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چکیده
استکبارستیزی یکی از شاخصههای مهم سیاست خارجی دولت اسالمی و بهتبع آن
جمهوری اسالمی است .این شاخصه ،مبنای مسلم قرآنی دارد .با آغاز مذاکرات هستهای
جمهوری اسالمی ایران با  6قدرت جهانی و دستیابی به توافق برجام ،مسئله نسبت
میان استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه مورد سؤال قرار گرفت؛ بدین بیان که در
صورت مذاکره و مصالحه با مستکبرین ،تکلیف استکبارستیزی چه میشود؟ در نگاه اولی
اصل استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه در تعارض است درصورتیکه در سنت و سیره
نبوی نیز مذاکره و مصالحه با مستکبرین همعصر خود ،وجود دارد درحالیکه نمیتوان
معصومین (علیهمالسالم) را متهم به سازش با کفار کرد .برای دستیابی به مدلی برای
تحلیل رفتار سیاست خارجی دولت اسالمی و همچنین سیره عملی معصومین ،به این
نکته دستیافتیم که احکام و قوانین اسالمی سه گونه است :اول؛ اصول ثابت و الیتغیر
که استکبارستیزی ازجمله آنهاست .دوم؛ متغیر بهحسب زمان و مکان .برخی احکام
اسالم مربوط به موضوعات و مسائل خاص است که بهحسب زمان ،مکان و موقعیت قابل
تغییر است .تاکتیک رویارویی مستقیم (جنگ) ،تخاصم مستقیم بدون شرایط جنگ،
مذاکره و صلح از احکام متغیر بهحسب شرایط زمان و مکان است و مدل سوم ،اصول
ثابت اما متغیر که از آن تعبیر به اجتهاد ،مصلحت ،اهم و مهم و مقتضیات زمان و مکان
میشود .حاکم اسالمی با ابزار اجتهاد ،مصلحت و ...اصول الیتغیر را بر موضوعات متغیر
بهحسب زمان و مکان و مقتضیات ،تطبیق میدهد .لذا به لحاظ منطقی ممکن است
دولت اسالمی استکبارستیز باشد در عین اینکه به خاطر شرایط خاص ،دست به مذاکره
زده و به توافقی هم دست یابد .در متن مقاله این مدل طراحی و تبیین شده است.
واژگان کلیدی :استکبارستیزی ،مذاکره ،صلح ،ثابت ،متغیر ،اجتهاد ،مصلحت.
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عمده پژوهشهای منتشر شده در این حوزه به منابع استکبارستیزی اشاره داشتهاند.
پژوهشهای موجود عمدتاً به مبانی استکبارستیزی در آیات قرآن کریم و نیز روایات
معصومین استناد کردهاند .با این وصف بیشتر به مسائل استکبار فردی و ویژگیهای فرد
مستکبر پرداختهاند .درحالیکه یکی از مهمترین مسائل استکباری ،موضوع استکبار
سازمانیافته دولتی است که موردبررسی قرار نگرفته است .در مقابل ،برخی نیز به
موضوع مذاکره و مصالحه در منابع دینی اشاره کردهاند .بیشتر پژوهشهای موجود،
رسانهای و روزنامهای است تا یک پژوهش عمیق علمی .وضعیت در بررسی نسبت بین
استکبارستیزی ،مذاکره و مصالحه از دو موضوع پیشین کمفروغتر است تقریباً بهجز
بیانات مقام معظم رهبری که فرموده بودند «مبارزهی با استکبار تعطیلپذیر نیست،
تکلیفش کام ً
ال روشن است و خودتان را آماده کنید برای ادامهی مبارزهی با استکبار»
و چند تحلیل مختصر درباره این جمالت که عمدتاً نیز پیاده شده سخنرانی است؛
پژوهش عمیقی درباره نسبت بین این دو انجام نشده است .ازاینرو ضرورت تحلیل
رابطه بین استکبارستیزی ،مذاکره و صلح و سپس ارائه مدلی برای تبیین سیاستهای
خرد جمهوری اسالمی و در نگاه کالنتر نحوه تعامل دولت اسالمی با دولت مستکبر
ضروری به نظر میرسد.

بیان مسئله

از اصول مهم قرآنی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،موضوع استکبارستیزی و
مبارزه با مستکبرین است .در مقابل با آغاز مذاکرات هستهای ایران ،این سؤال متبادر
میشود که در صورت مذاکره و دستیابی به توافق ،این اصل قرآنی چه میشود؟ آیا
مذاکره با مستکبرین و دستیابی به مصالحه به معنای دست کشیدن از این اصل
58
قرآنی و بهتبع آن عمل کردن برخالف آیات صریح قرآن کریم که دستور به مبارزه با
مستکبرین دادهاند نیست؟ در صورت دستیابی به توافق با قدرتهای مستکبر حمایت
از مستضعفین فراموش خواهد شد؟ این سؤاالت و پرسشهای دیگر درباره نسبت
بین استکبارستیزی ،مذاکره و صلح ،مسائلی است که در نگاه اولیه در تعارض باهم
هستند .از طرف دیگر منابع دینی اسالم و سیره عملی معصومین (علیهمالسالم) هم
بهنوعی این دوگانگی را القاء میکند .بهعنوانمثال پیامبر اکرم که منادی توحید و

مقدمه
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مبارزه با استکبار و مستکبرین هستند بر چه اساس و مبنایی در برخی مسائل با کفار
دست به مذاکره و توافق زدند؟ صلح حدیبیه نمونه روشن تاریخی آن است .نمیتوان
حضرت علی (علیهالسالم) و امام حسن مجتبی را متهم به سازش با مستکبرین کرد
درحالیکه در مواردی هم امیرالمؤمنین و هم امام حسن مجتبی با مستکبرین زمان
خود به مذاکره و در پارهای موارد به مصالحه پرداختهاند .لذا مسئله اصلی این پژوهش
دستیابی به مدلی است که نسبت بین استکبارستیزی ،مذاکره و صلح را تبیین کند.
در صورت دستیابی به چنین مدلی هم میتوان پاسخ سؤالهای فوق را منطقی تشریح
کرد و هم اینکه عالوه بر مسئله مذاکرات هستهای ،مدلی عملی برای نحوه تعامل
دولت اسالمی با دولتهای استکباری به دست داد؛ بدین بیان که چارچوبی برای
شیوه تعامل دولت اسالمی با مستکبرین در همه مسائل پیش رو تبیین کرد .لذا در
این پژوهش درصدد دستیابی به مدلی صحیح و مبتنی بر آموزههای دینی هستیم
که مذاکره و مصالحه را در عین استکبارستیزی تشریح نماید .در این نوشتار ابتدا به
ریشههای استکبارستیزی ،مذاکره و مصالحه در منابع دینی پرداخته ،پس به بررسی
منطقی نسبت بین آنها خواهیم پرداخت.

منابع سیاست خارجی هر کشوری متناسب با شرایط و هنجارهای حاکم بر هر
جامعهای با جامعه دیگر متفاوت است .عمدت ًا منابع سیاست خارجی را با توجه به
چارچوب ارائهشده توسط جیمز روزنا در پنج محور تقسیم کردهاند که شامل :منابع
خارجی یا بینالمللی ،منابع ملی ،منابع حکومتی ،منابع نقشگرایانه و منابع شخصیتی
و فردی در قالب خصوصیات نخبگان ،رهبران و سیاستگذاران خارجی میشود
(دهقانی فیروزآبادی )68:1391،هریک از این مؤلفههای فوق تأثیر بسزایی در برون
59
داد سیاست خارجی خواهد داشت .ولی ازآنجاییکه محور بحث این نوشتار تبیین
نسبت استکبارستیزی ،صلح و مذاکره است به نظر میرسد بیشترین سهم در موضوع
مورد بحث را اسالمیت نظام در برمیگیرد هرچند سایر منابع در تحقق و اجرای آن
در خارج دخیل هستند که در متون دینی از آن به مقتضیات زمان و مکان تعبیر شده
است .در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در این خصوص آمده
ی است بر پایه ایمان به .1 :خدای یکتا (ال اله اال اهلل)
است «جمهوری اسالمی ،نظام 

و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .2 .وحی الهی و
نقش بنیادین آن در بیان قوانین (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل دوم) با این
بیان یکی از منابع مهم موضوع استکبارستیزی را باید در منابع و متون دینی جستجو
ت مدنی،
ن و مقررا 
کرد .چنانچه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است« :کلی ه قوانی 
س
ی و غیر اینها باید بر اسا 
جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاس 
ن
ی و قوانی 
ق یا عمو م هم ه اصو ل قانو ن اساس 
ل بر اطال 
ن اص 
ی باشد .ای 
ن اسالم 
موازی 
ی نگهبا ن است.
ن امر بر عهده فقهای شورا 
ص ای 
ت و تشخی 
ت دیگر حاک م اس 
و مقررا 
(قانون اساسی ،اصل چهارم ،همان)
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در این صورت و مبنا بودن موازین اسالمی و حاکم بودن آنها بر قوانین ،برای
یافتن منابع استکبارستیزی رجوع به کتاب (قرآن کریم) و سنت (اعم از روایات و سیره
عملی) پیامبر اکرم و معصومین (علیهالسالم) ضرورت خواهد یافت.

