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چكيده
تبیین دیدگاه رهبران و متفکران بزرگ جهان اسالم در موضوع جهانی شدن جهت
غنی سازی این بحث و تولید علم بومی و اتخاذ راهبردها و راهکارهای تعامل صحيح
متناسب با شرایط ایران و جهان اسالم ،ضروری به نظر می رسد .هدف اصلی این
پژوهش ،کشف و بررسی ماهیت جهانی شدن ،و رابطه آن با نظام سلطه از دیدگاه
امام خامنه ای است .با این هدف بیانات ایشان از خرداد  1368تا آذرماه  1395به
عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی ،الگوی رابطه نظام
سلطه و جهانی شدن از دیدگاه امام خامنه ای استخراج شد .از نظر ایشان جهانی
شدن برنامه و طرحی از طرف سلطه گران با هدف تسلط بر دنیا و در چهارچوب
نظام سلطه قابل تحلیل و بررسی است .بنابراین جهانی شدن ،بخشی از استعمار
ل سلطه آمریکا و قدرت های غربی است ،که امروزه آن را تحت
فرانوین برای تحمی 
عنوان یک تئوری نو و روشنفکرانه بر دنیا تحمیل می کنند .نهایت اینکه جهانی
شدن ،تهدیدی علیه همه کشورها و ملت های جهان است .البته ایشان معتقدند بر
خالف ادعای غربی ها ،جهانی شدن سرنوشت محتوم كشورها نیست و ملت ایران،
مخالف نظام سلطه بوده و در مقابل سلطه طلبی جهانى مقاومت می-كند.

واژگان كليدي:
امام خامنه ای ،جهانی شدن ،جهانی سازی ،نظام سلطه ،نظم نوین جهانی ،اندیشه
سیاسی
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهانasadi5@cc.iut.ac.ir ،
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-1مقدمه و بیان مسئله

جهانی شدن ،دارای دو رویه است؛ رویه ایدئولوژیک که مشتمل بر مجموعهای از بایدها و
نبایدهای مرتبط با زندگی عملی جوامع انسانی در راستای غربی کردن سیاست ،فرهنگ و
اقتصاد است و دیگری رویه تکنولوژیک که مشتمل بر توسعه و گسترش تکنولوژی ارتباط
جمعی و به ویژه تکولوژی اطالعات است( .سجادی ،1381 ،صص  )305-195لذا در هر
صورت جهانی شدن را پروژه بدانیم و یا پروسه ،این پدیده به عنوان یک واقعیت در جهان
امروز ،نظام بینالملل و جوامع انسانی را در ابعاد سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی متحول
کرده و فرصتها و تهدیدهای زیادی را در مقابل دولتها و ملتها قرار داده است .یکی
از دغدغههای کنونی کشورهای جهان و به ویژه کشورهای اسالمی ،چگونگی مواجهه با
پدیده جهانی شدن است .به همین علت امروزه جهانی شدن در کانون توجه نخبگان و
مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفته است؛ و پژوهشگران و دولتها مطالعه و بررسی نسبت
شرایط مذکور را با جامعه خود ضروری میدانند؛ و البته از آنجا که بیشتر مباحث و ادبیات
مربوط به جهانی شدن توسط متفکرین غربی تولید شده است ،بومی سازی این بحث
توسط متفکرین داخلی و به ویژه متفکرین مسلمان ضرورتی مضاعف دارد.
جمهوریاسالمیازجملهنظامهاییاستکهداعیهارائهیکبدیلبراینظامسرمایهای
و یا ایجاد اتحاد بین ملتهای مسلمان و تشکیل امت اسالمی را داشته و به همین دلیل
همواره در معرض تهدیدات نظام سلطه قرار گرفته است .لذا با توجه به ماهیت دینی ،مبانی
و اهداف جمهوری اسالمی ،مطالعه جهانی شدن ،در ایران اهمیت جدی مییابد؛ زیرا باید
ضمن مقابله با تهدیدهای جهانی شدن ،در صدد بستر سازی و ایجاد فرصتهای الزم برای
معرفی و ترویج ارزشهای مورد نظر خود به جهانیان نیز باشد؛ و بدون شک تجهیز معرفتی
در قبال «مسائل مستحدثه» و پدیدههای نوظهور جهانی ،اتخاذ راهبردها و راهکارهای
تعامل صحیح را به ما رهنمون میگردد .لذا تبیین دیدگاه امام خامنهای به عنوان یک
متفکر اسالمی و رهبر سیاسی و دینی جمهوری اسالمی ،در موضوع جهانی شدن ،برای
غنی سازی این بحث و بویژه تولید علم بومی و متناسب با شرایط ایران و جهان اسالم
و همچنین درک موضع انقالب اسالمی در مقابل این پدیده ،ضروری به نظر میرسد.
بدون شک جهانی شدن به عنوان یک واقعیت ،در تحقق سیاستهای کالن نظام
جمهوری اسالمی و به ویژه مراحل مختلف «ایجاد تمدن نوین اسالمی» که در اندیشه
رهبر معظم انقالب ،به عنوان هدف ملت ایران و انقالب اسالمی ،ترسیم شده است (رک:
جهان بین و معینیپور ،1392 ،صص  )29-46موانع و فرصتهایی را ایجاد میکند،
لذا درک و تبیین جهانی شدن در اندیشه راهبردی حضرت آیت اهلل خامنهای ،به عنوان

 -2ادبیات نظری و پیشینه موضوع
 -1-2نظریههای جهانی شدن

دو نگرش عمده نسبت به جهانی شدن ،شکل یافته است :نخست تلقی خوشبینانه یا
موافقان «جهانیشدن» 1که میگویند تاریخ تحول بشر از ابتدا بنابر مقتضای طبیعیاش،
روندی را شروع کرده است که در آن ،نیازمندی ،انسانها را به هم نزدیک کرده است .امروزه
هم همان نیازمندیها و انتظارات ،جهانی شده است و هیچ نگرش مبتنی بر سلطهای در
ورای این فرآیند وجود ندارد( .افتخاری ،1381 ،ص )64
متفکران لیبرالیسم ،مهمترین طرفداران و موافقان جهانی شدن هستند .میتوان
آنها را به دو دسته تقسیم کرد .اول ،رویکرد ایدئولوژیک :مانند هانتینگتون ،کوهن و
فوکویاما که به دنبال ترویج لیبرالیسم به وسیله جهانی شدن هستند .از غلبه لیبرالیسم
و جهانشمولی الگوی لیبرال-دموکراسی سخن میگویند و آن را جوهر جهانی شدن
میدانند .دوم ،رویکرد فرایندی :مانند دیوید هلد ،گیدنز ،اولری و مکگرو که بیشتر قصد
تبیین علمی این پدیده را دارند .در این رویکرد «جهانی شدن» تداوم عصر مدرن و مجموعة
التزامات آن است که ویژگی عام «جامعه باز» تلقی میشود( .رک :گلشنیوغالمی،1387 ،
صص8-13؛ صباغپور ،1381 ،ص )146
مخالفان جهانی شدن با رویکرد انتقادی ،معتقد به «جهانیسازی» 2یا جهانی کردن
هستند،مانندالتوشوشومانکه«جهانیشدن»راتبانیوپروژهعناصراصلیسرمایهداری
و در رأس آن آمریکا میدانند .همگرایی جهانی را نابرابر و صرفاً به نفع سوداگران جهانی
1. Globalization
2. Globalizing

