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عبداله قنبرلو

چکیده
سئوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه حکومتهای مردمساالر دینی میتوانند
به واسطه ساختار و ویژگیهای نظام سیاسی به صلحطلبی در عرصه سیاست خااریی
گرایش یابند؟ در پاسخ ،استدالل شده که در این نوع مردمساالریها ،صلحطلبی از دو
مسیر امکان تحقق دارد .مسیر اول تعالیم دینی است که بر اساا

نن اصاص صالح یاا

خودداری از ینگ غیر از موارد دفاع محوریت مییابد .مسیر دوم نیا نقاش پررناگ
نهادهای مردمساالر در این نوع حکومتهاست که باعث میشود حکومت باه خااطر
حفاظت از منافع مردم اآنچنان که در خواستههاای نزاداناه ماردم ن اود ماییابداا از
اقدامات نظامی تهای ی خودداری کرده و ینگ را به شرایط اضطراری دفاعی محدود
کند .به منظور تبیین گویاتر قضیه به الگوی صلحطلبی مردمسااالری دینای در تبرباه
ی هوری اسالمی ایران اشاره شده است.
کلیدواژه ها :صلح مردمساالر ،ینگ تدافعی ،مردمساالری دینی ،اصاالت صالح ،مناافع ماردم و
تص یمگیران ،ی هوری اسالمی ایران.
* عضو هیأت عل ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه مطالعات راهبردی  سال هفدهم  ش اره دوم  تابستان   9111ش اره مسلسص 24
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مقدمه
در ادبیات نظری روابط بینال ص ،مفهوم صلح از زوایا و سطوح مختلفی مورد تویاه و بررسای
قرار گرفته است .یکی از روشهای رایج در تئوریپردازی صلح این بوده کاه ابتادا ریشاههاا،
محرکها و عوامص تع یقکننده ینگها شناسایی شده و به تبع نن تئوری صلح ارائاه مایشاود.
صاحبنظران بسته به اینکه چه تئوریای برای ینگ دارند ،راههای دستیابی یا تض ین صلح را
معرفی می کنند .برای مثال ،در اندیشه رئالیستها ،چاون ذات قادرتطلاب انساان و ننارشای
بین ال للی عامص ینگ هستند ،از دیپل اسی و توازن قدرت به مثابه اب ارهای تاأمین صالح یااد
شده است .در اندیشه مارکسیستها نی چون نظام سارمایهداری باه مثاباه منشاأ امپریالیسام و
ینگ شناخته شده ،فروپاشی نن و یایگ ینی نظام سوسیالیست راهی گری ناپذیر برای رسایدن
به صلح پایدار تلقی شده است.
در نظریه صلح دموکراتیک ،فرض بر این است که نوع نظام سیاسای عااملی کلیادی بارای
تحریک ینگ یا تض ین صلح اسات .نظریاهپاردازان صالح دموکراتیاک بار ایان باورناد کاه
مردمساالریها وارد هیچ ینگی ن یشوند مگر به انگی ههای مشروعی چون دفاع ملی .بار ایان
اسا  ،صلح بینال للی در صورتی تض ین میشود که کلیه نظامهای سیاسی مردمساالر شاوند؛
حال اینکه چه سنخی از مردمساالریها استعداد مناسبتری برای صلح دارند ،سئوالی است که
پاسخهای متفاوتی به نن داده میشود.
در دهههای اخیر که ایده تئومردمساالری یا مردمساالری دینی در محافص سیاسی و فکاری ایاران
مورد تویه و بررسی قرار گرفته ،پژوهشهاای مختلفای در ماورد ویژگایهاا و کارکردهاای نظاام
مردمساالر دینی انبام شده است .در این مقاله ،تاالش خواهاد شاد تئاوری صالح دموکراتیاک در
چارچوب ایده مردمساالری دینی مورد بررسای قارار گیارد .سائوال مقالاه ایان اسات کاه چگوناه
مردمساالری دینی به تحقق صلح بینال للی ک ک میکناد؟ فرضایه مقالاه ایان اسات کاه در نظاام
سیاسی مردمساالر دینی ،صلح از دو طریق امکاان تحقاق دارد :نماوزههاای دینای و مناافع ماردم و
تص یمگیرندگان .با تویه به گستردگی مفهوم و تعدد مصادیق مردمساالری دینی ،این مقاله بار ناوع
خاصی از مردمساالری دینی که در ی هوری اسالمی ایران امکان ظهور یافته ت رک خواهد داشت.
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الف .ریشهها و لوازم تأمین صلح از طریق مردمساالری
ادعای یوهری تئوری لیبرال انترناسیونالیسم این است که دولتهاای لیبارال وارد یناگ علیاه
ه دیگر ن یشوند .حامیاان تئاوری بارای دفااع از نن از دو روش وارد شادهاناد :اول تحلیاص
دادههای تاریخی که بر اسا

ننها ،دولتهای غربی به رغم ویود اخاتال

میاان ه ادیگر باه

ینگ علیه هم متوسص نشدهاند و دوم ،تبیین نظری در مورد چرایای عادم یناگ میاان لیبارال
دموکراسیها .گاروه دیگاری از طرفاداران ایان تئاوری معتقدناد موضاوع عادم یناگ میاان
مردمساالریها محدود به مردمساالریهای لیبرال نیست و در مورد مردمساالریهای غیر لیبرال
نی صادق است .این ادعا بسیار مناقشهانگی بوده است ،چرا که اوالً مصداق مردمسااالریهاای
غیر لیبرال به نحو دقیق مشخص نیست و ثانیاً ،دادههای تاریخی قااطعی در ایان ماورد ویاود
ندارد .راه میانه این است که هرچه حکومتها ساازگاری بیشاتری باا اصاول و اساتانداردهای
مردمساالری داشته باشند ،استعداد ستی هیویی ک تری خواهند داشت.