منابع استکبارستیزی در قرآن کریم

استکبار به معنای «خودداری از پذیرش حق از روی دشمنی و تکبر» (ازهری121:1421،و
ابن منظور )126:1419و «خودبزرگبینی و نپذیرفتن حق» (طریحی )۴۶۵ :1375 ،تعریف

شده است .برخی از کتب لغت نیز استکبار را اینچنین تعریف کردهاند« :استکبار
از ماده کبر به معنای خود بزرگپنداری (تعظم) است (جوهری 802:1404،و زبیدی،
 )431:1421قرآن کریم شیطان را پیشوای مستکبران میداند و علت آن را عدم پذیرش
حق از جانب شیطان معرفی می کند .لذا فرد مستکبر و در مرتبهای باالتر دولت
استکباری کسی یا دولتی است که از پذیرش حق سر باز میزند .در مقابل استکبار واژه
استضعاف قرار دارد .شخص ،گروه یا دولتی که مورد ظلم استکبار قرار میگیرد و آن
را می پذیرد تعبیر به مستضعف میشود .مستضعفین ممکن است حق مداران باشند؛
 60و عمدتاً حقگرایان مورد استضعاف قرار میگیرند (سروش )18:1360،از همین رو قرآن
کریم در موارد متعددی جریان جهان را به دو جبهه حق و باطل تقسیم مینماید که
هریک دارای خصیصهها و ویژگیهای منحصر به خود است .این جبهه حق و باطل از
بدو خلقت انسان وجود داشته است .درگیری حق و باطل نیز همواره در طول تاریخ
بوده و خواهد بود و اصوالً صلح کلی میان حق و باطل که در جهان خارج در اسالم و
کفر موضوعیت پیدا میکند محال است .گرچه پایان تاریخ منجر به غلبه حق بر باطل
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خواهد بود .خداوند در قرآن حتی هدف از ارسال انبیاء و کتب آسمانی را خارج کردن
اب أَن ْ َزلْنَا ُه إِلَي ْ َ
َّاس
بشر از جبهه باطل و گرویدن به جبهه حق میداندِ « :كتَ ٌ
ك لِتُخْ ر َِج الن َ
مِ َن ال ُّظل ُ َم ِ
ات إِلَى النُّو ِر بِإِ ْذ ِن َرب ِّ ِه ْم»(ابراهیم )1،از ویژگیهای جبهه حق این است که بر
محور توحید و اهلل میگردد و جالب این است که خدواند هر آنچه غیر خداوند باشد
را جبهه باطل بیان میفرماید .از دیگر ویژگیهای این دو جبهه این است که جبهه
حق به نور تعبیر شده و از جبهه باطل به ظلمات و تاریکی تعبیر شده استَّ :
«الل ُ َول ِ ُّي
ين آ َمن ُوا يُخْ ر ُِج ُه ْم مِ َن ال ُّظل ُ َم ِ
وت يُخْ ر ُِجون َ ُه ْم
ين َك َف ُروا أَ ْولِيَا ُؤ ُه ُم ال َّطا ُغ ُ
ات إِلَى النُّو ِر َوال َّ ِذ َ
ال َّ ِذ َ
مِ َن النُّو ِر إِلَى ال ُّظل ُ َم ِ
ات»(بقره )257،در این آیه که مشهور به آیهالکرسی و از معروفترین
آیات قرآن کریم است بیان شده که مسیر حق جز مسیر اهلل نیست و مسیر باطل را با
صیغه جمع «ظلمات» آورده است که حاکی از تعدد مسیر باطل است بدین بیان که
مسیر غیر حق و غیر نور که ظلمات است متعدد است.
بنا بر تصریح قرآن کریم این دو جریان در مقابل هم قرار داشته و مؤمنین را موظف
نموده است که جریان باطل را طرد کرده و از آن دوری جویندَ « :ول َ َق ْد ب َ َعثْنَا فِي ُك ِّل أُمَّ ٍة
ول أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ
َر ُس ً
وت» (نحل )۳۶ ،در این آیه کریمه از حاکمیت غیر
اجتَنِبُوا ال َّطا ُغ َ
الل َ َو ْ
خداوند تعبیر به طاغوت شده است پس طاغوت میتواند فرد ،گروه یا دولت طاغوت
باشد .ویژگی طاغوت نیز تحت سلطه قرار دادن همگان در راستای منافع خود است چرا
که طاغوت از ریشه طغیان به معنای سرکشی است و مؤمنان را از اطاعت و پذیرش
والیت الهی بهسوی والیت خود فرامیخواند (ابوهالل 1412 ،ذیل واژه طاغوت) برخی
حتی واژه طاغوت را مترادف «استکبار» دانسته و معنای طاغوت را «استکبار و هر نوع
غروری که به عصیان بینجامد ،اطالق میگردد( ».ایزوتسو )2002 :149 ،تعبیر کرده اند.
بنابراین یکی از اصول مهم سیاست خارجی دولت اسالمی باید استکبارستیزی و مبارزه
با طاغوت باشد.
61
آیات دیگری نیز بر همین مضمون یعنی مبارزه و نفی سلطه طاغوت و مستکبرین
ين آ َمن ُوا ب َّ
ِالل ِ َو َر ُسول ِ ِه ث ُ َّم ل َ ْم يَ ْرتَابُوا َو َجا َهدُوا
داللت دارد ازجمله« :إِن َّ َما ال ْ ُم ْؤمِنُونَ ال َّ ِذ َ
الل ِ أُولَئ ِ َ
ب َِأمْ َوال ِ ِه ْم َوأَن ْ ُف ِس ِه ْم فِي َسب ِيلِ َّ
الصا ِدقُونَ » (حجرات )۱۵ ،در آیه فوق که با
ك ُه ُم َّ
حصر شروع شده مؤمنان را فقط کسانی میداند که در راه خداوند به جهاد میپردازند
و بدیهی است جهاد مؤمن در مقابل جبهه کفر و مسیر باطل قرار دارد .پس مؤمن
نمیتواند به کفر و کفار خوشبین باشد .در آیه دیگری خداوند مؤمنانی را که درصدد

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 15بهار 97

اقامه دعوا نزد مستکبرین و طواغیت هستند را مورد مذمت قرار میدهد که چرا
مؤمنانی که امر شدهاند به طاغوت کفر بورزند به طاغوت اعتماد میکنند« :أَل َ ْم ت ََر إِلَى
ك َو َما أُنْز َِل مِ ْن قَبْل ِ َ
ين يَ ْز ُع ُمونَ أَن َّ ُه ْم آ َمن ُوا ب ِ َما أُنْز َِل إِلَي ْ َ
ك يُرِيدُونَ أَ ْن يَتَ َح َ
اك ُموا إِلَى
ال َّ ِذ َ
ال َّطا ُغ ِ
وت َوقَ ْد أُمِ ُروا أَ ْن يَ ْك ُف ُروا ب ِ ِه َويُرِي ُد ال َّشي ْ َطا ُن أَ ْن ي ُ ِضل َّ ُه ْم َض َل ًل ب َ ِعيدً ا» (نساء )۶۰ ،آیه
دیگر نیز مؤمنانی که به طاغوت کفر ورزیده و به خداوند اعتماد میکنند را بشارت
وت أَ ْن يَ ْعبُدُو َها َوأَن َابُوا إِلَى َّ
الل ِ ل َ ُه ُم الْبُش َْرى» (زمر )17 ،آیات
اجتَنَبُوا ال َّطا ُغ َ
میدهدَ « :وال َّ ِذ َ
ين ْ
دیگری هم به طور ضمنی بر مبارزه دائمی مؤمنان با مستکبرین و طاغوتها اشاره
ول َّ
الل ِ
ين َظلَ ُموا فَتَ َم َّس ُك ُم الن َّا ُر» (هود« )۱۱۳،مُ َح َّم ٌد َر ُس ُ
دارند ازجملهَ « :و َل ت َْر َكن ُوا إِلَى ال َّ ِذ َ
ين َم َع ُه أَ ِشدَّا ُء َعلَى ال ْ ُكفَّا ِر» (فتحَ « )29 ،وإ ِ ْن ن ََكث ُوا أَي ْ َمان َ ُه ْم مِ ْن ب َ ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َعن ُوا فِي
َوال َّ ِذ َ
ِدين ِ ُك ْم فَ َقاتِلُوا أَئ ِ َّم َة ال ْ ُك ْف ِر إِن َّ ُه ْم َل أَي ْ َمانَ ل َ ُه ْم» (توبه )12 ،در آیه پیشین علت مقاتله با کفار
ين آ َمن ُوا َل تَت َِّخ ُذوا
را عدم پایبندی آنها به عهد و پیمان معرفی کرده است« .يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ض َو َم ْن يَتَ َول َّ ُه ْم مِن ُْك ْم فَإِن َّ ُه مِن ْ ُه ْم إ ِ َّن َّ
الْيَ ُهو َد َوالن ََّصا َرى أَ ْولِيَا َء ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْولِيَا ُء ب َ ْع ٍ
الل َ َل يَ ْه ِدي
ين» (مائده« )51 ،فَ َل تَ ِهن ُوا َوتَ ْد ُعوا إِلَى السل ْ ِم َوأَنْتُم ْ َ
ال ْعلَ ْونَ َو َّ
الل ُ َم َع ُك ْم َول َ ْن
ال ْ َق ْو َم ال َّظال ِ ِم َ
َّ
ُ
يَت ِ َر ُك ْم أَ ْع َمال َ ُك ْم» (محمد )35 ،آیه آخر ،مسلمانان را از سستی و دعوت کفار به صلح و
مذاکره نهی میکند چرا که پیروزی و برتری را از آن مسلمانان میداند و خداوند را
حامی مسلمانان معرفی میکند.

