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 چکیده

دی، تکیه بر ل، آزاستقالانقالب اسالمی، با ایجاد گسست بنیادین میان پیوند استبداد و استعمار، ا
بستگی به نفی وا واخلی ها و نیروهای دشعار نه شرقی و نه غربی، اطمینان به خود، باور به ظرفیت

از  نیز اینههلل خاماآیت قالبی مطرح کرد؛عنوان راهبرد اساسی کشور در دوران پساانبیگانگان را به
ت یه، ساخین نظرابرند. در نام می« استحکام ساخت درونی قدرت»این راهبرد تحت عنوان نظریه 

بعاد اخلی در ای داهها و قابلیتدرونی قدرت به معنای ساخت و بنای توانمندی بر مبنای ظرفیت
ی ت بیرونه قدرب« وابستگی»و فناوری بدون  مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی

های شا چالبقدرت، توان برخورد جوامع است. بر اساس این رویکرد، استحکام ساخت درونی 
های مختلف صهو تحکیم ساخت داخلی قدرت در عرکه منبع آن، اقتدار درونی  پذیر استآسیب

رونی اخت دستکوین نظریۀ  های تاریخی و فکریاین است که زمینه است. سؤال اصلی مقاله
ظیر نعواملی رسد دارد؟ به نظر میو الزامات آن  قدرت سیاسی باقدرت چیست و چه نسبتی 

رک ده بود، ه کردکه پیشینۀ هجوم بیگانگان و وابستگی به آنان را تجربشرایط تاریخی ایران 
فهوم مر به الملل بر مبنای نظام سلطه، برجسته کردن نصوص قرآنی ناظماهیت روابط بین

سازد. راهم میدرت فقهای الزم را برای طرح نظریۀ ساخت درونی استقالل و اقتدار درونی، زمینه
قدرت  و قدرت یندرو ساخت استحکام یهنظر تنیدگیدرهمبر  ایاهلل خامنهبر این، آیتعالوه

درت های قهی، پاطوری که بدون در نظر گرفتن ایدۀ ساخت درونی قدرتیاسی تأکید دارند؛ بهس
، این اسالمی نقالبشود و از سوی دیگر، بدون قدرت سیاسی برآمده از گفتمان اسیاسی لرزان می

 کند.بخشی پیدا نمینظریه نیز امکان تحقق و عینیت

 رتدق درونی، قدرت ،استقاللاستحکام ساخت قدرت،  ،(العالی مدظله)ایخامنه اهللآیت :هاکلیدواژه
 .وابستگی سیاسی،
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 قدمهم
ی افزارتی و سخافزارجانبۀ ابعاد نرمبخشی ساخت درونی قدرت به معنای تقویت همهاستحکام

 لی است: فت ظرفیت داخالمللی و پیشرپذیری در برابر نوسانات بینعدم آسیب منظوربهکشور 
و  ودشانهای مطلوب خرا در راهاستحکام ساخت درونی آن چیزی است که جوامع »
 ه جوامعبها سازد و قدرت برخورد با چالشهای خودشان قادر میسوی مطلوببه

  (08/04/1393ای، اهلل خامنه)آیت« .دهدمی

ای هارویژهرای کای اساسی بساخت درونی الزمه حفظ استقالل جامعه و پایه یافتگیاستحکام 
نازعه حل م یابی به اهداف وحفظ همبستگی اجتماعی، تطبیق با وضعیت متحول محیطی، دست

: 1395یدری، قربی و ح)برند. یهای اساسی نظام اجتماعی نام معنوان کارویژهها بهاز آناست که 
 وای بومی هرفیتافزاری با تأکید بر ظافزاری و سختساخت درونی قدرت در دو حوزۀ نرم (91

 شود.مطرح میهای وابستگی های داخلی در مقابل نظریهتوانمندی

قش ن المللبط بینتواند در رواتصور غالب آن بود که یک کشور زمانی میدر طول قرن بیستم 
ی بود ع، عاملموضو های جهانی باشد؛ همینقابل توجهی ایفا کند که وابسته به یکی از ابرقدرت

دیشۀ عهد، اندم تگفتمان ع کرد. اما با پیدایشیرون معطوف میکه توجه را به ساخت قدرت در ب
مستقل  راهی های قدرت شکل گرفت و این جنبش تالش نمود تابه بلوک گونه وابستگینفی هر
در  (161: 1389، باشد، برگزیند. )قوامبینانه که متضمن استقالل کشورهای عضو نهضت و واقع

خشی بامکستحاکار این میان، گفتمان انقالب اسالمی ایران نیز نقش مهمی در ظهور و تقویت اف
ه ازگشت بظیر بنتوان در باورها و رفتارهایی . این نقش را میساخت درونی قدرت داشته است

ت، رونی قدردفکر متکی به ساخت سالمی، ضرورت استکبارستیزی، اثبات کارایی تا-هویت ایرانی
بنی یگران مدشی به بخیابی به استقالل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، الهامدست

رم، الجرد. کشاهده های بیرونی مبه قدرت اتکاو عبور از فکر  بر مقدور بودن اطمینان به خود
روزی حصول پیم «ربینه غنه شرقی، »و با تکیه بر شعار  )ره(قالب اسالمی با رهبری امام خمینیان

 رویکرد تأکید بر یجابهها و نیروهای داخلی رویکرد ساخت درونی قدرت و اعتماد به ظرفیت
 بوده است. یخارج قدرتار ساختوابستگی به 

از جمله افرادی که در شرح و بسط نظریۀ استحکام درونی قدرت کوشش فراوان نموده و 
های هاندیشای است. اهلل خامنههمواره از ضرورت استحکام درونی قدرت سخن گفته، آیت

یست ز« تثبیت»و  «گذار»در دورۀ شکل گرفت که  و زمانی در شرایط اجتماعی ایشان-سیاسی
از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به دلیل  های متفکران دوران گسستموالً اندیشهمعکردند. می
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کنند و را ایفا می« سرآمد پارادایم»نقش  ها و مفاهیم،ایدهکه با قرار گرفتن در شرایط تولید آن
ربارۀ سازند. این نکته دمیدر یک دورۀ خاص تاریخی های عطف تاریخ اندیشه و عمل را نقطه

، اهمیت درواقعکند. مصداق پیدا می (العالی مدظله)ایاهلل خامنهآیتو  )ره(نی همچون امام خمینیمتفکرا
  :در دو مورد است« سرآمد پارادایم»عنوان بهای اهلل خامنهنقش آیت

و در  ایرانۀ خی جامع، با احاطه بر شرایط تاری«سرآمد پارادایم»با عنوان  ایشان کهنخست آن
 قتصادی،و ا ، اجتماعی، فرهنگی، برای حل معماهای سیاسیانقالب اسالمی چارچوب عقالنیت

ورت ص «ملدگرگونی در ع»که با هدف  های عملیاتی و کاربردی زدنددست به تولید تئوری
-یمگوی اسالی، الساالری دین: مردمند ازاساز عبارتگرفته است. برخی از این مفاهیم دگرگون

 . نی قدرتاخت دروبینانه و استحکام سگرایی واقعآرمان ،سالمیایرانی پیشرفت، تمدن نوین ا
 هاییوهو ش رقبه طُ ایاهلل خامنهآیت و مفاهیم طرح شده از سوی هااندیشه ،کهدوم این

 وجهی ازابل تقشود و بخش دیگر دنبال می، پژوهشگران و کارگزاران مختلف توسط اندیشمندان
 حقق آنان و تایشهای و کاوش در اندیشه یگیریپود را ، هدف خو عملی پتانسیل جامعۀ علمی

 (22: 1398. )اسماعیلی، دهندقرار می
 یساز یمپاراداهای گ، ایدئولوایاهلل خامنهاندیشمندانی مانند آیتتوان بیان داشت بنابراین می

. است« قراریبی»های در دوره دادن صورتی از رفتار اجتماعی شان موجه جلوهکه وظیفه هستند
 مانند استحکام ساخت درونی قدرت ارزشی -های توصیفیواژه ایشاندر راستای تحقق این هدف، 

ای به این العادهموضوع اهمیت ایدئولوژیک فوق همینبرد و کار میبه «انجام دادن کاری»را برای 
در  ولوژیکایدئ جدالابزارهایی برای  ۀمنزلبهواژگانی که  ؛بخشدتوصیفی می-های ارزشیواژه

بنابراین  شوند.تلقی می عصر گذار از پهلوی به دورۀ جمهوری اسالمی و تثبیت )عینیت( این دوره
به ای اهلل خامنهاستحکام ساخت درونی قدرت در اندیشه آیت های تکوین نظریۀزمینه برای درک

در درون ریه این نظکه  سیاسی( نیاز داریم -)محیط فکری و محیط تاریخیمحیطی  1«بازآفرینی»
بدین جهت، پرسش مهمی که در مقالۀ حاضر مورد بررسی قرار  است. درآمدهآن محیط به تصنیف 

های فکری، زمانی و مکانی در تکوین نظریۀ استحکام ساخت درونی گیرد این است که زمینهمی
خت درونی رسد طرح نظریۀ ساند؟ و این نظریه مبتنی بر چه الزاماتی است؟ به نظر میاقدرت کدام

ای متأثر از شرایط تاریخی ایران، درک ایشان از ماهیت نظام اهلل خامنهقدرت در اندیشه آیت
این نظریه در « غیر»الملل و متغیرهای متنی )قرآن و احادیث( بوده و ایشان، با برجسته کردن بین

                                                           
1. Recreate 
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یۀ قدرت درونی قالب وابستگی و نظریۀ بیرونی قدرت در دورۀ حکومت پهلوی، بر پیوند میان نظر
 کنند. عنوان امر مطلوب تأکید میجمهوری اسالمی بهدر و قدرت سیاسی 

بنابراین استحکام ساخت درونی قدرت با ارکانی مانند استقالل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
نه یک موضوع مستقل و رخداد تازه، بلکه یک مفهوم کلیدی در جمهوری اسالمی محسوب 

 1را باید با ارجاع به مفهوم مرجع یا ابرمفهوم بارهدراینای اهلل خامنهتآی شود که دیدگاهمی

دادن ایدۀ  با جایبه همین دلیل، در مقاله حاضر عقالنیت انقالب اسالمی مورد بررسی قرار داد. 
تشریح  بارهدراینای اهلل خامنهمی، دیدگاه آیتساخت درونی قدرت در ذیل عقالنیت انقالب اسال

 .دخواهد ش
 

 نقالب اسالميازاییدۀ عقالنیت  ؛استحکام ساخت دروني قدرت -1
ای برخاسته از شرایط تاریخی ایران و برگرفته از بنیادهای نظریه ،استحکام ساخت درونی قدرت

