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چکیده
مبارزه با نظام سلطه و استکبار از اهداف و آرمان های بلند انقلاب اس لامی ب دده و هس

و و ش اید بت دان

مهمترین دشمن این انقلاب را همین نظام سلطه دانس و آشنایی با ماهی نظام سلطه و استکباری و ویژگیها و
نحده عملک رد آن خصدص ا از دی دگاه رهب ر مظظ ا انقل اب پ ه پ ررا دار مب ارزه ب ا نظ ام س لطه اس

از

ضروریات بارز انقلاب اسلامی اس و فلذا در مقاله حاضر ،دیدگاه مقام مظظا رهبری درمدرد نظ ام س لطه ب ا
استناد به بیانات و مکتدبات ایشان ،مدرد بررسی قرار گرفته اس و از منظ ر مق ام مظظ ا رهب ری ،نظ ام س لطه
ویژگیهایی همچدن سیاس

پلان؛ بردگی مل

تبلیغات و بزرگنمایی ،تهدید و ارعاب مل

ها ،تحمیل رویکردها به س ایر مل ل ،پیش رف

س لطه گ ران،

ها ،دفاع از اسرائیل ،متکی به بنگاه های بزرگ اقصادی جه ان،

ریاپاری و نفاق دارد و ابزار نظام سلطه جهانی از دیدگاه رهبری شامل ابزارهای فرهنگ ی و تبلیغ ی ،حق دق
بشر ،ع لا و ف ن آوری ،سازمان بین المللی ،ابزارهای اقتصادی ،مداخله نظامی و ابزارهای امنیت ی م ی باش دو
مدضع جمهدری اسلامی در برابر نظام سلطه در دیدگاه رهبری ،گفتمان نظام اسلامی ،فریاد و افشاگری علی ه
ظلا و سلطه ،عدم پذیرش نظام سلطه گر س لطه پ ذیر و ن ابددی س لطه ،تدلی د عل ا و تقدی
شظارهای ضد آمریک ایی و مب ارزه ی دائم ی اس

ایم ان ،حف

و از دی دگاه ایش ان ،مب ارزهی ب ا اس تکبار و نظ ام س لطه

تظطیلپذیر نبدده و حتی جزو پارهای اساسی و جزو مبانی انقلاب اس و
واژهگان کلیدی :مقام مظظا رهبری ،نظام سلطه ،استکبار ،ظلا ،آمریکا ،مبارزهو
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مقدمه
اس ت ک بار مظنای وسیظی داردو در قرآن ها شاخه ها و مشتقات استکبار به پار رفته
و م ک رّر ،خ ددِ پ لم ه اس ت ک بار ها در قرآن به پار رفته اس و به نظر می رسد په

اس

اس ت ک بار غیر از تکبّر اس و شاید این جدر بشدد گف
صف

په تکبّر بیشتر اشاره میپند به یک

قلبی و روحی  ،یظنی انسان خدد را برتر از دیگران بداند یا بگیردو استکبار بیشتر به

جنبه عملی این تکبّر تدجه داردو یظنی پسی په پبر می ورزد و خدد را بالاتر از دی گ ران
م ی دان د ،حالا در رفتار خدد با دیگران ها  ،جدری پار را سازماندهی می پند پ ه ای ن
ت ک بّر در عمل مشخص و واضح می شدد ،دیگران را حقیر می پند ،به دیگران اهان
پند ،در پار دیگران دخال

می

می پند ،برای دیگران به عندان تصمیا گیرنده ظاهر می ش دد،

ای ن م یش دد اس ت ک بار(بیانات رهبری در دی دار ب ا دان شآم دزان و دانشجدیان در آستانه
سیزدها آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)9321 /8/1 ،و مفهدم استکبار در قرآن
همین اس

په عنصری یا ش خ ص ی یا جمظی یا جناحی ،خدد را بالاتر از حق به حساب

آورد و زیر بار حق نرود و خدد و قدرتش را ملاک حق قرار بدهد(دیدار با دانش آمدزان و
دانشجدیان در آستانه  93آبان)9387/8/91 ،و
جمهدری اسلامی ایران نمدنهای از دول

اسلامی به شمار میرود ،و براساس احترام

متقابل با تمام پشدرهای جهان رابطه داردو به همین دلیل ،به دنبال سلطه یافتن بر دیگر سایر
دول ها نیس

و سلطهگری و زورگدیی را از هیچ قدرتی نمیپذیردو(علی دادستان بیرپی،

 )77 91 :9389امام خمینی(ره) این اصل را در روابط خارجی دول
ف رمدده اس  :تمام پشدرها اگر احترام ما را حف

اسلامی رنین تبیین

پنند ،ما ها احترام متقابل را حف

خداهیا پرد و اگر دول ها و پشدرها بخداهند به ما تحمیلی بکنند ،از آنها قبدل نخداهیا
پردو نه ظلا به دیگران میپنیا و نه زیر بار ظلا دیگران میرویا(امام خمینی،9328 ،ج:4
)338و
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حضرت امام(ره) در تحریرالدسیله در مدرد نفی سلطه سیاسی پافران ندشتهاند اس  :لد
پان

الروابط السیاسه بین الدول الاسلامیه و الاجناب مدجبه لاستیلائها علی بلادها او

نفدسها او امدالها او مدجبه لاسرها السیاسی یحرم علی روسا الدول تلک الروابط و
المناسبات و بطل

عقردها و یحب علی المسلمین ارشادها و الزامها بترپها و لد بالمقاومه

المنقیهو(امام خمینی ،تحریرالدسیله ،ج )486 :9بنابراین ،اگر روابط سیاسی با دیگر دول ها
سبب سلطه آنها یا وابستگی سیاسی دول

اسلامی شدد ،برقراری رنین روابطی حرام اس

و حتی اگر مظاهدهای منظقد شده باشد ،باطل اس و البته بطلان به خاطر خیانتی اس

په

برخی سران دول ها میپنند وگرنه اگر عقدی به صدرت صحیح منظقد شده باشد،
نمیتدان حکا به بطلان آن دادو
حضرت امام خمینی(ره) درباره روابط اقتصادی دول
برقراری رابطه تجاری دول

اسلامی آورده اس  :اگر در

اسلامی یا تجار ،با بظضی از دول ها یا تجار ،بازار مسلمین و

حیات اقتصادی آنها مدرد تهدید باشد ،ترک این روابط ،واجب اس
اس

و بر رهبران دینی اس

اسلامی نیز تبظی

و این تجارت ،حرام

په پالاهای آنها و تجارت با آنها را تحریا نمایند و بر ام

از علما واجب اس و (همان )482 ،ایشان در این حکا ،براساس قاعده

نفی سبیل ،روابط تجاری را په مایه سلطه بیگانگان بر حیات اقتصادی مسلمانان شدد ،حرام
میداندو از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) هر ندع رابطه سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
نظامی اگر مدجب سلطه اجانب بر مسلمانان و پشدرهای اسلامی شدد ،به دلیل اینپه
استظمار را نیز درپی خداهد داش  ،حرام اس
در دپترین آی الله خامنهای اساس سیاس

و باید از آن پرهیز پردو(همان)486 ،
خارجی این اس

په ایدهی مخالف

سلطهگری و سلطهپذیری را به عندان یک ستدن مسأله در فضای سیاس

با

بینالمللی در

سطح دول ها و مل ها استقرار دهیا و این فکر را در دنیا ترویج و منظکس نماییاو در
ساختار سیاسی نظام جمهدری اسلامی نقش و جایگاه رهبری از بالاترین درجهی اهمی
برخدردار بدده و طبق اصل صدوهفتا قاندن اساسی جمهدری اسلامی ایران :رهبریِ منتخب
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خبرگان ،ولای

امر و همهی مسئدلی های ناشی از آن را بر عهده خداهد داش و علاوه بر

ظرفی های حقدقی و ساختاری مربدط به جایگاه و نقش بیبدیل رهبری در نظام جمهدری
اسلامی ایران ،نگارندهی این سطدر بر این باور اس
دپترین نظاممند در حدزهی سیاس

په حضرت آی الله خامنهای از یک

خارجی برخدردارند په دارای یک هستهی مرپزی و

نقاط پاندنی شکلگرفتهی پیرامدن آن اس و با رجدع به بیانات و گفتارهای ایشان میتدان
به این نتیجه رسید په «ضدی

با نظام سلطه» را میتدان به عندان هستهی مرپزی دپترین

ایشان در نظر گرف و ضدی

با سلطه در دپترین ایشان ،ها ناظر بر بُظد اسلامی و دینی

اس

په خداوند متظال بهصراح

جظَل
ن یَ ْ
در آیهی  949سدرهی نساء فرمدده اس « :وَ لَ ْ

اللهُ لِلْکافِرینَ عَلی الْمُؤمِنینَ سَبیلا» و ها ناظر بر ابظاد ژئدپدلتیکی و مظطدف به لزوم ارتقای
جایگاه نظام جمهدری اسلامی ایران در نظام بینالمللی مبتنی بر سلطه و نظا شکلگرفته
پس از جنگهای جهانی و جنگ سرد اس و
اساسیترین سدال پژوهش حاضر عبارتس
نسب

از :اندیشه ها و دیدگاه مقام مظظا رهبری

به نظام سلطه ریس ؟

نظام سلطه
«نظام سلطه» در این دوران ،به سیستا و مجمدعهای از دول ها اطلاق میشدد په با شیده
سلطهجدیی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی بر دیگر پشدرها ،حقدق و منافع آنان را
نادیده گرفته و منافع خدد را ترجیح میدهندو هدف نظام سلطه این اس

په از طریق

ایدئدلدژی حاپا ،و ترجیح منافع ،بر مداخله در امدر دیگر پشدرها حقانی

داده شددو در

نظام سلطه ،مسائل جهانی با تدجه به منافع ملی قدرتهای بزرگ طبقهبندی میشددو
مشروع ساختن منافع آنان به هر غیمتی(علی بابایی )343 :9388 ،حلقه اول نظام سلطه،
دول

ایالات متحده آمریکاس و حلقه دوم نظام سلطه ،دول های عضد اتحادیه اروپا به

ویژه دول های انگلیس و فرانسه په قدرتهای صاحب حق وتد میباشند و تا حدودی
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آلمان ،قرار گرفتهاندو در حلقه بظدی ،دول های تدسظهیافته و غیرغربی همچدن روسیه،
ژاپن و رین قرار دارندو حلقه آخر نظام سلطه ،دول های وابسته و تح

