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 را فرد هر سیاسیِ اصول که شوند¬می بنا خاص فکري مبانی روي ضرورتاً سیاسی هاياندیشه: چکیده

( ره)خمینی امام. کند می ممکن¬نا را سیاسی گفتارهاي و رفتارها درک مبانی، آن به توجه عدم لذا سازند،¬می

 هاي¬مشخصه از. است کرده اجرایی را ها¬آن از بسیاري نیز عمل در که است عقایدي داراي متفکري هر مانند

 جمله زا استکبار ي¬واژه. است کشور سیاسی ادبیات در قرآنی مفاهیم ها¬واژه از استفاده ایشان سیاسی اندیشه

 از پس. کند¬می معرفی را¬آن رفتار و صفات استکبار، ماهیت و گیرد¬می مایه قرآن تعالیم از که هاست¬آن

 که شد رونمایی خاص هایی¬واژه از و یافت فزونی ایران در سیاسی ادبیات بکارگیري انقالب، پیروزي

 از یکی عنوان به رهبري معظم مقام کالم در ادبیات نوع این. بود ها¬آن ترین¬مهم از استکبارستیزي

 جانبه همه ي¬سیطره سلطه نظام که جهانی در. است یافته ادامه اسالمی جمهوري راهبردي هاي¬سیاست

 مدیریت با ایشان اند،¬زده زانو استکباري نظام این مقابل در مکاتب تمامی و کرده تحمیل جهان بر را خود

 یدهکش چالش به را آمریکا رهبري به سلطه نظام عملی، و نظري بعد دو در سیاسی اسالم رویکرد با و راهبردي

 باب در ایشان هاي¬اندیشه نظري مبانی است، گرفته انجام اي¬کتابخانه روش از که حاضر پژوهش. است

 .کند¬می بررسی تحلیلی روش براساس را استکبارستیزي

 اي، استکبار ستیزي، نظام سلطه.آیت اهلل خامنه کلیدي: کلمات
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 مقدمه

 انسان فکري بنیان و اصول که است گرفته شکل فکري مبانی ي¬پایه بر گوناگون هاي حوزه در اندیشمندان هاي اندیشه

 اندیشمندان گفتارهاي و رفتارها نگردد، ایجاد ها¬آن از درستی درک یا و نشود توجه مبانی این به اگر. کند¬می گذاري پایه را

 خود هب مخصوص هاي¬ویژگی با عقاید و افکار داراي سیاسی اندیشمند هر مانند( ره)¬خمینی امام. نیست مطالعه و تحلیل قابل

( ره)¬امام. کند تزریق اسالمی جامعه به را ها¬آن از بزرگی بخش توانست خود برکت پر حیات مدت در که طوري به است،

 و مردم ادبیات به و نموده برجسته را ها¬آن تا کرد تالش و نمود مزیّن اسالمی و قرآنی هاي واژه به را خود سیاسی ي¬اندیشه

 میاسال انقالب ادبیات وارد خاص اهداف با و عملی طور به که است هاییواژه جمله از استکبار ي¬واژه. کند اضافه کشور مسئولین

 سلّطم و توانا را خود و کردن بزرگی دیگران بر کردن، برتري اظهار معناي به و گیرد¬می نشأت کریم قرآن آیات از استکبار. شد

 و مختلف اعصار در مستکبر و گر¬سلطه هاي¬قدرت ي¬شاکله و ماهیت نمایاندن براي و قرآن آیات در واژه این. است دانستن

 .است رفته کار به عملکردشان و اخالقی خصایص و صفات بیان

 اصخ مفاهیمی و یافت افزایش چشمگیري طور¬به کشور در سیاسی هاي¬واژه از استفاده اسالمی، انقالب پیروزي از پس

 بار اب اي¬واژه کلید استکبارستیزي ي¬واژه اما کردند، باز مسئولین و مردم میان را خود جاي بودند، آمده بیرون قرآن بطن از که

 یدشمن دنبال به و تاکنون انقالب ابتداي از که است سیاسی اسالم به( ره)¬خمینی امام نگرش از برگرفته و عمیق معنایی

 – طريف خاستگاهی( ره)¬امام استکبارستیزي گفتمان. است گرفته قرار استفاده مورد ایران ملت با جهانی استکبار ي¬پیوسته

 اساسی اصول زا استکبار، نفی و ظلم با مبارزه دیگر، بیان به. انقالبی و مبارزاتی کارکردي حال عین در و دارد قرآنی معنایی و انسانی

 .است گرفته قرار تأکید مورد همواره و بوده( ره)امام حضرت مبارزاتی اندیشه

. است تهیاف استمرار نیز ايخامنه اهلل آیت کالم در اسالمی جمهوري راهبردي هايسیاست از یکی عنوان به ستیزي استکبار

 مامیت و کرده تحمیل و گسترده جهان بر را خود اقتصادي -سیاسی و فرهنگی –فکري سیطره جهانی، سلطه نظام که عصري در

 یلاص اسالم راهبري با و عملی راهبردهاي با رهبري معظم مقام اند،¬درآمده زانو به استکباري سلطه نظام مقابل در جهانی مکاتب

 کرده روبرو اساسی هاي¬چالش با را سلطه نظام عملی، بعد در هم و نظري بعد در هم جامعه، و انسان به نسبت نگرش تغییر و

 ور،مح غرب نظام نفی ،(سیاسی اسالم) جهانی و جامع مکتب عنوان به اسالم معرفی به توان¬می ایشان اساسی راهبردهاي از. است

