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 چکیده
 مله سقژاللاحژوژ لدیلالژدخژیاد تللپژاسهالاژخ  للمیبژیاقلا ژیاللا اژ ه گلله اژ

 سلهبژی لدژدوژ مهل  ژ مقلمیخژژ یکلقکها ااژدیخد.ژدخژاگه ژخ  میبژیاقلا ژا ل تاژ
ههژز هااژی جهدژخ ی دژ دژکپژااه اژ هدالالپژتمژتیاال.ژی تهبژ  تقدادژااحژوه دیخ

بژی  مهسژااحتژ دیلالژیاال.ژ موخسژ مژآثهخژ تمکلمژژ مه می دت.ژ  ددخژ ههبژ مقمیخژ
 ه اژچ بژخی لم ژکلهکسژاتلهبژیلمالژ پژخص صژائ گمی تسدیاتقهدسژخوی کژ سد

 ملسدژ ل ه الژاپ(ژئ)  ل.ژد دژکپژآاههژ قژدخژظه مژی مژچمسدژی تقهدسژدیخالد ا
وژچلپژژ له ل ه الژکلپژی لدژدوژ کتلبژچلپژکملد لاخیژ طلمحژژوما سژی دژظه مژ
خغقژو  دژتته پژی لدژدوژ کتلبژدخژی تقلهدژ پیل(ژؤ)ا ه اژ هژ کد گمژدیخاد.ژتمهو 

 هسژ  دبژ دیلالژا  الژ پژااحژوژ مخاژ  یخدژد گمتژی هژ پژدلسلژتمهو ژوستسما پژ
ت  هاژ هژ کد گمژدیخاد.ژ  ضل  اژژ هسژقه ل هقژفمیاامستژی دژدوژ کتبژتمهو 

وضل سالژالاحژوژ لدیلالژدخژ»تژ«ااحژوژ دیلالژدخژ هلقژاام»کپژدخژذ لژاپژ ی خژ
)فمضلسپ(ژویکهو د ژ د ژیاال.ژ«ژخی کهخ هسژتغسسمژدخژااه ژکم اا»وژژ« صمژکم اا

ت  هاژدخژ مخااژتط سقلاژی لدژدوژ کتلبژو ل دژالدیخدتژژ هژت  پژ پژی مکپژآثهخژقه ل
 هژوژتتله هه ژ مدسژیزژخوشژتط سقاژ پژ مخااژتمهو  قهلپژ هژ هم ی دژژ)تهخ خچپ(

 هسژ قهلپژحکه الژیزژآبژدیخدژکپژ هژت  پژ هفتپ)خوش(ژی دژدوژ کتبژومدیختپژیاال.ژ
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خ  میبژیاقا ژیاا اژ لپژدوژالهحالژ  مله اژوژ لهدسژخوی لکژژز هب ق پژاگمشژ
 للهسژ   لل دژدخژأل للهسژی تللهبژخلل مللدسژیزژآ لل ز تلل یبژ للهژ هللم یلمالللتژ للا للسد

یلمالژیلمالژخیژکپژ م  ًهژاگم اژ هدسژ پژخوی کژ سدخو کمد هسژیاتقهدسژخوی کژ سد
ژ) هفتپ(ژ.کمدُومژژتدیخاد
دوگهاللپژاللاحژوژ للدیلالتژخ  للمیبژیاقللا ژیاللا اتژاام للپژژهددای کلیدددی:واژه

ژیلمالتژخی م ژکهکس.ائ گمی تاتژخوی کژ سد

 . مقدمه1

های محوری اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسـالمی از بخشصلح و عدالت جهانی را باید 
تردید ای بیالله خامنهو آیت به شمار آورد. البته مراد از این دو مفهوم در تفکر امام خمینی

هـای های فرانسـه و روسـیه در قـرنهای بسیار زیادی با آنچه در ذهن رهبران انقالبتفاو 
ها، نکته بسیار مهم آن اسـت د. با وجود این تفاو هجده و بیست میالدی وجود داشته، دار

رسد در بررسی نسبت میـان ایـن دو مفهـوم نزدیکـی معنـاداری بـین مکاتـ  که به نظر می
شـود کـه بـه بررسـی آرا و مختلف فکری وجود دارد. ایـن قرابـت زمـانی بیشـتر دیـده مـی

داختـه شـود. در میـان داری در عصـر کنـونی پرهای متفکران منتقد به نظـام سـرمایهاندیشه
، مـارک 2، اسـتفن گیـل9هایی چون رابـر  کـاکسمتفکران انتقادی در دوران معاصر، چهره

توان در ذیل نظریه نئوگرامشـین هایشان را میکه مجموعه دیدگاه 1و جیووانی َاریقی 9روپر 
 ای دارند.مورد واکاوی قرار داد، جایگاه بسیار ویژه

د گوناگون اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی و ایجاد با توجه به ضرور  بررسی ابعا
های گوناگون نظری در حوزه سیاست خارجی و روابـط بستر مناس  برای استخراج رهیافت

هـای موجـود میـان هـا و مشـابهتالملل در این نوشتار تالش شده تا با بررسـی تفـاو بین
ن نئوگرامشین، زمینه مناس  برای بازخوانی تفکـرا  ااندیشه سیاسی رهبران انقالب و متفکر

 الملل ایجاد شود. و رهبری به عنوان  متفکران انتقادی روابط بین امام
                                                           

1. Robert Cox 
2. Stephen Gill 
3. Mark Rupert 
4. Giovanni Arrighi 
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 پیشینه پژوهش. 1-1

هـا در زمینه جایگاه صلح و عـدالت در اندیشـه رهبـران جمهـوری اسـالمی و نئوگرامشـین
هـای رهبـران مطالعه تطبیقـی اندیشـه ای انجام شده است. اما در زمینهندهکهای پراپژوهش

ا  را یـن ادبیـخاصی انجام نشده است. اپژوهش هانئوگرامشین جمهوری اسالمی با دیدگاه
 :کردم یتوان به سه دسته تقسیم ،بر اسا  موضوع

 . جایگاه صل  و عدالت در اندیشه رهبران جمهوری اسالمی ایران1-1-1

وی جایگـاه و معنـای عـدالت سیاسـی از منظـر امـام ( با تحلیـل و واکـا9905اصیر افتخاری )
نظریـه ایجـابی »از عدالت دست یافته که در قالـ   -اما مکمل -، به دو چهره متفاو  خمینی
( مفهـوم عـدالت را در 9908اند. نوراللـه قیصـری )ارائه کرده« نظریه سلبی عدالت»و « عدالت

نگرانـه آن را اساسـی ابزارگرایانـه و نایـت های مختلف مورد بررسی قرار داده و از دو منظـرحوزه
 ( بر این باور هستند که آرای امام خمینـی9996دهند. درخشه و افتخاری )مورد تحلیل قرار می

های عدالت که متناظر با مفاهیمی چون توازن، تسـاوی و گویای این است که تمامی معناشناسی
( بـا 9995گـردد. فـوزی )باز مـی« وضعهوضع شی  فی م»استحقاق ارائه شده است، به معنای 

، هـای امـام خمینـیخصـوص در دیـدگاهبررسی جایگاه جن  و صلح در اندیشه اسالمی، به
هـای نالمللی دارای بنیاآمیز در روابط بینمدعی است اصالت صلح مثبت و همزیستی مسالمت

است. فالحـی، آلیشـا و شناسانه، کالمی، عرفانی و فقهی در اندیشه سیاسی اسالم محکم انسان
برای تیییر و رهایی از وضعیت ناعادالنـه  گاه راهبردهای امام( مدعی هستند تکیه9990عبدی )

مبتنی بر عدالت است و این مهم  کنونی، دفاع و تأمین صلح جهانی است. صلح مورد نظر امام
، نظـر امـام خمینـی( اعتقاد دارد که از م9991شود. اخترشهر )جهاد محقق می صرفًا در سایه

( 9996اهداف عالیه حکومت اسالمی بر دو بال عدالت و آزادی استوار است. جعفری و پاینـده)
آمیـز و های دیگر قصد ظلم نداشته باشند، رابطه صـلحتا زمانی که دولت معتقدند در نگاه امام

همـراه اسـت،  ماند. ایشان صلحی را که با سرپوش گذاشتن بر تجـاوز و جنایـتحسنه برقرار می
هـای طور که پیداست تمام مقالـهکردند. هماندانستند و محکوم میصلح تحمیلی و درونین می

است و متأسفانه تا کنون اثـر درخـوری دربـاره  موجود در این بخش، درباره اندیشه امام خمینی
 ای در این رابطه تولید نشده است. الله خامنهاندیشه آیت



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       912

 ها دالت در دیدگاه نئوگرامشین. جایگاه صل  و ع1-1-2

هـای متعـددی بـه نگـارش ها مقاال  و کتابدر زمینه مکت  انتقادی و دیدگاه نئوگرامشین
ها در ادامه متن . این دیدگاهنباشددرآمده که برشمردن آنها در این فضای محدود شاید میسر 

 به صور  تفصیلی بررسی خواهد شد.