 .2سیر تکوین صلح دموکراتیک
اگرچه موضوع عدم ینگ بین مردمساالریهای غربی تبربهای است که ع دتاً از سده ناوزدهم باه
بعد امکان ن ود داشته ،اما ریشه تئوری صلح دموکراتیک به قبص از نن باز میگاردد .ای انوئاص کانات
در اواخر سده هبدهم با انتشار اثری تحت عنوان صالح یاویاد  )9915باه نحاو مبساوطی مباانی
لیبرال انترناسیونالیسم را شرح داد .وضع ایدهنلی که مد نظر کانت بود ،با سه اصص شناخته میشد:
اصص اول اینکه ،نظام سیاسی دولتها بایستی ی هوری باشاد .در چناین نظاامی ،مالکیات
خصوصی به رس یت شناخته شده و اقتصاد بازار حاکم است .در این ی هاوری ،شاهروندان از
برابری حقوق برخوردارند و اصول دیگری ه چون تفکیک قوا به دقت رعایت میشود.
اصص دوم اینکه ،ی هوریهای لیبرال از طریق نوعی «اتحادیه صلحیو» روابط میان خویش
را تنظیم می کنند .این اتحادیه مبتنی بر پی انی است که در نن اقدام باه یناگ مناع شاده و بار
تحکیم هرچه بیشتر صلح تأکید شده است .هرچه دولتهای بیشتری به ی هوری گرایش یافته
و وارد اتحادیه صلحیو شوند ،محدوده صلح گسترش بیشتری مییابد.
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اصص سوم ویود قانونی یهانی است که طبق نن دولتها نه تنهاا باا احتارام متقاباص رفتاار
میکنند ،بلکه حقوق اتباع کلیه طار هاا در ورود و خاروآ نزاداناه از مرزهاای ییرافیاایی و
تبارت نزاد را تض ین میکنند .این اصص متض ن اعطای حقوق شهروندی به بیگانگان نیسات،
بلکه امنیت ننها در تعامص و تبادل با شهروندان خاریی را تأمین میکند نک.)Kant, 1983 .
ایده کانت بعدها توسط محققان مختلف مورد استقبال و ترویج قرار گرفات .در قارن بیساتم،
وردرو ویلسون ا رئیس ی هور نمریکا در سالهای  9191تا  9169و مبتکر یامعه ملاص ا بارای
اولین بار تالش کرد به صلح لیبرالی تحقق عینی بخشد .وی به دنبال نظم بینال للی نوینی با تکیاه
بر نظام سیاسی مردمساالر ،تبارت نزاد ،حق تعیین سرنوشت ملتها و امنیت دساتهی عای باود.
ویلسون در سال  9191طرحی چهارده مادهای برای نظم بینال للی پس از یناگ یهاانی اول داد
که در نن خواستار برنامههایی چون توقاف دیپل اسای نظاامی ساری ،نزادی دریاهاا ،نزادساازی
تبارت بینال لص ،حص عادالنه دعاوی مستع راتی ،کاهش تسلیحات و تأسیس یامعاه ملاص شاده
بود .هسته اصلی پیشنهادات ویلسون ه ان تأسیس یامعه ملص بود کاه بایساتی باه کاانونی بارای
امنیت دستهی عی تبدیص میشد .ویلسون باور داشت که نظم بینال للی صالح نمیا و باثباات ،در
صورتی تض ین خواهد شد که اعضاای یامعاه ملاص از نظاامهاای سیاسای ماردمسااالر لیبارال
برخوردار باشند ،اما چون واقعیت پیش رو بسیار متفاوت از تصورات بود ،ایاده ویلساون در حاد
نرزو باقی ماند و این امید ایباد شد که در درازمدت دولتهای غیر ماردمسااالر نیا دماوکراتی ه
شده و قواعد و هنبارهای نن را بپذیرند ).(Ikenberry, 2009: 74
منازعات دهه  9111و وقوع ینگ یهانی اول ،مکتب لیبرال انترناسیونالیسام را شادیداً باه
حاشیه کشید و حتی پس از نن نی مدتها مورد کمتویهی قرار گرفت .با این حاال ،یساته و
گریخته هوادارانی داشت.
در سال  9196دین بابست ،محقق روابط بینال لص طی مقالهای استدالل کارد کاه شاواهد تااریخی
حاکی از استحکام صلح دموکراتیک است .وی اشاره کرد که طی سالهای  9911تا  9149هایچ ینگای
بین ملتهای مستقص با حکومتهای منتخب روی نداده اسات ناک .)Babst April 1972, .بعادها باه
تدریج طرفداران تئوری صلح دموکراتیک اف ایش پیدا کرد و محققان مختلفی از ی له رودولف روماص،
مایکص دویص ،و برو

راست به هماف ایی در دفاع از این تئوری پرداختند ).(Ray, 1998: 29-30

صلح مردمساالرانه در اندیشه مردمساالری دینی ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 255

در مورد اینکه نظم بینال للی لیبرال چگونه قابلیت تحقق دارد ،بحثهای مختلفی مطرح شده
است .ن ونه یالب تویه ،دیدگاه مایکص دویص است .وی ض ن تأکید بر نقش دولاتهاای لیبارال
در توسعه لیبرالیسم و برقراری صلح دموکراتیک استدالل میکند که دولتهاای لیبارال دهاههاای
 9161و  9111در تشکیص چنین نظ ی ناکارا بودند ،چراکه تواناییاش را نداشتند .نظم بینال للای
لیبرال تنها در یایی قابلیت ظهور پیدا میکند که یک دولت لیبرال اساتعداد و تواناایی ویاژهای در
میان دیگران داشته باشد .به نظر دویص ،ایاالت متحده در دوره پس از ینگ یهاانی دوم توانسات
تا حدی چنین نقشی را ایفا کند .تهدیداتی چون وام انگلستان ،طرح مارشال ،پی اان نااتو ،گاات،
صندوق بینال للی پول ،و لیبرالی هکردن نل ان و ژاپن تالشهای موفقی بودناد کاه در ایان راساتا
صورت پذیرفتند .بر این اسا  ،افول هژمونی نمریکا میتواند منبر به تضعیف یهان لیبرال و باه
تبع نن تضعیف نظم بینال للی لیبرال شود دویص.)914-915 :9115 ،
در دوره پس از ینگ سرد ،موآ یدیدی از تحقیقات و ح ایتها در مورد تئاوری لیبارال
انترناسیونالیسم به ع ص نمد .یکی از محققان صاحبنام که خوشبینانه از فضای یدید استقبال
کرد ،فرانسیس فوکویاما بود .بنا به استدالل فوکویاما ،لیبرال مردمساالریها به ینگ با ه ادیگر
میص ندارند ،چرا که به یای میص به شناخته شدن به عنوان مویودی برتر ،به شاناخته شادن باه
عنوان مویودی برابر با دیگران میاندیشند .در یهان متشکص از چنین دولتهاایی ،مشاروعیت
ملتها به طور متقابص مورد شناسایی قرار میگیرد .لیبرال مردمساالریها حتی اگر مستعد ینگ
با دولتهای غیر مردمساالر باشند ،در قبال یکدیگر رفتار تهای ی و امپریالیستی ندارند .لیبارال
دموکراسی تنها نرمان سیاسی منسب ی است که مناطق و فرهنگهای متفاوت یهان را به نحاو
صلحنمی به هم پیوند میدهد .فوکویاما بر اسا

چنین استداللهایی ادعا داشات کاه باا پایاان

ینگ سرد ،یهان وارد دوره یدیدی شده که در نن ینگ به عنوان اب ار دیپل اسی باینال للای
در حال منسوخشدن است قنبرلو.)911 :9116 ،
واضح است که ایده یهانیسازی لیبرال دموکراسی بسیار انت اعی و دور از واقعیات اسات.
امروزه بسایاری از دولاتهاای یهاان خصوصااً در نسایا و یهاان اساالم ،باه رغام میاص باه
دموکراتی اسیون ،در برابر رشاد توساعهطلباناه هنبارهاای لیبارال دموکراسای مقاومات نشاان
میدهند .این مسئله مویب شده برخی طرفداران صلح دموکراتیک به تعدیص نن بیاندیشاند .باه
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این ترتیب ،این ایده مطرح شده که صلح دموکراتیک در مناسبات خاریی ماردمسااالریهاای
غیر لیبرال نی امکان تحقق دارد .محدودشدن قدرت از طریق مشروطهگرایی و حکومت قاانون
میتواند شرطی مؤثر و شاید کافی برای ورود هر دولت به محادوده صالح دموکراتیاک باشاد.
اگرچه شواهد محک ی در مورد عدم ینگ لیبرال دموکراسیها با ه دیگر ویود دارد ،اما ایان
بدان معنی نیست که نظم بینال للی مردمساالر صرفاً بایستی با حضور لیبرال دموکراسیها تحق
یابد .بسیاری از دولتها خواهان مردمساالری هستند ،اما نه در شکص لیبرال نن .بناابراین ،بایاد
بین واقعیت گرایش یهانی به محدودشدن قدرت حکومتها و نرماان لیبارال انترناسیونالیسام
ت ای ایباد کرد .بسیاری از مردمساالریهای غیر لیبرال م کن است پروژه یهانیسازی لیبارال
را حرکتی امپریالیستی و سلطهیویانه بدانند و این با روح صلح دموکراتیک سازگار نیست ،اماا
ه یستی مسال تنمی مردمساالریها -البته با پاذیرش پایششارطهاایی چاون محدودشادن
قدرت و نقش ن ایندگی حکومت -امکانپذیر است .در ع ص نی  ،این گونه ه یستی در اروپاا
قابص مشاهده است نک.)Linklater, 1993 .