 المیاس وحدت بر تأکید و جهانی صهیونیسم با مبارزه جهانی، ي¬سلطه نظام با مبارزه سیاست، از دین جدایی اندیشه با مبارزه

 .کرد اشاره

 خارجی، سلطه هرگونه نفی پایه بر ایران اسالمی جمهوري خارجی سیاست اساسی، قانون 152 اصل اساس بر همچنین

 ربراب در تعهد عدم اسالمی، و بخش آزادي هاينهضت از حمایت مسلمانان، حقوق از دفاع جانبه، همه استقالل حفظ پذیري، سلطه

 بانقال اصول و مبانی اساس بر مسئله این. است استوار محارب غیر هايدولت با متقابل آمیز صلح روابط و گر سلطه هايقدرت

 .باشدمی جهان کشورهاي با خارجی سیاست عرصه در کننده تعیین اصلی اسالمی،

 

 معنا و مفهوم واژه استکبار

نمودن از خود، بزرگ  یرا، بزرگ یرا، کالن پنداشتتتن کستت یزيچ یا یکستت یدنبزرگ د يدهخدا به معنا ياستتتکبار در لغت نامه

. در فرهنگ (1331)دهخدا، کردن گرفته شده است  یگردن کشو  خود را بزرگ مرتبه پنداشتن، پندار تکبُر کردن، کردن یمنشت 

 یشو گردن ک ییکردن، خودنما یرا، خود را بزرگ پنداشتتن، تکبرکردن، بزرگ منشت   یبزرگ پنداشتتن کست   يبه معنا یزن یدعم
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نمودن از خود، بزرگ  یرا، بزرگ یزيچ یا یکستت یدنبزرگ د ياز استتتکبار به معنا یندر فرهنگ مع .(1311)عمید، کردن استتت 

 .(1351)معین،کردن است  یگردنکش و کردن، تکبر کردن یمنش

 ،یاست. در اصطالح علوم اسالماستت و به مفهوم پا را فراتر از حد خود گذاشتتن    ینیاستتکبار از جنس خود بزرگ ب  بنابراین،

 شود. یکفر، ظلم و طاغوت به کار گرفته م یرنظ ییاستکبار معموالً با واژه ها

 

 استکبار در قرآن

کفّار قلمداد شده است. در واقع، واژه کفر با مفهوم  یژگیدر قرآن کریم بر واژه استتکبار تأکید فراوان شتده و در بسیاري از موارد، و  

ه است. شخص مستکبر از منظر دینی، متکبّر و گستاخ و گردن کش و لجو  است. آیات زیر شاهد و گواه این استتکبار ممزو  شد 

 هاي مشخص و بارز مستکبران است.کشی و لجاجت یکی از نشانهحقیقت است که گردن

آمَنَ مِنْهُمت أَتَعتلَمُونَ أَنَّ صتَالِح  مُرْستَلم مِن رَّبِّهِ قَالُواْ نِنَّا بِمَا أُرتسِلَ بِهِ   قَالَ الْمَألُ الَّذِینَ استتتَکْبَرُواْ مِن قَوتمِهِ لِلَّذِینَ استتتُضتْعِفُواْ لِمَنْ    

ورزیدند، به مستضعفانی که سران قوم او که استکبار می .(17و  15اعراف، ) مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِینَ استتَکْبَرُواْ نِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمت بِهِ کَافِرُونَ

چه ه آنتردید ما ببی دانید )مطمئنید( که صتالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است  گفتند: ایمان آورده بودند گفتند: آیا می

 اید کافریم.چه شما بدان ایمان آوردهورزیدند گفتند: ما به آنوي بدان رسالت یافته است مؤمنیم. کسانی که استکبار می

ها را دروغ هاي من بر تو آمد و تو آنآري، نشتتانه. (55، زمر)ی فَکَذَّبتتَ بِهَا وَاستتتتَکْبَرْتَ وَکُنتَ مِنَ الْکَافِرِینَ بَلَی قَدت جَاءتْکَ آیَاتِ

 شمردي و سرکشی کردي و از کافران شدي.

ت ابل برداشت اسآورند، پس این نکته قیایمان نم یامبرشدهد که متکبّران و استتکبار ورزان، به خدا و پ فوق، نشتان می  آیات

 که استکبار دقیقاً نقطه مقابل ایمان به خدا و پیامبران است. 

 خواند.یندارند، متکبّر م یمانا یامترا که به روز ق یبه صراحت کسان یمبارکه غافر، موس يسوره در

؛ و موستتی گفت: من به پروردگار خود و (21)غافر،وتمِ الْحِستتَابِ( قَالَ مُوستتَی نِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَرَبِّکُم مِن کُلِّ مُتَکَبِّرل لَّا یُؤْمِنُ بِیَ وَ

 برم.پروردگار شما از هر متکبري که به روز حساب ایمان ندارد، پناه می

 یرغم مشتتاهده معجزات اله یبرد که عل یبه کار م یمردمان ياستتتکبار را برا ياعراف واژه يمبارکهي کریم در ستتوره قرآن

 گناهکار شدند و به عذاب خداوند دچار گشتند. یکردند و قوم یو سرکش یاوردهن یمانباز هم ا ین،آشکار و مب

یَاتٍ عَ وَالدَّمَ آوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضتتَّفَادِوَقَالُواْ مَهتمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آیَةل لِتَستتتحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحتنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ فَأَرتستتَلْنَا عَلَیتهِمُ الطُّ 

و گفتند: هر پدیده شگرفی که براي ما بیاوري تا بدان ما را جادو . (133و  132)اعراف،  مُفَصتَّالَتٍ فَاستتتَکْبَرُواْ وَ کَانُواْقَوتم  مُجترِمِینَ  