نفدذ در میان

پشدرهای در حال رشد هستند په دوام و بقای خدد را در پشتیبانی و حمای

از نظام سلطه

میبینند و بهعندان مهرههای نظام سلطه ،عمل میپنندو این نظام شیطانی ،پاملا با صهیدنیزم
جهانی همپدشانی دارد(محمدی)9388 ،و
تعریف نظام سلطه از دیدگاه رهبر:
نظام سلطه ،یظنی نظامی په بر پایهی رابطهی سلطهگر و سلطهپذیر بنا شده؛ یظنی
پشدرهای دنیا یا مجمدعههای بشری دنیا ،تقسیا میشدند به سلطهگر و سلطهپذیر؛ آن
اتّفاقی په امروز در دنیا افتاده [این اس ]؛ یک عدّهای سلطهگرند ،یک عدّه سلطه
پذیرندو(حدیث ولای )71/14/9314 ،و
از لحاظ سیاسی ،سلطهگری یظنی سرندش
نظامی اس

یک مل

را در دس

گرفتنو نظام سلطه،

په مثل بختک سنگینی روی پیکر جامظهی بشری میافتدو(حدیث ولای ،

)18/16/9384و
نظام سلطه یظنی اینکه رند قدرتِ دس
اینها بخداهند بر دنیا حکدم

یافتهی به تدانایی مادّی و سلاح و پدل و امثال

پنند؛ مظهر نظام سلطه ها امروز آمریکا اس و(حدیث

ولای )78/99/9317 ،و
حکومت نظام سلطه از دیدگاه مقام معظم رهبری
م ق ام م ظ ظ ا ره ب ری ب ا ت دج ه ب ه ن ق ش و ق درت پ ش دره ای ب زرگ در ن ظ ام
ب ی ن الملل مظتقدند ،ساختار نظام بین الملل تح
و آنچه ماهی

تاثیر بازی قدرتهای استکباری بدده اس

نظام بین المللی را شکل می دهد عبارت از نظام سلطه جهانی اس :
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امروز در دنیا نظام سلطه حاپا اس

و این یک نظام جهانی اس

و تسلط نظام سلطه بر

دنیا و زن دگ ی بشر ،دو طرف داردو یک طرف  ،سلطه گرها په همان ابرقدرتهایند ،و
طرف دی گ ر ،دولت ه ای سلطه پذیر هستند په دخا لتهای وقیحانه و گستاخانه ابرقدرتها را
قبدل می پنند ،اینها ها خددشان شریک جرمند(بیانات مظظا له در تاریخ )68 / 4 / 71 ،و
ای ش ان م ی ف رم ای ن د(( :م ا در ن ظام سلطه طرفین را مقصر می دانیا  ،ها سلطه گر و
ها سلطه پذیر را ،استکبار به مظنای همین نظام سلطه ای اس و)) (بیانات در تاریخ / 8 / 91
 )68همچنین:
در فرهنگ ما ،استکبار به آن مجمدعه قدرتی گفته می شدد په با تکیه بر تداناییهای
س یاسی و نظامی و علمی و اقتصادی خدد و با الهام از نگرش تبظیض آمیز به ندع بشر،
مجمدعه های بزرگ انسانی  ،یظنی ملتها و دولتها و پشدرها ،را با سیطره ای قلدرانه و
تحقیرآمیز به سدد خدد زیر فشار و استثمار می گذارد ،در پار آنها دخال
آن ه ا دس

و به ثروت

ان دازی م ی پ ن د ،ب ه دولت ها زور می گدید و به ملتها ستا می ورزد و به
روا می دارد(بیانات در مراسا گشایش اجلاس سران

فرهنگها و سنتهای آنان اهان
پشدرهای اسلامی )9361/1/98 ،و

از دی دگ اه ای ش ان اس ت ک بار جهانی ((یظنی آن قدرت مسلطی په به انسانها عقیده
ندارند حقدق انسانها را قبدل ندارد مظتقد به منطق زور اس

 ،مظتقد به تجاوز اس

))و(

بیانات نمازجمظه در مصلای گناباد)64/6/8 ،
اس تکبار جهانی یک دول

فقط نیس  ،استکبار جهانی یک مجمدعه قدرت اس

و

این مجمدعه ه ای ق درت ووو ص ددرص د م ت ش ک ل و م ت ح د نیستند ووو در درون خدد
این مجمدعه اختلافات ،درگ ی ری ه ا ،دوگ ان گی های فراوانی هس و منتهی یک نقاط
مشترک اساسی بین اجزاء این م ج م دع ه وج دد داردو پ ه ب ه ه ر ص درت وق ت ی ی ک
م لت ی و ی ک پ ش دری ووو در م ق اب ل م ن اف ع ای ن م ج م دع ه ق ی ام م ی پ ن دووو ه م ه
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ای ن م ج م دع ه م ت ح د در مقابل او صف آرایی پنند(دیدار با دانشجدیان سراسر پشدر
در مشهد)9321/1/71 ،و
م ق ام م ظ ظ ا ره ب ری ت ف ک ر ح اپ ا بر استکبار جهانی را تفکر قدرت می دانند په
در پی اع م ال س لط ه ب ر م لت ه ا و ان س ان ه اس

و پ م ت ری ن ح ق ی ب رای آن ه ا قائل

نمی باشند:
در دن ی ا اس ت ک ب ار ج ه ان ی و تفکری په بر استکبار جهانی و بر گروههایی په تابع
آن ه ای ند حاپا اس
ح ی ات ق اب ل ن ی س

((ت فکر قدرت )) اس

 ،اصلا برای ملتی په قدرت نداشته باشد حق

! ب رای م لت ه ای ج ه ان س دم ووو ه ی چ ح ق ح ی ات ی ق ای ل

ن ی ستندووو بدون ووو پمترین اعتنایی به نظر آنهاووو برایشان تصمیا می گیرندووو (دیدار با
مسئدلان و روحانیدن قزوین)9364/4/99 ،و
از ای ن دی دگ اه  ،اس ت ک ب ار ج ه ان ی ح ی ات خ دد را در اع مال سلطه بر ملتها می
داند؛ لذا در پی تصرف قدرت سیاسی آنها اس

 ،به گدنه ای په انسانها مطیع قدرت

استکباری باشند( :دیدار با مردم طبس)62/6/3 ،
ام روز ه م ه می دانند په فکر استکبار ریس ؟ فکر اینها ،سلطه بر همه عالا اس ووو
فکر اس تکباری ،دنبالش نقشه هاس  ،این نقشه های ضد مردمی و ضد اسلامی ،سروپارش
با انسانهاس و( دی دار ب ا دان ش ج دی ان و دان ش آم دزان)9321 / 8 / 91 ،
ای ن پ ه دولت ی در آن س ر دن ی ا ب ه خدد حق می دهد علیرغا منافع ملتهای منطقه،
منافع خ ددش را ت ام ین پند ،این همان روح استکبار اس

و ریز دیگری نیس و این په

دولتی به خ دد ح ق م ی ده د پ ه اگ ر دولت ی م خالف او بدد ،صریحا و علنا و بدون هیچ
خجالتی بگدید ،من او را برمی اندازم ،این روح استکبار اس .
ب راس اس دیدگاه مقام عظمای ولای  ،آنچه در نظام سلطه حیاتی و برای نظام استکباری
اهمی

دارد ،پذیرش این نظام از دو طرف سلطه گر و سلطه پذیر اس :
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س ر خ دد ف رهنگ سلطه را داردو امروز دنیا به دو قطب و دو

ن ظ ام س لط ه در پ ش

گروه تقسیا می شدد :یک گروه مسلطها ،یک گروه تح

سلطه هاو هر دو گروه ها نظام

سلطه را پ ذیرفته اندو ها قدرتهای بزرگ مظتقدند و باور دارند په این سلطه و این نظام
تسلط ب ای د ب رق رار ب اش د و ه ا آن پ س ان ی پ ه زی ر س لط ه ه س ت ن د ،پ ذی رف ت ن د و
قبدل پردند و تسلیا شدند په این نظام سلطه وجدد داشته باشدو این بزرگ ترین عیب و
اشکال در وضع پندنی جهان اس

!( ب ی ان ات مقام مظظا رهبری در مراسا افتتاحیه

پنجمین پنفرانس اندیشه اسلامی )61 / 99 / 1 ،
نظام سلطه جهانی  ،بر طبیظی جلده دادن این نظام از جانب

و در ب ررس ی م اه ی

قدرتهای بزرگ و حق به جانب بددن آنها در اعمال سلطه اشاره دارند:
گ دی ی خ دای دن ی ا ،م ظ اذالله  ،ج ب اران و زورگ دی ان و ر پ اولگ ران و اب رقدرتها و
ج ن ای تکاران اند و استضظاف و استظباد و استثمار خلایق و علد و استکبار نسب
خدا حق مسلا آنهاس

و همگان باید پیشانی اطاع

به بندگان

بر آستان تفرعن آنها ساییده و در

برابر زورگدیی و غارتگری و میل و اراده بی مهار آنان تسلیا باشند و اعتراض نکنند ،ررا
په وع اظ الس لاط ی ن و ن دادگ ان بلظا باعدرا ،فریاد بر خداهند آورد په دخال
سیاس

پردید و اسلام را ره به سیاس

در

!( بیانات در تاریخ )68 / 4 / 94

ای ش ان ب ا ت دج ه ب ه س یری ناپذیری سلطه طلبی و قدرت خداهی قدرتهای بزرگ
ب ی ان م ی دارن د پ ه ((ق درت ه ای م ادی  ،ح دی ب رای خ دد ق ائل ن ی س ت ن د ،زن دگ ی
م لت ه ا در زی ر پ ن ج ه ه ای ق درت ق درت ه ای م ادی مثل زندگی مظندی آنها ،در ها
پدبیده می شدد))و( حدیث ولای

ج )81 :1

ش ریر واقظی و درجه اول  ،ابرقدرتها هستند ،یظنی حکدمتها و سردمدارانی په بخشی از
دنیا در قبضه قدرت آنهاس
(بیانات در تاریخ )61 / 9 / 7و

و در امدر ملتها ها غیر از مل

خددشان دخال

می پنندو
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از دیدگاه مقام عظمای ولای  ،مساله ابر قدرتها ،سیطره بر عالا اس
ب رای پ س ب ان رژی ،ن ف

و قدرتهای بزرگ

و گ از ،ب ازار و ف روش م ح ص دلات خ دد در پ ی اعمال

سیطره و نفدذ خدد بر جهان هستند(بیانات در تاریخ  :)81/99/8در س ر ت ا س ر دن ی ا ،ر ن د
ق درت ب زرگ ه س ت ن د پ ه م ث ل ق لدره ای ی ک م ح له و گ ردن پ لف ت ه ای ی ک
آب ادی ع م ل م ی پ ن ن د و ب ق ی ه مجبدرند به آنها باج بدهند و از آنها اطاع

