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52/9/7931پذیرش:-9/5/7931دریافت:

 
 چکيده

عملىوپایهازیکسودفکرىوارزشىنظمجهانیپسازجنگجهانیدومبردوپایه
نخست،ادعاىبرترىِفکرىوارزشىغربوبناشد.پایهازسویدیگر)نظامىوسیاسى(

هایاهاىسیاسىونظامىبودکهاگرملتتوانایىدوم،مسئلهتثبیتآنبرسایرمللبود.پایه
دوتسلیمنشوند،بافشارهایسیاسىهاتحتتأثیرآننظامارزشىوفکریقرارنگیرندولت

آندلیلترین؛مهماستونظامىمجبوربههمراهیشوند.هردوعامل،امروزهدرحالتغییر
هایمقاماینپژوهشباتمرکزبردیدگاه هایفکریوعملینظامسلطهاست.نیزتعارض

 استکه: پرسشاصلی این به پاسخ پی در رهبری حض»معظم گفتمان اهللرتآیتدر
شدهلحاظعملی،چهتعارضاتیباشعارهایارائهالملل،بهای،نظامسلطهدرروابطبینخامنه

هایپژوهشحاکیازتناقضاتنظامسلطهدرنظریهوعملدریافته«.درحوزهنظریدارد؟
یهایکشتارجمعحقوقبشر،تروریسم،سالحکالممقاممعظمرهبریدرموضوعاتیمانند

آسیبودموکراسی اینتناقضات، آشکارساختهاست. ورونداستپذیرینظامسلطهرا
سقوطآنراتسهیلخواهدکرد.

 

هایکشتارجمعی،دموکراسی.نظامسلطه،حقوقبشر،تروریسم،سالح:واژگان کليدی


                                                                                                                                               
 abbasi@atu.ac.ir           المللدانشگاهعالمهطباطبائی.دانشیارروابطبین 7



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 11
 

 مقدمه
موجتازه وقوعانقالباسالمیایران، سیاستبا معانیواردعرصه روابطایاز خارجیو

ایشناسیویژهشناسیوانسانشناسیوشناختالمللشدند.اینسامانهمعنایی،استواربرهستیبین

استوبیشازهرجایدیگردرگفتمانامامخمینی)ره(ومقاممعظمرهبرینمودیافتهاست.

المانقالبی(واستراتژیکگفتمانامامخمینی)ره(باداشتنسهویژگیایدئولوژیک)استواربراس

کنش امنیت)دربردارنده کنشهای بر )ناظر دیپلماتیک و ملی( امنیت بر استوار و هایپایه

گفتنرم و بینافزاری نظام ملی(، منافع برآوردن راستای در مذاکره و سایهوگو در را الملل

مستکبر می-دوقطبی ترسیم استمستضعف و سلطه پی در که گروهی کشورهایکرد؛ عمار

ضعیفهستندوکشورهاییکهدرمعرضاستضعافقراردارند.دراینمیان،برخیازکشورهای

همراهیمی آن با و آمده کنار مستکبر مانندجمهوریمستضعفبا ولیبرخیکشورها کنند

دگاهاماماسالمیایرانباتشکیلجبههضدسلطهدرصددمقابلهباایننظامناعادالنههستند.ایندی

)ره(ریشهدرفرهنگمذهبیاسالمدررویاروییهمیشگیخیروشرودرنهایت،پیروزیخیر

دارد.

آیت ایبهعنوانرهبرجمهوریاسالمیانتخاباهللخامنهپسازرحلتامامخمینی)ره(،

 روی درحالی برآمدن، این منطقهشدند. درونی، فضای که بینداد و دورانای گذارالمللی

المللیدوقطبیفروپاشیدونظامیجدیدگذارد.دورانیکهدرآننظامبینسرمیجدیدیراپشت

ویژگی این، بر افزون گرفت. شکل لیبرال جهان و محوریتایاالتمتحده شخصیتیبا های

منصبسیاسیریاستاهللخامنهمتفاوتآیت در ایشان حضور پیشینه و )ره( امام اینسبتبه

اهللآفرینیبیشتردرسیاستخارجیشد.گفتمانسیاستخارجیآیتسازنقشهوری،زمینهجم

دوگانهازنظامبندیایکهباعنوانگفتمانتقابلبانظامسلطهنیزتعبیرشده،برپایهتقسیمخامنه

یکدیگرقرارستیزدربرابرگروسلطهالمللسامانیافتهاست.درایندوگانه،دوجبههسلطهبین

بلوکسلطهمی نام سومیبه جبهه بهگیرندو نیز دنبالهپذیر دارد.عنوان وجود بلوکسلطه رو

هاییپذیر)مانندکشورهایحاشیهجنوبیخلیجفارس(،درحقیقت،دربردارندهدولتبلوکسلطه

اند.درنظمانآنبدلشدهپیماناندیابههماستکهیاتسلیممنفعالنهدربرابرنظامسلطهراپذیرفته

نماینده متحده ایاالت و داشته برعهده را بلوکضدسلطه رهبری اسالمی جمهوری کنونی،

 گراناست.سلطه

تمرکزبردیدگاه ونظراتمقاممعظمرهبریدرپیپاسخبهاینپرسشاینپژوهشبا ها
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 گفتمانحضرتآیت»اصلیاستکه: اهللخامنهدر سلطه روابطبیناینظام بهدر لحاظالملل،

نیزنوشتاراهدافاصلیاین«.شدهدرحوزهنظریدارد؟عملی،چهتعارضاتیباشعارهایارائه

انداز:شناختمفهومیونظرینظامسلطه،بررسیتعارضاتعملیونظرینظامسلطهازعبارت

برایپاسخبهسؤالاصلیامسلطه.دیدگاهمقاممعظمرهبریوراهکارهایایشانبرایمقابلهبانظ

دربخشنخست،شناختمفهومیوچارچوبنظریوسپسنظامسلطهونظریهساختاریمقام

معظمرهبریبررسیخواهندشد.دربخشدوم،نیروهاوبازیگراننظامسلطهدردورهپساجنگ

تمانمقاممعظمرهبریالمللیدرگفسرد؛دربخشسوم،ارکانومنطقضدیتبانظامسلطهبین

گیریقرارهایعملینظامسلطهمطالعهخواهندشدودرپایان،نتیجهودربخشچهارمتناقض

.دارد
 

 الملل چارچوب نظری: نظریه هژمونی )سلطه( در روابط بين
طلبیطلبیجهانیغرببسیاردشواراست.اینبرتریالمللبدونتوجهبهسلطهدرکنظامبین

نسبتبهمریکاباعثبروزرفتارهایمنحصربهفردومتفاوتآناتمتحدههرهبریایاالبههمرا

درچارچوبنظریههژمونیبایدتحلیلعملکردغرب.شودالمللمیهاینظامبینملتسایردولت

انقالب؛موردتوجهقرارگیرد گیریازعواملمختلفبهیکپدیدهمهمومیبابهرهاسالزیرا

هایهژمونرابهالمللوهمچنینقدرتبیننظام،طورجدیرگذاردرمنطقهتبدیلشدهوبهتأثی

سؤالاصلیرابرایتوضیحوتبییننظریهایننیزایننوشتارچالشکشیدهاست.برهمیناساس،

برد.بهکارمیعنوانچارچوبنظریبه

بین روابط گ،المللدر رهبری وضعیت یا رهبر دولتهژمون، از هاستروهی واقع،. در

مفروضمیدرجهرهبریضرورتاً گیردکهدرآنیکایازنوعینظموسازماناجتماعیرا

(Ikenberry, 2011: 96)تریبهعهدهداردنقشبرتروعمده،واحد بهنفوذی. برخیهژمونرا

اعمالکندوالمللبرسایتوانددرنظامبینکنندکهیکقدرتبزرگمیقمیاطال رکشورها

توانمی(.همچنین7935:519بیلیسواسمیت،)میزانایننفوذازرهبریتاسلطهدرنوساناست

سیاسی،امنیتی،،هژمونیرابهعنوانسلطهورهبرینظامجهانیتوسطیککشوردرابعادنظامی

.فرهنگیواقتصادیقلمدادکرد

7319نظریهثباتهژمونیکدرسال،براینخستینبار،طهدرراستایتئوریزهکردننظامسل

پردازانومکاتبموردتوجهنظریهمطرحوسپس(ازمکتبلیبرالیسم)«چارلزکیندلبرگر»توسط
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بر(.7935:25)قادریکنگاوریوروحی،هاومکتبانتقادیقرارگرفدیگرازجملهرئالیست

ثباتهژمونیک نئ)اساسنظریه استدالاین(ولیبرالیستیرویکرد حفظثباتلمیگونه که شود

اینقدرتهژمونبابین المللیورونقاقتصادآزادمنوطبهوجودقدرتیمسلطوغالباست.

قواعدوهنجارهایوالمللیووادارکردنسایربازیگرانبهتبعیتازاصولهایبینایجادرژیم

(.7939:527عسگرخانی،)کندزادراتضمینمیها،ثباتجهانیوتداوماقتصادآآن

کندلمیگونهاستدالهادرتبییننظریهثباتهژمونیکاینازنحلهنئورئالیسترابرتگیلپین

المللدرقرننوزدهموبیستمناشیازهژمونیبریتانیاوهایصلحوثباتنسبینظامبینکهدوره

ویبهمسئاپسازآن بودهاست. وبراینباورپردازدمیبخشیبههژمونیلهمشروعیتمریکا

گیرد،برباورسایرالمللینشئتمیاستکههژمونیدرعینحالکهازنیازبرایایجادثباتبین

قدرت بهمشروعیتهژمونمبتنیاست.بازیگرانبهویژه اگرسایرهایبزرگدیگر واقع، در

کند،ثباتبیشتربهنفعخودوبهضرردیگرانعملمیکشورهابهایننتیجهبرسندکههژمون

می (Gilpin, 1981: 63) شودهژمونیکمتزلزل رئالیستیبه. منظر از کلی، طور نظاملیبرالیستی،

اینابرابراستکهیکدولتگونهنظامیاستکهدرآنتوزیعقدرتبه)نظامسلطه(،هژمونیک

المللیازجملهثباتاقتصادیحساسبینمسائلامااینکه؛دکنابرقدرتنقشهژمونرابازیمی

هاهاولیبرالیستوامنیتیتاچهحدتابعقدرتوقابلیتهژموناست،بحثیاستکهرئالیست

.موضعمشترکیدرموردآنندارند

مفروضهبرداشتمارکسیست تحتتأثیر سیاسی، اقتصاد هژمونیدر مفهوم از هایکلیها

رصهجهانیعهاییکهدرموردهژمونیدرداریاست.ازمیانمارکسیستدربارهسرمایهمارکس

نظامدونحلهدرادبیاتاقتصادسیاسیبیناند،هپردازیکردنظریه المللیبیشترقابلتوجهاست:

(.7935:22)قادریکنگاوریوروحی،وگرامشیسمئجهانیون

ثباتهد رادامهسیرتکاملینظریه بمکتبانتقادی)«رابرتکاکس»ژمونیک، از( استفاده ا

درابعادجدیدیبهنظریهثباتهژمونیکافزود.هایآنتونیوگرامشی،مفهومهژمونیدردیدگاه

واقع،کاکسبااخذمفهومهژمونیمدنظرگرامشیکهبرایتبیینشرایطسلطهداخلیمطرحشده

المللیتسریداد،هرچندخودگرامشینیزبهنوعیبهبینبود،اینبرداشتازهژمونیرابهعرصه

تبعیتمنطقیروابطبین کرده اشاره اجتماعی روابطبنیادین از ثبات.بودالملل تبیین در وی

سایربازیگراننظامهژمونیکدرایجادنظاممؤثر،نقشمهمیقائلهژمونیکبرایارادهشرکاو

کآمریکاپسازجنگجهانیدوم،مبتنیبریکاجماعکلیاست.برایناساس،رهبریهژمونی
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الگوهایباالمللیداریبیننتیکشمالیوبعدهاژاپندربابحفظوتداومسرمایهدرحوزهآتال

سوسیالیسمبودهاست.درواژگانگرامشی،ایناجماعراخودکفادرمقابلِداریملیشبهسرمایه

.(Cox, 1981: 153)آمریکاقلمدادکردتوانپذیرشالگویهژمونیمی

المللنسبتبههاییکهدررویکردروابطبینرسدبهرغمتفاوتدریکنگاهکلی،بهنظرمی

مفهومیکساناست.همگیاینهادرموردوجوددارد،برداشتکلیآن)سلطه(مفهومهژمونی

دانندکههایهژمونمیقیازقدرترامصادی57وقرن52تمتحدهقرنوایاال73انگلستانقرن

المللیراوضعیتیالمللیرابهرهبریخودتشکیلدهند.همچنینهژمونیبینبیننظامموفقشدند

هاراهایرفتاریدولتقواعدوچارچوب،دانندکهدرآنیکقدرتمسلطدرمقامهژمونمی

ترینرتبهبهلحاظاقتصادیباال،تمسلطکند.اینقدرتجویزوسلطهخودرابهدیگراندیکتهمی

هایفشاربرایبرقراریامنیتونظمبرخورداراستوتریناهرمرادارد،بهلحاظنظامیازقوی

مروجمجموعه ایدئولوژیکنیز لحاظسیاسیو چارچوببه درمقبولهایفکریایاز خود

المللیاست.سطحبین



 م معظم رهبرینظام سلطه و نظریه ساختاری مقا
ها،درواقع،محصولدوامرظاهراًمتضادودرملتالمللامروز،یعنیروابطدولتروابطبین

خواهانهقرنهجدهمودوم،استعمارکههرآزادیهاینحال،وابستهاست:نخست،گرایشعی

انسانرهاشدهاروپاییپسازبازشناسیهویتش،خود درغیریدوریشهدراومانیسمدارند. را

افتادهازمسیرتاریخیکهخودآنراطیکردهیافتکهاورافاقدآزادیواساساًازهرنظرعقب

بود،یافت؛لذاخویشرامحقدانستودرپیحقیکهبرایخودقائلبوددستبهاستعماربه

رتقایاستبدادشکلسنتیزد؛امااینانسانرهاشدهازچنگاستبدادداخلیدرغربدستبها

سطحبین اینالمللمیدر از اصطالحزند. رهبری، معظم مقام بین»رو المللیاستبداد از« که را

بوددرسالدرخطبه7912هایدههسال تهرانبیانشده نظام»عنوانهایبعدبههاینمازجمعه

سلطه » گیرد بررسیقرار اینروندمورد دیگریاز ابعاد تا ضمیریان،مطرحنمودند و )نامدار

7932:771.) 

کنندوبایادمی«المللیدیکتاتوریدرسطحبین»عنوانمقاممعظمرهبریازاستکبارجهانیبه

هاراپسازرهاییازهابادیکتاتورهایداخلی،اساساًمشکلملتیادآوریحقیقتمبارزهملت

دانند.نوشتآنانمیالمللیدرسردیکتاتوریداخلی،دخالتدیکتاتوریبین
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هابادیکتاتوریدرالمللی.ملتاستکبار،یعنیحالتفرعونیت،یعنیدیکتاتوریدرسطحبین»

چهنشوند؛اماسرخودراکهباالراینمبارزهفائقشوندکنند؛چهدکشورهایخودشانمبارزهمی

کند؛آندرهمهکارهادخالتمیالمللیآنجاایستادهاستوبینندیکدیکتاتوربینکنند،میمی

(.75/3/7911)سخنانمقاممعظمرهبری،«همبراساسمصالحخودش

الملل،نظامسلطهترینعنوانبراینظامحاکمبرروابطبیندرنظرمقاممعظمرهبری،مناسب

گرطهالمللدوطرفوجوددارندکهیکیسلدرنظامبین»است.دراستنباطتئوریکاینگفتمان،

دربیانابعادوماهیتایشان(.3/75/7933)سخنانمقاممعظمرهبری،«پذیراستودیگریسلطه

هایابایدهاودولتملتومعناینظامسلطهیعنیاینکهکشورها»:نظامسلطهبرایناعتقادندکه

نیننظامی،کشوریدرچ.(72/3/7915)سخنانمقاممعظمرهبری،«پذیرگرباشندیاسلطهسلطه

کندوسلطههیچکشوریراطلبیرادنبالنمیهایسلطهمثلجمهوریاسالمیایرانکهسیاست

جنبهنمی از نظریههایسیاستپذیرد، دنبال ساختارگذاریباید در مبانیخاصیباشدکه و ها

المللغربیجاییندارد.پردازیروابطبیننظریه

 ساختارینظام نظریه علماعمالمیدر و اقتصاد طریقفرهنگو سه از سلطه شود:سلطه،

موضوع» قدرتعمده نظامسلطهجهانیبرایحفظرابطهسلطههایسلطههاییکه گروگردر

میسلطه تکیه علمی.پذیر سلطه و اقتصادی سلطه و فرهنگی سلطه است: موضوع سه کنند،

پذیر،دراینسهزمینهبهاستقاللوخودباوریطهاشهمایناستکهنگذارندآنطرفسلالزمه

 (.7/5/7939)سخنانمقاممعظمرهبری،«وپیشرفتبرسد...

به ایننظامازیکپارچگیکاملبرخورداراست. رغمبعضیدرنظریهساختارینظامسلطه،

نظامرهیافت حوزه در جنگسرد پساز که شدهها مطرح چندقطبی رواهای ساختار بطاند،

رود.شمارمیالملل،تجلییکقدرتمرکزیاستکهروسیهوحتیچیننیزجزئیازآنبهبین

رود.دوقطبقدرتیکهدرمقابلهمدستگاهسلطه،بهسمتیکپارچهشدنهرچهبیشترپیشمی»

(.52/5/7913)سخنانمقاممعظمرهبری،«قرارداشتند،بهیکمرکزقدرتتبدیلشدند

رفتارایاالتمتحدهدرابعاد ایننظریه،سلطهازلوازمذاتاستکباراستونمودعینیآن،

 رژیم»امریکاست؛ اگر استکه آن سلطه نظام معنای امریکاست... سلطه، نظام مظهر امروز

ایازدنیامنافعیفرضکرد،حقدارددرآننقطهحضورقدرتمندانهامریکابرایخوددرنقطه

کن پیدا یانظامی مشروع سر بر موضوع بکوبد. منافعشمخالفتکند، با که را کسی هر و د

نمی فرق سلطه نظام برای نیست. منافع این بودن همهنامشروع برخالف منافع این ولو کند؛
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بینپیمان باشدهای المللی » رهبری، معظم مقام 72/3/7915)سخنان متحده(. ایاالت بنابراین،

شود.بردرکانوننظامسلطهقرارداردوتجلینظامسلطهمحسوبمیعنوانیکدولتمستکبه

درسنداستراتژیامنیتملیامریکادرتوانآنچهدرخصوصمبانیتئوریکگفتهشدرامی

ویکممشاهدهکرد.دربخشدوماینسندآمدهاستکه:قرنبیست

سلط» نوع هیچ امریکاستکه ملی و حیاتی منافع از امر سلطههاین جوییمخالفگریو

امریکادرهیچنقطهازمناطقمهمجهانمشاهدهنشود.رقیبجدیبهوجودنیایدوکشورهای

(.7939:512نا،)بی«صورترقیبدرجهانظهورپیدانکنند...مختلفدرقالبائتالفوبه

اندازیهرجایجهاندستدهدکهبهبهانهدفاعازامنیتملیبهاینمنطقبهامریکااجازهمی

هایپشتپردهنیزمطرحهستندکردهوسیطرهخودراگسترشدهد.درنظامسلطه،مسئلهسیستم

تراستکه متشکلاز مصادیقآنها امروز، جهان وکارتلدر شرکتها و هایفراملیتحتها

 هستند. صهیونیسم دستگاه»سیطره امروز دنیا، در سلطه خطمحور بسیار بسیارهای و رناک

هایاقتصادی،رادرهاوکمپانیها،یعنیشرکتهاوتراسترحمیهستندکهمجموعهکارتلبی

تشکیلمی هماینسرتاسردنیا بردولتامریکادارنددهندوبیشترینتسلطرا )سخنانمقام«ها

موجودیبسیطبهنامبنابرایندراندیشهساختارینظامسلطه،همبا(؛55/23/7913معظمرهبری،

روهستیمکهخواهانگسترشحداکثریدرجهاناستوهمباموجودیمرکبنظامسلطه،روبه

تراست تحتسیطره مراتبی با نیز خود و دارد قرار رأسآن در دولتایاالتمتحده ها،که

ستیاست.هایصهیونیهایفراملیازیکسووازسویدیگرتحتتأثیرالبیهاوشرکتکارتل

تواندراینشکلبازنمایینمود:شدهرامیمفاهیمگفته



 

 (029: 0931)نامدار و ضمیریان، 

روش 

 کارکردی

تعیین 

 ریساختا

تکاثرطلبی و 
ارتقا به سطح 

 المللی بین

 شناسی انسان

استبداد 
 المللی بین

استکبار  نظام سلطه

 جهانی

استکبار، تکبر 
 در حوزه عمل
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 گيری نظام سلطه اهداف و نحوه شکل
سلطهبه رابطه از هدف کلی، سلطهطور کشور امنیت ارتقای حاکمانآمیز، بقای و گر

بهعبارتدیگر،میپذیردررأسقدرسلطه توانگفتکهدراینمیان،کاالییبهنامتاست.