ما روشن و آشکار بودند، ا ها و خون، فرو فرستادیم که آیاتیکنی، ما به تو ایمان نیاوریم. پس بر آنان طوفان و ملخ و شپش و غوک

 ها استکبار ورزیدند و قومی گناهکار بودند.آن

او  را عامل گناه یطانش ینیو خود برترب يدر سجده نکردن بر آدم، استکبار ورز یطانعمل ش یحدر توضت  یمقرآن کر همچنین،

 داند.  یشمارد و در ادامه او را کافر م یبر م

يَّ تُ بِیَدَأَجتمَعُونَ نِلَّا نِبتلِیسَ استتتتتَکْبَرَ وَکَانَ مِنْ الْکَافِرِینَ قَالَ یَا نِبتلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَن تَستتتتجُدَ لِمَا خَلَقْفَستتتَجتَدَ الْمَلتَاُِکَةُ کُلُّهُمت   

د و از فرشتتتگان یکستتره ستتجده کردند، مگر ابلیس که استتتکبار ورزی ي پس همه .(15تا  13)ص، أَستتتتَکْبَرْتَ أَمت کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ

کافران شتد. فرمود: اي ابلیس  چه چیزي تو را از سجده کردن به چیزي که من به دست خویش آفریدم، باز داشت؛ تکبر ورزیدي  

 یا خود را برتر شمردي 
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 استکبار از ديدگاه اسالم

صادي فرهنگی، سیاسی و اقتاستکبار از دیدگاه فرهنگ سیاسی اسالم، وجود نوعی سلطه گري، سلطه جویی، استعمار و بهره کشی 

تواند داخلی باشتتد؛ به همان  باشتتد. این عمل، می توستتط اقلیت محدودي زورگو و نفع طلب بر خیل عظیم توده هاي محروم می 

ها را تحت فشار و ظلم قرار دهند ي خود حاکمیت داشته، آنطریق که یک عده دیکتاتور و زورگو بر ملت هاي محروم تحت سلطه

المللی باشتد؛ بدین معنی که دولت و یا کشتوري، ستتایر ملت ها را استتومار و به استتتضتعاف بکشتتاند که     تواند بینو هم چنین می

 .(1311)محمدي،باشد هاي بزرگ شرق و غرب در جهان میهاي استعمارگونه و امپریالیستی قدرتي بارز آن اعمال سیاستنمونه

 .دیجهان رخ بنما يهاملت یرسا یاملت خود و  يها براواند در کالبد حکومتتیم ياستکبار یتگرفت که ماه یجهتوان نتیپس م

هاي انسان، چیزي جز منفعت طلبی ها و ستممنفعت طلبی: اصتوالً مبناي تمام ظلم  -1استت.   یرز يهایژگیو يدارا استتکبار 

یزي که اهمیت می دهند، منافع مادي و هاي استتتکباري در حد باالیی وجود دارد. آنان به تنها چنیستتت و این موضتتوع، در قدرت

حیوانی استت. از این رو، در صتورت به خطر افتادن این منافع، حاضترند که از مردم کشتور خویش بگذرند و دوستان و متحدان و     

ت ي جهانی: دستتت یابی به امکاناجهان خواري و به دستتت آوردن ستتلطه -2ها تأمین شتتود. نوکران خود را فدا کنند تا منافع آن

 هايي جهانی و تصاحب ذخایر ملتهاي کشورهاي استکباري است. از این رو، کسب سلطهموجود در سراسر جهان، یکی از ویژگی

عقب نگه  -3شود. هایی است که در تمامی مستکبران دیده میدیگر و به چنگ درآوردن شتریان حیات اقتصادي جهان، از ویژگی 

هاي استاستی و مهم استتکبار جهانی، براي حفظ سلطه و برتري خود بر جهان    ز روشداشتتن مستتضتعفان از رشتد واقعی: یکی ا    

 –هاي مستتضتعف است. استکبار، در این جهت، از انجام هرگونه اقدامی   ي بقا و حیات خویش، جلوگیري از پیشترفت ملت وادامه

 و هاتحریم اعمال آنان، هايبرنامه در کارشتتکنی پیشتترفت، حال در کشتتورهاي یا و ستتوم جهان کشتتورهاي نخبگان جذب از اعم

واره درصدد تجاوز به هم استتکبار : درونی ترس و اضتطراب  -4. ورزندنمی دریغ – مختلف هايبهانه به المللی، بین هايمحدودیت

 برد و از انتقامکند. مستکبر، همواره در خوف و اضطراب به سر مییدیگران رشد م حقوق دیگران استت و اصوالً با تجاوز به حقوق 

دست آوردن هرچه بیشتر منافع و منابع دیگران، خواب  بهکشورهاي تحت سلطه، هراسان است. از سوي دیگر، تالش روزافزون در 

 .(1311)قاضی زاده، مراه استراحت را از چشمان استکبار ربوده است و از این جهت، همواره دلهره و نگرانی با مستکبران ه

ها و نگاز ج یاريبس يیهاصالت سود است که پا يیهبر پا یمنفعت طلب ي،وجهِ نظام استتکبار  یننگارنده، مهمتر ي یدهعق به

 بوده است. یخها در طول تاريها و غارتگرینسل کش

 

 داليل مبارزه با استکبار

موظّف به مقابله با ظلم و اقدامات استکبار  یعت،هاي شراستاس منطق و آموزه بر استالم، بر   یهر فرد مستلمان و هر حکومت مبتن 