و عحدالت در دیحدگاه رهبحران جمهحوری اسحالمی و  . مطالعه تطبیقی جایگاه صحل 1-1-3

 پردازان نئوگرامشیننظریه

بخشی از نظر بررسی تطبیقی مفهوم رهایی( ضمن 9995کیا )نشین و محمودیقربانی شیخ
بخشـی در و نظریه انتقادی روابط بین الملل به بیان راهکارهای تحقق رهـایی امام خمینی

فـروش و انـد. چیـتایـن دو رویکـرد پرداختـه تفـاو و  شباهت هایجنبهالملل، نظام بین
و مکتـ   امـام خمینـیهـای ( نیز در اثر خود با بررسی تطبیقـی دیـدگاه9995اسالمی )

کید شده به این نتیجه رسیدهانتقادی  اند که در هر دو اندیشه بر ناعادالنه بودن نظم موجود تأ
بخشـی بینند؛ همچنـین بـر رهـاییمی الملل را هنجاری و مبتنی بر اخالقاست و نظام بین

کید دارند؛ اما در راهکار با هم تفاو  دارند، چرا که اندیشـه امـام دیـدگاهی انقالبـی و  تأ
ن مقالـه بـه پـژوهش یتـرنظریه انتقادی دیدگاهی گفتمانی را انتخـاب کـرده اسـت. مـرتبط

سـندگان بـه ینو ن مقالـهیـه در اکـ( اسـت 9998گـو )ارجمند و حق یرو، مقاله جوادپیش
خصـوص ن الملـل بـهیدر حوزه مسـائل روابـط بـ ینیامام خم یهادگاهید یقیتطب یبررس

 پردازند. یت  انتقادی مکپردازان مهینظر یهادگاهیعدالت با د

 پژوهش  ی. نوآور1-1-4

ونـد یارتباط و پ یز آن روکتمر کند،یز مین متمایشیپ یهارا از پژوهش روپیشآنچه پژوهش 
ق و یـطـرف و تطب کیـاز  یاسـالم یرهبران جمهور یهادگاهیم عدالت و صلح در دیمفاه

و  یز مطالعـاتکـن تمریـهاست. انیپردازان موسوم به نئوگرامشهینظر یهادگاهیسه آن با دیمقا
د و یـافزاینـه بین زمیـموجـود در ا یهـاا  و پژوهشیادب یتواند بر ننایم یپژوهش ینوآور

 دگاه را از هم بازنشاند. یدو د یهاها و تفاو شباهت
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 شناسی. روش1-2

تـرین ایـم. ایـن روش یکـی از اصـلیای بهره بردهدر این پژوهش از روش تطبیقی یا مقایسه
برگیرنده تعمیم  ( روش تطبیقی در5: 9900)نفاری،  ها در حوزه علوم اجتماعی استروش

 هاییها و نیز تفاو ه همانندیعبار  است از توجه ب ،از راه مقایسه است. اسا  این روش
تحلیل  ،دیگرعبار . بهداشته باشد( که ممکن است در دو مکت  وجود 17: 9906)عالم، 

. (9: 9900)نفـاری، اسـت هـا هـا و تفـاو تطبیقی به معنای توصـیف و تبیـین مشـابهت
یشه و اندیشمندان معتقدند تفکر بدون مقایسه قابل تصور نیست و در نیاب مقایسه هیچ اند

هـا و پذیر نیست. این روش که مبتنی بر مقایسه برای فهم مشـابهتپژوهش علمی نیز امکان
ها در اندیشه اجتماعی و علـوم اجتمـاعی اسـت. ترین روشها است، یکی از قدیمیتفاو 

شـهرهای یونـان و هـردو  بـه مقایسـه میـان جهـان یونـانی و ارسطو به مقایسه میان دولت
( روش تطبیقـی 207: 9970کـی و مـارش، ؛ مـک9: 9900د )نفاری، نیریونانی پرداختن

نظـری و  هـایمتنـوعی از موضـوع مجموعهامکان مناسبی برای پژوهشگران است تا بتوانند 
های باالیی را برای تولید ادبیا  بومی در عملی را مورد واکاوی قرار دهند. این روش ظرفیت

 دهد.  ن قرار میااختیار محقق
منـدی از دیـدگاه رهبـران مندی از این روش تالش شده تا بـا بهـرههش با بهرهدر این پژو

هـای مکتـ  ها و نارسـاییالملل، به کشف برخی از خألانقالب اسالمی درباره روابط بین
شـه رهبـران انقـالب یالملل پرداخته شود. بدین منظـور پـس از مـرور اندانتقادی روابط بین

صلح و عدالت در عالم »الملل از منظر سه محور نیدرباره روابط بها اسالمی و نئوگرامشین
راهکارهای برقراری عدالت و »و « الملل کنونیوضعیت عدالت و صلح در نظام بین»، «نظر

به مقایسه وجوه تفاو  و تشابه آنها پرداخته شده است. الزم به توضیح اسـت « صلح پایدار
مشخصی میان ایـن دو  هاشباهتو  هابر وجود تفاو  که با توجه به اینکه فرضیه مقاله ناظر

به ناچار برای سنجش این ادعا معیارهای الزم جهت بررسی تطبیقـی  بنابراین ،مکت  است
معیار اول که عمومًا ناظر  ،دیگرعبار به دو بخش کلی نظری و عملی تقسیم شده است. به

نظـری و دو معیـار دوم کـه بـه  )سلبی یا ایجابی( و صلح اسـت از بعـدی بر معنای عدالت
ترتی  ناظر بر وضعیت فعلی عدالت و صلح در نظام کنونی و راهکارهای برقـراری عـدالت 
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به صلحی پایدار است، از بعدی عملی به این موضوع پرداختـه اسـت.  برای رسیدنگیر همه
، سـتگفتنی است از آنجا که در نگاه هر دو مکت  عدالت امری پیشینی در قیا  با صلح ا

گاه به سمت مبحث عدالت است.  پس  تمرکز اصلی مقاله ناخودآ

 . دوگانه صلح و عدالت در اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی2

ای به مثابه دو روی یک سکه الله خامنهو آیت ینیخمامام مفاهیم صلح و عدالت در نگاه 
هدفی نـاممکن اسـت. از  است. از نگاه ایشان برقراری صلحی پایدار بدون توجه به عدالت

شـود مفهـوم عـدالت صلح جهانی در نتیجه برقراری عدالت جهانی ایجـاد مـی که آنجایی
 جهانی باید به شکل خاص مورد توجه قرار گیرد. 

هـای انسـانی اسـت و همـه در نگاه رهبـران انقـالب اسـالمی، عـدالت یکـی از ارزش
عدالت اصلی از قوانین اجتماع بشری است. ، اند. از منظر امامها، فطری خواهان آنانسان

ها ها، قیامهدف از بعثت انبیای الهی برپایی قسط و عدل و آرامش و مساوا  بوده و هدایت
و همه تالش پیامبران و ائمه در همین مسیر بوده است. مسیری که به اسـتناد قـرآن کـریم در 

یدار که در آن مستضعفان بـر کـره نهایت به برقراری نظام عادالنه جهانی و به تبع، صلحی پا
کـه خداونـد در آیـه معـروف بـه خاکی حکومت خواهند کرد، منجر خواهد شـد. همچنـان

ِْ »فرماید: می« حکومت مستضعفان» ِذ یَو ُن ْن َنُمنَّ َعَلی الَّ
َ
اْْلَْرِ  َو َنْجَعَلُهاْم  یَن اْسُتْضِعُفوا فِ یُد أ

ًُ َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثِ  ِئمَّ
َ
م و آنـان را ین منت نهـیم بر مستضعفان زمیخواهی(؛ ما م6ص: )قص َن یأ
 «.مین قرار دهیزم یان و وارثان رویشوایپ

 . صل  و عدالت در عالم نظر2-1

شناسی گفته شد برای تطبیق نگاه دو مکت  به مقوله صلح و عدالت، که در روش طورهمان
 بنـابراین،گیـرد. بررسی قرار مـی ن هر دو جریان از دو زاویه نظری و عملی موردانگاه متفکر

و رهبری به ایـن دو مفهـوم اشـاره دارد و دو بخـش  امام این مبحث به بررسی نظری نگاه 
 این موضوع را واکاویده است.  بعدی به صور  انضمامی

 . معنای صل  و عدالت 2-1-1

الملـل آرمـانی خـویش از مفهـوم عـدالت بهـره در ترسیم جامعه و نظم بـین امام خمینی
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ای گیرند. از دیدگاه ایشان حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مـردم زیسـت عادالنـهمی
متـأثر  های تیییرناپذیر است. امام خمینـیداشته باشند و این حکمت همیشگی و از سنت

را از مقوله خیر و کمال  شناختی خویش عدالتاز حکمت متعالیه و با توجه به تفسیر انسان
تشـکیل حکومـت ابـزاری بـرای  در نگـاه امـام .(.16: 2417زایی، داند )لکو حسن می

هاسـت و عـدالت در تحقق عدالت در جامعه و جلوگیری از انحراف و تهذی  نفو  انسان
آمیزد و اصواًل عدالت بدون انگیـزه و قصـد الهـی معنـا این معنا با اخالق و معنویت در می

و انبیا اینکه دنبال این بودنـد کـه یـک حکومـت »فرمایند: خواهد داشت. این است که مین
عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکـومتی باشـد بـا 

های معنوی انسانی، یک همچو حکومتی اگـر تحقـق انگیزۀ الهی، با انگیزه اخالق و ارزش
، 95صـحیفۀ امـام، ج « )کنـدکند و تا حد زیادی اصـالح مـیمی پیدا بکند، جامعه را مهار

عدالت را حد وسط میان افراط و تفریط دانسته و آن را به عنوان اّمها   امام خمینی .(952
عدالت برقرارکنندۀ تعادل بین تمام فضایل اسـت  اماماند. در نگاه فضایل اخالقیه برشمرده

 .(999: 9900)جمشیدی، 
دهندۀ اهمیـت زیـاد نشان امام  کاربرد واژه عدل و مشتقا  آن در آثار نگاهی به کثر

مـورد واژۀ عـدالت   ،179جلـدی صـحیفۀ امـام 22نمونه در مجموعۀ  عنوانآن است. به
مـورد واژه قسـط آمـده اسـت.  96مورد واژۀ عـادل و  979مورد واژۀ عدل،  902اجتماعی، 

عـدالت اسـالمی را »محـور و اسـا  آن اسـت. ایشان بر اسالمی نظر دارند کـه عـدالت، 
در آن،  باشـدخواهیم در این مملکت برقرار کنیم... ما یک همچو اسـالمی کـه عـدالت می

، اسالمی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سوا  نباشداسالمی که در آن ظلم هیچ 
 (.  126-121، 9صحیفه امام، ج « )در مقابل قانون باشند

به چند دسـته  امام خمینی را از دیدگاهتوان معنای عدالت شده میرد گفتهبر اسا  موا
 :کردتقسیم 

 معنای نقطه مقابل جور و ستم؛عدالت به .2
 معنای حد وسط بین افراط و تفریط؛عدالت به .1
 معنای تعدیل قوای نفس انسانی و تهذی  نفس؛عدالت به .4
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 مثابه برترین فضیلت انسانی؛ عدالت به .3
: 2475ای راسخ در وجود انسان )جمشیدی، عنوان ملکهعدالت به مفهوم فقهی و به .2
257). 