 .1علل صلح میان دموکراسیها
زیو مائوز و برو

راست در تبیین علص صلح میان دموکراسیها به دو دسته از علص هنباری و

علص ساختاری اشاره می کنند .دخالات هنبارهاا باه ایان خااطر اسات کاه دولاتهاا مع اوالً
هنبارهای رفتاری را که در قل رو داخلیشان بسط یافته و در عرصه سیاست ن اود یافتاه ،باه
بیرون از قل رو خویش تع یم میدهند .دموکراسیها به هنبارهای سیاسیای گرایش دارند کاه
تأکیدشان بر رقابت سیاسی منظم از طریق روشهای مسال تنمی است .یوهره ایان هنبارهاا
در این ی له خالصه میشود« :زندگی کن و بگذار زندگی کنند ».ایان در حاالی اسات کاه در
نظامهای غیر دموکراتیک ،صاحبان قدرت برنده و دیگران بازندهاند .دموکراتی اسیون بازی برد-
باخت را به بازی برد -برد تبدیص میکند .هنگام تعارض منافع و تقاباص دو دموکراسای ،ننهاا از
هنبارهای دموکراتیاک تبعیات کارده و ماانع از برخاورد خشاونتباار مایشاوند ،اماا چاون
دموکراسیها به رژیمهای غیر دموکراتیک اعت اد کافی ندارند یا احت االً بهکارگیری هنبارهاای
دموکراتیک را در مورد ننها ناکارا تلقی میکنند ،هنبارهای خود را تیییر میدهند .بناابراین ،در
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حالی که دولتهای غیر دموکراتیک در رویارویی با دیگران اعم از دموکراتیک یا غیره ،ه اواره
مستعد برخورد و یناگ هساتند ،دموکراسایهاا مع اوالً در برابار غیار دموکراسایهاا چناین
هنبارهایی را به ن ایش میگذارند مائوز و راست.)966-965 :9115 ،
عوامص ساختاری نی بیشتر باه سااختار نظاام تصا یمگیاری و سیاساتگاذاری اشااره دارد .در
دموکراسیها ،اقدام بینال للی نیازمند بسیج افکار ع ومی و ه اهنگی نهادهای مه ی نظیر پارل اان و
اح اب و گروههای پرنفوذ است .از این رو ،اقدام به ینگ بسایار دشاوار و دسات و پااگیر خواهاد
بود .در مقابص ،در دولتهای غیر دموکراتیک ،به محض توافق افراد یا گروههای حااکم کاه صااحبان
اصلی قدرتاند ،میتوان بدون اعتنا به افکار ع ومی یاا طاین اودن فرایناد سیاسای دموکراتیاک از
خشونت و زور در تعامالت خاریی استفاده کرد .طایشادن فرایناد تصا یمگیاری دموکراتیاک در
دموکراسیها خصوصاً زمانی بسیار دشوار و بینتیبه خواهد بود که قرار بر اقدام باه یناگ در برابار
دولت دموکراتیک باشد ،چراکه دموکراسیها مع والً ه دیگر را متعهد به قواعد بازی مساال تنمیا
میدانند .در عین حاال ،چناین فراینادی در صاورتی کاه تصا یم باه یناگ در برابار دولات غیار
دموکراتیک باشد ،نسانتر میشود .تص یمگیران دولتهای دموکراتیک تصاور مایکنناد تصا یم باه
ینگ از سوی دولت غیر دموکراتیک بسیار نسان و ه واره محت ص اسات .باه ه این خااطر ،بارای
نبات از ریسک غافصگیری به شکص نسانتری نماده ینگ میشوند .دموکراسیها مع والً رفتار غیار
دموکراسیها را تهدیدنمی تر نسبت به دموکراسیها) ارزیابی کرده و با فرایند نسانتری گ یناه اقادام
نظامی را در دستور کار قرار میدهند مائوز و راست.)962-969 :9115 ،
در مب وع ،دموکراسیها ک تر از غیر دموکراسیها به ینگ ت ایص دارند و این بیمیلای در
تعامص دموکراسیها با ه دیگر به اوآ میرسد .چنانکه بخواهیم تبیین مشاخصتاری از علات
این بیمیلی ارائه دهیم ،بایستی چند نکته زیر را مورد تویه قرار دهیم:
 .9در دموکراسیها ،حکومت ن اینده مردم بوده و حافظ منافع ننهاسات .ماردم مع اوالً باه
سیاستهای ینگطلبانه و مداخلهگرایانه ت ایص نشان ن یدهند ،چراکاه باا منافعشاان تعاارض
دارد .خسارات یانی و مالی ینگها اساساً به شهروندان تح یص میشود .به عالوه ،منافع ناشی
از ینگ در صورت پیروزی نی وضع مشخصی ندارد .ننچنان که برتراند راسص اظهار مایدارد،
منافعی که از ینگ انتظار می رود اساساً از ننِ طبقات باالی ملتی است که پیروز میشود .حاال
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ننکه زیان های نن وبال مردم عادی میگردد راسص .)995 :9129 ،بسیاری از شهروندان و شاید
اکثریت به یای ورود به مسایص سیاسی -امنیتی ،در امور و مساایص روزماره خاویش درگیرناد.
دغدغه غالب ننها برخورداری از محیطی امن برای تض ین زندگی مرفه و نرام است .البته ،الزم
به ذکر است که چنین یوی در وضعیتهای عاادی یریاان دارد .برخای دولاتهاا باا تهیایج
احساسات ع ومی روحیه ینگطلبای را در میاان شاهروندان تحریاک مایکنناد ،اماا مع اوالً
حکومتهای دموکراتیک به چنین س ت و سویی گرایش ن ییابند .گرایش به پرهیا از یناگ
زمانی به اوآ میرسد که دولت طر