هویتی و معرفتی ناظر به استقالل و عدم وابستگی به بیگانگان است که در اندیشۀ رهبران انقالب 
توان نظریۀ طور جدی مورد تأکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، میهاسالمی و قانون اساسی ب

دانست. منظور از عقالنیت انقالب  2«عقالنیت انقالب اسالمی»ساخت درونی قدرت را برآمده از 
متأثر از شرایط تاریخی و  که فرهنگ انقالب اسالمی است همه مبادی و قواعدیاسالمی 

 د.دهگروندگان به آن قرار می در برابرای برای کسب معرفت، الودهمثابه شبه 3عقالنیت برسازنده

                                                           

ها و ها، دست به خلق اندیشههستند که متفکرین با دست گذاشتن بر روی آن ، مفاهیمیابر مفاهیم . منظور از1
عبارت دیگر، به« .ندهست هااندازندۀ جریانبه راهو  ساختار ،چیزهاایجادگر »هیم زنند. این ابر مفاها میابداع ایده

مفاهیم کالن  خت درونی قدرت نیز از جملهامفهوم استحکام س ند.هست سازتمدن توان گفت که چنین مفاهیمیمی
هبردی همیشه مورد و اخذ تصمیات را شود که در ساختارسازیدر جمهوری اسالمی محسوب میکننده و تعیین

 .توجه بوده است

عقالنیت »(، 1395مهدی، عباسی فیروزجاه، میثم )اسماعیلی، محمد. برای مطالعه بیشتر به مقاله زیر رجوع کنید: 2
، صص 2، مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس، سال دوم، شماره «ایاهلل خامنهانقالب اسالمی از دیدگاه آیت

70-50. 

است که اندیشه به هنگام بحث و پژوهش به آن  فعالیتی ذهنی (Laraisonconstituante) عقل برسازنده. 3
خردی است که انسان در »کند. به عبارتی عقل برسازنده ریزی میپردازد و مفاهیم را شکل داده و مبانی را پیمی

در ( 30-29: 1391)جابری،  «.ای را استخراج کنداست از فهم روابط بین اشیا، مبادی کلی و ضروریپرتو آن قادر 
ر ناظر به بنیادهای هویتی و معرفتی در ایران است که بیانگر اصول اولیه و از عقل برسازنده بیشتاینجا، مقصود 

 ورزی است؛ مانند قاعدۀ نفی سبیل.ضروری در اندیشه
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)برساخته(، ناظر به نظمی از معرفت و دانش است که متناسب و متقارن با محیط  1عقل مکوَّن
 عقالنیت انقالبی، در توضیح روینازا (124-125: 1376ست. )عابدالجابری، فرهنگی و اجتماعی ا

تکوین انقالب اسالمی  یفرهنگ تاریخی و ست که در بسترنادرساخته عقالنیتی ب را توان آنمی
  ایران است.و معرفتی در بنیادهای هویتی متأثر از  و یافته

درون  ت درتوان گفت که نظریۀ استحکام ساخت درونی قدربا توجه به توضیحات فوق، می
از  یِ گذارتماعی و اجگیرد که متأثر از شرایط سیاسگفتمان عقالنیت انقالب اسالمی جای می

 وپیشین  ی نظمای در راستای فروپاشعصر پهلوی به جمهوری اسالمی، خود را در قالب نظریه
 دهد.ن میا نشانمای کلی بحث ر شماره یک،تثبیت گفتمانِ نظامِ جدید عرضه کرده است. شکل 

نیت عقال ونیۀ استحکام ساخت درونی قدرت در دردهد، نظرنشان می زیرطور که شکل همان
 نقد عقالنیت زا،روندتدار بینانه، اقگرایی واقعانقالب اسالمی و در کنار مفاهیم دیگری نظیر آرمان

ندی بمفصل تایرانی پیشرف-محوری، نفی وابستگی و الگوی اسالمیابزاری، ایستادگی، استقالل
خت حکام ساۀ استهای تاریخی تکوین نظریشده است. در ادامه، با تکیه بر مباحث فوق، زمینه

 د بررسی قرار خواهیم داد.درونی قدرت را مور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1.  Laraisonconstituee             
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 نسبت نظریه استحکام ساخت درونی قدرت و عقالنیت انقالب اسالمی. 1شکل شماره 
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یراننچای        * جنگ جهانی اول و اشغال اا* عهدنامه ترکم     * عهدنامه گلستان       

نشاندگی* وابستگی    * دست           * امتیازها و قراردادهای استعماری در دورۀ معاصر    

محوریخرداد        * انقالب اسالمی     * استقالل 15مرداد         * قیام  28* کودتای    

  ومت* تهاجم فرهنگی )جنگ نرم(  * مقا      ایاهلل خامنهو آیت )ره(* رهبری امام خمینی

زا   * ضرورت پیشرفت )ناموفق بودن توسعۀ غربی( * نقد عقالنیت غربی  * پیشرفت درون  

بینانهگرایی واقع* آرمان                         ایرانی پیشرفت               –* الگوی اسالمی   

«استحکام ساخت دروني قدرت»  
نگی* استقالل اقتصادی  * استقالل سیاسی   * استقالل فره  

 

 

 جنگ

 عقل برساخته شده

محیط سیاسي 

فرهنگي 

اجتماعي 

 اقتصادی

تکیه نکردن به 

 کافران

 عزت 

نهي از سرپرستي  ایستادگي

 کافران

 نفي سبیل

 

 بنیادهای هویتي و معرفتي

ستیزیاستکبار  

 عقالنیت انقالب اسالمی
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 دروني قدرت ساخت های طرح نظریۀ استحکامزمینه -2
ین اه است؛ ونی قدرت چند عامل مهم تأثیرگذار بودساخت دراستحکام گیری نظریۀ در شکل

 ند از:اعوامل عبارت
ۀ تلخ و تجرب د با غربوابستگی بعد از برخور خواهی و عدمهای تاریخی ایدۀ استقاللزمینه اول(

 استعمار و استثمار؛

؛ تابدیبرنما ریرون الملل بر مبنای نظام سلطه که نگاه معطوف به بدرک ماهیت روابط بین دوم(
 گی نظامابستو ها،برجسته کردن نصوص قرآنی ناظر به مفهوم استقالل که بر مبنای آنسوم( 

 . های خارجی امری مذموم و مطرود استاسالمی به قدرت

 .گرفت مورد شرح و بررسی قرار خواهند به تفصیلدر ادامه، هر یک از موارد فوق 

 

 های تاریخيزمینه. 1-2

ص اهای قدرت، خه بلوکخواهی و عدم وابستگی بایدۀ استقاللهای پیشین، براساس گفته
ریقایی را یی و آفی آسیابسیاری از کشورهاه ای فراگیر بود کدیشهکشوری مانند ایران نبود بلکه ان

ظامی و های سیاسی، نبندیگیری از دسته. در نیمۀ دوم قرن بیستم، بر کنارهشدشامل می
 زنی وامعجعه این عنوان موتور توسهای شرق و غرب، بهبلوک و دوری از وابستگی به اقتصادی،

 تأکید شده بود. 
ده، به شیده که در سیاست خارجی ایران موازنه عدمی یا منفی نیز نام سیاست عدم تعهد

قاد ی و انعهای نظامیک از اتحادیهشرق و غرب است. عدم تعلق به هیچ مفهوم عدم وابستگی به
 رزدایی،ستعمااهای بزرگ، خودمختاری و استقالل کلیه کشورها، درتقراردادهای نظامی با ق

فصل ولحشورها، ضی کملی و تمامیت ار استکبارستیزی و مبارزه با نژادپرستی، احترام به حاکمیت
ع سالح عدم توسل به زور، خل تانه،های سیاسی و دوسروش قیآمیز اختالفات از طرمسالمت

مختاری ، خودگ به آن، عدم مداخله در امور داخلی کشورهاهای بزرعمومی و پایبندی قدرت
یستی زدایی و همزهای تحت استعمار، تشنجتمامی ملل جهان و آزادی تمامی سرزمین

، از خشبدیی آزاهانیافتگی و وابستگی اقتصادی، کمک به جنبشآمیز، مبارزه با توسعهمسالمت
 (180-171: 1396نی فیروزآبادی، قا؛ ده165-161: 1389)قوام، جمله اصول عدم تعهد هستند. 

توان اتخاذ راهبرد عدم تعهد را در سیاست خارجی ایران پس از رویارویی با از نظر تاریخی می
های وابسته و های استعمارگر خارجی و حاکمیت حکومتیابی کرد. مداخالت قدرتغرب ریشه

زی را به آرمان مشترک ایرانیان تبدیل کرد، طلبی و استعمارستینشانده در ایران، ایدۀ استقاللدست
نهضتی ی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید؛ مل یضد استعمارطوری که این آرمان در نهضت به



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»فصلنامه  دو....... ................................................. 8

 
 

گردید. ناکامی این نهضت موجب شد تا  1955بخش رهبران جنبش عدم تعهد در سال که الهام
های بنیادین انقالب اف و آرمانصورت یکی از اهدخواهی و استعمارزدایی بهمجدداً استقالل

زمانی و منشأ مشترک اندیشۀ هم (173-172: 1396وزآبادی، )دهقانی فیر. اسالمی تبدیل شود
الملل حاکم بر خواهی و نفی وابستگی بیانگر آبشخور مشترک این تفکر به اعتبار نظام بیناستقالل

این تفکر در ایران را حوۀ ظهور و تسلط ندر ادامه مقاله  . با توجه به توضیحات فوق،این دوره است
 د.ای تشریح خواهیم کراهلل خامنهبا تکیه بر اندیشۀ آیت

هلل اۀ آیتدر اندیش« ساخت درونی قدرت»یکی از متغیرهای مهم در برجسته شدن نظریۀ 
 کی ازعاصر حامان در دورۀ . تجربه و خاطرات تاریخی ایرگرددیبرمای به متغیرهای تاریخی خامنه
. وده استارجی بخهای بیگانه و پدیدۀ اشغال رو شدن با تهدیدات و تجاوز اقوام و ملتروبه

 ،در این میان است. ها و تجاوزات بیگانگانبنابراین حافظۀ تاریخی ملت ایران سرشار از اشغال
 ه ویژه روسیوبه های استعماری اروپاییپدیدۀ اشغال و تجاوز، در قرن نوزدهم با ظهور قدرت

