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دریافت-7931/5/9:پذیرش 7931/9/52:

چکيده

وپایهعملى
نظمجهانیپسازجنگجهانیدومبردوپایهفکرىوارزشىازیکسود 
بناشد.پایه نخست،ادعاىبرترىِفکرىوارزشىغربو

(نظامىوسیاسى) ازسویدیگر 
هاىسیاسىونظامىبودکهاگرملتهایا


توانایى
دوم،مسئله

تثبیتآنبرسایرمللبود.پایه

دولتهاتحتتأثیرآننظامارزشىوفکریقرارنگیرندوتسلیمنشوند،بافشارهایسیاسى

؛مهمتریندلیلآن
ونظامىمجبوربههمراهیشوند.هردوعامل،امروزهدرحالتغییراست 
اینپژوهشباتمرکزبردیدگاههایمقام

نیزتعارضهایفکریوعملینظامسلطهاست.

معظم رهبری در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که« :در گفتمان حضرت آیتاهلل
لحاظعملی،چهتعارضاتیباشعارهایارائهشده


الملل،به

ای،نظامسلطهدرروابطبین

خامنه
یافتههایپژوهشحاکیازتناقضاتنظامسلطهدرنظریهوعملدر
درحوزهنظریدارد؟» .
حقوقبشر،تروریسم،سالحهایکشتارجمعی

کالممقاممعظمرهبریدرموضوعاتیمانند
است.اینتناقضات،آسیبپذیرینظامسلطهراآشکارساخته است وروند

ودموکراسی
سقوطآنراتسهیلخواهدکرد .
نظامسلطه،حقوقبشر،تروریسم،سالحهایکشتارجمعی،دموکراسی .

واژگان کليدی:


.دانشیارروابطبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی

7

abbasi@atu.ac.ir
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مقدمه
باوقوعانقالباسالمیایران،موج تازهایازمعانیواردعرصه سیاستخارجیو روابط
شناسیویژهای

شناسیوشناختشناسیوانسان


المللشدند.اینسامانهمعنایی،استواربرهستی

بین
استوبیشازهرجایدیگردرگفتمانامامخمینی(ره)ومقاممعظمرهبرینمودیافتهاست.
گفتمانامامخمینی(ره)باداشتنسهویژگیایدئولوژیک(استواربراسالمانقالبی)واستراتژیک
(دربردارنده کنشهای امنیتپایه و استوار بر امنیت ملی) و دیپلماتیک (ناظر بر کنشهای
نرمافزاری و گفتوگو و مذاکره در راستای برآوردن منافع ملی) ،نظام بینالملل را در سایه

دوقطبی مستکبر -مستضعف ترسیم میکرد؛ گروهی که در پی سلطه و استعمار کشورهای
ضعیفهستندوکشورهاییکهدرمعرضاستضعافقراردارند.دراینمیان،برخیازکشورهای
مستضعف با مستکبر کنار آمده و با آن همراهی میکنند ولی برخی کشورها مانند جمهوری
اسالمیایرانباتشکیلجبههضدسلطهدرصددمقابلهباایننظامناعادالنههستند.ایندیدگاهامام
(ره)ریشهدرفرهنگمذهبیاسالمدررویاروییهمیشگیخیروشرودرنهایت،پیروزیخیر
دارد .
اهللخامنهایبهعنوانرهبرجمهوریاسالمیانتخاب


پسازرحلتامامخمینی(ره)،آیت
شدند .این برآمدن ،درحالی روی داد که فضای درونی ،منطقهای و بینالمللی دوران گذار
گذارد.دورانیکهدرآننظامبینالمللیدوقطبیفروپاشیدونظامیجدید


سرمی
جدیدیراپشت
با محوریت ایاالت متحده و جهان لیبرال شکل گرفت .افزون بر این ،ویژگیهای شخصیتی
متفاوت آیتاهلل خامنهای نسبت به امام (ره) و پیشینه حضور ایشان در منصب سیاسی ریاست
آفرینیبیشتردرسیاستخارجیشد.گفتمانسیاستخارجیآیتاهلل


سازنقش

هوری،زمینه
جم
بندی دوگانهازنظام
ایکهباعنوانگفتمانتقابلبانظامسلطهنیزتعبیرشده،برپایهتقسیم 

خامنه
المللسامانیافتهاست.درایندوگانه،دوجبههسلطهگروسلطهستیزدربرابریکدیگرقرار


بین
میگیرند و جبهه سومی به نام بلوک سلطهپذیر نیز بهعنوان دنبالهرو بلوک سلطه وجود دارد.

بلوکسلطهپذیر(مانندکشورهایحاشیهجنوبیخلیجفارس)،درحقیقت،دربردارندهدولتهایی

اندیابههمپیمانانآنبدلشدهاند.درنظم


استکهیاتسلیممنفعالنهدربرابرنظامسلطهراپذیرفته
کنونی ،جمهوری اسالمی رهبری بلوک ضدسلطه را برعهده داشته و ایاالت متحده نماینده
سلطهگراناست.

اینپژوهشباتمرکزبردیدگاههاونظراتمقاممعظمرهبریدرپیپاسخبهاینپرسش
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الملل،بهلحاظ

اهللخامنهاینظامسلطهدرروابط بین

اصلیاست که«:در گفتمان حضرتآیت
عملی،چهتعارضاتیباشعارهایارائهشدهدرحوزهنظریدارد؟».اهدافاصلیایننوشتار نیز
عبارتانداز:شناختمفهومیونظرینظامسلطه،بررسیتعارضاتعملیونظرینظامسلطهاز
دیدگاهمقاممعظمرهبریوراهکارهایایشانبرایمقابلهبانظامسلطه.برایپاسخبهسؤالاصلی
دربخشنخست،شناختمفهومیوچارچوبنظریوسپسنظامسلطهونظریهساختاریمقام
معظمرهبریبررسیخواهندشد.دربخشدوم،نیروهاوبازیگراننظامسلطهدردورهپساجنگ
سرد؛دربخشسوم،ارکانومنطقضدیتبانظامسلطهبینالمللیدرگفتمانمقاممعظمرهبری

هایعملینظامسلطهمطالعهخواهندشدودرپایان،نتیجهگیریقرار

ودربخشچهارمتناقض
دارد .
چارچوب نظری :نظریه هژمونی (سلطه) در روابط بينالملل
طلبیجهانیغرببسیاردشواراست.اینبرتریطلبی


المللبدونتوجهبهسلطه

درکنظامبین
بههمراهرهبریایاالتمتحدهامریکاباعثبروزرفتارهایمنحصربهفردومتفاوتآننسبتبه
المللمیشود.تحلیلعملکردغرببایددرچارچوبنظریههژمونی


هاینظامبین
سایردولتملت

میبابهرهگیریازعواملمختلفبهیکپدیدهمهمو

موردتوجهقرارگیرد؛زیراانقالب اسال
بینالمللوهمچنینقدرتهایهژمونرابه
تأثیرگذاردرمنطقهتبدیلشدهوبهطورجدی،نظام 
چالشکشیدهاست.برهمیناساس،ایننوشتارنیزایننظریهرابرایتوضیحوتبیینسؤالاصلی
بهکارمیبرد .

بهعنوانچارچوبنظری
در روابط بینالملل ،هژمون ،رهبر یا وضعیت رهبری گروهی از دولتهاست .در واقع،
ایازنوعینظموسازماناجتماعیرامفروضمیگیردکهدرآنیک

رهبریضرورتاً  
درجه
واحد ،نقشبرتروعمدهتریبهعهدهدارد ).(Ikenberry, 2011: 96برخیهژمونرابهنفوذی
توانددرنظامبینالمللبرسایرکشورهااعمالکندو


کنندکهیکقدرتبزرگمی

قمی
اطال
میزانایننفوذازرهبریتاسلطهدرنوساناست(بیلیسواسمیت.)519:7935،همچنینمیتوان
هژمونیرابهعنوانسلطهورهبرینظامجهانیتوسطیککشوردرابعادنظامی،امنیتی،سیاسی،
فرهنگیواقتصادیقلمدادکرد .
درراستایتئوریزهکردننظامسلطه ،براینخستینبار ،نظریهثباتهژمونیکدرسال7319
موردتوجهنظریهپردازانومکاتب

توسط«چارلزکیندلبرگر»(ازمکتبلیبرالیسم)مطرحوسپس
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دیگرازجملهرئالیستهاومکتبانتقادیقرارگرف(قادریکنگاوریوروحی.)25:7935،بر
اساس نظریه ثبات هژمونیک (رویکرد نئولیبرالیستی) اینگونه استدالل میشود که حفظ ثبات
بینالمللیورونقاقتصادآزادمنوطبهوجودقدرتیمسلطوغالباست.اینقدرتهژمونبا

هایبینالمللیووادارکردنسایربازیگرانبهتبعیتازاصول وقواعدوهنجارهای

ایجادرژیم
زادراتضمینمیکند(عسگرخانی .)527:7939،

آنها،ثباتجهانیوتداوماقتصادآ

لمیکند
هادرتبییننظریهثباتهژمونیکاینگونهاستدال 


ازنحلهنئورئالیست
رابرتگیلپین 
هایصلحوثباتنسبینظامبینالمللدرقرننوزدهموبیستمناشیازهژمونیبریتانیاو

کهدوره
میپردازد وبراینباور
لهمشروعیتبخشیبههژمونی 

پسازآنامریکابودهاست.ویبهمسئ
المللینشئتمیگیرد،برباورسایر

استکههژمونیدرعینحالکهازنیازبرایایجادثباتبین
بازیگرانبهویژهقدرتهایبزرگدیگربهمشروعیتهژمونمبتنیاست .درواقع،اگرسایر

بیشتربهنفعخودوبهضرردیگرانعملمیکند،ثبات

کشورهابهایننتیجهبرسندکههژمون 
هژمونیک متزلزل میشود )(Gilpin, 1981: 63

 .بهطور کلی ،از منظر رئالیستیلیبرالیستی ،نظام

گونهاینابرابراستکهیکدولت
نظامیاستکهدرآنتوزیعقدرتبه 

هژمونیک(نظامسلطه)،
حساسبینالمللیازجملهثباتاقتصادی

ابرقدرتنقشهژمونرابازیمیکند؛امااینکهمسائل 

وامنیتیتاچهحدتابعقدرتوقابلیتهژموناست،بحثیاستکهرئالیستهاولیبرالیستها
موضعمشترکیدرموردآنندارند .
برداشت مارکسیستها از مفهوم هژمونی در اقتصاد سیاسی ،تحت تأثیر مفروضههای کلی
مارکسدربارهسرمایهداریاست.ازمیانمارکسیستهاییکهدرموردهژمونیدرعرصهجهانی
دونحلهدرادبیاتاقتصادسیاسیبینالمللیبیشترقابلتوجهاست:نظام