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

رهبر جمهوری اسالمی و اتخاذ برنامهها و راهبردهای صحیح ،توسط نخبگان و مسئولین،
ضروری به نظر میرسد .از آنجایی که در منظومه فکری مقام معظم رهبری ،امروزه روابط
کشورهای جهان در چهارچوب نظام سلطه تعریف میشود و بسیاری از متفکرین ،جهانی
شدن را برنامه و پروژه کشورهای غربی و به ویژه آمریکا میدانند ،لذا مسئله اصلی این
پژوهش عبارت است از کشف و بررسی ماهیت جهانی شدن از نگاه امام خامنهای چیست
و چه رابطهای با نظام سلطه دارد؟
جهت پاسخ به این مسئله ابتدا ادبیات نظری و پیشینه موضوع بررسی شده ،سپس
روند انجام پژوهش توضیح داده میشود و با تحلیل محتوای بیانات حضرت آیت اهلل
خامنهای در موضوع جهانی شدن و نسبت آن با نظام سلطه ،در نهایت مدلی مبتنی بر
دیدگاه ایشان استخراج میشود؛ و پیشنهادهایی نیز ارائه میگردد.
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برآورد میکنند( .التوش ،1379 ،ص )52
واترز معتقد است قصد ،برنامه و آگاهی معینی پشت این فرایندها نهفته است .جهانی
سازیدربرگیرندهاینمفهوماستکهنیروهاییماننددولت-ملتیاشرکتهایچندملیتی،
براساس عالیق و منافع خود به همگونسازی جهان پرداختهاند ،به همین دلیل باید از
جهانی سازی سخن گفت نه از جهانی شدن)Waters, 1995,p2( .
التوش جهانی شدن را چیزی جز غربیسازی نمیداند( ،التوش ،1379 ،ص )110و
رواسانی معتقد است شیوه تولید سرمایه داری (امپریالیسم سرمایهداری) تحت عنوان
جهانی شدن در ابعاد مختلف ،در حال تهاجم برای تحمیل ادامه استبداد یک اقلیت بر
جوامع جهانی است( .رواسانی ،1384 ،ص)320
هلد و مکگرو که خود از مدافعان جهانی شدن هستند ،نظر مخالفان جهانی شدن را
چنین مینویسند« :جهانی شدن پروژهای است که نخبگان سیاسی و اقتصادی آن را اداره
میکنند -یعنی نوعی کیهانساالری که متمرکز بر آمریکاست .از مهمترین این نهادها و
شبکهها میتوان به صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی ،گروه
هفتوبانکبازپرداختهایبینالمللی()BISاشارهکرد(».هلدومکگرو،1382،ص)85
برخی نظریهها که جهانی شدن را مورد نقد قرار میدهند ،متأثر از آموزههای نظریه
پردازان مارکسیست هستند .بیشتر مارکسیستها ،جهانی شدن را به عنوان واقعیت
موجود انکار نمیکنند؛ بلکه آن را تجلی و تجسم نظام جهانی سرمایهداری میدانند .از
چهرههای شاخص این نظریه میتوان امانوئل والرشتاین ،سمیر امین و آندره گوندرفرانک
را نام برد .هابرماس نیز به رغم تفاوتهای آشکار به هر صورت محصول سنت مارکسیسم
محسوب میشود( .سلیمی ،1386 ،صص )179-221
در این دیدگاه ،جهانی شدن اص ً
ال جدید نیست ،بلکه آخرین مرحله در توسعه
سرمایهداری بین المللی است .نگرش نظام جهانی ،جهانی شدن را ابزاری ایدئولوژیک
در خدمت سرمایهداری جهانی قلمداد میکند« .جهانی شدن» به جای این که نقاط
سیاره زمین را به یکدیگر شبیه کند ،تقسیم بندی فعلی بین مرکز ،شبه پیرامون
مختلف ّ
و پیرامون را بیش از پیش عمیق میکند( .مردانیگیوی ،1380 ،ص )47-45
رابرتسون با وجود اینکه با نظریه نظام جهانی به خاطر وجه اقتصادگرایانه آن موافقت
ندارد ،اما معتقد است :سخن ایمانوئل والرشتاین را باید جدی گرفت که گفت تجزیه و
تحلیل مبتنی بر نظریه نظام جهانی یک نظریه درباره جهان نیست .این تجزیه و تحلیل
اعتراضی است علیه ساختاری که تحقیقات علمی از آغاز پیدایش آن در اواسط قرن 19
برای همه ما ایجاد کرد( .رابرتسون ،1385 ،ص )116

مهمترین و مؤثرترین آثار جهانی شدن در سه بعد مهم اقتصاد ،سیاست و فرهنگ مورد
شناسایی و توجه قرار گرفته است.

 -1-2-2جهانی شدن اقتصاد

جهانی شدن در بعد اقتصادی از ایجاد جهانی بدون مرزهای اقتصادی و نظامهای اقتصادی
حال ادغام خبر میدهد که در آن بنیانهای جهانی مشترک و شرکتهای بین المللی
در ِ
صاحب نفوذ در اقتصادهای داخلی ،بدون دخالت دولتها ،هدایت میشوند( .رک :کاستلز،
 ،1380ج  ،1صص 240-249؛)Maddison, 1995
عالوه بر گسترش شرکتهای چندملیتی ،برخی دیگر از مصادیق جهانی شدن
اقتصادی عبارتند از :رشد تجارت جهانی ،افزایش سرمایه گذاری خارجی ،افزایش قدرت
و نقش بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و اعمال قواعد همسان مالی-اقتصادی در
کشورهای مختلف( .رک :گل محمدی ،1386 ،ص 61-78؛ سلیمی ،1386 ،ص)5-20
البته برخی مانند هرست و تامپسون ادعا میکنند شرکتهای فراملی وجود خارجی
ندارند و مالکان اصلی این شرکتها تبعة کشورهای مشخصی هستند و اقتصاد جهانی
حقیقتاً «جهانی» نیست ،بلکه اقتصادی است مبتنی بر محور امریکا ،اروپا و ژاپن و اگر
این سه قطب هماهنگ شوند ،فشار زیادی بر بقیة جهان وارد خواهد شدHirst and( .
)Thompson, 1996: 2-5
 -2-2-2جهانی شدن سیاست

جهانی شدن جایگاه ،کارکرد و کارآمدی نهاد دولت را با بحران مواجه کرده است .به طور
خالصه برخی ویژگیهای جهانی شدن سیاست را که تأثیر زیادی نیز بر شکلگیری
حاکمیت جهانی دارند میتوان چنین برشمرد:
الف) تجارت آزاد و جهانی ،کارگزاران امور تولید و تجارت را از محدودیتهای سیاسی
رها کرده است)Hirst and Thompson, 1996: 262( .
ب) ناتوانی دولت از کنترل جریان جهانی اطالعات به معنای تضعیف سلطة دولت بر
فضا و زمان است( .کاستلز ،1380 ،ج  ،2ص )307
ج) شکلگیری جامعة فراملی ،دولت را در عرصة هویتسازی دچار مشکل میکند.
(کاستلز ،1380 ،ج  ،2صص310-317؛ باقری ،1382 ،ص )68
د .گسترش الگوی حکومتی خاص (لیبرال دموکراسی) و ارتقاء دمکراسی و رشد
فرهنگ سیاسی و نگرشهای مدنی و آزادیخواهی( .رک :هابرماس)1381 ،
همین مسائل زمینه سلطه آمریکا و غرب را بیشتر فراهم میکند و لذا زمینه نگرانی

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

 -2-2آثار و ابعاد جهانی شدن
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منتقدین جهانی شدن را نیز فراهم کرده است.
 -3-2-2جهانی شدن فرهنگ