تنها کشور را از هنان، ن دو قدرت استعماری در ایرانگلستان به اوج خود رسید. مداخالت فراگیر ای
ت ارضی م تمامیرانجا، بلکه استقالل و حاکمیت ملی و سالملل به حاشیه سوق دادمرکز روابط بین

 نچای و گلستان را نیز از بین برد. اهای ترکمآن در جریان پیمان
های راردادگران، قعماروانی ایران در رویارویی با قدرت نظامی و اقتصادی استدر اثر ضعف و نات

ای به هاعادالننرات استعماری بسیاری بر کشور تحمیل شده بود که به موجب آن امتیازات و انحصا
ان را مین یگانگابهای مقاومت و مبارزه با گردید. این موضوع انگیزهکشورهای غربی اعطا می

ظن ک و سوءشبا  آمیز همراهۀ تاریخی موجب برقراری روابط احتیاطشید. این تجربمردم قوت بخ
 (92-94: 1396 و امریکا شده است. )دهقانی فیروزآبادی، ویژه انگلیسبا کشورهای غربی به

قالب های انر آرمانکه دخواهی و آزادی عمل های استقاللترین انگیزهبنابراین، یکی از مهم
ی تجربۀ اخامنه اهللیتاست. آ« تجربۀ تلخ تاریخی»اساسی نیز بازتاب پیدا کرده، اسالمی و قانون 

  کند:گونه روایت میتلخ تاریخی ایرانیان را این
عزت  م؛یارا گذرانده یمتفاوت یهادورهخودمان  یطوالن خیدر طول تار هایرانیما ا»

به  یمنته ۀسال تسیدو یِدوران طوالن نیاما در ا م؛یذلت هم داشت م،یهم داشت
ساله  ستیدورانِ دو نی. در هم..میذلت را گذراند کِ یدوران سختِ تار کیانقالب، ما 

گلستان اتفاق افتاد؛ هفده  ۀو قبل از آن، معاهد یبار ترکمانچاذلت ۀاست که معاهد
ساله بود که آمدند بوشهر  ستیدورانِ دو نیجدا کردند. در هم رانیشهر قفقاز را از ا

دوران  نی. در همهایو دولت لتدو یاز سو یمقاومت نیترغال کردند، بدون کمما را اش
تهران را  یزد و دولت مرکز ینظام یاردو نیآمد در قزو گانهیدولت ب کیبود که 
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 رونیفالن کس را ب د،یفالن اقدام را بکن د،یفالن کار را بکن دیکرد که با دیتهد
آمد  سیدوران بود که دولت انگل نیهم در ...کنندیوالّا به تهران حمله م د،یکن

مرکز  کیبه وجود آورد؛ رضاخان را انتخاب کردند، از  رانیرا در ا هایحکومت پهلو
ساندند و سلطنت او را در کشور به سلطنت کشور ر دند،یکشاو را باال  یفرودست

دست او دادند و او هم در مشت امور را به ۀقانون درآوردند و هم کیصورت به
 -1299 نیدوران بود که قرارداد ننگ نیخودشان بود. در هم اریشان و در اختخود

 گانهیدست ببه شورقرارداد، اقتصاد ک نیاتفاق افتاد؛ بر طبق ا -یالدیم 1919
قرار  رانیدشمنان ا اریدر اخت بارهکیکشور و اقتصاد کشور  استیو س افتادیم
به  -جنگ بودند نیکه متحد-سه کشور  سیدوران بود که رئ نی. در همگرفتیم

 یبه دولت مرکز نکهیبدون ا رند،یاز دولت اجازه بگ نکهیتهران آمدند و بدون ا
 یدولت مرکز کیذلت  دینیبب ...دادند لیجلسه تشک نجایبکنند، در ا ییاعتنا نیترکم

 کیذلت  ضیحض ن،یا شود؟یم یمردم، تا کجاها منته یبر رو شودیم زیکه سرر
ای، اهلل خامنه)آیت« .ماست ۀسال ستیمال دوران دو ن،یت است. امل کیحکومت و 

14/03/1391) 

بیانگر رنج تاریخی یک ملت است. نتیجۀ این تجربۀ تلخ، برجسته شدن مفهوم  عبارات فوق،
در بازتاب یافتن آن استکبارستیزی و عدم وابستگی در ادبیات رهبران انقالب اسالمی و  ،1استقالل

های گرایی مبتنی بر اتکاء نکردن به قدرتبوده است. امام خمینی )ره( درون 2متن قانون اساسی

                                                           

های طور معمول میان جنبهتوضیح داد؛ به توان در ذیل مفهوم حاکمیت خارجیرا می« استقالل». در اینجا، 1
شوند. حاکمیت داخلی یعنی اختیار و وضع و اجرای قانون در سراسر قلمرو داخلی و خارجی حاکمیت تمایز قائل می

دولت. حاکمیت خارجی عبارت از آن است که دولتی زیر انقیاد یا فشار یا سلطۀ دولت دیگری نباشد. به دیگر سخن، 
سلطۀ خارجی مستقل و آزاد باشد  ت در حل و رفع مسائل داخلی از هرگونهدان معنی است که دولحاکمیت خارجی ب

فقط در  اگر واژۀ حاکمیتل، گفته شده است د. به همین دلیرادۀ آن را در اختیار نگرفته باشهای دیگر، او ارادۀ دولت
، شودر آنچه گاه حاکمیت خارجی نامیده میشود و واژۀ استقالل بطور معمول حاکمیت داخلی گفته میمورد آنچه به

( 244: 1391)عالم،  ک خواهد کرد.کار برده شود، برای روشن شدن فکر و از بین بردن بسیاری از مجادالت کمبه
 یکشور کی یعنیاستقالل »: فرمایندای نیز چنین درکی از مفهوم استقالل دارند و در این باره میاهلل خامنهآیت

 ست؛ین ایدن ۀکردن با هم یبداخالق ی. استقالل به معناستدیبشناسد، با آن مقابله کند و در مقابل آن باگر را مداخله
و  تیّثیح خواهدیدستور بدهد، م خواهدیمداخله کند، م خواهدیاست که م یبا آن قدرت مقابله یاستقالل به معنا

 (19/11/1392ای، اهلل خامنه)آیت« .خود خرج کند نافعم یملّت را برا کیشرف 

طوری که در شود؛ بهخواهی و نفی وابستگی در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز مشاهده میاستقاللتاکید بر . 2
شوند. به عبارت تابعی از اسالم دیده می نیز -استقالل و آزادی-الل و این دو این مذاکرات، آزادی تابعی از استق

( در اندیشۀ رهبران governmentality)داری اساس تصور حکومت ی نیزر، پیوند اسالم، استقالل و آزاددیگ
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دانند یابی ملت مسلمان به هویت اصیل اسالمی خویش میبیگانه را امری سازنده برای دست
 فرمایند: می بارهدراین( و 376: 1391)دهشیری، 

 نیا- تانگلسان و یو شورو کایکه بتواند بدون اتکا به امر میبساز یرانیا دیبا»
را  شیخو یو اقتصاد یفرهنگ ،ینظام ،یاسیاستقالل س -یالمللنیخواران بجهان

رضه را به جهان ع شیخو لیاص تیو هو ستدیخود با یپا یو رو ردیدست گبه
  (25: 9)صحیفه امام، ج « .کنند

اکم رهنگ ححول فت»با کنند میتاکید زده، زده و یا شرقهای غربامام )ره( با نقد گروه
 ج مام،ا صحیفه)« .نندوابستگی نجات پیدا ک اصالت خویش را دریابند و از» هااین گروه ،«اسالمی

9 :25)  
ات و درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسب»اساسی جمهوری اسالمی ایران بر مقدمۀ قانون 

و  یستمگر هرگونه ینف»متن قانون اساسی بر درون  اشاره داشته و« نهادهای امپریالیستی
 تیتقو» ،«از نفوذ اجانب یریطرد کامل استعمار و جلوگ» ،«یریپذو سلطه یگرو سلطه یکشستم

و نظام  یارض تیحفظ استقالل و تمام یبرا یعموم یآموزش نظام قیاز طر یدفاع مل یۀکامل بن
 لیتشک ازیامت یاعطا تیممنوع»، «یخطوط مرز رییهرگونه تغ تیممنوع» ،«رکشو یاسالم

، «انیمعادن و خدمات به خارج ،یکشاورز ،یصنعت ،یها و مؤسسات در امور تجارتکتشر
و « زیآمصلح یهااستفاده یبرا یدر کشور حت یخارج ینظام گاهیاستقرار هرگونه پا تیممنوع»
تأکید دارد. به همین دلیل « کشور یانتظام یروهایدر ارتش و ن هایخارج تیعضو تیممنوع»

و  یاز وابستگ ییو رها یاقتصاد ییاستقالل و خودکفا»ی با تأکید بر است که قانون اساس
 یۀآ بر هیبا تک یو رزم ینظام ییبه خودکفا دنیلزوم رس»و « بر کشور یاقتصاد ۀاز سلط یریجلوگ

                                                                                                                                               
شهید بهشتی دربارۀ نسبت استقالل، آزادی و وابستگی ( 240: 1394رود. )فیرحی، شمار میانقالب اسالمی به

امعه. های خارج از جمنظور از استقالل، استقالل افراد نیست بلکه استقالل جامعه است در برابر قدرت»گوید: می
شود نقض تمامیت می ،گیرندآیند بخشی از سرزمین یک جامعه را میهای خارج از جامعه گاهی میاین قدرت

نیست یک وجب از خاک کشوری رسماً در تصرف حکومت و یک کشور بیگانه نیست  طورارضی، ولی گاهی این
فرهنگ  ،ه آن کشور دیگر استولی اقتصاد کشوری وابسته به آن کشور دیگر است، سیاست کشوری وابسته ب

ای قراردادهایی با کشورهای دیگر گونهآید و بهکشوری وابسته به آن کشور دیگر است یعنی یک کشوری می
بندد. یعنی بندد که عمالً دست خودش را در شکوفایی آزاد استعدادها در ابعاد فرهنگی و سیاسی و غیره میمی

ها در تعیین ها و بالعکس نقض آزادی انسانشود به نقض آزادیمیخود منجر نقض استقالل اجتماعی خودبه
اش این است که قدرت حاکم شود به اینکه به شکلی در کام بیگانه بیفتد چون باألخره نتیجهسرنوشت منجر می

 )همان(« قی به بیگانه متوسل بشود.خود باید از طریباشد و خودبهمتکی به مردمش نمی
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، استحکام ساخت درونی قدرت کشور را مورد توجه قرار 1«قُوَّۀٍ مِن استَطَعتُم مَا لَهُم وَأَعِدّوا»
حفظ استقالل  ،یریپذو سلطه ییجوهرگونه سلطه ینف» ر زمینۀ سیاست خارجی نیز بردهد و دمی

 یهاتعهد در برابر قدرتمسلمانان و عدم ۀکشور، دفاع از حقوق هم یارض تیجانبه و تمامهمه
 کند.پافشاری می« رمحاربیبا دول غ لمتقاب زیآمگر و روابط صلحسلطه
ر گای سلطههه قدرتخواهی و نفی وابستگی بتوان استقاللروشنی، میهای فوق، بهدر گزاره 

هوم الب مفقدر « قدرتاستحکام ساخت درونی »را مشاهده نمود. به همین دلیل است که اصل 
ته مود یافنساسی عنوان ستون فقرات و مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام در قانون ااستقالل، به

 است.