پردازیکردهاند ،


نظریه
جهانیونئوگرامشیسم(قادریکنگاوریوروحی .)22:7935،
درادامهسیرتکاملینظریهثباتهژمونیک«،رابرتکاکس» (مکتبانتقادی)بااستفادهاز
مفهومهژمونیدردیدگاههایآنتونیوگرامشی ،ابعادجدیدیبهنظریهثباتهژمونیکافزود .در

واقع،کاکسبااخذمفهومهژمونیمدنظرگرامشیکهبرایتبیینشرایطسلطهداخلیمطرحشده
بینالمللیتسریداد،هرچندخودگرامشینیزبهنوعیبه
بود،اینبرداشتازهژمونیرابهعرصه 
تبعیت منطقی روابط بینالملل از روابط بنیادین اجتماعی اشاره کرده بود .وی در تبیین ثبات
هژمونیکبرایارادهشرکاوسایربازیگراننظامهژمونیکدرایجادنظاممؤثر،نقشمهمیقائل
است.برایناساس،رهبریهژمونیکآمریکاپسازجنگجهانیدوم،مبتنیبریکاجماعکلی
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داریبینالمللیباالگوهای


نتیکشمالیوبعدهاژاپندربابحفظوتداومسرمایه
درحوزهآتال
سرمایهداریملیشبهخودکفادرمقابلِ سوسیالیسمبودهاست.درواژگانگرامشی،ایناجماعرا

میتوانپذیرشالگویهژمونیآمریکاقلمدادکرد) .(Cox, 1981: 153

دریکنگاهکلی،بهنظرمیرسدبهرغمتفاوتهاییکهدررویکردروابطبینالمللنسبتبه

مفهومهژمونی (سلطه) وجوددارد،برداشتکلیآنهادرمورد این مفهومیکساناست.همگی
هایهژمونمیدانندکه

انگلستانقرن 73وایاالتمتحدهقرن 52وقرن 57رامصادیقیازقدرت
المللیرابهرهبریخودتشکیلدهند.همچنینهژمونیبینالمللیراوضعیتی

موفقشدندنظام 
بین
هایرفتاریدولتهارا

میدانندکهدرآنیکقدرتمسلطدرمقامهژمون،قواعدوچارچوب

تجویزوسلطهخودرابهدیگراندیکتهمیکند.اینقدرتمسلط،بهلحاظاقتصادیباالترینرتبه

رادارد،بهلحاظنظامیازقویتریناهرمهایفشاربرایبرقراریامنیتونظمبرخورداراستو
به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک نیز مروج مجموعهای از چارچوبهای فکری مقبول خود در
سطحبینالمللیاست .


نظام سلطه و نظریه ساختاری مقام معظم رهبری
ملتها،درواقع،محصولدوامرظاهراًمتضادودر
المللامروز،یعنیروابطدولت 


روابطبین
آزادیخواهانهقرنهجدهمودوم،استعمارکههر

عینحال،وابستهاست:نخست،گرایشهای 
دوریشهدراومانیسمدارند.انسانرهاشدهاروپاییپسازبازشناسیهویتش،خودرادرغیری
یافتکهاورافاقدآزادیواساساًازهرنظرعقبافتادهازمسیرتاریخیکهخودآنراطیکرده
بود،یافت؛لذاخویشرامحقدانستودرپیحقیکهبرایخودقائلبوددستبهاستعماربه
شکلسنتیزد؛امااینانسانرهاشدهازچنگاستبدادداخلیدرغربدستبهارتقایاستبداد
در سطح بینالملل میزند .از اینرو مقام معظم رهبری ،اصطالح «استبداد بینالمللی» را که از
سالهایدهه 7912درخطبههاینمازجمعهتهرانبیانشدهبوددرسالهایبعدبهعنوان«نظام

سلطه» مطرح نمودند تا ابعاد دیگری از این روند مورد بررسی قرار گیرد (نامدار و ضمیریان،
.)771:7932
دیکتاتوریدرسطحبینالمللی»یادمیکنندوبا

مقاممعظمرهبریازاستکبارجهانیبهعنوان«
یادآوریحقیقتمبارزهملتهابادیکتاتورهایداخلی،اساساًمشکلملتهاراپسازرهاییاز
نوشتآنانمیدانند .

دیکتاتوریداخلی،دخالتدیکتاتوریبینالمللیدرسر
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«استکبار،یعنیحالتفرعونیت،یعنیدیکتاتوریدرسطحبینالمللی.ملتهابادیکتاتوریدر
کشورهایخودشانمبارزهمیکنند؛چهدراینمبارزهفائقشوندچهنشوند؛اماسرخودراکهباال

بینندیکدیکتاتوربینالمللیآنجاایستادهاستودرهمهکارهادخالتمیکند؛آن


کنند،می

می
همبراساسمصالحخودش»(سخنانمقاممعظمرهبری .)7911/3/75،
ترینعنوانبراینظامحاکمبرروابطبینالملل،نظامسلطه


درنظرمقاممعظمرهبری،مناسب
درنظامبینالمللدوطرفوجوددارندکهیکیسلطهگر

است.دراستنباطتئوریکاینگفتمان«،
ودیگریسلطهپذیراست»(سخنانمقاممعظمرهبری.)7933/75/3،ایشاندربیانابعادوماهیت

ملتهاودولتهایاباید
نظامسلطهبرایناعتقادندکه« :معناینظامسلطهیعنیاینکهکشورها و  
.)7915/3/72درچنیننظامی،کشوری
گرباشندیاسلطهپذیر» (سخنانمقاممعظمرهبری ،


سلطه
طلبیرادنبالنمیکندوسلطههیچکشوریرا


هایسلطه
مثلجمهوریاسالمیایرانکهسیاست
نمیپذیرد ،از جنبههای سیاستگذاری باید دنبال نظریهها و مبانی خاصی باشد که در ساختار

پردازیروابطبینالمللغربیجاییندارد .


نظریه
درنظریه ساختاری نظام سلطه ،سلطهازسه طریقفرهنگو اقتصاد وعلماعمالمیشود:
گردرنظامسلطهجهانیبرایحفظرابطهسلطهگرو


هایسلطه

هاییکهقدرت

عمدهموضوع
«
سلطهپذیر تکیه میکنند ،سه موضوع است :سلطه فرهنگی و سلطه اقتصادی و سلطه علمی.

طهپذیر،دراینسهزمینهبهاستقاللوخودباوری
الزمهاشهمایناستکهنگذارندآنطرفسل 
وپیشرفتبرسد(»...سخنانمقاممعظمرهبری.)7939/5/7،
درنظریهساختارینظامسلطه،ایننظامازیکپارچگیکاملبرخورداراست.بهرغمبعضی

رهیافتها که پس از جنگ سرد در حوزه نظامهای چندقطبی مطرح شدهاند ،ساختار روابط
شمارمیرود.

بینالملل،تجلییکقدرتمرکزیاستکهروسیهوحتیچیننیزجزئیازآنبه

دستگاهسلطه،بهسمتیکپارچهشدنهرچهبیشترپیشمیرود.دوقطبقدرتیکهدرمقابلهم

«
قرارداشتند،بهیکمرکزقدرتتبدیلشدند»(سخنانمقاممعظمرهبری .)7913/5/52،
درابعاد ایننظریه،سلطهازلوازمذاتاستکباراستونمودعینیآن،رفتارایاالتمتحده
امریکاست؛ «امروز مظهر نظام سلطه ،امریکاست ...معنای نظام سلطه آن است که اگر رژیم
امریکابرایخوددرنقطهایازدنیامنافعیفرضکرد،حقدارددرآننقطهحضورقدرتمندانه
نظامی پیدا کند و هر کسی را که با منافعش مخالفت کند ،بکوبد .موضوع بر سر مشروع یا
نامشروع بودن این منافع نیست .برای نظام سلطه فرق نمیکند؛ ولو این منافع برخالف همه
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پیمانهای بینالمللی باشد» (سخنان مقام معظم رهبری .)7915/3/72 ،بنابراین ،ایاالت متحده

بهعنوانیکدولتمستکبردرکانوننظامسلطهقرارداردوتجلینظامسلطهمحسوبمیشود .
آنچهدرخصوصمبانیتئوریکگفتهشدرامیتواندرسنداستراتژیامنیتملیامریکادر
قرنبیستویکممشاهدهکرد.دربخشدوماینسندآمدهاستکه :

«این امر از منافع حیاتی و ملی امریکاست که هیچ نوع سلطهگری و سلطهجویی مخالف
امریکادرهیچنقطهازمناطقمهمجهانمشاهدهنشود.رقیبجدیبهوجودنیایدوکشورهای
(بینا .)512:7939،
مختلفدرقالبائتالفوبهصورترقیبدرجهانظهورپیدانکنند »...