معموالً جهانی شدن فرهنگ را روند ادغام فرهنگهای ملی و قومی ،به عنوان واحدهای
فرهنگی،برایایجاد«فرهنگجهانی»1تعریفمیکنند(.گلشنیوغالمی،1387،ص)40
مبنای تحلیل طرفداران فرهنگ جهانی ،مانند آلبرو بر این اصل مبتنی است که رشد
فزایندة فناوری وسایل ارتباط جمعی ،موجب فشردگی زمان مکان و نزدیکی فرهنگی
کشورها شده و از این طریق یک فرهنگ مسلط در سطح جهانی تشکیل داده است.
(رک :آلبرو)1381 ،
بعد فرهنگی ،بر اقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکالتی تمرکز
دارد که فرهنگ جهانی با بهرهگیری از رسانههای جمعی برای هویتهای ملی و محلی به
وجود میآورد( .میرمحمدی ،1381 ،ص  )64در دهههای اخیر برخی پژوهشگران ،نسبت
به شکلگیری فرهنگ جهانی و مسلط شدن فرهنگی واحد بر جهان ،هشدار دادهاند.
دیدگاههای گوناگونی دربارة «همگون سازی»« ،امپریالیسم فرهنگی »2یا
«تهاجمفرهنگی» وجود دارد ،گلمحمدی به طور کلی سه ویژگی کلی برای این فرایند
فرهنگی شناسایی و بیان میکند :الف -گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ و تمدن غربی
یا غربی شدن .ب -گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایهداری .ج -گسترش
و جهانگیر شدن فرهنگ آمریکایی( .رک :گل محمدی ،1379 ،صص73-102؛ ،1386
صص)99-117
همانگونه که جهانی شدن فرهنگ و تمدن غربی عمدتاً در جهانی شدن فرهنگ
مصرفی مرتبط با نظام سرمایهداری نمود مییابد ،فرهنگ آمریکایی هم محتوای اصلی این
فرهنگ مصرفی را تشکیل میدهد( .گل محمدی ،1379 ،ص  )81این فرهنگ مصرفی
در درجه نخست از طریق تولید ،توزیع و مصرف محصوالت آمریکایی جهانگیر شد .به
همین دلیل است که ریتزر کتابی را تحت عنوان «مکدونالدی شدن جامعه »3منتشر
میکند ( )Ritzer, 2011و یا برخی پژوهشگران از دیسنیفیکاسیون و کوکاکوالنیزاسیون
سخن میگویند و نسبت به سلطه شرکتهای قدرتمند آمریکایی بر فرهنگ جهانی ابراز
نگرانی میکنند.
راب کروس معتقد است امپریالیسم آمریکا و حس سلطهطلبی آمریکاییها وجوه
متعددی دارد که وجه فرهنگی ،مهمترین وجه آن است .آمریکا در کنار ادعای «قرن
1. Global Culture
2. Cultural Emperialism
3. The McDonaldization of society

 -3-2پیشینه پژوهش

پس از جستجو در منابع اطالعات معتبر فارسی مشخص شد موضوع «نسبت جهانی شدن
و نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای» موضوعی جدید است .در پژوهشهای سابقریال
برخی به نظام سلطه از دیدگاه رهبری اشاره کردهاند و برخی نیز تالش کردهاند به ارتباط
جهانی شدن با مسائل ایران و یا اسالم بپردازند؛
جدول -1پیشینه پژوهشی موضوع مقاله

نویسندگان
(سال پژوهش) -روش

نامدار و ضمیریان
()1390
رهیافت ساختاریاسدی ()1393
-تحلیل گفتمان

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافتهها

بررسی ابعاد نظری روابط بینالملل رابطه سلطهگر و سلطهپذیر مختص نظام سلطه
از دیدگاه مقام معظم رهبری .است ،اما در سیاست خارجی ایران با عنوان سیاست
تعاملی ضد نظام سلطه ،این روابط نفی میشود.
ِ
سیاست خارجی جمهوری
گفتمان
اسالمیدراندیشةآیتاهللخامنهای،
چگونه صورتبندی میشود؟

استواری سیاست خارجی ج.ا.ا بر دو بنیاد سلبی
و اثباتی ،برخورداری از ماهیتی مستقالنه،
تعاملگرا و ضد نظام سلطه و بهرهمند از گرایش
ایدئولوژیک  -استراتژیک.

دهشیری و حسینی
()1394
 -توصیفی -تحلیلی

جهانی شدن چه تاثیری بر معمای جهانی شدن علیرغم ایجاد فرصت برای برقراری
امنیتی جمهوری اسالمی دارد؟ روابط فرامرزی ،میتواند ایران را با چالشهایی
نظیر تضعیف مرز ،تضعیف حاکمت ملی و
آسیبپذیری اطالعاتی و رسانهای مواجه سازد.

شیرودی و عنبر
(- )1394تحلیل
گفتمان

محدودههای منازعه دو گفتمان دو گفتمان مذکور در جنس حاکمیت ،عدالت،
جهانی شدن و اسالم سیاسی با مشارکت ،رقابت و نظایر آن در تضاد با هماند
تأکید بر آرای امام خمینی و سید
قطب کدام است؟

آب نیکی ()1393
توصیفی-تحلیلی.
رویکرد نهاد گرا

جمهوری اسالمی برای مواجهه با بحران نفوذی
جهانی شدن و ایجاد ظرفیت در حوزههای
نهادی ،سازماندهی ،مدیریت دولت و مدیریت
عمومی الزم است نوآوری را به عنوان یک ابزار
استراتژیک در ظرفیت سازی خود در نظر بگیرد.

بررسی تأثیر بحرانزای جهانی
شدن بر کارآمدی جمهوری
اسالمی با عطف به بحران نفوذ و
راهکار مقابله با آن.

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

آمریکایی» ،محوریتی را برای خود قائل شده است که میتوان به درستی آن را امپراتوری
نامید( .کروس ،1384 ،ص)5-18
خالصه آن که امپریالیسم فرهنگی گونهای از امپریالیسم است که عبارت است از:
کاربرد قدرت سیاسی و اقتصادی برای پراکندن ارزشها و عادتهای فرهنگ متعلق به
آن قدرت در میان مردمی دیگر و به زیان فرهنگ آن مردم .امپریالیسم فرهنگی میتواند
یاری دهنده امپریالیسم سیاسی و اقتصادی باشد( .آشوری ،1387 ،ص )27
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نویسندگان
(سال پژوهش) -روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافتهها

فوزی ()1386
توصیفی -تحلیلی

تبیین نوع نگاه امام خمینی به امام خمینی عرصه سخت افزاری جهانی شدن را
جهانی شدن و راهکار ایشان برای مثبت میداند ،اما چالش را در نرم افزار جهانی شدن
میداند و معتقد است ارزشهای حاکم بر جهانی
تحقق جهانی شدن مطلوب
شدن در جهت منافع سلطهگران است .باید در
عرصه نرم افزاری جهانی شدن ارزشهای اسالم را
حاکمکردکهجامعهجهانیمطلوبراایجادمیکند.

تاجیک و درویشی
( ،)1383توصیفی و
تجویزی

بررسی راهکارهای تحکیم و ترویج اجماع نظر بین نخبگان ،بهرهگیری از ابزار
آرمانها و ارزشهای انقالب عقالنیت ،همخوانی واکنشها با مسائل
اسالمی در عصر جهانی شدن جدید ،وسعت بخشیدن به مخاطبان،
بازاندیشی در عناصر هویتبخش انقالبیون.

سجادی ()1381
توصیفی -تحلیلی
مسعودنیا ،حسین
( )1392توصیفی-
تحلیلی

بررسی موضع اسالم در مقابل
ابعاد جهانی شدن جهانی شدن

اسالم با رویه تکنولوژیک جهانی شدن بیشتر
میتواند تعامل و سازگاری داشته باشد .در بعد
ابدئولوژیک ،تعارضها بیشتر است.