بعدامنیتوجودداردکههردوطرفمی صرفاً امنیت، از مراد کنند. خواهندبهآندستپیدا

خواهندهامیگیرد.دولتنظامیآننیست،بلکهابعادسیاسی،اقتصادیوفرهنگیرانیزدربرمی

گر،مثلامریکا،برایتضمینحاکمیتدهندودرمقابل،کشورهایسلطهبهحکومتخودادامه

مطلوبطرفیناستوبرایدستیابیبه«امنیت»خودبرجهان،بهاینکشورهانیازدارند.بنابراین،

گیردکهحاکمانکشوریمتکیبهقدرتداخلینباشند.برآن،درصورتیروابطسلطهشکلمی

کشور تنها معرضروابطسلطهایناساس، میهاییدر قرار ویژگیآمیز هایخاصیگیرندکه

هاازاینقراراست:داشتهباشند؛اهماینویژگی

شوند:.کشورهاییکهازلحاظاستراتژیکمهمهستندوبهدودستهتقسیممی7

سلطه-الف بهکشوررقیبکشور بهلحاظجغرافیایی، آنکشورهاییکه با گرنزدیکیا

مرزند؛هم

گرند.مرزیادرنزدیکیکشورسلطهکشورهاییکهبهلحاظجغرافیایی،هم-ب

هایدریاییالمللی،خصوصاًراهونقلبینهایاستراتژیکحمل.کشورهاییکهدرمسیرراه5

هستند؛

ایازموادخامومواداولیهتولیداتصنعتی،معادنوانرژیرا.کشورهاییکهبخشعمده9

راختیاردارند؛د

و5 مکتب صاحب کشورها این دارند. اهمیت ایدئولوژیک لحاظ از که کشورهایی .

(7933:95زایی،توانندبرفرهنگواندیشۀجوامعدیگرتأثیربگذارند)لکاندومیاندیشه

توانبرشمرد،درایرانوجوددارد؛هایمذکورکهدرکشورهایبااهمیتمیهمۀشاخص

دهمسایگیباشورویسابقوروسیهکنونی،بهمثابهرقیبایاالتمتحدهامریکا،دراختیارمانن

برخورداریازمنابععظیمانرژیاعمازداشتنیکیازآبراه یعنیتنگههرمز، هایمهمجهان،

بهنفتوگاز،داشتنمنابعومعادنعظیممواداولیهوخامکهبسیاریازصنایعاستراتژیکجهان

قادراستبرمردمکشورهای مکتبوفرهنگیجذابکه نیازمنداستوداشتناندیشه، آنها

منطقهوحتیدوردست،تأثیرگذارد.

پذیرند،عبارتنداز:هاوحاکمانبراساسآنهاسلطهیکقدرترامیبرخیدالیلیکهدولت
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کمکدست کسبحمایتبیابیبه امنیتی، نظامیو برایرویاروییباهایاقتصادی، یگانگان

مخالفانداخلییادشمناناحتمالیخارجیوکسبپرستیژ.

آمیزعبارتنداز:اهمپیامدهایروابطسلطه

 کند؛گذاریمیگردرکشورتحتسلطه،درجهتمنافعاقتصادیخودسرمایهکشورسلطه .7

 یابد؛یشمیگرایانهافزاروابطبازرگانیوآموزشیوفرهنگیبارویکردسلطه .5

کندکهدراینوضعیت،گاهیهایدوحکومتافزایشپیدامیهایشخصیبینمهرهتماس .9

 دهد؛وآمدهایدوستانهمیروابطخارجیجایخودرابهرفت

بی .5 نتیجه، در و کشورهایتحتسلطه در سلطه نظام فرهنگی جامعه،نفوذ هویتکردن

 نجام،ازبینبردناعتمادبهنفسمردم؛پذیریوسراتحمیلروحیهحقارتوتسلیم

بهوابستگی .2 اجتماعی، و فرهنگی اقتصادی، نظامی، امنیتی، عمیق گونههای ای کهاست

سازمانهمه تا ارتشگرفته از یککشور حتیچیز و فرهنگی آموزشی، مراکز و امنیتی های

 شود؛یگرواگذارمریزیکشورتحتسلطه،بهکشورسلطهمدیریتوبرنامه

برسیاستخارجیکهشودکهعالوهعدمتفکیکمیانامورداخلیوخارجیموجبمی .1

هایداخلیکشورهانیزتحتتأثیرکشورشود،سیاستگرتدوینواجرامیتحتتأثیرکشورسلطه

 (.7933:95زایی،گرتدوینشود)لکسلطه

ازسیاستخارجیهمسألهمهمدیگربهلحاظتئوریکایناستکهکشورسلط پذیرمعموالً

ریزیشده،مدونسیاستخارجیامریبرنامه»محروموعمدتاًدارایروابطخارجیاست؛زیرا

ریزیمشخصیکهروابطخارجیممکناستتابعبرنامهوتابعمنافعملیکشورهاست،درحالی

(.727ـ7932:799قوام،«)نباشد

دو در ایران نمونه، عنوان به قاجاریه، خارجی»ره سیاست با« تعامل در آنچه و نداشته

بودهاست.دردورهپهلوینیزبهنظر«روابطخارجی»کشورهایخارجیوجودداشته،ازمقوله

میمی روابطخارجیبرقرار کشورها با ایرانصرفاً که دوره،رسد هردو در زیرا است؛ کرده

کردند)ازغندی،ادرداخلمرزهایکشورترسیمنمیدولتمردانایرانی،سیاستخارجیایرانر

برروابطخارجی،(؛اماپسازپیروزیانقالباسالمیوقطعسلطهبیگانگانعالوه7911:3-1

مقولهسیاستخارجینیزجایگاهمناسبیپیداکرد.

مسلمانال فقیهان نزد مشهور فقهیثانویه قواعد یکیاز استکه ذکر به قزم در انونکه

اساسیجمهوریاسالمیایراننیزمتبلوراست قاعده «نفیسبیلوسلطهکافرانبرمسلمانان»،
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للکافرینعلیالمومنینولنیجعلاهلل»:کننداستکهگاهیازآنبهقاعدهنفیسلطهنیزیادمی

سبیال » ای757)نساء، آیه مفهوم مو(. برقراریروابطیکه بایداز مؤمنان جبسلطهناستکه

«نفیسبیل»یاقاعده«نفیسلطه»اصلمهمواساسی،بنابراین.شوداجتنابکنندکافرانبرآنهامی

مدرالمللیاسالکهبرتمامروابطخارجیوبیناستیکیازاصولحاکمبرسیاستخارجی

همهروابطمسزمینه اقتصادیوفرهنگیحاکمیتداردو سیاسی، لمانانهایگوناگوننظامی،

برنامه براساسآن وندریزیشوباید کفار فقهی، قاعده و اصل این شدن صورتعملی در .

.ترینراهنفوذوتسلطبرمسلماناننخواهندداشتبیگانگانکوچک



 نيروها و بازیگران نظام سلطه در دوره پساجنگ سرد

 گران  اردوگاه سلطه
دآرایشیتازهمیانبازیگراناصلیروابطباپایانجنگسردوفروپاشیشوروی،جهانشاه

رهبرینظامسلطهباایاالتمتحدهتوانمدعیشدکهازاینزمانبهالمللبود.میبین بعدرسماْ

افزاریوهمانگیزهالزمبرایاستقراردرچنینجایگاهیراداردوهماستکههمقدرتسخت

راپذیرفتهورضایتدباامریکا،اینوضعیتدیگربازیگراناصلیبرخالفاختالفاتجدیخو

هایالزمرادراینستیزاندرخطمقدمقرارگیردوهزینهاندکهامریکادربرخوردباسلطهداده

ویژهآنکهاگردولتامریکانخواهدیانتواندرهبریاینحرکترادرتقابلبامناقشهبپردازد.به

پذیردودولتامریکانیزدرقدرتدیگریاینمسئولیترانمیاینفرایندجدیدبرعهدهبگیرد،

گرانگسیختگیاردوگاهسلطهصورتاعترافبهناتوانییانپذیرفتناینمسئولیتموجباتازهم

سلطه اردوگاه تقویتفزاینده نومحافظهو فراهمخواهدآورد. را کارانامریکاییدربارهستیزان

الملل،مؤثرواساسیاست؛رهبریامریکابرایکارکردنظامبین»ند:رهبریجهانیامریکامعتقد

نمی کشوری هیچ عهدهزیرا را نقشرهبری بینتواند نهادهای شود. نمیدار نیز توانندالمللی

(.7931:52)کاالهان،«جمعیایجادکنند؛پسایاالتمتحدهملزمبهرهبریاسترهبریدسته

ایاالت و اروپا ااتحادیه مسائمتحده دارایمنافعیکسانیدر المللیهستندوعموماًلبینمریکا

پیگیریمیسیاست بههایمشابهیرا را استخود تالشکرده اروپا اتحادیه البته عنوانکنند.

هایامریکاقراردارد.بازیگرمستقلنشاندهد؛ولیکندرسایهسیاست

غیرغربیهمچونروسیهوژاپنوچینقراردارند.دریافتهوهایتوسعهدرحلقهسوم،دولت

دولت کهدواموهایوابستهوتحتنفوذدرمیانکشورهایدرحالرشدهستندحلقهچهارم،
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درپشتیبانیوحمایتازنظامسلطهمی بهعنوانمهرهبقایخودرا هاییعملبینندودرنتیجه،

فارسنمونهواضحیازورهایحاشیهجنوبیخلیجکشگرانهستند.کنندکهدرخدمتسلطهمی

ایندستهکشورهاهستند.مرادنگارندهازنظامسلطهکشورهایحلقهاولودوم)امریکاواتحادیه

اروپا(هستند.



 ستيزان اردوگاه سلطه
اردوگاهسلطه با بهشرایطوبازیگرانایناردوگاه متفاوتاست؛ کامالً گرانازهرلحاظ،

هایمردماست.ملتایرانبهعنوانایکهبسترحرکتدراینجبهه،خیزشوجنبشتودههگون

آغازگرجنبشضدنظامسلطهدرجایگاهرهبریجهانیایناردوگاهاست.هدفانقالباسالمی

تنهاسرنگونیرژیمشاهنشاهینبود،بلکهازهمانآغازباعنوانمقابلهبااستکبارجهانیوحمایت

قانونا در اینآرمانرا برداشتو را استبداد و دنیایسلطه همه با پرچممبارزه مستضعفان، ز

اساسی،آشکارابیانوتثبیتکرد.