اینمنطقبهامریکااجازهمیدهدکهبهبهانهدفاعازامنیتملیبههرجایجهاندستاندازی

کردهوسیطرهخودراگسترشدهد.درنظامسلطه،مسئلهسیستمهایپشتپردهنیزمطرحهستند

که در جهان امروز،مصادیقآنهامتشکلاز تراستهاوکارتلهاو شرکتهای فراملی تحت
سیطره صهیونیسم هستند« .محور سلطه در دنیا ،امروز دستگاههای بسیار خطرناک و بسیار
هاوکمپانیهایاقتصادی،رادر

بیرحمیهستندکهمجموعهکارتلهاوتراستها،یعنیشرکت

دهندوبیشترینتسلطراهماینهابردولتامریکادارند»(سخنانمقام

سرتاسردنیاتشکیلمی
معظمرهبری)7913/23/55،؛بنابرایندراندیشهساختارینظامسلطه،همباموجودیبسیطبهنام
نظامسلطه،روبهروهستیمکهخواهانگسترشحداکثریدرجهاناستوهمباموجودیمرکب

که دولت ایاالت متحده در رأس آن قرار دارد و خود نیز با مراتبی تحت سیطره تراستها،
کارتلهاوشرکتهایفراملیازیکسووازسویدیگرتحتتأثیرالبیهایصهیونیستیاست .
مفاهیمگفتهشدهرامیتواندراینشکلبازنمایینمود :

انسانشناسی

استکبار ،تکبر
در حوزه عمل

تکاثرطلبی و
ارتقا به سطح
بینالمللی

تعیین
ساختاری

روش
کارکردی

استکبار
جهانی

نظام سلطه

استبداد
بینالمللی


(نامدار و ضمیریان)029 :0931 ،
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اهداف و نحوه شکلگيری نظام سلطه
بهطور کلی ،هدف از رابطه سلطهآمیز ،ارتقای امنیت کشور سلطهگر و بقای حاکمان
تاست.بهعبارتدیگر،میتوانگفتکهدراینمیان،کاالییبهنام

سلطهپذیردررأسقدر

امنیتوجودداردکههردوطرفمیخواهندبهآندستپیداکنند.مرادازامنیت،صرفاًبعد

گیرد.دولتهامیخواهند


نظامیآننیست،بلکهابعادسیاسی،اقتصادیوفرهنگیرانیزدربرمی
دهندودرمقابل،کشورهایسلطهگر،مثلامریکا،برایتضمینحاکمیت

بهحکومتخودادامه
خودبرجهان،بهاینکشورهانیازدارند.بنابراین«،امنیت»مطلوبطرفیناستوبرایدستیابیبه
آن،درصورتیروابطسلطهشکلمیگیردکهحاکمانکشوریمتکیبهقدرتداخلینباشند.بر
این اساس ،تنها کشورهایی در معرض روابط سلطهآمیز قرار میگیرند که ویژگیهای خاصی
داشتهباشند؛اهماینویژگیهاازاینقراراست :
.7کشورهاییکهازلحاظاستراتژیکمهمهستندوبهدودستهتقسیممیشوند :
الف -کشورهاییکهبهلحاظجغرافیایی،بهکشوررقیبکشورسلطهگرنزدیکیاباآن
هممرزند؛ 

مرزیادرنزدیکیکشورسلطهگرند .


کشورهاییکهبهلحاظجغرافیایی،هم
ب-
ونقلبینالمللی،خصوصاًراههایدریایی


هایاستراتژیکحمل
.5کشورهاییکهدرمسیرراه
هستند؛ 
.کشورهاییکهبخشعمدهایازموادخامومواداولیهتولیداتصنعتی،معادنوانرژیرا

9
دراختیاردارند؛ 
 .5کشورهایی که از لحاظ ایدئولوژیک اهمیت دارند .این کشورها صاحب مکتب و
توانندبرفرهنگواندیشۀجوامعدیگرتأثیربگذارند(لکزایی )95:7933،

اندیشهاندومی

همۀشاخصهایمذکورکهدرکشورهایبااهمیتمیتوانبرشمرد،درایرانوجوددارد؛
مانندهمسایگیباشورویسابقوروسیهکنونی،بهمثابهرقیبایاالتمتحدهامریکا،دراختیار
داشتنیکیازآبراههایمهمجهان،یعنیتنگههرمز،برخورداریازمنابععظیمانرژیاعماز
نفتوگاز،داشتنمنابعومعادنعظیممواداولیهوخامکهبسیاریازصنایعاستراتژیکجهانبه
آنهانیازمنداستوداشتناندیشه،مکتبوفرهنگیجذابکهقادراستبرمردمکشورهای
منطقهوحتیدوردست،تأثیرگذارد .
هاوحاکمانبراساسآنهاسلطهیکقدرترامیپذیرند،عبارتنداز:

برخیدالیلیکهدولت
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دستیابی به کمکهای اقتصادی ،نظامی و امنیتی ،کسب حمایت بیگانگان برای رویارویی با

مخالفانداخلییادشمناناحتمالیخارجیوکسبپرستیژ .
اهمپیامدهایروابطسلطهآمیزعبارتنداز :

گذاریمیکند؛


گردرکشورتحتسلطه،درجهتمنافعاقتصادیخودسرمایه

کشورسلطه
.7
روابطبازرگانیوآموزشیوفرهنگیبارویکردسلطهگرایانهافزایشمییابد؛

.5
 .9تماسهایشخصیبینمهرههایدوحکومتافزایشپیدامیکندکهدراینوضعیت،گاهی
وآمدهایدوستانهمیدهد؛


روابطخارجیجایخودرابهرفت
 .5نفوذ فرهنگی نظام سلطه در کشورهای تحت سلطه و در نتیجه ،بیهویت کردن جامعه،
تحمیلروحیهحقارتوتسلیمپذیریوسرانجام،ازبینبردناعتمادبهنفسمردم؛

گونهای است که
 .2وابستگیهای عمیق امنیتی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،به 
همهچیز یک کشور از ارتش گرفته تا سازمانهای امنیتی و مراکز آموزشی ،فرهنگی و حتی
ریزیکشورتحتسلطه،بهکشورسلطهگرواگذارمیشود؛


مدیریتوبرنامه
شودکهعالوهبرسیاستخارجیکه

 .1عدمتفکیکمیانامورداخلیوخارجیموجبمی
تحتتأثیرکشورسلطهگرتدوینواجرامیشود،سیاستهایداخلیکشورهانیزتحتتأثیرکشور

سلطهگرتدوینشود(لکزایی.)95:7933،

مسألهمهمدیگربهلحاظتئوریکایناستکهکشورسلطهپذیرمعموالًازسیاستخارجی
سیاستخارجیامریبرنامهریزیشده،مدون

محروموعمدتاًدارایروابطخارجیاست؛زیرا«
کهروابطخارجیممکناستتابعبرنامهریزیمشخصی

وتابعمنافعملیکشورهاست،درحالی
نباشد»(قوام799:7932،ـ .)727
به عنوان نمونه ،ایران در دوره قاجاریه« ،سیاست خارجی» نداشته و آنچه در تعامل با
کشورهایخارجیوجودداشته،ازمقوله«روابطخارجی»بودهاست.دردورهپهلوینیزبهنظر
میرسد که ایران صرفاً با کشورها روابط خارجی برقرار میکرده است؛ زیرا در هردو دوره،

دولتمردانایرانی،سیاستخارجیایرانرادرداخلمرزهایکشورترسیمنمیکردند(ازغندی،
)؛اماپسازپیروزیانقالباسالمیوقطعسلطهبیگانگانعالوهبرروابطخارجی،

1- 3:7911
مقولهسیاستخارجینیزجایگاهمناسبیپیداکرد .
الزم به ذکر است که یکی از قواعد فقهی ثانویه مشهور نزد فقیهان مسلمان که در قانون
اساسیجمهوریاسالمیایراننیزمتبلوراست،قاعده«نفیسبیلوسلطهکافرانبرمسلمانان»
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استکهگاهیازآنبهقاعدهنفیسلطهنیزیادمیکنند« :ولنیجعلاهلل للکافرینعلیالمومنین

سبیال» (نساء.)757،مفهومآیهاین استکهمؤمنان بایدازبرقراریروابطیکهموجب سلطه
کافرانبرآنهامیشوداجتنابکنند.بنابراین،اصلمهمواساسی«نفیسلطه»یاقاعده«نفیسبیل»
کهبرتمامروابطخارجیوبینالمللیاسالمدر

یکیازاصولحاکمبرسیاستخارجی است 
زمینههایگوناگوننظامی،سیاسی،اقتصادیوفرهنگیحاکمیتداردوهمهروابطمسلمانان
باید براساس آن برنامهریزی شوند .در صورت عملی شدن این اصل و قاعده فقهی ،کفار و
بیگانگانکوچکترینراهنفوذوتسلطبرمسلماناننخواهندداشت .


نيروها و بازیگران نظام سلطه در دوره پساجنگ سرد
اردوگاه سلطهگران
باپایانجنگسردوفروپاشیشوروی،جهانشاهدآرایشیتازهمیانبازیگراناصلیروابط
توانمدعیشدکهازاینزمانبهبعدرسماْرهبرینظامسلطهباایاالتمتحده

بینالمللبود.می

استکههمقدرتسختافزاریوهمانگیزهالزمبرایاستقراردرچنینجایگاهیراداردوهم
دیگربازیگراناصلیبرخالفاختالفاتجدیخودباامریکا،اینوضعیتراپذیرفتهورضایت
دادهاندکهامریکادربرخوردباسلطهستیزاندرخطمقدمقرارگیردوهزینههایالزمرادراین

مناقشهبپردازد.بهویژهآنکهاگردولتامریکانخواهدیانتواندرهبریاینحرکترادرتقابلبا

قدرتدیگریاینمسئولیترانمیپذیردودولتامریکانیزدر

اینفرایندجدیدبرعهدهبگیرد،
گسیختگیاردوگاهسلطهگران


صورتاعترافبهناتوانییانپذیرفتناینمسئولیتموجباتازهم
وتقویتفزاینده اردوگاهسلطهستیزان را فراهمخواهدآورد .نومحافظهکارانامریکایی درباره
رهبریجهانیامریکامعتقدند«:رهبریامریکابرایکارکردنظامبینالملل،مؤثرواساسیاست؛
زیرا هیچ کشوری نمیتواند نقش رهبری را عهدهدار شود .نهادهای بینالمللی نیز نمیتوانند
رهبریدستهجمعیایجادکنند؛پسایاالتمتحدهملزمبهرهبریاست»(کاالهان.)52:7931،

لبینالمللی هستندوعموماً

اتحادیهاروپاوایاالت متحدهامریکادارایمنافع یکسانیدرمسائ
سیاستهای مشابهی را پیگیری میکنند .البته اتحادیه اروپا تالش کرده است خود را بهعنوان
بازیگرمستقلنشاندهد؛ولیکندرسایهسیاستهایامریکاقراردارد .
هایتوسعهیافتهوغیرغربیهمچونروسیهوژاپنوچینقراردارند.در

درحلقهسوم،دولت
حلقهچهارم،دولتهایوابستهوتحتنفوذدرمیانکشورهایدرحالرشدهستندکهدوامو
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بینندودرنتیجه،بهعنوانمهرههاییعمل


بقایخودرادرپشتیبانیوحمایتازنظامسلطهمی
میکنندکهدرخدمتسلطهگرانهستند.کشورهایحاشیهجنوبیخلیجفارسنمونهواضحیاز

ایندستهکشورهاهستند.مرادنگارندهازنظامسلطهکشورهایحلقهاولودوم(امریکاواتحادیه
اروپا)هستند .

