی دیرین بشمری مبنمی بمر تکامم  و پیشمرفت در کنمار گسمترش 

 عدالت، معنویت و کرامت انسانی است 

 جهانی احدو دولت تأسیس( الف

پردازان تحق  نظم مطلوب جهانی و ااکنیت صلح و آرامش پایدار در جهمان را بسیاری از نظریه
داران انمد  از دیمدگاه طمرفدر گرو اذف مرزهای ملی و تشکی  اکومت وااد جهمانی دانسمته

النللمی های بمینپرستی ریشه غال  جنگاکومت وااد جهانی، تفکرات ناسیونالیستی و وطن
همای مسمتق  بما رو از دیدگاه ایشان، تنها راه چاره اذف مرزهای ملی و نظمام دولمتازاین است 

گ ینی آن با اکومت جهانی است  در ایمن شمرایط، منمافع ملمی خاصمی ااکنیت ملی و جای
النللی منجر شود، بلکه به دلیم  وجمود منمافع عمام و های بینوجود ندارد تا به تشدید کشنکش

شود و از ایمن هانی، تقسیم عادالنه رفاه و امنیت برای تنام جهانیان فراهم میهنگانی در دولت ج
(  درمقابم ، 33: 1366های مخاصنات از بین خواهد رفمت  بوتمول، ها و محن رهگذر زمینه

داننمد  ازجنلمه برخی دیگر به نظریه اکومت وااد جهانی در شرایط موجود انتقاداتی وارد ممی
های اخیمر بمر گرایی شدیدی مواجه، و طی سالهای قومیتن با گرایشاینکه در اال ااضر جها

تعداد کشورهای مستق  اف وده شده است  از سوی دیگر، قوام هر اکومتی به پشمتوانه خواسمت 
کمه طوریهای بسیار گوناگون مواجه است  بهها و سنتعنوم مردم است  جهان امروز با فرهنگ

سمان قمرار داد  ت یم اکومت وااد جهمانی بما قموانین یممتوان هنه آنها را تحت ااکنیننی
 بنابراین نتیجه چنین اکومتی جم  اغتشماش و نماامنی بیشمتر در جهمان نخواهمد بمود  بهم ادی،

ای نیم  اکوممت جهمانی را پم  از فمراهم شمدن الله خامنهآیت اساس هنین بر(  101: 1303
 اند:شرایط الزم، بر مبنای اصولی معّین قاب  تحق  دانسته
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 المللی برقراری نظام حقوقی عادالنه بیناول. 

النللمی را بمر اسماس اصم  اسالم پیروی از نظام اقوقی مبتنی بر عرف و قراردادهمای بمین
شمنرد  در ایمن مرالمه، اصمول تفماهم برابری، ام  و عمدالت و ااتمرام متقابم  الزم ممی

، مشارکت و تعماون در مسما   ها و اصول موضوعهالنللی به معنای تکیه بر قدر مشترکبین
ها در اسمتیفای ام  آزادی، اسمتقالل و ااکنیمت، نفمی تجماوز، النللی، برابری دولتبین

النللمی و ام  خواهانه، پایبندی به قراردادهمای بمینطلبانه و آزادیانایت از مبارزات ا 
ت  عنیمد هاسمها و ملتآمی  دولتالنللی، مبنای روابط صلحآمی  اختالفات بینمسالنت
ای ضنن اشماره بمه ضمرورت پایبنمدی الله خامنهآیت ( 176-416: 3، ج 1303 زنجانی،

النللی، عدم تعهد بمه ایمن اممر را نشمانه ها به این اصول ازجنله قراردادهای بینهنه دولت
  (11/11/1333ای در تاریخ دانند  بیانات امام خامنهفروپاشی اخال  سیاسی در جهان می

 های مشترک انسانی و الهیجهانیان به ارزشدوم. دعوت 

بمرای « همای الهمی و انسمانیدعوت به ارزش»گیری از استراتژی در اندیشه اسالمی، با بهره
گاه ها و از میان بردن سلطه اسمتکبار، زمینمه تشمکی  اکوممت بخشی ملتسازی و رهاییآ