دهند؛زیراآنهاپیروامامانیهستندکههرگزشیعیانجهان،حلقهدوماینجبههراتشکیلمی

تبلورگرتسلیمنشدندوباایثارجاهایسلطهدربرابرنظام نخوددراینراهبهشهادترسیدند.

اهلللبنانوشیعیانعراق،سوریه،بحرینویمنعینیآن،قیامتاریخیامامحسین)ع(است.حزب

هایواضحیدراینحلقههستند.نمونه

درحلقهسوماینجبهه،سایرمسلمانانقراردارندکهدرحالمبارزهبانظامسلطههستند.در

گیرند.همچنینمسلمانانسایرکشورهامانندهایمبارزفلسطینیقرارمیینگروه،سازمانرأسا

هایسیاسیوابستههایمردمیخودموجباسقاطنظامتونسومصرقراردارندکهدرجنبش

شدند.

ملت اینجبهه، وامریکایدرحلقهچهارم غیرمسلماندرآفریقا هایمحروموزجرکشیده

هاییکهطعماستثمارنظامسلطهرادراند؛ملترندکهطعمتلخاستعمارراچشیدهرارداالتینق

اند.طولپنجقرناخیرچشیده

توده پنجم، حلقه کشورهایتوسعهدر در دولتهایمردم آنهاییکه دارند؛ قرار هاییافته

گیریگربهرهجوید.شکللشهابهعنوانسیاهیگربرایتأمیننیازهایخویشبایدازآنسلطه

توانمشاهدهکرد:ایندواردوگاهرادرتصاویرزیرمی
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(7933:59)محمدی،



 المللی در گفتمان مقام معظم رهبری  ارکان و منطق ضدیت با نظام سلطه بين

 ران الملل؛ بلوک کشورهای ضد نظام سلطه با محوریت ای رکن نخست نظام بين
روعوناپسنداست)دهقانی،نامشونهالالمللیکنونی،ناعادنبیندگاهانقالبی،نظموساماازدی

رهبرجبههضدنظامسلطه،تالشجایگاهالمی،درریاسالتجمهونرستری(.برجسته7933:591

پای راستایبر متقابلاستدر احترام عدالتو پایه بر نوینجهانی، اییکساختار محوریران.

خواهدرجهانباشدکهدربردارندههمهنیروهایاسالمیوآزادیکشورهایضدنظامسلطهمی

ایازجایگاهرهبریمنتقداهللخامنهاستکهباهژمونیوسلطهاستکبارجهانیمخالفهستند.آیت

بین نظام ساختار به وظایفدونسبت و رسالتانقالباسالمی واکاوی در لتاسالمی،الملل،

فرمایند:می

یعنیاینکهدولت» نظامسلطه، نظامسلطهمخالفاست. با هاییهاوقدرتانقالباسالمی،

هاییآنزورراقبولکنند.طرفین،طرفیننظامها،کشورهاودولتها،گروهزوربگویندوملت

خیزیم.مادرنظامسلطه،برمیکنیموباآنبهمبارزهاندومانظامسلطهراردکردیمومیسلطه

مقصرمی همسلطهطرفینرا همسلطهدانیم؛ و سلطهگر معنایهمیننظام به استکبار، را. پذیر

(.مبارزهبا72/23/7913آموزان،دردیداردانشجویانودانشسخنانمقاممعظمرهبری«)است

اشهمباشمشیربایدمبارزهکرد.مبارزهسلطهیکیازوظایفدولتاسالمیاست...باایننظام

مبارزه حرفهنیست؛ کار با عقل، میداناشبا شجاعتدر با و متناسبایسیاسی و هایالزم

خودشاست.دولتاسالمی،دشمنانیهمدارد.دولتاسالمیدودستهدشمندارد؛یکدسته

سلطه همه هستند. دالیلواضحدشمندولتگرانودیکتاتورهایدندشمنانشناختهشده به یا

ایران 

 اسالمی

جهان 
 تشیع

جهان 
 اسالم

های غیرمسلمان در کشورهای در حال  ملت
 ، آسیا و امریکای التینتوسعه در آفریقا

های مردم در  توده

 یافته جهان توسعه

 ایاالتدولت 
متحده 
 امریکا

دول 
 اروپایی

دول پیشرفته 
 همراه با غرب

 دول در حال توسعه تحت نفوذ غرب
دول اسالمی تحت 

 نفوذ غرب
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دستهدومدشمناناسالمی اصلسلطهودیکتاتوریمخالفاست... چوندولتاسالمیبا اند؛

یعنیآفتدرونی بیماریاند؛ و میکروبها و )هاها معظمرهبری« رئیسسخنانمقام دیدار در

(.23/21/7935جمهوروهیأتوزیران،

خواهددرسیاستخارجیبرتواندومیدانندکهمیراتنهاقدرتیمیایایراناهللخامنهآیت

هایمعنوی(خودایستادگیکندوباتهدیدچندجانبهایاالتمتحدهرویارویینماید:اصول)ارزش

آشتی» و عمیق باعلتدشمنی دنیا صهیونیستی شبکه و امریکا رأسآنها در و استکبار ناپذیر

یناستکهجمهوریاسالمییکنفیباخوددارد،یکاثبات.نفیاستثمار،جمهوریاسالمی...ا

هایسیاسیدنیا،نفیوابستگیسیاسی،نفینفوذوپذیری،نفیتحقیرملتبهوسیلهقدرتنفیسلطه

وریهاراجمهگری؛اینهایمسلطدنیادرکشور،نفیسکوالریسماخالقی،اباحیدخالتقدرت

کند:اثباتهویتملی،هویتکند.یکچیزهاییراهماثباتمی[قاطعنفیمیاسالمی]بهصورت

هایهایاسالمی،دفاعازمظلومانجهان،تالشبرایدستپیداکردنبرقلهایرانی،اثباتارزش

این کند.ایننفیواینهاجزوچیزهاییاستکهجمهوریاسالمیبرآنهاپافشاریمیدانش...

)سخنانمقاممعظمرهبری،«هادلیلدشمنیامریکاودشمنیشبکهصهیونیستیدنیاستاثبات؛این

55/3/7931.)

مدارها،اینجمهوریاسالمی،امروز،درمقابلنظامسلطۀجهانیایستادهاست.بهتعبیرسیاست

 علیه فراعنه همۀ لذا است... جمهوریاسالمی امروز، جهانی، سلطه نظام ائتالفاپوزیسیون ما

قدبودندکهیکازفراعنهبزرگوکوچکوازشیاطینقدونیماند.شماببینیدکهدردنیاکدامکرده

(.97/1/7939باجمهوریاسالمیمخالفتومعارضهنکردند)سخنانمقاممعظمرهبری،

آنکه ضمن سیاستخارجیجمهوریاسالمی، رهبری، معظم مقام چارچوبگفتمانِ در

اهیتیمستقالنهوضدسلطهدارد،براساساصلاحتراممتقابلبهتنظیممناسباتخارجیخودم

کند.اینگفتماندرسیاستخارجیبردوپایهاساسیاستواراست:نخست،پسزدنواقداممی

لالمللیوشناسایینظامسلطهبهعنوانغیریتودوم،تعامردهرگونهسلطهوچیرگیدرپهنهبین

اهلل(.آیت7939:771سازندهبرپایۀاحتراممتقابلورعایتمنافعملیباکشورهایدیگر)اسدی،

ایدرتشریحاصولسیاستخارجیجمهوریاسالمیمیفرمایند:خامنه

کهنظامسلطهرادردروناصولسیاستخارجیماازاصولانقالبماجدانیست...ماهمچنان»

انقال نظاماربابکشورمانبا با اساسسیاستببههمزدیم... رعیتیدرسطحجهانمخالفیم...

است این سیاستبینخارجیما در سلطه نظام از برآمده روابطناشیو ما ... ردکه المللیرا
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شویمازاینکهکنیم،قبولنداریم.خودمانهمدرهویتوشخصیتجمهوریاسالمیمانعمیمی

گریایبهوجودبیایدیاخودمابخواهیمسلطهشویمواجازهدهیمکهبرماسلطهواردنظامسلطه

کنیم...درمقدمۀقانوناساسیما،دفاعازمسلمانانومحرومانبهصراحتذکرشدهاست؛مادفاع

جزوسیاستازمسلمان ودفاعازملتمظلومرا آنعدولهایاصولیخودمانمیها از دانیمو

مسلماننمی طرفدار و اسالم طرفدار ما ... تغذیهکنیم با و هستیم اسالمی بیداری طرف و ها

)سخنان«هایمظلوممخالفیم،بااستعماروبااستثمارمخالفیمهایاستثمارگرازمنابعغنیملتقدرت

انینظامسلطهوما...شاخصدیپلماسیخودرامقابلهبارفتارجه(.»52/2/7939مقاممعظمرهبری،

(.5/5/7933و92/2/7931)سخنانمقاممعظمرهبری،«دانیمپذیرمیسلطهگرخروجازقاعدهسلطه

:سازندمیخاطرنشانمیرهبرجمهوریاسال

تکبارنبااسهاىدنیانیست،معنایشدشمنىکردکردنبادولتتیزىدشمنىناىاستکبارسمع»

البتهامروزامریکاو.تتاسربزندآفتیبراىبشریدولتىوازهرنظامىسازهراستکبار.است

بتبهدیگراناىکهنسىوهرمجموعهصهیونیزممظهراستکبارند؛لیکنهرجا،هرکس،هردولت

سخنانمقام«)آورندمزندگىانسانبهوجودمىبشرىودرنظااستکباربورزند،آفتىدرجامعه

رهبری دمعظم رئیسدر اعضاىهیئتدولتیدار »25/21/7931جمهوریو شاخصما(. ...

«دانیمپذیرمیسلطهگرلطهس»دیپلماسیخودرامقابلهبارفتارجهانینظامسلطهوخروجازقاعده

( رهبریدر معظم مقام سفراسخنان و مسئوالنوزارتامورخارجه مییجمهوریاسالدیدار

(.92/22/7931،ببارهبرانقالایراندردیگرکشورها

پذیریمومىدانیم.نهسلطهپذیرىزشتمىسلطهمثلهمطلبىراسلطهما»گفتماناینرپایهب

دومنافعاوراتهدیدنماید،موردملتتعرضىکناینبهکسهرایم؛امانهخودمانطالبسلطه

عکس کننده پشیمان خوالعملتندو )دگرفتاهاینملتقرار معظمرهبری« مقام درسخنان

(.73/77/7932،فرماندهانوجمعیازپرسنلنیروىهوایىدیدار



 الملل؛ نظام سلطه جهانی به رهبری امریکا رکن دوم نظام بين
ایگرایانه،دارایسویهای،افزونبروجهایجابیوهماهللخامنهگفتمانسیاستخارجیآیت

نیزاست.اینسویه،جبههاستکبارجهانیبهسرکردگیایاالتمتحدهاست.ازسلبیوواگرایانه

 بایدسلطههاودولتمعناینظامسلطهآناستکهکشورها،ملت»دیدایشان: یا گرباشندیاها

پذیر.دنیاتاچندسالقبل،دوقطبیبود؛دونظامدرصدمسئلههمبایکدیگرتوافقداشتند.سلطه
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آنیکیاز همکهیکیازایندوقطبفروپاشیده، امروزه آنمسائلحفظنظامسلطهبود...