اردوگاه سلطهستيزان
شرایطوبازیگرانایناردوگاهبااردوگاهسلطهگرانازهرلحاظ،کامالًمتفاوتاست؛به

گونهایکهبسترحرکتدراینجبهه،خیزشوجنبشتودههایمردماست.ملتایرانبهعنوان
آغازگرجنبشضدنظامسلطهدرجایگاهرهبریجهانیایناردوگاهاست.هدفانقالباسالمی
تنهاسرنگونیرژیمشاهنشاهینبود،بلکهازهمانآغازباعنوانمقابلهبااستکبارجهانیوحمایت
ازمستضعفان،پرچممبارزهبا همهدنیایسلطهواستبداد رابرداشتواین آرمانرادرقانون
اساسی،آشکارابیانوتثبیتکرد .
شیعیانجهان،حلقهدوماینجبههراتشکیلمیدهند؛زیراآنهاپیروامامانیهستندکههرگز

هایسلطهگرتسلیمنشدندوباایثارجانخوددراینراهبهشهادترسیدند.تبلور


دربرابرنظام
عینیآن،قیامتاریخیامامحسین(ع)است.حزباهلللبنانوشیعیانعراق،سوریه،بحرینویمن

نمونههایواضحیدراینحلقههستند .
درحلقهسوماینجبهه،سایرمسلمانانقراردارندکهدرحالمبارزهبانظامسلطههستند.در
هایمبارزفلسطینیقرارمیگیرند.همچنینمسلمانانسایرکشورهامانند


ینگروه،سازمان
رأسا
تونسومصرقراردارندکهدرجنبشهایمردمیخودموجباسقاطنظامهایسیاسیوابسته
شدند .
درحلقهچهارماینجبهه،ملتهایمحروموزجرکشیدهغیرمسلماندرآفریقاوامریکای
اند؛ملتهاییکهطعماستثمارنظامسلطهرادر


رندکهطعمتلخاستعمارراچشیده
التینقراردا
طولپنجقرناخیرچشیدهاند .
در حلقهپنجم ،تودههایمردم در کشورهایتوسعهیافتهقرار دارند؛آنهاییکهدولتهای
گربهرهجوید.شکلگیری

هابهعنوانسیاهیلش


گربرایتأمیننیازهایخویشبایدازآن

سلطه
ایندواردوگاهرادرتصاویرزیرمیتوانمشاهدهکرد :
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ایران
اسالمی

دولت ایاالت
متحده
امریکا

دول اسالمی تحت
نفوذ غرب

دول
اروپایی
دول پیشرفته
همراه با غرب
دول در حال توسعه تحت نفوذ غرب

تودههای مردم در
جهان توسعهیافته

جهان
تشیع
جهان
اسالم

ملتهای غیرمسلمان در کشورهای در حال
توسعه در آفریقا ،آسیا و امریکای التین



(محمدی )59:7933،


ارکان و منطق ضدیت با نظام سلطه بينالمللی در گفتمان مقام معظم رهبری
رکن نخست نظام بينالملل؛ بلوک کشورهای ضد نظام سلطه با محوریت ایران
ازدیدگاهانقالبی،نظموسامانبینالمللیکنونی،ناعادالنه و نامشروعوناپسنداست(دهقانی،
.)591 :7933برجستهترینرسالتجمهوریاسالمی،در جایگاه رهبرجبههضدنظامسلطه،تالش
در راستای بر پایی یک ساختار نوین جهانی ،بر پایه عدالت و احترام متقابل است .ایران محور
کشورهایضدنظامسلطهمیباشدکهدربردارندههمهنیروهایاسالمیوآزادیخواهدرجهان

استکهباهژمونیوسلطهاستکبارجهانیمخالفهستند.آیتاهللخامنهایازجایگاهرهبریمنتقد
نسبت به ساختار نظام بینالملل ،در واکاوی رسالت انقالب اسالمی و وظایف دولت اسالمی،
میفرمایند :

انقالباسالمی،بانظامسلطهمخالفاست.نظامسلطه،یعنیاینکهدولتهاوقدرتهایی

«
ها،گروهها،کشورهاودولتهاییآنزورراقبولکنند.طرفین،طرفیننظام

زوربگویندوملت
اندومانظامسلطهراردکردیمومیکنیموباآنبهمبارزه برمیخیزیم.مادرنظامسلطه،

سلطه
طرفینرامقصرمیدانیم؛ همسلطهگر و همسلطهپذیر را.استکبار،بهمعنایهمین نظام سلطه

.)7913/23/72مبارزهبا
است»(سخنانمقاممعظمرهبریدردیداردانشجویانودانشآموزان ،
بایدمبارزهکرد.مبارزهاشهمباشمشیر

سلطهیکیازوظایفدولتاسالمیاست...باایننظام
نیست؛ مبارزهاش با عقل ،با کار حرفهای سیاسی و با شجاعت در میدانهای الزم و متناسب
خودشاست.دولتاسالمی،دشمنانیهمدارد.دولتاسالمیدودستهدشمندارد؛یکدسته
دشمنانشناختهشدههستند.همهسلطهگرانودیکتاتورهایدنیابهدالیلواضحدشمندولت
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اسالمیاند؛چوندولتاسالمیبااصلسلطهودیکتاتوریمخالفاست...دستهدومدشمنان

درونیاند؛یعنیآفتها وبیماریهاومیکروبها»(سخنانمقاممعظم رهبریدردیدار رئیس
 .)7935/21/23
جمهوروهیأتوزیران ،
راتنهاقدرتیمیدانندکهمیتواندومیخواهددرسیاستخارجیبر

آیتاهللخامنهایایران 

اصول(ارزشهایمعنوی)خودایستادگیکندوباتهدیدچندجانبهایاالتمتحدهرویارویینماید:
«علت دشمنی عمیق و آشتیناپذیر استکبار و در رأس آنها امریکا و شبکه صهیونیستی دنیا با
جمهوریاسالمی...ایناستکهجمهوریاسالمییکنفیباخوددارد،یکاثبات.نفیاستثمار،
پذیری،نفیتحقیرملتبهوسیلهقدرتهایسیاسیدنیا،نفیوابستگیسیاسی،نفینفوذو


نفیسلطه
هایمسلطدنیادرکشور،نفیسکوالریسماخالقی،اباحیگری؛اینهاراجمهوری

دخالتقدرت
اسالمی[بهصورت]قاطعنفیمیکند.یکچیزهاییراهماثباتمیکند:اثباتهویتملی،هویت
ایرانی،اثباتارزشهایاسالمی،دفاعازمظلومانجهان،تالشبرایدستپیداکردنبرقلههای
دانش...اینهاجزوچیزهاییاستکهجمهوریاسالمیبرآنهاپافشاریمیکند.ایننفیواین
اثبات؛اینهادلیلدشمنیامریکاودشمنیشبکهصهیونیستیدنیاست»(سخنانمقاممعظمرهبری،
 .)7931/3/55

اینجمهوریاسالمی،امروز،درمقابلنظامسلطۀجهانیایستادهاست.بهتعبیرسیاستمدارها،

اپوزیسیون نظام سلطه جهانی ،امروز ،جمهوری اسالمی است  ...لذا همۀ فراعنه علیه ما ائتالف
اند.شماببینیدکهدردنیاکدامیکازفراعنهبزرگوکوچکوازشیاطینقدونیمقدبودندکه

کرده
 .)7939/1/97
باجمهوریاسالمیمخالفتومعارضهنکردند(سخنانمقاممعظمرهبری ،
در چارچوب گفتمانِ مقام معظم رهبری ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،ضمن آنکه
ماهیتیمستقالنهوضدسلطهدارد،براساساصلاحتراممتقابلبهتنظیممناسباتخارجیخود
اقداممیکند.اینگفتماندرسیاستخارجیبردوپایهاساسیاستواراست:نخست،پسزدنو
ردهرگونهسلطهوچیرگیدرپهنهبینالمللیوشناسایینظامسلطهبهعنوانغیریتودوم،تعامل

).آیتاهلل

سازندهبرپایۀاحتراممتقابلورعایتمنافعملیباکشورهایدیگر(اسدی771:7939،
خامنهایدرتشریحاصولسیاستخارجیجمهوریاسالمیمیفرمایند :
اصولسیاستخارجیماازاصولانقالبماجدانیست...ماهمچنانکهنظامسلطهرادردرون

«
کشورمانباانقالببههمزدیم...بانظاماربابرعیتیدرسطحجهانمخالفیم...اساسسیاست
خارجی ما این است که  ...ما روابط ناشی و برآمده از نظام سلطه در سیاست بینالمللی را رد
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میکنیم،قبولنداریم.خودمانهمدرهویتوشخصیتجمهوریاسالمیمانعمیشویمازاینکه
ایبهوجودبیایدیاخودمابخواهیمسلطهگری

واردنظامسلطه شویمواجازهدهیمکهبرماسلطه
کنیم...درمقدمۀقانوناساسیما،دفاعازمسلمانانومحرومانبهصراحتذکرشدهاست؛مادفاع
ازمسلمانهاودفاعازملتمظلومراجزوسیاستهایاصولیخودمانمیدانیموازآنعدول
نمیکنیم  ...ما طرفدار اسالم و طرفدار مسلمانها و طرف بیداری اسالمی هستیم و با تغذیه
قدرتهایاستثمارگرازمنابعغنیملتهایمظلوممخالفیم،بااستعماروبااستثمارمخالفیم»(سخنان
«.)7939/2/52ما...شاخصدیپلماسیخودرامقابلهبارفتارجهانینظامسلطهو
مقاممعظمرهبری ،
7931/2/92و .)7933/5/5
سلطهپذیرمیدانیم»(سخنانمقاممعظمرهبری ،
خروجازقاعدهسلطهگر 

میخاطرنشانمیسازند :

رهبرجمهوریاسال
«معناىاستکبارستیزىدشمنىکردنبادولتهاىدنیانیست،معنایشدشمنىکردنبااستکبار
است.استکبار ازهر دولتىوازهرنظامىسربزندآفتیبراىبشریتاست.البتهامروزامریکاو
صهیونیزممظهراستکبارند؛لیکنهرجا،هرکس،هردولتىوهرمجموعهاىکهنسبتبهدیگران
مزندگىانسانبهوجودمىآورند»(سخنانمقام