 

 مثابه نظام سلطهلملل بها. درک ماهیت نظام بین2-2
وشنی توضیح ر تواناست که می هابرای ملت آن و تجربۀ تلخِ  نظام سلطه از درون متغیر تاریخی

درونی  ام ساختا استحکالملل و رابطۀ آن بماهیت نظام بین ای دربارۀاهلل خامنهاز دیدگاه آیت
ن این نظام ذا ایشااست؛ ل محورالملل قدرتای، نظام بیناهلل خامنهقدرت ارائه داد. از دیدگاه آیت

 ترینهممکه  لطهسکنند. در این نظام تعریف می« نظام سلطه»مبتنی بر زور را در ذیل عنوان 
 هاس آنر رأکه د دهد، تعداد محدودی از کشورهاکنونی را تشکیل می المللخصلت نظام بین

 ارند.دا تسلط شورهو بر بقیه کهای نظامی و اقتصادی بیشتری دارند آمریکا قرار دارد، توانایی
اختار قدند، سملل معتالنیزرگ در نظام بب یاجه به نقش و قدرت کشورهوبا ت ایاهلل خامنهآیت

را  یمللالنیب نظام تیبوده است و آنچه ماه یاستکبار یهاقدرت یباز ریثأالملل تحت تنینظام ب
را به دو دسته  دنیا ،نظام سلطه (133: 1385. )ستوده، است «ینظام سلطه جهان»، دهدیشکل م

 کند: پذیر تقسیم میگر و سلطهسلطه
است. تسلط نظام سلطه  ینظام جهان کی نینظام سلطه حاکم است. ا ایدر دن امروز»

 ند،یهاگرها که همان ابرقدرتطرف، سلطه کیبشر، دو طرف دارد.  یو زندگ ایبر دن
و گستاخانه  حانهیوق یهادخالتهستند که  ریپذسلطه یهادولت گر،یو طرف د

 ان،یم نیدر ا .جرمند کیخودشان شر مه هانیکنند، ایها را قبول مابرقدرت

                                                           

 ،[دشمنان]=  آنها با مقابله برای دارید، قدرت در نیرویی هر»األنفال اشاره شده است:  بارکهم سوره 60 . در آیه1
 را خویش دشمن و خدا دشمن آن، وسیله به تا ،(نبرد میدان برای) ورزیده هایاسب( همچنین) و! سازید آماده

 خدا راه در چه هر و! شناسدمی را آنها داخ و شناسیدنمی شما که را، اینها از غیر دیگری گروه( همچنین) و! بترسانید
 «!شد نخواهد ستم شما به و شود،می بازگردانده شما به کامل بطور کنید، انفاق
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 نیشوند و از بمى مالیهمتى پابى ایاز روى ناآگاهى و ضعف و  چارهیب یهاملت
 (10/08/1368ای، اهلل خامنه)آیت« .روندمى

ها لتمر لطه بمال ساع یدانند که در پیقدرت مرا تفکر  یتفکر حاکم بر استکبار جهان ایشان 
 باشند:یها قائل نمآن یراب و حقوقی قح نیترست و کما هاسانو ان

ه تابع ک ییاهو بر گروه یکه بر استکبار جهان یو تفکر یاستکبار جهان ایدن در»
شد حق شته باکه قدرت ندا یملت یاست، اصالً برا «تفکر قدرت»حاکم است  ندیآنها

.. .تندیسن لیقا یاتیحق ح چی... هجهان سوم یهاملت ی! براستیل نئقا اتیح
ای، ههلل خامناآیت)« .رندیگیم میتصم شانیبراها...به نظر آن ییاعتنا نیترکم...دونب

11/04/1364) 

 یداند؛ لذا در پیها مال سلطه بر ملتمود را در اعخ اتیح ی، استکبار جهاندگاهید نیا از
د. )ستوده، باشن یقدرت استکبار عیها مطکه انسان یابه گونه ؛ها استآن یاسیستصرف قدرت 

نیست بلکه به امکان « ایستا»الملل ای از نظام بیناهلل خامنهبا این حال، تحلیل آیت (134: 1385
ی مراتبی مبتنالملل باور دارند. ایشان با به چالش کشیدن نظامِ سلسلهتحول بنیادین در روابط بین

کنند و در این راه، ها بر اساس منافع خود حرکت میپذیر، تأکید دارند که غربیگر و سلطهبر سلطه
ای تأکید اهلل خامنهشوند. بر اساس چنین منطقی، آیتگناه زیادی کشته حاضر هستند مردم بی

قدرتمند ساخت های گوناگون افزایش داد و کشور را را در عرصه 1«اقتدار درونی»کنند که باید می
  (18/06/1392 ای،اهلل خامنه)آیت

ر و استثما کی برزایی و پیشرفت متبین پیشرفت مبتنی بر درون ایران رهبر انقالب اسالمی
 :فرمایندزا، میشوند و با انتخاب الگوی پیشرفت دروناستعمار تمایز قائل می
- دیغرب شو یهاشرفتیکه شما مرعوب پ کنمینم هیوجه توصچیالبته من به ه»

به ظلم و استکبار  یمرحله شدن و متک کیبه خاطر زودتر وارد  هاشرفتیآن پ -ابداً
را استعمار  ایثروتمند آس ۀهند را، برمه را، آن منطق هایسیو استعمار است. اگر انگل

 توانستندیمسلّماً نم ...دندیکشیباال نم ار شیهاثروت کردند،یغصب نم کردند،ینم
و خودشان را فربه کردند؛ ما  دندیمک گرانیمثل زالو از د هانیبرسند. ا انجیبه ا

. ما میستین گرانید دنیوجه به دنبال مکچی. ما به همیکار را بکن نیا میخواهینم

                                                           

و  الملل مطلوب، مربوط به مسئله قدرتنیبه روابط ب دنیرس یهامیساز مکان یکای، یاهلل خامنه. از دیدگاه آیت1
مواجه  یادیز یهاتیلطه با محدودسنظام  ریی، تغقدرتداشتن  اریختبدون در ا رایاست؛ ز استحکام ساخت درونی

با  رندیگیبه کار م آنانکه  یفهمند و در برابر زبان قدرتینم چیجز قوت و قدرت ه یجهان یهالطهس»گردد: یم
 (144: 1385)ستوده، « .سخن گفت دیبا ]قدرت درونی[ زبان قدرت



 13  ......................................... (العالی مدظله)ایخامنه اهللآیت اندیشه در قدرت درونی ساخت استحکام نظریۀ تکوین هایزمینه

 

ای، اهلل خامنه)آیت« .شودیم میو معتقد م،یکنیم تیرا تقو یجوشو درون ییزادرون
12/07/1391) 

لل المبط بینروا  تاریخی ایرانیان از هجوم بیگانگان و درک ماهیتبا توجه به تجربۀ تلخِ
عنوان درت بهلطه، استحکام ساخت درونی قمراتبی و مبتنی بر نظام سمثابه نظام سلسهبه

سبت ننتقادی اکرد ترین راهبرد برای پیشرفت کشور معرفی شده است. در این نگاه، نوعی رویمهم
 دارد. شور وجودکهای درونی و بومی بینی به ظرفیتگر و خوشههای استکباری و سلطبه قدرت

ت ایفا نی قدرآیات قرآنی نیز نقش مهمی در تقویت نظریۀ استحکام ساخت درو ،میاناین در 
 د.نزسا( میف شرعد و یا خالف آن را غیر مشروع )خالنبخشدر واقع بدان مشروعیت می ند؛کنمی

 

 ظر به مفهوم استقاللکردن نصوص قرآني نا . برجسته3-2
شمول و فراگیر، نظام اسالمی بر اساس قواعد دینی ملزم است استقالل بر اساس یک قاعده جهان

خود را حفظ کرده و تحت سلطه کافران قرار نگیرد. این اصول دینی بر استحکام ساخت درونی 
کرده و بر عزت آنان  هیخودباختگی و سلطۀ کفار بر مسلمانان را ن 1قدرت تأکید دارند. آیات قرآن

یابی مسلمانان را از خطر وابستگی و نگاه به بیرون بر حذر داشته و دست ،ه است. قرآنتأکید داشت
 اسالمى ۀجامعای معتقد است اهلل خامنهآیت دهد.به استقالل را در آیات زیادی مورد تأکید قرار می

  :کندیم دایپ «استحکام درونى»انس با قرآن  از طریق
اصل آن حاستحکام درونى به برکت انس با قر نیدر درون مستحکم بود؛ ا دیبا»
ماد به اعت ند،کیم دایتوکّل به خدا را ز کند،یم تیرا تقو مانی. انس با قرآن اشودیم

 کند،یم ان کمترس و خوف از مشکالت مادّى را در انس کند،یم ادیالهى را ز ۀوعد
راى برا  اخد هاى تقرّب بهراه دهد،ینفس معتمادبها کند،یروحى م تیّها را تقوانسان

 (08/04/1393ای، اهلل خامنه)آیت« .کندیانسان روشن م

نفی »، «عزت مسلمانان»به همین دلیل است که رهبران انقالب اسالمی بر مفاهیمی نظیر 
پیروی » ،«عدم میل و اعتماد به کافران»، «نپذیرفتن سلطه و سرپرستی کافران»، «سبیل کافران

کنند. در واقع، برجسته کردن آن تأکید می «روی پای خود ایستادن»و  «نکردن از مستکبران
دسته از نصوص قرآنی که بر استقالل نظام اسالمی تأکید دارند را باید در شرایط خاص تاریخی 

                                                           
قرآن کریم استفاده شده المعارف از جلد سوم کتاب دایره در این مقاله نیز آن. دربارۀ مفهوم استقالل از دیدگاه قر1

قم، نشر بوستان  اسباط و اعجاز قرآن، المعارف قرآن کریم،(، دایره1382مرکز فرهنگ و معارف قرآن ) است. نک:
 .154-144صص ، 3ج کتاب،
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ر ساخت که ب ادامه، برخی از مفاهیم قرآنی را . درکرد که در باال بدان اشاره شد ایرانیان درک
 ، مورد بررسی قرار خواهیم داد.اندای به آنان اشاره کردهاهلل خامنهدرونی قدرت تأکید دارند و آیت

 

 . عزت1-3-2
ا موجب رنان آقرآن با توجه خاص به عزت مسلمانان، وابستگی به کافران و پذیرش سرپرستی 

افران و ان بر کی آنن و برترداند، لذا برای تأمین عزت و سربلندی مسلماناذلت و عذاب الهی می
طره طه و سیجب سلکند تا از هر کاری که موحفظ و صیانت از این موقعیت، مؤمنان را موظف می

د توجه اخلی خووان دتکشاند، دوری کنند و بر تقویت کافران گشته و مسلمانان را به وابستگی می
 داشته باشند. 