پنند و آنها

را ملاحظه نمایند (بیانات در تاریخ )62 / 1 / 9و
و درب اره وض ظ ی

پ ن دن ی ن ظام بین المللی و اعمال سلطه قدرتهای بزرگ بر منابع

ثروت و اقتصاد جهان می فرمایند:
قدرتهای بزرگ مایلند په ملتها بدون اجازه آنها نفس نکشند و ثروت و مظادن و منابظشان
ب ه ج ای اینکه به درد خدد ملتها بخدرد ،به پار آنها بیایدووو و ابرقدرتها می گدیند آن
م ق دار په ما می گدییا  ،نف

بفروشید و به پسی په ما می گدییا و به قیمتی په ما تظیین

می پنیا  ،عرضه پنیدو( بیانات در تاریخ )68 / 4 / 71
ایشان با تدجه به رقاب

شدید قدرتهای سلطه گر می فرمایند:

...ای ن ج ن گ ل وحشی و غدغای سلطه گری په قدرتها با همدیگر بدند و از خددشان می
ت رس ن د و ح س اب م ی برند و آتش بس پنهانی را بین خدد برقرار پرده اند تا دنیا را
راح

تر تقسیا پنند و منابع پشدرها را به غارت ببرندووو (بیانات در تاریخ )68 / 4 / 71و

ه م چ ن ی ن در زم ی نه رابطه قدرتهای استکباری با ملتها و ندع برخدرد آنها با ملتها می
فرمایند:
هرمل

و دع دت و ن ظ ام ی پ ه ف ره ن گ س لط ه ج ه ان ی را قبدل پند ،استکبار با او

می تداند بسازد و با او بحثی نداردو هر فرهنگ و مل
حاپمی

و نظامی پ ه ف ره ن گ سلطه  ،یظنی

خداوندان زر و زور و امپراتدریهای قدرت جهانی را رد پند او در نظر و رشا

آنها مبغدض اس

(بیانات در تاریخ )68 / 99 / 97و
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ویژگی های نظام سلطه از دیدگاه رهبر:
سیاست کلان؛ بردگی ملت ها
سیاس

پلان نظام سلطه ،عبارت اس

از بردگى ملتها و تسلط بر سرندش

ملتها بدون

اینکه پمترین اعتنایى به مصالح ملتها و خداستهى آحاد ملتها داشته باشند؛ این سیاس

پلان

استکبار اس ؛(حدیث ولای )9313/11/19 ،و
تحمیل رویکردها به سایر ملل
یظنی دولتها ،نمایندگان مجالس ،تصمیاگیران ،تصمیاسازان ،به قدل خددشان اتاقهای
فکر ،به همهی اینها میخداهند آن پلیشههای خددشان را تحمیل پنند و آن را وارد ذهن
آنها و فضای ذهنی آنها بکنندو مایلند همه ،جهان را از منظر آنها ببینند؛ مفاهیمی را په آنها
بر روی آن تکیه میکنند ،با همان رویکرد آنها ،با همان نگاه آنها تشخیص بدهند و بشناسندو
این رویکرد ،رویکرد سلطهطلبانه اس ؛(حدیث ولای )9314/16/97 ،و
پیشرفت سلطه گران
امروز ابزارهای سلطه ،قابل مقایسه با صد سال پیش و هزار سال پیش و پنج هزار سال
پیش نیس ؛ لذا سلطهگران امکان تسلّط بیشتری بر مظلدمان و بر مستضظفان دارند و از این
امکان دارند بهطدر پامل استفاده میکنند؛ منابع را میبرند ،فرهنگها را نابدد میکنند ،انسانها را
تذلیل میکنند ،در بین ملّتهای مظلدم و محروم گرسنگی را گسترش میدهند؛ و فجایع فراوان
دیگرو( حدیث ولای )9313/99/72 ،و
تبلیغات و بزرگنمایی
تظاهر ابرقدرتها به اقتدار ،بیش از اقتدار واقظی آنهاس و(حدیث ولای )9384/17/16 ،
تهدید و ارعاب ملت ها
ابرقدرت ،شأن خدد را در تهدید پردن میداندو قدرت سلطهگر و زورگد پارش با
تهدید پیش میرود و ملتهای دنیا و خیلی از دولتها متأسفانه در مقابل تهدیدهای اینها پدتاه
میآیند و اینها را بیشتر بر امدر خددشان مسلط میپنندو(حدیث ولای )9384/19/19 ،و
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دفاع از اسرائیل

امروز قدرتهاى سلطهگر غربى – یظنى رند دول

در رأس آنها آمریکا اس  ،پش

بزرگ و ثروتمند و مقتدر غربى په

سرش ها انگلیس خبیث – محکا ایستادهاند براى اینکه

از این رژیا غاصب و ظالا و سنگدل دفاع پنند؛ این خیلى مسئلهى مهمى اس و صریح
دارند حمای

میکنندو( حدیث ولای )9313/11/19 ،

متکی به بنگاه های بزرگ اقصادی جهان
نقطهی مقابل آن ،یک گفتمان ظالمانه ،زورگدیانه ،متکبّرانه و خددخداهانه اس

از

سدی قدرتهای انحصارطلب عالا ،قدرتهای سلطهگر عالا په متّکی به بنگاههای اقتصادی
بزرگ جهانند؛ همیشهی دنیا بددهاند ،امروز ها هستند؛( حدیث ولای )9314/17/31 ،و
ریاکار و منافق
در گذشته با صراح

و وقاح

آشکار زبانی ،حقیق

خددشان را نشان میدادند؛ امروز

در پدششهای گدناگدن الفاظ زیبا ،مثل حقدق بشر ،مثل عدم خشدن

و امثال اینها ،منافقانه

و ریاپارانه پار خددشان را پیش میبرند؛(حدیث ولای )9314/17/31 ،و
ابزار نظام سلطه جهانی از دیدگاه رهبری
ق درت ه ای ب زرگ و نظام سلطه جهانی برای اعمال قدرت و دستیابی به اهداف خدد از
اب زاره ا ،ف ندن و شگردهای متظددی استفاده می نماید په هر یک می تداند به حف وضع
م دج دد و افزایشی وابستگی و نابرابری میان قدرتهای سلطه گر و سلطه پذیر پمک نمایدو
در شرایط فظلی آمریکا در راس نظام سلطه قرار دارد و عمده ترین هدف این پشدر ،ادامه
سلطه بر سرتاسر دنیا و غارت و رپاول همه جانبه جهان  -به خصدص جهان سدم  -اس و
ابزارهایی په سردمداران نظام سلطه آمریکا ،از آنها بهره می گیرد ،متظدد و متندع اس ،
په با نگاهی گذرا و اجمالی ،به مها ترین آنها اشاره و دیدگاه مقام مظظا رهبری در مدرد
ابزارهای سلطه بیان شده اس :
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ـ ابزارهای فرهنگی و تبلیغی:
یکی از راه های نفدذ نظام سلطه به پارگیری شیده های فرهنگی و تبلیغی اس و سلاح
تبلیغ و قلا ،برنده تر و پارسازتر از هر سلاحی اس و این شیده ممکن اس
نتیجه دلخداه را به همراه نیاورد ،ولی تجربیات تاریخی نشان داده اس
صد و یا نزدیک به آن اس و شکس

در پدتاه مدت،

په تاثیر آن صد در

مسلمانان اندلس  -اسپانیای فظلی در مقابل تهاجا

فرهنگی غرب ،نمدنه ای از تاثیر شگرف این سلاح اس و ابزار فرهنگی به طدر مظمدل،
آخرین سلاحی اس

په به پار گرفته می شدد و زیرا دشمن همیشه می خداهد در پدتاه

ترین زمان به هدف های خدد برسدو بنابراین ابتدا راه های پدتاه سیاسی ،اقتصادی و نظامی
را بر می گزیند و هرگاه از مدفقی این راه ها مایدس شدد ،به ابزارهای فرهنگی متدسل می
شددو راه های نفدذ فرهنگی بسیار متظدد و متندع اس

و امروزه وسایل ارتباط جمظی و

پیشرف های تکندلدژیکی ،بر پیچیدگی و پارآیی این شیده ها افزوده اس و فراها آوردن
امکانات تحصیل و تدریس برای دانشجدیان و استادان پشدرهای جهان سدم ،اجرای برنامه
های رادیدیی به زبان ملی و محلی ،ترجمه و انتشار پتاب های مدرد نظر ،ایجاد پتابخانه
های عمدمی ،تاسیس و اداره مطبدعات و نشریات ،پمک مالی به برنامه های فرهنگی،
آمدزش زبان انگلیسی ،برگزاری مهمانی ها ،انتشار مقالات و پدسترها و پخش فیلا های
ماهداره ای ،از جمله روش های فرهنگی اس

په برای نفدذ در افکار و عقاید و رفتار مردم

و مسئدلان اجرایی پشدرهای مختلف جهان ،از سدی نظام سلطه به اجرا در می آیدو مؤلف
پتاب سیاس

خارجی آمریکا و شاه در مدرد تاثیر این ابزارها میندیسد« :احتمالا مها ترین

این اقدامات برنامه هایی بددند په ایرانیان را قادر به تحصیل در آمریکا ساختند؛ زیرا به
پرورش یک قشر تکندپرات از طبقه متدسط امروزی پمک پردند په نفرات دیدانسالاری
دول را تامین می پرد و حسابی پشتیبان شاه بددو» (گازیدروسکی)9389 ،
استظمارگران با نشان دادن ترقی و پیشرف

خدد ،فرهنگ های جهان سدم را برای دستیابی

به تدسظه ،ناتدان مظرفی می پنند ،و یا با نفدذ و سرمایه گذاری در آمدزش و پرورش
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پشدرها ،افراد تربی

شده را در اختیار خدد می گیرند ،و یا با تبلیغ تفکر ملی گرایی

پیدندهای دینی جامظه را از بین می برند ،و میهن دوستی بدون پایبندی به مذهب را رواج
می دهند و مذهب را امری فردی و ذهنی مظرفی می پنندو در نتیجه ،فضای فرهنگی پشدر
مدرد نظر را به گدنه ای ترسیا می پنند په به آسانی می تدانند به اهداف سلطه جدیانه خدد
دس

یابند(الهی)9382 ،و
ام روز وق ت ی پ ه ب ر س ر مشکلات بشری

بحث می شدد ،استکبار ،ووو سراغ ریزهایی

می رون د پ ه ب لی ّه ه ا و درده ای درج ه دوم ب ش ر اس

 ،ب رای ای ن پ ه درده ای

درج ه اول ب ش ر را در س ای ه قرار بدهند و پسی متدجه آنها نشددوووو بحث می پنند برای
اینکه م س اله ات ا و ج ن گ ات م ی و م ح ی ط زی س