ا ر یانزورگو یرق)ره( که سردمدار مبارزه با استکبار در جهان است، منطقاً مبارزه با استکبار و خرو  از بینیجهانی استت. امام خم 

 :  یدفرما یداند و م یمسلمان م يهاملت صملت ها به خصو يیفهوظ

و همیشه این جمعیت کار بکنند و حاصل ( باشد)این، مطابق هیچ منطقی نیست که سی میلیون جمعیت، همیشه تحت فشار 

ها، دشمن يبه زحمت کار بکنند، براي استفاده (یک ملتی و)زندگانی اي که در آن استقالل نباشد  (زیرا)کارشان را دیگران ببرند 

 .(131 ص ،2   نور، صحیفه) این که زندگانی نیست

 :  یدفرمایداند و میم یريبه استعمارگران و عدم سلطه پذ یو عدم وابستگ يهر ملت را به آزاد یاتارزش ح ایشان

  .(114 ص ،5   نور، صحیفه)ارزش حیات، به آزادي و استقالل است 



 176-167، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.i 

     

755 

 

 فیوجود دارد که بر هر فرد مسلمان، تکل یندر مقابل مستکبر یستتادگی محکم دال بر ا یلدال یات،و روا یاتاز نگاه آ همچنین

شوند، یبا مستلمانان وارد جنگ م  یاکنند و یم يمستلمانان دستت دراز   يکه به جامعه یکستان  يدرباره یمشتده استت. قرآن کر  

 :یدفرمایم

کنند  یکه با شما جنگ م یبا کسان .(151)بقره،،  الْمُعتتَدینَ ستَبیلِ اللههِ الهذینَ یُقاتِلُونَکُمت وَ ال تَعتتَدُوا نِنه اللههَ ال یُحِب   وَ قاتِلُوا فی

 کنندگان را دوست ندارد. يخدا تعد یراز یدمکن يو تعد یددر راه خدا بجنگ

شده،  یزيو مبارزه با استکبار طرح ر یزيبر اساس ظلم ست یزنآن  154و مشخصاً اصل  استاسی جمهوري اسالمی ایران  قانون

که ستعادت انستان درتمام جامعه بشري را آرمان خود می داند و استقالل، آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه ي    يبه طور

در امور داخلی ملت هاي دیگر، از مبارزه حق طلبانه  تمردم جهان می شتتتناستتتد و در عین خودداري کامل و نفی هرگونه دخال

 .حمایت می کندمستضعفین در برابر مستکبرین، در هر نقطه از جهان 

 

 ياهلل خامنه ا يتآ یاناتدر ب یزياستکبار ست

ظهارات و ا یداخل یاسیخاص س يهامواضع رسانه یناظر به برخ یزياستتکبارستت   یکردو مکتوبات رهبر معظم انقالب با رو یاناتب

 يهاامام راحل و ارزش يهااز آرمان یاريبستت یکا،آمر یژهکشتتور استتت که با هدف ارتبا  با غرب به و يغربگرایاستتیون ستت یبرخ

و تعامل با غرب  ينظام استتتتکبار یندر زم يموجود را باز يها و چالش هااز بحران یراننجات ا راهانقالب را کمرنگ کرده و تنها 

 دگیتایسنظام ا ینگوشزد کرده و همواره از مسئول یرانها را با ملت اآن یر خطر استکبار و دشمنبه طور مکرّ یشتان دانند. لذا ایم

 اند.را خواستار شده یزيست باراستک يیهآنان و حفظ روح يهایخواه یادهدر برابر ز

 

 استکبار يفتعر

 :یدفرما یفاطر م ياز سوره مبارکه 43و  42 یاتاستکبار با اشاره به آ يمعنا ییندر تب يمعظم رهبر مقام

 : فَلَمَّایدفرمایم ید،گویمستتتکبران ستتخن م يکه درباره ییقرآن هم، آن جا يیمهکر يیهاستتتکبار استتت که در آ يمعنا این،

. نگفتند ما یدندو آله و ستتتلم( و حرف حق، استتتتکبار ورز یهاهلل عل ی)صتتتل یامبردر مقابل پ یعنی .جَاءَهُمت نَذِیرم مَّا زَادَهُمت نِلها نُفُورًا

ردند؛ ک یرا در عمل ستتازمانده -قاُل بودن یشتتتريود حق بخ يبرا - یاحق داشتتتن  یشتتترب ینباالتر بودن را، ا ینبلکه ا االتریم؛ب

. استکبار، یتو نور و هدا یتحق معنو یامپ يبا جبهه یانکفر و عناد و طغ يجبهه  یو تمام نشتدن  یطوالن يهاهمان جنگ یعنی

 .(15آبان  5)بیانات  ینا یعنی

 کنند که عبارتند از:  یم یانرا در سه محور ب ینظام استکبار جهان يشاخص ها ایشان

 يو همکار یهمدست -3 باشد یگرد يهاعمل در جهت منافع خود، اگرچه به ضرر ملت -2 هاقاُل نبودن به حق اظهار نظر ملت-1

 فرمایند:یگران. ایشان در این باره میدر اصل غارت منابع د ياستکبار يهاحکومت

 یمستکبر جهان يهاکه قدرت ینعبارت است از ا -مناسب آن است ی،لالمل ینکه استبداد ب-که اضافه شده است  یزيچ امروز

 يهرکار یستتتتند؛حق حرف زدن و اظهار نظر کردن هم قاُل ن یگر،د يهاملت يبرا یکاآمر يمتحده یاالتها قدرت او در رأس آن