ای الله خامنمهآیت  (13-16: 3، ج 1303 جهانی وااد، فراهم شده است  عنید زنجانی،
هما را بمه اصمول مترقمی انسمانی دعموت کنند که تنمام پیمامبران انسمانبه این نکته اشاره می

 پمارچگی جامعمهعدالت، آزادی، برابری، علم، پیشرفت بشمر، یمم»اند  اصولی مانند کرده
شموند و که هرگ  کهنه ننی« های انبیای خداستبا خرافات و      اینها ارف انسانی، مبارزه

کدام انسان » زیرا  (3/0/1366ای در تاریخ ها کاربرد دارند  بیانات امام خامنهدر هنه دوره
ای است که از گسترش عدالت، از برافراشته شدن پرچم دادگری و رفع ظلم در سراسمر آزاده

  (3/3/1306ای در تاریخ بیانات امام خامنه  «جهان خرسند نشود و آن را آرزو نکند؟

 انسانی کرامت و معنویت عدالت، گسترش با همراه جهانی پیشرفت و تکامل (ب

در نظم نوین جهانی، آرزوی دیرین بشر مبنی بر تکام  و پیشرفت عنومی، هنراه با گسترش 
ای، ایمن آرزو اللمه خامنمهاز دیمدگاه آیمتیابد  عدالت، معنویت و کرامت انسانی تحق  می

ت و اساس اکومت جهانی مهمدوی کمه بمرای گسمترش های عالم اسمتعل  به هنه انسان
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کرامت انسانی در جهان است، به اشمکال گونماگون در تنمام ادیمان الهمی و افظ عدالت و 
مذاه  اسالمی وجود دارد، ولی آنچه در میان شیعیان شمهرت دارد، یمم بنمای اقیقمی و 

 های فراوان تاریخی و روایی است: منطقی بر اساس داده

روشن برای بشریت و ظهور یم موعود، یم منجی، یمم دسمت  یم آیندهاصِ  امید به 
ادیانی است که در عالم سراغ داریمم  گستر در سرتاسر جهان، تقریبا  مورد اتفا  هنهعدالت

 (  10/1/1360ای در تاریخ بیانات امام خامنه 
هان مذاه  اسالمی غایت ج مهدویت    مخصوص شیعه نیست  هنه ]بنابراین[ مسئله

است قبول دارند      منتها امتیاز شمیعه  مهدی وسیلهاکومت ا  و عدل به را که اقامه
ای کمه پیچیمده مبهم نیست  یمم مسمئله مهدویت در آن یم مسئله در این است که مسئله

روشن اسمت  مصمدا  واضمحی دارد کمه ایمن  برای بشر قاب  فهم نباشد نیست  یم مسئله
 ( 16/4/1337ای در تاریخ بیانات امام خامنه  شناسیممصدا  را می

ای در تندن نموین اسمالمی، بمه طمور امتم وقموب از دیدگاه ایشان، تحق  چنین مراله
 باشد: هایی میخواهد یافت و این دوره دارای اصول و ویژگی

 گستریاول. عدالت

المی را گسترش ترین ویژگی جامعه جهانی مهدوی در تندن نوین اسای مهمالله خامنهآیت
شمنار ترین معضم  بشمر بمهدانند که مسئله فقدان عدالت در آن ب رگدر جهانی می عدالت

(  عمدالت از دیمدگاه رهبمر انقمالب، 37/0/1361ای در تماریخ رود  بیانات امام خامنمهمی
کنمد ایمن اسمت کمه غمرض باشد و آنچه اهنیت آن را بیشتر ممیترین خواسته بشر میب رگ

م فرستادگان الهی، گسترش تواید در عالم هنراه با عدالت بوده است  زیرا بمدون اصلی تنا
  بیانمات اممام 4/6/1366ای در تماریخ عدالت تواید معنایی نمدارد  بیانمات اممام خامنمه

ای به مسئله عدالت در جهان، ایشان الله خامنه(  اهتنام آیت3/3/1306ای در تاریخ خامنه
فایده بدانند  زیرا فایده آید بیدست میو پیشرفتی را که بدون عدالت به را بر آن داشته تا رشد

شود و چنمین چیم ی خواه میهای زیادهخوار و انسانچنین پیشرفتی فقط متوجه افرادی ویژه
 ( 1/6/1361ای در تاریخ مورد قبول نظام اسالمی نیست  بیانات امام خامنه
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 دوم. حکومت مردمی