را در دن ی ا اص لاح پ ن ن د ،ام روز

م گ ر م سائل اولی بشر اینهاس ؟ امروز برای بشری  ،خطر اتا ،یک خطر فدری و فدتی و
ن ق دی ن ی س

 ،آن خ ط ری پ ه خ ط ر ات ا ه ا پ ش

س ر و ت اب ع آن اس  ،خطر

قدرت و زورگدیی استکباری اس (دی دار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی/98 ،
)21 / 99و
(( ام روزه م ها ترین شگرد دشمنی استکبار جهانی  ،در پیفی

تبلیغات اوس

ووو ما امروز

با ترفندهای تبلیغاتی مداجه هستیا)) (:بیانات در تاریخ )9361 / 1 / 2و
امدر دستگاههای تبلیغاتی مراپز استکباری دنیا و روشنفکران وابسته به آنها اینجدر در
س ط ح ع الا ت ب لی غ م ی پ ن ن دو پ ه ه ی چ ح رپ ت ی در م ق اب ل ن ظا ظالمانه پندنی
نیس

و با فکر انقلاب مبارزه می پنند؛ با آرمانگرایی مبارزه می پنندو می خداهند ملتها را

قانع پنند ،متقاعد پنند په به همین وضظی

پندنی ظالمانه دنیا بسازند و در مقابل آن هیچ

عکس الظملی نشان ندهندو( دیدار با اقشار مردم به مناسب

نیمه شظبان )89 / 2 / 31 ،و

س اله ای س ال ،ت بلیغات غربی و استکباری وانمدد می پرد په دین مایه تخدیر و ان زوا و
دن ی ا گ ری زی اف راد ج ام ظ ه اس

آن ه ا م ی گفتند ،دین ،تریاک و افیدن ملتهاس

و))

(بیانات در تاریخ  )68 / 3 / 98از سدی دیگر ((امداج رادیدیی و این بدقهای قدی برای آنها
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وسیله ای اس
درس

برای این په تدی دل ملتها را خالی پنندو برای خددشان قدرتهای پاذب

پنندو آبروهای مخدوش شده به خاطر ظلمها و قساوتهایشان را با تبلیغات جبران

پنند))و(ب ی ان ات م ق ام م ظ ظ ا ره ب ری در پمال آباد پرج)63 / 6 / 8 ،و
ـ حقوق بشر:
م ا ب ه ادع اه ای طرفداری از حقدق بشر ،په امروز از طرف دولتها و سازمانهای وابسته
ب ه اب رق درت ه ا در دنیا اعلام می شدد ،پدرک ترین اعتقادی نداریاو ما اینها را فریب و
خ دع ه و دروغ می دانیاو ما مظتقدیا تروریسا در دامان رژیا امریکا و بسیاری از
حکدمتهای غربی و قدرتهای زورگدیی جهانی پرورش می یابد و رشد می پند(بیانات در
تاریخ )9368 / 4 / 2و
و با تدجه به دفاع امریکا از حقدق بشر بیان می دارند:
دف اع امثال آمریکا از حقدق بشر ،برای ملتها و مظلدمان دنیا ،ها خنده آور اس
گریه آور اس

! از ط رف ی ،خ ن ده آور و م ض ح ک ه اس

و ها

 ،ر دن خ ددِ ن ق ض

پ ن ن دگ ان درج ه اول ح ق دق ب ش ر ،س ن گ حقدق بشر را به سینه می زنندووو از طرف
دیگر ،گریه آور ها اس  ،برای بشری  ،مصیبتی از این بالاتر نیس
انسانی ،این طدر در دس

په مفاهیا و ارزشهای

و پای این سیاستبازان خبیث بیفتد!( بیانات در تاریخ / 1 / 2

)9361
ـ عـلم و فـن آوری:
م ق ام م ظظا رهبری با تدجه به این نکته په ((علا وسیله قدرت و وسیله ثروت اس ))
(در جمع انجمن اسلامی مظلمان سراسر پشدر )67 / 6 / 6 ،می فرمایند:
 ...ع لا ب ا ارزش اس
علا با غای
پیشرف

و از جمله عداملی په ارزش علا را بیشتر می پند ،این اس

مشخصی و با هدفهای مشخصی په بر طبق نیازها تنظیا شده اس

و تدسظه سیر پندو(در دیدار با اساتید دانشگاه شهید بهشتی)87 / 7 / 77 ،و

په

به طرف
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 ...علا و عقل  ،ابزار دو جنبه ای اس
تداند در خ دم
اگر م دی ری

اس

س بظی

و حیدانی

علا به دس

په می تداند در خدم

ارزشها قرار بگیرد ،می

قرار بگیردو بستگی دارد په مدیری

علا با ره پسی

انسانهای دنیا طلب و قدرت طلب و زراندوز و سلطه

طلب بدد ،همین م ی شدد په شما امروز در دنیا مشاهده می پنیدو یظنی علا ابزاری برای
استظمار ،استثمار ،تحقیر ملتها و اشغالگری و ووو خداهد شدو
اس ت ف اده اب زاری از ع لا و ف ن آوری در ق رن ب ی س
وی ژگی خاصی ب رخ دردار گ ردی ده اس
اینترن

و ی ک ا از اه م ی

و

په ما در عصر ارتباطات اطلاعات رسانه ها و

شاهد آن هستیا:

 ...از لح اظ ابزار قدرت امروزووو با سابق فرق می پندو علا قطظا امروز از ابزار قدرت
س ی اسی اس و ف رض بفرمایید په به وسیله ماهداره ،به وسیله ابزارهای پامپیدتری ،ب ه
وس ی له ه م ی ن ش ب ک ه ه ای ع ظ ی ا اط لاع رس ان ی در دن ی ا م ثل همین اینترن

و دیگر

ریزها می تدانند خداسته های خددشان را په هرجایی از اعماق این ع الا ب زرگ پ ه
ب خ داه ن د ب رسانندو این از ابزار سلطه سیاسی اس و سابق اینجدر نبدد(دیدار با اعضای
هیات علمی و پارشناسان جهاد سازندگی)83 / 9 / 4 ،و
ـ سازمان بین المللی:
ن ظ ام س لط ه ب ه خ دد حق می دهد په سازمانهای بین المللی را زیر فشار خدد قرار
دهدو نمدنه حاضر آن فشار امریکا بر شداری امنی

و یدنسکد اس

و نظام سلطه منافع سلطه

گران را مطلق و مدجب نادیده انگاشتن منافع دیگران می شددو نمدنه آن حضدر تشنج زا و
خ ط ر آف ری ن ن اوه ای ام ری ک ا در خ لی ج ف ارس اس

پ ه ب ه اس ت دلال ح ف منافع

امریکا و بدون تدجه به منافع پشدرهای منطقه انجام گرفته اس (دیدار با اعضای مجلس
خبرگان رهبری)26 / 99 / 91 ،و
ـ ابزارهای اقتصادی:
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های رند ملیتی ،از مها ترین ابزارهای اقتصادی برای نفدذ نظام سلطه در جهان

شرپ

محسدب می شدندو این شرپ
هستندو مرپز اصلی شرپ

ها ،و شرپ

ها مجمدعه ای از پارتل ها ،تراس

ها

های رند ملیتی در یک پشدر قرار دارد و شظبات دیگر آن در

سایر پشدرها تاسیس می گرددو این شرپ

ها دارای منابع مالی و پدلی زیادی هستندو در

نتیجه ،نقش عمده آنها مربدط به سرمایه گذاری در سایر پشدرهاس و اما در واقع برای
تدلید محصدلات مختلف در پشدرهای جهان سدم ،سرمایه گذاری می پنند و سدد به
آمده را از آن پشدرها خارج می نمایندو به قدل مؤلف پتاب امپریالیسا (تئدری،

دس

تاریخ ،جهان سدم)« :وق

آن رسیده اس

په این افسانه را په شرپ

های خارجی،

سرمایه در اختیار پشدرهای جهان سدم می گذارند ،پنار بگذاریاو» (هریمگداف)9381 ،و
شرپ

های رند ملیتی در جهان سدم از تاسیس صنایع مادر جلدگیری می نمایند; زیرا این

صنایع نقش عمده ای در پیشرف
شرپ

اقتصادی هر پشدر دارندو اپثر پارخانه هایی را په

های رند ملیتی در جهان سدم می سازند ،مربدط به صنایع مدنتاژ اس

رابطه شرپ

په با قطع

رند ملیتی با پشدر دارنده پارخانه مدنتاژ ،تدلید تظطیل می شدد و شمار

زیادی بیکار بر روی دس

پشدر جهان سدمی باقی می ماندو این شرپ

ها برای هر ره

بیشتر وابسته نمددن پشدرهای جهان سدم به پشدرهای غربی ،از شیده های دیگری ها
استفاده می پنندو به عندان مثال ،به هر گدنه اختراع و اپتشافی دس
خدد ثب

یابند ،آن را به نام

می نمایند تا به آسانی در اختیار جهان سدم قرار نگیردو یا با در اختیار گرفتن

امتیاز یک پالا به صدرت انحصارات بین المللی ،پشدر جهان سدمی را از مزایای آن
محروم می سازندو امتیاز تنباپدر په در زمان ناصر الدین شاه به یک خارجی تبظه انگلیس
داده شد ،نمدنه ای برای این مدرد اس (هریمگداف)9381 ،و
«دامپینگ» شیده دیگری اس
شرپ

ها برای از بین بردن شرپ

ارزان قیم

په شرپ

های رند ملیتی از آن استفاده می پنندو این

های تدلیدی یک پشدر جهان سدمی ،ابتدا پالاهای

وارد بازار داخلی می نمایند و وقتی په به این طریق تدلید پننده داخلی نابدد
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شد ،قیم

پالاهای خدد را افزایش می دهندو تحریا های اقتصادی ،قطع اعتبارات بانکی و

یا تاخیر در پرداخ

آن ،دادن وام های سنگین با بهره بالا ،مبادله نابرابر ،بالا بردن قیم

پالای غربی و پایین بددن ارزش مداد خام اولیه جهان سدم ،تک محصدلی پردن پشدرها
و و و و دیگر ابزارهای نظام سلطه اس

په از طریق شرپ

های رند ملیتی ،برای به زاند در

آوردن پشدرهای ضظیف و پدرک به اجرا در می آیدو سلطه در زمینه اقتصادی ،شیده
دیگری ها دارد و آن به وجدد آوردن گرسنگی مصندعی اس و هر رند این نکته به نظر
بسیار عجیب و غیر واقظی می نماید ،اما شکی نیس