کید ویژه ای، همچون امام خمینیالله خامنهآیت ای نسبت به مفهوم عدالت و کارکرد تأ
کیـد بـر اینکـه عـدالت هـدف اصـلی تمـام ادیـان بـوده )خرمشـاد و  آن دارند. ایشان بـا تأ

( در یک معنا آن را به معنای نبود تبعیض دانسته و معتقدند عـدالت 98 :9999درودی، ساوه
یعنی عدم تبعیض در حقوق و حدود و احکام. عدالت، یعنی کمک به مردم محروم و اقشـار 
ضعیف. عدالت یعنی اینکه حرکت کلی در جهت تأمین زندگی مستضـعفان باشـد. ایشـان 

( و 92: 9999درودی، انسته )خرمشـاد و سـاوهعدالت را به معنای پرهیز از افراط و تفریط د
معتقدند عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد و به هر کسی به اندازه حـق او دادن. 
ایشان معتقدند که عدالت به معنای مساوا  نیست و اینها دو معنای متفاو  دارند. چرا کـه 

ایشان در  .(99: 9999درودی، گاهی ممکن است مساوا  عین ظلم باشد )خرمشاد و ساوه
جای دیگری، عدالت را به مثابه حمایت از مظلوم و مبارزه با استکبار دانسته و آن را تکلیـف 

باید دنبال عدالت اجتمـاعی بـود، دنبـال حمایـت از »گویند: و می الهی و دینی اعالم کرده
رد، زیـر بـار او محرومین بود، دنبال حمایت از مظلوم بود، با ظالم و مستکبر باید مقابله کـ

ایشـان در  .(91/89/9996ای، اللـه خامنـه)آیت «نرفت، اینها همه مطالبا  اسالمی است
گرایی است؛ توجه به حقـوق آحـاد عدالت، تندروی نیست؛ حق»فرمایند: جای دیگری می

تعدی به حقوق مظلومـان  خواری است؛ جلوگیری از تجاوز وویژه مردم است؛ جلوگیری از
 یعـدالتیای، سرچشـمه بـخامنه الله( از نظر آیت21/2/2473ای، الله خامنه)آیت« است

 منافع است.
ای وجـود دارد، ارتبـاط الله خامنـهنکته بسیار مهمی که در تعریف عدالت از منظر آیت

های اسالمی است. ایشان در خواهی با باور به اعتقادا  عمیق دینی مخصوصًا آموزهعدالت
عدالت، اعتقاد به مبدأ و معاد، یک نقش اساسی دارد؛ مـا  در مسئله»مایند: فراین ارتباط می

توان توقع داشت که در جامعه عدالت به معنای حقیقـی کلمـه از این نباید نفلت کنیم. نمی
استقرار پیدا کند، در حالی که اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد. هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، 
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سربار، تحمیلی و اجباری بیش نخواهد بود. علت ایـن هـم کـه بعضـی از عدالت یک چیز 
کنـد، همـین اسـت؛ های قشن  نربی در باب عدالت مطلقًا در عمل تحقق پیدا نمـیطرح

 .(27/82/9998ای، الله خامنه)آیت« اعتقادی ندارد پشتوانه
خـواهیم  تـر نسـبت عـدالت بـا صـلحبعد از مفهوم عدالت به مفهوم صلح و از آن مهم

بـرخالف  ،انـد. مفهـوم صـلحطور که گفتیم این دو به مثابه دو روی یک سـکه. همانرسید
. صلح را باید شرایطی دانست که جن  برقرار نیست. نداردمفهوم عدالت پیچیدگی چندانی 

طور کـه در فرهنـ  فارسـی عمیـد است. همان جن  نکردن یصلح به معن ،دیگرعبار به
تر از معنـای صـلح کـه اما مهم .است« سازش کردن»و « کردن یآشت»آمده صلح به معنای 

 .توان گفت در تمام مکات  همین معنا را دارد نوع رابطه صلح با عدالت استمی

 نسبت میان دو مفهوم صل  و عدالت. 2-1-2

تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد. در های جاری در زمینه رابطه عدالت و صلح را مـیدیدگاه
صلح به معنای نبود و توقف جن  بوده و با عدالت چندان مناسـبتی نـدارد. در  نگرش اول،

دهـد. نگرش دوم که مدنظر رهبران انقالب اسالمی نیز است، صلح بدون عدالت معنا نمـی
و رهبـری، صـلح وقتـی ارزش و تـداوم دارد کـه  تبع آن در اندیشه امام از منظر اسالم و به

عدالت برقرار گردد؛ زیـرا در ایـن صـور  اسـت کـه نتیجـه ها رعایت شود و حقوق انسان
گردد. صلح بدون عدالت، اسار  ها، محقق میاستقرار صلح، یعنی آسایش و تربیت انسان

مادامی که عدالت جهانی برقرار نگردد، سخن راندن از صلح  و ذلت است. در نگرش امام
ر صلح واقعی در جهان بـا وجـود گزاف است. در نگاه ایشان استقرا پایدار جهانی سخنی به

گر مستکبر و پذیرش موجودیت و سلطه آنـان خیـالی خـام اسـت. ایشـان های سلطهقدر 
طلبـان سالمت و صلح جهان بسته به انقرا  مستکبرین است؛ و تا این سلطه»فرمایند: می
ده فرهن  در زمین هستند، مستضعفان به ار  خود که خدای تعالی به آنها عنایـت فرمـوبی

 (.911صص:92)صحیفه امام، ج « رسنداست نمی

کیـد قـرار ، صلح عادالنه را اینهای امامبا دیدگاه همسوای الله خامنهآیت گونه مورد تأ
یـک مظلـومی را نصـ   صلح  عادالنه یک ارزش است. وااّل ظالمی که آمد خانـه»دادند: 
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کند؛ یکی بیایـد کند، دعوا مییکنند؛ آن مظلوم اعترا  مکرد، با همدیگر اختالف پیدا می
شود!؟ بنابراین، او چه می بگوید صلح کنید؛ حاال پهلوی هم زندگی کنید! پس نص  خانه

گیری از نظر ایشان برای شکل(. 97/0/9906ای، الله خامنه)آیت «صلح  عادالنه مهم است
بتنـی بـر هسـتیم کـه مالملل نیازمند تعریفی جدید از واژه صلح صلحی فراگیر در نظام بین

صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامـت انسـان و » :استعدالت و حقوق انسانی 
ه زورمندان و متجاوزان کای ... به نظر ما عدالت واژهبه دور از انرا  قدرتمندان عالم باشد 

ه کـظلومانی بسا متر است. اینگرند از صلح باالتر و مهماط بدان مییهمواره با تر  و احت
نهـا همـواره قهرمـان یانـد، اردهکدن به عدالت فدا یزندگی را و رفاه را و صلح را به خاطر رس

 (.14/56/2475ای، الله خامنه)آیت« اندشناخته شده

 . صل  و عدالت در نظام بین الملل کنونی2-2

بـا آن جملـه  اش راهای اصلیالملل و قدر از همان آناز مبارزا ، نظام بین ینیامام خم
، 9«آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر و شوروی از هر دو بدتر اسـت»معروف 

 یهابران در مقابل نظامکگر را به عنوان مستسلطه یهاد. ایشان مجموعه نظامیشکبه چالش 
جامعـه  یهـاگر تمام تـودهیمستضعفان مطرح و از طرف د یعنیپذیر[، ز ]و سلطهیستسلطه
معتقـد بـود  امـام (.981: 9900، ییرد )طاهـاکـ یرا در قال  مستضعفان معرفـ یجهان

ل یرا تحم یاظالمانه یاسیو س یهماهن  نظام اقتصاد یلکاستعمارگران در سراسر دنیا به ش
اند، م شدهیه بر اثر آن مردم به دو دسته تقسکاند ل دادهیکرا تش یخیاردوگاه تار کیاند و ردهک

(. بر اسا  همـین نگـاه ایشـان همـواره وجـود 12-19تا: ی، بینیم و مظلوم )امام خمظال
گران را مورد نقد قرار نرب و اردوگاه سلطه یاشهیاند ین عدالت در مبانیادینداشتن عنصر بن

ا یـشان مکاتـ  نربـی یدگاه ایدانست. از دداد و مشکل را از مبنای اندیشگانی نرب میمی
 یاز عدالت دارند معنـا یه طرفداریسم داعیسکا اگر هم مثل ماریبه عدالت ندارند  یاعتقاد

ه امروزه کی بودند یهااستیبه دنبال همان س یمیرمستقیل نکده و به شینفهم یآن را به درست
 شود.یسم دنبال میبرالیدر قال  نئول

                                                           
 .ونیتوالسیکاپ حهیال  یدر مورد تصو 2433آبان  ، 3امام خمینی یسخنران .9
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را  مخـالف بـود و آنن با نظم کنونی جهان یادیل بنکبه ش امام ،بر اسا  همین اعتقاد
  گرفتـه از أه نشـکالملل را نیم بر روابط بکا  حایشان نه تنها نظریدانست. ایناعادالنه م

ه حـق بـا زور کده بود ین عقیبر ا یبوده و مبتن« مورگنتا»و « هابز»، «اولییکما» یهاشهیاند
رد کت کاه حرن اعتقاد و دیدگیه بر مبنای اک(، بل68 :9907، ی)محمد مردود دانسته ،است

طلبـان ن سـلطهیـه اک ین است و تا زمانابرکه سالمت و صلح جهان بسته به انقرا  مستک
 (. 252، 99)صحیفه نور، ج  رسندیبه ار  خود نم مستضعفانن هستند، یفرهن  در زمیب

که نظام کنونی نه بر پایه عدالت بلکه بـر یـک رابطـه اربـاب ـ یی از آنجا امامدر نگاه 
صلح کنـونی نیـز در راسـتای منـافع  پس(، 215: 22)صحیفه امام، ج  استوار استرعیتی 
به دلیل وجود تضادهای آشکار میان منافع  امامهای بزرگ قابل تبیین است. در نگاه قدر 

صلح کنونی نیز قطعًا مقطعـی  -ن از سوی دیگران از یکسو و مستکبرامستضعف - نامستکبر
بنـد کنـونی نیـز در گـروی تضـمین نـارتگری مین صلح نیماست. در این نگاه ماندگاری ه

هـا احسـا  کننـد سـهم های بزرگ است و به محض اینکه هر کـدام از ایـن قـدر قدر 
بایی ندارند. بـر اسـا  اند، از آناز جن کمتری از نار  دیگر ملل برداشته های عالمگیر ا 

ای کـه بـه بهانـه برقـراری مللـیالتمام ساختارها، قواعد و هنجارهای بین امامهمین نگاه 
هـای بـزرگ و تضـمین منـافع قـدر  سـازیبیشـینه همگام باصلح ایجاد شده را در اسا  