، مردممی های مهم اکومت جهانی مهدویای، یکی از ویژگیخامنه اللهاز دیدگاه آیت
 بودن اکومت به معنای واقعی است: 

حکومت آینده حضرت مهدی موقهود ارواحنها فهداه، یهک حکومهت مردمهیر بهه تمهام 

هها و بهازوان مهردم اسهت. ها و ارادهمعناست. مردمی یعنی چه؟ یعنی متکی به ایمان

کند؛ امام زمهان از آحهاد مه من مهردم و بها ر از قدل و داد نمیامام زمان، تنها دنیا را پ  

بخشهد و یهک تکیه به آنهاست که بنهای قهدل الههی را در سرتاسهر قهالم اسهتقرار مهی

ههای دهد؛ اما این حکومت مردمی با حکومتحکومت صددرصد مردمی تشکیل می

بیانات ) وت داردمدقی مردمی بودن و دمکراسی در دنیای امروز از زمین تا آسمان تفا

 (.62/2/2622ای در تاریخ امام خامنه

یعنمی کننمد  یماد ممی« ساالری دینمیمردم»ایشان از این اکومت مردمی با عنوان نظام 
وسمیله منتخبمان گیرنمد و سرنوشمت اداره کشمور را بمهکنند، تصنیم ممیمردم انتخاب می»

ر سایه هدایت الهی هرگ  به بیمرون خودشان در اختیار دارند  اما این خواست و اراده مردم د
ای بیانات اممام خامنمه « شودبرد و از صراط مستقیم خارج ننیجاده صالح و فالح راه ننی

 ( 13/1/1367 و 1/3/1303 ،17/6/1303در تاریخ 
مردمی بودن اکومت اسالمی از دیدگاه رهبر انقالب، با اکومت مردمی ممورد ادعمای غمرب 

ی اشکاالت گسترده ازجنله تقل  و تحریمف در رونمد تحقم  خواسمت  دمکراسی غربی( که دارا
و  16/6/1303، 11/6/1303ای در تماریخ بیانمات اممام خامنمه  باشمد، متفماوت اسمتملت می

فکری متقن که بشود به آن تکیمه کمرد نمدارد  امما  ساالری غربی یم پایهمردم»زیرا   (11/6/1367
سماالری دینمی و در ی اسمت  لمذا پاسمخ روشمنی دارد  در ممردمدین اش پایهساالری دینی پایهمردم

شریعت الهی این موضوب مطرح است که مردم باید ااکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشمد و ام  
  (16/3/1361ای در تاریخ بیانات امام خامنه « داشته باشد که اکومت کند

واقعممی، فقممط در قالمم   ای، اکومممت مردمممیاللممه خامنممهبنممابراین از دیممدگاه آیممت
ساالری دینمی در جهمان نیم  است و البته تحق  واقعی اکومت مردم« ساالری دینیمردم»

امام زمان، تنها دنیا را پمر »خواهد بود:  فقط در دوره ااکنیت اکومت جهانی مهدوی
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الهی کند  امام زمان از آااد منمن مردم و با تکیه به آنهاست که بنای عدل از عدل و داد ننی
« دهمدبخشد و یم اکومت صددرصد مردمی تشمکی  ممیرا در سرتاسر عالم استقرار می

   (37/0/1361ای در تاریخ بیانات امام خامنه 

 سوم. ارتقای کیفیت زندگی و اندیشه انسانی

و پیشرفت در هنمه ابعماد زنمدگی  به سوی خیر و صالحرا  انداز آینده بشرای چشمالله خامنهآیت
  (0/3/1361ای در تماریخ بیانات اممام خامنمه  کنندکنیت اکومت ا  توصیف میبشر و اا

بیانمات اممام انمد  اندازی است کمه هنمه پیمامبران الهمی تحقم  آن را وعمده دادهاین هنان چشم
فرمایند در این دوره، هم اندیشمه علنمی ای میالله خامنهآیت ( 11/3/1367 ای در تاریخخامنه