نمی عبرت رقیب فروپاشی از گیرددیگری از« جمعی دیدار در رهبری معظم مقام )سخنان

(.72/23/7915آموزانودانشجویان،دانش

 واستکهدولتاستکبارجهانیمعنایشاین»درگفتمانسیاستخارجیرهبرانقالب: ها

ملتقدرت نسبتبه که هستند دنیا میهاییدر استکباریمواجه برخورد با شوند:هایدیگر،

نظرهااعمالهایآنستپردازند،درسیاهایآنهابهدخالتمیبرند،درحکومتثروتآنهارامی

المللیاست.همانچیزیینکشانند.این،استکباربهارابهاینسمتوآنسمتمیکنندوآنمی

کهدرقرنهجدهمونوزدهم،بااستعمارشروعشدوبعددرقرنبیستمبهاستعمارنوینمبدل

هایاستکباری،بهشکلاستکبارجهانیدرآمد،کهدنیاراگردیدوامروز،یادردوراناوجقدرت

می را ملتی نحوی به کدام هر و بودند کرده قطبتقسیم دو خوددبین پنجه در و وشیدند

فشردندمی دانش« از جمعی دیدار در رهبری معظم مقام دانشجویان،)سخنان و آموزان

ستکهامروزمظهراستکباردردنیا،رژیمامریکاستخاطراینا(.مبارزهباامریکابه79/23/7917

هایاستکباریرانداشتبرایمامثلبقیههاوهدفواالاگرامریکابهعنوانیکدولت،روش

المللی)سخنانمقامهابود...استکبار،یعنیحالتفرعونیت،یعنیدیکتاتوریدرسطحبیندولت

(.75/23/7911آموزانودانشجویان،معظمرهبریدردیدارجمعیازدانش

باشد.شناسیتوحیدیوایدئولوژیکگفتمانضدنظامسلطهمیاینزاویهنگاهبرآمدهازهستی

دراینمنطق،جهانآفرینشهدفوسرآغازوسرانجامیالهیومتعالیدارد.دراینجهانمبناو

اماندونیروینیست.ایندنیاکانونمبارزهبیگریوعصیانپذیرفتهباشدوسلطهپایه،عدالتمی

(.7935:75پناه،باشدکهسرانجامآننیزپیروزیجبههحقاست)اسدیورضاییخیروشرمی



 ارزی  منطق تفاوت و منطق )زنجيره( هم
موبلوککشورهایضدنظامعنوانرهبروراهنمایجهاناسالایایرانرابهخامنههللاآیت

عنوانتنهاایرانرابهایشان.ندداطهدرمقاومتدربرابرفشارهاینظامیوفرهنگیامریکامیسل

کهقدرتیمی میمیبینید و اصتواند پایبند سویخواهد از تهدیدهایچندجانبه با و بوده ول

ایاالت نماید)چوبین، مقابله 5227متحده :55 رشنفوذبرایگستایاهللخامنهآیتاستراتژی(.

درمنطقه برایایرانسهمؤلفهمهمرا م،بازتاباینروایتکهایرانوجهاناسالنخستدارد:

ذدوم،اینباورکهبهترینابزارایرانبرایگسترشقدرتونفو.ترکیدارندمشمنافعودشمنان
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ترکیبتأثیراتفرهنگیوبرخوددرمنطقه سوم، سیاسیباپاییانتخاباتدموکراتیکاست.

(.زنجیرههم57ـ5223:55سجادپور،تایرهبریایراندرمنطقه)افزاریدرراسسختنیمهابزار

ایبردارد.رابطهالمللیرادرایازبازیگرانپهنهبیندنظامسلطه،طیفگستردهارزیگفتمانض

گاهجمهوریاسالمیایرانازدید.همراهیامخاطبوجوددارددوسویهمیانایرانواینجوامعِ

بخشوهایآزادیکهرهبریضدنظامسلطهرابهعهدهدارد،جهانتشیع،جهاناسالم،جنبش

ملت کشورهایغیرمتعهد، ملتمقاومت، و سلطه نظام بههایآزادیهایبلوکضد طورخواه

عام،درکناراینکشورودرمقابلنظامسلطههستند.
 

 جوامع هدف گفتمان ضد نظام سلطهارزی و  زنجيره هم

 

 

 

 













(7935:71نژاد،)اسدیورضایی

 


(7932:751)نامداروضمیریان،

جمهوری 
 اسالمی ایران

سلطه با توجه  سیاست تعاملی ضدنظام
 اصل عزت، حکمت و مصلحت 3به 

های  قدرت
 گر سلطه

کشورهای 
 پذیر سلطه

 

 هان تشیعج

 جمهوری اسالمی ایران

 هان اسالمج

 بخش و ضدامپریالیسم های آزادی نبشج

 کشورهای غیرمتعهد

 های بلوک ضد نظام سلطه ملت

 طور عام ها به ملت
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بین سامان و نظم گفتمان، این منظر پس،از است؛ نامشروع و ناعادالنه کنونی، المللی

برپایییکساختارنوینجهانیبرپایهعدالتوترینرسالتجمهوریاسالمیتالشبرایبرجسته

ابرقدرت برابر در عنوان هیچ به راه، این در استو متقابل رهبراحترام آمد. نخواهد کوتاه ها

مبارزه»هایسیاستخارجیدولتراهاوآرمانتریناولویتجمهوریاسالمینیزیکیازبرجسته

تک نظام سلطهبا امپراتورینظام جهانیقطبیو کرده« اعالم 7931است)دهقانی، :31 (؛31ـ

بنابرایندرایندنیایاستواربرسلطهوستم،تنهاچاره،مقاومتوایستادگیاست.


 های عملی نظام سلطه تناقض
 به دموکراسی های متناقض نظام سلطه در پایبند نبودن سياست

د بویژه را سیاستخارجیامریکا تبعیضورهبرجمهوریاسالمی، بر استوار رخاورمیانه،
اگررژیمامریکابرای»داند:هاییچوندموکراسیوحقوقبشرمیدارازنشانهبرداریهدفبهره

منافعیفرضکرد،حقدارددرآننقطهحضورقدرتمندانهنظامیپیداخوددرنقطه ایازدنیا
هاییمنطقهخاورمیانهنگاهکنید!دولتکندوهرکسیراکهبامنافعشمخالفتکندبکوبد...به

هاییهستند؟آیاازلحاظفکری،اند،چگونهدولتگرانامریکاییکهموردقبولواعترافسلطه
گر،اند؟...اینموضوعاتبرایمسئولینکشورسلطهسیاسی،حقوقبشرودموکراسیرشدکرده

مهمایناستکهاینکش اهمیتیندارد. تسلیمآنسلطهیعنیامریکا، گرندوهمینکافیورها

گرنشد،درهراست،امااگرکشوروجمعیتوسازمانیباهرملیتوخصوصیتی،تسلیمسلطه
)سخنانمقاممعظم«کجایدنیاباشد،درخورآناستکهضربهبخوردوموردحملهقرارگیرد

افزایدتسلیمبودنتوبراینتناقضمیهامهماس(.لذاآنچهبرایامریکایی72/3/7915رهبری،
کشورهااست.شعارهایجذابفقطبرایتأمینمنافعدولتسلطهگراست.

به متناقضامریکاییها رفتار اینرابطه المللدردر روابطبین در سلطه سمبلنظام عنوان
هاچشمآنشود.خلیجفارسنمونهواضحیمحسوبمیهایحاشیهجنوبینشینروابطباشیخ

هایپادشاهیموروثیمنطقهبستهاند؛زیراخودرابروضعیتسیاسیِبستهوخفقانموجوددرنظام

هامهم،کنند.برایامریکاییهایتابعنظامسلطههستندومنافعایننظامراتأمینمیهادولتآن
تندادنکشورهابهسلطهاست.



 المللی ای و بين جنگ افروزی و نقض صلح و امنيت منطقه
مسائلحادجهانامروزاستوهالمللیازجملصلحوامنیتبینازدیدگاهمقاممعظمرهبری،
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نظامسلطهعاملمهمتوسعهوترویج.هایکشتارجمعی،یکضرورتفوریاستخلعسالح

آندرگیریوجنگدرنظامبین ولیدهند؛هاشعارصلحوامنیتمیالمللوخاورمیانهاست.

فرماید:المللیهستند.ایشاندراینرابطهمیترینتهدیدکنندهصلحوامنیتبینخودبزرگ

اماعمالًصلحراتهدیدودنیا؛دهندهمیشهشعارصلحوطرفدارىازصلحرامىهاامریکایی»

مى جنگ به کمپانیرا مصلحت آیا اسلحهکشانند. اینهاى مىسازى ایجاب آیاطور کند؟

استعمارىواستکبارىاینمصلحت هاوغرورهاوکند؟آیاجهالتگونهایجابمىهاىسیاسىِ

هامحتملاست.آنچهواقعیتداردآورد؟همهایناینوضعراپیشمى،توجهىبهحقایقعالمبى

درعملها..آناست.نندهکهاىتهدیدشنود،حرفمىیهاىمسؤوالنامریکایوانساندرحرف

جاتهدیدبهجنگ،اىبسیارمهموتلخاست.همهافروزند!اینحادثه،حادثهآتشجنگرابرمى

تهدیدمى..تلخاست امروزکسانىکهصلحرا تهدیدمى. بشریترا دکننکنند، )سخنانمقام«

(59/1/7932معظمرهبریدردیدارباکارگزارانومسئوالننظام،

بیانا سیاستجنگمقاممعظمرهبریدر تحمیلتمختلفخویشاز افروزینظامسلطهدر

)3جنگ افغانستان به حمله ایران، اسالمی جمهوری به )5225ساله عراق و تهدید5229( ،)

عنوانهایرژیمصهیونیستیو...بهافروزیجمهوریاسالمیایرانبهحملهنظامی،حمایتازجنگ

اند.سلطهنامبردههایعملینظاممصادیقتناقضدرسیاست



 مواجهه متناقض نظام سلطه با مسئله فلسطين 
ای،مسئلهفلسطیناست.اهللخامنهیکیازمسائلبسیارمهمومتناقضنظامسلطهازمنظرآیت