 ند از: ابارتعکند؛ برخی از این آیات قرآن کریم در آیات متعددی بحث عزت را مطرح می
ۀَ لِلَّهِ الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّۀَ فَإِنَّ الْعِزَّ»( الف

 1؛«جَمِیعًا
 2؛«عًا هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُوَلَا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّۀَ لِلَّهِ جَمِی»ب( 
 3؛«مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّۀَ فَلِلَّهِ الْعِزَّۀُ جَمِیعًا»پ( 
  4«.لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ لِرَسُولِهِ وَ وَلِلَّهِ الْعِزَّۀُ وَ »ت( 

وده و ؤمنان بمر و نحصار خدا، پیامبآیات فوق بر این نکته تأکید دارند که عزت واقعی در ا
سخ هستند تقاد رااین اع ای براهلل خامنهآیتزمند قطع وابستگی از کفار است. یابی به عزت نیادست

ن روی، از ای ،دهدمى ها عزتاسالم به انسان از خداوند طلب کرد. دیعزت را با ،در منطق قرآن که
 اى زورگوهرتر بار دشمنان و بیگانگان و قدوقتى انسان در وجود خود احساس عزت کرد، زی

ر استحکام قدرت درونی ایشان دربارۀ تأثیر عزت د (11/10/1370ای، اهلل خامنه)آیت .رودنمى
 ند:فرمایجامعه می

                                                           

عزّت همه نزد  طلبند؟ینزد کافران عزّت م ایآ ند،یو مؤمنان را ترک گو رندیآن گروه که کافران را دوست گ. »1
 (139)نساء/« .خداست

« .مخصوص خداست و او شنوا و داناست ینسازد که هر عزت و اقتدار نیو سخن منکران خاطرت را غمگ. »2
 (65)یونس/

« .هر که طالب عزت است )بداند که همانا در ملک وجود( تمام عزت خاص خدا )و خداپرستان( است. »3
 (10)فاطر/

 نیمنافقان از ا کنیل است )و ذلّت خاصّ کافران( و مانیکه عزّت مخصوص خدا و رسول و اهل او حال آن. »4
 (8)منافقون/« .ستندیآگه ن یمعن
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 کی مثل شود،یجامعه م کی ایفرد  کیانسان،  کیکه عزت شامل حال  یوقت»
و، ا ۀحاصرمنفوذ در او،  ند؛کیمستحکم عمل م یبارو کیمثل  کند،یحصار عمل م

ظ من محفودش ۀبانسان را از نفوذ و غل شود؛یدشمنان دشوار م ینابود کردن او برا
امعه جوجود فرد و  ترقیعم یهاهیعزت را در ال نی. آن وقت هرچه اداردینگه م

 که سدریم ییکار به جا شود؛یم شتریب یرینفوذناپذ نیا راتیتأث م،یمشاهده کن
 ماند،یم محفوظ یو دشمن اقتصاد یاسیدشمن س ۀه انسان از نفوذ و غلبهمچنان ک

ن آ. ماندیم یهم محفوظ باق طانیش یعنی ،یاز غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصل
 یهاهیر العزت در دل آنها، در درون آنها، د نیدارند، ا یهرکه عزت ظا یانکس
 اهللآیت« ).رندینفوذپذ د،نادفاعیب طانیلذا در مقابل ش ست؛یوجود آنها ن قیعم

 (14/03/1391ای، خامنه

ب صلی مکتز خطوط ااسومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( یکی وای در بیستاهلل خامنهآیت
ر پیوند دو مفهوم عزت را  نمایندتوصیف می« در کالبد کشور یروح عزت مل دنیدم»ایشان را 

 کنند: مستقیم با ساخت درونی قدرت تعریف می
ا در رجامعه است که او  کی ایفرد  کی یساخت مستحکم درون یعزت به معنا»

 ها غلبهو بر چالش کندیاقتدار م یبا موانع، دارا با دشمن، در مقابله مقابله
 (14/03/1391ای، اهلل خامنه)آیت« .بخشدیم

 ۀر جبهکه د انیسکو  متعلق به خداوند را و کامل یعزت واقعایشان با استناد به آیات قرآنی، 
زت ع طان،یش ۀجبه خدا و ۀجبه نیحق و باطل، ب نیدر مصاف ب»دانند: ند، میریگیقرار م ییخدا

 اهللآیت) «.تمنطق قرآن اس ن،ی. ارندیگیقرار م ییخدا ۀاست که در جبه یمتعلق به کسان

ونی کام ساخت درتحای با برقراری ارتباط محکم میان اساهلل خامنهآیت (14/03/1391ای، خامنه
 :فرمایندقدرت و عزت ملی، می

نظام  یِاست، استحکام ساخت درون تیّحائز اهمّ یاسالم ینظام جمهور یبرا آنچه»
که از روز  یزیاست؛ همان چ رانیملّت ا یاست، استحکام درون یاسالم یجمهور

 یهامانتوجّه به آر ،یکشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّ نیاوّل تا امروز توانسته است ا
است؛  یزیملّت عز رانی. ملّت ایملّ تتوّجه به عزّ ،یاسالم ینظام جمهور یواال

 کی رانیکه در خاک ا یانقالب عّزت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمان
که  یآن روز ؛یرانیسرهنگ ا کیگوش  یبزند تو کردیجرئت م ییکایگروهبان آمر

خواه را و افزون خواهادهیدشمنان ز ۀه مالحظما مجبور بودند ک زیکشور عز نیمسئول
است، روز  یعّزت باق نیکرد، ا زیرا عز رانیملّت ا ،یاسالم یگذشت. جمهور کنند،ب

آحاد  ۀفیهم، هم وظ نیکرده است، بعد از ا دایپ شیعزّت افزا نیبه روز هم ا
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آن دفاع عزّت را پاس دارند، از  نیاست که ا رانیعموم ملّت ا ۀفیو هم وظ نیمسئول
به  تواندیو م ماندیبا عزّت خود سرافراز م د،خو یاصل تیّملّت، با هو کیکنند. 

 (14/03/1391ای، اهلل خامنه)آیت «.برسد شرفتیپ
 

 . قاعدۀ نفي سبیل2-3-2
و  میقرآن کر اتیحفظ عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آ یبرا یاسالم یو فقها شمندانیاند
اند. براساس کرده سیتأس 1«لیسب ینف»عنوان قاعده را به یایقاعده فقه )ع( نیمعصوم اتیروا

 ختلفم یهادر حوزه یراه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسالم ل،یسب ینف یقاعده فقه
 ،یگیالحماتحت رفتنینپذ یاسیمسدود شود. از نظر س دیبا یو فرهنگ یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس
 یهایریگمیو تصم یاسالم یکشورها یدر امور داخل گانگانین مداخله بنبود زیاستعمار، جا ینف
. در ردیگیدر بر م ار ینظام ریتسلط بر مقدرات و تدب ،یاست و از نظر نظام دیمورد تأک یاسیس

 یهاو منع استشاره و مشورت در حوزه یاز نفوذ فرهنگ یریو جلوگ یاقتصاد یضمن، عدم وابستگ
است  یو سلب یجابیدو جنبه ا انگریقاعده ب نیمدنظر است. ا یبط خارجدر روا یو نظام یفرهنگ

 یو اجتماع یاسیبر مقدرات و سرنوشت س گانگانیسلطه ب یآن ناظر بر نف یکه جنبه سلب
تقویت استحکام ساخت درونی در  یامت اسالم ینید فهیوظ انگریآن ب یجابیمسلمانان و جنبه ا

 (176: 1381 ،ی)سجاد .است یتگوابس یهانهیبردن زم نیو از ب قدرت
 ،لیسب یفده ناساس قاع بر رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس هیاز اصول مهم و اول یکی

 یهاها و قدرتخود با دولت یدر روابط خارج یریپذو ستم یو طرد کامل هرگونه ستمگر ینف
 استیر سد دیبا دخو یو انقالب یاسالم یهابر اساس آموزه یاسالم یاست. جمهور گریبرتر د

 152صل ادر  اجتناب کند. یگرو سلطه یریپذبر سلطه یاز مناسبات و روابط مبتن اشیجخار
  :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است

و  ییجوگونه سلطههر یبر اساس نف رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس»
متقابل با  زیآمروابط صلحگر و سلطه یها... عدم تعهد در برابر قدرتیریپذسلطه

  قانون اساسی( 152)اصل « .محارب استوار است ریدول غ

جامعه  در عتیشر یحافظ و مجرکه - یدولت اسالم از اصول مهم (ه)رینیامام خم گاهدیاز د
 مسلمانان نباید تحت سلطه کفار باشند: این است که -باشدمی

                                                           
 مانیا کافران نسبت به اهل یگاه براچیو خداوند ه(؛ 141)نساء/ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا. »1

 «.راه تسلّط باز نخواهد نمود
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فار از ک کیچیه یبرا یتعالتبارک و  یمسلمانان تحت سلطه کفار نباشند. خدا»
« .درنیبپذ را سلطه کفار نیمسلمانان ا دیسلطه بر مسلمانان قرار نداده است و نبا

 (81: 14ج )صحیفه امام، 

ق بارز ن مصادی، با بیاه()رمشی سیاسی امامم گفتمان انقالب و خطوای، در تدااهلل خامنهآیت 
مهم  اسالمی هوریگاه این اصل را در نظام جمقاعده نفی سبیل )مانند رابطه با آمریکا(، جای

 دانند: می
 یفن .اثبات کیبا خود دارد،  ینف کی یاسالم یاست که جمهور نیمسئله ا»