آیا بیداری اسالمی و رویکرد مجدد بیداریاسالمیازیکطرفپیامدجهانیشدناستو
مسلمانان به دین برای تعریف ازسویدیگرپاسخبهچالشهایایجادشدهفراروی
هویت خود پیامد جهانی شدن هویت مسلمانان از سوی فرهنگ جهانی است.
است یا پاسخ به چالشهای آن

 -3روش شناسی تحقیق
 -1-3روش تحلیل محتوا

در تحلیل محتوا ،محتوای ارتباطات از طریق به کارگیری عینی و منتظم قواعد مقوله
بندی ،به اطالعاتی که میتوانند خالصه و با هم مقایسه شوند ،تغییر شکل مییابد.
(هولستی ،1373 ،ص  )13برخی نیز آن را به عنوان یک فن پژوهشی برای ربط دادن
دادهها به مضمون آن به گونهای معتبر و تکرار پذیر تعریف میکنند( .رک :راجردی و
دومینیک ،1384 ،ص )217-218
دوورژه در خصوص تحلیل محتوای کیفی به عنوان یکی از راههای تحلیل محتوای
اسناد ،از بررسی مضمونها یاد کرده و تحلیل محتوا را رهین تالش محقق در بازشناسی
این مضمونها معرفی میکند( .دوورژه ،1367 ،صص )124-125پژوهشگر کیفی
میکوشد تا آنچه را در جهان آکنده از معانی انسانی رخ میدهد ،به مخاطب خود منتقل
کند( .سیدامامی ،1386 ،ص )46

 -2-3فرایند انجام پژوهش

مراحل انجام این پژوهش ،بر مبنای روش تحلیل محتوای کیفی به شرح زیر است:

نمودار  -1روند انجام پژوهش

گام اول :طرح مسئله و انتخاب روش

روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی از این رو اتخاب شد که در این روش میتوان
بدون هیچ مدل و یا قالبی به جمعآوری و طبقهبندی یافتهها پرداخت ،به عبارت دیگر
یافتهها و اطالعات استخراج شده از میان محتوای بیانات رهبری ،چگونگی دستهبندی
اطالعات ،مفاهیم و مقولهها را مشخص میکند .در این صورت پژوهشگر مجبور به تحمیل
یک مدل یا نظریه به اندیشه رهبری نشده و تالش نمیکند از بیانات ایشان برای مدل یا
نظریات اندیشمندان دیگر که چه بسا با نظرات ایشان و یا اندیشه اسالمی معارض است،
مؤیداتی به دست آورد.
مجموعه کامل بیانات و پیامهای منتشر شده امام خامنهای از خردادماه  1368تا
آذرماه  1395به عنوان جامعه آماری انتخاب شد .از طریق جستجو در بیانات ،با استفاده
از نرم افزار «حدیث والیت» و سایت « ،»Khamenei.irبه کمک کلیدواژههای مرتبط
با موضوع مانند ،جهانی شدن ،جهانیسازی ،جهانیگری و نظم نوین جهانی ،مطالب
مرتبط ،فیش برداری و استخراج شد .همچنین سخنرانیهایی که در ارتباط با موضوع
جهانی شدن ،دارای اهمیت بودند ،شناسایی شده و به صورت کامل مطالعه و فیشبرداری
شد .سپس فیشهای تکراری ،حذف شد .فیشهای باقی مانده که کدگذاری شد 170
صفحه و  41371کلمه است.
گام دوم :کدگذاری

در این پژوهش واحد تحلیل ،جمله و یا پاراگراف بود که با مطالعه بیانات ،واحدهای تحلیل

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی ،نظریهپردازی به جای آزمون نظریه
است( .ایمان ،1388 ،ص )171-172در بسیاری از تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی از
روشهای ترکیبی استفاده میشود .لذا با توجه به اینکه این پژوهش ،اکتشافی بوده و فاقد
فرضیه و مدل اولیه و به دنبال کشف نظریه است .تمرکز بر استفاده از روش تحلیل محتوای
کیفی استقرایی است؛ اما در برخی موارد از تحلیل محتوای کمی نیز استفاده میشود.
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مرتبط با موضوع ،شناسایی شده و به صورت کد باز 1دسته بندی شدند .برای کدگذاری
واحدهای تحلیل ،از نرم افزار “ ”MAXQDA 10استفاده شد .در این مرحله  266کد
شناسایی و دستهبندی شد.
گام سوم :مفهوم سازی و مقوله سازی

پس از آنکه کدگذاری نهایی شد ،دادهها را براساس مفاهیم و مقولههای کدگذاری شده،
دستهبندی و منظم میکنند .دستهبندی بر اساس کدها اساساً به این معناست که
دادههای مربوط به هر مفهوم و یا مقوله ،در یک پوشه ،پاکت یا بخش جداگانه قرار داده
شود( .سیدامامی473 ،1386 ،؛ رک :رودی  1387ص 104؛ یاوری و همکاران)1388 ،
اساس کار این پژوهش نیز در این مرحله انتخاب سرفصلها و مقولههای کالنی از
بیانات رهبری بود که بتواند به اندازه کافی جزئیات اندیشه ایشان را در موضوع مورد نظر
پوشش دهد .در نهایت  9مقوله و  63مفهوم استخراج شد که در جدولهای شماره  2و
 ،3نظم یافته است.
گام چهارم :تحلیل دادهها و مدلسازی

تحلیل دادهها و نتیجهگیری ،مرحله نهایی کار عملی تحقیق است و به این دلیل که همه
نتایج تحقیق در این قسمت مشخص میشوند حائز اهمیت خاص است .نتیجهگیری
کاری انتزاعی و فکری ،اما متکی بر تجزیه و تحلیل دادههاست و منطق و قدرت استدالل
محقق جایگاه ویژهای در آن دارد( .عزتی ،1376 ،ص  )249تحلیل دادهها در ادامه مقاله
و مدل نهایی نیز در پایان مقاله ارائه میشود.
 -4یافتههای تحقیق

مقوالت و مفاهیم استخراج شده در جدولهای زیر نظم یافته است و پس از آن مورد
تحلیل قرار میگیرد.
جدول  -2مفاهیم و مقوالت نظام سلطه
مفاهیم

مقوالت
تعریف نظام سلطه
تعریف استکبار
ارکان نظام سلطه

قدرتهای سلطهگر
(استکبار)

کشورهای غربی و به ویژه آمریکا
طبقه «زرساالران اقتدار طلب» در رأس نظام سلطه

کشورها و گروههای سلطهپذیر
1. Open Coding

مفاهیم

مقوالت

ویژگیهای نظام
سلطه

تحمیل سیاستهای

تضییع حقوق ملتها
دخالت در امور داخلی ملتها
تحمیل منافع خود به نام «قوانین بینالمللی» و «جامعه جهانی»
تعریف بد و خوب ،بر اساس منافع غرب و آمریکا

خود به دنیا در قالب دموکراسی (شعار دموکراسی اما رفتار دیکتاتورمآبانه درسطح بینالملل)

مفاهیمشریفوجذاب

شعار مبارزه با تروریسم
شهروندان درجه یک؛ ملل غربی

تقسیم بشریت به
شهروندان درجه یک
شهروندان درجه دو و سه؛ ملل غیر غربی
و دو و سه
اهمیت باالی امنیت آمریکا و اروپا و بیاهمیت بودن امنیت بقیه بشریت
گسترش سه عنصر جنگ ،فقر و فساد در دنیا
 -1سلطه اقتصادی
 -2سلطه سیاسی
خطرناکترین نوع سلطه
حذف دین و معنویت از جوامع؛ اسالم زدایی
تهاجم فرهنگی
نابود کردن فرهنگ و هویت ملتها
استفاده از علم به عنوان ابزار قدرت و سلطه
ابعاد و روشهای
نظام سلطه

آغاز استعمار با برتری علمی
سلطه علمی
 -3سلطه فرهنگی

نابود کردن علوم و تمدن ملل دیگر
انحصارطلبی در علوم برای جلوگیری از رشد و
پیشرفت ملل دیگر
ایجاد جریان یکطرفه رسانهای

سلطه
رسانهای
(امپراطوری
رسانهای)

مهم دنیا در انحصار طبقه زرساال ِر
همه رسانههای ّ
انتشاروسانسوراطالعاتمطابقبامنافعنظامسلطه
نابودکردناخالق،فضیلت،معنویتوهویتملتها
ترویج فرهنگ غربی :مصرف گرایی ،فساد
اخالقی و جنسی

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

ایجاد دیکتاتوری
بینالمللی و تأمین
منافع سلطهگرها به
هر شکل ممکن

سرکوب هر نظام و گروه مخالف نظام سلطه
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مفاهیم

مقوالت
تعریف استعمار
ادوار و مراحل
نظام سلطه

 -1دوران استعمار کهن (استعمار مستقیم)
 -2دوران استعمار نو (استعمار غیر مستقیم)
 -3دوران استعمار فرانو (تسخیر افکار ملتها)