اختال  ،نظام سیاسای دموکراتیاک داشاته باشاد .مناافع

شهروندان مع والً در مناسبات بینال للی نرام تأمین میگردد .حال ،اگر دو دموکراسی در تعامص
با ه دیگر باشند ،احت ال ینگ میان ننها به صفر ن دیک خواهد شد.
 .6در نظامهای دموکراتیک ،انسان به ماهو انسان ارزش ند است .یکی از نثار مهم محوریت
انسان یا محترمبودن شأن انسانی افراد این است که ویژگیهایی چون عقیده ،نژاد ،و زبان تحت
الشعاع انسانیت شهروندان قرار میگیرند و فرهنگ تساهص و صلحدوستی در روابط میاان ننهاا
تقویت میگردد .ت ایص به مصالحه از شرایط روانشناختی اساسی موفقیت دموکراسی اسات .از
طریق مصالحه ،امور به نحوی سامان مییابند که توسص به ایباار و خشاونت را غیار ضاروری
میکنند کوهن .)116 :9191 ،فرهنگ تساهص و مصالحه به راحتی مایتواناد از مرزهاای ملای
فراتر رود .با این حال ،در شرایطی که ارتباط دموکراسیها با ه دیگر مطرح باشد ،دسترسی به
صلح و ثبات از تض ین بیشتری برخوردار میگردد .دموکراسیهاا ناه تنهاا در داخاص بلکاه در
روابط میان خود نی از اصص «زندگی کن و بگذار زندگی کنند» ،تبعیت میکنند.
 .1اه یت افکار ع ومی در نظامهاای دموکراتیاک بسایار باالسات .حتای اگار ن اینادگان
منتخب مردم نی در ماورد ضارورت ورود باه یناگ توافاق نظار داشاته باشاند ،ن ایتوانناد
یهتگیری و گرایش افکار ع ومی را نادیده بگیرند .شهروندان با اساتفاده از حاق نزادی بیاان
با اقدامات دولت منتخب خود موافقات یاا مخالفات کنناد .ن اینادگان منتخاب ماردم چاه در
حکومت و چه در پارل ان به روشنی نگاهند که موفقیتشان مساتل م ه ااهنگی باا انتظاارات و
خواستههای ع ومی مردم است .از ی له مسایلی که در ننها افکاار ع اومی نقاش مه ای ایفاا
میکند ،ینگ است .افکار ع ومی مع والً طرفدار ینگ و خشونت نیست ،خصوصااً در قباال
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دیگر دموکراسی ها .در نظاامهاای دموکراتیاک ایان امکاان بارای شاهروندان ویاود دارد کاه
استراتژیهای بدیص را ارزیابی و ترییحات خود را به تص یمگیران منتقاص کنناد .البتاه ،طبیعتااً
سیاست داران در هدایت افکار ع ومی کشورها نقش مه ای دارناد ،اماا در دموکراسایهاا کاه
شفافیت ویود داشاته و یریاان اطالعاات نسابت ًا نزاد اسات ،شاهروندان اساتقالل بیشاتری از
حکومت دارند .بنابراین ،دست دولت ردان در هدایت افکار ع ومی چندان باز نیست.
 .4نظاامهاای دموکراتیاک گارایش پررنگای باه اقتصااد باازار نزاد دارناد ،باه خصااور در
دموکراسیهای لیبرال موضوعاتی چون تبارت نزاد و مالکیت خصوصی اه یت باالیی دارد .ایان
موضوع مویب پیوندهای اقتصادی ف اینده و وابستگی متقابص به ه ادیگر مایشاود .تباارت باه
ایباد پیوندهای فراملی ک ک کرده و این پیوندها نی به یای درگیری و ن اع ،محارک ه ااهنگی
و ه کاری هستند .وابستگی متقابص از طریق ک ک به تفاهم متقابص مویب بهبود صالح و نراماش
بینال للی میشود .در یوامعی که حق مالکیت و فعالیتهای اقتصادی خصوصای محتارم اسات،
شهروندان ع دتاً طبق عقالنیت اقتصادی تص یمگیری میکنند و چون دغدغه ه یشگی ننها ساود
است ،از ن ایندگان منتخب میخواهند با ت ام توان امنیت الزم برای سرمایهگاذاری و تباارت را
فراهم کنند .ننها برای پیگیری منافع خود در عرصه فراملی نی خواستار محیط باینال للای امان و
مناسب هستند .گرایش شهروندان به تبارت و اقتصاد نزاد اساسااً اثار بازدارناده بار یناگ دارد.
البته ،زمانی در درون اقتصادهای سرمایهداری امکان بروز ینگهای امپریالیستی بااال باود ،اماا باه
مرور زمان ینگهای امپریالیستی با موانع بیشتری موایه شادهاناد .دماوکراتی هشادن کشاورهای
سرمایهداری عامص مه ی در این تیییر مسیر بوده است .با ادغام دموکراسی و اقتصااد سارمایهداری
امکان بروز ینگ میان دموکراسیها به حداقص م کن رسیده است.
 .5ت ایص نخبگان حکومتی به حفظ موقعیت خود عاماص دیگاری بارای مهاار یناگ اسات .در
نظامهای غیر دموکراتیک سران حکومت نیاز چندانی به یلب رضایت شهروندان ندارناد .در مقاباص،
حکومت نی از ح ایت مؤثر مردمای برخاوردار نیسات ،اماا در دموکراسایهاا دولت اردان نیازمناد
ح ایت مردمند و ح ایت مردم نی تاابع رضاایت ننهاا از ع لکارد مقاماات منتخاب اسات .چناین
پیوندی بین حکومت و مردم دو پیامد مهم دارد :اول اینکه با تقویات پرساتیژ و قادرت ملای امکاان
دخالت قدرتهای خاریی را کاهش میدهد و دوم اینکه ،احت ال گرایش دولت به اقدامات نظاامی
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تهای ی را تن ل میبخشد .مقامات سیاسی در دموکراسیها از یک سو با انتخاباات مساتقیم یاا غیار
مستقیم شهروندان به قدرت میرسند و از سوی دیگر ،تحات نظاارت و ارزیاابی دائ ای ننهاا قارار
دارند .در صورتی که ع لکرد حکومت رضایتبخش باشد ،مقاماات حااکم شاانس بیشاتری بارای
انتخاب مبدد در دورههای بعدی دارند و در غیر این صورت ،م کن است بقای ننها باه پایاان دوره
فعلی نی نرسد .به این ترتیب ،میص نخبگاان حکومات باه بقاای موقعیات باعاث مایشاود ننهاا باا
خواستهها و مطالبات ماردم ه اهناگ شاده و ت رکا خاویش را بار پیگیاری خواساتههاا و مناافع
شهروندان قرار دهند .این موضوع اثری بازدارنده بر گرایش به برناماههاای نظاامی تهاای ی توساط
دولت دارد و خصوصاً از بروز ینگ میان دموکراسیها یلوگیری میکند.
این نکات حاکی از ننند که در نظامهای سیاسی دموکرات گرایش به ینگ باه مثاباه راه حاص
اختال های بینال للی یا پیگیری منافع ملی پایین است .البته ،یناگهاا باا انگیا ههاای مختلفای
صورت میگیرند .در اینبا مقصود از ینگ اساساً ینگهای تهای ی و توسعهطلبانه است که باه
دالیلی چون عدم حص و فصص مسال تنمی اختال ها یا پیگیاری مناافع گاروه خاصای صاورت
میگیرد .واضح است در دموکراسیها ینگهای تدافعی نه تنها منعی ندارد ،بلکاه ماورد ح ایات
شهروندان است؛ حتی ینگهایی که در راستای اهدافی چاون دفااع از بقاای دولات مشاروع یاا
یلوگیری از نقض حقوق بشر صورت میگیرند ،مع والً مورد پشتیبانی مردمای قارار دارناد ،اماا
ینگ علیه دولتهای مشروع خصوصاً دولتهای دموکرات مع والً پشتوانه مردمی ندارد .از ایان
روست که در روابط میان دموکراسیها امکان ینگ به حداقص میرسد.

ب .جنگ و صلح در مردمساالریهای دینی
چنانکه گفته شد ،ت ایص مردمساالریها به صلح در روابط با یکادیگر ریشاه در ویاود برخای
هنبارها ،نهادها و ساختارها دارد .این ویژگیها به دریات مختلف در ه اه ماردمسااالریهاا
ویود دارد و نثار بازدارنده خود را به یا میگذارد .در این گفتار ،موضوع ت ایص باه یناگ در
تئودموکراسیها یا نظامهای مردمساالر دینی -با تأکید بر مردمساالری دینی مستقر در ی هوری
اسالمی ایران -بررسی میشود.
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 .2نسبت مردمساالری و دین
یکی از مناقشهانگی ین مباحث چه در ادبیات نظری مربوط به دین و چه ماردمسااالری ،مساأله
نحوه رابطه مردمساالری و دین است .در مورد سازگاری این دو مفهوم ،دو نگاه متعارض کلای
ویود دارد :گروهی معتقدند با تویه به مبانی و ال امات سکوالر مردمساالری مثاص مشاروعیت
زمینی و مردمی دولت و ه چنین ،ماهیت فرازمینی دیان ،امکاان ی اع ایان دو در یاک بساته
منسبم ویود ندارد .در مقابص ،گروه دیگری معتقدند مردمساالری مثص ظرفای تهای اسات کاه
امکان پذیرش مظرو های مختلفی را دارد و پیوند مردمساالری و دین ه انقدر طبیعای اسات
که در مورد پیوند مردمساالری با لیبرالیسم و سوسیالیسم به نظر ماینیاد .ماردمسااالری دینای
ایدهای است که خصوصاً در دهههای اخیر و به تبع گسترش ماوآ دموکراتی اسایون در یهاان
طرفداران قابص تویهی یافته است .البته از این اصطالح تعابیر و تعاریف مختلفی به ع ص نماده
است .به چند ن ونه از تعاریف مردمساالری دینی اشاره میشود:
 .9شیوه زندگی سیاسی مردمی که نظام دینی را پذیرفتهاناد و نن نظاام حاداقص تضا ینکنناده
نزادی ،استقالل ،رضایت ندی ،مشارکت سیاسی و ایرایی ،عدالت ایت ااعی -سیاسای و در
نهایت ،احسا