 ینف ،ایدن یسایس یهاقدرت ۀلیملت به وس ریتحق ینف ،یریپذسلطه یاستثمار، نف
 یدر کشور، نف ایمسلط دن یهانفوذ و دخالت قدرت ینف ،یاسیس یوابستگ

 کی .کندیم یقاطع نف یاسالم یرا جمهور هانیا ؛یگریاباح ؛یاخالق سمیکوالرس
 یهاشارز اثبات ،یرانیا تیهو ،یمل تی: اثبات هوکندیرا هم اثبات م ییزهایچ

« .انشد یهاکردن بر قله دایدست پ یدفاع از مظلومان جهان، تالش برا ،یاسالم
 (24/09/1387ای، اهلل خامنه)آیت

با ان ملل سازم یدر مجمع عموم -1366 سال– رانیجمهور وقت اسیرئعنوان هایشان ب 
وشت بر سرن (لیبس یسلطه )نف ینف ی، براز نگاه انقالب اسالم ینظام سلطه جهان تیماهبررسی 

  :دنداریاظهار م بارهدراینورزند و تأکید میملل جهان 
به خواست و  اعتنایتقل و بمس خواهندیکه م ییهاها و دولتما به همه ملت امیپ»

و ملت  به خود واست که از آنان نترسند  نیبمانند ا یبزرگ جهان یهااراده سلطه
 میتقس ریپذگر و سلطهجهان به دو بخش سلطه گر،یخود اعتماد کنند. به اعتبار د

ه . نظام سلطداندیبخش دوم م وشتشده است و بخش اول خود را مالک سرن
 هبنظام سلطه،  دو بخش از جهان است. نیا انیروابط نابرابر م نیعبارت از وجود هم

. نظام کندیم یتراشکلمش یانقالب یهامیرژ یو برا یها را نفخود، انقالب لیم
 لیه مب می، با مفاه. نظام سلطهردیگیم میآنان تصم یها، براملت رغمیسلطه عل

 ت خود راو همه امکانا دهدیم رییو آن را بر طبق مصالح خود تغ کندیم یباز ودخ
و موجب  گران را مطلق. نظام سلطه منافع سلطهبردیکار مجا انداختن آن به یبرا
از  یوریه پب رانیا یاسالم یجمهور دولت .شودیم گرانیانگاشتن منافع د دهیناد

 ر برابرمستضعف د یهاطلبانه ملتاز مبارزه حق تیبر حما یخود مبن یاصول اعتقاد
با  اشیصادو اقت یاسیروابط س هیانقالب، کل یروزیپ یروزها نیاز اول نیمستکبر

 (130 :1392زارعی و همکاران، ) «.ها را قطع کرددولت نیا
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فی ناعدۀ قرهبر انقالب اسالمی، عزت و استحکام ساخت درونی قدرت به موجب  منظراز 
حیۀ قویت روتش و ط در ارتشود و از این روی، تأثیر آن در برقراری نظم و انضباسبیل حفظ می

 ه دشمن،بسبت نعالی و تجهیز به امکانات روز در حد امکان، تقویت آگاهی و هوشیاری مردم 
ه ، مبارزصلحتماستقامت در برابر فشارها، حفظ وحدت و یکپارچگی، عزت مسلمین، رعایت اصل 

می( مت اسالحکو با استکبار جهانی و بیان هدف انقالب )کسب استقالل بدون وابستگی و تشکیل
  آشکار است.

 

 شمناند برابر در ایستادگي و استکبارستیزی. 2-3-3
 یهااند که جوانهشده هیتشب یبه زراعت لی)ص( در انج امبریاصحاب خاص پ ،سوره فتح 28در آیه 
وا  یترا به شگف که کشاورزان یاگونهاست، به ستادهیخود ا یشده و بر پا رومندین جیتدرآن به

الزُّرّاعَ  عجِبُ یُ وقِهِ س یعَل یاستَولَظَ فَ استَغفَازَرَهُ فَ کَزَرع اَخرَجَ شَطَهُ  لِ یاالِنج یومَثَلُهُم فِ» :دداریم
به  اشاره «سوقه یعَل یفَاستَو» ریعبتبا توجه به  ژهیو، بهلیتمث نیا (28)فتح/ «بِهِمُ الکُفّارَ... ظَیغیَلِ

دگی را ، ایستاستقاللاای، با چنین درکی از مفهوم امنهاهلل خ. آیتدارد یاستقالل جامعه اسالم
 :رمایندفمی بارهدراینداند و پذیری را موجب ذلت و وابستگی میساز پیشرفت و سلطهزمینه

عزت  قتیز حقکه ا ی. ملترساندیگرد مجاده، ما را به عقب نیهرگونه توقف در ا»
کفران  را نعمت نیاست، اگر ا قرار گرفته شرفتیپ ۀبرخوردار شده است و در جاد

 اللَّهِ نِعمَتَ دَّلوابَ لَّذینَا إَِلى َترَ أَلَم»که:  شودیم فهیشر هیآ نیکند، آن وقت مصداق ا
 یوباره دوزخ خواهد شد، زندگد ای؛ دن«(28)ابراهیم/البَوارِ  دارَ قَومَُهم وَأَحَلّوا کُفرًا

 یختهمان س بارهنروند، دو شیند و پنکن یستادگیها اگر ادوباره تلخ خواهد شد. ملت
ی، اهلل خامنها)آیت« .خواهد شد افکنهیها سادوران ذلت بر سر آن یِاهیو س
14/03/1391) 

داند و تیزی میکبارسرا در است ، مقاومت و بردباریای یکی از ابعاد ایستادگیاهلل خامنهآیت
ی نبر اساس مبا سلطه، ا استکبار و نظامو مبارزه ب« استکبار یک تعبیر قرآنی است»اعتقاد دارند 

دگاه ایشان، گروه از دی( 20/04/1394 ای،اهلل خامنه)آیت .پذیر نیستقرآنی، هیچگاه تعطیل
 ۀمهد، در نرا دار گرید یهاها و ملّتقصد دخالت در امور انسانهایی هستند که مستکبر، دولت

ود خ یا برار شورهاکود، حقّ دخالت در امور حفظ منافع خ یبرا و دنکنیها مداخله مآن یکارها
کنند؛ یبارزه مبار مهستند که با استک یجبهه ظالم و ستمگر، گروه نینقطه مقابل ا هستند.قائل 

کبر نسان مستا ایر قدرت استکبارگ لیو تحم ییجوبار مداخله ریز یملّت کی یعنی یزیاستکبارست»
 (12/08/1393، ایاهلل خامنه)آیت« .دولت مستکبر نرود ای
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دانند که برآمده از اصول اسالمی می 1انقالب اسالمی را محصول ایستادگیای اهلل خامنهآیت
 کند: زا و ساخت درونی قدرت پیوند وثیقی برقرار میبین ایستادگی و پیشرفت برونایشان  است.

 که یمغلوب نشد؛ آن کسان یاسالم یمغلوب نشد، جمهور یانقالب اسالم»
نقالب ا نیاکشور و بر  نیرا بر ا یقبل ۀویش ،یسنن قبل ،یعادات قبل تندخواسیم

 قالب راف انحر زند،یکنند، نتوانستند؛ و انقالب همچنان حرف اسالم را م لیتحم
 ۀتوسع حرف زند،یم را یمل یستادگیحرف ا زند،یحرف استقالل را م زند،یم

 زرگ تالشباهداف  نیا یراو ب زندیحرف عدل را م زند،یکشور را م یزادرون
 ای،نهاهلل خام)آیت« .مسائل انقالب است هانیا ۀهم کند؛یو کار م کندیم

15/12/1392) 

مشوّق دشمن است؛ در مقابل  ینینشدر مقابل دشمن، عقب» ؛رهبر انقالب اسالمی معتقدند
 جِدُونَ یَ لَا  فَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّکَ نَیوَلَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِ  :رفت دشمن استموجب عقب «یستادگیدشمن، ا

« .است یسنّت اله نیا 2؛لًایقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّۀِ اللَّهِ تَبْدِ  ی* سُنَّۀَ اللَّهِ الَّتِ رًایوَلَا نَصِ ایًّوَلِ
سنت  تادگی را یکنشینی دشمن با ایسبنابراین ایشان عقب (25/01/1397ای، اهلل خامنه)آیت

ن، نند. بر مبنای چنین رویکردی، نتیجۀ ایستادگی و تکیه به درودامیو تاریخی الهی قطعی 
که نتیجۀ ضعف و سستی و اعتماد به دشمن، شکست و پیروزی و پیشرفت است؛ در حالی

 وابستگی است.
ی کردن توان گفت که هر مکتب و دولت نوبنیادی برای سپربا توجه به توضیحات فوق می

است. بنابراین  نیروی فکری، در کنار نیروی نظامیمرحلۀ گذار و وارد شدن به دورۀ تثبیت، نیازمند 
جایی )گذر از هپیوند میان این دو مقوله )قدرت/دانش( را باید جدی گرفت. از این روی، تغییر و جاب

روی نداده است، عصر پهلوی به دورۀ جمهوری اسالمی( صرفاً در عرصۀ قدرت نظامی و نهادی 
طوری بینی به وجود آمده است؛ بهبلکه در کنار آن، تغییرات مهمی نیز در عرصۀ اندیشه و جهان

نی پیشین فاصله بگیرد و آن را بیکند با خلق مفاهیم، با جهانبینی جدید تالش میکه جهان

                                                           

وجود دارد. فَلَمّا  هانی(، در کلمات رسول خدا، االساّلمهمیهم قرآن مکرّر فرموده است، هم در کلمات ائمّه )عل. »1
 دانی: صادقانه وارد مدیافرمیالبالغه مدر نهج نیرالمؤمنیالنَّصر. ام نایاهللُ صِدقَنا اَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الکَبتَ وَ اَنزَلَ عَلَ یرَأَ

 ۀقاعد نیمتعال دشمن شما را سرکوب خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد. ا یخدا د،یبکن یستادگیا د،یبشو
« .کردند یستادگیشدند و ا دانیکرد؛ مردم صادقانه وارد م دایقاعده در انقالب تحقّق پ نیو قانون است. ا یکلّ

 (19/10/1394ای، اهلل خامنه)آیت

. خواهند کرد و دیگر یار و یاورى نخواهند یافت پشت قطعاً  ،و اگر کسانى که کافر شدند به جنگ با شما برخیزند. 2
 (22-23. )فتح/سنت الهى از پیش همین بوده و در سنت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت
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ۀ استحکام ساخت سازی از طریق نظریخود برجسته سازد. در ادامه، این غیریت 1«غیر»عنوان به
 .شوده میدرونی قدرت توضیح داد

 