عده  کیطرف، فشار  یک یعنیدهند... یباشد انجام م ییملت ها یا یولو به ضرر ملت دانندو الزم ب یدخودشان مف یاستس يکه برا

ردم م یتبه مناطق نفوذ و فشار آوردن بر اکور یادن یمدرصتد مستئله هم با هم اختالف دارند، در تقست    یکقدرتمند استت که اگر  

ارند د یريبا هم درگ یر،فق يکشورها یازده جهان سوم  ارتمنابع غ یمندارند. اگر در تقس یدست هستند و با هم اختالف یکعالم، 

 .(11آبان  13)بیانات « ندارند  یاختالف یچکه مقاومت کنند، با هم ه ییهاملت يکه دارند اما در اصل غارت منابع و فشار بر رو
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ها و به خود حق دادن ملت یگرها، دخالت در امور دملت يهابه ارزش ییاعتنا یاستتتتکبار را تکبر، ب يمعنا يمعظم رهبر مقام

 :یدفرمایداند و میم

 ینو دخالت در امور ملت ها و به خود حق دادن؛ هم یگرد يملت ها يبه ارزش ها ییاعتنتا  یروح تکبر و ب یعنی استتتتکبتار، 

 یحرف م يطور یگرد يهر جا یا. راجع به دخالت خودشتتان در عراق یدکن یمالحظه م یکاآمر يکه االن در کلمات رؤستتا یزيچ

ها راجع به  ینحرف بزند که ا یکند که با لحن یداتواند پ یرا م یانسان کمتر دولت اقعا  ویایندها صاحبان دن ینکه ا ینزنند، مول ا

 .(11آبان  13)بیانات  ینا یعنیدانند. استکبار  یکشورها را مال خودشان م ینزنند  ا یحرف م یانهخاورم يکشورها

از قدرت و ستلطه که منافع مشترک در غارت   ياند، بلکه مجموعه ادیدولت نم یکرا محدود به  یانقالب استتکبار جهان  رهبر

 :  یدفرمایکند و میم یمعرف یجهان دارند را استکبار جهان

مقابل ملت و  يو کشتتور یملت یقدرت استتت... وقت يمجموعه  یک یاستتتکبار جهان یستتت؛دولت ن یکفقط  ی،جهان استتتکبار

مجموعه  یننفوذ ا یرحساس را از ز يمنطقه  ینزرگ در اکشتور ب  ینکند. و ا یم یاممجموعه ق ینکشتور شتما، در مقابل منافع ا  

 .(71 مرداد)بیانات   ینا یعنی یکنند  استکبار جهان یم ییمجموعه، متحد درمقابل او صف آرا ینا يکند، همه  یخار  م

 

 مصداق استکبار

برخالف منافع  یمنافع خود حت ینتأم -1 کند: یم یمعرف یررا به شتترح ز یکنون یاياستتتکبار در دن یقمصتتاد يمعظم رهبر مقام

کشور  یجادراندن مردم از کشورشان و ا یرونب -3 منتقد و مخالف با خود يهاحکومت يبرانداز يتالش برا -2 منطقه يکشتورها 

فقط  ی،قاُل بودن به حق زندگ -5ي و کشتتار هزاران نفر در کمال خونسترد   یتجنا ی،آدم کشت  -4 (ینفلستط  ي)مستئله   یجعل

 یلتحم يها برافشار بر ملت -1 عدم تحمّل تفکر مخالف خود و ضدّ خود -7یگر د يهاملت یبه حق زندگ ییاعتنا یخود و ب يبرا

از جان خود گذشته  ین،نجات از چنگال مستکبر يکه برا ییهاخواندن انسان یستترور -1 )انتخابات لبنان( یتبر اکور یتنظر اقل

 فرمایند:ایشان می اند.

همان  ینبکند، ا ینمنطقه، منافع خودش را تأم يهارغم منافع ملت یدهد عل یبه خود حق م یاآن ستتتر دندر  یکه دولت این

 و علناً و بدون یحاًمخالف او بود، صر یدهد که اگر دولت یبه خود حق م یکه دولت ین. ایستت ن یگريد یزروح استتکبار استت و چ  

 يهایاز دولت یارينسبت به بس یکاکه امروز از آمر یزيچ ینروح استکبار است؛ هم ینا ندازم،ا ی: من او را بر میدبگو یخجالت یچه

ندارد و منافعش در خطر است و منفعتش با سقو   یزند. استتکبار، چون جواب یستر م  یادن یگرد يجاها یو بعضت  ینالت یکاییآمر

دش خو يرا از خانه یرا قرق کنند و ملت يکشور دیاینها بتکه قدر ین. اگیردیموضع را م ینشتود، ا یم ینتأم یشتتر آن دولت، ب

استتتت. در  يهمان حرکت استتتکبار  ینها بنشتتتانند، اآن يدهند و جا یلجا تشتتک را در آن یگريو به زور، دولت د یندنما یرونب

 یزچ ین،کردند. ا وارهآ یخودش به کل يملت را از خانه یکدست به دست هم دادند و  یادن يزورگو يهاقدرت ین،فلسط يحادثه

را از داخل کشتورش اخرا  کنند و سپس به زور،   یعادت کرده استت که ملت  یهرو ینبه ا یااستت. امروز، دن  یبیبزرگ و عج یلیخ

را هم در  یو دولت یاورندبه وجود ب یو مصتتنوع ینملت دروغ یکجا بنشتتانند و و در آن یاورندب یامختلف دن يرا از جاها ییهاآدم

که امروز  ینهمان استتتکبار استتت. ا ین،بشتتود   ا ینحستتاس تأم یعرب يبزرگ در آن منطقه يهاتا منافع قدرت دذارنرأستتش بگ