تئوریسازی
نظام سلطه

هدف :نابود کردن هویت و فرهنگ ملتها با هدف سلطه بر آنها
روش :ترویج سیاستهای نظام سلطه با عناوین و شعارهای جذاب و روشنفکرپسند
مصادیق :استعمار ،نظم نوین جهانی ،جهانی شدن و...
تقابل و تفاوت ذاتی ملت ایران و نظام سلطه؛ استکبار «دیگری» و دشمن هویت ملی ایرانیان
ملت ایران ،اپوزیسیون نظام سلطه
علل مخالفت ملت
ایران با نظام سلطه

ملت ایران؛
سلطهستیز

سابقه تاریخی استعمار در ایران و مبارزات مردم ایران
دفاع از هویت و منافع ملی
اعتقادات اسالمی مردم ایران
هویت اسالمی مردم و نظام
مخالفت با نظام سلطه و دفاع از مسلمانان و مظلومان جهان

علل دشمنی نظام
سلطه علیه ملت
ایران

استقالل طلبی
الگو شدن جمهوری اسالمی و ملت ایران در جهان
احیاء فرهنگ و هویت اسالمی و تالش برای اتحاد ا ّمت اسالمی
پیشرفت و رشد ایران در علم و فناوری

جدول  -3مفاهیم و مقوالت جهانی شدن
مفاهیم

مقوالت
تعریف جهانی شدن

اهداف جهانی شدن :سلطه استکبار بر جهان
آینده جهانی شدن (عدم قطعیت)

رابطه جهانی شدن
و نظام سلطه

جهانی شدن اقتصاد
ابعاد و الزامات جهانی شدن

جهانی شدن سیاست
جهانی شدن فرهنگ

مفاهیم دروغین و متناقض جهانی شدن

جهانی شدن و ملتهای جهان

فرصتها
تهدیدها

امروزه در ادبیات سیاسی و علوم اجتماعی ،کشورهای جهان را به شمال و جنوب ،جهان
اول و جهان سوم 1و یا توسعهیافته و در حال توسعه ،2تقسیم میکنند اما دیدگاه امام
خامنهای متفاوت است.
-1-1-4تعریف نظام سلطه و ارکان

امام خامنهای نظام جهانی و بینالمللی را مبتنی بر نظام سلطه دانسته
(بیانات)1392/8/29،وآنرام ّتکیبرتقسیمدنیابهدو رکنسلطهگروسلطهپذیرمیدانند.
(بیانات1368/8/10،؛ رک :بیانات 1379/8/24 ،و  1392/11/19و  )1392/6/26ایشان
نظام سلطه را ،نظام تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم معرفی میکنند و لذا براساس اصل
ِمون َو ال تُظلَمون( »3بقره )279 ،هر دو رکن نظام سلطه را مقصر میدانند.
قرآنی «ال تَظل َ
(بیانات)1392/6/26،
الف -قدرتهای سلطهگر (استکبار)

در نظام سلطه چند کشور قدرتمند ،با زور و اجبار ،میخواهند بر دنیا حکومت کنند
و تعیینکننده سیاستهای دنیا باشند( .بیانات1383/8/15 ،؛  )1392/11/28امام
خامنهای با الهام از قرآن ،از کشورهای سطهگر تحت عنوان استکبار نام میبرند( .بیانات،
 )1376 /9/18امروزه امریکا مظهر استکبار و در رأس آن است .البته اکثر کشورهای
سلطهگر و آمریکا ،خودشان تحت سلطه و هدایت یک طبقه اجتماعی با نام «زرساالران
اقتدارطلب» هستند که شامل سرمایهداران بینالمللی و صهیونیست و یا وابسته به
صهیونیستها میشود( .بیانات 1385/8/18،و  )1379/8/24هدف زرساالران ،سیطره
بر منابع حیاتی و مالی دنیا است و نظم نوین جهانی و مسأله جهانی شدن از الزامات این
سیطره است( .بیانات)1383/9/11،
ب -کشورها و گروههای سلطهپذیر

رکن دوم نظام سلطه ،ملتها ،گروهها و دولتهایی هستند که سلطه را پذیرفتهاند .امام
خامنهای هر دو طرف را در ایجاد نظام سلطه مقصر دانسته و ملتها و نخبگان سیاسی
و فرهنگی را مکلف میدانند که خود را از سلطه نجات دهند( .بیانات1391/3/29،؛
1368/8/10؛ 1392/6/26؛ )1379/8/24
 .1اصطالح «جهان سوم» ،توسط جمعیت شناس فرانسوی آلفرد ُسووی ابداع گردید .گیدنز جامعه شناس انگلیسی
این اصطالح را رضایتبخش نمیداند؛ و معتقد است این اصطالح سبب میشود این تصور غلط شکل بگیرد که گویی این
جوامع کام ً
ال جدا از کشورهای صنعتی هستند .در حالی که این کشورها در اثر استعمار و در نتیجه پیوندهای تجاری با
کشورهای غربی شکل گرفتند( .گیدنز)564 :1378 ،
 .2رک :اسمیت،1380 ،صص 21-65و راش،1381 ،صص  253-257و گیدنز،1378 ،صص555-572
 .3نه ستم میکنید و نه ستم میبینید.

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

 -1-4نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای
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در اندیشه امام خامنهای ایرانیان ،ملتی ظلم ستیز و استقاللطلب بوده و با انقالب
اسالمی و ایجاد نظام جمهوری اسالمی ،نظام سلطه را زیر سؤال بردهاند( .رک :بیانات
1392/6/26؛  )1371/11/18ایشان معتقدند امروز در دنیا تنها دولتی که همراه با ملت
خود با سلطه استکبار مخالف است و در مقابل آن مقاومت میکند ،دولت ایران است؛ و
علت اساسی همه خصومت و منازعهای آنها علیه ایران همین مسأله است( .بیانات/24 ،
)1379 /08
علل مخالفت ملت ایران با نظام سلطه عبارت است از :الف .سابقه تاریخی استعمار
در ایران و مبارزات مردم ایران .ب .دفاع از هویت و منافع ملی (بیانات)1379/8/24 ،
ج .اعتقادات اسالمی مردم ایران :دین اسالم با ظلم و تجاوز ،استعمار و استثمار و تحقیر
انسانها ،مخالف است( .بیانات1369/2/22،؛ )1378/8/12
ِالطا ُغوتِ َوی ْؤم ِْنب َّ
ایشانتأکیدمیکنندمعنایآیهشریفه« َف َم ْنیک ُف ْرب َّ
ِالل ِفقداس َت ْم َسک
ب ِال ْ ُع ْر َو ِة ال ْ ُوثْقی( »1بقره )256 ،این است که ایمان به خدا به تنهایی کافی نیست ،بلکه
کفر به طاغوت ،مقدمه صحت ،صداقت و قبولی ایمان َّ
بالل است .ایشان نظامهای سلطه
موجود در دنیای امروز را مصداق طاغوت و استکبار میدانند( .رک :بیانات1387/3/21 ،؛
)1368/8/10
-2-1-4ابعاد نظام سلطه

سلطهگران تالش میکنند در سه بعد سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،بر کشورهای دیگر
سلطه و سیطره داشته باشند و علت موفقیتشان در حفظ نظام سلطه این است که
نمیگذارند کشورها و ملتهای سلطهپذیر ،در این سه زمینه به استقالل و یا پیشرفت
برسند( .بیانات)1383/4/1،

الف -سلطه اقتصادی

نمودار  -4ابعاد نظام سلطه

هدف اساسی و مهم سلطهگران ،سیطره بر منابع و منافع اقتصادی دنیا است؛ و تالش
میکنند تمام سیاستها و برنامههای اقتصادی دنیا را مطابق اهداف و منافع خود طراحی
 .1پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد ،به یقین ،به دستاویزی استوار که آن را گسستن نیست ،چنگ
زده است.