 نظریۀ ساخت دروني قدرت« ریدیگ» -3
شخص خود را م «دیگری»و « غیر»اش، کند با برجسته کردن اصول و مبانیهر تئوری تالش می

نی اخت دورسبر  و برجسته سازد. یکی از تمایزات اصلی جمهوری اسالمی با دولت پهلوی تأکید
اهلل یتآیکی از محورهای عمدۀ اندیشۀ  نقالب اسالمی است. از همین روی،قدرت بعد از ا

 د. ایشانگیرمی نام پهلوی شکلبه« غیری»م درونی قدرت در توضیح ای در زمینۀ استحکاخامنه
منظر  از این وهند دهلوی قرار میی را در مقابل قدرت بیرونی دولت پقدرت درونی انقالب اسالم

 : فرمایندبا فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش میاست که در دیدار 
بل از ق ییهوا یرویآن روز و ن ییهوا یرویبا ن ییهوا یرویبحمداهلل تفاوت ن»

اختِ نو و س یهامایکه قبل از انقالب، هواپ ندیتا آسمان است. نگو نیانقالب، از زم
بله، درست  .میرا ندار ییماهایجور هواپبود، امروز آن ییهوا یروین اریکجا در اخت

وبرق را قوبرق داشت امّا پوک بود؛ امروز آن زرزرق ییهوا یرویاست که آن روز ن
 ده؛یجوش چنان نداشته باشد اّما مستحکم است، استوار است، از درونممکن است آن
 (19/11/1394ای، اهلل خامنهآیت)« .دیبه خودتان هست یامروز شما متّک

م ق مفهوسعت نگرش بیرونی به قدرت در دورۀ پهلوی را از طریای واهلل خامنهآیت
ماندگی قبعزدگی، وابستگی و دهند. ایشان بین غربتوضیح می« زدگیغرب»و « وابستگی»

 کنند: ارتباط نزدیکی برقرار می
ال! ساه کرد؛ پنج یغرب زندگ لیدر ذ ینجاه سال، کشور در زمان دوران پهلوپ»
خر؛ آتا  کایآمر لیدر ذ یمدّت کیآلمان، بعد  لیرضاخان در ذ در آن اواسطِ یمدّت کی

دن شجز نابود  ،یافتادگجز عقب ،یکشور حاصل شد؟ جز بدبخت یبرا یشرفتیچه پ
 شود،یغرب نم لیدر ذ ر،ینخکشور شد؟  دیکشور، چه عا یاساس یهاهیسرما

 ( 16/07/1396ای، اهلل خامنهآیت)« .کرد[ شرفتی]پ توانینم

دانند. از این انقالب اسالمی را سازندۀ استقالل و رژیم پهلوی را زاییدۀ وابستگی میایشان 
، «زدگیغرب»و « وابستگی» ،«نشاندگیدست»روی، با قرار دادن دورۀ پهلوی ذیل عناوینی نظیر 

ن کنند؛ بدین معنا که از دروآن تعریف می« بیرونی بودن»ترین ویژگی قدرت در این دوره را مهم
ای معتقد است که اهلل خامنهدست نیامده است. به همین دلیل، آیتور و با اتکا به قدرت ملی بهکش

                                                           
1. Other 
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از  (14/03/1394ای، اهلل خامنه)آیت .بوده است« رژیم وابسته»وجهه اول انقالب، نابودن کردن 
 علیه دو عارضۀ دیرین و خطرناک بوده است: اه، انقالب اسالمی ایران حرکتیاین دیدگ

 دیکتاتوری و استبداد؛ -1 

 (22/07/1382ای،  خامنهاهلل)آیت .نشاندگیوابستگی و دست -2 

ولت می و دالب اسالسازی، به مقایسه انقای در تحلیل این دوگانگی و غیریتاهلل خامنهآیت
 :فرمایندپهلوی پرداخته و می
گردن  تا فاسد که میرژ ل،یذل میطاغوت منحوس، رژ میدر زمان رژ رانیحکومت ا»

درش پکه  رضاحمدشده بود. م دهییکرده بود، اصالً وابسته زا ریگ یدر لجنزار وابستگ
اًل ود و اصده بحرکت و تنفّس کر یوابستگ طیتولّد در مح یداشت، از ابتدا یوابستگ

. ه بودندداد سوق یوابستگ یسوملت را به نی. آنها اکردیرا تصوّر نم نیاز ا ریغ
 ۀل ازالدند؛ مثشاله د. واقعاً ازملت ازاله کر نیمد، آنها را از اکه آ یانقالب اسالم

ا ملت ر نیا کریپ ،ینماز الزم است! انقالب اسالم ینجاست از بدن و جامه که برا
است.  ه مستقلکورد را بر سرِ کار آ یحکومت ،یازاله کرد و آنها رفتند. انقالب اسالم

کس چیو از ه شنودیم حرف نمه گریکس دچی. از هشنودیحرف نم کایاز امر
 ( 28/01/75ای، اهلل خامنهآیت) «.ترسدینم

 فرمایند:همچنین می
رخره خه تا کبود  یمیرژ یِتیکفایدر مقابل فساد و ب میحرکت عظ کیانقالب، ...»

 (01/01/1380ی، ااهلل خامنه)آیت« .گرفتار شده بود یفساد و وابستگ یدر لجنزارها

کری بانی فدهد، یکی از اصول انقالب اسالمی و مات فوق نشان میطور که توضیحهمان
یسه با مقا سازی ورهبران آن استحکام ساخت درونی قدرت است. این مبانی از طریق غیریت

یز ن« قاومتنقطۀ م» برجسته، دو« غیر»بر یک شود. اما این نظریه عالوهدوران پهلوی آشکار می
متناع امی بر وری اسالای که در درون جمهاندیشهو  غرباند از: دارد. این دو نقطه مقاومت عبارت

ه و بررسی ورد مداقمرا  تأکید دارد. در ادامه، این دو نقطۀ مقاومت کنونی عالماستقالل در شرایط 
 .خواهیم داد قرار

 

 قاط مقاومت در نظریۀ ساخت دروني قدرتن -4
ی از علل اصلی طرح نظریۀ ساخت درونی های تاریخی گفته شد، یکطور که در بخش زمینههمان

و تجربۀ تلخ استعمار و تجاوز خصوص امریکا اعتمادی و نگاه انتقادی نسبت به غرب، بهقدرت، بی
ساخت درونی »های خارجی بوده است. بنابراین یکی از نقاط مقاومت و پایداری در اندیشۀ قدرت
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ین دلیل است که رهبر انقالب اسالمی ها تعریف شده است. به همدر برابر قدرت غربی« قدرت
  :فرمایندمی

 اول و یجهان یهاانسان در جنگ هاونیلیاز کشتار م ما،یروشیها از کشتار هیغرب»
ند کنینم یاراحتنپاکستان، افغانستان و عراق، احساس  گناهیو از کشتار مردم ب دوم

اشت، واهند دنخ ییاها اباناقتضا کند از کشتار انسشان هم هرجا که منافع ندهیو در آ
 یتشیمع ،یومتحک ،یاسیگوناگون س یهاخود را در عرصه یاقتدار درون دیبا نیبنابرا

 (18/06/1392ای، اهلل خامنه)آیت« .میده شیافزا یو مردم

ا و های دنیکشور مۀهنیز اعتمادی ای این بیاهلل خامنهبایستی توجه داشت که از دیدگاه آیت
ا شورها بمامی کدشمنی ت»شود؛ یعنی این دیدگاه معتقد به ربی را شامل نمیاکثر کشورهای غ

  کند:بلکه تأکید می ،نیست« انقالب اسالمی
 ایند یاهقدرت انیدر م یاسالم یدر مقابل نظام جمهور یدشمن عنود ۀجبه کی»

مشتمل بر  ،یاسالم یبا جمهور یعنود و لجوج در دشمن ۀجبه نیا ایوجود دارد. آ
 نیا ابداً؛ ست؟ا یغرب یمشتمل بر اکثر کشورها ایاست؟ ابداً؛ آ ایدن یر کشورهااکث

 یمهوربا نظام ج یل خاصیخاطر دال بهاست که  یمربوط به چند کشور قدرتمند
 اهللآیت)« .دکننیم یمخالفند و کارشکن یاسالم یو با اقتدار نظام جمهور یاسالم
 (15/05/1392ای، خامنه

زا رونقتدار دانی به یابی جامعۀ ایراها، تالش برای عدم دستی از کارشکنیایشان معتقدند یک
و  ای پاسخراست های مختلف است. از این دیدگاه، طبیعی است که جمهوری اسالمی دردر زمینه

 د.بپرداز قدرت ها دست به تقویت خود و استحکام ساخت درونیمقاومت در برابر این کارشکنی
ش  رت/داندرونی نیز مواجه است که نقطۀ مقاومت آن در حوزۀ قد «غیری»این نظریه با 

 در عصر استقالل ای است که بر امتناعآن نوع اندیشه« غیر درونی»شود. منظور از محسوب می
از  نه،وان نموعنبه حاضر تأکید ورزیده و بر ساخت بیرونی قدرت در عصر جهانی شدن تأکید دارد.