منابع استکبارستیزی در روایات

دومین منبع از منابع مهم سیاست خارجی در موضوع استکبارستیزی ،روایات
معصومین است؛ اهلبیت بهعنوان مفسران حقیقی قرآن کریم و تبیینکننده شریعت
الهی دقیقترین برداشت از دین مبین اسالم را ارائه میکنند که چنگ به روایات آنها به
معنای پیادهسازی اسالم حقیقی و ناب خواهد بود .احادیث فراوانی در خصوص مبارزه
 62با استکبار و نفی و طرد هرگونه عمل استکباری وجود دارد؛ که هم کرنش در برابر
استکبار فردی و هم استکبار حاکمیتی را مورد نهی قرار میدهد .بهاختصار به چند
مورد اشاره مینمائیم :الف :چنانچه تشریح شد اگر خصلت اصلی استکبار افزونطلبی
(ع)
و زیادهخواهی باشد زیباترین روایت در این مورد می تواند این جمله حضرت علی
باشد« :کونوا لِل ّظال ِ ِم خَ ص ًما َو لِل َمظلُو ِم َعون ًا» (شریفالرضی ،بیتا ،نامه  )47این روایت
ين َظلَ ُموا فَتَ َم َّس ُك ُم الن َّا ُر» (هود)113 ،
عبارت تقریباً مضمون آیه کریمه« َو َل ت َْر َكن ُوا إِلَى ال َّ ِذ َ

منابع استکبارستیزی در سیره معصومین
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می باشد .حضرت در جای دیگری میفرمایند« :أَ َل فَال ْ َح َذ َر ال ْ َح َذ َر مِ ْن َطا َع ِة َسا َدات ِ ُك ْم
احدُوا
َو ُكبَ َرائ ِ ُك ْم ال َّ ِذ َ
ين ت ََكب َّ ُروا َع ْن َح َسب ِ ِه ْم َوت ََرف َّ ُعوا فَ ْو َق ن ََسب ِ ِه ْم َوأَل ْ َق ُوا ال ْ َه ِجينَ َة َعلَى َرب ِّ ِه ْم َو َج َ
َّ
الل َ َعلَى َما َصنَ َع ب ِ ِه ْم مُ َكاب َ َر ًة ل ِ َق َضائ ِ ِه َومُغَالَبَ ًة ِل َلئ ِ ِه فَإِن َّ ُه ْم قَ َوا ِع ُد أَ َس ِ
اس ال ْ َع َصبِي َّ ِة َو َد َعائ ِ ُم أَ ْر َكا ِن
ال ْ ِفتْنَ ِة َو ُسي ُ ُ
وف ا ْعت ِ َزا ِء ال ْ َجا ِهلِيَّةِ» (شریفالرضی ،همان :خطبه  )192همچنین در حدیثی از
ول َّ
الل ِ
حضرت امام حسین (علیهالسالم) از پیامبر اکرم آمده است« :فَ َق ْد َعل ِ ْمت ُ ْم أَ َّن َر ُس َ
الل ِ ن َا ِكثاً ل ِ َع ْه ِد َّ
ال فِی َحيَات ِ ِه َم ْن َرأَى ُسل ْ َطاناً َجائِرا ً مُ ْستَ ِح ًّل ل ِ ُح ُر ِم َّ
ص قَ ْد قَ َ
الل ِ مُخَ الِفاً ل ِ ُسن َّ ِة
الل ِ ب ِْالِث ْ ِم َو ال ْ ُع ْد َوا ِن ث ُ َّم ل َ ْم ي ُ َغي ِّ ْر ب ِ َق ْو ٍل َو َل ف ِ ْعلٍ َكانَ َح ِقيقاً َعلَى َّ
الل ِ يَ ْع َم ُل فِی ِعبَا ِد َّ
َر ُسو ِل َّ
الل ِ
أَ ْن يُد ِْخلَ ُه َمدْخَ لَ ُه» (طبرى 304:1413 ،و مجلسی  )381:1363در این روایت همراهی و
عدم مخالفت با حاکم مستکبر شریک بودن در جرم او و همسان بودن جایگاه آنها در
آخرت معرفی شده است.

سیره عملی ائمه معصومین پر از مبارزه با استکبار و استکبارستیزی بوده است .اصوالً
با تعریفی که از مستکبرین ارائه دادیم عمده مخالفان و دشمنان ائمه و حتی سایر
پیامبران مستکبرین و قدرتهای استکباری بودهاند« .پیامبر اعظم(ص) چنانکه خداوند
دستور داده بود تا رفع فتنه با مستکبران مستقر در مکه مبارزه کرد تا با فتح مکه در
سال  ۸ﻫ.ق فتنه آنان فرونشست و پسازآن نیز از مبارزه با دیگر مستکبران دست
برنداشت و غزواتی چون حنین و طائف را رهبری کرد و بعد از سامان دادن امور
جزیره العرب به مبارزه با حکومتهای مستکبر خارج از جزیره العرب پرداخت و
عالوه بر سریه موته ،خود فرماندهی غزوه تبوک را برای جنگ با روم عهدهدار شد و
در آخرین روزهای حیات در این دنیا نیز سعی کرد سپاهی را به فرماندهی اسامه بن
زید برای جنگ با رومیان اعزام کند» (نجفی )119:1414 ،اصوالً وجود دشمن حکایت
63
از تعارض و تضاد منافع است و ازآنجاییکه پیامبران و صالحان در پی حاکمیت اهلل
بودهاند این هدف همواره در تضاد با منافع مستکبرین و طاغوتها بوده است که در
پی استضعاف تودههای مردمی در جهت منافع خود بودهاند .سیره عملی حکومتی
حضرت علی (علیهالسالم) نیز نشاندهنده عزم جدی حضرت بر مبارزه با طاغوت عصر
خود بوده است« :امام علی(ع) در دوران خالفت خود به تأسی از رسول خدا(ص) ،اولویت
اول حکومت خود را به مبارزه و جنگ با طاغوتی به نام معاویه که تجسم استکبار بود
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اختصاص داد ،اما در ابتدا ناچار شد با مستکبرانی بجنگد که بغی کرده و از اطاعت
امام بر حق خارج شده و با بیرون رفتن از والیت امام که همان والیت اهلل است ،تحت
والیت طاغوت درآمدند .پس از آن امام(ع) هدف اصلی خود را پی گرفت و یارانی چون
عمار ،خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین ،هاشم مرقال ،اویس قرنی را در این راه از دست
داد تا آنکه فتنهای دیگر بروز کرد و مستکبرانی دیگر که خود را حق میدانستند
و دیگران را باطل و امام علی(ع) و یارانش را کافر .امام(ع) آتش این فتنه را نیز چون
فتنههای جمل و صفین خاموش کرد .پس از جنگ نهروان ،امام(ع) کوشید تا مردم را
برای جنگ مجدد با طاغوت شام بسیج کند ،اما شمار افرادی که حاضر با همکاری با
ایشان بودند ،اندک بود .پس از آن معاویه در سال  ۳۹به مناطقی چون مصر ،بصره و
یمن حمله کرد و دو تن از بهترین یاران امام(ع) یعنی محمد بن ابی بکر و مالک اشتر
را به شهادت رساند( ».جعفریان )112:1381 ،حضرت امام حسن مجتبی نیز در دوران
حکومت کوتاهشان بر مبارزه با معاویه تأکید داشته و معاویه را نماد طاغوت و مستکبر
میدانستند« :اولین سیاست امام حسن مجتبی(ع) در دوره خالفت نیز استکبارستیزی
بود .ازاینرو آن حضرت نامههایی به معاویه نوشت و با او اتمامحجت کرد و چون
پاسخ مناسبی دریافت نکرد ،به جنگ با او برخاست تا آنجا که ناچار به پذیرش صلح
و واگذاری خالفت به معاویه شد( ».جعفریان )155 :1381 ،در خصوص عهدنامه صلح
امام حسن مجتبی و معاویه و چگونگی جمع آن با استکبارستیزی در قسمت دوم
مقاله بهتفصیل بحث خواهیم کرد.