حاک یت روح شریعت در زندگی سیاسی مردم است؛

 .6نظامی که در نن مردم و انتخابات تعیینکننده حاک ان ،قوانین ،تصا یمگیاریهاا ،نظاارت و
حسابرسی است ،به شرط ننکه منتخبان از ه ان نغاز از صالحان باشند و از چارچوب دیان
عدول نکنند؛
 .1نظامی که با تکیه بر اراده مردم ،قل رو گستردهای برای دخالت دیان در حیاات ایت ااعی و
سیاسی قائص بوده و بر نن است روابط و مناسبات سیاسی ،اقتصاادی ،و فرهنگای یامعاه باا
تویه به نموزههای دینی به طور عام و اصول و قوانین شریعت به طور خار سامان یابد؛ و
 .4مردمساالری دینی عبارتست از نگرش و دیدگاه دین و شریعت الهی به ماردم و یایگااه نن
در اداره ایت اع و حکومت میراح دی.)66-61 :9111 ،
در تعاریف فوق چند نکته اساسی ویود دارد :اول اینکه صر

دیناداربودن یامعاه کاافی

نیست ،بلکه بایستی دخالت اصول ،قاوانین و هنبارهاای دینای در اماور سیاسای و ایت ااعی
کشور تض ین شود .نکته دوم اینکاه ،چناین دخاالتی بایساتی از طریاق اراده و انتخااب ماردم
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صورت گیرد؛ و نکته سوم اینکه ،دین دخالت و اراده مردم در انتخاب حاک اان را پذیرفتاه یاا
حداقص با نن مخالفت نداشته باشد.
به لحاظ تبربی ،ایران یکی از مهم ترین کشورهایی است که در نن تالش گستردهای بارای
تحقق مردمساالری دینی به ع ص نمده است .البته ،از ه ان ابتدای ورود اندیشه مردمساالری به
ایران ایده مردمساالری دینی به اشکال متعارضی مورد بحث و انتقاد قرار داشته اسات .در دوره
مشروطه ،شیخ فضص اهلل نوری پرچ دار مخالفت با مشروطیت به خاطر انگی ههای اسالمی بود.
وی بر این باور بود که پذیرش قانون مشروطه به معنی رفع یاد از اساالم اسات و کساانی کاه
برای مشروطه تالش میکنند ،خواسته یاا ناخواساته در مسایر اضا حالل دیان و ارتاداد قارار
گرفتهاند .نوری وکالت و اعتبار اکثریت نرا را به عنوان مسلمتارین مساایلی مایشا رد کاه باا
شریعت اسالمی و مذهب امامیه مباینت دارد .به نظر وی ،بهتارین قاوانین الهای بارای زنادگی
دنیایی در مذهب امامیه قرار داده شده و مسل انان نیازی به یعص یا وضع قانون ندارند .پاس از
بعثت خاتم پیامبران ر) ،دین خدا برای ه یشه و ه ه انسانها کامص شد که به تبع نن حقای
برای یعص قانون توسط مردم ویود ندارد .ایشان متساوی الحقوق باودن شاهروندان در قاانون
اساسی به تعبیر خودش «ضاللتنامه») را از ن ونههای تعارض قانون مصوب مردم با شاریعت
اسالم میدانست .شیخ فضص اهلل ،ه چنین سلطنت شااه را باه شارطی کاه ظاواهر شاریعت را
رعایت و از فقها ح ایت کند ،به نحوی که بتوان او را عادل نامید ،مقباول مایدانسات .وی در
رساله حرمت مشروطه چند بار مح دعلی شاه را سلطان اساالم و سالطان عاادل خواناد و باه
توپ بستن مبلس توسط وی را به ح له ابابیص به سپاه فیص ابرهه تشبیه کرد نوری.)9194 ،
بر خال

هواداران شیخ فضص اهلل ،گروه دیگری از روحانیون و حامیانشان حکومت مشاروطه

را ه اهنگ با مبانی اسالمی دانسته و از نن پشتیبانی میکردند .میرزا مح دحسین نائینی مهمتارین
ن اینده این تفکر بود که به لحاظ فقهی با مرایعی چون نخوند خراسانی ه اهنگی داشت .ناائینی
بر نن بود که در عصر غیبت معصوم و در صورتی که امکان حکومت افراد عادل ویود نادارد ،در
تشکیص هر حکومتی بایستی دو اصص لحاظ گردد :نخست ننکه قوانینی وضاع گاردد کاه در ننهاا
حدود اقتدار و وظایف حاکم و ه چنین حقوق و نزادیهای مردم ه اهنگ با مقتضایات ماذهب
تعیین شود و دوم اینکه ،گروهی مرکب از عقاال ،خبرگاان و خیرخواهاان کشاور کاه باه حقاوق
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مشترکه بینال لص نگاه و وظایف و مقتضیات سیاست در عصر حاضر را درک میکنند ،باه عناوان
ن ایندگان ملت برای نظارت بر حسن ایرای قوانین انتخاب شوند .وی در مورد ضارورت قاانون
اساسی بر نن بود از ننبا که اسالم ل وماً بر منع غصب توسط غاصب و ظلم توساط ظاالم تأکیاد
کرده ،تدوین قانون اساسی برای دستیابی به این هد

ضروری است .نظارت ن ایندگان ملات بار

کار هیئت حاک ه به من له دخالت امت در کار امامت نیست ،چراکه اماور سیاسای از یاک طار
ی ء امور حسبی و از طر