استکباربورزند،آفتىدرجامعهبشرىودرنظا

« .)7931/21/25ما ...شاخص
معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضاى هیئت دولت  
سلطهپذیرمیدانیم»
گر 
لطه 
دیپلماسیخودرامقابلهبارفتارجهانینظامسلطهوخروجازقاعده«س 
(سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن وزارت امورخارجه و سفرای جمهوری اسالمی
 .)7931/22/92
ایراندردیگرکشورهابارهبرانقالب ،
مىپذیریمو
پذیرىزشتمىدانیم.نهسلطه 

سلطهطلبىراهممثل 
سلطه
برپایهاینگفتمان«ما 
نهخودمانطالبسلطهایم؛اما هر کس به این ملتتعرضىکندومنافعاوراتهدیدنماید،مورد
عکسالعمل تند و پشیمان کننده این ملت قرار خواهد گرفت» (سخنان مقام معظم رهبری در

 .)7932/77/73
دیدارفرماندهانوجمعیازپرسنلنیروىهوایى ،

رکن دوم نظام بينالملل؛ نظام سلطه جهانی به رهبری امریکا
گرایانه،دارایسویهای


ای،افزونبروجهایجابیوهم
گفتمانسیاستخارجیآیتاهللخامنه

سلبیوواگرایانه نیزاست.اینسویه،جبههاستکبارجهانیبهسرکردگیایاالتمتحدهاست.از
هایابایدسلطهگرباشندیا


هاودولت
دیدایشان«:معناینظامسلطهآناستکهکشورها،ملت
سلطهپذیر.دنیاتاچندسالقبل،دوقطبیبود؛دونظامدرصدمسئلههمبایکدیگرتوافقداشتند.
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یکیاز آنمسائلحفظنظامسلطهبود...امروزههمکهیکیازایندوقطبفروپاشیده،آن
دیگری از فروپاشی رقیب عبرت نمیگیرد» (سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از
 .)7915/23/72
دانشآموزانودانشجویان ،

درگفتمانسیاستخارجیرهبرانقالب«:استکبارجهانیمعنایشاین استکهدولتهاو
قدرتهایی در دنیا هستند که نسبت به ملتهای دیگر ،با برخورد استکباری مواجه میشوند:
هااعمالنظر

هایآنهابهدخالتمیپردازند،درسیاستهایآن


برند،درحکومت

ثروتآنهارامی
ینالمللیاست.همانچیزی
هارابهاینسمتوآنسمتمیکشانند.این،استکبارب 

میکنندوآن

کهدرقرنهجدهمونوزدهم،بااستعمارشروعشدوبعددرقرنبیستمبهاستعمارنوینمبدل
گردیدوامروز،یادردوراناوجقدرتهایاستکباری،بهشکلاستکبارجهانیدرآمد،کهدنیارا

بین دو قطب تقسیم کرده بودند و هر کدام به نحوی ملتی را میدوشیدند و در پنجه خود
میفشردند» (سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشآموزان و دانشجویان،

.)7917/23/79مبارزهباامریکابهخاطرایناستکهامروزمظهراستکباردردنیا،رژیمامریکاست

هاوهدفهایاستکباریرانداشتبرایمامثلبقیه

واالاگرامریکابهعنوانیکدولت،روش
هابود...استکبار،یعنیحالتفرعونیت،یعنیدیکتاتوریدرسطحبینالمللی(سخنانمقام


دولت
 .)7911/23/75
معظمرهبریدردیدارجمعیازدانشآموزانودانشجویان ،

اینزاویهنگاهبرآمدهازهستیشناسیتوحیدیوایدئولوژیکگفتمانضدنظامسلطهمیباشد.

دراینمنطق،جهانآفرینشهدفوسرآغازوسرانجامیالهیومتعالیدارد.دراینجهانمبناو
نیست.ایندنیاکانونمبارزهبیاماندونیروی

پایه،عدالتمیباشدوسلطهگریوعصیانپذیرفته 

باشدکهسرانجامآننیزپیروزیجبههحقاست(اسدیورضاییپناه .)75:7935،


خیروشرمی

منطق تفاوت و منطق (زنجيره) همارزی
خامنهایایرانرابهعنوانرهبروراهنمایجهاناسالموبلوککشورهایضدنظام
آیتاهلل  

ایرانرابهعنوانتنها

سلطهدرمقاومتدربرابرفشارهاینظامیوفرهنگیامریکامیداند.ایشان 
میتواند و میخواهد پایبند اصول بوده و با تهدیدهای چندجانبه از سوی
قدرتی میبینید که  
ایاالتمتحدهمقابلهنماید(چوبین.)55:5227،استراتژیآیتاهللخامنهای برایگسترشنفوذ

منطقهایایرانسهمؤلفهمهمرادر بر دارد:نخست،بازتاباینروایتکهایرانوجهاناسالم
منافعودشمنان مشترکیدارند.دوم،اینباورکهبهترینابزارایرانبرایگسترشقدرتونفوذ
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خوددرمنطقه بر پاییانتخاباتدموکراتیکاست.سوم،ترکیبتأثیراتفرهنگیو سیاسیبا
سختافزاریدرراستایرهبریایراندرمنطقه(سجادپور55:5223،ـ.)57زنجیرههم

ابزارنیمه
بردارد.رابطهای

ایازبازیگرانپهنهبینالمللیرادر


دنظامسلطه،طیفگسترده
ارزیگفتمانض
دوسویهمیانایرانواینجوامعِ همراهیامخاطبوجوددارد.ازدیدگاهجمهوریاسالمیایران
هایآزادیبخشو

کهرهبریضدنظامسلطهرابهعهدهدارد،جهانتشیع،جهاناسالم،جنبش
مقاومت ،کشورهای غیرمتعهد ،ملتهای بلوک ضد نظام سلطه و ملتهای آزادیخواه بهطور
عام،درکناراینکشورودرمقابلنظامسلطههستند .
زنجيره همارزی و جوامع هدف گفتمان ضد نظام سلطه

جمهوری اسالمی ایران
جهان اسالم
جهان تشیع
جنبشهای آزادیبخش و ضدامپریالیسم




کشورهای غیرمتعهد

ملتهای بلوک ضد نظام سلطه




ملتها بهطور عام





(اسدیورضایینژاد )71:7935،

قدرتهای
سلطهگر

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

کشورهای
سلطهپذیر

(نامداروضمیریان )751:7932،
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از منظر این گفتمان ،نظم و سامان بینالمللی کنونی ،ناعادالنه و نامشروع است؛ پس،
برجستهترینرسالتجمهوریاسالمیتالشبرایبرپایییکساختارنوینجهانیبرپایهعدالتو
احترام متقابل است و در این راه ،به هیچ عنوان در برابر ابرقدرتها کوتاه نخواهد آمد .رهبر
جمهوریاسالمینیزیکیازبرجستهتریناولویتهاوآرمانهایسیاستخارجیدولترا«مبارزه
با نظام تکقطبی و امپراتوری نظام سلطه جهانی» اعالم کرده است (دهقانی 31 :7931 ،ـ )31؛
بنابرایندرایندنیایاستواربرسلطهوستم،تنهاچاره،مقاومتوایستادگیاست .


تناقضهای عملی نظام سلطه
سياستهای متناقض نظام سلطه در پایبند نبودن به دموکراسی
رهبرجمهوریاسالمی،سیاستخارجیامریکارابویژهدرخاورمیانه،استواربرتبعیضو
هاییچوندموکراسیوحقوقبشرمیداند«:اگررژیمامریکابرای


دارازنشانه

برداریهدف

بهره
خوددرنقطهایازدنیامنافعیفرضکرد،حقدارددرآننقطهحضورقدرتمندانهنظامیپیدا

کندوهرکسیراکهبامنافعشمخالفتکندبکوبد...بهمنطقهخاورمیانهنگاهکنید!دولتهایی
اند،چگونهدولتهاییهستند؟آیاازلحاظفکری،


گرانامریکایی

کهموردقبولواعترافسلطه
اند؟...اینموضوعاتبرایمسئولینکشورسلطهگر،


سیاسی،حقوقبشرودموکراسیرشدکرده
ورهاتسلیمآنسلطهگرندوهمینکافی

یعنیامریکا،اهمیتیندارد.مهمایناستکهاینکش
است،امااگرکشوروجمعیتوسازمانیباهرملیتوخصوصیتی،تسلیمسلطهگرنشد،درهر

کجایدنیاباشد،درخورآناستکهضربهبخوردوموردحملهقرارگیرد»(سخنانمقاممعظم
توبراینتناقضمیافزایدتسلیمبودن

.)7915/3/72لذاآنچهبرایامریکاییهامهماس
رهبری ،
کشورهااست.شعارهایجذابفقطبرایتأمینمنافعدولتسلطهگراست .
در این رابطه رفتار متناقض امریکایی ها بهعنوان سمبل نظام سلطه در روابط بین الملل در
آنهاچشم
خلیجفارسنمونهواضحیمحسوبمیشود  .

روابطباشیخنشینهایحاشیهجنوبی 

خودرابروضعیتسیاسیِبستهوخفقانموجوددرنظامهایپادشاهیموروثیمنطقهبستهاند؛زیرا
هایتابعنظامسلطههستندومنافعایننظامراتأمینمیکنند.برایامریکاییهامهم،

آنهادولت

تندادنکشورهابهسلطهاست .


جنگ افروزی و نقض صلح و امنيت منطقهای و بينالمللی
صلحوامنیتبینالمللیازجملهمسائلحادجهانامروزاستو

ازدیدگاهمقاممعظمرهبری،
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خلعسالحهایکشتارجمعی،یکضرورتفوریاست .نظامسلطهعاملمهمتوسعهوترویج

هاشعارصلحوامنیتمیدهند؛ ولی

درگیریوجنگدرنظامبینالمللوخاورمیانهاست.آن

المللیهستند.ایشاندراینرابطهمیفرماید :


ترینتهدیدکنندهصلحوامنیتبین
خودبزرگ
همیشهشعارصلحوطرفدارىازصلحرامىدهند؛اماعمالًصلحراتهدیدودنیا

«امریکاییها
را به جنگ مىکشانند .آیا مصلحت کمپانیهاى اسلحهسازى اینطور ایجاب مىکند؟ آیا
کند؟آیاجهالتهاوغرورهاو

مصلحتهاىسیاسىِاستعمارىواستکبارىاینگونهایجابمى

اینوضعراپیشمىآورد؟همهاینهامحتملاست.آنچهواقعیتدارد

بىتوجهىبهحقایقعالم،

..آنهادرعمل
نندهاست .
وانساندرحرفهاىمسؤوالنامریکاییمىشنود،حرفهاىتهدیدک 
افروزند!اینحادثه،حادثهاىبسیارمهموتلخاست.همهجاتهدیدبهجنگ،

آتشجنگرابرمى
کنند،بشریتراتهدیدمىکنند» (سخنانمقام


.امروزکسانىکهصلحراتهدیدمى
تلخاست..
معظمرهبریدردیدارباکارگزارانومسئوالننظام )7932/1/59،
مقاممعظمرهبریدربیاناتمختلفخویشازسیاستجنگافروزینظامسلطهدرتحمیل
جنگ  3ساله به جمهوری اسالمی ایران ،حمله به افغانستان ( )5225و عراق ( ،)5229تهدید
هایرژیمصهیونیستیو...بهعنوان

جمهوریاسالمیایرانبهحملهنظامی،حمایتازجنگافروزی

مصادیقتناقضدرسیاستهایعملینظامسلطهنامبردهاند .