چرایی استکبارستیزی

مسئلهای که اکنون مناسب است بدان پرداخته شود این است که اصوالً چرا اینچنین
به موضوع استکبارستیزی اهمیت داده شده است .امام خمینی در تعابیری به عقل
 64استناد میکنند که اصوالً عقل برای زندگی زیر سلطه ارزشی قائل نیست« :از نظر عقلی
نمیتوان «برای حیات زیر سلطهی غیر» ،ارزشی قائل شد؛ زیرا «ارزش حیات ،به آزادی
و استقالل است» (امام خمینی )219:1389 ،عالوه بر این چنانچه تبیین شد اهداف انبیاء
خارج کردن مردم از والیت شیطان و مستکبرین و داخل کردن آنها در والیت اهلل است
که این جز ،با مبارزه دائمی و همیشگی امکانپذیر نیست و در طول تاریخ همواره بین
انبیاء و مظاهر استکباری همواره درگیری شدیدی وجود داشته است .لذا آیات متعددی
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از قرآن به این مبارزه و ضرورت عدم تسلط غیرمسلمانان بر جوامع مسلمان داللت دارد
« َول َ ْن يَ ْج َع َل َّ
ين َسب ًِيل» (نساءَ « )141 ،و َما ل َ ُك ْم َل ت ُ َقاتِلُونَ فِي َسب ِيلِ
ِين َعلَى ال ْ ُم ْؤمِن ِ َ
الل ُ لِل ْ َكافِر َ
َّ
الر َجا ِل َوالن َِّسا ِء َوال ْ ِولْدَ ا ِن» (نساءَ « )75 ،وقَاتِلُوا فِي َسب ِيلِ َّ
ين
الل ِ َوال ْ ُم ْستَ ْض َع ِف َ
الل ِ ال َّ ِذ َ
ين مِ َن ِّ
ي ُ َقاتِلُون َُك ْم َو َل تَ ْعتَدُوا» (بقره )190،اصوالً آیات متعدد جهاد و تحریض مؤمنان به قتال
برای مبارزه با طاغوتها و مستکبرین تشریع شده است.
مسئله دیگری که ضرورت مبارزه و هیچانگاری مستکبرین را ضروری میکند ایجاد
و تقویت روحیه ایصال به توحید ناب و خالص است به این معنا که انسان توحیدی در
این عالم هیچکس و هیچچیز را منشأ اثر و قدرت نداند و تنها تکیهگاه حقیقی را ذات اهلل
تبارکوتعالی بداند .در حدیثی طوالنی از امام سجاد از حضرت علی (علیهالسالم) به این
نکته به ظرافت اشاره فرمودهاند« :قام رجل إلى علي بنالحسين (عليه السالم) ،عن ...أمير
المؤمين (عليه السالم) أن رجال قام إليه فقال :يا أمير المؤمنين فما تفسير قوله (اهلل)؟ فقال:
هو الذي يتأله عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع َمن دونه
وتقطع األسباب من كل ما سواه .وذلك أن كل مترأس في هذه الدنيا ومتعظم فيها ،وإن
عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج َمن دونه إليه ،فإنهم سيحتاجون حوائج ال يقدر عليها
هذا المتعاظم ،وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج ال يقدر عليها ،فينقطع إلى اهلل عند
ضرورته و فاقته ،حتى إذا كفى همه عاد إلى شركه .أما تسمع اهلل عز وجل« :ق ُ ْل أ َرأيْتَ ُك ْم إ ْن
ين ب َ ْل إيا ُه تَ ْد ُعونَ فَيَ ْك ِش ُ
ف ما
ذاب اهلل ِ أو أتَت ْ ُك ُم السا َع ُة أ َغي ْ َر اهلل ِ تَ ْد ُعونَ إ ْن ُكنْت ُ ْم صا ِدق ِ َ
أتا ُك ْم َع ُ
تَ ْد ُعونَ إلَي ْ ِه إ ْن شا َء َوتَن ُْسونَ ما ت ُ ْش ِر ُكونَ» ،فقال اهلل جل جالله لعباده :أيها الفقراء إلى رحمتي،
إني قد ألزمتكم الحاجة إلي في كل حال ،وذلة العبودية في كل وقت ،فإلي فافزعوا في كل
أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته ،فإني إن أردت أن اُعطيكم لم يقدر غيري على
منعكم ،وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم( »....،عروسی حویزی)6:1383 ،
در این روایت حضرت همه افرادی که صاحب قدرت ،شوکت و منزلت هستند را تعبیر به
65
متظم و مترأس میکنند به این بیان که افراد و مستکبرین خیال میکنند و توهم عظیم
و رئیس بودن دارند ولی در واقع امر هیچ نیستند .در این صورت قدرت چنین افرادی هم،
پوچ و هیچ است.
از همین رو یکی از اصول مهم سیاست خارجی یک دولت اسالمی که از منابع
سیاست خارجی استخراج میشود اصل استکبارستیزی و مبارزه دائمی با استکبار
خواهد بود که بهدرستی در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز گنجانده شده است.