اینمسئلهمی مقاممعظمرهبریدررابطهبا کشورمستقلودارایشناسنامهروشنِیک»فرماید:

قرن52،براساسیکتوطئهوحشتناکغربیباسردمداریانگلیسدردهه«نفلسطی»تاریخیبهنام
ازملتآن،غصبوبه ازکشورهایبیستم، بهجماعتیکهعمدتاً زورسالحوکشتاروفریب،

اند،واگذارگردیدهاست.اینغصببزرگکهدرآغازباکشتارهایاروپائیمهاجرتدادهشده
هرهاوروستاهاوراندنمردمازخانهوکاشانهخودهمراهبود،درطولدفاعدرشجمعىِمردمبی

ترینمسائلجامعهاین،یکیازمهم...هاادامهیافتهاستبیشازششدهههمچنانباهمینجنایت
بشریتاست.سرانسیاسیونظامیرژیمغاصبصهیونیست،دراینمدتازهیچجنایتیپرهیز

هاباخونمردممظلومفلسطینوامثالاین«دیریاسین»و«قانا»و«شتیال»و«صبرا»یهااند؛نامنکرده

باروکشتارمردمهایفاجعهرژیمصهیونیستیکهبابهراهانداختنجنگ...درتاریخثبتشدهاست
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اشغالسرزمین سازمانو دههایعربیو جهان، و منطقه سالتروردهیتروریسمدولتیدر وها
کنند،تروریستجنگوشرارتبهراهانداخته،ملتفلسطینراکهبرایاحقاقحقخودمبارزهمی

هایغربینیزبازیرپاگذاشتنتعهدهایمتعلقبهصهیونیزموبسیاریازرسانهنامدوشبکهرسانهمی

تکرارمیاخالقیورسانه مدای،ایندروغبزرگرا عیحقوقبشرنیزکنند.سردمدارانسیاسىِ
)سخنان«کنندمیآفرینحمایتهمهجنایتبستهوبدونشرموپروا،ازآنرژیمفاجعهچشمبراین

 تعهد، بهجنایت3/1/7937مقاممعظمرهبریدراجالسسرانعدم براشاره ایشانعالوه های(.
کنند:رژیمنیزاشارهمیهادرجنایاتاینپوشینظامسلطهومشارکتآنرژیمصهیونیستیبهچشم

دریکشیرژیمصهیونیستهاراازمشارکتباجنایاتونسلکسدردنیانیستکهامریکاییهیچ»
بداند مبرا غزه رؤساینمایندگی« و سفرا با دیدار رهبریدر معظم مقام هایجمهوری)سخنان

کشور، از خارج در ایران در55/2/7939اسالمی رهبری معظم مقام جمهوری(. حل راه مورد

فرمایند:اسالمیایرانبرایحلبحرانمی
اند،هابرایحلمسئلهفلسطینپیشنهادکردهوپیمودههاووابستگانآنهاییکهغربیهمهراه»

دموکراتیکراغلطوناموفقبودهودرآیندهنیزچنینخواهدبود.ماراه حلیعادالنهوکامالً
فلسطینیایم:پیشنهادکرده کشورهایدیگرهمه به کسانیکه چه ساکنانکنونیآنو چه ها،

اند،اعمازمسلمان،مسیحیویهودی،دریکراندهشدهوهویتفلسطینیخودراحفظکرده

بخششرکتکنندوساختارنظامسیاسیاینکشورپرسیعمومیبانظارتیدقیقواطمینانهمه
فل همه و انتخابنمایند سالرا تحملکردهسطینیانیکه رنجآوارگیرا خودها کشور به اند

اینهمه در آنگاه،بازگردندو انتخاباتشرکتنمایند. تدوینقانوناساسیو پرسیوسپس،
(.3/1/7937)سخنانمقاممعظمرهبری،«صلحبرقرارخواهدشد

داند؛ولیکننظامپرسیمیهمهحلاصولیبحرانفلسطینرابرگزاریمقاممعظمرهبری،راه

هایپذیرد،بلکهازجنایتحلرانمیتنهااینراهسلطهدرتناقضیآشکارباشعارهایخودش،نه
بازداشت فلسطینیان، حقوق نقض در صهیونیستی شهرکرژیم خودسرانه، ترورهای سازی،

تحمیلجنگ تجاوزگریاینرو3و55هایهاینابرابرمانندجنگرهبرانفلسطینی، غزه، زه
همسایگانمانندجنگ به99رژیمبه مانندتهدیدحمله تهدیدکشورهایمنطقه، لبنانیا روزه

کند.ایایران،حمایتمیتأسیساتهسته


 ای آميز هسته ای و مخالفت با دستيابی ایران به انرژی صلح برخورداری از تسليحات هسته

سازقطعوابستگیاستولذانظامسلطهباآنهآنزمینهایوتوسعدستیابیبهفناوریهسته
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ایموجبوابستگیبیشتریکملتبهخودشانشود،آنرابرایاگرانرژیهسته»مخالفاست:

ایمخالفندکهیکملتباابتکارخود،بهدستهاباآنانرژیهستهدانند.آنآنملتمجازمی

آن به نیاز بدون استقالخود، با همینانرژیهستهها، است... ایبرایلکاملبهدستآورده

دهند،موجبوابستگیاست؛امابرایملتایرانهامیهایمستکبربهآنهاکهدولتدیگرملت

ابتکارونوآوریمیکهخودازدرونمی خودشخالقیتتولیدمیجوشد، موجبکند، کند،

استکبارجهانیودشمنا ایندشمنقطعوابستگیاست. اندنملتایرانبا معظم« )سخنانمقام

(.75/9/7931رهبری،

آ دیدگاه خامنهیتاز رابطهاهلل سیاسی استقالل و خودبسندگی و علمی پیشرفت میان ای

ای،ایراناست.ایشاندرمستقیمیوجودداردوایاالتمتحدهمخالفپیشرفتعلمی،بویژههسته

بینیددربارهتواناییفنیوعلمیملتایران،دستگاهاستکبارچهجنجالومی»فرماید:اینرابطهمی

اینهیاهوییکهبرسرمسئلههستهسراسیمگیازخودنشانمی اندازرویانداختهایراهدهد.

دست است، نمیپاچهسراسیمگی سلطه دستگاه نمیاند. محدودهخواهد، از غیر که پسندد

هاقراردراختیارملتهمبهصورتمستقلوناوابستهوریوقدرتعلمی،آنخودشان،قدرتفنا

هاتوانستهاستیکفناوریفاخرعلمیرابهبینندیکملتبدونتکیهبهآنبگیرد.حاالکهمی

هامجامعاند...مسئله،سالحاتمینیست،مسئلهاستقاللیکملتاست.آندستبیاوردناراحت

گیرندومجامعجهانی،یکیپسازدیگری،آبرویخودشانزیرنفوذخودشانمیجهانیراهم

(.73/77/7935)سخنانمقاممعظمرهبری،«دهندرابراثرنفوذآنهاازدستمی

اینرابطهبرعزمملتایرانبرایدستیابیبهانرژیصلح وبرآمیزهستهایشاندر ایاشاره

ایهایهستهتریندارندهسالحایتأکیددارند.امریکارابزرگسالحهستهاجتنابازدستیابیبه

کشتار میو میجمعی معرفی صهیونیستی رژیم حامی و تسلیحاتهستهدانند از که ایکنند

نکتهحائزاهمیتدراینرابطهنیزاینمسئلهاستکهامریکاتنهاکشورجهان برخورداراست.

بمبهستهاست از استکه کرده داشتنبزرگایبرضدملتژاپناستفاده اکنونبا ترینو

آمیزهادردستیابیبهانرژیصلحایجهان،خودراحامیصلحومخالفحقملتزرادخانههسته

کند.همچنیندرتناقضیآشکارازطرحجمهوریاسالمیایرانبرایایجادایمعرفیمیهسته

کنندهامنیتواینهتأمینسالحهسته»کند:ایحمایتنمیالحهستهمنطقهخاورمیانهعاریازس

حوادثدهه است. دو تهدیدیبرایاینهر بلکه تحکیمقدرتسیاسیاست، مایه قرن32نه

داشتناینتسلیحاتنمی که همحفظکندبیستمنشانداد ...تواندرژیمیهمانندشورویرا
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 از استفاده ایران اسالمی هستهجمهوری نظاسالح و شیمیای و بزرگویای گناهی را آن ر

می نابخشودنی شعار ما هسته»داند. سالح از عاری ایخاورمیانه کرده« مطرح آنرا به و ایم

ایوتولیدسوختآمیزازانرژیهستهبرداریصلحپوشیازحقبهرهپایبندیم.اینبهمعنیچشم

استفادههسته ازصلحاینیست. بینآمیز اساسقوانین بر انرژی، همهاین حق کشورهاالمللی،

هایبیشترینومرگبارترینسالحطنزتلخروزگارماآناستکهدولتامریکاکهدارنده..است.

بهایودیگرسالحهسته مرتکبِ تنها امروزمیهایکشتارجمعیو خواهدکارگیریآناست،

بپرچممخالفتبااشاعههسته رژیمصهیونیستىِ،شانهاوشرکایغربیهدوشبگیرد!آنایرا

بهسالح تهدیدیبزرگفراهمهایهستهغاصبرا برایاینمنطقهحساس، و ایمجهزکرده

.اندکرده اینیستونیزکنمکهجمهوریاسالمیهرگزدرپیتسلیحاتهستهمنتأکیدمی..

پوشینخواهدکرد.شعارماایچشمزانرژیهستهآمیزاهرگزازحقملتخوددراستفادهصلح

)سخنانمقاممعظمرهبریدرتاس«کسایبرایهیچایبرایهمهوسالحهستهانرژیهسته»

 عدم اجالسسران 3/1/7937تعهد، کهامریکا(. فرانسه یا و کرده استفاده بمباتمی از که

رهایهستهآزمایش ما است، داده تالشبرایساختبمباتمیایخطرناکانجام به متهم ا

حالیمی در مبنایعقالنی،کنند، بر همچنین فتوایشرعیو مبنای بر ایران اسالمی نظام که

بهیچ دردسرمیدنبالسالحهستههگاه مایه را آن و نخواهدبود و دانداینبوده )سخنانمقام«

(.52/7/7935معظمرهبریدرجمعشاعرانومداحاناهلبیت،



 رفتارهای متناقض با پدیده تروریسم
مییکیازشاخص دنیایاسالمرا تواندرقالبتولیدهایتعارضهنجاریجهانغرببا

و غربی جامعه در افزایشاحساستهدید به منجر که داد قرار توجه مورد ادبیاتی و مفاهیم

ردارایماهیتفلسفیوسیاسیشود.اینامهایخصومتنسبیبهجهاناسالممیگسترشنشانه

 پیام، 7935است)متقیو ا91: تناقضىوجوددارمروزدردنی(. ا نظرملتد. هاىملتایراناز

ملتمس و حقلمان مدافع شجاع، ملت یک منطقه، ایسهاى و عدالت مقابلتادهو در

اماهمینکنند؛ینمىستایرانراتحهاملآن.اندطورشناختههاست؛ملتایرانرااینزورگویى

هاىهاست،ازنظرقدرتتایشملتقدرموردسىکهاینملتایرانوهمیننظامجمهورىاسالم

ومتهمبهحمایتازتروریسمامنیتجهانىت،متهمبهسلبراسزورگو،متهمبهنقضحقوقبش

نظامناقض،تهدیدکنندهاینت.هاقدرتهاوخواستهت؛تناقضبیننگاهملتضاساینتناق!است
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،دراجتماعزائرانومجاورانحرممطهررضوى)سخنانمقاممعظمرهبری«...تجهانىاسسلطه

27/27/7931.)