مواجهه متناقض نظام سلطه با مسئله فلسطين
یکیازمسائلبسیارمهمومتناقضنظامسلطهازمنظرآیتاهللخامنهای،مسئلهفلسطیناست.
مقاممعظمرهبریدررابطهبااینمسئلهمیفرماید«:یک کشورمستقلودارایشناسنامهروشنِ

تاریخیبهنام«فلسطین»،براساسیکتوطئهوحشتناکغربیباسردمداریانگلیسدردهه52قرن
بیستم،ازملتآن،غصبوبهزورسالحوکشتاروفریب،بهجماعتیکهعمدتاًازکشورهای

اروپائیمهاجرتدادهشدهاند،واگذارگردیدهاست.اینغصببزرگکهدرآغازباکشتارهای

جمعىِمردمبیدفاعدرشهرهاوروستاهاوراندنمردمازخانهوکاشانهخودهمراهبود،درطول
ترینمسائلجامعه

بیشازششدهههمچنانباهمینجنایتهاادامهیافتهاست...این،یکیازمهم
بشریتاست.سرانسیاسیونظامیرژیمغاصبصهیونیست،دراینمدتازهیچجنایتیپرهیز
نکردهاند؛نامهای«صبرا»و«شتیال»و«قانا»و«دیریاسین»وامثالاینهاباخونمردممظلومفلسطین

هایفاجعهباروکشتارمردم

درتاریخثبتشدهاست...رژیمصهیونیستیکهبابهراهانداختنجنگ

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بینالملل در گفتمان مقام معظم رهبری
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واشغالسرزمینهای عربیو سازماندهیتروریسمدولتی درمنطقه و جهان،دهها سالترور و
جنگوشرارتبهراهانداخته،ملتفلسطینراکهبرایاحقاقحقخودمبارزهمیکنند،تروریست

مینامدوشبکهرسانههایمتعلقبهصهیونیزموبسیاریازرسانههایغربینیزبازیرپاگذاشتنتعهد

ای،ایندروغبزرگراتکرارمیکنند.سردمدارانسیاسىِمدعیحقوقبشرنیز

اخالقیورسانه
چشمبراینهمهجنایتبستهوبدونشرموپروا،ازآنرژیمفاجعهآفرینحمایتمیکنند»(سخنان
مقاممعظمرهبریدراجالسسرانعدمتعهد.)7937/1/3،ایشانعالوهبراشارهبهجنایتهای
رژیمصهیونیستیبهچشمپوشینظامسلطهومشارکتآنهادرجنایاتاینرژیمنیزاشارهمیکنند:

هاراازمشارکتباجنایاتونسلکشیرژیمصهیونیستیدر

«هیچکسدردنیانیستکهامریکایی
غزه مبرا بداند» (سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور .)7939/2/55،مقام معظم رهبری در مورد راه حل جمهوری
اسالمیایرانبرایحلبحرانمیفرمایند :

«همهراههاییکهغربیهاووابستگانآنهابرایحلمسئلهفلسطینپیشنهادکردهوپیمودهاند،
غلطوناموفقبودهودرآیندهنیزچنینخواهدبود.ماراهحلیعادالنهوکامالًدموکراتیکرا
پیشنهادکردهایم :همهفلسطینیها،چه ساکنانکنونی آنو چه کسانیکه به کشورهایدیگر
راندهشدهوهویتفلسطینیخودراحفظکردهاند،اعمازمسلمان،مسیحیویهودی،دریک
پرسیعمومیبانظارتیدقیقواطمینانبخششرکتکنندوساختارنظامسیاسیاینکشور


همه
را انتخاب نمایند و همه فلسطینیانی که سالها رنج آوارگی را تحمل کردهاند به کشور خود
بازگردند و در این همهپرسی وسپس،تدوین قانوناساسیو انتخابات شرکتنمایند.آنگاه،
صلحبرقرارخواهدشد»(سخنانمقاممعظمرهبری .)7937/1/3،
پرسیمیداند؛ولیکننظام

مقاممعظمرهبری،راهحلاصولیبحرانفلسطینرابرگزاری  
همه
حلرانمیپذیرد،بلکهازجنایتهای


تنهااینراه
سلطهدرتناقضیآشکارباشعارهایخودش،نه
رژیم صهیونیستی در نقض حقوق فلسطینیان ،بازداشتهای خودسرانه ،شهرکسازی ،ترور
رهبرانفلسطینی،تحمیلجنگهاینابرابرمانندجنگهای 55و 3روزهغزه،تجاوزگریاین
رژیم به همسایگانمانندجنگ 99روزه لبنان یا تهدیدکشورهایمنطقه،مانندتهدید حمله به
ایایران،حمایتمیکند .


تأسیساتهسته


برخورداری از تسليحات هستهای و مخالفت با دستيابی ایران به انرژی صلحآميز هستهای

دستیابیبهفناوریهستهایوتوسعهآنزمینهسازقطعوابستگیاستولذانظامسلطهباآن
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اگرانرژیهستهایموجبوابستگیبیشتریکملتبهخودشانشود،آنرابرای

مخالفاست«:
هاباآنانرژیهستهایمخالفندکهیکملتباابتکارخود،بهدست

آنملتمجازمیدانند.آن

خود،بدون نیازبهآنها ،بااستقالل کامل به دستآوردهاست...همینانرژی هستهایبرای
هامیدهند،موجبوابستگیاست؛امابرایملتایران
هاکهدولتهایمستکبربهآن 

دیگرملت
کند،خودشخالقیتتولیدمیکند،موجب


جوشد،ابتکارونوآوریمی
کهخودازدرونمی
قطعوابستگیاست.استکبارجهانیو دشمنانملت ایرانبا ایندشمناند» (سخنانمقاممعظم
 .)7931/9/75
رهبری ،
یتاهلل خامنهای میان پیشرفت علمی و خودبسندگی و استقالل سیاسی رابطه
از دیدگاه آ 
مستقیمیوجودداردوایاالتمتحدهمخالفپیشرفتعلمی،بویژههستهای،ایراناست.ایشاندر
میبینیددربارهتواناییفنیوعلمیملتایران،دستگاهاستکبارچهجنجالو
اینرابطهمیفرماید «:

انداختهاندازروی

دهد.اینهیاهوییکهبرسرمسئلههستهایراه 

سراسیمگیازخودنشانمی
پاچهاند .دستگاه سلطه نمیخواهد ،نمیپسندد که غیر از محدوده
سراسیمگی است ،دست 
همبهصورتمستقلوناوابستهدراختیارملتهاقرار

خودشان،قدرتفناوریوقدرتعلمی،آن
بگیرد.حاالکهمیبینندیکملتبدونتکیهبهآنهاتوانستهاستیکفناوریفاخرعلمیرابه

دستبیاوردناراحتاند...مسئله،سالحاتمینیست،مسئلهاستقاللیکملتاست.آنهامجامع

زیرنفوذخودشانمیگیرندومجامعجهانی،یکیپسازدیگری،آبرویخودشان

جهانیراهم
 .)7935/77/73
رابراثرنفوذآنهاازدستمیدهند»(سخنانمقاممعظمرهبری ،

ایشاندراینرابطهبرعزمملتایرانبرایدستیابیبهانرژیصلحآمیزهستهایاشارهوبر

اجتنابازدستیابیبهسالحهستهایتأکیددارند.امریکارابزرگتریندارندهسالحهایهستهای
و کشتار جمعی میدانند و حامی رژیم صهیونیستی معرفی میکنند که از تسلیحات هستهای
برخورداراست.نکتهحائزاهمیتدراینرابطهنیزاینمسئلهاستکهامریکاتنهاکشورجهان
است که ازبمب هستهایبرضدملتژاپن استفادهکرده است واکنونبا داشتنبزرگترین
هادردستیابیبهانرژیصلحآمیز

زرادخانههستهایجهان،خودراحامیصلحومخالفحقملت

هستهایمعرفیمیکند.همچنیندرتناقضیآشکارازطرحجمهوریاسالمیایرانبرایایجاد
اینهتأمینکنندهامنیتو


سالحهسته
ایحمایتنمیکند«:

منطقهخاورمیانهعاریازسالحهسته
نهمایه تحکیم قدرتسیاسیاست،بلکهتهدیدیبرای این هر دواست .حوادث دهه 32قرن
بیستمنشان داد که داشتناینتسلیحاتنمیتواندرژیمی همانندشوروی راهمحفظکند ...

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بینالملل در گفتمان مقام معظم رهبری
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جمهوری اسالمی ایران استفاده از سالح هستهای و شیمیای و نظایر آن را گناهی بزرگ و
نابخشودنی میداند .ما شعار «خاورمیانه عاری از سالح هستهای» را مطرح کردهایم و به آن
آمیزازانرژیهستهایوتولیدسوخت


برداریصلح

پوشیازحقبهره

پایبندیم.اینبهمعنیچشم
صلحآمیز از این انرژی ،بر اساس قوانین بینالمللی ،حق همه کشورها
هستهای نیست .استفاده  
است...طنزتلخروزگارماآناستکهدولتامریکاکهدارندهبیشترینومرگبارترینسالحهای
هستهایودیگرسالحهایکشتارجمعیوتنهامرتکبِبهکارگیریآناست،امروزمیخواهد
هدوشبگیرد!آنهاوشرکایغربیشان ،رژیمصهیونیستىِ

پرچممخالفتبااشاعههستهایراب

هایهستهایمجهزکردهوبرایاینمنطقهحساس،تهدیدیبزرگفراهم

غاصبرابهسالح
کنمکهجمهوریاسالمیهرگزدرپیتسلیحاتهستهاینیستونیز


منتأکیدمی
کردهاند ...