منابع صلح و مذاکره در متون دینی
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چنانچه ذکر شد برخی آیات قرآن کریم بهصراحت داللت بر جنگ دائمی بین حق و
باطل دارند و اینکه از حق تعبیر به نور و روشنی و از باطل تعبیر به ظلمات و تاریکی
شده است بدین بیان که حق و باطل قابل جمع و سازش نیستند (بقره)257 ،
ولی در مقابل ،آیات ،روایات و سیره صحیحی مبنی بر صلح و مذاکره میان پیامبر
اجنَ ْح ل َ َها َوتَ َو َّك ْل
اکرم و مسلمانان و مشرکان و کافران وجود داردَ « .وإِ ْن َجنَ ُحوا لِل َّسل ْ ِم فَ ْ
َعلَى َّ
اللِ» (انفال )61 ،مشهور تفاسیر سنی و شیعه شأن نزول آیه مذکور را قضیه جنگ
بدر میدانند( .مکارم شیرازی )166:1386 ،آیه دیگر «فَإِ ِن ا ْعتَ َزلُو ُك ْم فَلَ ْم ي ُ َقاتِلُو ُك ْم َوأَل ْ َق ْوا
إِلَي ْ ُك ُم ال َّسلَ َم فَ َما َج َع َل َّ
الل ُ ل َ ُك ْم َعلَي ْ ِه ْم َسب ًِيل» (نساء )90 ،در آیه فوق خداوند دستور میدهد
که اگر کفار از جنگ دست کشیدند و از راه صلح وارد شدند خداوند حق جهاد با آنها
«ل يَن ْ َها ُك ُم َّ
را به شما نداده استَ .
ين ل َ ْم ي ُ َقاتِلُو ُك ْم فِي الدِّينِ َول َ ْم يُخْ ر ُِجو ُك ْم
الل ُ َعنِ ال َّ ِذ َ
مِ ْن ِديَا ِر ُك ْم أَ ْن تَبَ ُّرو ُه ْم َوت ُ ْق ِس ُطوا إِلَي ْ ِه ْم إِ َّن َّ
ين» (ممتحنه )8 ،در این آیه
ب ال ْ ُم ْق ِس ِط َ
الل َ ي ُ ِح ُّ
خداوند به مؤمنان دستور میدهد کفاری که مقاتله نمیکنند و مسلمانان را آزار و اذیت
نمیکنند مورد عدالت و مهروزی مسلمانان قرار گیرند.
در روایات معصومین (علیهمالسالم) نیز در موارد متعددی به موضوع صلح و
مذاکره اشاره شده است .زیباترین مورد آن در نامه  53نهجالبالغه است که حضرت
علی (علیهالسالم) در توصیههای خود به مالک اشتر چنین بیان میدارد« :حضرت على
اك إِلَي ْ ِه َع ُد ُّو َ
ال تَ ْدفَ َع َّن ُصلْحاً َد َع َ
عليهالسالم به مالك اشتر مىنويسدَ « :
ك َو ِ َّل ِ فِي ِه ِر ًضا
اح ًة مِ ْن ُه ُمومِ َ
ال ِد َ
لصل ْ ِح َد َع ًة ل ِ ُجن ُو ِد َ
ك َو أَمْناً لِب ِ َ
ك» (شریف رضی ،بیتا)53 :
فَإ َِّن فِي ا َ ُّ
ك َو َر َ
از صلحی که دشمن ،تو را بدان خواند و رضای خدا در آن بود ،روی متاب که آشتی،
سربازان تو را آسایش رساند و از اندوههایت و شهرهایت ایمن ماند .حضرت در این بیان
آسایش سربازان ،فراغت از اندوهها و ایمنی شهرها را از برکات صلح بیان مینمایند.
 66از پیامبر اکرم نیز وارد شده است که فرمودندَ « :من َظلَم مُعاهدا ً و َکل َفه فَ َ
وق طاقَتِه فأنا
خص ُم ُه یوم القیام ِه» (بالغی )57:1345 ،روایت حکایت از وجود مصالحهای میان کفار
و مسلمین است که از این چنین کفاری تعبیر که معا َهد میشود یعنی کفاری که با
مسلمانان معاهده صلح انجام داده در کنار حکومت اسالمی زندگی میکنند در این
صورت مسلمانی حق ظلم کردن یا فشار بیش از طاقت به او را نخواهند داشت.
اما مهمترین مورد عملی صلح در تاریخ صدر اسالم صلح حدیبیه است که میان
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پیامبر اکرم و مشرکین مکه انجام شد .در این خصوص روایتی از پیامبر کرم نقل
شده است که فرمود« :اگر امروز قريش از من چيزي بخواهد كه باعث تحكيم روابط
خويشاوندي شود ،من آن را خواهم داد و راه مسالمت را در پيش خواهم گرفت»
(ابنسعد  )257:1422و نیز فرمودهاند که« :ما فتح مکه را جز روز حدیبیه نمیبینیم»
(طبرسی )109:1379 ،جالبتر آنجاست که پس از صلح حدیبیه پیامبر اکرم بنا بر
توافق از حج آن سال منصرف شدند و بهسوی مدینه رهسپار گردیدند هنوز به مدینه
وارد نشده بودند که آیات سوره فتح نازل شد« :إِنَّا فَتَ ْحنَا ل َ َ
ك فَت ْ ًحا مُب ِينًا» (طباطبایی،
 )404:1417عالمه طباطبایی با استناد به روایات متعددی صلح حدیبیه را باب فتح
مکه در سال  8هجری یعنی دوسال پس از صلح حدیبیه میداند وی معتقد است
صلح حدیبیه باعث تثبیت و تائید حکومت پیامبر در مدینه ،آرامش مؤمنین ،پیوستن
خیل عظیمی از مشرکین به مسلمانان و آماده شدن فضای تبلیغ رسمی در ایام حج
برای پیامبر اکرم میداند بنا بر همین است که خداوند تبارکوتعالی از صلح حدیبیه به
«فتح مبین» یاد میکند( .طباطبایی ،همان) در روایت از امام صادق (علیهالسالم) نقل
شده است که فرمود«:وما كانت قضية أعظم بركة منها» (سبحانی)183:1385 ،
دومین مورد از سیره معصومین درباره صلح و مذاکره مربوط به پایان جنگ صفین
و مجموعه مذاکرات امیرالمؤمنین با معاویه است .قضیه حکمیت فارغ از نتیجهای که
به دست آمد یک روش تعامل با دشمن و به بیان این نوشتار رویارویی با مستکبرین
است .امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم) حکومت معاویه را طاغوت دانسته و با او بهشدت
مقابله میکرد ولی درعینحال نامهها و مذاکرات متعددی میان دو طرف رد وبدل
شده است .علیرغم اینکه نتیجه مذاکرات با خدعه طرف مقابل به ضرر حضرت بود،
ولی ایشان راضی به خلف پیمان نشده و با تمسک به آیه «أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُع ُقو ِد» (مائده)10،
نپذیرفتند که عهد خود را بشکنند ولی در مقابل عدهای خواهان ادامه جنگ شده و
67
علی (علیهالسالم) را به توبه دعوت کردند که منجر به پدید آمدن خوارج شد (ابنمزاحم،
)۵۱۴-۵۱۳ :1403

مورد مهم دیگر موضوع صلح امام حسن مجتبی با معاویه است .درست است که
نتیجه مذاکره واگذاری خالفت به معاویه است ولی اهمیت اصل مذاکره از این باب
است که مذاکره بهعنوان یک شیوه عمل و نوع تعامل میان امام مجتبی و استکبار
عصر ،مورد عمل امام مجتبی قرار گرفته است گرچه نتیجه چیزی بود که مطلوب

امام مجتبی واقع نشد و حتی معاویه به مفاد عهدنامه عمل نکرد« .البته مبارزه امام با
معاویه با پیمان صلح به پایان نرسید ،بلکه بهصورت مبارزه منفی ادامه یافت و شاهد
این مبارزه ،شهادت امام حسن مجتبی(ع) به دست معاویه پس از حدود ده سال از
انعقاد پیمان صلح و شهادت یاران ایشان چون عمرو بن حمق خزاعی است» (جعفریان،

همان)۱۹۲-۱۹۱ :
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حال که به تفصیل درباره هریک از دو موضوع استکبارستیزی و مذاکره و صلح
در منابع دینی سیاست خارجی بحث شد در نگاه اول این دو موضوع باهم تعارض
و ناسازگاری دارند چراکه اگر قرار بر استکبارستیزی باشد چگونه میتوان صحبت از
مذاکره و صلح نمود؛ در مقابل اگر در منابع دینی بر مذاکره و صلح تأکید و سفارش
شده است پس تکلیف استکبارستیزی چه میشود؟ حل این تعارض سؤال اصلی این
مقاله است که به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد ولی قبل از ورود به اصل موضوع
ارائه چند مسئله مقدماتی ضروری به نظر میرسد:
الف :از دیدگاه اسالمی احکام اسالم سه قسم هستند اول :احکام اولیه،که دایر
مدار مصالح واقعی بدون توجه موقعیت و زمان و مکان و قطعنظر از سایر مسائل بر
موضوعات بار میشود؛ که شامل احکام وضعیه و تکلیفیه میگردد دوم احکام ثانویه که
در شرایط اضرار و عدم دسترسی یا امکان اجرای احکام اولیه بر موضوعی بار میشود.
سوم :احکام حکومتی این دسته از احکام مربوط به شئون و امور حکومتی است که
دایر مدار مصلحت میباشد( .مصباح یزدی)38:1378 ،
احکام اسالمی یک تقسیمبندی دیگری هم دارند :اول :ثابت و فرازمانی که
قابل تغییر و تبدل نیستند .مثل محوریت نص و وحی ،مبداشناسی ،انسانشناسی،
 68راهنماشناسی ،فرجامشناسی .دوم :اصول ثابت اما منعطف؛ یعنی اصولی که ثابت
هستند ولی در شرایط خاص شکلهای خاصی به خود میگیرند مانند اصل تکلیف،
اصل مصلحت اسالم و مسلمانان ،اصل دعوت و گسترش اسالم ،اصل نفى سبیل،
اصل تقدم اهم بر مهم ،اصل عمل به قدر مقدور ،اصل ضرورت حکومت ،اصل در نظر
گرفتن مقتضیات زمان و مکان و از همه مهمتر ،اصل «اجتهاد» که در واقع اصل مادر
و حاکم بر تمامى اصول فوق میباشد( .لکزایی )21 :1386 ،این اصول زیادند که به

مهمترین آنها که در حوزه روابط خارجی کارایی بیشتری دارند اشاره شد (شریعتی،
 :1387مقدمه کتاب)

این تقسیم را میتوان در قالب نمودار زیر تصویر کرد:

محوریت نص و وحی
مبداءشناسی
عدم سلطه کفار بر مسلمین

استکبارستیزی

اجتهاد

مقتضیات زمان و مکان

لزوم عمل به قدر مقدور

مصلحت

متغیر به حسب زمان ،مکان و مقتضیات:
اندیشه های سیاسی فقهی

رویکرد های مختلف در سیاست داخلی و خارجی

شکل اول :اصول ثابت و فرازمانی ،ثابت اما منعطف و متغیر به حسب زمان و مکان
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اصول ثابت و فرازمانی :اصولثابتامامنعطف:

با توجه به نمودار فوق توضیحی اجمالی از هریک از این احکام ارائه میدهیم
اصول ثابت و فرازمانی؛ اصولی هستند که تحت هیچ شرایطی قابل تغییر و تبدیل
نیستند و اصوالً اسالمیت یک نظام مبتنی بر این اصول کلی و الیتغیر است .با تغییر
کوچک در این اصول ممکن است بنیان دینی یک نظام فروبپاشد لذا از این اصول
میتوان به خطوط قرمز نظام نیز نام برد.
اصول ثابت اما منعطف؛ این اصول ،ثابتاند یعنی خود اصول قابل تغییر نیستند
ولی عمل به این اصول باعث انعطاف در عمل و گسترش دایره انتخابها در حوزه
69
عمل میشود .یکی از مهمترین این اصول اصل کلیدی اجتهاد است .اجتهاد؛ به
معنای به معنای استنباط احکام شرعی با شروطی خاص از ادله تفصیلی آن است.
(مظفر )2:1389 ،مبنای حجیت اجتهاد ،حکم عقل در رجوع به خبره و کارشناس
است (مکارم شیرازی )3:1392 ،عالوه بر اینکه بنا بر توقیع مبارک حضرت صاحباالمر:
«فاما الحوادث الواقعه فأرجعوا الی رواه احادیثنا» (مجلسی ،همان )۳۸۰ :شیعیان در
عصر غیبت برای رفع تحیر و سرگردانی به فقیه جامع الشرایط که همان مجتهد است
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ارجاع داده شدهاند (امام خمینی ،بیتا )38 :مجتهد جامع الشرایط بر حسب شرایط یک
از احکام اولیه را موقتاً تعطیل یا ملغی اعالم کند یا حکم به وجوب امری بدهد که تا
آن زمان واجب نبوده است .فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو در همین چارچوب
قابل تحلیل است چنانچه ایشان چنین افتاء فرمودند« :الیوم استعمال توتون و تنباکو
بهای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است» و یا اینکه امام خمینی در سال 64
بنا به شرایطی حج که از مسلمات وجوبی دین مبین اسالم است و چنانچه قرآن کریم
میفرمایدَّ ِ :
َّاس ِح ُّج الْبَي ْ ِ
«ل ِ َعلَى الن ِ
اع إِلَي ْ ِه َسب ًِيل» (آل عمران )97 ،حکم به
ت َمنِ ا ْستَ َط َ
حرمت آن بهصورت موقت دادند .آخرین مورد از نقش اجتهاد در عرصه اجتماع مربوط
به فتوای آیتاهلل سیستانی مبنی بر وجوب کفایی جهاد علیه گروههای تروریستی است
که حاکی از مترقی بودن اصل اجتهاد در فقه سیاسی شیعه است .لذا اصل اجتهاد یکی
از اصول ثابت ولی منعطف است که میتواند در بسیاری از شرایط دشوار ،بنبستها را
بگشاید.
اصل مقتضیات زمان و مکان؛ از اصول ثابت اما منعطف مهم دیگر ،اصل مقتضیات
زمان و مکان است که در اجتهاد نقش بسزایی دارد .امام خمینی در خصوص نقش
زمان و مکان در اجتهاد قائل است« :یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب
کنونى ،نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیرىها است( ».امام خمینی ،1389
ج )217 :21و «زمان و مکان ،دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند .مسئلهای که در قدیم
داراى حکمى بوده است ،بهظاهر ،همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع
و اقتصاد یک نظام ،ممکن است حکم جدیدى پیدا کند» (همان )289 :شهید مطهری
درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد معتقد است« :مقتضیات زمان یعنی مقتضیات
محیط و اجتماع و زندگی بشر ،به حکم اینکه به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز
است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشهها و عوامل و وسائل بهتری
 70برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی میکند .ورود
عوامل و وسائل کاملتر و بهتر خودبهخود سبب میشود که عوامل کهنه و ناقصتر
جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها
وابستگی پیدا کند .وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر
دائمی عوامل و وسائل رفع کننده این احتیاجات و کاملتر و بهتر شدن دائمی آنها که
بهنوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود میآورد ،سبب میشود مقتضیات
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محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان ،الزاماً خود را با
مقتضیات جدید تطبیق دهد( ».مطهری)53 :1382 ،
اصل مصلحت؛ یکی از مهمترین اصول ثابت اما منعطف که در حوزه امور حکومتی
نقش بسزایی دارد اصل مصلحت است .برخی سیاست خارجی در نظریه اسالمی
سیاست خارجی را اصوالً «ادای تکلیف مبتنی بر مصلحت» (دهقانی فیروزآبادی،
 )35:1390تعریف کردهاند .مصلحت به معنای «تأمین اهداف شارع که بر حسب
سعادت دنیوی و اخروی تعریف میشود» (همان )35 :1390 ،برخی مصلحت را به
معنای «جلب منافع دینی و دنیایی و دفع ضرر دینی و دنیایی» (همان به نقل از قمی،
1303ق )85 :تعریف کردهاند .در این صورت اصل کلی مصلحت هم از اصول ثابت
است و به فراخور موضوعات متنوع نیز احکام متغیری را برای مکلف تشریع میکند.
تصمیمگیری و عمل بر اساس احکام اولیه مصالح واقعی و اولی را موجب میشود و
عمل به احکام ثانویه مصالح ثانویه و متغیر موقتی و در شرایط خاص را تحصیل میکند
احکام حکومتی نیز موجب بسط ید حاکم در تنگناهای عملی میشود .همه این موارد
دایر مدار مصلحت است .لذا برخی گفتهاند رکن اصلی سیاست خارجی دولت اسالمی
مصلحت است( .همان )35 :1390 ،امام خمینی نیز مصلحت را شاهکلید بسط ید حاکم
در شرایط و موقعیتهای حساس میدانند که حتی احکام اولیه را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد .امام خمینی در این خصوص میفرماید« :احکام اسالم برای مصلحت مسلمین
است برای مصلحت اسالم است ،اگر ما اسالم را در خطر دیدیم ،همهمان باید از بین
برویم تا حفظش کنیم ،اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم ،دیدیم که یک دسته
دارند توطئه میکنند  ...بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم ..حفظ جان مسلمان
باالتر از سایر چیزهاست،حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است...برای حفظ
اسالم و برای حفظ نفوس مسلمین جاسوسی هم واجب است ،دروغ گفتن هم واجب
71
است شراب خمر هم واجب است( ».امام خمینی1389 ،ج )115 :۱۵چنانچه پیداست
امام خمینی از احکام اولیه مثل حفظ نفس ،دروغ و تجسس و حتی شرب خمر برای
یک مصلحت باالتر یعنی حفظ مسلمین و حفظ اصل اسالم عدول میکنند همه این
موارد فقط با مصلحت قابل حل است .امام خمین در جملهای صریح فرمودهاند« :حفظ
نظام جمهوری اسالمی ...از اهم واجبات عقلی و شرعی است( ».صحیفه امام1389 ،
ج.)۱۵۳ :19این بیان صریحترین مواردی است که بر اساس بکارگیری مصلحت در امور

حکومتی قابل طرح و بیان است .بهطورکلی الگوی تصمیمگیری سیاست خارجی بر
اساس احکام اولیه ،ثانویه و حکومتی را میتوان در نمودار زیر نمایش داد:
گزینههای
موجود

نظام شناختی
و هنجاری

احکام اولیه

احکام ثانویه

احکام حکومتی

انتخاب عقالنی
بر اساس مقدورات
و موانع داخلی و خارجی

گزینه نهایی

نموداردوم :دهقانی فیروزآبادی ،پیشین
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بر مبنای نمودار فوق؛ در یک موضوع خارجی ابتدا گزینههای موجود شناسایی و
برآورد میشوند سپس بر اساس جهانبینی و هنجارهای موجود گزینههای غیردینی
که سازگاری ندارند طرد میشود در مرحله سوم بر اساس مصلحت ،ذیل یکی از
احکام اولیه ،ثانویه و حکومتی تعریف خواهد شد .در مرحله چهارم گزینهها بر اساس
مقدورات ،محذورات داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت بهترین
گزینه انتخاب و اجرایی میشود.

ثابت و متغیر در استکبارستیزی ،مذاکره و مصالحه

چنانچه تبیین شد احکام شریعت اسالم بر سه محور تقسیم میشود« :ثابت و فرازمانی»،
«ثابت اما متغیر»« ،متغیر بر حسب زمان و مکان و موقعیت» اما ثابتات ،متغیرها در
استکبارستیزی و مذاکره و صلح کدام هستند؟ با تفصیلی که از مفهوم هریک از این
سه مدل از احکام ارائه دادیم میتوان این صورتبندی از ثابت و متغیر را در موضوع
استکبارستیزی را ارائه داد .ابتدا ثابت و فرازمانی ،سپس متغیر بهحسب زمان و مکان و
در نهایت ثابت اما متغیر مورد تحلیل قرار میگیرد:
ثابت و فرازمانی در استکبارستیزی؛ مهمترین اصل الیتغیر در موضوع استکبارستیزی
 72مفهوم «محال بودن صلح کلی حق و باطل» خواهد بود .چنانچه تبیین شد قرآن کریم
حق را به نور و از ظلمت به تاریکی و به بیان دقیقتر فقدان نور تشبیه میکند( .بقره،
 )255برداشت ظریفتر از این آیه کریمه ،قابل جمع نبودن حق و باطل است؛ یعنی
محال است که در یک لحظه و در شرایط واحد ،حق و باطل باهم وجود داشته باشند.
«جا َء ال ْ َحقُّ َو َز َهقَ الْبَا ِط ُل إ ِ َّن الْبَا ِط َل َكانَ َز ُهوقًا » (حج)62 ،
این بیان ظریف از آیه کریمه َ
نیز فهم میشود؛ که مجرد ظهور حق یا نور ،باطل از بین رفتنی خواهد بود .در آیات