ب -سلطه سیاسی

درنظامسلطهچندکشورقدرتمندمیخواهندبردنیاحکومتکنندوقوانینوسیاستهای
دنیا را تعیین کنند .لذا هر چیزی ملتهای تحت سلطه را به استقالل ،اقتدار ملی و
درونزایی برساند ،مورد مخالفت این مراکز قدرت است( .بیانات( ،بیانات1383/8/15 ،؛
)1392/11/28بنابراینیکدیکتاتوریدرسطحبینالمللیوحتیدرامورداخلیکشورها
ایجاد شده است( .بیانات1380/8/12،؛ 1371/8/13؛ )1376/8/14
ج-سلطه فرهنگی

در دیدگاه امام خامنهای ،سلطه فرهنگی دارای اهمیت بیشتری است .ایشان مهمترین
رکن در برنامه بلند مدت استکبار را سلطه فرهنگی میدانند .با اینکه هدف اصلی نسیت،
اما سلطه فرهنگی ،به مراکز سلطه جهانی ،اقتدار حقیقی و تضمین شده میبخشد .لذا
تسلّط فرهنگی خطرناکترین نوع سلطه است( .بیانات1379/8/24 ،؛ )1378/11/4

نمودار  -5برنامه فرهنگی نظام سلطه
(رک :بیانات1383/4/1 ،1369/3/14 ،؛ 1387/6/5؛ پیامها)1378/3/12 ،

 -3-1-4ادوار و مراحل نظام سلطه

استعمار یعنی تصرف و به دست گرفتن سرنوشت کشورهای دیگر با هدف غارت ثروت و
منابع آنها توسط کشورهای سلطهگر ،کشورهای غربی از حدود  200سال گذشته استعمار

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

و اجرا کنند .لذا کشورهای تحت سلطه هرگز یک اقتصاد مناسب نخواهند داشت.
(بیانات138/4/1،؛ )1376/8/14
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را به وجود آوردند؛ و از این زمان نظام سلطه آغاز شد( .بیانات1387/6/5،؛ 1387/4/4؛
رک :بیانات )1383/8/6 ،استعمار را میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
الف-دوران استعمار کهن :استعمار و اشغال مستقیم( .رک :بیانات22/1/1382 ،؛
19/10/1383؛ )1386/2/25
ب -دوران استعمار نو (غیر مستقیم) :قدرتهای خارجی مستقیم وارد نمیشدند
1
بلکه افراد مطیع و تابعی را از خو ِد آن کشورها به شیوههایی مثل کودتا ،حاکم میکردند.
(بیانات1382/1/22،؛ 1392/11/19؛ 1383/10/19؛ )1386/8/9
ج -دوران استعمار فرانو :امروزه سلطهگران راه نفوذ را در پیش گرفتهاند؛ تالش
میکنند به شیوههای مختلف ،به ویژه از طریق پول ،تبلیغات و شعارهای جذاب ،ملتها
را اغوا و تحریک کرده و افکارشان را تسخیر کنند به طوری که ملتها بدون اینکه خودشان
بدانند ،طبق میل و برنامه سلطهگران عمل کنند( .بیانات1383/11/15،؛ 1383/9/11؛
1384/2/12؛ )1371/8/13
کشورهای سلطهگر سعی میکنند با شیوههای مختلف ،افکاری را با نامها و شعارهای
جذاب در میان ملت هدف ترویج کنند تا عمل و حرکت آنها را متناسب با اهداف خود هدایت
کنند .امام خامنهای این روش را یک ابزار رایج دانسته و از آن تحت عنوان «تئوریسازی
استعماری» یاد میکنند( .بیانات )1379/12/9 ،به عنوان مثال ،نام «استعمار» یکی
از همین تئوریهاست و به این معنا است که برای آبادی این مناطق میرویم( .بیانات،
)1379 /12 /09
 -2-4جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای

امام خامنهای یکی از خصوصیات بسیار مهم عصر جهانی شدن را پیشرفت شیوههای انتقال
فکر میدانند که به وسیله انواع وسائل ارتباطاتی ایجاد شده است( .بیانات)1388/2/23 ،
ایشان با توجه به اینکه امروزه رسانهها در دنیا فکر ،فرهنگ ،رفتار و در حقیقت هویت
فرهنگی انسانها را القاء میکنند ،نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای برای آنها قائل هستند.
(بیانات)1385 /02 /26 ،
در اندیشه امام خامنهای با توجه به نحوه استفاده از فناوری پیشرفته و دانش ارتباطات،
دو وضعیت برای آن ترسیم شده است که در یک حالت ،رسانهها به ضرر بشریت و در حالت
مطلوب به نفع بشریت خواهند بود .ارتباطات آسان و دانش پیچیده بشری همان قدر که
امکانات ،سهولت و سرعت را در اختیار مردم عادی گذاشته ،آن را در اختیار انگیزههای
 .1در استعمار نو ،کشور تحت استعمار ،ظاهرا ً مستقل است ولی در واقع نظام اقتصادی و خطمشی سیاسی آن ،از خارج
هدایت میشود( .رک :اسمیت)195-222 :1380 ،

 1-2-4مفهوم جهانی شدن و اهداف آن

امام خامنهای برای اشاره به بحث جهانی شدن از اصطالحاتی مانند «جهانیگری»،
«جهانی شدن»« ،جهانی سازی» و «وارد شدن در خانواده جهانی» استفاده کردهاند؛
اما همواره این واژهها را به یک معنای واحد به کاربرده و معنای متفاوتی از هر کدام اراده
نکردهاند .در دیدگاه ایشان جهانی شدنّ ،
خط ارتجاع و بازگشت به تحمیلپذیری غربی
است که امروزه غربیها تالش میکنند آن را تحت عنوان یک تئوری نو و روشنفکرانه در
دنیا غالب کنند؛ اما جهانی شدن یعنی سلطهگرها و در رأس آن آمریکا در صدد هستند
فرهنگ ،آداب ،سیاست و اقتصاد خود را به همه دنیا تحمیل کنند و با سلب هویت و
استقالل ملتها ،آنها را وابسته به خود کنند .هدف آنها سلطه بر دنیا و در اختیار گرفتن
همهمنافعجهانیبهصورتکام ً
الانحصارطلبانهاست(.بیانات1379/2/1،؛)1379/12/9
البته در دیدگاه ایشان جهانی شدن عالوه بر تهدید ،فرصتهایی نیز ایجاد کرده
است از جمله اینکه ما میتوانیم از آن برای تأثیر بر افکار عمومی جهان و معرفی اسالم و
الگوی جمهوری اسالمی و افشای جنایات نظام سلطه به مردم جهان و همچنین نزدیک
شدن ملتهای جهان به هم و اتحاد امت اسالمی بهره بگیریم( .بیانات1383/10/19 ،؛
1381/3/7؛ )1385/12/1
جهانیگری یعنی چه؟ یعنی یک مجموعه از قدرتهای جهانی؛ عمدتاً آن کسانی که
در سازمان ملل هم نفوذ دارند؛ عمدتاً همان کسانی که استعمارگران دیروز دنیا بودند؛
چند کشوری که در صددند فرهنگ و اقتصاد و عادات و آداب خودشان را به همه دنیا
گسترش دهند؛ یک شرکت سهامی درست کنند که نود و پنج درصد سهمش در واقع
مال آنهاست ،پنج درصد بقیه هم مال همه کشورهای دیگر .اختیار در دست آنها و
تصمیمگیری هم با آنهاست! ...جهانی شدن ،یعنی سلطه امریکا بر اقتصاد ،فرهنگ،
ارتش ،سیاست ،حکومت و تقریباً بر همه چیز کشورهای دیگر .این تازه غیر از اعمال نفوذ
مستقیم است( .بیانات)1379/2/1،
امام خامنهای معتقدند امروزه نیز کشورها به شکلی نوین توسط استکبار اشغال و
استعمار میشوند ،در جهانی شدن ،سلطه و سیطره به شکل فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
کامل است و به ظاهر بدون حضور اشغالگر انجام میشود( .بیانات)1383 /09 /11 ،