اینکـه  امـام(. نکتـه بسـیار مهـم در اندیشـه 215 :24)صـحیفه امـام، ج  داندنارتگر می
لح را شان چیزی به نام صـخواهانههای نارتگر جهانی به دلیل ذا  استکباری و زیادهقدر 

سیاسـت »وار در ذیل مفاهیمی چـون به رسمیت نشناخته و با اصالت دادن به قوانین جنگل
دانند. بر اسا  رفتار بر مبنای این قوانین است ، جن  و تضاد را اسا  این نظام می«قدر 

 های نارتگر( هم لزومًا تداوم ندارد.های میان خودشان )قدر که حتی ائتالف
هم  امام خمینیای که عینًا در اندیشه الله خامنهاندیشه سیاسی آیتنکته بسیار مهم در 

( 99/9/9996 ای،اللـه خامنـهالملل به جنگل است )آیـتجریان دارد تمثیل نظام کنونی بین
 جمهوری اسالمی ایراننظام ای که به ظلم و زور آمیخته و اساسًا برقراری ریختههمجنگل به

 ای،اللـه خامنـهطل  این نظـام اسـت )آیـتضدصلح و جن  هایهم برای تقابل با قدر 
هـای زر و زور الملل بر نقش کمپـانی(. ایشان با این توصیف از نظام کنونی بین99/9/9996
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در ساخت و صادر کردن اسـلحه اشـاره کـرده و همـین موضـوع را متییـری بسـیار مهـم در 
( و به تبع آن، بـه مخـاطره 99/98/9999 ای،الله خامنههای بزرگ )آیتافروزی قدر جن 

 داند.افتادن صلح جهانی می
الملـل معتقدند اساسًا ذا  نظام کنونی بـین ،کید بر کلمه استکبارأای با تالله خامنهآیت

ای که با خود صلحی ناپایدار و متزلزل را به همراه عدالتیعدالتی است. بیمبتنی بر نوعی بی
های مستکبر جهان قصد دخالت در امور ین موضوع که دولتآورده است. ایشان با اشاره به ا

ن ان و مستضـعفاملل دیگر را دارند معتقد است همین وضعیت عاملی برای مبـارزه مظلومـ
ن که بر اسا  تفکر شـیعه ا( مبارزه با مستکبر9992/ 92/0 ای،الله خامنه)آیت جهان است

ای مختصا  خاص خود و در هر دوره تا برقراری نظام عادالنه در جهان تداوم خواهد داشت
ای نظامی محدود توان این تقابل و منازعه را تنها به مبارزهنمی ،دیگرعبار را داشته است. به

توان در معنـایی خـاص نـاظر بـر ساخت. بر اسا  این نگاه، ناپایداری صلح جهانی را می
اما  ،است در نظر گرفت عدم وقوع جن  به معنای مرسوم خود که مبتنی بر منازعا  نظامی

های گونـاگون نظـامی، توان ناظر بر عدم وقوع منازعه در شاخهتر صلح را میدر معنایی عام
به شمار آورد. مسئله مهم آن است که تقابل با نظام سـلطه در تمـام ... فرهنگی، اقتصادی و 

بنـدی اسـتخوان کید بر ایـن موضـوع کـهأای نیز با تالله خامنهادوار وجود داشته است. آیت
هـا در هـر زمـانی هـا و خصوصـیا  و روشی است؛ البته شیوهکها یدوره بار در همهکاست

(، معتقد است در هر دوره زمانی بر اسـا  29/0/9992 ای،الله خامنه)آیت ندکتفاو  می
اقتضای آن دوران، نبرد با نظام سلطه برای برقراری نظمـی عادالنـه در جهـان و بـه تبـع آن، 

 قراری صلحی پایدار جریان دارد.بر

 . راهکارهای ایجاد نظام عادالنه جهانی و برقراری صل  پایدار2-3

چنان مهم است که نسبت میان صلح و عدالت در اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی آن
و  امـامپذیر نیست. در اندیشه سیاسی اساسًا پرداختن به یکی بدون توجه به دیگری امکان

شـرط الزم بـرای برقـراری صـلحی ای برقراری عدالت جهانی به عنوان پـیشلله خامنهاآیت
ن نخواهد اپایدار مطرح شده است. رسیدن به این هدف البته بدون مبارزه و منازعه با مستکبر
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در  ،حـالبا ظهور حضر  مهدی)عج( محقق خواهد شد. بـا ایـن نهایتدر بود. هدفی که 
زمان نیبت ایشان، رهبران انقالب اسالمی درباره نحوه تحقق عدالت جهانی و نزدیکـی بـه 

که بـا خـود صـلحی جاویـدان را بـه همـراه  )عج(برقراری حکومت جهانی حضر  مهدی
المللی تیییر در نظام ناعادالنه بین امام رو،از ایناند. خواهد آورد به صراحت موضع گرفته

 .(9990 :گو و کتابی)حق دانداصلی انقالب اسالمی میرا یکی از اهداف 
و رهبری برقـراری صـلح جهـانی پایـدار مسـتلزم  شد، در نگاه امامطور که گفتههمان

هـای نربـی بـه هـیچ قیمتـی که قدرتمندان و دولتاستقرار عدالت جهانی است. از آنجایی
تند، بنابراین تقابل با آنهـا بـرای حاضر به کوتاه آمدن از منافع خود برای برقراری عدالت نیس

و تمـام  انناناپذیر خواهد بود. وحد  میـان مسـلمرسیدن به صلح جهانی و پایدار اجتناب
 خمینـی امامن است. او رهبری برای تقابل با مستکبر ترین راهبرد اماممستضعفان اصلی

 یمن بقـاسـالم و وحـد  را ضـاا ی دانسـته،نظـام اسـالم هیـوحد  را علت محدثه و مبق
از مرحله  (. وحد  مورد نظر امام69: 9909 ،یو محمد یدی)جمش اندمسلمانان دانسته

 یآن اجـرا جـهیکـه نت ابـدییمستضـعفان خاتمـه مـ یشروع و با مرحله اتحاد جهان یداریب
و اعتقـاد ن اباید توجه داشت که بردباری در برابر مخالفبود.  اهدخو جهانعدالت در سطح 
بـه  ترین راهکارهای ایشان برای ایجاد وحد  اسـت.گفتگو از مهم قیطربه حل مشکل از 

 :9900 ،یرانـی)ا شـودمیسر مـی و مبارزه با نفس یبا خودساز نیز تنهاامر  نیا اعتقاد ایشان
معتقد است با وحد  و ایجاد همبستگی اسالمی بـین مسـلمانان، همـه ملـل  امام (.72

 یبستر ینیامام خم یملل اسالمی برا یبند. برادریااسالمی به استقالل و آزادی دست می
آل و شکل دادن بـه ایـن نظـام ایـده یاست جهانیدر س یرا  اساسییبرد برنامه تیشیپ یبرا

توانـد منجـر بـه یمـ یتبلور وحد  اسـالم ده امامی(. به عق981 :9900، ییاست )طاها
(. البتـه 986همان، موجود شود ) ها و بر هم زدن مناسبا  ناعادالنهاتحاد در برابر ابرقدر 

ثر بـرای ایجـاد تیییـر در نظـام ؤکه پیداست بحث وحد  به عنوان یک راهکار م طورهمان
کیـد بـر أای بـا تاللـه خامنـهآیت ن خالصه نشده است.اناجهانی تنها به وحد  میان مسلم

جاسـت؟ معتقـد اینکه جوامع بشری نیاز دارند فکر کنند، بیندیشند، ببینند بدبختی بشر از ک
ای اللـه خامنـه)آیـت جهـان اسـت مستضـعفاناست ظلم موجود عامـل اصـلی بـدبختی 
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جهان  مستضعفان(. به اعتقاد ایشان ظلم حاکم بر جهان تنها با حرکت جمعی 29/9/9999
ای نیز مانند سلف الله خامنه(. البته آیت99/9/9996 ای،الله خامنهبرطرف خواهد شد )آیت

های مستضعف مسـلمان دارد. در نگـاه ایشـان تری بر وحد  ملتر و ویژهکید بیشتأخود ت
 یکه مبنـا دیتوح یبنا»فرمایند: وحد  همان والیت است. رهبری انقالب در این رابطه می

 یکه بر مبنـا یاماست در وحد  است ... در جامعه یو عمل یو اجتماع یو اعتقاد یفکر
 ،یدیـاست. در جامعـه توح گریکدیاز  گانهیشرک بنا شده باشد، طبقا  انسان هم جدا و ب

که همه حرکا  و  یو قاهر ومیو ق یو سلطان عالم وجود و ح یمبدأ و صاح  هست یکه وقت
 گریکـدیبـا  هـاانسـاناسـت،  یکـیباشـد، یو قـدر  او مـ ارادهعالم، مرهـون  یهادهیپد

جـا مـدد و کمـک  کیـانـد و از جا متصـل کیاند، به دا وصلچون به آن خ شاوندند؛یخو
و ارتباط تنگاتن  و مستحکم  وندیپ یعنی ت،یاست. وال نیهم شیهم معنا تی. والرندیگیم

 .(29/9/9950 ای،الله خامنه)آیت «انفصال و انفکاک رقابلیو ن
راهکارهـای مـؤثر های مظلوم مسلمان و نیرمسلمان یکی دیگر از لزوم حمایت از ملت

برای ایجاد تیییر در مناسبا  ناعادالنه جهانی است. موضوعی که صـراحتًا در فصـل دهـم 
: 9990قانون اساسی جمهوری اسالمی هم مورد توجه قرار گرفته است )حق گـو و کتـابی، 

امیدواریم که صلح جهانی بر »با اشاره به اینکه  (. بر اسا  همین نگاه است که امام967
ها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعا  اصل حفظ تمامیـت ارضـی استقالل ملتپایه 

جمهـوری اسـالمی »فرمایـد: ( مـی969: 92)صحیفه امام، ج « کشورهای منطقه بنا گردد.
های اسالمی اگر مورد جواران و دیگران با صلح زندگی کند، و از دولتمایل است با همه هم

هـا شکنیها و اسالمها و ستمگریرفتاریکند و در مقابل کجیتهاجم واقع شوند پشتیبانی م
(.  در نگـاه 995: 97)صـحیفه امـام، ج « با قامت بلند ایستاده و از هیچ قدرتی باک نـدارد

 کـنمیگمـان نمـفرماینـد مسئله حمایت از مستضعفان تا آنجا اهمیـت دارد کـه مـی امام
رهبـری  (912: 28امـام، ج فهیوجود داشـته باشـد. )صـح آنان باالتر از خدمت به یعبادت

از مستضعفان و مظلومان، دفـاع از وحـد  و حرکـت  تیحما»... انقالب نیز با بیان اینکه 
( 1/1/9950ای، الله خامنه)آیت« ماست. یهابرنامه یخطوط اصل... و یامت بزرگ اسالم

کیدی صریح بر این مسئله دارند.  تأ
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یکی دیگـر از راهکارهـای برقـراری نظـام  جهانا همه کشورهای آمیز بزیست مسالمت
عادالنه و صلحی پایدار است. امری که البته برخالف ذا  متجاوز نظام اسـتکباری اسـت. 