متغیر بهحسب مکان و زمان؛ در استکبارستیزی ،صلح و مذاکره
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دیگر ،قرآن کریم اصالت حرکت و وجود از آن حق و وجود باطل بهتبع و به اعتبار
احتَ َم َل ال َّسي ْ ُل
وجود حق تحقق پیدا میکند« :أَن ْ َز َل مِ َن ال َّس َما ِء َما ًء فَ َسال َ ْ
ت أَ ْو ِديَ ٌة ب ِ َقدَ ِر َها فَ ْ
َزبَدً ا َراب ِيًا َومِ َّما يُوقِدُونَ َعلَي ْ ِه فِي الن َّا ِر ابْتِغَا َء ِحلْيَ ٍة أَ ْو َمتَا ٍع َزب َ ٌد مِثْل ُ ُه َك َذل ِ َ
ِب َّ
الل ُ ال ْ َحقَّ
ك يَ ْضر ُ
ث فِي ْ َ
ض َك َذل ِ َ
ِب َّ
الل ُ
َّاس فَيَ ْم ُك ُ
ال ْر ِ
ك يَ ْضر ُ
َوالْبَا ِط َل فَ َأمَّا ال َّزب َ ُد فَيَ ْذ َه ُ
ب ُج َفا ًء َوأَمَّا َما يَن ْ َف ُع الن َ
َْ
المْث َ
َال» (رعد )17 ،در این آیه کریمه خداوند حق را به آب رود و باطل را به کف روی
آب تشبیه میکند که اثری ندارد و در پایان اشاره میکند که خداوند چنین مثالی از
حق و باطل میزند تا محتوای حق و باطل را روشن نماید .با این تبیین ،در موضوع
استکبارستیزی و مذاکره باید به این نکته توجه نمود که نزاع دائمی بین حق و باطل
قابل فیصله نیست و همواره در طول تاریخ وجود داشته و خواهد داشت اال اینکه یا حق
از حقانیت خود دست بکشد و یا باطل از اصول خود کوتاه آید یعنی حق ،دیگر حق
نباشد و یا اینکه باطل ،باطل نباشد .این نزاع در طول تاریخ وجود داشته و در نهایت
با برتری حق بر باطل که از آن تعبیر به موعودگرایی میشود پایان میپذیرد .ازاینرو
در مذاکره میان حق و باطل این نکته همواره باید مد نظر باشد که نمیتوان همه
مناسبات میان حق و باطل را حل نمود و به صلح کلی دست یافت .به نظر میرسد این
اصل ثابت و الیتغیر در موضوع استکبارستیزی باشد .این مفاهیم و آموزهها از نصوص
و متون دینی برداشت میشود و چنانچه گفتیم یکی از اصول الیتغیر ،محور بودن
نص و وحی است.

در منابع فقهی اسالمی کافر به انواع مختلفی تقسیم شده است .بهعنوانمثال کافر به
کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب تقسیم میشود و هر یک از این دو مدل نیز به حربی
و ذمی تقسیم میگردند (نجفی1404 ،ج )63 :6ولی آنچه بیشتر به موضوع مورد بحث
73
ما کارایی دارد مواردی است که در حوزه روابط دو دولت یعنی یکی اسالمی و در
مقابل آن دولت غیر اسالمی قرار دارد اشاره داشته باشد .با این بیان دولت کافر ممکن
است حربی و یا کافر خارجی معاهد باشد .منظور از کافر حربی کفاری هستند که به
در حال جنگ یا درصدد جنگ با دولت اسالمی هستند( .نجفی ،همان )64 ،از تبیین
کافر حربی معنای کافر خارجی معاهد استخراج میشود کافر معاهد خارجی ،دولتی
است که با مسلمانان در حال جنگ نبوده و درصدد آغاز جنگ نیز نیست .در این
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صورت دولت اسالمی با آن دولت ،معاهدهای بر اساس سایر احکام منعقد خواهد نمود.
محقق حلی در این خصوص میگوید« :کل ارض فتحت صلحاً فهی الربابها و علیهم ما
صالحهم االمام ...هذا اذا صولحوا علی ان االرض لهم» (حلی ،بیتا )141 ،محقق حلی
ارتباط میان دولت اسالمی و غیر اسالمی را ممکن و در برخی شرایط ضروری میداند
ولی برای آن محدودیتهایی قائل میشود و میگوید نمیتوان به طور کلی حکم به
ممنوعیت رابطه داد زیرا مسلمانان برای برآوردن نیازهای خود ناچارند داد و ستدهایی
با کشورهای دیگر داشته باشند (همان)142 :
در این صورت و با استناد به کالم محقق حلی ،یکی از وجوه ارتباط دولت اسالمی
با سایر دولتها میتواند ،جنگ و مخاصمه ،صلح و قرارداد بر اساس محورها و موازینی
باشد .ازاینرو در شرایطی هم برای نیل به توافق و انعقاد قرارداد نیاز به مذاکره و آمد و
شد میان دولت اسالمی و دولت غیر اسالمی است .شیوهای که در سیره نبوی و علوی
هم وجود داشته است .برخی ،اصول مهم حاکم بر روابط دولت اسالمی با غیر اسالمی
را سه شاخص برشمردهاند« :تألیف قلوب» «دعوت به اسالم» و «اصل نفی سبیل»؛
که هر یک از این اصول دارای استنادات قوی و متقن قرآنی و روایی است( .شریعتی،
 :1378مقدمه کتاب) با این توصیف روابط دولت اسالمی با دولت غیر اسالمی یکی از
مدلهای زیر خواهد بود :شرایط جنگ (حرب) ،مخاصمه بدون جنگ ،شرایط مذاکره
و شرایط مصالحه؛ که هر یک از این مدلهای چهارگانه باید ذیل اصول سهگانه تألیف
قلوب ،اصل دعوت و اصل نفی سبیل صورتپذیرد؛ اما در چه وضعیتهایی هر یک از
این مدلها ضرورت مییابد؟ و دولت اسالمی در چه شرایطی باید به یکی از این مدلها
عمل نماید این بسته به شرایط و مقتضیات زمان و دولت مقابل دارد و اینجاست که
نمیتوان برای همه دولتهای مقابل دولت اسالمی نسخهای واحد ارائه داد .شناخت
شرایط ،اقتضائات و درک بهکارگیری هریک از مدلهای فوق یعنی اینکه اکنون میان
 74متغیر بهحسب زمان و مکان و اصول الیتغیر واسطهای نیاز است که این شرایط را مورد
تجزیهوتحلیل قرار داده و گزینه مناسب را از میان مجموع گزینهها استخراج نماید این
واسطه« ،اصول ثابت اما متغیر بهحسب زمان و مکان و مورد» است.