ایچشمپوشینخواهدکرد.شعارما


زانرژیهسته
هرگزازحقملتخوددراستفادهصلحآمیزا

ایبرایهمهوسالحهستهایبرایهیچکس»است (سخنانمقاممعظمرهبریدر

«انرژیهسته
اجالس سران عدم تعهد .)7937/1/3 ،امریکا که از بمب اتمی استفاده کرده و یا فرانسه که
آزمایشهای هستهای خطرناک انجام داده است ،ما را متهم به تالش برای ساخت بمب اتمی

میکنند ،در حالی که نظام اسالمی ایران بر مبنای فتوای شرعی و همچنین بر مبنای عقالنی،

هیچگاه بهدنبال سالحهستهاینبودهو نخواهد بودوآن رامایهدردسرمیداند» (سخنانمقام

معظمرهبریدرجمعشاعرانومداحاناهلبیت .)7935/7/52،

رفتارهای متناقض با پدیده تروریسم
هایتعارضهنجاریجهانغرببادنیایاسالمرامیتواندرقالبتولید

یکیازشاخص
مفاهیم و ادبیاتی مورد توجه قرار داد که منجر به افزایش احساس تهدید در جامعه غربی و
هایخصومتنسبیبهجهاناسالممیشود.اینامردارایماهیتفلسفیوسیاسی

گسترشنشانه
است(متقیوپیام.)91:7935،امروزدردنیاتناقضىوجوددارد.ملتایرانازنظرملتهاى
مسلمان و ملتهاى منطقه ،یک ملت شجاع ،مدافع حق و عدالت و ایستاده در مقابل
ینمىکنند؛ اماهمین

آنهاملتایرانراتحس
طورشناختهاند .


هاست؛ملتایرانرااین
زورگویى
ىکهاینقدرموردستایشملتهاست،ازنظرقدرتهاى

ملتایرانوهمیننظامجمهورىاسالم
زورگو،متهمبهنقضحقوقبشراست،متهمبهسلبامنیتجهانىومتهمبهحمایتازتروریسم
ناقض،تهدیدکنندهنظام

هاوخواستهقدرتها.اینت


ت؛تناقضبیننگاهملت
است!اینتناقضاس
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سلطهجهانىاست(»...سخنانمقاممعظمرهبریدراجتماعزائرانومجاورانحرممطهررضوى،
 .)7931/27/27

وجوداندیشهخشونتزا»درجوامعغربی

ازنگاهمقاممعظمرهبری،علتزیربناییتروریسم،
یازنگرشهاواعتقاداتیاستکهمسبب

آفرین،مجموعها


است.مقصودازایناندیشهخشونت
حاکمشدن«معیارهایدوگانهبرسیاستهایغرب»و«تقسیمتروریسمبهخوبوبد»و«ترجیح
هابرارزشهایانسانیواخالقی» شدهاست .درپیامدچنینطرزتفکریاستکه

منافعدولت
رملتها»و «تحقیرفرهنگهای

خشونتخاموشوزیانباربراثرتحمیلفرهنگغرببرسای

«
غنی توسط غرب ،با وجود فقدان ظرفیت جانشینی در فرهنگ غرب» و «وجود دو مؤلفه
بیبندوباری اخالقی» در آن» ،بذر بغض و نفرت را در آسیبپذیرترین قشر
«پرخاشگری» و « 
تغذیهفرهنگیناسالمدرمحیطآلودهوخشونتزا درغرب"در

جوانانمسلمانغربیمیپاشد« .

همراهیبا"کاشتهشدنعقدههاییبهخاطرنفرتعمیقحاصلازنابرابریهاوتبعیضدرغربو
گشوده شدن بیمارگونه آن ،که خود اشارهای است بر ناکامی جوامع غربی در اعمال برابری
قانونیوعملیدرفرصتهایاجتماعیوسیاسیفارغازتعلقاتاعتقادیومذهبی،شماربیشتری
ازاروپاییانرابهسویخشونتوگروههایتروریستیسوقدادهاست»(ر.ک:.نامهمقاممعظم

رهبریبهجواناناروپاوامریکایشمالیپسازحوادث5272فرانسهدر .)www.leader.ir:
درتناقضیآشکار،نظامسلطهبهمنافقینتروریستکهدستآنهابهخونهزاراننفرازمردم
بیگناهایرانآلودهاستپناهدادهاست وازآنها حمایتمیکند.آنهاگروههای فلسطینی و

کنندکهبااشغالگرانمبارزهمیکنند؛ولیدرتناقضیآشکاراز

لبنانیراتروریستخطابمی
لگیری
تروریسمدولتیرژیمصهیونیستیدربهشهادترساندنمردممظلومفلسطینولبنانوشک 
گروههای تروریستی مانند طالبان ،القاعده ،داعش ،جبهه النصره و  ...حمایت میکنند .از این

منظر،تروریسماگردرراستایمنافعنظامسلطهباشدازآنحمایتخواهندکردواینموضوع،
هادرعرصهعملرانشانمیدهد .

تناقضآن

استفاده از ابزار زور و خشونت
دنبهاستفادهاززوروخشونتوتحریمازویژگیهاینظامسلطهبرایپیشبردنمنافع

پناهبر
خویشودرتعارضباشعارهایآنهابرایحفظصلحبینالمللیاست«.وقتىکهاینهابایک
کشورى،بایکملتىمسئلهپیدامیکنندونمیتوانندغلبه فرهنگىوسلطهخودشانراتحمیل

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بینالملل در گفتمان مقام معظم رهبری
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برندولشکرکشىمیکنند؛گاهىبالشکرکشى،گاهىباترورو گاهىبا


دستبهزورمی
کنند،
راهانداختنجریانهاىتروریستىکهاینهاهمهدرهمینزمانخودمادرهمیناواخردیدهشده
ودرمقابلچشممردمدنیااست»(سخنانمقاممعظمرهبریدردیداربااعضایمجلسخبرگان،
 .)7939/1/79
ساختارهایحافظصلحدرجامعهبینالمللیمانندشورایامنیتدراختیارنظامسلطهاست.

ایننهادها دارایساختاروسازوکاریناعادالنهوغیردموکراتیکهستند.شورایامنیتزمانی
کندودرمسئلهایکهیکیازاعضاینظامسلطه،یکطرف

کهمنافعاعضااقتضاکندسکوتمی
درگیریباشدازایفاینقشخودناتواناست.تجاوزامریکابهعراق،سکوتاینشورادرقبال
خشونتها و جنایات رژیم صهیونیستی و متحدان خود مانند عربستان در یمن و بحرین ،از

نمونههایبارزاینقضیهاست«شورایامنیت یکدیکتاتورىِآشکارویکوضعیتمنسوخو
فگذشتهاست.باسوء استفادهازهمینسازوکارغلطاستکهامریکاوهمدستانش
تاریخ مصر 
هایخودرابردنیاتحمیلکنند.آنهامیگویند«حقوقبشر»ومنافعغربرا

توانستهاندزورگویی

میگویند «دموکراسی» و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن مینشانند،
اراده میکنند  ،
ومردمبیدفاعروستاهاوشهرهاراآماجبمبهاوسالحهایخود

میگویند«مبارزهباتروریسم»

سازند.درنگاهآنها،بشریتبهشهرونداندرجهیک و دووسهتقسیممیشوند.جانانسان


می
فریقاوامریکایالتینارزانودرامریکاوغرباروپاگرانقیمتگذاریمیشود.

دراسیاوا
یوصهیونیستودستنشاندگانآنهاصورتگیرد،مُجازو

شکنجهوتروراگربهدستامریکای
کامالً قابل چشمپوشی است ...منافع خود را به نام «قوانین بینالمللی» و سخنان تحکمآمیز و
هاتحمیلمیکنند (سخنانمقاممعظمرهبریدر

غیرقانونیخودرابهنام«جامعهجهانی»به  
ملت
اجالسسرانعدمتعهد .)7937/1/3،

حقوق بشر و تناقض در رفتارها
اهللخامنهای،رویکردامریکادرخاورمیانهاستواربرتبعیض


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


زمخالفانایران،سوریهوحزب
افغانستانوعراقیورشبردوا
دیگر ،از رژیمهای عربی منطقه جانبداری میکند که نخستین بایستگیهای حقوق بشر و
هایسلطهگرمدعیحقوقبشرهستند؛ولی

دموکراسیرارعایتنمیکنند.ازایندیدگاه،قدرت
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خودشان بزرگترین ناقض حقوق انسانی هستند« .اینها در دنیا دم از آزادى و دموکراسى و
زدند؛درعملآنقدراینشعارهارانقضکردندکهامروزطرحاین

حقوقبشرواینحرف 
هامی

هابهصورتیکامرمستهجندرآمدهاست؛تعدادکودتاهایىکه
شعارهادردنیاازسوىغربى 

قدرتهاى غربى علیه دولتهاى مستقل انجام دادند ،یک تعداد عجیبى است .طبق بعضى از
گزارشها،امریکاپسازجنگدوم[جهانى]تاامروزدرموردپنجاهدولتانواعواقساماقدامها
راکرده؛با دههاجریانمقاومتِمردمىمخالفتکردهکهاینهادر کارنامه امریکاو دیگران
مضبوطاست.تنهاموردىکهبمباتماستفادهشدهاست[توسط]امریکااستکهبیشازهمهدم
ازحقوقمردموماننداینهامیزند.زندانگوانتانامو،زندانابوغریب،اینحوادثىکهپیشآمد،
هاىمخفىاىکهدراروپاثابتشد .براىهمهوروشنشدکهاینهازندانهاىمخفى


زندان
وهنوزهمهست؛همهدارندمىبینند؛بنابراین،نظامارزشىمورد

دارندومردمراشکنجهمیکنند

ادعاىغرببهچالشکشیدهشدهاست(سخنانمقاممعظمرهبریدردیداربااعضایمجلس
خبرگان .)7939/1/79،
شرایطبحرانیووضعیتاسفبارملتیمنپسازحملهنابرابرسعودیهابهاینکشورکه
فجایعانسانیشدیدیرابهوجودآوردهوباسکوتمدعیانحقوقبشرینظامسلطهمواجهاست،
نمونهدیگریازاینتناقضهاستکهدرکالمرهبرینموددارد«:اقدامعلیهملتیمن،جنایتو
کشیوقابلتعقیببینالمللیاست.کشتنکودکانوتخریبخانههاونابودکردنزیربناها

ن 
سل
وثروتهایملییککشور،جنایتیبزرگاست»(سخنانمقاممعظمرهبریدردیدارجمعی

ازمداحاناهلبیت .)7935/7/52،

حق تعيين سرنوشت و سلطه بيگانه
اصلتعیینسرنوشت،بهعنوانیکیازاصولپایهحقوقبینالمللمعاصر،درماده 7منشور

شت،بهعنوانیکیازمبانیوپایههایروابط

مللمتحدذکرشدهاست.منشورازحقتعیینسرنو
مسالمتآمیزبیندولتهاوملتهایادکردهاست .