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

غلط نیز قرار داده است .به طوری که امروز قدرتهای سلطهگر میتوانند هدف خودشان را
سلطه بر جهان ،بشریت و همه ثروتهای بشری قرار دهند( .بیانات1380 /12 /27 ،؛ /26
 )1385 /02ایشان معتقدند امروزه رسانهها به مهمترین ابزار جنگ بین قدرتها تبدیل
شدهاند ،به طوری که جنگ امروز دنیا ،جنگ رسانههاست( .بیانات)1383 /02 /28 ،
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در واقع حضرت آیت اهلل خامنهای ،جهانی شدن را براساس مدل و الگوی «تئوریسازی
استعماری» و تحت نظام سلطه بررسی و تحلیل میکنند .چرا که در اینجا نیز کشورهای
سلطهگر با ترویج نام و شعار زیبای جهانی شدن ،سعی میکنند ،هویت ملی ،فرهنگ،
زبان ،ارزشها و سنتهای کشورهای دیگر را نابود کرده و افکار خود را در میان آنها ترویج
کنند تا بتوانند بر امور ،منافع و منابع آنها تسلط پیدا کنند .ایشان معتقدند جهانیسازی
تحت رهبری و هدایت سلطهگران و آمریکا است .آنها به رؤسای کشورهای جهان اینطور
تفهیم کردهاند که برای زندگی کردن ،هیچ چارهای غیر از تسلیم شدن در مقابل امریکا و
سیاستهای آن نیست( .بیانات 01/02/1379،و )12/08/1380لذا در دیدگاه ایشان،
جهانی شدن ،در اصل و باطن ،آمریکایی شدن و تبدیل شدن به وسیله و ابزاری برای
تأمین منافع آمریکا است؛ و «جهانی شدن» فقط یک اسم زیبا و ظاهری برای پنهان کردن
اهداف سلطهطلبانه است .لذا برای مردم جهان و ملت ایران نیز جهانی شدن ،وابستگی
مجدد به آمریکاست( .بیانات)28/07/1395 ،1379/12/9،
-2-2-4ابعاد و الزامات جهانی شدن

در اندیشه امام خامنهای جهانی شدن دارای سه بعد اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است؛
و برای تحقق جهانی شدن و سیطره استکبار بر جهان ،نیاز به الزامات و لوازمی است که
استکبار تالش دارد این لوازم را در هر سه بعد مذکور ایجاد کند؛
الف -جهانی شدن اقتصاد

کشورهای سلطهگر به دنبال سلطه اقتصادی و هدایت اقتصاد دنیا در جهت منافع خود
و افزایش ثروت از طریق جهانی سازی هستند( .بیانات )1381/3/7 ،الزامات اقتصادی
نظام سلطه از طریق بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی تأمین
میشود( .بیانات 1388/2/27؛ )1383/12/27
ب -جهانی شدن سیاست

بعد سیاسی جهانی سازی ،سلطه کشورهای استکباری بر دنیا و یا به عبارت دیگر هژمونی و
رهبری سیاسی آمریکا بر دنیاست که تحت نام زیبای «نظم نوین جهانی» مطرح میشود.
(بیانات1371/3/14 ،؛ )1383/9/11
در دیدگاه مقام معظم رهبری« ،نظم نوین جهانی» ،از الزامات سیاسی جهانی سازی
و یکی از تئوریهای جذاب و به ظاهر روشنفکرانه برای سلطه آمریکا بر دنیا است .آنها
بعد از فروپاشی شوروی ،این برنامه را تحت عنوان «نظم نوین جهانی» به صراحت اعالم
کردند( .بیانات 1380 /12 /27 ،و )1385 /08 /17
در واقع پس از آنکه ابرقدرت شرق ،از بین رفت ،امریکا احساس کرد یک ابرقدرت

ج -جهانی شدن فرهنگ

کشورهای سلطهگر و به ویژه آمریکا ،شعار وحدت فرهنگی و همگرایی فرهنگی در جهان
میدهند ،اما هدفشان این است که فرهنگ خودشان را بر تمام فرهنگها مسلّط کنند.
(بیانات )1379/12/9،آنها برای هویت ملتهای دیگر ارزشی قائل نبوده و تالش میکنند
بیاعتنایی به هویتهای ملی و مبانی فرهنگی ،مصرف گرایی و فساد اخالقی و جنسی را
در بین ملتها ترویج کنند و فرهنگ ملتها را به سمت آداب و اررزشهای غربی سوق
دهند( .بیانات1385/8/18 ،؛ رک1383/9/11 :؛ 1388/2/23؛ )1385/8/18
امام خامنهای وضعیت کنونی رسانهها در دنیا را مثبت ارزیابی نکرده و آن را به یک
جاده یکطرفه تشبیه میکنند .ایشان معتفدند نظام سلطه یک «امپراتوری رسانهای»1
ایجاد کرده است؛ و با ایجاد یک مجموعه به همپیوسته از رسانههای گوناگون ،آنچه را که
میپسندند ،به همه نقاط دنیا منتشر میکنند و تالش میکنند هدایت تحوالت جوامع
را به دست بگیرند( .بیانات1385/8/18،؛ 1385/2/26؛ )1379/12/26
نظام سلطه به خاطر مصالح خودش نمیگذارد صدای اعتراض مردم علیه سیاستهای
نظامسلطههمهگیرشودوباامپراتوریخبریخود،فضایتبلیغاتیدنیارامتناسببااهداف
و برنامههای خود پر کرده و تالش میکند ملتها را اغفال کنند( .بیانات)1378/8/12 ،

 .1گیدنز :موقعیت برتر کشورهای صنعتی و به ویژه آمریکا در تولید و گسترش رسانهها سبب شده است که بسیاری از
محققان از امپریالیسم فرهنگی ( )media imperialismسخن بگویند که یک امپراتوری فرهنگی ایجاد گردیده است
و کشورهای جهان سوم در برابر آن آسیبپذیرند( .رک :گیدنز)586 :1378 ،

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

بیرقیب در دنیاست و میتواند دنیا را به صورت یک نظام تک قطبی و طبق میل خود،
اداره کند .امام خامنهای معتقد است آمریکا دچار غرور و اشتباه بزرگی در این زمینه شده
است( .بیانات1371/3/14 ،؛ )1370/7/5
الزمه این نظم نوین ،آن است که در سطح دنیا ،دولت و کشوری وجود نداشته باشد
که سیاست مستقل داشته و ریاست امریکا را نپذیرد ،لذا یکی از علل اساسی دشمنی
آمریکا با ملت ایران همین است( .بیانات)1380/12/27 ،
یکی از بخشهای اصلی در نظم نوین جهانی ،پس از سقوط کمونیسم ،اسالمزدایی و
مقابله با رشد روزافزون نهضتهای اسالمی است .البته امام خامنهای معتقد است امروزه
تفکر و هویت اسالمی در گستره جهان ،از شوکت ،عزت و نشاط بیشتری برخوردار شده
است .لذا استکبار ،اسالم را بزرگترین مانع در ایجاد نظم نوین جهانی میداند( .بیانات،
1385 /08 /17؛ )1371/3/14
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نمودار  -6ابعاد جهانی شدن در اندیشه امام خامنهای

-3-2-4مفاهیم دروغین و متناقض جهانی شدن

همانطور که ذکر شد سلطهگران همواره تالش کردهاند با تئوریسازی و طراحی شعارهای
جذاب ،افکار عمومی دنیا را برای اجرای سیاستهای خود ،همراه کنند ،همچنین کارهای
خالف خود را با این تئوریها توجیه میکنند ،لذا همواره شعارها و رفتار آنها دارای
تناقض بوده است .لذا جهانی شدن و شعارهای پیرامون آن دارای تناقضات بسیار است.
برخی از این تناقضات در جدول ذیل قابل مشاهده است.
جدول  -4مفاهیم و مصادیق دروغین جهانی شدن
تناقض در رفتار

تئوریهای جذاب در شعار
کنترل سالح کشتار جمعی

تولید ،توزیع و مصرف سالحهای کشتار جمعی ()29/10/1383

مبارزه با مواد مخدر

ایجاد مافیای مواد مخدر ()29/10/1383

علمگرائی و جهانیسازی علم

مقابله با پیشرفت دانش و فناوری در جهان اسالم و به ویژه در ایران (پیام حج
)29/10/1383

احترامبهآزادیوحقوقاقلیتها سلب حقوق و آزادی دختران و زنان مسلمان ،به جرم پایبندی به حجاب اسالمی
آزادی بیان و عقیده

جرم بودن ابراز عقیده علیه صهیونیسم .عدم اجازه نشر بسیاری از آثار فکری و
قلمی برجسته اسالمی و یا اسناد جنایات آمریکا

حقوق بشر

ایجاد اردوگاه شکنجه در مناطق مختلف مثل گوانتانامو و ابو غریب .سکوت در
مقابل بسیاری از جنایات.