په« :گرسنگی در جهان سدم ،نتیجه

مستقیا مکانیزه شدن هر ره بیشتر پشاورزی در پشدرهای صنظتی اس »و نظام سلطه برای
حف و گسترش نفدذ و سلطه خدد از ابزارهای دیگر اقتصادی نیز ردن خرید سهام شرپ
های داخلی ،تحمیل الگدهای سرمایه گذاری و تدلید ،پرورش نخبگان اقتصادی از دانشجدیان
اعزامی آن پشدر به پشدرهای غربی ،متلاشی پردن اقتصاد ملی و سنتی به شکل های
مختلف (مانند به وجدد آوردن جاذبه های شهری و سدق دادن پدل و خدمات به سم
مصارف شهری و در نتیجه ایجاد مهاجرت روستاییان به شهرها) و تدسظه شغل های پاذب
از طریق تبلیغات و و و و استفاده می پند(داتا)9388 ،و
خ ی ال ن ک ن ی د پ ه ط داغی

عالا به مردم پمک نمی پنند؛ به مردم پمک می پنند،

اما پمک آنها ب رای خ اطر احترام به مردم نیس  ،برای خاطر پمک به مستضظفان نیس ،
برای خاطر غبن ی ا پ سب یک مدقظی

برای خددشان اس و لذا قرآن می فرماید :اَفَرَاَیْ َ

مَن اتَّخَذَ اِلهَهُ هَداهُ (جاثیه  )41 /آیا دیدی آن پسی را په هدای نفس خدد را خدای خدد
قرار می دهد؟)ب ی ان ات م ق ام م ظ ظ ا ره ب ری در ر ه ل و دوم ی ن اج لاس م ج م ع
ع م دم ی س ازم ان ملل متحد66 / 6 / 39 ،و(
م ق ام م ظ ظ ا ره بری با تدجه به نقش پارتلها و تراس

ها در نظام بین المللی سلطه می

ف رم ای ن د(( :م ح در س لطه در دنیا ،امروز دستگاههای بسیار خطرناک و بسیار بی رحمی
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ه ستند په یک مجمدعه پارتلها و تراس

ها ،بظضی شرپ

ها و پمپانی های اقتصادی را

در سرتاسر دنیا تشکیل می دهند)) ):بیانات در تاریخ (9321 / 8 / 74
پمپانی ها و تراس

ها و پارتل های بین المللی اصلا ریزی په به فکرش نیستند و برای

آن ان دک اح ت رام ی ق ائل ن یستند ،حقدق مل
محاسبات ووو آن شرپ

هاس  ،حقدق بشری

اس

ووو در

جز سدد برای خدد و برای پمپانی و جیبهای پر نشدنی خددشان،

محاسبه دیگری وجدد نداردو)بیانات در تاریخ (9383 / 4 / 96
ـ مداخله نظامی و ابزارهای امنیتی:
یکی از مؤثرترین ابزارهای سلطه ،تاسیس دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی اس و
استظمارگران برای حف دول

دس

نشانده ،دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به وجدد می

آورند تا هرگدنه مخالفتی را سرپدب پنندو در ایران زمان شاه« ،ساواک » نمدنه بارزی از
یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اس

په به پمک آمریکا به وجدد آمد تا بتداند رژیا بظد

از پددتای  78مرداد  9337را حف نمایدو مؤلف پتاب سیاس

خارجی آمریکا و شاه می
و و و واحد

گدید« :در  )9331( 9116شاه پس از مشدرت با مقام های آمریکا تصمیا گرف

اطلاعاتی را تجدید سازمان پند وگسترش دهدو سازمان جدید ساواک نام گرف  ،په در
پنار پلیس ،ژاندارمری و نیروهای مسلح ،یک جزء از رهارپن دستگاه سرپدب رژیا
منحط پهلدی بددو
دستگاه های اطلاعاتی با حمای
وهله اول باعث تحکیا رژیا دس

و هدای

استظمارگران ،اقداماتی انجام می دهند په در

نشانده می شدد و سپس سلطه گران را بر بخش مهمی

از اسرار پشدر مسلط می سازندو حسن این دستگاه ها برای دشمن ،آن اس
فریاد مخالفی را خفه پرده ،راه را برای سرق

سرمایه های مل

په هرگدنه

باز و همدار می نمایدو

«نفدذ در ارتش» از اقدامات دیگر نظام سلطه محسدب می شدد و به این ترتیب په با
تقدی

ارتش از طریق مجهز پردن آن به سلاح های نظامی پیچیده و خاصی په به پارگیری

و تظمیر آن محتاج مستشاران خارجی ودانش و تخصص خاص اس  ،و با تربی

رهبران
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نظامی از سدی دیگر ،ارتش و نیرهای مسلح پشدر مدرد نظر به عندان وسیله ای پارآمد در
اهداف و مقاصد استظماری و سلطه جدیانه آنان تبدیل می شدد و نظام سلطه با ایجاد

جه

مراپز بحرانی و تشدید آن ،درگیری های منطقه ای راگسترش داده ،از آب گل آلدد ماهی
می گیردو
استظمارگران ،زمانی په نارار شدند خاک مستظمرات خدد را ترک نمایند ،مرزهای
جغرافیایی پشدرهای مستظمره را بر اساس واقظی های قدمی ،نژادی ،فرهنگی ،مذهبی و ووو
تقسیا نکردند ،تا برای بازگش

مجدد خدد جای پایی داشته باشند و بدین وسیله تدانستند

درگیری های منطقهای را تشدید نمدده ،تدسظه دهند و از آن به نفع خدد سددجدیی پنندو
پددتا و ترور ،دشمن را در پدتاه مدت به اهداف خدد می رساندو تغییر دول
حکدم
اهمی

و

و از میان برداشتن مسئدلان نیز ،یک شیده مظمدل برای نظام سلطه جهانی اس و
پددتا و ترور ،په از شیده های غیر مستقیا دخال

محسدب می شدد ،به آن اس

دشمن درخاک پشدر دیگر

په سلطه گران را از محاپمه مستقیا به وسیله افکار عمدمی

در داخل و خارج ،در امان نگه می دارد؛ زیرا پددتاگران و ترور پنندگان خارجی بدون
این په به صدرت مستقیا قدانین بین المللی و یا قدانین مدرد احترام پشدرها را نقض
نمایند ،به اهداف خدد می رسندو البته شکی نیس

په اقدام به ترور و پددتا ندعی دخال

در امدر داخلی پشدرها به شمار می رود ،اما اثبات این په پددتا تدسط آمریکا انجام شده
اس  ،مشکل خداهد بدد(گازیدروسکی)9389 ،و
ا مروز می بینید قدرت استکبار با رهره نظامی گرانه با زبان زور با دنیا حرف می زند
ح ت ی لظ اب ض خ یا تبلیغات فریبنده رسانه های غربی ها دیگر نمیتدانند این رهره زش
زورمداری و قدرت طلبی را بپدشانندو(بیانات در تاریخ )9383 / 4 / 96
دکترین سیاست خارجی مقام معظم رهبری
در دپترین سیاس

خارجی آی الله خامنهای ،امروز در دنیا نظام سلطه حاپا اس

(بیانات رهبر انقلاب در استان اصفهان؛  )71/4/9368و این نظام مسئدل بدبختی مل ها و
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انسانها در سراسر عالا اس (بیانات رهبر انقلاب در پنفرانس اندیشهی اسلامی؛
)97/99/9368و نظام سلطه یظنی اینپه پسی در دنیا به اتکای سرنیزه و زور ،قلدری پند و
شرم نکند و دیگران ها قلدری او را تحمل پنند(بیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار
مختلف مردم سراسر پشدر؛ )6/91/9368و این نظام په مانند اُختاپدسی خطرناک و مثل
سرطان دنیا را گرفته اس (،بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمظی از دانشآمدزان و
دانشجدیان؛  )91/8/9324از دورانی په مسألهی استظمار در دنیا شروع شد ،یظنی از قرن
ندزدها سر پار آمد(بیانات رهبر انقلاب در دیدار مداحان اهلبی

علیهاالسلام؛

)4/4/9382و این نظام از دو رپن سلطهگر په همان ابرقدرتها بدده و سلطهپذیر په
دخال های وقیحانه و گستاخانهی ابرقدرتها را قبدل میپنند ،تشکیل شده اس (بیانات
رهبر انقلاب در اصفهان؛ )71/4/9368و
در نظام باورها و اندیشهی حضرت آی الله خامنهای ،طرفین نظام سلطه مقصر بدده و
جمهدری اسلامی ایران هر دو طرف را رد پرده و به مبارزه با این نظا میپردازد(بیانات
رهبر انقلاب در دیدار دانشجدیان و دانشآمدزان؛ )91/8/9368و طبق این دیدگاه هر جا
اسلام باشد ،رد ارپان نظام سلطهی جهانی ها در آنجا هس و هر جا ساختاری اسلامی
شکل بگیرد ،ضدی

با ظلا و تجاوز و استظمار و استثمار و تحقیر مردم و ضدی

با بقیهی

ملامح و نشانههای نظام سلطهی امروز دنیا نیز در آنجا هس و به همین خاطر اس

په

جمهدری اسلامی با نظام پندنی سلطه و اقتدار در دنیا مخالف اس (بیانات رهبر انقلاب در
مازندران؛ )77/7/9361و بر این اساس باید گف
بزرگ عالا شدد ،از دس

په اگر ملتی تسلیا سلطهی قدرتهای

رفته اس و هر ملتی اگر حاضر شد از شرف ملی و اقتدار ملی و

ارادهی ملی رشا بپدشد ،در وادی ضظف بیپایان و ورطهای میلغزد په آخر آن مظلدم
نیس و هر دولتی په حاضر شد در مقابل خداس

دستگاه یکپاررهی سلطهی جهانی تسلیا

شدد ،بیش از گذشته محکدم به ضظف قرار گرفتن تح

سلطه و هضا شدن میشدد

(بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ )71/4/9361و
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در نظر حضرت آی الله خامنهای تسلط نظام سلطه نسب

به هر مل

و هر پشدری و در

هر جایی مردود اس ( ،بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئدلان وزارت امدر خارجه و سفرا
و پارداران جمهدری اسلامی ایران؛  )9/1/9361زیرا در این صدرت منافع آن مل
گرفته شده (بیانات رهبر انقلاب در اراک؛  )74/8/9321و هدی

نادیده

و عزتش نابدد خداهد

شد(بیانات رهبر انقلاب در عسلدیه؛ )8/9/9311و
در سطح منطقهای و پشدرهای همسایهی ایران مبارزه و مقاوم
سلطهی بیگانگان اهمی