اصل حق تعیین سرنوشت ملتها که به معنای «حق ملتها در انتخاب ساختار حکومتی و
المللیمیباشد»،ازمبناییتریناصولحقوقبینالملل

نهادهایحقوقیوسیاسیخوددرجامعهبین
استکهبسیاریازاصولدیگرازآنریشهمیگیرد(قادریکنگاوریوروحی )17:7935،

اکنونبهصراحتمشاهدهمیشودکهنظامسلطهازاینحقدرجاییاستفادهمیکندکهبهسود
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کنندوسرکوبمیشوند،


کهمردمفلسطینیبرایخروجاشغالگرانمبارزهمی

خودباشد.درجایی
صحبتیازمبارزهبرایحقتعیینسرنوشتنیست؛ولیدرجایدیگر کهحکومتیمستقل،مستقر
استوگروهیتروریستتحتحمایتغربومتحدانعربیآنهابهجنایتدستمیزنند،مانند
آنچهدرسوریهدرحالوقوعاست،ازاینابزاربهبهتریننحواستفادهمیکنند.در ارتباط با قیام

مردمبحرینبرایدستیابیبهحقوقاولیهسیاسیخودنیزچنینوضعمتناقضیتوسطغربیهاوجود
دارد«.دربحرین ،اکثریتیمظلومکهسالهایمتمادیاستازحق رأیودیگر حقوقاساسی
محرومند،بهمطالبه حق خودبرخاستهاند .آیا چون ایناکثریتِ مظلوم شیعهاندو حکومت جبارِ

سکوالر،متظاهربهسنیگریاست،بایداینرانزاعشیعهوسنیدانست؟استعمارگراناروپاییو

امریکاییومتحدان آناندرمنطقهالبتهمیخواهندچنینوانمودکنند؛ ولیآیااینحقیقتاست؟
اینهااستکهعلمایدینومصلحانمنصفرابهتأملودقتواحساسمسئولیتفرامیخواند»
(سخنانمقاممعظمرهبریدراجالسجهانیعلماوبیداریاسالمی .)7935/5/3،

نتيجهگيری
ویژهایقراردارد؛وضعیکهدرآنتناقضدررفتاربادیدگاهها
نظامسلطهامروزدرموقعیت 
هابیشازگذشتهبرایملتهایآگاهوآزادیخواهجهانآشکارشدهاست.از

وشعارهایآن
طرفدیگر تضادها وتعارضاتی نیزدرایننظام آشکار شده استکهباتوجه بهآنها بهنظر
گرانباپنجنوعاختالفودرگیریروبهروخواهندبود :


رسدسلطه

می
 .7گسترش مقاومت ملتهای سلطهستیز با سرنگونی دولتهای وابسته و روی کار آمدن
روزتنگترخواهدکردومشکالتی

هایسلطهگرروزبه

دولتهایمردمی،عرصهرابرقدرت

جدیبراینظامسلطهبهوجودمیآورد.اینموضوعدرفرایندبیداریاسالمیدرجهانعرب

هایسلطهگرمهارشد؛ولیبهنظرمیرسددرآینده

خودرانشاندادکهالبتهبامدیریتقدرت
زمینهبروزداشتهباشد.
گر،نهتنهاتحتتأثیرتبلیغات

 .5باتوجهبهافزایشآگاهیتودههایمردمدرکشورهایسلطه
شود،بلکهبهصورتروزافزونیدر

هادرخدمتدولتهایشانمشکلترمی

یکسویه،بسیجآن

برابر اجرای تصمیمات تجاوزکارانه آنها موانعی جدی ایجاد میکنند که موجبات شکست
دولتهایحاکمرافراهمخواهدساخت؛همانگونهکهدرانگلیسودرامریکانیزدرجریان

جنبشوالاستریتمشاهدهشد.
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هایسلطهگرهمچنانادامهخواهدداشت؛زیراباتوجه


هاوتضادمنافعمیاندولت

اختالف
.9
بهمحدودترشدنمنابعوبازارورقابتیکهبهآنهانیازخواهندداشت،برسرتقسیممنافعدر
جامعهجهانیبهتوافقوتفاهمنخواهندرسید؛بهگونهایکههریکمیکوشندموقعیتوامتیاز

بیشتریکسبکنندکهالبتهبهنظرمیرسدایندرگیریهابهجنگمیانآنهامنجرنخواهدشد.

درحالیکهدراردوگاهسلطهگران،بازیگرانمیکوشندهمچناننظامظالمانهوغیرعادالنه

.5
وستفالیایی و قواعد بازی آن را حفظ کنند ،اردوگاه سلطهستیزان درصدد شکستن این تابوی
چندصدسالهنظامسلطههستندوبرایجامعهجهانی،برنامهوهدفهاوقواعدبازیجدیدیرا

تعریفمیکنند .

تنهاهیچگونهسنخیتوتشابهیبایکدیگر ندارند،


هایایندواردوگاهنه

آمالوهدف
.2
گونهایکهامکانآشتیومصالحهمیانآندو
بلکهدرتضادوتعارضجدیبایکدیگرند؛به 

وجودندارد.بهعبارتدیگر،هرضربهایکهبریکیواردآید،سببتقویتجایگاهوافزایش

قدرتدیگریخواهدشد.
هایبینالمللینظامجمهوریاسالمی

دراینراستامقاممعظمرهبریباترسیمافقسیاست
ایرانبهداعیهمحونظامسلطهاشارهمیکنند.درنظرایشاناینقضیهازرهیافتابتداییاسالمو

انقالباسالمیبهانسانمطرحاست؛زیراعدالت،خواستهبزرگهمه آحادبشردرطولتاریخ
بودهاست.امروزکهپرچمعدالتبهدستجمهوریاسالمیایراندرجهاناست،درحقیقت
یکخواستهتاریخیطوالنیوطبیعیوفطریانسانرامطرحکردهایم؛بنابراین،انقالباسالمی

العادهدرحوزهآرمانبرخورداراستکهبابسطآندرحوزههایگوناگون


ایرانازجذابیتفوق
مبتنیبرفطرتانسانی،درآینده
نظامبینالملل،میتواندبانوعیمقاومت،یعنیمقاومتفرهنگی  

بهبازتعریفقدرتخویشدرنظامبینالمللاقدامکندوباتشکیلجبههمقاومتضدسلطهبرای

تغییردرایننظامناعادالنهاقدامکند .
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جدول نشانهها و شاخصهای آسیبپذیری نظام سلطه

حوزهها

نشانهها و شاخصهای آسيبپذیری نظام سلطه

سطوح


مقاومتدرحاشیه؛



اضافهباریدرساختارداخلی؛




برهمخوردنتوازناقتصادی؛



واکنشنهادهاوبازیگرانائتالف؛



هویتگراییاسالمی؛

ظهورنیروهایگریزازمرکز؛



مرکزیتیابیحاشیه؛

ظهورجنبشهایاجتماعی؛
تضادنخبگان؛



ملیگراییومقاومتازدرون؛

کسریبودجهورکوداقتصادی؛



تغییردرموازنهاقتصادی؛
افزایشبدهیوانتقالسرمایه؛



فرسایشدرساختارسیطرهگرا؛



ایجادشکافبینمتحدان؛
رقابتهایراهبردیوژئوپلیتیک؛



کنشبازیگرانبینالمللی؛

هایدانشبنیاد؛

تحوالتفناورانهارتباط
مهاجرت،محیطزیستوحاشیهنشینی؛




کنشبازیگرانفروملیوفراملی .



تمرکز و انباشت قدرت برای موازنه در برابر متحدان



آسیبپذیری

ناشیازکنش
داخلی 

نیروهای
اجتماعیو
چالشهای
درونساختاری 














منطقهای 

آسیبپذیری منطقهایامریکاورژیمصهیونیستی؛

آرایشدفاعمتقابلدربرابرتهدیدهایمنطقهای؛

راهبردیدر 
محیط
منطقهای 



فرسایش نیروهای امریکا از طریق تداوم حضور در

محیطهایعملیاتی؛
گرمنطقهایبرای


حمایتغیرمستقیمازنیروهایچالش
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نشانهها و شاخصهای آسيبپذیری نظام سلطه

سطوح

مقابلهباراهبردهایامریکاورژیمصهیونیستیدرمنطقه؛


انجاماقدامهایمتقابلتدافعی دربرابرتهدیدهایرژیم


صهیونیستی؛
 رزمایشوانجامعملیاتموردیدرمقابلهبابحرانهای
منطقهای؛


هایمنطقهای

سازینیروهایمقابلهکنندهباهدف


متنوع

امریکا .


ومرجگرایی در سیاست
چالشهای ناشی از هرج 

بینالملل؛

هایناشیازموازنهگراییقدرتهایبزرگ؛

 چالش
 چالشهایناشیازظهوردیگراندرمناطقمرکزیو
بینالمللی 


چالشهای شبهپیرامونی؛
نظامسلطهدر  چالشهایناشیازکنشبازیگرانگریزازمرکز؛
ساختارنظام
بینالملل 




چالشهای ناشی از کاهش مشروعیت در محیط

پیرامونی؛
 چالشهای ناشی از بدهی در اقتصاد جهانی و عدم
موازنۀدالرباطال؛
 چالشهای ناشی از گسترش مداخلهگرایی و ظهور
نیرویمقاومت .
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منابع
الف  -فارسی
المللوهمگراییو

مبانیتقسیمبندینظامبین

اسدی،ناصرورضاییپناه،امیر«،)7935(،



واگراییهای آن در گفتمان تعاملگرایی ضد نظام سلطه» ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان
اسالم،بهار،سالسوم،شماره.7


اسدی ،ناصر« ،)7939( ،تحلیل گفتمانی سیاست خارجی آیتاهلل خامنهای (گفتمان
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