و کشتار هزاران  یروشیمازنند و انفجار بمب در هیتمام، از کشتار هزاران انسان حرف م يها با خونسردیکاییآمر یدکنیمشاهده م

  ، همان روح استکبار است. یمرا الزم دانستت  يکار ینن اقدام به مصتلحت بود و ما چن د: آینگویکنند و میم یتلق يانستان را عاد 

را  بود که تمام شد، صحبتش يا یه: قضیندگویم یرند،گیکنند و مورد اعتراض قرار میساقط م ینانشرا با سترنشت   یماییاگر هواپ

و  باشد یانمنافع خودشان در م يکه پا ییجااست؛ اما آن لیامر معمو یک یت،و جنا یها آدمکشت آن يباز یعی،   به طور طبیدنکن
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 یندر ا یاورند،سر او ب ییبال ی،کرده باشتد و چند نفر از فشتار رنو و ناراحت   یغلط یااز دن ايها در گوشته شتهروند آن  یک فرضتاً  یا

ق را ح یناز افراد بشر، ا یکیچه رايبقاُلند که  یاتو ح یدر زندگ یخودشان حق ينند؛ چون براکیرا از جنجال پر م یاهنگام، دن

وجود دارد. جنجال مربو  به حجاب در اروپا را  یادن یکنون يهمان روح استتتکبار استتت که در نظام ستتلطه   ین،. ایستتتندقاُل ن

و ضد خودشان را  یرمظهر محدود از تفکر غ یککوچک و  یشگرا یک یهند، ولدیکه م يآزاد يرغم شعارها ی. علیدمشتاهده کن 

 یتلاق یلوتحم يتحمل نظام فرقه ا يملت لبنان برا يکه رو يفشار همان روح استکبار است. ین،کنند. ایوجه تحمل نم یچه هب

 یکسان ياز سو یلیتحم ینکه چن یمکن یاست؛ اما مشاهده م یدمکراس يادعاها يشود، بر خالف همه  یوارد آورده م یتبر اکور

د. باش یاستکبار م یاتو از خصوص یاستسلطه در دن ياهاز نشتانه  یکی ین،هستتند   ا  یادر دن یدمکراست  یشتود که مدع  یوارد م

ست و طرفدار استکبار ا یغاتتبل مبارز و مسلمان و مخلص، غالباً يهاگروه یهعل یغاتتبل یا،در سترتاسر دن  یدکنیمشتاهده م  ینکها

 يکنند، همه یم یمعرف یستند، تروراجان شسته ازدستت   ی،بد زندگ یطنجات خودشتان ازشترا   يرا که برا يفداکار يهاانستان 

استکبار و مستکبر به کار رفته، شخص  يکه در قرآن، راجع به او کلمه یاز کسان یکیاستتکبار است.   یاتها از همان خصتوصت  ینا

 ینا يهمه ات. ما باستت یقرآن يمستتئله یکاستتتکبار  ین، مستتئلهزد. بنابرایم ییهاحرف ینچن یموستت فرعون استتت. او، درباره

 یکه بلک یست؛ن یکیو تاکت یو موسم یو احستاسات  يشتعار  يمبارزه یک یران،ملت ا ي. مبارزهیمشتد، مخالف  یانکه ب ییهاجلوه

   (71آبان  11)بیانات  است یمکتب يیشهر يو دارا یقو عم یقرآن يمبارزه

 

 

 برخورد با استکبار

ارد. چون د یشتريب یتاهم یکامبارزه با آمر یشانکند، اما از منظر ا یم یدعالم تأک ینبر مبارزه با تمام مستکبر يمعظم رهبر مقام

کرده  فایرا ا یننقش رهبر مستکبر یالملل ینب يهااز جرم یاريانجام داده و در بس يتریعاعمال مستکبرانه را در سطوح وس یکاآمر

 است.

چون  م؛یکنیها و مستکبران عالم برخورد مدولت یگراز د یشترب یکا. با آمریمکنیبرخورد م یامظاهر استتکبار در دن  يبا همه ما

از همه  یشرو هستتتند و بکه با او روبه ییهااز همه، نستتبت به ملت یزترتر و غرورآماز همه مستتتکبر استتت؛ چون جاهالنه یشتتترب

 .)همان(برد یبه کار م رانسبت به ملت ما استکبار 

 

 هدف استکبار

حذف  -2 فارس یوخل يستتلطه بر تمام جهان، مخصتتوصتتاً منطقه -1 کند: یم یینانقالب هدف استتتکبار را در ستته مورد تب رهبر

. ایشتتان در این باره و عزم یمانو ا یدام یعنیمقاومت  يهانابود کردن ستترچشتتمه -3 خود یخواه یادههرگونه مقاومت در برابر ز

 دارند که: بیان می

 يها، سلطه بر همهیناند. فکر اخوانده را که رأس استکبار است، یکا. همه فکر آمریستدانند که فکر استتکبار چ یهمه م امروز

 ينقطه ینفارس و ا یوخل یانه،خاورم يمنطقهیعنی  یم؛کنیم یکه ما در آن زندگ یحساس يمنطقه ینعالم استت؛ به خصتوص ا  

 (11آبان  15)بیانات ی مو نظا ياقتصاد یاساس

با  یاسالم یرانا بردارند. یانخود، از م يهایگونه مقاومت را در برابر اموا  افزون طلبرآن است که ه یستلطه گران جهان  هدف