در برابر نفدذ و

بیشتری مییابد ،زیرا در این حدزه ترتیبات مذپدر دارای تأثیر و

تأثر از یکدیگر بدده و وضظی

پشدرهای همسایه به طدر طبیظی از یک پیدستگی و گره

خدردگی برخدردار اس و
در برخدرد با نظام سلطه ،دو ندع رفتار از ها متمایز میشدند؛ یکی برخدرد تسلیا و
دیگری برخدرد مقاوم

اس و تسلیا در مقابل زروگدیان جهان ،زورگد را به زورگدیی

تشدیق میپندو تسلیا مل ها ،تسلیا سیاسیدن عالا ،تسلیا روشنفکران جدامع مختلف در
مقابل زورگدییهای استکبار جهانی ،مشدق آنها در پیشرف
مل ها یک راه حقیقی بیشتر باقی نمیماند و آن مقاوم

اس و به همین جه

برای

اس (بیانات رهبر انقلاب در

مراسا ندزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)؛  )94/3/9382در مسیر مقاوم
رنانچه دول های اسلامی ،دول های جهان سدم و مل ها قدر قدرت خددشان را بدانند،
مهاترین ابزار نظام سلطه په همان اخا پردن و تشر اس  ،ناپارآمد خداهد شدو( بیانات
رهبر انقلاب در دیدار پرسنل نیروی هدایی؛  )98/99/9384از این رو مبارزه با نظام سلطه از
طریق شمشیر نیس  ،بلکه مبارزهای به روش تحمل ،پار حرفهای سیاسی و شجاع

در

میدانهای لازم و متناسب با خددش اس (بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهدر و
هیأت وزیران؛ )8/6/9384و
بنابراین در دپترین آی الله خامنهای اساس سیاس
مخالف

خارجی این اس

په ایدهی

با سلطهگری و سلطهپذیری را به عندان یک ستدن مسأله در فضای سیاس
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بینالمللی در سطح دول ها و مل ها استقرار دهیا و این فکر را در دنیا ترویج و منظکس
نماییا(بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئدلان وزارت امدرخارجه و رؤسای نمایندگیهای
جمهدری اسلامی ایران در خارج از پشدر؛ )71/1/9383
بر اساس این دیدگاه و با شناخ

نقطهی ثقل یا هستهی مرپزی دپترین سیاس

خارجی رهبر مظظا انقلاب اسلامی میتدان گف
اسلامی ،اساس و پایهی رفتار خارجی دول

په ایشان به عندان زعیا پشدر و ام
با نظام سلطه

اسلامی را بر اساس ضدی

تظریف پرده و راه نجات مل ها و برطرف شدن مصائب و گرفتاریهای آنها را در پرتد
این مبارزه و مقاوم

در برابر جریان حاپا و رایج نظام سلطه در جهان قابل تحقق

میدانندو
سطوح تقابل با نظام سلطه در دیدگاه مقام معظم رهبری
ضدی

با نظام سلطه در دپترین سیاس

منطقهای ،بلدک یا ام
همین ترتیب نیز از اولدی

خارجی آی الله خامنهای در سه سطح

اسلامی و بینالمللی ،قابلی

بهپارگیری دارد و ممکن اس

به

برخدردار باشدو در سطح منطقهای و پشدرهای همسایهی ایران

په به طدر طبیظی حدزهی نفدذ ژئدپدلیتیک ،امنیتی ،اقتصادی ،تمدنی و فرهنگی پشدر به
حساب میآیند ،مبارزه و مقاوم

در برابر نفدذ و سلطهی بیگانگان اهمی

بیشتری مییابد،

زیرا در این حدزه ترتیبات مذپدر دارای تأثیر و تأثر از یکدیگر بدده و وضظی

پشدرهای

همسایه به طدر طبیظی از یک پیدستگی و گرهخدردگی برخدردار اس و
در سطح بلدک یا ام

و پشدرهای جهان اسلامی نیز په از آنها به عندان عمق اعتقادی

و ایدئدلدژیک نظام جمهدری اسلامی یاد میپنند ،ضدی
وحدتبخش و رارهای برای برونرف
میآیدو از طرف دیگر این نفی با بازگش

با نظام سلطه عاملی

از مشکلات و عقبماندگیهای مدجدد به حساب
مل های مسلمان به هدی

اصیل و اسلامی خدد
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همراه خداهد بدد(دیدار مسئدلان نظام و سفرای پشدرهای اسلامی با رهبر انقلاب؛
)1/6/9311و
در سطح سدم په سطح بینالملی اس  ،ایدهی ضدی
جهانی خدد را پیدا پرده اس

و جمهدری اسلامی ایران بر اساس این دپترین به مطرح

شدن یک فکر ند و یک راه ند در برار بشری
بر سیاس

با سلطه ،مخاطبان فرامنطقهای و

جهان مبادرت ورزیده اس

و در سطح جهانی و مظادلات پلان حاپا

(بیانات رهبر انقلاب در اولین دیدار با نمایندگان

مجلس هشتا؛  )79/3/9382زیرا دید مهیب و نفرتانگیز سلطه مل ها را تهدید میپند؛
تهدیدی په فقط متدجه مل

ایران و نظام جمهدری اسلامی ایران نیس

دنیا اس  ،متدجه اصل و اساس انسانی

و متدجه همهی

اس (بیانات رهبر انقلاب در مراسا مشترک

دانشگاههای افسری ارتش؛ )31/1/9384و
اقتدار سیاسی آن اس

په پشدر و دول

بتدانند در میدان سیاس

جهانی حضدر فظال

داشته باشند ،به آنها تحمیل سیاسی نشدد ،پسی نتداند به آنها زور بگدید و پسی نتداند در
اوضاع سیاسی آنها دخال

پندو

رابطهی اقتدار و ضدیت با نظام سلطه در دیدگاه مقام معظم رهبری
بر اساس آنچه از هستهی مرپزی دپترین حضرت آی الله خامنهای در حدزهی
سیاس

خارجی ذپر شد ،میتدان به فها عمیقتر بیانات ایشان در دیدار با نخس وزیر

عراق پرداخ و افزایش اقتدار یک پشدر به منظدر زورگدیی به دیگران نیس  ،بلکه برای
جلدگیری از زورگدیی آنها اس

و این نیازمند ثروت اس

میشددو برای یک مل  ،علا وسیلهای اس

په از طریق علا حاصل

برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی(بیانات

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان جدان دانشگاهی؛ )1/6/9382و در نگاه ایشان هر ریزی په
بتداند یک مل

را به استقلال و به اقتدار ملی و خط جدش و درونزا برساند ،آن ریز
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مبغدض مراپز قدرتی اس

په همهی دنیا را تنها برای خددشان میخداهند و نظام سلطه

اینگدنه اس (بیانات رهبر انقلاب در خطبههای نماز جمظهی تهران؛ )91/8/9383و
بر اساس این دیدگاه ،اقتدار سیاسی -په پایهای از اقتدار ملی اس  -آن اس
و دول

بتدانند در میدان سیاس

په پشدر

جهانی حضدر فظال داشته باشند ،به آنها تحمیل سیاسی

نشدد ،پسی نتداند به آنها زور بگدید و پسی نتداند در اوضاع سیاسی آنها دخال
پند(بیانات رهبر انقلاب در خطبههای نماز جمظهی تهران؛ )78/7/9381و البته بدیهی اس
په اقتدار ملی هر پشدری دارای زمینههای مختلف نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
اس

و این زمینهها از یک ارتباط و اتصال مفهدمی با یکدیگر برخدردارند ،اما در اینجا

تأپید بیشتر روی اقتدار سیاسی اس و بر اساس آنچه دربارهی اقتدار بیان پردیا ،بهراحتی
میتدانیا به ارتباط مفهدمی میان اقتدار سیاسی و استقلال هر پشدر با مفهدم ضدی
سلطه پی ببریاو به بیان دیگر ،مقاوم

نسب

با نظام

به نظام سلطه و مبارزه با آن از طریق افزایش

اقتدار هر پشدر و بهویژه اقتدار سیاسی محقق میشددو بنابراین اینپه رهبر مظظا انقلاب
تصریح میپنند په اقتدار روزافزون عراق مدجبات خشنددی جمهدری اسلامی را فراها
میسازد ،در رهارردب دپترین ایشان در حدزهی سیاسی خارجی و ضدی

با نظام سلطه

و در سطح منطقهای مظنا و مفهدم مییابدودر واقع این دپترین مقدّم اقتدار پشدر عراق به
عندان همسایهای مسلمان اس

تا ضمن در نظر گرفتن مصالح این پشدر ،مانع از نفدذ

قدرتهای سلطهگر و مخصدصا آمریکا در منطقه شددو

نقش مقام معظم رهبری در خیزش علیه نظام سلطه
محتدای دیدگاههای امام و رهبری در رهار عرصه بروز پرده اس

در سطح افکار،

رفتار ،ساختار و در سطح روابط په در خیزش علیه نظام سلطه قابل مشاهده اس
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(حشم زاده)9381 ،و در سطح افکار ،شظارها ،نماینگر تأثیر اسلام در افکار مردم میباشد
په باعث تغییر رفتار گسترده مردم شده اس

په اینها مدجبات تغییرات ساختاری در

حکدم  ،سیاس  ،اجتماع و فرهنگ را فراها آورده اس

و در نتیجه به تغییر روابط با

پشدرهای سلطهگر خداهد انجامیدو بیداری و خیزش علیه نظام سلطه سه ویژگی عام و یک
ویژگی خاص و پلیدی داردو ویژگیهای عام عبارتند از9 :و فراگیری 7و رند
مرپزی(مبتنی بر یک نقطه نیس ) 3و تداوم ویژگی خاص و پلیدی دیگر عبارتس

از

«دین مداری» په تظیین پننده آینده تحدلات در جهان به خصدص جهان اسلام ،خداهد
شد(دپمجیان)9383 ،و
جهانبینی تأثیرگذار بر خیزش اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری
 .1نگرش نسبت به اسلام(خدا محوری)
نگرش به اسلام اصیل ،افقهای تازهای به روی بیداری اسلامی باز پرده اس و گفتمان
اسلام یکی از پلیدیترین نقشها را در بیداری اسلامی ایفا میپند« :خدشبختانه امروز در
سطح منطقه ،گفتمان اسلام ،گفتمان پیروی از مظارف اسلامی و احکام اسلامی و شریظ
اسلامی ،شده گفتمان غالب»( بیانات مقام مظظا رهبری در پرمانشاه در تاریخ )9311/2/78و
اسلام تحدل آفرین در دیدگاه رهبری با تدجه به سه شاخص مظندی  ،عقلانی