دولت و ملت جمهوری اسالمی، طال  اخو  ایمانی با مسلمانان »با اشاره به اینکه  امام
ج  ،)صحیفه امام« کشورهای عالم استآمیز با همه جهان و منطقه و طال  زیست مسالمت

کید قرار داده است. ایشان أ( گسترش روابط بر اسا  اصل احترام متقابل را مورد ت109 :97
ها بر اسا  اصل احترام متقابل خواهد بـود و در روابط ما با تمام خارجی»کید بر اینکه أبا ت

ج  ،)صـحیفه امـام« هیم کرد.شویم و نه به کسی ظلم خوااین رابطه، نه به ظلمی تسلیم می
کید دارد. ذاتی که تنها با مبـارزه أن تا( به شکلی نیرمستقیم بر ذا  متجاوز مستکبر210 :1

 توان به سمت صلحی پایدار حرکت کرد.و مقاومت در برابر آن می
که پیداست در نگاه رهبران انقالب اسالمی راهکارهای تحقق عـدالت  طورهماناگرچه 

عد دیگر ایـن بیشتر بعدی ایجابی دارد، اما باید توجه داشت که بُ  ابتداو صلح جهانی پایدار 
بیگانگان و به مخاطره انداختن استقالل کشـورهای  راهکارها نظیر مقاومت در برابر دخالت

ف بیشـتر جنبـه سـلبی دارد. اگرچـه راهکارهـای دیگـری مظلوم جهان به ویژه ملل مستضع
توسط رهبران انقالب اسالمی برای گذار به عدالت جهانی و برقـراری صـلح پایـدار مطـرح 

ن و اجهان، اتحـاد میـان مستضـعفانان که پیداست، وحد  میان مسلم طورهماناما  ،شده
 این اهداف است.  بیت تحققحرکت جمعی برای برانداختن نظم ناعادالنه موجود شاه

 ها در اندیشه نئوگرامشین . دوگانه صلح و عدالت7

های متعلق به خانواده مارکسیسـم اسـت کـه از نئوگرامشینیسم همانند گرامشینیسم از نظریه
طور که گفته شد در ایـن گیرد. همانهای انتقادی جای میحیث فرانظری در مجموعه نظریه

کوشند رابر  کاکس، استفن گیل و مارک روپر  می چهارچوب نظری، اندیشمندانی مانند
های مارکسیستی و با اتخاذ رویکردی گیری از آرای گرامشی و در آمیختن آنها با آموزهتا با وام

 عرصۀهای پنهان مناسبا  قدر  در انتقادی به اوضاع کنونی جهان، تحلیل نوینی را از الیه
( در 9909( کـاکس )29-21: 9997دیگران،  الملل ارائه کنند )طالعی حور وسیاست بین

های ر انث: گرایالی نظر ا ها و نظمنیروهای ارایاعث، دولت»عنوان مقاله معروف خود با 
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نیروهای »و همچنین « های جهانیهژمونی و نظم»در ذیل عناوینی چون « الیل رواب  بین
گرامشی با یک رویکرد جدیـد های مندی از دیدگاهبا بهره« اجتماعی، هژمونی و امپریالیسم

( کـه در Cox, 1981: 138-146المللـی بحـث کـرده )بین عرصۀعدالتی و ظلم در درباره بی
جهانی چون بـر  عرصۀها صلح کنونی در ادامه بدان پرداخته شده است. در نگاه نئوگرامشین

 عدالتی استوار شده پایدار نیست. مبنای اسار  و بی

 م نظر. صل  و عدالت در عال3-1

الملـل معنا و نسبت میان دو مفهوم صلح و عدالت از نظر اندیشمندان انتقـادی روابـط بـین
 ها نیـز قابـلاما میزان تفاو  ،با دیدگاه رهبران انقالب دارد هاییشباهتاگرچه در ظاهر امر 

 ،توجه است. برای تبیین دقیق این موضوع در ایـن بخـش تـالش شـده تـا بـه لحـاظ نظـری
 . شودن دو مفهوم از یکسو و نسبت میان این دو از سوی دیگر واکاویده مختصا  ای

 . معنای صل  و عدالت3-1-1

ها است. در دیگر مارکسیستی ن نئوگرامشین برخاسته از آراادر نگاه متفکر« عدالت»مقوله 
که ای که در نتیجه ستیز طبقاتی میان بورژوازی )طبقه ایوسیالیستیبرقراری نظام س آنهانگاه 

ای جـز فـروش ای که برای زنده مانـدن چـارهمالک ابزارهای تولید است( و پرولتاریا )طبقه
شود، عین عدالت اسـت. داری حاصل مینیروی کار خود ندارد( و از بین رفتن نظام سرمایه

نظام عادالنه جهانی آن نظامی است که در آن، نیروهای تولیـد بـه جـای آنکـه  ،در این نگاه
ساختن سود بورژوازی به کار گرفته شوند به نفع کل جامعه مورد اسـتفاده قـرار  برای بیشینه

در این نگـرش کـل بشـریت در نهایـت در قالـ   .(925: 9906)لینکلیتر،  خواهند گرفت
نوعی نظم جهانی سوسیالیستی آزادانه به هم پیوند خواهند خورد. در این نگاه عـدالت عـین 

ای بـه اسـار  گرفتـه شـده توسـط طبقـه فرادسـت اسـت رهایی پرولتاریا به عنـوان نیروهـ
ن االبتــه بایــد توجــه داشــت کــه در بحــث عــدالت نگــاه متفکــر .(925: 9906)لینکلیتــر، 

شوند، تمرکز بر مکت  انتقادی تعریف می هاینئوگرامشین که عمومًا در ذیل نئومارکسیست
مسئله پرداخت که چگونه  همان مسئله رهایی است. برای مثال هربر  مارکوزه به تحلیل این

به وجود آورده که اسیر برآورده ساختن نیازهـای مصـنوع « انسان تک ساحتی»داری سرمایه
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یا در جایی دیگـر هابرمـا  نگـاه خـود را روی ایـن  .(927: 9906مادی است )لینکلیتر، 
تـه داری صور  گرفهایی که برای اداره جوامع سرمایهمسئله متمرکز ساخته که چگونه تالش

اندازی عقالنیت اجرایـی بـه یعنی دست« جهاناستعمارزدگی زیست»به قول خود منجر به 
هابرما  نظام عادالنه آن نظامی  به نظر .(927: 9906زندگی روزمره شده است )لینکلیتر، 

های اجتماعی هوادار امنیـت انسـانی، برابـری زنـان، احیـای محـیط است که در آن جنبش
دهد که به جـای تقـال بـرای کنتـرل دایش نوع جدیدی از جامعه را می، نوید پی ...زیست و 

سـازد طبیعت و اداره جامعه، مبارزه برای گسترده ساختن آزادی بشر را وجهه همت خود می
پـردازان انتقـادی مکتـ  های انتقادی چه نظریـهمجموعه دیدگاه .(927: 9906)لینکلیتر، 

هایی چون کاکس گرامشی و چه نئوگرامشین های دیگری چونفرانکفور  و چه مارکسیست
از  .(919-910: 9900)چرنـوف،  نـداو روپر  برای هدف رهایی بشر ارزش واالیی قائل

 نظر این جریان فکری نظریه هر کار دیگری هم که بکند باید در جهت این هدف عمل کنـد
 .(919: 9900)چرنوف، 

 پردازی تحقق رهـایی بشـر اسـتنظریههای اصلی ها یکی از هدفدر نگاه نئوگرامشین
سازد و در نتیجه این ای که همان عدالت جهانی را برقرار می( رهایی961: 9900)چرنوف، 

تواند انتظار برقراری صلحی پایدار را داشـته باشـد. چـرا کـه در ایـن نظـم عدالت، بشر می
تضادی بـرای منازعـه  عادالنه به دلیل فقدان عنصر اسار  و فراگیری رهایی اساسًا هیچ نوع

ها نظـام جهـانی عادالنـه همـان جهـان هایی چون نئوگرامشیندر نگاه انتقادی وجود ندارد.
تواند پایدار باشد چرا کـه افـراد در اقتـدار ساالر است. در این جهان است که صلح میمردم

 (.961: 9900چرنوف، گذارند مشارکت دارند )بخشیدن به نهادهایی که بر آنها اثر می
دانند. البته در نگاه ها نیز به مانند دیگر مکات  صلح را شرایط نیرجنگی مینئوگرامشین
شـود. در ن این جریان شرایط جنگی تنها به شرایط نبرد نظامی محدود نمـیابرخی از متفکر

تـوان وسیعی از تضادهای نیرنظـامی بـه ماننـد نبردهـای فرهنگـی را مـی مجموعهاین نگاه 
گاهی مردم شرایط جنگی نیرصلحبخشی از همان  آمیز به شمار آورد. نبردی که تنها با خودآ

رسد. البتـه ایـن نگـاه را بایـد از الملل به پایان میهای روابط بینو به متن وارد شدن حاشیه
 هایکیـدأها با رهبران انقـالب اسـالمی بـه شـمار آورد. اساسـًا توجوه اشتراک نئوگرامشین
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توان مصداقی از همین موضـوع را می« تهاجم فرهنگی»مفاهیمی چون ای بر الله خامنهآیت
 به شمار آورد.