اصول ثابت اما متغیر بهحسب شرایط استکبارستیزی ،صلح و مذاکره

چنانچه پیشتر اشاره شد این اصول به نفسه ثابت و همیشگی هستند ولی بهحسب
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شرایط و موقعیتهای خاص تغییراتی را ایجاد مینمایند .از مهمترین این اصول اصل
اجتهاد است .فقیه با بررسی دقیق اصول الیتغیر که بهمثابه نقشه راه جامع دولت و
بهمثابه سند باالدستی از یکسو و با نگاه به مورد خاص ،شرایط و اقتضائات جامعه یعنی
مسئله نوپدیدی که بهمثابه وضعیت به وجود آمده ،یکی از انواع مدلهای تعامل با دولت
غیر اسالمی را انتخاب میکند .اصل دیگر که بر آن تأکید شد موضوع مصلحت اسالم
و مسلمین است که باید مدنظر قرار گیرد .گاهی حفظ کلیت اسالم یا مسلمین بر همه
احکام اولویت یافته و اصطالحاً حاکم بر آنها خواهد بود چنانچه در تعابیر حضرت امام
خمینی بدان تصریح شده بود (امام خمینی ،ج )۱۱۶ :۱۵در این صورت گاهی شرایط
شاید به شکلی باشد که مصلحت اقتضای متارکه جنگ و مصالحه ضرورت یابد چنانچه
امام حسن (علیهالسالم) چنین کردند .امام مجتبی در پاسخ کسانی که به او گفتند تو
مؤمنین را با پذیرش صلحنامه ذلیل کردی پاسخ فرمودند« :ما أنا بمذل المؤمنین و لکنی
معز المؤمنین انی لما رأیتکم لیس بکم علیهم قوة سلمت األمر بقی أنا و أنتم بین أظهرهم
کما عاب العالم السفینة لتبقی ألصحابها و کذلک نفسی و انتم لنبقی بینهم» (عطاردی
قوچانی )282 :1373 ،محیالدین شیرازی در تحلیل عمل امام حسن مجتبی آورده
است« :امام حسن همان امام حسین است؛ امام مجتبی میدید که در آن شرایط که
افراد تربیت و ساخته نشدهاند ،برخورد با معاویه درست نیست و میدانست که بعد از
پذیرش صلح ،مردم دربارهاش چه خواهند گفت .ولی با شهامت تمام آن را پذیرفت و
تحمل کرد .شجاعت بزرگ این است که انسان نترسد از اینکه به او بگویند ترسید!! کفه
شجاعت امام مجتبی از امام حسین بیشتر است چرا که امام حسن اما ِم امام حسین
هم هست و امام شجاعترین افراد عصر خویش است( .حائری شیرازی )34:1396 ،وی در
قالب یک مثال برای تبیین صلح در عین استکبارستیزی به قبول قطعنامه از طرف امام
خمینی استناد میکنند که «امام هشت سال وظیفهاش تشویق مردم به جنگ و جهاد
75
بود «جنگ جنگ تا رفع فتنه» امام عالم به زمانش بود وقتی دید صلح به نفع اسالم
است ،قطعنامه را پذیرفت .امام در وقت قبول قطعنامه هم در کفر به طاغوت تردید
نکرد .برخوردها و کلمات درشت او در پیام قبول قطعنامه ،از تمام لعنها و کلماتی که
او در طول زندگی به کار برده بود خشنتر و درشتتر است .امام خمینی میخواست
روشن کند که قبول قطعنامه به معنای صلح با طاغوت نیست؛ صلح امام حسن با معاویه
نیز همین طور بود( ».حائری شیرازی)38:1396 ،
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با این توصیف ،در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان به معنای مسئلهیابی و شناخت
موضوعات و مصادیق درست و منطقی و تطبیق اصول کلی بر موضوع و مصداق خاص
است که در مسائل پیچیده اجتماعی و مهمتر از آن مسائل بینالمللی و ارتباط دولت
اسالمی و غیر اسالمی شأن حاکم اسالمی است.
اصل مهم و پرکاربرد دیگر در این حوزه اصل عمل به قدر مقدور است؛ یعنی مکلف
که در اینجا بهجای شخص ،دولت اسالمی است و در رأس آن حاکم اسالمی قرار دارد
تصمیمها و سیاستها را بر اساس مقدورات و تواناییهای دولت اسالمی عملیاتی
میکند (شریعتی :1387 ،همان) ممکن است دولت اسالمی بسته به شرایط خود و
مخالفینش دارای بسط ید زیاد یا دارای تنگناهایی باشد که هر یک از وضعیتها
اقتضای استراتژیها و سیاستهای خاص خود باشد تصمیمگیری در این شرایط نیاز
به بینش دقیق و کافی از تواناییها و امکانات و در مقابل شناسایی دقیق نقاط قوت
و ضعف دولت مقابل است .برخی معتقدند همه این مسائل در کلیدواژه مصلحت
قابل تبیین است لذا مصلحت را مهمترین اصل سیاست خارجی دولت اسالمی
میدانند (فیروزآبادی )1390 :35 ،مقام معظم رهبری نیز سه اصل «عزت» «حکمت»
و «مصلحت» را اصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی معرفی کردند ایشان در
بیانی اینگونه تبیین کردهاند« :این سه شعار عزت ،حكمت ،مصلحت را درست باید
بفهمیم؛ اگر توانستیم اینها را عملیاتی بكنیم ،سیاست خارجی ما همان چیزی خواهد
شد كه نیاز كشور به آن است و شایستهی تراز نظام جمهوری اسالمی است( .مقام
معظم رهبری؛  )1392/6/6و در جای دیگری گفتهاند« :عزت و حکمت و مصلحت ،یک
مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بینالمللی ماست( ».مقام معظم رهبری؛ /4/18
 )1370ممکن است منظور رهبری ازجمله مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات
بینالمللی بیانی دیگر از همان اصول ثابت اما متغیر باشد که در کتب فقهی بیان شده
 76است و رهبری با ادبیاتی قابلفهمتر برای عموم از آن تعبیر به چارچوب کرده باشند.

محوریت نص و وحی
محال بودن صلح کلی اسالم و کفر
عدمسلطهکفاربرمسلمین
استکبارستیزی

(رابط اصول غیرقابل تغییر و متغیر به حسب زمان و مکان)
اصل اجتهاد
نوع رابطه:
اصل مصلحت
شرایط جنگ و خصومت
اصل مقتضیات زمان ومکان
اصل عمل به قدر مقدور

مخاصمه بدون جنگ
شرایط مذاکره
شرایط مصالحه

شکل سوم :مدل اصول ثابت و الیتغیر ،ثابت اما منعطف و متغیر به حسب موقعیت؛
استکبار ستیزی ،مذاکره و صلح

نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا

اصول غیر قابل تغییر:

اصول ثابت اما منعطف:

مقام معظم رهبری در مواردی تفکیک بین استکبارستیزی با مذاکره و مصالحه را
تبیین نمودهاند .ایشان مذاکره را بهعنوان یک ابزار در سیاست خارجی بیان میکنند
که ممکن است در برخی مسائل خاص و بر اساس مصلحت به کار گرفته شود:
77
«میگویند ما تحریم کردیم ،ایران مجبور شد بیاید پای میز مذاکره ،نه[ ،اینطور
نیست] .ما قب ً
ال هم اعالن کردیم ،قبل از این حرفها هم ما گفتیم [که] نظام جمهوری
اسالمی دربارهی موضوعات خاصی که مصلحت بداند ،با این شیطان برای رفع شر
او و برای حل مشکل ،مذاکره میکند؛ معنای این آن نیست که این ملت مستأصل
شده است ،ابداً» (مقام معظم رهبری )92/2/19 ،ایشان در بیان نسبت بین مذاکره و
استکبارستیزی در پاسخ دانشجویی که پس از توافق اولیه ژنو از ایشان سؤال کردند

با مذاکرات هستهای و دستیابی به توافق ،تکلیف استکبارستیزی چه میشود بیان
نمودند« :مبارزهی با استکبار تعطیلپذیر نیست ،تکلیفش کام ً
ال روشن است و خودتان
را آماده کنید برای ادامهی مبارزهی با استکبار» (مقام معظم رهبری)1394/4/20 ،

نتیجه

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 15بهار 97

مهمترین مسئلهای که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن بود در این جمله خالصه
میشود :اصل استکبارستیزی یکی از صریحترین دستورات قرآنی به مسلمانان و
دولتهای اسالمی است .این اصل بنیادین یکی از ارکان مهم سیاست خارجی جمهوری
اسالمی است که در قانون اساسی کشورمان نیز بهصراحت به آن تأکید شده است .با آغاز
مذاکرات هستهای جمهوری اسالمی این سؤال به ذهن متبادر شد که در صورت مذاکره
و دستیابی به توافق تکلیف این اصل قرآنی و قانون اساسی چه میشود؟ آیا مذاکره
و در موارد مشابه دستیابی به صلح به معنای دست کشیدن از این اصل قرآنی است؟
اصوالً چگونه میتوان در عین استکبارستیزی دست به مذاکره و مصالحه زد؟ با نگاه
دقیق فقهی به مسئله ،چنین تبیین شد که بنا بر آموزههای اسالمی سه مدل احکام در
اسالم قابلشناسایی است« :اصول ثابت و غیرقابل تغییر که استکبارستیزی از این موارد
است»«اصول ثابت اما متغیر بهحسب شرایط که اجتهاد ،اصل عمل به مقتضیات زمان و
مکان ،مصلحت و عمل به قدر مقدور از این مدل است» و «متغیر بهحسب زمان و مکان
که جنگ ،مذاکره و مصالحه» از موارد متغیر بهحسب زمان و مکان است؛ و بهتصریح
قرآن کریم ،دستیابی به صلح کلی با کفار و قدرتهای استکباری و به تعبیر قرآن کریم
طاغوت ،ممکن نیست و هیچگاه استکبارستیزی تعطیل شدنی نیست و این اصل از
اصول ثابت و غیرقابل تغییر است .اگر بخواهیم با کمی فاصلهگیری از ادبیات فقهی با
بیانی امروزیتر این مسئله را تشریح کنیم میتوان گفت استراتژی دولت اسالمی مبارزه
 78همیشگی با قدرتهای سلطهگر و برتریجو است ولی در مقام سیاست عملی گاهی این
مبارزه بهصورت رویارویی مستقیم ،گاهی دستیابی به هدف در قالب مذاکره و گاهی
هم در قالب مصالحه دستیافتی است .سیره عملی معصومین (علیهمالسالم) هم این
تبیین را کام ً
ال مورد تائید و تأکید قرار میدهد که گاهی از استراتژی رویارویی مستقیم
استفاده میکردند ،گاهی از ابزار مذاکره و گاهی از مصالحه برای پیشبرد اهداف کالن
دولت اسالمی بهرهبرداری میکردهاند .چگونگی مذاکره ،مصالحه و دستیابی به اهداف،
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