و عدال

ارزیابی میشدد و نیز با تدجه به اصدل و مبانی خدد با اسلام متحجر و اسلام لیبرال
تفاوتهای اساسی پیدا میپند« :ما از اسلام دفاع میپنیاو اما منظدر ما از اسلام ریس ؟
اسلامِ ما با اسلام متحجر از یکسد و اسلام لیبرال از سدی دیگر ،در اصدل و مبانی پاملا
متفاوت اس و ما ها این را رد میپنیا و ها آن راو اسلام ما اسلامی اس
عقلانی

متکی به مظندی ،

و عدال ؛ این سه شاخص عمده در آن هس و ما از مظندی

صرفنظر نمیپنیا؛ روح و اساس پار ما مظندی

اس و عقلانی

به هیچ عندان

مهاترین ابزار پار

ماس ؛ عقل را به پار میگیریا ووو»(حدیث ولای  )9383 ،ندع نگرش به اسلام ،در ایجاد
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رویکرد تحدلی نسب

به انسان و جامظه ،به شناخ

زیر بنایی با آنچه به عندان مظرف

و مظرف

در غرب اتفاق افتاده اس

انسان ،به علا ،به زندگی بشر ،به عالا طبیظ

ندینی میانجامد په از نظر
در تضاد اس و «نگاه اسلام به

و به عالا وجدد ،نگاهی اس

په مظرف

ندینی را در اختیار انسان میگذاردو این نگاه ،زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در
غرب نبددهو تحقیقات علمی در غرب ،در ستیز با آنچه آن را دین میپنداشتند ،آغاز شده
ووو»(حدیث ولای  )9383 ،از دیدگاه مقام مظظا رهبری اسلام تحدل آفرین ،به عندان یکی
از عاملهای پلیدی تغییر و تحدلات آینده و از جمله بیداری و خیزش علیه نظام سلطه
خداهد بددو
 .2نگرش نسبت به انسان(تحول فردی اساس تحول و خیزش)
انسانشناسی اسلامی یکی از مبانی و ارپان فلسفه نظام سیاسی اسلام میباشد(حاجی
صادقی)9388 ،و از دیدگاه رهبری برجستگیهای فکری و علمی یک جامظه ،باید در
خدم

تظالی انسان باشد« :برجستگیهای یک جامظه در زمینههای ذهنی و فکری و علمی

باید در خدم

تظالی انسان قرار بگیرد»( بیانات مقام مظظا رهبری دردیدار نخبگان

پرمانشاه)9311 /2/76 ،و ایشان با تبیین نگاه فلسفی – اسلامی نسب

به انسان به بیان

تفاوتهای اساسی نگرش اسلامی و غربی در نگاه به انسان میپردازند« :ووو انسان در الگد و
نگاه اسلامی مدجددی اس

ها طبیظی و ها الهی؛ دو بُظدی اس ؛ اما در نگاه غربی ،انسان

یک مدجدد مادی محض اس

و هدف او لذتجدیی ،پامجدیی ،بهرهمندی از لذائذ

زندگی دنیاس  ،په محدر پیشرف

و تدسظه در غرب اس ؛ انسان سددمحدرو اما در

جهانبینی اسلام ،ثروت و قدرت و علا ،وسیلهاند برای تظالی انسانووو»(حدیث ولای ،
 )9386از دیدگاه رهبری ،نگرش اسلام به انسان از دو زاویه قابل بررسی میباشد9 :و نگاه به
انسان به عندان فرد 7و نگاه به انسان به عندان یک پل و مجمدعهای از انسانها(حدیث
ولای )9386 ،و
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ایشان در تدضیح نگرش اولیه اسلام به انسان میفرمایند« :ووو در یک جملهی پدتاه
میشدد گف
به سم

این راه ،عبارت اس

خداپرستی حرپ

از مسیر خددپرستی تا خداپرستیو انسان از خددپرستی

پندووو مسئدلی

فرد انسان در این نگاه ،این اس

په این مسیر

را طی پندو یکایک ما مخاطب به این خطاب هستیاووو وظیفهی هر فردی به عندان یک فرد
این اس

په در این راه حرپ

انسان عبارتس

پند ووو» (حدیث ولای  )9386 ،نگرش ثاندیه اسلام به

ب
از« :در زاویهای دیگر در نگاه پلان ،همین انسانی په مخاطب به خطا ِ

فردی اس  ،خلیفهی خدا در زمین مظرفی شده؛ یک وظیفهی دیگری به او واگذار شده و
آن عبارت اس

از وظیفهی مدیری

دنیاو دنیا را باید آباد پند ووو یظنی انسان در این نگاه

دوم ،وظیفه دارد استظدادهای درونی انسان را استخراج پند؛ خرد انسانی ،حکم

انسانی،

دانش انسانی و تدانائیهای عجیبی په در وجدد روان انسان گذاشته شده ،په انسان را به
یک مدجدد مقتدر تبدیل میپندو این ها نگاه پلان اس و ووو»(حدیث ولای )9386 ،
نگرش اسلام به انسان(نگاه خرد و نگاه پلان) در زمینه سازی ایجاد تحدل و تغییر و تکامل،
دارای نقش اساسی و تأثیرگذار میباشدو(همان) بیداری و تحدل فردی  -اسلامی ،مقدمهای
برای تحدل اجتماعی به حساب میآیدو په بیداری اسلامی نمدد بارز آن اس و خیزشها و
انقلابها علیه نظام سلطه یکی از نتایج تحدل انسانی  -اسلامی محسدب میشدد په برای
بشر «سن

لایتغیر الهی» اس و په عزم انسان رقا زننده تمامی تحدلات و خیزش علیه نظام

سلطه خداهد بدد(بیانات رهبری در دیدار با دانشجدیان )9381/18/98و
 . 4نگرش نسبت به جامعه(تحول اجتماعی)
در اندیشه مقام مظظا رهبری بظد از اینکه فرد خدد را متحدل پرد قدمی اساسی به سدی
بیداری اجتماعی برخداهد داش و تحدل اجتماعی از دیدگاه مقام مظظا رهبری دارای
شرایط و ویژگیهای خاصی اس و اگر بخداهیا بیداری اسلامی را تشریح و تبیین پنیا باید
به تحلیل واژگانی ایشان از تحدل ،رپدد ،ثبات و آنارشیسا(هرج و مرج) ،دق
ویژگیهای و شاخصهای جامظه متحدل از دیدگاه مقام مظظا رهبری عبارتند از:

پردو
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9و ضرورت تحدل اجتماعی و عدم مقابله با آن
7و تحدل در مقابل رپدد اجتماعی قرار می گیردو «ووو نقطهی مقابل تحدل ،رپدد اس و»
3و فرق رپدد اجتماعی با ثبات اجتماعی بظضیها این دو را باها اشتباه میگیرندو(یظنی
رپدد را همان ثبات اجتماعی لحاظ میپنندو) «بظضی اینها را غلط میفهمند و اشتباه مظنا
میپنندو بظضی رپدد را با ثبات اجتماعی اشتباه میپنندو رپدد ،بد اس ؛ ثبات اجتماعی
خدب اس و بظضی خیال میپنند په رپدد یظنی ثبات اجتماعی»و
4و فرق تحدل اجتماعی با آنارشیسا(بظضیها تحدل را با آنارشیسا و هرج و مرج طلبی
اشتباه میگیرندو «تحدل را ها بظضی با آنارشیسا و هرج و مرج و هر ری به هر ری بددن،
اشتباه میپنندو این اشتباهات مدجب شده اس
اجتماعیاند ،با هر تحدلی مخالف

په یک عدهای په طرفدار ثبات

پنند؛ به خیال اینکه این تحدل ،ثبات را به ها میزندو از

طرف دیگر ،پسانی په خیال میپنند هر تحدلی به مظنای ساختار شکنی و شالددهشکنی و
زیر سؤال بردن همهی اصال هاس و»
1و تحدلطلبی اجتماعی با حف ریشهها و اصال ها(هدی
پیشرف

ملی  -اسلامی) اساس تحدل و

در جدامع اسلامی به واسطه تظالیا اسلامی صدرت می پذیرد(بیانات رهبری در

دیدار با دانشجدیان )9381/18/98و
بنابراین تحدلی په از دیدگاه مقام مظظا رهبری در پشدرهای اسلامی به وجدد آمده
اس

در نتیجه به تحدلی اساسی در زمینه نگرش به تمام ابظاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

منجر خداهد شد په با نگاه ند به اسلام اصیل صدرت میپذیردو په در آن مظندی  ،مظرف
الهی ،انسان دوستی و عداطف بشری با نگاه اسلامی پایه و اساس پیشرف

در جدامع اسلامی

را تشکیل خداهد دادو
موضع جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه در دیدگاه رهبری:
گفتمان نظام اسلامی؛ نابودی سلطه
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اس  ،طرفدار آزادی بشر اس  ،طرفدار از بین

گفتمان اسلامی ،طرفدار عدال

رفتن زمینههای استکبار و استظمار اس  ،طرفدار نابددی نظام سلطه در همهی جهان اس ؛
یظنی در دنیا دو جناح سلطهگر و سلطهپذیر وجدد نداشته باشد؛این گفتمان نظام اسلامی
اس ؛(حدیث ولای )31/17/9314 ،و
فریاد و افشاگری علیه ظلم و سلطه
امروز صحنهی عظیا دنیا اینجدری اس ؛ قدرتهای مستکبر در یک طرف قرار
گرفتهاند ،با همان تدانهای مادّیای په دارند ،با ارعابی په میکنند ،با هیبتی په از خددشان
نشان میدهند و دیگران را مقهدر هیب

خددشان میکنند ،اینها یک طرفند؛ بظضی از

دولتهای ضظیف ها هستند په جرئ

بُروز و ظهدر ندارند؛ در میان اینها یک جا ها هس

په با صدای رسا دارد این وضظ ّی

را محکدم میکند و آن جمهدری اسلامی اس و امروز

جمهدری اسلامی با صدای رسا ،بدون بیا ،بدون اینکه از تهدید دشمن بترسد و مرعدب
دشمن بشدد ،دارد علیه ظلا ،علیه سلطه ،علیه استثمار و استکبار فریاد میکشد و این را ملّتها
دارند میشندند و تح تأثیر قرار میگیرندو (حدیث ولای )97/18/9314 ،و
ق اسلامی در مخالف
ایستادگی بر مداضع بر ح ّ