دیگر ی ء تکالیف ع ومی است .مردم حق دارند به کارها و مصار

مالیاتهایی که میپردازند ،نظارت کنند و حاق دارناد باا یلاوگیری از تعادی و ظلام حاک اان،
تکلیف خویش در نهی از منکر را به یا نورند .به نظر نائینی نزادی مبااز اسات ،چراکاه هاد
اساسیاش منع استبداد است .در طول تاریخ نی حکومتهای مختلفی مثص روسیه ت اری در عاین
ادعای خلور و دیان داری باه تعادی و ظلام کشایده شادند .ناائینی در ماورد براباری حقاوق
شهروندان معتقد بود در هیچ نیینی مساوات به معنی یکساانباودن حکام موضاوعات مختلاف و
گروههای مختلف نیست .منظور از مساوات ،برابری افراد در برابر قانون و ایرای بادون مالحظاه
نن نسبت به ه گان حتی شخص حاکم و ن دیکانش است نک .نائینی.)9116 ،
از زمان انقالب مشروطه تا کنون نوعی مناظره دائ ای میاان هاواداران دو تفکار فاوق الاذکر
یریان داشته است .پس از انقالب اسالمی ،تالش شد با تشکیص نظاام ی هاوری اساالمی ناوعی
مردمساالری با تکیه بر مبانی اسالمی -شیعی برقرار گردد .البته ،حامیان ی هوری اساالمی نیا از
رویکرد واحدی تبعیات نداشاتهاناد .یکای از منااظرات مهام در ایان دوره باه نسابت اساالم و
مردمساالری مربوط میشده است .گروهی مروآ این تفکر بودهاند که نقش مردم در مردمساالری
دینی تا حدی مباز و مقبول است که رأی و تص یم ننها ناقض احکاام قطعای دیان نباشاد .ایان
رویکرد با این پیشفرض نغاز میشود که خداوند تنها دانای نهان و نشکار یهان باوده و اوسات
که عالوه بر نقش خالق ،مالک و صاحب اختیاار حقیقای یهاان ،تحات تاأثیر هاوای نفساانی و
اغراض شخصی قرار ن یگیرد .بنابراین ،تنها اوست که میتواند یعص و وضع قاانون کناد .حااکم
شرع حق دارد مقرراتی محدود به زمان و مکان خاصی وضع کند و مبلس شاورای اساالمی نیا
وظیفه قانونگذاری دارد ،اماا اذن خداسات کاه باه نن قاوانین ارزش و اعتباار مایبخشاد .اذن و
رضایت خدا در مورد امری به این معناست که نن امر در مسیر صاحیح واقاع شاده و باا مصاالح
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واقعی ه اهنگ است .اگرچه م کن است حاکم غیر معصوم از شورای متخصصان و کارشناساان
عادل و متقی مشورت بگیرد ،اما تندادن به رأی چنین شورایی برای ولای فقیاه حت ای و قطعای
نیست .در این چهره از مردمساالری دینی ،ه ه کسانی که باا وضاع و تصاویب قاوانین ساروکار
دارند ،در حکم مشاوران رهبرند و طرح پیشنهادی ننها نی در صورتی اعتبار قانونی خواهد یافات
که به تصویب و امضای رهبر برسد .بنابراین ،مردمساالری دینی به معنی دخالت ماردم در احکاام
دینی نیست ،بلکه به این معنی است که حکومت در خدمت مصالح واقعی مردم است و مردم نیا
به خاطر ضرورتهای واقعی از نن تبعیت میکنند نک .مصباح ی دی.)9191 ،
در مقابص رویکرد فوق الذکر ،گروه دیگاری نیا بار ایان نظار باودهاناد کاه بارای تحقاق
مردمساالری دینی کافیست قوانین کشور منافاتی باا احکاام اساالمی نداشاته باشاند .در چناین
نظامی مردم متولیان اصلی حکومت بوده و عال ان دین نی به نقاش نظاارتی و ارشاادی خاود
مشیولند .در متن تعالیم اسالمی اعم از متن کتاب و ماتن سانت پیاامبر ر) ،در کناار اصاول
ثابت فرازمانی و فرامکانی ،احکام موقت ،متییر ،و زمانمند هم مویاود اسات .ایان احکاام باا
رعایت شرایط زمانی و مکانی عصر ن ول وضع شدهاند و با منتفیشدن نن شرایط ،اعتباار ننهاا
نی به سر مینید .این بدان معنی است کاه اساالم باه تبرباه انساانی ،خارد ی عای بشاری و
ابتکارات متناسب با شرایط متفاوت زماانی و مکاانی -البتاه در صاورت ه ااهنگی باا اصاول
اساسی -میدان داده است .بنابراین ،می توان با تویه به تعالی ی از قبیص اصص شورا و قاعده عدم
یواز حکومت بر مردم بدون رضایت ننها نقش پررنگتری برای مردم در نظاام ماردمسااالری
اسالمی در نظر گرفت نک .کدیور.)9119 ،

 .1اهمیت و جایگاه صلح در مردمساالری دینی
مطابق یکی از رویکردها ،در اسالم ینگ چه در شکص تادافعی و چاه تهاای ی نن تباوی شاده
است .در دعوت غیر مسل انان به اسالم ،ینگ نخرین اب ار به ش ار مینید .از ی له در نیاه 692
سوره بقره تصریح شده است« :بر ش ا کارزار با کفار) نوشته و مقرر شد و حال ننکه بارای شا ا
ناخوشایند است و بسا چی ی را خوش ندارید و نن برای ش ا بهتر است و بسا چی ی را دوسات
دارید و نن برای ش ا بدتر است و خدا میداند و ش ا ن یدانید ».یهاد ،وایبی ه یشگی بر امات
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اسالمی است که ترک نن در وقت قدرت به هیچ ویه روا نیست .حتی اگر یهاد حالت تهاای ی
داشته باشد ،وایب کفایی خواهد بود .تنها در حالت ضعف است اسالمی و عدم ت کان از انباام
این فریضه ،ویوب یهاد ساقط میشود .یهاد نه تنها در برابر کفار غیراهص کتااب بلکاه در برابار
کفار اهص کتاب نی تبوی شده است .در نیه  61سوره توبه نماده اسات« :باا اهاص کتاابی کاه باه
خداوند و روز نخرت ای ان ندارند و حرام داشته خدا و پیامبرش را حرام ن ایگیرناد و باه دیان
حق متدین ن یشوند ،مقاتله و کارزار کنید تا ننها با ک ال تسلیم و ذلت به دسات خاویش ی یاه
بپردازند ».به عالوه ،در نیه  5ه ین سوره نمده« :و چون ماههای حرام به سر نمد ،ننگااه مشارکان
را هر یا که یافتید ،بکشید و به اسارت بگیریاد و محاصارهشاان کنیاد و ه اه یاا در ک ینشاان
بنشینید ،ننگاه اگر توبه کردند و ن از به پا داشتند و زکات پرداختند ،نزادشان بگذارید که خداوناد
نمرزگار مهربان است ».این گونه نیات به عالوه برخی روایات مرباوط باه پیاامبر اساالم ر) و
سایر معصومین حاکی از نن است که در اسالم ینگ نقش مه ای در ایارای فارامین اساالمی از
ی له گسترش اسالم دارد برزنونی.)19-19 :9114 ،
به این ترتیب ،زمانی که هد

از حکومت اساالمی برپاایی احکاام اساالمی باشاد ،شاکص

حکومت تأثیر چندانی در سیاستهای مربوط به ینگ و صلح ندارد .حکومات اساالمی حتای
در شکص مردمساالرانه نن نی به ینگ با هاد

توساعه ارزشهاای اساالمی مباادرت خواهاد

ورزید .صلح فقط در یک صورت م کن است و نن زمانی است که دولات اساالمی از قادرت
کافی برای شکست دش ن برخوردار نباشد .این صلحطلبی نه نتیبه ماردمسااالری دینای بلکاه
نتیبه ضعف است .این نکته یادنور ه ان تئوری رئالیستی روابط بینال لص است که بار اساا
نن دولتها زمانی برای تیییر وضع مویود اقدام به یناگ مایکنناد کاه پیاروزی در یناگ را
پیشبینی کرده یا از توان کافی برای تیییر وضع مویود برخوردار باشند .صالح ولاو شاکننده)
زمانی امکانپذیر میشود که هر دو طر