 . نسبت میان صل  و عدالت3-1-2

دانند و ایـن رهـایی بـه می« رهایی»پردازان مکت  انتقادی هدف هنجاری نظریه خود را نظریه
)مشـیرزاده، بنـدی عـدالت اسـت عدالتی و تـالش بـرای بازصـور های بیمعنای رفع زمینه

بخشی به معنای رهایی بشـر از سـاختارهای ناعادالنـه سیاسـت (. هنجار رهایی210: 9901
هـای هژمونیـک قـرار دارنـد. ایـن جهانی و اقتصاد جهـانی اسـت کـه تحـت کنتـرل قـدر 

آمیز نظم کنونی و سلطه شمال بر جنـوب پردازان تالش دارند که ماهیت واقعی و تبعیضنظریه
. (Jackson and Sorensen, 1997: 233-234)راه را بـرای تیییـر بـاز نماینـد  را نشـان دهنـد و

ها این رهایی عـین همـان عـدالت اسـت و تنهـا بـا طور که گفته شد در نگاه نئوگرامشینهمان
دیگر، از دیـد متفکـران عبار توان انتظار برقراری صلحی پایدار را داشت. بهتحقق عدالت می

اند و سخن راندن از یکی بدون توجه بـه دیگـری دو روی یک سکهاین مکت  عدالت و صلح 
زمینه صلح پایـدار جهـانی اسـت. صـلح رهایی پیش-سخنی گزافه است. در این نگاه عدالت

طور که در ادامـه ای سوسیالیستی محقق خواهد شد. البته همانپایداری که نمود آن در جامعه
مفـاهیم عـدالت، رهـایی و صـلح نـاظر بـر مبـانی ها بـه تمـام شود نگاه نئوگرامشیناشاره می

 ماتریالیستی است. 

 . صل  و عدالت در نظام بین الملل کنونی3-2

پردازان نئوگرامشین، به دیدگاه آنها درباره سـاختارهای صلح جهانی در اندیشه نظریه جایگاه
ز نظر آنها سرکوب و سلطه نظام مسلط جهانی و تالش برای تیییر وضع موجود ارتباط دارد. ا

پـروری نظام مسلط کنونی با استفاده از قدر  سـاختاری تولیـد و قـدر  هنجـاری و ایـده
های دیگر مسلط شود و هژمونی خود را تثبیت کند. این روابط، یک ساختار توانسته بر ملت

تر و ضـعیفان هـر روز وجود آورده که در آن زورمندان هر روز زورمندالمللی بهناعادالنه بین
رو، برای فرا رفتن از این نظام ظلـم و سـرکوب، بایـد طرحـی نـو شوند. از اینتر مییفضع

ها تا زمـانی درافکند و راه را برای برقراری نظامی عادالنه هموار ساخت. در نگاه نئوگرامشین
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که این ساختار سرکوب و سلطه برقرار است صحبت کردن از صلح امری بیهوده اسـت. بـر 
هایی چون روپر  و کاکس دنیای امروز دنیایی فاقد صلح پایـدار نئوگرامشیناسا  دیدگاه 

عدالتی منازعه امـری همیشـگی در آن خواهـد بـود. در ایـن نگـاه است و به دلیل وجود بی
 ترین عامل بازدارنده برای برقراری نظامی عادالنه است.اصلی هژمون 

عـدالتی در نظـام توان مختصا  بیدر مفهوم هژمونی می دقتتنها با باید توجه شود که 
الملل کنونی و صلح ناپایدار موجود را ادراک کرد. منظور از این اصطالح این اسـت کـه بین

چـرا کـه  ،ستابلکه مبتنی بر رضایت نیز  ،ناشی از اجبار نیست قدر  طبقا  مسلط صرفاً 
به امری عمومی و مـورد کننده منافع خاص است مینأهایی را که تسازد انگارهآنها را قادر می

المللی ریشه در هژمونی داخلـی دارد، هژمونی بین ،قبول همگان تبدیل کنند. از دید کاکس
یعنی طبقا  اجتماعی مسلط بـه آن شـکل دادنـد. سـپس ایـن هژمـونی بسـط یافتـه و بـر 

 -ثیر گذاشـته اسـت. کشـورهای پیرامـونی نیـز الگوهـای اقتصـادیأکشورهای پیرامـونی تـ
رزاده، یاورانه را از این کشور برگرفتند بدون آنکه مدل سیاسی آن را بگیرنـد )مشـفن -فرهنگی

گـرفتن سـه گیری این هژمونی مستلزم در کنار هـم قـرار(. از نظر کاکس شکل292 :9901
عدالتی بر اسا  این نگاه، ادراک بی (Cox, 1981است )لفه اندیشه، توانایی مادی و نهاد ؤم

لفه ؤالمللی و صلح شکننده کنونی را تنها با فهم نوع کارکردهای این سه مموجود در نظام بین
 توان درک کرد. و ارتباط آنها با یکدیگر می

 یاز سـاختارها یامجموعه رندهیاز آن جهت که در برگ یفعل یل، نظم جهانیده گیبه عق
 یاسیف سیه و رفتن به سمت جناح راست طید ساختار سرمایل تجدیدله بهکاست  یخیتار

تضـاد و منازعـه میـان دو طبقـه  بنـابراین(، 296 :9906ل، یـ)گ تـر شـدهییاالکتر و برالیل
ای کـه امکـان برقـراری فرادست و فرودست در آن امری دائمی اسـت. وضـعیت ناعادالنـه

قـدر   یل از سـاختارهایـه گک یریسازد. مطابق تصوهرگونه صلح پایداری را ناممکن می
 یخیاردوگاه تار کیمهم،  ین وجود تنوعا  محلیرده در عکم یترسمعاصر  یاست جهانیس

گـروه هفـت و  یهـاال  دولتیکآن را عمدتًا عناصر تش یاصل ه هستهکوجود دارد  یفرامل
( اردوگـاه مـدنظر گیـل و دیگـر متفکـران Gill, 1993, 43دهنـد )یل مـیکتش یفرامل هیسرما

گرفـت. نظـامی کـه عامـل  رده همان نظام سلطه در نظرتوان با تسامح همنئوگرامشین را می
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تـوان بـه رهـایی، برقـراری عدالتی و منازعه دائمی است و تنها با سرکوب ایـن نظـام مـیبی
 عدالت جهانی و صلحی دائمی امیدوار بود.

 . راهکارهای ایجاد نظام عادالنه جهانی و برقراری صل  پایدار3-3

نئوگرامشـین ماننـد مـارکس اعتقـاد بـه امکـان تیییـر در شـرایط کاکس به عنوان شهیرترین چهره 
گرایانی چون والتز مطـرح کـرده کـه تسـلیم در ناعادالنه کنونی داشته و نقدهای اساسی به نوواقع

کند. این نگرش یادآور نگاه مارکس است که معتقد بـود برابر شرایط ناعادالنه کنونی را تجویز می
ا طبیعی و تیییرناپذیر جلوه دادن مالکیت خصوصـی، تقسـیم کـار و اقتصاددانان سیاسی بورژوا ب

(. کـاکس 911: 9906کننـد )لینکلیتـر، های مادی کمک مـیعدالتیرقابت بازار، به استمرار بی
گرایانه از سرشت سیاست جهـان دارد. نقطـه آنـاز بحـثش هـم کـار و تولیـد تفسیری کاماًل ماده

جامعه و سیاست، پرنفوذتر از قـدر  دولـت و سـاختار نظـم  است، البته آنها را در شکل دادن به
گانه )تولیـد، دولـت و نظـم جهـان( بـر داند. در نگاه کاکس هر یک از این سطوح سهجهان نمی

خـواه و هـای هژمـونیگذارد و به محیطی که بستر کشمکش میـان جنـبشسطوح دیگر تأثیر می
(. در اینجـا Linklater, 1998؛ 915: 9906بخشـد )لینکلیتـر، سـتیز اسـت شـکل مـیهژمـونی

بخش در جهت امنیت انسانی وجـود دارد گیری رهاییطور که مشخص است نوعی سمتهمان
هـا ( به اعتقـاد انتقـادیWyn Jones 1999, 2001؛ Booth 1991, 2005؛ 915: 9906)لینکلیتر، 

ی جای داشته باشـد ها و برچیدن بساط فالکت موجود در قل  تحلیل سیاسباید آرزوی بیان رنج
هـا در دوران پساوسـتفالی ( در نگاه نئوگرامشینHorkheimer, 1993: 32؛ 917: 9906)لینکلیتر، 

پـذیر در هـر جـا از فرصـت بیشـتری بـرای تأثیرگـذاری بـر های آسـی برای تضمین اینکه گروه
زد برخـوردار انـداشان را بـه خطـر مـیزند و امنیتشان لطمه میهایی که به منافع حیاتیتصمیم

 (.927: 9906)لینکلیتر، ت ای از همبستگی سیاسی نیاز اسهای تازهخواهند بود به شکل
المللی است. او برای نیـل کاکس به دنبال وحد  نیروهای مخالف در ساختار نظام بین

کشـیدن آن چـالشتوان از تناقضا  درونی نظـم موجـود بـرای بـهبه تیییر، معتقد است می
تـر اسـت دسـت تری که صلح جهانی نیز در آن واقعـیو به نظم جهانی عادالنهاستفاده کرد 

های اجتماعی و نیروهای ضد هژمونیـک بهتـرین نیروهـا بـرای بـه یافت. به نظر وی جنبش
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با  سیاسی و نهادی مسلط کنونی هستند. عناصر ضدهژمونیکی کـه بـا یرتتچالش کشیدن 
ل ایـن یان گی( به ب919: 9906)لینکلیتر،  ددارن دشمنیساختارها و اصول مسلط جهان سر 

ن چـالش الزم اسـت یـا یشند. براکیمسلط را به چالش م یو نهاد یاسیبا  سیعناصر ترت
رد یـل گکل شـیم، و مالحظـا  بـدیها، مفـاهاز ارزش یال مجموعهکبه ش« یضدهژمون»
(Stean and Pettiford, 2001, 117ن .)یمشخصـاماًل کـت یـماه کیضـدهژمون یروهـای 

 (.Gill, 1993, 43ا نباشند )یباشند  ین است مترقکندارند و مم
هـای جهـان ها )بـه ویـژه دولـتترین بازیگران سیاسی، دولتاز دید کاکس نویدبخش

داری و اشـکال های اجتماعی هستند که به چالش با اقتصاد جهـانی سـرمایهسوم( و جنبش
 .(919: 9906)لینکلیتـر،  اندبا آن برخاسته شدهکشی از کار و نابرابری اجتماعی عجینبهره

ثیر را بـر أکید کاکس نه بر آن دسته از بازیگران سیاسی که بیشترین تـأباید توجه داشت که ت
های سیاسی های بزرگ( بلکه بر جنبشجهان موجود دارند )یعنی به گفته والتز همان قدر 