با نظام سلطه و استکبار ،ایستادگی در

برابر زیادهطلبی و دس اندازی به ملّتهای ضظیف ،افشای حمای

آمریکا از دیکتاتدریهای

قرون وسطائی و سرپدب ملّتهای مستقل ،دفاع بیوقفه از ملّ فلسطین و گروههای مقاوم
میهنی ،فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر رژیا غاصب صهیدنیس  ،قلمهای عمدهای را تشکیل
میدهند په دشمنی رژیا ایالات متّحدهی آمریکا را بر ضدّ جمهدری اسلامی ،برای آنان
اجتنابناپذیر پرده اس ؛(حدیث ولای )71/12/9314 ،و

دعوای اصلی با جمهوری اسلامی؛ عدم پذیرش نظام سلطه گر سلطه پذیر
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دعدای با جمهدری اسلامی این اس

په این ،نظام سلطهگر و سلطهپذیر را نپذیرفته؛

سلطهگر په نیس  ،خددش را از سلطهپذیری ها بیرون آورده و پای این حرف ایستادهو
اگر ایران مدفّق شد و پیشرف
اقتصادی ،پیشرف

پیدا پرد -پیشرف

علمی ،پیشرف

صنظتی ،پیشرف

اجتماعی ،گسترش نفدذ منطقهای و جهانی -نشان داده میشدد به ملّتها

په میتدان سلطهپذیر نبدد و روی پای خدد ایستاد و پیشرف

پردو نمیخداهند این اتّفاق

بیفتد؛ همهی دعداها سر این اس  ،بقیّهی حرفها بهانه اس و(حدیث ولای )71/14/9314 ،و
تولید علم و تقویت ایمان
اگر میبینید جمهدری اسلامی په حرپ

نظامی سلطه را در همهی مدارهای آن با

مشکل مداجه پرده و نظام سلطهی جهانی را به رالش طلبیده … راز آن در همین تدلید
علا و ایمان اس و علا و ایمان را در خددتان تقدی

پنیدو(حدیث ولای )77/12/9383 ،و

مبارزه ی دائمی
مبارزهی با استکبار ،مبارزهی با نظام سلطه تظطیلپذیر نیس و این جزو پارهای ما اس ،
جزو پارهای اساسی اس  ،جزو مبانی انقلاب اس و یظنی اگر مبارزهی با استکبار نباشد ،ما
اصلا تابع قرآن نیستیاو مبارزهی با استکبار په تمام نمیشددو در مدرد مصادیق استکبار،

آمریکا اتاّ مصادیق استکبار اس و … خددتان را آماده پنید برای ادامهی مبارزهی با
استکبارو (حدیث ولای )71/14/9314 ،و
حفظ شعارهای ضد آمریکایی

شظارهاى ضد آمریکایى ،شظارهاى ضد غربى ،شظارهاى ضد استکبار در پشدر ما ،ناظر
به این حقیق

[سیاس

پلان نظام سلطه مبنی بر بردگی مل

ها] اس و یک عدهاى بمجرد

اینکه شظار ضد غربى یا ضد آمریکایى مىشندند ،فدرا تصدرشان این نباشد په یک پار
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تظصبآمیز یا بدون یک منطق فکرى دارد انجام میگیرد؛ نه ،این نگاه ضد غربى و ضد
آمریکایى در انقلاب اسلامى ،متکى اس

به یک تجربهى درس  ،به یک نگاه عقلانى

درس  ،به یک محاسبهى صحیحو (حدیث ولای )19/11/9313 ،
قدرت ملی ایران در برابر نظام سلطه
محدر اصلی رالش های پندنی نظام سلطه با ایران په در قالب طرح استراتژی جدید
امریکا با سخنان اخیر ( )9316/2/79ترامپ علیه ایران مطرح شد و البته همندایی برخی از
پشدرهای اروپایی و پشدرهای منطقه را با خدد داشته اس  ،برخلاف ظاهر آنپه ابراز
نگرانی از دستیابی ایران به تدان تدلید بمب هستهای اس  ،رالشی مفهدمی و ادراپی با
هدف مهار عناصر اصلی اقتدار نظام اسلامی و تغییر محاسبات مسئدلان اس  ،تا از آن طریق
بتدانند با تغییر ماهی

نظام اسلامی زمینه تغییر بنیادین آن را فراها آورندو اپندن و بظد از

گذر از رهار دهه از عمر انقلاب تقابل نظام سلطه با نظام اسلامی پیچیدهتر شده و عرصه
مداجهه نه میدان درگیری نظامی و یا امنیتی ،بلکه تلاش دشمن بر این اس

په با

زمینهسازی برای «مذاپره» از بستر آن بتداند مؤلفههای اقتدار نظام را مهار و به ندعی با
دوگانهسازی و مشروعی زدایی از نظام در داخل ،زمینه تسلیا و تمکین به اراده دشمن را
فراها آوردو اما به رغا خداس

و اراده دشمن ،آنچه شاید زمینه امیدواری آنها و به ویژه

پس از مذاپرات هستهای را ایجاد پرده اس

ندع و نگاه و باور برخی مسئدلان به ظرفی ها

و عناصر و مؤلفههای اقتدار نظام اسلامی و تدانمندیهای ما اس
آنها نسب

به ناتدانی در ادامه مقاوم

و نهایتا تمکین به حرپ

و همین امر سبب برآورد
در ریل و مسیر طراحی

شده دشمنان اس و این نگاه اگر ره این روزها به دلیل دستاوردهای نیروهای مقاوم

در

منطقه و شکس های استکبار و متحدان منطقهایاش تظدیل شده اس  ،اما به نظر میآید
په این عناصر و مسیر آن در عبدر از گردنههای حساس انقلاب باید بازخدانی شدد(حاجی
نجاری)9316 ،و
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مقام مظظا رهبری در دیدار نخبگان جدان و استظدادهای برتر علمی ،بخش اعظا
سخنان خدد را به بازخدانی مؤلفهها و عناصر قدرت ایران اختصاص داده و با برشماری
برخی از آنها نظیر تدان علمی ،قدرت مدشکی و ظرفی های درونزای اقتصادی پشدر و
تأپید بر تقدی

آنها تلاش پردند عرصههای دیگری را در پیش روی نخبگان و

استظدادهای برتر و مسئدلان نظام بگشاند و آنها را برای مداجهه قدرتمندانهتر در عرصههای
تقابل دشمن با نظام تحریض پنند ررا په تجربه نشان داده اس

په آنها ،استراتژیها و

تاپتیکهای خدد را متناسب با واپنشهای ما تنظیا میپنندو آنچه امریکا و پشدرهای
غربی را به پیگیری مذاپره بر سر قدرت مدشکی یا نفدذ منطقهای ایران امیدوار پرده،
تجربه مذاپرات هسته ای و دستاوردهای آن برایشان اس

په نه تنها حاضر به پاره پردن

آن نیستند ،بلکه از تأپید بر اینکه منافع آنها را تأمین میپند ابایی ندارند و البته با استمرار
فشارها بنابر تظمیا آن دارندو تجربه برجام و بازخدانی فرازهای گذشته تاریخ انقلاب و
ظرفی های ندینی په پیروزیهای مقاوم

برای نظام اسلامی ایجاد پرده ،باید به نقطه

آغازی برای تغییر استراتژی نظام در مداجهه با روند فزونخداهیهای نظام سلطه و تغییر
محاسبات آنها در مداجهه با مردم ایران تبدیل شددو دراین میان اتکا به ظرفی های درونی و
اقتصاد مقاومتی ،حف

و تقدی

روحیه انقلابی ،میدان دادن به نیروهای جدان مؤمن و

انقلابی در عرصه های مختلف ،دفاع قدرتمندانه از گفتمان اصیل امام و انقلاب ،تغییر نگاه و
باور به قدرتهای سلطه ،تقدی

وحدت و انسجام درونی ،تلاش واقظی برای حل مسائل و

مشکلات مردم و در عین حال سرمایهگذاری برای تقدی
گدشههایی از آن اس (بیانات رهبری)9316/2/76 ،و

نتیجهگیری

قدرت نظامی و مدشکی،
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با وقدع انقلاب اسلامی و ظهدر امام خمینی(ره) به عندان یکی از رهرههای دگرگدنساز
و تحدلبرانگیز جهان په با ارائه اسلام اصیل با رویکرد ندین و باز تظریف مجدد آن ،در باز
گرداندن قدرت اسلام به صحنه جهانی مدفق عمل پردو با این حرپ  ،نظام سلطه جهانی،
درار زلزله شدیدی شد په نمددها و آثار حرپ
تاپندن باقی مانده اس

سیاسی -اجتماعی امام خمینی(ره)

و الگدیی برای خیزش علیه نظام سلطه جهانی شده اس و

دیدگاه مقام مظظا رهبری علاوه بر اینکه در راستا و ادامه دهنده راهبردهای امام خمینی
(ره) بدده اس

با ارائه مدضدعات جدید و با تدجه به شرایط و مقتضیات زمان ،رویکرد

ندینی از پارآیی اسلام سیاسی را نشان دادو دیدگاههای ایشان ،نقش اساسی در روند تحدل
و تغییر فرد و جامظه ایفا میپند تحدل و تغییری په تأثیر بسزایی در خیزش علیه نظام سلطه
جهانی داشته اس و
حضرت آی الله خامنهای به عندان عالیترین مقام در ساختار نظام سیاسی جمهدری
اسلامی و همچنین به عندان زعیا ام
بهرهمند هستند په ضدی

اسلامی ،از یک دپترین مشخص در سیاس

با نظام سلطه در پاندن این دپترین ایشان قرار میگیردو از این

رو هر مؤلفهی دیگری په بتداند به تقدی

راهبرد ضدی

رهارردب این دپترین قابل تظریف اس و تقدی
خدد در گرو تقدی
مفاهیا مرتبط با ضدی

خارجی

با نظام سلطه پمک پند ،در

اقتدار و استقلال سیاسی پشدرها په

بنیانهای علمی و به دنبال آن پیشرف های اقتصادی اس  ،به عندان
با نظام سلطه تظریف شده و جایگاه روشنی در دپترین حضرت

آی الله خامنهای پیدا میپندو بنابراین میتدان گف

حمای

مظندی و استقلال جمهدری

اسلامی ایران از اقتدار و استقلال سیاسی پشدرها در سه سطح منطقهای ،بلدک اسلامی و
بینالمللی با تدجه به این دپترین صدرت میپذیرد؛ دپترینی په بههاریختن مناسبات
سلطهپذیری و سلطهجدیی در نظام بینالمللی را هدف قرار داده و به دنبال استقلال سیاسی و
افزایش اقتدار غیر تهدیدآمیز دیگر پشدرها و تظامل با آنان بر پایهی مصالح و منافع پشدر
با در نظر گرفتن اصدل سهگانهی عزت ،حکم

و مصلح

اس و
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