مندی بشر از طبیعت و مواه  آن بمه بماالترین سمطح خمود وسیله آن می ان بهرههرود که بباال می
کنمد و بیشمتر اعضمای جامعمه بمه اقمای  و معمارف دینمی رسد و هم اندیشه دینی ترقی ممیمی

ایجماد آممادگی و  البتمه ایشمان  (11/1/1366ای در تماریخ بیانات امام خامنهیابند  دسترسی می
دانند  زیمرا اساسما  مسمئله ظهمور از دیمدگاه این دوره را نی  ضروری می اقدامات بشر برای تحق 

همای فرسمتادگان مانند تنام دیگر تالش های آن فراهم شود  و االّ ایشان امری است که باید زمینه
    (11/3/1306ای در تاریخ بیانات امام خامنهبخش نخواهد بود  الهی، چندان نتیجه

 گیرینتیجه

تموان ممورد النل  را در دو مراله ممیای در روابط بینالله خامنهورد نظر آیتنظام آرمانی م
 توجه قرار داد:

 النللمیتأسمی  یمم جامعمه ایمد ال بمین و جهانی گراییهم چهارچوب درمراله اول 
  النقدور در سایه عدالت و امنیت زندگی کننمدای که ساکنان آن اتی  جامعهیابدمی تحق 

 اندیشمه کمه النلم بمین روابمط عرصمه در متعدد و متنوب سالی  و هانگرش وجود بهباتوجه
 برای راهی شرایط این در باید است، دانسته پذیرش قاب  و طبیعی ایپدیده را آن نی  اسالمی

 اسالمی دولت و مسلنانان ارتباط اسالم  کرد وجوجست یکدیگر با هاانسان مطلوب تعام 
 وجمود بر اسالم  است پذیرفته فطرت منط  اساس بر یرمسلنانغ هایانسان و هادولت با را

 نظمام در مطلموب سماختار یم عنوانبه طلبیمساوات و خواهیعدالت مانند هاییشاخص
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 دانمدمی برخوردار ایگسترده قابلیت و ظرفیت چنان از را ساختار این و کندمی اشاره بشری
 بر  کند فراهم آمی مسالنت وضعیتی در را هاانسان جهانی مشترک زیست امکان تواندمی که

گرایمی بما کشمورها و جامعمه نی  به تعام  و همم ایران اسالمی جنهوری رهبر اساس، هنین
جهانی در ابعاد مختلمف سیاسمی، اقتصمادی، اجتنماعی و امنیتمی در چهمارچوب مموازین 

گرایمی نمد  هممورزعنوان یکی از اصول دیپلناسی نظام اسالمی ایران اهتنام میمشخص به
 نظریمه ظهمور بمه منجمر که لیبرالیستی گراییهم نظریه برخالف ایالله خامنهمورد نظر آیت

گر شد، در جامعه جهانی واقعمی و های سلطهاز سوی کشورهای ضعیف به قدرت وابستگی
یابد که در آن آااد بشر به طور واقعی و عادالنه در کنار همم زنمدگی، و دست تحق  مییم
  کنند آمی  با یکدیگر برقرار میط مسالنتارتبا

گیری تندن نموین جهمانی در قالم  در مراله دوم، نظم مطلوب جهانی از طری  شک 
بمر اسماس دیمدگاه  یابمد تحقم  ممی گستر مهمدویاسالمی و تأسی  اکومت عدالت

م نیازهمای تندن اسالمی در باالترین اد تکام  خود، به تنا ، در این دورهایالله خامنهآیت
مادی و معنوی بشر پاسخ خواهد داد  ویژگی این دوره که در قالم  نظمم نموین جهمانی بمر 

گیمری دولمت واامد جهمانی و تحقم  یابمد، شمک تحق  می« تندن نوین اسالمی»اساس 
آرزوی دیرین بشر مبنی بر تکام  و پیشرفت هنراه با گسترش عمدالت، معنویمت و کراممت 

پ  از فراهم شدن شرایط و بسترهای الزم تحقم  خواهمد یافمت  ای که انسانی است  دوره
هنه ما موظفیم به دنبال فراهم ننودن زمینه ظهور و بسترسمازی بمرای »لکن به گفته ایشان: 

 «تحق  اکومت جهانی مهدوی باشیم  تکلیف ما ایجاد این آمادگی است 
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