در مورد پیشبینی ینگ مردد باشند .به عبارت دیگر،

صلح فقط در زمان توازن قوا امکاانپاذیر اسات ناک .)Gilpin, 1981 .بناابراین ،هار دولات
خردمند چه اسالمی و چه غیر اسالمی در موضع ضعف هرگ اقدام به ینگ ن یکند.
اما در عین حال ،رویکرد رایجتری ویود دارد مبنی بر اینکه در اسالم نه تنهاا اصاالت یناگ
مردود است ،بلکه اصص بر صلح و ه یستی مسال تنمی است .حدود  911نیه در قارنن ویاود
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دارد که مسل انان را به سوی صلح دعوت میکند و ینگ را ی در مواردی چون دفااع از نفاس
یا دفاع از دین تبوی ن یکند .از ی له در نیه  29سوره انفال نمده اسات« :اگار یاناب نشاتی را
گرفتند ،تو نی یانب نن را بگیر و بر خداوند توکص کن که او شنوای داناست ».به عاالوه ،در نیاه
 11سوره حج نمده است« :به کسانی از مؤمنان) که مشرکان) با ننان کارزار کاردهاناد ،رخصات
یهاد داده شده است ،چراکه ست دیدهاند و خداوند بر یاری دادن ننان تواناست ».ه اینطاور ،در
نیه  1سوره م تحنه تصریح شده است« :خداوند ش ا را از اینکه در حق کسانی که با ش ا در کاار
دین کارزار نکردهاند و ش ا را از خانه و کاشانهتان نواره نکردهاند ،نیکی کنید و باا نناان دادگراناه
رفتار ن ایید ،نهی ن یکند .بیگ ان ،خداوند دادگران را دوست دارد ».ایان ن وناههاایی از نیاات
قرنن هستند که مب وعاً اقدام به ینگ تهای ی ی در موارد استثنایی را منع میکنند .باه عاالوه،
ن ونههای مختلفی از احادیث و روایات مربوط به معصومین ویود دارناد کاه در ننهاا بار اصاص
حفاظت از صلح و مدارا تأکید شده است برزنونی.)991-961 :9114 ،
نکته مهم دیگر اینکه در اسالم تأکید فراوانی بر اصص وفای به عهد شده است .دولاتهاای
اسالمی م کن است بنا بر مصالح و منافعشان نیازمند انواع تعامالت با دولتها یا ساازمانهاای
غیر اسالمی شوند .ه کاری دولتهای اسالمی با دولتها یا سازمانهای غیر اسالمی در قالاب
توافقنامهها یا قراردادها منوط به نن است که عادالنه بوده و با اصاول ارزشای اساالم میاایرت
نداشته باشد .در صورتی که دولتی چنین توافقی را پذیرفته باشد ،ملا م باه رعایات نن اسات.
اصص وفای به عهد بیانگر ویژگی اخالقی و صلحطلبانه نموزههای اساالمی در تنظایم مناسابات
بینال للی است .در این راستا ،امروزه که دولتهای اسالمی در قالب منشور ملاص متحاد اصاص
عدم توسص به زور و عدم دخالت در امور داخلی دیگران را پذیرفتهاند ،ملا م باه رعایات ایان
تعهدات هستند .البته ،اینها ناقض اصص نماادگی یناگ ساوره انفاال ،نیاه  )21کاه در نن بار
ضرورت تقویت توان دولت اسالمی تأکید شده ،نیست .حکومات اساالمی در عاین حاال کاه
صلحطلب و مایص به همزیستی مسال ت نمی اسات ،ه اواره بایساتی خاود را بارای مقابلاه باا
تهدیدات احت الی نماده نگه دارد.
موضوع مه ی که در اینبا مورد تویه قرار میگیرد ،ایان اسات کاه رویکارد صالحطلباناه
دولت اسالمی با اتکای نن به مبانی مردمساالری دینی تقویت میگردد .مشروعیت نظام سیاسی
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مردمساالری دینی مبتنی بر دو رکن حقانیات الهای و عقالنیات مشاورتی اسات میراح ادی،
 .)911 :9111در چنین نظامی ،تص یمگیران دولت در برابر دو مب وعه از محدودیتهاا قارار
دارند :محدودیتهای ناشی از نموزههای دینی و محدودیتهای ناشی از حقوق و منافع ماردم.
در تص یمگیری برای اقدام باه یناگ بایساتی ایان محادودیتهاا ماورد تویاه قارار گیرناد.
صلحطلبی در مردمساالری اسالمی از دو منبع نشأت میگیرد :منباع اول احکاام و نماوزههاای
دینی است که بر اسا