« وسعهمانع ت»مثابه ههای اصلی انقالب اسالمی، بیکی از دال تقاللاس القلمسریعمحمود دیدگاه 
کتاب  درنند. کرفی میای تاریخ گذشته معروی، ایشان استقالل را مسئلههمین شود؛ ازقلمداد می

نام هعبیری بتهوم و در دنیا لفظ، مف ما»نویسد: می "یافتگی در ایرانعقالنیت و آینده توسعه"
ای آفریقایی برای میالدی کشوره 1950 . استقالل تعبیری است که در دهۀداریماستقالل اصالً ن

ی برای کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملاستعمارزدایی استفاده می دوره
 م،القل)سریع« .د ندارداربرایران در دوران پس از انقالب اسالمی مفید بود، اما امروز لغت استقالل ک

1385 :288) 
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ارای می را د، جمهوری اسال"هاحلها و راهایران و جهانی شدن، چالش"در کتاب همچنین 
طرف  کیاز »طوری که داند؛ بهمی« هویت»و « رشد»یک پارادوکس مهم و اساسی در زمینۀ 

 ر عدالتطو نیو هم یاسیحفظ استقالل س یدر پ گریکند و از طرف د شرفتیخواهد رشد و پیم
 یالمللنیظام بنود و پارادوکس در نوع نگاه به خ شهیکشور است. در واقع، ر یاز مرزها رونیدر ب

ولویت ازواری میان پیشرفت و هویت، از دیدگاه نویسنده، در ناسا (111: 1392 القلم،)سریع« .است
 القلمد. سریعل کنحدوکس خود را با غرب با پیشرفت است و در نتیجه، جمهوری اسالمی باید پارا

 نویسد:می
در  هایریگمیاز تصم یاریشدن، اصل بر اقتصاد است و بس یجهان یندهایدر فرآ»

ال و در ح هیپاانیاگر کشور م نکهیتر دوم امتمرکز است و نکته مهم یمسائل اقتصاد
 یقتصادقالل ابه دنبال است دیوارد شود با ندیفرآ نیگرفت در ا میتصم یاتوسعه

رار قخصوص غرب به یپود اقتصاد جهانواررا در معرض تنباشد، بلکه اقتصاد خود 

 (106 :1392 القلم،سریع)« .دهد

 نگی میانبا ایجاد دوگا شود کهیاسی محسوب میس-نمایندۀ یک جریان فکری یدگاه فوق،د
ین دیدگاه ای انه خاماهللدهد. آیتپیشرفت و استقالل، در تحلیل نهایی، اولویت را به پیشرفت می

 :فرمایندمی بارهدراینکنند و تحلیل می« تئوریزه کردن وابستگی»راستای در را 
سانی تند کرود ـ االن هساگر یک کسی است که روح استقالل ملّی را نشانه می»

ین اگویند کنند، میشود، استقالل را مسخره میکه صحبت استقالل که می
 ، استقاللی را تئوریزه کندخواهد وابستگگی است، استقالل چیست ـ و میافتادعقب

د در شومیهای جوانان را برای مستقل زیستن متزلزل کند، نرا مسخره کند، دل
ات العمل نشان داد. یکی به ضروریّتفاوت ماند؛ باید در مقابل او عکسمقابل او بی

 لقیاتخکند، کند، زبان فارسی را مسخره میاخالقی و دینی جامعه اهانت می
شان این . کسانی سعیها وجود دارد االن؛ اینها هستکند؛ اینیر میرا تحق ایرانی

ا نسبت فی رجوان ایرانی؛ مکرّر خلقیّات من است که بزنند توی سر روح عزت ملی
 (01/01/93 ای،اهلل خامنه)آیت« .دهندمی

اخت سکه در نظریه در حالیهد. روشنی منطق متفاوت دو نظریه را نشان میفقرۀ فوق به
شود، در یرجسته منی بدرونی قدرت، استقالل، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و اقتدار درو

لیل دود. به شد میزا بر مفاهیم توسعه، سازش با غرب و نفی استقالل تأکینظریه پیشرفت برون
 درت بیشونی قنگر در عرصۀ فکری و اجرایی، نظریه ساخت درحضور قابل مالحظۀ جریان برون

تحکام ظریۀ اسسبت نهای اخیر مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. در ادامه، ناز همه در سال
 ساخت درونی قدرت و قدرت سیاسی را نشان خواهیم داد.
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 تنیدگي نظریه استحکام قدرت دروني و قدرت سیاسيدرهم -5
اهلل ا از دیدگاه آیتو نقاط مقاومت نظریۀ ساخت درونی قدرت ر« غیرها» های طرحزمینه تا اینجا
را  1ای توضیح دادیم، اکنون قصد داریم تا نسبت میان نظریۀ قدرت درونی و قدرت سیاسیخامنه

مربوط به  هاینزاعنظری و  های، نسبت نزدیکی بین استداللنشان دهیم. از دیدگاه نویسندگان
به نظر  2جدی گرفت.قدرت اجتماعی وجود دارد و از این روی، رابطه بین قدرت/دانش را باید 

رسد از دیدگاه رهبر انقالب اسالمی، پیوند میان نظریۀ قدرت درونی و قدرت سیاسی امری می
مطلوب و پذیرفتنی است اما ممکن است چنین امر مطلوبی تحقق پیدا نکند. در مرحلۀ نهایی، این 

ن اندیشه پشتیبانی نظریه باید در معرض رأی و حمایت مردم قرار گیرد و حکومت منتخب نیز از ای
های اصلی پیشرفت مثابۀ یکی از پایهای بر ساخت درونی قدرت بهاهلل خامنهبنابراین آیت 3کند.

زا و تولید دانش بومی تأکید دارند؛ به طوری که بدون در نظر گرفتن ایدۀ ساخت درونی درون
یاسی، این نظریه شود و از سوی دیگر، بدون قدرت سهای قدرت سیاسی لرزان میقدرت، پایه

 :فرمایندای میاهلل خامنهکند. به همین دلیل است که آیتامکان تحقق پیدا نمی

                                                           

است که در جایگاه رهبری نظام، قوای  . منظور از قدرت سیاسی همۀ اجزاء، عناصر و ارکان حاکمیت نظام سیاسی1
ند، قرار دارند و در تصمیمات، اقدامات هست گانه، نیروهای مسلّح و سایر نهادها و مراکزی که وابسته به حاکمیتسه

 (46: 1384کنند. )ذوعلم، و تدابیر خرد و کالن حاکمیت نقشی ایفا می

های تر تحلیلدر بیش دهد، واژۀ قدرتای توضیح میارهطور که ایوُن شِرَت در فلسفۀ علوم اجتماعی ق. همان2
سیاسی و اجتماعی بار معنایی منفی دارد. اما پژوهش حاضر متأثر از نگرش فوکویی، بر این نکته تأکید دارد که 

نه  قدرت نه ذاتاً سرکوبگر و اند هر دو باشد. از دیدگاه فوکوتوای منفی و نه مثبت است، در واقع میقدرت نه پدیده
اما به نظر من، برداشت سرکوبگرانه نارساتر از آن »تواند هم سرکوبگر و هم سازنده باشد: ذاتاٌ سازنده است بلکه می

شود قدرت اعتبار خود را حفظ کند، آنچه آن را مقبول ... آنچه باعث میهای مولد قدرت را نشان دهداست که جنبه
دهد و کند، به معرفت شکل میباری بر دوش ما نیست که نهی می سازد صرفاً این واقعیت است که قدرت فقطمی

ای آورد. قدرت را باید شبکۀ مولّدی دانست که سراسر بدنۀ اجتماعی را دربر گرفته است، پدیدهوجود میگفتمان به
 (213-214: 1395)شرت، « مراتب بیش از امری منفی که کارکردش سرکوب است.به

لزوم تعهد ت و رأی ملدربارۀ پیوند میان  یجمهوراستیدوره ر نیدوازدهم ذیحکم تنف متن ای دراهلل خامنه. آیت3
از  یرویبه پ نجانبیا»فرمایند: می مایت از استحکام ساخت درونی قدرتهای انقالب اسالمی مانند حبه آرمان

 استیرا به ر یکتر حسن روحاند یاالسالم آقاو دانشمند محترم جناب حجّت ذیآنان را تنف یرأ ران،یملّت ا نشیگز
و توجّه  یاقتصاد مقاومت ۀبرنام یاجرا ۀدربار گریبار د دانمیالزم م ... و کنمیمنصوب م رانیا یاسالم یجمهور

آن، موکول به حفظ و  ذیملّت و تنف یکه رأ مینما یادآورید کنم و یتأک یداخل دیبه موضوع اشتغال و تول ژهیو
 (12/05/1396ای، اهلل خامنه)آیت« .است یو انقالب یاسالم میو مستق میتعهّد به صراط قو تیرعا
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 «.است ییزادرون نیبه هم ها هم وابستهها و ملّتوزن و اعتبار کشورها و دولت»
  (17/07/92ای، اهلل خامنهآیت)

 اند:همچنین بیان داشته
 مل کرد:ع دیاب ...دیریبگ یرا جدّ یمقاومت : اقتصادکنمیدولت عرض م نیبه مسئول»

ر عمل کُند د م،ییوه زبان بگبنباشد که  جورنیا تَّکِل؛یَعَمَلٍ  رِیغَ یوَ ال مِمَّن عَل
 یِ درون هیبن حکاماست، بر است یداخل دیبر تول هیتک یاقتصاد مقاومت ر. دمیحرکت بکن

ا ب شود،یل محاص دیبا تول یاست؛ رونق اقتصاد نیهم ا یاقتصاد است. رونق اقتصاد
اهلل )آیت «.گرید زینه با چ شود،یکشور حاصل م یدرون یهاتیّفعّال کردن ظرف

 (16/04/1393ای، خامنه

ر یل، رهبین دلدهد. به همتنیدگی دو ساخت قدرت را نشان میعبارت فوق، به روشنی، درهم
درت قدرونی  تحکاموده و یا به اسکنند زمانی که دولت مرکزی ضعیف بانقالب اسالمی تأکید می

از طرفی، صرف ( 14/03/1391ای، اهلل خامنه)آیت .توجه نکرده، دچار ضعف و انحطاط شده است
درت قتیبانی با پش بایستکند و این نظریه میزا نیز کفایت نمیبحث تئوری از ساخت قدرت درون

سی درت سیاو ق کام درونی قدرتسیاسی شکل عملیاتی به خود بگیرد. از این روی، نظریه استح
 ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند.رابطه

 

 گیرینتیجه
أکید تست که ا« ازندهسگرایی درون»ای استحکام درونی قدرت، به مثابۀ اهلل خامنهاز دیدگاه آیت

پذیرِ یبهای آسا چالشبو توانایی مقابله  دارد های داخلی در ابعاد مختلفها و قابلیتبر ظرفیت
امیت ت از تم، حفاظزابر حفظ مرزهای ملی، اقتدار درون نیز است. در این نگاهرا دارا یرونی ب

شود. یمکید ارضی، قطع مداخالت بیگانگان، استقالل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه تأ
متأثر  میاسال مهوریطور که گفته شد، این دیدگاه در شرایط گذار از عصر پهلوی به دورۀ جهمان

اهلل تیشکل گرفت. آ که تجربۀ تلخی از پیوند استبداد و استعمار داشت، شرایط تاریخی ایراناز 
آن را بر  ل دارد والملینتأثیر این شرایط تاریخی، نگاهی انتقادی به ماهیت روابط بتحتای، خامنه

 ظر بهکند. تحت این شرایط، برخی از مفاهیم قرآنی نامبنای نظام سلطه تعریف می
ن، آنتیجۀ  د کهشوخواهی، نظیر عزت، نفی سبیل و ایستادگی، در این نگاه برجسته میاللاستق

سازی، ا تمایزکند باست. این نظریه تالش می« استحکام ساخت درونی قدرت»گیری نظریۀ شکل
ن مسلط ه گفتمایل بایدۀ خود را در سطح جامعه بسط داده و از طریق پشتیبانی قدرت سیاسی، تبد

 شود.
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