ساختارهایی جهانی قرار دارند که است که در صف مقدم تالش برای متصورساختن و ایجاد 
-919: 9906)لینکلیتـر،  پذیرترین اعضای جامعه بشـری خواهنـد رسـیدبه درد دل آسی 

گیری یک بلوک جدید اخالقی مستلزم شکل -کند این پروژه سیاسی( کاکس اذعان می911
گاهانه و برنامـهتاریخی است و الزمه شکل کـه ریـزی شـده اسـت گیری این بلوک، مبارزه آ

ــادی و  ــدر  اقتص ــدئولوژیک، ق ــدر  ای ــد دارای ق ــدر  بای ــز ق ــخیر مراک ــر تس عــالوه ب
ه شـامل ابعـاد کـست، بلیاز طبقا  ن یصرفًا ائتالف کن بلویکننده باشد. اهای قانعاستدالل

 :9901رزاده، یاسـت )مشـ یخاص اجتمـاع یبندصور  کی یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیس
ضدهژمونیک در نظام بین الملل را در شرایط فعلی  گیری جبهه(. هر چند کاکس شکل217

الملل. کند نه در سطح بینپذیری آن را در داخل جوامع جستجو میاما امکان ،داندبعید می
های تاریخی جدیـد در سـطح الملل از طریق بلوکبه این ترتی  که ایجاد تیییر در نظام بین

، در بحـث یگرامشـ یا توجه به نگاه فرهنگـپذیر است. البته باید توجه شود که بملی امکان
 ینـد. گرامشـکیدا مـیپ ینالبًا بعد فرهنگز مسئله تیییر یالملل ننیر در روابط بییراجع به تی
 ,Rupertنـد )یبیمـ« فرهنـ  متقابـل» کیق خلق یرا از طر یت اجتماعیر واقعیتحول فراگ

کید نئوگرامشین79 ,1993  ها است.( امری که مورد تأ
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 گیرینتیجه. 1

الملل درباره رابطه میـان های روابط بیننگاهی به اندیشه رهبران انقالب اسالمی و نئوگرامشین
صلح و عدالت حکایت از آن دارد که صـلح پایـدار جهـانی یکـی از نتـایج برقـراری عـدالت 

گـرا کـه عـدالت را نتیجـه دیگر، برخالف رویکردهـای لیبـرال و واقـععبار جهانی است. به
انـد، دانند و از دیدگاه زمانی، برای صلح در مقایسه با عدالت، اولویت قائـلقراری صلح میبر

ها تقدم بر عـدالت اسـت. اگرچـه ایـن شـباهت در نگاه رهبران انقالب اسالمی و نئوگرامشین
ها نافل شد. برای تبیین این موضوع دیـدگاه ایـن دو انکارناپذیر است، اما نباید از وجود تفاو 

وضـعیت صـلح و عـدالت در نظـام »، «صلح و عدالت در عالم نظـر»ن ذیل سه محور جریا
ای مـورد واکـاوی قـرار صور  مقایسـهبه « راهکارهای ایجاد نظام عادالنه جهانی»و « کنونی

 ها و تشابها  این دو جریان در ذیل این سه محور سنجیده شد.گرفت و تفاو 

 . صل  و عدالت در عالم نظر4-1

محور اگرچه یک شباهت عمده یعنی نوع نگاه بـه مناسـبا  میـان صـلح و عـدالت در این 
هـای زیـادی بـه چشـم جهانی میان این دو جریان وجود دارد، اما به لحـاظ نظـری تفـاو 

 هـایجـداییهای نظری بـیش از هـر چیـز بـه که اشاره شد این تفاو طور همانخورد. می
یث فرانظری دیدگاه رهبران انقالب اسالمی مبتنـی گردد. از حفرانظری این دو جریان باز می

هـا کـاماًل ناسـوتی اسـت. بـرای که نگرش نئوگرامشـینحالیهای الهوتی است دربر انگاره
هـای بسـیار شناسـی تفـاو شناسـی و نیـز روششناسـی، معرفـتهمین به جهـت هسـتی

 محسوسی بین این دو رهیافت انتقادی وجود دارد.

ب برقراری عدالت و صلح بحثی فطری است. در این نگاه به این دو در نگاه رهبران انقال
ای کـه مقوله از منظر حکمت الهی و به عنوان آینده حتمی بشر نگریسته شـده اسـت. آینـده

ها اساسًا شد. این در حالی است که نئوگرامشینخواهد قطعًا بر اسا  حکمت الهی محقق 
شناسی نگاهی کاماًل مـادی دارنـد. در هستینگرشی مادی به این موضوع دارند و به جهت 

نگاه رهبران انقالب برقراری صلح و عدالت جهانی همراه با گسترش معنویت و در راسـتای 
هـا مفهـوم عبودیـت را مفهـومی حـال آنکـه نئوگرامشـین ،تقویت عبودیت نوع بشـر اسـت
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عنویـت را امـری داننـد و مهـا مـیاستعماری و زاده همان اردوگاه تاریخی برای فری  تـوده
 دانند.موهوم می

ها بیشتر تمرکزشان بر از مفهوم عدالت دارد، نئوگرامشین در معنایی چند بعدی که امام
همان دسته اول است که عدالت را به معنای نقطه مقابل ظلم و سـتم تعریـف کـرده اسـت. 

یکسان نیست و ایـن ها با رهبران انقالب البته مختصا  ظلم و ستم هم در نگاه نئوگرامشین
هــای مهــم فرانظــری نگریســته شــود. اگرچــه نگــرش تفــاو  بایــد از درون همــان تفــاو 

ای کـه عـدالت را عـدم اللـه خامنـهها به معنای عدالت با آن وجه از نگـاه آیـتنئوگرامشین
داند نزدیک است منتها مبنای تبعیض نیـز میـان ایـن دو جریـان کـاماًل متفـاو  تبعیض می
گیرد. شاید در ها به جهان نشأ  میی که بیشتر از دل نگرش طبقاتی نئوگرامشیناست. تفاوت

ها به بحث فضائل انسانی مدنظر رهبران ها و دیگر انتقادینگاه اول گفته شود که نئوگرامشین
اند، اما واقعیت آن است که نگرش آنها به این موضوع نیز دقیقًا تنها ناظر بـر انقالب پرداخته

کید اولی بر معنایی عـام فضائل دنی وی و مادی است. تفاو  دیگر نظری این دو جریان به تأ
ها تمرکزشان بر بحـث از عدالت است که لزومًا بر تساوی تکیه ندارد، حال آنکه نئوگرامشین

هـا در عدالت به مثابه تساوی و برابـری اسـت. در همـین تفـاو  مهـم اسـت کـه تعـار 
شود. تفاو  دیگر در بحث لـزوم مبـارزه بـا ح دیده میموضوعاتی چون حقوق زنان به وضو

ستمگر است. برخالف رهبران انقالب که این بحث را بیشتر از منظر تکلیفـی الهـی مطـرح 
ها اساسًا اعتقادی به این موضوع ندارند. تفاو  دیگر در بحث افراط و اند، نئوگرامشیننموده

ای صنفی و جناحی اصل هدف عـدالت را هبندیتفریط است. رهبران انقالب فارغ از دسته
ها تمرکز افراطی بر طبقا  کارگری به وضـوح کنند، حال آنکه در نگاه نئوگرامشینمطرح می

ها دربـاره مفهـوم صـلح شود. تمرکزی که با خود افراط را به همراه دارد. این تفاو دیده می
 یستی صلح دارند.شود و دو جریان نظری تقریبًا مشترک درباره چچندان دیده نمی

نگاه این دو جریان در تعریف دو مفهوم عدالت و صلح که بگـذریم، یکـی از از مقایسه 
گـردد کـه ای بـازمیهای بارز نظری میان دو رهیافت به نوع ایجـاد اردوگـاه تـاریخیتفاو 

ه ها در این رابطـاسباب برقراری نظام ناعادالنه کنونی را مهیا کرده است. نگرش نئوگرامشین
ها است که در آن متییر اقتصاد نقش اساسـی دارد برگرفته از نگرش ماتریالیستی مارکسیست
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داری و گوناگون از نظام بـرده هایدورهو به مثابه زیربنا اسباب تیییرا  و تحوال  تاریخ در 
کیـد بـر عامـل اقتصـاد توسـط أداری را رقم زده است. این تفئودالیسم گرفته تا نظام سرمایه

ها در حالی است که در اندیشه رهبران انقالب اسالمی مسئله اعتقاد و ایمان بـه گرامشیننئو
های تاریخ است و از دل ایـن بندیها و قط بندیوحدانیت خدای متعال اسا  تمام شکل

اعتقــاد تــاریخ جوالنگــاه نبــرد دائمــی حــق بــا باطــل اســت. ایــن نبــرد دائمــی در نگــرش 
 چرخد.تضاد منافع اقتصادی میان دو طبقه فرادست و فرودست میها بر اسا  نئوگرامشین

تـرین مختصا  عدالت و صلح جهانی و نیز نوع ایجاد آن را باید یکـی دیگـر از اصـلی
ها میان این دو رهیافت به جهت نظری بـه حسـاب آورد. در دیـدگاه رهبـران انقـالب تفاو 

تنهـا بـا ظهـور حضـر   کامـلاسالمی برقراری عدالت جهـانی و صـلح پایـدار بـه نحـو 
هـا و دیگـر محقق خواهد شد. امـری کـه در نگـرش ماتریالیسـتی نئوگرامشـین مهدی
 الملل نسبت به آن ادراکی وجود ندارد. ن انتقادی روابط بینامتفکر

 
 های پژوهش()منبع: یافته
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 . وضعیت صل  و عدالت در نظام کنونی4-2

کید مشترک دو جریان أکند. نیر از تخودنمایی میها ها بیش از تفاو در این محور شباهت
جانبه اردوگاه تاریخی کـه بسـاط الملل و فعالیت همهعدالتی در نظم کنونی بینبر وجود بی

نظام ناعادالنه کنونی را مهیا نموده، وجود امکان تیییر در این نظام ناعادالنه و اینکـه تقابـل 
وجوه تشـابه مهـم میـان ایـن دو جریـان فکـری  ناپذیر خواهد بود، ازامری قطعی و اجتناب

ارچوب است که هر دو جریان معتقدند صلح کنونی ناپایدار است هاست. دقیقًا در همین چ
شده نیز از دل مصالح بازیگران اصلی ایـن اردوگـاه و اسباب ایجاد این صلح  موقتی و کنترل