نن صلح در حکومت اسالمی اصالت دارد و ینگ پدیادهای اساتثنایی

است که فقط در مواردی چون دفاع از قل رو حکومت اسالمی مشروعیت ماییاباد .منباع دوم
عقالنیت مشورتی و تص یمگیری ی عی است که باعث میشود حقوق و منافع مردم به عناوان
سدی در برابر ت ایص احت الی حکومت به ینگ قرار گیرد .در چنین شرایطی م کن است حتی
برتری قدرت فی یکی دولت و پیشبینی پیروزی در ینگ نی سبب مشروعیتیاافتن اقادامات
ینگی تهای ی در قبال سایر دولتها نشود.
اسالمیبودن دولت یا تعهد نن به احکاام و تعاالیم اساالمی ناافی عقالنیات محاساباتی در
تص ی ات دولت نیست .ع ص به تکالیف دینی پیش از هر چی مستل م بقا و ثبات دولت است.
بقا و ثبات دولت نی عالوه بر مصونیت در برابر تهدیدات خاریی مستل م رضایت و ه کاری
نیروهای داخلی است .نشکار است که نارضاایتی شاهروندان از وضاع امنیتای و رفااهی خاود
مویب تضعیف دولت میشود .از این رو ،تص یمگیران در نظام مردمساالر اسالمی عاالوه بار
محدودیتهای دینی ناگ یرند به خاطر تض ین رضایت و ه کاری مردمی ،منافع مادی ننهاا را
مورد تویه قرار دهند .در نظام سیاسی اساالمی نیا مشاابه ساایر نظاامهاا ،دولات باه درنماد
شهروندان وابستگی دارد .در صورتی که ینگ و اقدامات نظامی مویب کاهش رفاه شهروندان
شود ،قطعاً توان بودیه ای دولت نی نسیب خواهد دید .از این رو ،عقالنیت محاساباتی دولات
در مردمساالری دینی مانعی در برابر اقدامات نظامی تهای ی نن خواهد بود.
نکته دیگر اینکه ،صلحطلبی در مردمساالری اسالمی به معنی محافظاهکااری و ح ایات از
وضع مویود نیست .صلح ایدهنل زمانی محقق میشود که ساختار روابط بینال لاص از اساتقرار
بر منطق قدرت فارغ شده و عادالنه گردد .اگرچه حکومت مردمساالری اسالمی م کن است به
خاطر مالحظات مربوط به منافع حیاتی ملت و کشور از ینگ خودداری کند ،اما چنین صلحی
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صرفاً صلح محدود و مصلحت نمی تلقی شده و تالش برای اساتقرار صالحی ایادهنل بار پایاه
عدالت بینال لی است رار خواهد داشات .در ایان چاارچوب اسات کاه در سیاسات خااریی
ی هوری اسالمی ایران بر نفی سلطهگری و سلطهپاذیری تأکیاد شاده اسات .بناابراین ،صالح
واقعی در مردمساالری اسالمی در نبود ینگ محدود ن یشود ،بلکاه فراتار از نن استوارشادن
صلح بر پایه عدالت را نی در بر میگیرد .بنابراین ،در اندیشه مردمساالری دینی صالحطلبای و
عدالتطلبی پیوندی ناگسستنی با ه دیگر دارند.
ال نشاکار باوده اسات.
موضوع مذکور در خط مشی ع لی ی هاوری اساالمی ایاران کاام ً
ی هوری اسالمی ایران از زمان اساتقرار تاا کناون از اقادام نظاامی تهاای ی یاا تباوزکاراناه
خودداری کرده ،اما موضع انتقادی خویش را در قبال مناسبات یاری قدرت در عرصه سیاست
بینال لص حفظ کرده است .در استراتژی دفاعی ی هوری اسالمی ،توساعهطلبای و برناماههاای
نظامی تهای ی ه واره مورد انتقاد بوده است .برخی منتقدان ،هبوم نظامی ایران به خاک عراق
پس از نزادی خرمشهر را به عنوان ن ونه ای از خصایص تهای ی سیاست نظامی ایاران ارزیاابی
میکنند .این در حالی است که اقدام ایران گامی در یهت برقراری صلح عادالناه باوده اسات.
ننچنان که رهبر ی هوری اسالمی ،امام خ ینی ره) در ایان بااره اظهاار داشاتند« :ماا ه یشاه
صلح طلب هستیم ،لکن نه صلحی که یانی را سر ینایت خودش باقی بگذاریم .ه چو صلحی
صلح نیست .ما صلحی میخواهیم که با قدرت و قوت ،دفاع از کشور خودمان ،دفاع از اساالم
بکنیم» خ ینی ،آ .)411 :9115 ،92 .ایشان در تبیین سیاست ایران در قباال هباوم نیروهاای
خاریی تصریح کردند« :ما به تبع اسالم با ینگ ه یشه مخالفیم و میاص داریام کاه باین ه اه
کشورها نرامش و صلح باشد .لکن اگر ینگ را بر ما تح یص کنند ...با ت ام قوا مقابله میکنایم»
خ ینی ،آ.)992 :9115 ،91 .
دولت ی هوری اسالمی قطعنامه  511شاورای امنیات را در شارایطی پاذیرفت کاه هناوز
اوضاع یبهههای ینگ را مطلوب خویش ن یدید .در سالهای پایانی یناگ باه رغام تاالش
دولت برای تأمین حداقصهای معیشتی و رفاهی مردم ،یهتگیری دو شااخص مهام اقتصاادی
کالن یعنی اشتیال و ثبات قی تها میایر با خواست دولت و یامعه باود .در ساال  9129نارخ
بیکاری تا رقم  95/1درصد و نرخ تورم تا رقم  61درصد صاعود کارد .ایان شارایط صادمات
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سنگینی بر رفاه ع ومی کشور وارد کرد .در این برهه توان بودیهای دولت هم شدیداً تضاعیف
شد ،به نحوی که در سال  9129کسری بودیه دولات باه رق ای حادود  6965میلیاارد ریاال
اف ایش یافت .در نمد سرانه ایران در سال نغاز ینگ رق ی حدود  4511ه ار ریال بود که پس
از چند سال افت و خی به رقم  6411ه ار ریال در سال پایانی ینگ کاهش یافت .در ماههای
پایانی ینگ وخامت اوضاع اقتصادی باعث شده بود ت ایص مردمی برای حضور در یبهاههاای
ینگ نی کاهش یابد .مب وع این عوامص باعث شدند دولت ی هوری اساالمی باه حاداقصهاا
بسنده کرده و قطعنامه  511را بپذیرد نک .قنبرلو ،بهار .)9116
بررسی ن ونه خط مشی ی هوری اسالمی ایران نشان میدهد صلحطلبی در ماردمسااالری
اسالمی از دو ریشه اساسی ،یعنی رویکرد صلحطلباناه نماوزههاای اساالمی و مناافع یامعاه و
دولت نشأت میگیرد .در این الگو ،اگرچه سیاست خاریی بر اصص صلح عادالنه استوار است،
اما م کن است دولت به خاطر تأمین مطالبات ع ومی از ایدهنلها صار

نظار کارده و صالح

مصلحت نمی را پذیرا شود .در والیت مطلقه فقیه ،حکومت بر دو اسا

تص یمگیری میکناد:

تعالیم دین و مصالح و منافع کشور .تلفیق این دو متییر باعث شده صلح در سیاسات خااریی
ی هوری اسالمی ایران اصالت یافته و ینگ به اشکال و مقاصد تدافعی نن محدود شود.

نتیجهگیری
در این مقاله ،ض ن بررسی عوامص صلحطلبی در نظامهای سیاسی مردمسااالر ،نقاش نهادهاای
مردمساالر در صلحطلبی نظامهای مردمساالر دینی مورد بررسی قرار گرفت .استدالل شاد کاه
در حکومتهای مردمساالر ،عواملی چون حاک یت مردم در امور کشور از ی له مساأله یناگ
و صلح ،غلبه فرهنگ انسانمحوری ،شفافیت ،حق مالکیت و فعالیاتهاای اقتصاادی و ت ایاص
نخبگان حکومتی به حفظ موقعیت خود -که مساتل م مراقبات از مناافع ماردم اسات ،-باعاث
میشوند سیاست خاریی کشور به صلحطلبی میص کناد .ایان صالحطلبای در تعاماص باا ساایر
حکومتهای مردمساالر به اوآ میرسد ،به نحوی که ینگ بین مردمساالریها منتفی میگردد.
این تئوری اگرچه ع دتاً در مورد مردمساالری های لیبارال مصاداق پیادا کارده ،اماا در ماورد
سیاست خاریی مردمساالریهای غیر لیبرال نی تا حدی گویاست .تبرباه نشاان داده باه هار

 211ـــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  64تابستان 93

می ان که دولتی خود را با شاخصهای مردمساالری ه اهنگتر کناد ،احت اال یناگطلبای نن
خصوصاً در قبال دیگر مردمساالریها کاهش مییابد.
در مورد مردمساالریهای دینی ،ابتدا این نکتاه ماورد بحاث قارار گرفات کاه عاالوه بار
برداشتهای مختلف از تعالیم ادیان مختلف ،در مورد تلفیق دین باا ماردمسااالری یاا یایگااه
مردم در حکومت دینی نی برداشت ها و تعابیر مختلفی عرضه شده است .یهات محدودشادن
موضوع بحث ،این مقاله بر مردمساالری اسالمی تبربهشده در دولت ی هوری اساالمی ایاران
ت رک یافت .مباحث پژوهش به این س ت سوق یافت که در مردمساالری اسالمی ،صلحطلبای
از دو ریشه اساسی نشأت میگیرد :برداشت صلحطلبانه رهبران و تص یمگیران نظام سیاسای از
تعالیم دینی و اصص مراقبت از منافع مردم و یامعه .در الگوی ی هوری اسالمی اصص بر صالح
و مداراست و ینگ پدیدهای استثنایی تلقی میشود .با این حال ،ایدهنل نظام سیاسای اساالمی
صلح عادالنه یا صلح ع ت مندانه است ،باه نحاوی کاه کشاور از قیاد و بناد سالطه خااریی
مصونیت یابد .در تبربه ینگ ایران و عراق ،دولت ایران مدتها از پذیرش تقاضای نتشباس
به این دلیص که تض ینکننده مصونیت ایران از سلطه و تباوز خاریی نبود ،خودداری کرد ،اماا
در نهایت قطعنامه  511را به این دلیص پذیرفت که مصلحت کشور و منافع ملت چنین تص ی ی
را ایباب میکرد .غلبه اصص حاک یت مردم بر امور و سرنوشت خاود در مقاباص اصاص عادالت
بین ال لص باعث شد دولت ایران به صلح به اقتضای منافع ع ومی کشاور و نظاام ت ایاص یاباد.
بنابراین ،نهادهای مردمساالر در مردمساالریهای دینی نی میتوانند سیاست خاریی دولات را
تحت تأثیر قرار داده و صلح را حتی در شرایط ک تر ایدهنل نی محقق سازند.
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