درجوامعغربی«زاوجوداندیشهخشونت،ازنگاهمقاممعظمرهبری،علتزیربناییتروریسم

هاواعتقاداتیاستکهمسببیازنگرشاآفرین،مجموعهاست.مقصودازایناندیشهخشونت

ترجیح»و«تقسیمتروریسمبهخوبوبد»و«هایغربمعیارهایدوگانهبرسیاست»حاکمشدن

برارزشمنافعدولت درپیامدچنینطرزتفکریاستکهشدهاست.«هایانسانیواخالقیها

هایتحقیرفرهنگ»و«هارملتباربراثرتحمیلفرهنگغرببرسایخشونتخاموشوزیان»

غرب توسط غنی وجود با فرهنگغرب، در جانشینی ظرفیت «فقدان م»و دو لفهؤوجود

پرخاشگری» » بندوباریاخالقیبی»و آن« آسیب«در در نفرترا بغضو بذر قشر، پذیرترین

در"درغربزاتغذیهفرهنگیناسالمدرمحیطآلودهوخشونت»پاشد.جوانانمسلمانغربیمی

هاوتبعیضدرغربوخاطرنفرتعمیقحاصلازنابرابریههاییبکاشتهشدنعقده"همراهیبا

آن بیمارگونه شدن گشوده اشاره، خود برابریکه اعمال غربیدر ناکامیجوامع ایاستبر

بیشتریشمار،هایاجتماعیوسیاسیفارغازتعلقاتاعتقادیومذهبیقانونیوعملیدرفرصت

)ر.ک.:نامهمقاممعظم«هایتروریستیسوقدادهاستازاروپاییانرابهسویخشونتوگروه

(.www.leader.irفرانسهدر:5272رهبریبهجواناناروپاوامریکایشمالیپسازحوادث

مردمهابهخونهزاراننفرازدرتناقضیآشکار،نظامسلطهبهمنافقینتروریستکهدستآن

استبی داده استپناه ایرانآلوده حمایتمیگناه آنها از آنو گروهکند. ینیوهایفلسطها

تروریستخطابمی اشغالگرانمبارزهمیلبنانیرا کنند؛ولیدرتناقضیآشکارازکنندکهبا

گیریلتروریسمدولتیرژیمصهیونیستیدربهشهادترساندنمردممظلومفلسطینولبنانوشک

حمایتمیگروه ... و النصره جبهه داعش، القاعده، طالبان، اینهایتروریستیمانند از کنند.

منظر،تروریسماگردرراستایمنافعنظامسلطهباشدازآنحمایتخواهندکردواینموضوع،

دهد.هادرعرصهعملرانشانمیتناقضآن



 استفاده از ابزار زور و خشونت
هاینظامسلطهبرایپیشبردنمنافعازویژگیوتحریمخشونتواززوردنبهاستفادهپناهبر

هابایکوقتىکهاین»المللیاست.خویشودرتعارضباشعارهایآنهابرایحفظصلحبین

می بایکملتىمسئلهپیدا تفرهنگىوسلطهتوانندغلبهکنندونمیکشورى، حمیلخودشانرا
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گاهىباوکنند؛گاهىبالشکرکشى،گاهىباتروربرندولشکرکشىمیدستبهزورمیکنند،

هاهمهدرهمینزمانخودمادرهمیناواخردیدهشدههاىتروریستىکهاینراهانداختنجریان

)سخنانمقاممعظمرهبریدردیداربااعضایمجلسخبرگان،«ودرمقابلچشممردمدنیااست

79/1/7939.)

المللیمانندشورایامنیتدراختیارنظامسلطهاست.ساختارهایحافظصلحدرجامعهبین

شورایامنیتزمانیدارایساختاروسازوکاریناعادالنهوغیردموکراتیکایننهادها هستند.

فایکهیکیازاعضاینظامسلطه،یکطرکندودرمسئلهکهمنافعاعضااقتضاکندسکوتمی

درگیریباشدازایفاینقشخودناتواناست.تجاوزامریکابهعراق،سکوتاینشورادرقبال

ازخشونت بحرین، و یمن در عربستان مانند خود متحدان و صهیونیستی رژیم جنایات و ها

آشکارویکوضعیتمنسوخوشورایامنیت»هایبارزاینقضیهاستنمونه یکدیکتاتورىِ

استفادهازهمینسازوکارغلطاستکهامریکاوهمدستانشگذشتهاست.باسوءفمصرتاریخ

ومنافعغربرا«حقوقبشر»گویندهایخودرابردنیاتحمیلکنند.آنهامیییاندزورگوتوانسته

می می«دموکراسی»گویندمی،کننداراده جایآن به را کشورها دخالتنظامیدر ،نشانندو

هایخودهاوسالحدفاعروستاهاوشهرهاراآماجبمبومردمبی«مبارزهباتروریسم»گویندمی

شوند.جانانساندووسهتقسیممیوها،بشریتبهشهرونداندرجهیکسازند.درنگاهآنمی

وادر گرانقیمتاسیا وغرباروپا وامریکایالتینارزانودرامریکا شود.گذاریمیفریقا

نشاندگانآنهاصورتگیرد،مُجازویوصهیونیستودستینجهوتروراگربهدستامریکاشک

قابلچشم است.کامالً .پوشی نام به را خود منافع بین». المللیقوانین تحکم« سخنان وو آمیز

)سخنانمقاممعظمرهبریدرکنندهاتحمیلمیملتهب«جامعهجهانی»غیرقانونیخودرابهنام

(.3/1/7937اجالسسرانعدمتعهد،



 حقوق بشر و تناقض در رفتارها
ای،رویکردامریکادرخاورمیانهاستواربرتبعیضاهللخامنهدرگفتمانسیاستخارجیآیت

به بشر، حقوق و دموکراسی آوردن و تروریسم نابودی بهانه به سویی، از کشور، این است.

کندوازسویاهلللبنانپشتیبانیمیزمخالفانایران،سوریهوحزبافغانستانوعراقیورشبردوا

رژیم از میدیگر، جانبداری منطقه عربی بایستگیهای نخستین که وکند بشر حقوق های

گرمدعیحقوقبشرهستند؛ولیهایسلطهازایندیدگاه،قدرتکنند.دموکراسیرارعایتنمی
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دموکراسىونای»نسانیهستند.ترینناقضحقوقاخودشانبزرگ آزادىو از دم دنیا در ها

نقضکردندکهامروزطرحاینراقدراینشعارهازدند؛درعملآنهامیحقوقبشرواینحرف

صورتیکامرمستهجندرآمدهاست؛تعدادکودتاهایىکههابهشعارهادردنیاازسوىغربى

دولتقدرت علیه ازهاىمستقلهاىغربى بعضى طبق عجیبىاست. یکتعداد دادند، انجام

هاها،امریکاپسازجنگدوم]جهانى[تاامروزدرموردپنجاهدولتانواعواقساماقدامگزارش

ده با کرده؛ اینرا که مردمىمخالفتکرده جریانمقاومتِ دیگرانها و امریکا کارنامه در ها

استفادهشدهاست]توسط[امریکااستکهبیشازهمهدممضبوطاست.تنهاموردىکهبمباتم

زند.زندانگوانتانامو،زندانابوغریب،اینحوادثىکهپیشآمد،هامیازحقوقمردموماننداین

ثابتشدهاىمخفىزندان اروپا در این.اىکه زندانبراىهمهوروشنشدکه هاىمخفىها

نظامارزشىموردبنابراین،؛بینندوهنوزهمهست؛همهدارندمىکننددارندومردمراشکنجهمی

)سخنانمقاممعظمرهبریدردیداربااعضایمجلسهشدهاستادعاىغرببهچالشکشید

(.79/1/7939خبرگان،

شرایطبحرانیووضعیتاسفبارملتیمنپسازحملهنابرابرسعودیهابهاینکشورکه

هاست،یرابهوجودآوردهوباسکوتمدعیانحقوقبشرینظامسلطهمواجفجایعانسانیشدید

وجنایت،اقدامعلیهملتیمن»هاستکهدرکالمرهبرینموددارد:نمونهدیگریازاینتناقض

هاهاونابودکردنزیربناتخریبخانهوالمللیاست.کشتنکودکانکشیوقابلتعقیببینسلن

سخنانمقاممعظمرهبریدردیدارجمعی«)ملییککشور،جنایتیبزرگاستهایوثروت

(.52/7/7935ازمداحاناهلبیت،



 حق تعيين سرنوشت و سلطه بيگانه
بهعنوانیکیازاصولپایهحقوقبین منشور7المللمعاصر،درمادهاصلتعیینسرنوشت،

هایروابطشت،بهعنوانیکیازمبانیوپایهمللمتحدذکرشدهاست.منشورازحقتعیینسرنو

هایادکردهاست.هاوملتآمیزبیندولتمسالمت

سرنوشتملت تعیین حق معنایاصل به که ملت»ها حکومتیوحق انتخابساختار در ها

لالملتریناصولحقوقبین،ازمبنایی«باشدالمللیمینهادهایحقوقیوسیاسیخوددرجامعهبین

(7935:17گیرد)قادریکنگاوریوروحی،استکهبسیاریازاصولدیگرازآنریشهمی

کندکهبهسودکهنظامسلطهازاینحقدرجاییاستفادهمیشودمیاکنونبهصراحتمشاهده
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شوند،کنندوسرکوبمیکهمردمفلسطینیبرایخروجاشغالگرانمبارزهمیخودباشد.درجایی