اموا  ستترکش،  ینگذارد هرگز در برابر ایم ینظام استتالم یارکه استتالم در اخت یو عمل یو روح يفکر یمعظ يهایهبر ستترما یهتک
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ر درست در براب یعنیمقاومت روز به روز ماندگارتر و مستتحکم تر شتود،    یند تا انهمت کن یدبا یزنشتده استت. جوانان عز   یمتستل 

 .(11شهریور  3)بیانات  اند، قرار داده استآن مقاومت يهاو عزم که سرچشمه یمانو ا یددشمن که هدف خود را نابود کردن ام

 

 ارکان نظام سلطه

ا ب یشان. ایرشتده و هم از سلطه پذ  یلگر تشتک داند که هم از ستلطه  یم ينظام ستلطه ا  ياستتکبار را به معنا  يمعظم رهبر مقام

 فرمایند:و می کندیگر، با هر دو طرف نظام سلطه مخالفت مسلطه يبه اندازه یرمقصر دانستن سلطه پذ

و ملت ها و گروه ها و  یندزور بگو ییت ها و قدرت هاکه دول ینا یعنیبا نظام سلطه مخالف است. نظام سلطه،  ی،اسالم انقالب

 و با آن به مبارزه یمکن یو رد م یمنظام سلطه اند و ما نظام سلطه را رد کرد ین،آن زور را قبول کنند. طرف یی،کشورها و دولت ها

 نظام ینهم يکبار، به معنارا. استتت یرهم ستتلطه گر و هم ستتلطه پذ یم؛دان یرا مقصتتر م ینستتلطه، طرف ام. ما در نظیزیمخ یبر م

 (71آبان  13)بیانات  سلطه است

 

 حفظ تسلّط بر ملت ها يانواع سلطه برا

را در حفظ نظام سلطه که توسط  یعلم يسلطه ي،اقتصاد يستلطه  ی،فرهنگ يسته نوع ستلطه شتامل ستلطه     يااهلل خامنه آیت

 يکشورها، سلطه ياقتصاد يهاساخت یرز یبرا با تخر ياقتصتاد  يستلطه  یشتان داند. ایشتده استت، مؤثر م   ییاجرا ینمستتکبر 

 يیلهرا به وستت یعلم يستتلطه ینملت و همچن یک یمانها و اها، ستتنتدر فرهنگ، زبان، ارزش ییرتغ يیلهرا به وستت یفرهنگ

 :  یدفرمایداند و میم ییمختلف، اجرا يهاینهکشورها در زم یعلم یشرفتاز پ یريجلوگ

 یهکت یشرو یرگر و سلطه پذسلطه يرابطه ینحفظ ا يبرا یجهان يگر در نظام سلطهسلطه يهاکه قدرت ییهاموضع يعمده

است که نگذارند آن طرف  ین. الزمه اش هم ایعلم يسلطه ي،اقتصاد يستلطه  ی،فرهنگ يکنند، سته موضتوع استت: ستلطه    یم

ه در برسد؛ ن یشرفتو به پ يبه استتقالل و به خودباور  ینهسته زم  یندر ا ده،شت  یلکه ستلطه بر او تحم  یآن کست  یا یرستلطه پذ 

 يینهها؛ نه در زمیريها و جهت گها و هدفخاص، ارزش يبه معنا یو اعتقاد فرهنگ یمانشتتتامل ا ی،مستتتاُتل فرهنگ  يینته زم

 يرونق ظاهر یک یاند.گاهاشتهند یاقتصتاد درست و حساب  یکتحت ستلطه هرگز   ي. کشتورها یعلم يینهو نه در زم ي،اقتصتاد 

 یرش یکاگر  یعنیخراب است؛  يدارند؛ اما ساخت اقتصاد يتحت سلطه رونق ظاهر ياز کشورها یدر بعض ینیدبیاند، که مداشته

و نابود خواهند شد... در  یختفرو خواهد ر یزکنند، همه چ يتصترف اقتصتاد   یاحستاب را مستدود کنند،    یکببندند؛  یشتان را رو

استتت که  ینا -مرستتوم بوده استتت یمکه از قد-کنند  یکه ستتلطه گران م يکار ینتحت ستتلطه، اول يفرهنگِ کشتتورها بارابطه 

در  و یربه زور شمش یبا فشار، با زور، و در مواقع یر،را با تحق یمانشانها و اسنت یشان،کشتورها را؛ زبانشتان، ارزش ها   ینفرهنگ ا

 ینا يگذاشتند که مردم به زبان خودشان تکلم کنند؛ برایکردند و نم یمنابود  -یمدار رااز آن  يموارد یخکه در تار -آوردن چشم

ند پابرجا بود، نگذاشت یورا یوانیرا که زبان د یها به شبه قاره هند آمدند، زبان فارسیستی انگل یرا قبول کنند. وقت یکه زبان واردات

وردند. در آ یشرا به جا یستتیرا منستتوخ کردند؛ انگل یستتفار ید؛حرف بزن یفارستت یدبماند و با گلوله و با فشتتار گفتند که حق ندار

 یرونب یوو اعتقادات، را از مردم به تدر یمانبه جامعه؛ ا یروبخشو ن یو عموم یمذهب يها هم باورهايپهلو یاهحکومت ستت يدوره

سلطه رشد کند و به شدت مانع  یرز يد در کشورهانذارگیکه نم ییهااز موضع یکیکردند.  ییزدا یمانو ا ییزدا یرتکشاندند و غ

 ياهیدهاز پد یکی ینا یدند؛ها با علم به قدرت رسیدانند علم ابزار قدرت است. خود غربیشتوند، مستئله علم است؛ چون م  یآن م