ن ارعیتـی و متفکـر -بکیـد بـر نظـام اربـاأبـا ت امـام خمینـیتاریخی بیرون آمده است. 
کیـد أکید بر مفهوم هژمونی هر دو تقریبًا بر همین نظم ناعادالنه کنونی تأنئوگرامشین نیز با ت

دارند. وجه تشابه دیگر دقیقًا در ادامه همین بحث قابل طرح است. در هر دو نگاه، مبارزه با 
حتوم است. البته دربـاره این اردوگاه تاریخی و سردمداران این نظام ناعادالنه امری قطعی و م

 نظرهایی وجود دارد.شرایط وقوع این مبارزه و مختصا  آن اختالف

 
 های پژوهش()منبع: یافته

 . راهکارهای ایجاد نظام عادالنه جهانی4-3

منـدی از خـورد. لـزوم بهـرههای مهمی به چشم مـیو اختالف هاشباهتدر این محور هم 
ادبیـا  رهبـران انقـالب اسـالمی بـا تعـابیری چـون هـای سـتمدیده کـه در ظرفیت گـروه

ها از آنهـا یـاد شـده، وجـه ایها با تعابیری چون حاشیهن و در ادبیا  نئوگرامشینامستضعف
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تشابه مهم این دو جریان فکری است. یکی از وجوه تشابه دیگر این دو جریان مسـئله لـزوم 
ن انقـالب اسـالمی و نیـز ا اسـت. در نگـاه رهبـراهـایحاشـیهوحد  و همبسـتگی میـان 

شـود کـه ایـن علیه نظم ناعادالنه کنونی تنها زمانی به پیروزی ختم می ها مبارزهنئوگرامشین
گاهی برسند.   نیروها با هم متحد شده و به نوعی از خودآ

 عرصــۀهــای مــادی در نــوع توزیــع توانمنــدی»لفــه ؤدر ســه م زمــانهــمایجــاد تیییــر 
بـرای « المللـیتحول در نهادهای بین»و « های حاکم جهانیتیییر در ارزش»، «یالمللبین

الملل و رهنمون شدن به سمت نظامی عادالنه از دیگر وجوه ایجاد تحول در نظم کنونی بین
تشابه میان این دو جریان در بحث راهکارهای تیییر است کـه البتـه بـا تعـابیری متفـاو  از 

گرفته است. عالوه بـر ایـن وجـه تشـابه کـه سوی اندیشمندان هر دو مکت  مورد توجه قرار 
جهانی است باید توجه داشت که  در نگاه هر دو جریان تیییـر از  هایبیشتر ناظر بر موضوع
 شود.داخل جوامع آناز می

کید بر متییر فرهن  چه به جهت سلبی و چه به جهت ایجابی دیگر وجه تشـابه مهـم أت
سـا  هـر دو جریـان معتقدنـد کـه یکـی از این دو جریان در این مبحث است. بر همـین ا

هژمـونی  -های الزم برای ایجاد تیییر در نظم ناعادالنه کنونی شکستن حصارهای سـلطهراه
با این نگرش سلبی در وجه ایجابی نیز هـر  زمانهمفرهنگی این اردوگاه تاریخی است. البته 

تًا صلحی پایدار را با خود به دو جریان معتقدند ایجاد تیییر و برقراری نظمی عادالنه که نهای
همراه داشته باشد از دل همین تحوال  فرهنگی گذر خواهد کـرد. مفـاهیمی چـون تهـاجم 

از برخـی کیـد قـرار گرفتـه أای مـورد تالله خامنهفرهنگی و شبیخون فرهنگی که توسط آیت
 ها را دارد. همان معنای فرهن  هژمونی یا هژمونی فرهنگی نئوگرامشین هاجنبه

ها در همین بحث راهکارهای تیییر یـک تفـاو  اساسـی میـان دو البته نیر از مشابهت
ها تفاوتی گذارد. در نگرش نئوگرامشینجریان وجود دارد که آثار زیادی بر دیگر محورها می

ای کـه موضـوعیت دارد میان ستمدیدگان مسلمان و نیرمسلمان وجود نـدارد و تنهـا مسـئله
بنـدی آشـکاری آنکه در نگاه رهبران انقالب اسالمی قطعـًا ردهبحث ستمدیدگی است حال 

منی خواهد بـود ؤن مامیان ستمدیدگان وجود دارد و بار اصلی ایجاد تیییر بر دوش مستضعف
 اند.ن زمیناکه در نهایت وارث
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 های پژوهش()منبع: یافته

عـدالت های رهبران انقالب اسالمی دربـاره صـلح و که مشخص است آموزه طورهمان
بـر  زمـانهمکید أتردید برخاسته از ت تر به این موضوع دارند. نگرشی که بدوننگرشی جامع

دو ساحت مادی و معنایی زیست بشر است. با توجه به اینکه نظریـا  انتقـادی در محافـل 
الملل به دلیل تمرکز خاص بر متییرهای مادی و نادیـده گـرفتن متییرهـای نظری روابط بین

رسـد طـرح شد  مورد انتقاد جامعه اندیشگانی این رشته هسـتند، بـه نظـر مـیمعنایی به 
روابـط  هـایهای رهبران انقالب اسالمی در رابطه با این موضوع و نیـز دیگـر موضـوعآموزه

 های کنونی کمک کند. تواند به ُپر شدن خألالملل میبین

 کتابنامه
ق  دس  ندیش  ه سیاس  ی ام ام خمین  یالزام  ات ع دالت و آزادی در ا(. »2911اخ رش هر، عل  ی )

 . 211–211، پاییز، ص،11، سال دوازدهم، شماره فصلنام  مطاالعات بهقهب بسهمی، «سره
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ه  ار و ، ب2، س  ال س  وم، ش  ماره دبهرر  سیاسرری ، دوفص  لنامه«ع  دالت مل  ی و ب  ین الملل  ی

 . 11-91ص،تابس ان،
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 .https://farsi.khamenei.irدس رسی در :  ، انقالب معظم رهبر اناتیب

نق    ص  لح و همزیس   ی مس  المت آمی  ز در (. »2911پاین  ده )جعف  ری، عل  ی اکب  ر و عظیم  ه، 

، سال ژرفا پهوه ، فصلنامه«بازآفرینی حرکت احیاگرانه اسالمی با تکیه بر نظرات امام خمینی

 .212-211ص،، تابس ان و پاییز،1و  1سوم، شماره 

،  ضرور، «مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی(. »2912جمشیدی، محمد حسین )

 . 91شماره 

، ته ران: پووهش کده ام ام به یشر  سیاسری بمرا  خمینری(. 2911) جمشیدی، محمد حسین

 و انقالب اسالمی. خمینی

مبانی تحقق وحدت حوزه و دانش گاه (. »2911محمدی ) اللهجمشیدی، محمدحسین و احسان

، 2ش ماره ، س ال چه اردهم، فصلنام  معرفت در دبهشگاه بسهمی، «از دیدگاه امام خمینی

 .11-11ص،بهار،

 امام خمین ی ۀعدالت جهانی در اندیش(. »2912گو )جوادی ارجمند، محمد جعفر و جواد حق

، سال هش  م، ش ماره مطاالعات بهقهب بسهمی، فصلنامه «ان قادی روابط بین الملل ۀو نظری

 .211-11ص،، پاییز،11

، ترجمه علیرض ا طی ب، ته ران، نش ر بالمل هظری  و َزَبرهظری  در روببط بین(. 2911چرنو ، فرد )

 نی.

بررس ی تطبیق ی مق والت نظ ام ب ین المل ل از (. »2911چیت فروش، س جاد و حام د اس المی )

مطاالعررات بهقررهب بسررهمی و دفررا  ، دوفص  لنامه «و نظری  ه ان ق  ادی دی  دگاه ام  ام خمین  ی

 .291-221ص،بهار و تابس ان، 2، سال سوم، شماره مق س

واکاوی پیامدهای گذار به سیاست خ ارجی مس  قل در (. »2911 ابی، امیرعلی )حق گو، جواد و ک

، «ایران معاصر: ارائه چارچوبی تحلیلی بر اساس م ن ق انون اساس ی جمه وری اس المی ای ران

 .11-11ص،، زمس ان،92، سال هش م، شماره اق بهقهب بسهمیپهو   فصلنامه

 ین اس المیش ه م فک ریع دالت در اند(. »2912) یس اوه درود یخرم شاد، محمدباقر و مص طف

،  س ال یت پهو ریربمن ، فصلنامه«ید مطهریو شه یآراء رهبر انقالب اسالم یقیسه تطبیمقا

 .92-1ص،، زمس ان،12یازدهم، شماره 



 911      ...و یاسالم انقالب رهبران شهیاند در عدالت و صلح دوگانه

 

، 12، 21، 21، 21، 29، 21، 22، 1، 1، 1، 1، جلدهای ف  هوریصح، روح الله، نرم افزار ینیخم

 https://cafebazaar.ir/app/com.sahife.ghadir.sahifenour قابل بازیابی در:

 اوه.ک، تهران، ان شارات  یت فقیوال تا(، ی، روح الله )بینیخم

گس رده مفهوم عدالت در اندیشه امام خمین ی رحم ت (. »2911درخشه، جالل و مرتضی فصاری )
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ن یبر ، فص لنامه«ج.ا.ا یاس ت خ ارجیس یو مب ان ین یامام خم(. »2911دجواد )ی، سییطاها

 11-222، بهار، ص، 2، سال اول،  شماره یروببط خارج یبالملل
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 .12 – 92ص،، بهار،2شماره 

های صلح و همزیس ی در اندیشه اسالمی با تأکید بر دی دگاه ام ام بنیان(. »2911فوزی، یحیی )
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بررسی مفهوم رهایی بصشی از نظر (. »2911قربانی شیخ نشین، ارسالن و محمد محمودی کیا )

، س ال ن وزدهم، پهو شنام  متین، فصلنامه «ان قادی روابط بین الملل ۀو نظری امام خمینی
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 ر، تهران، دف  ر یلکنیراست توسط اندرو لی، وسمیسکن بالمل : مار یدر روببط ب یم بساسیمفا 

 وزارت امور خارجه. ین المللیو ب یاسیمطالعات س

 ، قم، پووهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.به یش  سیاسی بما  خمینی(. 1398زایی، نجف )لک

، 12، من رج در: هظری  روببط بین بالملر  برربق سر ه «هظری  بهتقادق»(. 2911لینکلی ر، اندرو )

 ویراس اری شده توسط مارتین گریفی س، تهران، نشر نی.
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