مستقرمستقل،یکهحکومتتیازمبارزهبرایحقتعیینسرنوشتنیست؛ولیدرجایدیگرصحب

زنند،مانندهابهجنایتدستمیوگروهیتروریستتحتحمایتغربومتحدانعربیآناست

قیامباارتباطکنند.درآنچهدرسوریهدرحالوقوعاست،ازاینابزاربهبهتریننحواستفادهمی

هاوجودمتناقضیتوسطغربیدمبحرینبرایدستیابیبهحقوقاولیهسیاسیخودنیزچنینوضعمر

 سال»دارد. که اکثریتیمظلوم بحرین، حقوقاساسیدر دیگر هایمتمادیاستازحقرأیو

مطالبه به برخاستهمحرومند، شیعهحقخود مظلوم ایناکثریتِ چون آیا حکومتجبارِاند. اندو

یویگریاست،بایداینرانزاعشیعهوسنیدانست؟استعمارگراناروپاسکوالر،متظاهربهسنی

ولیآیااینحقیقتاست؟؛خواهندچنینوانمودکنندآناندرمنطقهالبتهمیمتحدانیویامریکا

«خواندفرامیاحساسمسئولیتهااستکهعلمایدینومصلحانمنصفرابهتأملودقتواین

(.3/5/7935)سخنانمقاممعظمرهبریدراجالسجهانیعلماوبیداریاسالمی،



 گيری نتيجه
هاایقراردارد؛وضعیکهدرآنتناقضدررفتاربادیدگاهویژهنظامسلطهامروزدرموقعیت

ت.ازخواهجهانآشکارشدهاسهایآگاهوآزادیهابیشازگذشتهبرایملتوشعارهایآن

آنه به توجه با استکه شده آشکار ایننظام در تعارضاتینیز و تضادها نظرطرفدیگر به ا

روخواهندبود:گرانباپنجنوعاختالفودرگیریروبهرسدسلطهمی

سلطهگسترشمقاومتملت .7 دولتهای سرنگونی با آمدنستیز کار روی و وابسته های

برقددولت را ترخواهدکردومشکالتیروزتنگگرروزبههایسلطهرتهایمردمی،عرصه

آورد.اینموضوعدرفرایندبیداریاسالمیدرجهانعربجدیبراینظامسلطهبهوجودمی

رسددرآیندهگرمهارشد؛ولیبهنظرمیهایسلطهخودرانشاندادکهالبتهبامدیریتقدرت

 زمینهبروزداشتهباشد.

تنهاتحتتأثیرتبلیغاتگر،نههایمردمدرکشورهایسلطهفزایشآگاهیتودهباتوجهبها .5

صورتروزافزونیدرشود،بلکهبهترمیهایشانمشکلهادرخدمتدولتسویه،بسیجآنیک

آن تجاوزکارانه تصمیمات اجرای میبرابر ایجاد جدی موانعی شکستها موجبات که کنند

فراهمخدولت گونهکهدرانگلیسودرامریکانیزدرجریانواهدساخت؛همانهایحاکمرا

 استریتمشاهدهشد.جنبشوال
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گرهمچنانادامهخواهدداشت؛زیراباتوجههایسلطههاوتضادمنافعمیاندولتاختالف .9

برسرتقسیممنافعدبهمحدودترشدنمنابعوبازارورقابتیکهبهآن نیازخواهندداشت، رها

کوشندموقعیتوامتیازایکههریکمیجامعهجهانیبهتوافقوتفاهمنخواهندرسید؛بهگونه

 هابهجنگمیانآنهامنجرنخواهدشد.رسدایندرگیریبیشتریکسبکنندکهالبتهبهنظرمی

نهکوشندهمچناننظامظالمانهوغیرعادالگران،بازیگرانمیدرحالیکهدراردوگاهسلطه .5

سلطه اردوگاه حفظکنند، را بازیآن قواعد تابویوستفالیاییو شکستناین درصدد ستیزان

هاوقواعدبازیجدیدیراچندصدسالهنظامسلطههستندوبرایجامعهجهانی،برنامهوهدف

کنند.تعریفمی

نهآمالوهدف .2 اردوگاه هیچهایایندو یکدیگرتنها ندارند،گونهسنخیتوتشابهیبا

به ایکهامکانآشتیومصالحهمیانآندوگونهبلکهدرتضادوتعارضجدیبایکدیگرند؛

ایکهبریکیواردآید،سببتقویتجایگاهوافزایشوجودندارد.بهعبارتدیگر،هرضربه

 قدرتدیگریخواهدشد.

ترسیمافقسیاست مقاممعظمرهبریبا اینراستا مللینظامجمهوریاسالمیالهایبیندر

کنند.درنظرایشاناینقضیهازرهیافتابتداییاسالموایرانبهداعیهمحونظامسلطهاشارهمی

آحادبشردرطولتاریخهمهانقالباسالمیبهانسانمطرحاست؛زیراعدالت،خواستهبزرگ

درجهاناست،درحقیقتبودهاست.امروزکهپرچمعدالتبهدستجمهوریاسالمیایران

ایم؛بنابراین،انقالباسالمییکخواستهتاریخیطوالنیوطبیعیوفطریانسانرامطرحکرده

هایگوناگونالعادهدرحوزهآرمانبرخورداراستکهبابسطآندرحوزهایرانازجذابیتفوق

برفطرتانسانی،درآیندهمبتنیتواندبانوعیمقاومت،یعنیمقاومتفرهنگیالملل،مینظامبین

المللاقدامکندوباتشکیلجبههمقاومتضدسلطهبرایبهبازتعریفقدرتخویشدرنظامبین

تغییردرایننظامناعادالنهاقدامکند.
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 م سلطهپذیری نظا های آسیب ها و شاخص جدول نشانه

 ها حوزه
 سطوح

 پذیری نظام سلطه های آسيب ها و شاخص نشانه

داخلی

پذیریآسیب
ناشیازکنش
نیروهای
اجتماعیو

هایچالش
ساختاریدرون

 مقاومتدرحاشیه؛ 

 باریدرساختارداخلی؛اضافه 

 برهمخوردنتوازناقتصادی؛ 

 واکنشنهادهاوبازیگرانائتالف؛ 

 گراییاسالمی؛هویت 

 هورنیروهایگریزازمرکز؛ظ 

 یابیحاشیه؛مرکزیت 

 هایاجتماعی؛ظهورجنبش 

 تضادنخبگان؛ 

 گراییومقاومتازدرون؛ملی 

 کسریبودجهورکوداقتصادی؛ 

 تغییردرموازنهاقتصادی؛ 

 افزایشبدهیوانتقالسرمایه؛ 

 گرا؛فرسایشدرساختارسیطره 

 ایجادشکافبینمتحدان؛ 

 ؛پلیتیکدیوژئوهایراهبررقابت 

 المللی؛کنشبازیگرانبین 

 بنیاد؛هایدانشتحوالتفناورانهارتباط 

 نشینی؛مهاجرت،محیطزیستوحاشیه 

 .کنشبازیگرانفروملیوفراملی

ایمنطقه

پذیریآسیب
راهبردیدر
محیط
ایمنطقه

 متحدان برابر در انباشتقدرتبرایموازنه و تمرکز
 رژیمصهیونیستی؛ایامریکاومنطقه

 ای؛آرایشدفاعمتقابلدربرابرتهدیدهایمنطقه 

 در حضور تداوم طریق از امریکا نیروهای فرسایش
 هایعملیاتی؛محیط

 ایبرایگرمنطقهحمایتغیرمستقیمازنیروهایچالش
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 ها حوزه
 سطوح

 پذیری نظام سلطه های آسيب ها و شاخص نشانه

 مقابلهباراهبردهایامریکاورژیمصهیونیستیدرمنطقه؛

 دربرابرتهدیدهایرژیمهایمتقابلتدافعیانجاماقدام
 صهیونیستی؛

 هایرزمایشوانجامعملیاتموردیدرمقابلهبابحران
 ای؛منطقه

 ایهایمنطقهکنندهباهدفسازینیروهایمقابلهمتنوع
امریکا.

المللیبین

هایچالش
نظامسلطهدر
ساختارنظام

المللبین

 هرجچالش از ناشی سیاستومرجهای در گرایی
 الملل؛بین

 هایبزرگ؛گراییقدرتهایناشیازموازنهچالش 

 هایناشیازظهوردیگراندرمناطقمرکزیوچالش
 شبهپیرامونی؛

 هایناشیازکنشبازیگرانگریزازمرکز؛چالش 

 محیطچالش در مشروعیت کاهش از ناشی های
 پیرامونی؛

 عدمچالش و جهانی اقتصاد در بدهی از ناشی های
 دالرباطال؛موازنۀ

 مداخلهچالش گسترش از ناشی ظهورهای و گرایی
نیرویمقاومت.





 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 11
 

 منابع

 فارسی -الف 
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 .12،پاییز،سالشانزدهم،شمارهبسیجراهبردیمطالعاتفصلنامه،«کارکردنظامسلطه

 ( عبدالعلی، 7932قوام، انتشاراتلمللابینسیاستوخارجیسیاستاصول(، تهران: ،

سمت.

 ( پاتریک، 7931کاالهان، امریکاخارجیسیاستمنطق(، درجهانینقشهاینظریه:
 ،ترجمهداودغرایاقزندیودیگران،تهران:پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.امریکا

 لک( نجف، 7933زایی، سلطه»(، تکاپوهای و اسالمی امریکاانقالب «گرایانه فصلنامه،
 .57،سالهفتم،تابستان،شمارهاسالمیانقالبمطالعاتپژوهشییعلم

 (،7935متقی،ابراهیموپیام،فرشته،)«ساختاریاقتدارگرایینظامسلطهوجنبشاجتماعی

 نامهعدمتعهد(.تابستان،دورهنخست)ویژهالملل،بینروابطهایپژوهشفصلنامه،«مقاومت

 ( همکاران، و ابراهیم 7939متقی، آسیب»(، راهبردیپذیریبررسی ضعف نقاط و ها

 .52،شماره75بهار،سالدفاعی،راهبردفصلنامه،«بازیگراننظامسلطه

 (،7933محمدی،منوچهر،)«نظامسلطه)پارادایمجدیددربرخوردتمدن برخوردبا یا ها

 .71الپنجم،بهار،شمارهساسالمی،انقالبمطالعاتپژوهشیعلمیفصلنامه،«الملل(روابطبین



 11 در گفتمان مقام معظم رهبری الملل نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بین
 

 ( محمدحسین، ضمیریان، و مظفر 7932نامدار، ساختاری»(، نظریه رهبریو معظم مقام

بین سیاستروابط در ایرانالملل اسالمی جمهوری خارجی «گذاری پژوهشیعلمیفصلنامه،
 .55شمارههشتم،بهار،شمارهاسالمی،انقالبمطالعات

 پژوه،ترجمهمحمودرضاگلشنامریکادرهویتهایچالش(،7935ینگتون،ساموئل،)تهان

 ودیگران،تهران:انتشاراتمؤسسهابرارمعاصر.
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