 ،قرون وسطا يا در جهالت بودند. در همان دورهههم آن یمدت يشرق و غرب دست به دست گشته و برا ینبود. البته علم ب یختار

به  از علم یدند،ها به علم رسکه آن يعلم بوده است؛ اما به مجرد ییوقت شکوفا یاطرف دن ینکنند، در ایم یفکه خودشتان توصت  
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ه خودشان استفاد يثروت برا یدو جذب ثروت ملت ها و تول یاسیس اقتدار و کستب ثروت و گسترش سلطه  يابزار برا یکصتورت  

دانند که علم چقدر در یکردند و علم را باال بردند و دانش خودشتتتان را رشتتتد دادند. آن ها م علم یدتول بازکردنتد و از آن ثروت  

 یره پذسلطه گر و سلط يرابطه یعنیدارد، لذاست که اگر بخواهند نظام سلطه؛  یرکشور، تأث یکملت و به  یکبه  یدنقدرت بخش

 یک ینعلم شتتوند؛ ا يباشتتند، دارا یرستتلطه پذ یلندها ماکه آن یآن بخشتت ارندنگذ یدبا ،باشتتد یبماند و حاکم بر نظم جهان یباق

اد کرد؛ جه یقکسب علم و تحق يبرا یدمنوال است؛ لذا با ینبر هم یااست که برو برگرد ندارد و االن رفتارشان هم در دن ياستراتژ

 .(13تیر  1)بیانات  کار کرد یدبا

 

 با استکبار تاسالم و ضدّ

با  یتدهد و در همه حال ضدیکامل قرار م یاستکبار را مورد نف يهبه صراحت مقول یو استالم  ینید ياستت که آموزه ها  بدیهی

 اسالم در مواجهه با استکبار مورد توجه است. ینمب یند ییرقابل تغ یرمستکبر به عنوان راهبرد غ يظلم و ستم و دولت ها

 5)بیانات ید آبه حساب مى یضهفر یک یران،روز براآ ملت ااست و هم ام یندهبا استتکبار، هم ممکن استت، هم داراآ آ   مبارزه

 .(15آبان 

استتکبار و مستکبر و در مقابلش استضعاف و مستضعف، در قرآن   يهم دارد. کلمه ینید يیشته ملت ما با استتکبار، ر  يمقابله

 .(11آبان  12)بیانات  هست

با  يقاطع و شفاف در مقابل ظلم را شاخص مرزبند یستتادگی و ا یزياستتکبار ستت   ةبه مقول يو نظر یانقالب اعتقاد عمل رهبر

 :یدفرما یداند و م یخدا م یندشمنان د

اف با شف يمرزبند -نه فقط در کشتور، بلکه در ستطح جهان   -قاطع در مقابل حرکت کفر و نفاق یستتادگی ا یزي؛استتکبارستت  

 (15تیر  2)بیانات شاخص است  هاینا ین؛دشمنان انقالب و دشمنان د

 

 یزياقتدار نظام با استکبار ست

 یاسالم نظام يموجبات انزوا یزيشاُبه که استکبارست ینروشنفکران سکوالر با طرح ابه ظاهر  یبرخ یراخ يهادر سال متأستفانه 

بر  رجنایتکاآمریکاي کشور و مذاکره با  يرفع مشکالت اقتصاد یانمبرقرار کردن ارتبا   يرا در جهان فراهم کرده است، در راستا

در مناطق حساس  یکاآمر پیمانانهم يهاییو ماجراجو ياستکبار يهاقدرت نفوذ یراخ يهاکه در سال استت  یحال دراین ، آمدند

 یاناتچهره ها و جر ینا و راهبردي بزرگ اشتباه اینسند  یمن و عراق یه،شتدت گرفته و تداوم جنگ در ستور   جنوب غرب آستیا 

 :یدفرما یعدم انزوا در مبارزه با استکبار م ياحت دربارهبا صر یشاناست. ا یاسیس

 یا کای. همچنان که رابطه با دولت آمرگرددیموجب عزّت او م یشتربلکه ب شتود. ینم یملت یچه يموجب انزوا استتکبارستتیزي  

...عزّت مردم در کشور ما،بر کندیخود را عال  کند، باز نم يکه خودش نتواند دردها یرا از کار ملت ياگره یچهم ه یگرهر دولت د

 .(11فروردین  1)بیانات  یستن یرپذ یلتعط یزياست...استکبار ست یزياثر روح استکبارست

 

 گیري ونتیجه بحث

مام حضرت ا گذار انقالب اسالمیي بنیانهایشهاست که در افق اند یاز اصول انقالب اسالم یجدا نشتدن  یاصتل  یزيستت  استتکبار 

خود،  يرهبر ییابتدا ياز همان روزها ايآیت اهلل خامنهدرخشتتد. یم مقام معظم رهبري یشتتانبر حق ا ین)ره( و جانشتتخمینی

استکبار به  یواقع يچهره یاندنهمواره در جهت نما وو نظام ستلطه را مواضتع خود خواند    یاستتکبار جهان  یه)ره( علمواضتع امام 
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و هم به عنوان  ینیو مرجع د یطجامع الشرا یههم به عنوان فق یشتان د. اراه قدم نها یندر ا ین،به مستئول  یبخشت  یرتمردم و بصت 

 یظهور منج تاشمارد و یبرم یاسالم يجمهور ینو دکتر یاسیاسالم س جدا نشدنیاستتکبار را جزء   یهمبارزه عل یاستی، رهبر ست 

 کند.یم یدراه تأک ینا يهمواره بر ادامه یت،بشر
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