جهانی شدن

باطن امریکایی شدن

تئوریهای جذاب در شعار
احترام به همه مذاهب

حمایت از سلمان رشدی .انتشار مطالب توهینآمیز علیه اسالم در رسانههای
غربی( .پیام به کنگره حج )29/10/1383

مخالفت با انحصار طلبی

متّهم کردن مخالفین و منتقدین خود (مثل انقالب اسالمی) به انحصارطلبی.

دهکده جهانی

با هدف سلطه بر جهان

وحدت فرهنگی

تالش در جهت سلطه فرهنگ غربی و آمریکایی

ترویج و احترام به تکثّر و
چندقرائتی

عدم اجازه جهت مناقشه در زمینه مسائل مربوط به غرب،
عدم اجازه قرائتهای مختلف نسبت به منافع امریکا (بیانات)1379/12/9،
کنترل دمکراسی در غرب توسط زرساالران.

احترام به دموکراسی و
مردمساالری
آزادی در پژوهش و احترام به
نتایج علمی

عدم پذیرش دموکراسی در صورت مغایرت با منافع غرب .مث ً
ال در فلسطین یا عراق
حمایت از کودتاگران نظامی (بیانات)1386/3/14،
عدم پذیرش و انتشار پژوهشهای مغایر با مبانی غرب( .بیانات)1383 /10 /17،

-4-2-4جهانی شدن؛ فرصتها و تهدیدها

مقام معظم رهبری جهانی شدن را شعاری جذاب برای فریب افکار عمومی دنیا و سلطه
کامل بر دنیا ارزیابی میکنند .لذا آن را از جهات مختلف صراحتاً به عنوان یک تهدید
علیه همه کشورها و ملتهای جهان و به خصوص کشورهای اسالمی معرفی کنند.
(بیانات)1379/2/1،
ایشان معتقدند بسیاری از رجال سیاسی و روشنفکران دنیا ،با جهانی شدن مخالفت
میکنند و از آن میترسند .چون میدانند که جهانی شدن ،به معنای سلطه امریکا بر امور
کشورهای دیگر است( .بیانات )1379/2/1،هدف قدرتهای سلطهگر این است که منافع
خود را در هر نقطهای از دنیا تأمین کنند و حقوق و منافع کشورها و ملتهای دیگر برایشان
هیچ اهمیتی ندارد .همچنین برای آنها هویت ملتها ً
اصل ارزش ندارد و و تالش میکنند
که هویت سیاسی کشورها را به یک هویت جمعی که در رأس آن ،مراکز اقتدار بینالمللی
قرار میگیرد ،تبدیل کنند( .بیانات1381/3/7 ،؛ )1385/8/18
در بیانات حضرت آیت اهلل خامنهای هیچگاه جهانی شدن به صورت مستقیم به عنوان
یک فرصت ،مطرح نمیشود؛ اما ایشان برخی امکانات را فرصتی برای تبلیغ و گسترش
اسالم و رساندن پیام انقالب اسالمی به دنیا و تأثیر بر افکار عمومی دنیا میدانند .تأکید بر
استفاده صحیح از رسانهها و ارتباطات جهانی را میتوان یکی از فرصتهای جهانی شدن

بررسی ماهیت جهانی شدن و رابطه آن با نظام سلطه در اندیشه امام خامنهای (دام ظله العالی)  /علیرضا اسدی

تناقض در رفتار
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در اندیشه ایشان دانست( .بیانات )1370/11/30 ،تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن در
سه بعد اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در جدولهای ذیل تفکیک و طبقه بندی شده است.
جدول -5فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن اقتصاد
تهدید

فرصت

 .1نفرت ملل جهان از دستگاههای مالی و
شرکتهای بزرگ و اقتصادی نظام سلطه
 .2بحران اقتصادی در غرب و آمریکا و اعتراض علیه
آن
 .3آشکار شدن ناکارآمدی ابزارهای تهدید و تحریم
استکبار علیه ایرانیها

 .1ترویج مصرف گرایی به ویژه مصرف کاالهای غربی
 .2محاصره اقتصادی
 .3قدرت اقتصادی نظام سلطه و وابستگی اقتصاد دنیا به
سیستم اقتصادی غرب و سلطه اقتصادی آن
 .4ضعف ساختار اقتصاد داخلی و شکاف اقتصادی و
تبعیض در مسائل اقتصادی
 .5تبعیت از برنامههای اقتصادی غرب ،سازمان تجارت
جهانی و صندوق بینالمللی پول
 .6باورکردن شعارهای جذاب اقتصاد جهانی و بازارهای
جهانی

جدول  -6فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن سیاست
جهانی شدن سیاست
تهدید

فرصت

 .1تبلیغ علیه مبانی انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی
 .1عالقه بسیاری از رجال سیاسی ،نخبگان و مردم
و سیره امام خمینی در بین مردم و تالش در جهت
جهان به امام خمینی و انقالب اسالمی
.2معرفیمبانیانقالباسالمیبهدنیاوارائهالگوینوین فراموش شدن و ایجاد تساهل و تسامح نسبت به این مبانی
مردمساالری دینی (جمهوری اسالمی) برای بشریت  .2ترویج اسالم هراسی و ایران هراسی در جهان
 .3حمایت سیاسی و رسانهای از حکومتهای فاسد و
 .3قدرت تأثیر گذار جمهوری اسالمی ایران در
منطقه و جهان و استقالل طلبی مردم ایران ،مانعی ظالم در سرزمینهای اسالمی بهویژه رژیم صهیونیستی
 .4ترویج ناسیونالیسم و تفرقه در جهان اسالم و ایجاد
برای نظم نوین جهانی
سوء ظن و بی اعتمادی بین دولتهای اسالمی
 .4اثرگذاری روی افکار عمومی دنیا
 .5منفور شدن آمریکا در دنیا و آگاه شدن ملتهای  .5تضعیف روحیه مبارزه و مقاومت علیه استعمار در
ملتها
جهان از جنایات آمریکا و غرب (آشکار شدن
 .6طرح شعارهای جذاب و فریبدهنده و مطرح کردن
شعارهای متناقض در جهانی شدن و مخالفت در
جهانی شدن به عنوان یک پدیده قطعی
نقاط مختلف جهان علیه آن)
 .7دگرگون نشان دادن حقایق سیاسی
 .6محدود بودن امکانات ،تواناییها و ظرفیتهای
 .8حل شدن جمهوری اسالمی در نظام بینالمللی و
سلطهطلبان و ناکارآمد بودن ابزارهای تهدید و
وابستگی مجدد ایران
تحریم استکبار علیه ایران
 .7گسترش و تقویت بیداری اسالمی و تقویت
حرکت به سمت اتحاد امت اسالمی
 .8برقراری ارتباط و نزدیک شدن به فارسی زبانها
دولتهای فارسیزبان

جدول  -7فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن فرهنگ
تهدید

فرصت

اسالم زدایی و جلوگیری از گسترش دین
 .1اسالم؛ بزرگترین مانع جهانی شدن
 .2توهین و تخریب مبانی و عقاید اسالمی و شیعی (ترویج
 .2ترویج روح استقاللطلبی و رشادت را در جهان
تسامح و تساهل و ترویج بی ایمانی و نابود کردن معنویت
اسالم
ِ
 .3به چالش کشیدن آراء روشنفکران اروپا و لیبرال در بین مسلمانان)
 .3تالش غرب جهت سلطه فرهنگی ،تهاجم فرهنگی و
دمکراسی با اسالم
تحمیل فرهنگ غربی و آمریکایی
 .4استفاده از روشها و ابزار جدید برای تبلیغ دین
 .4ترویج مصرفگرایی
اسالم
 .5عالقه بسیاری از ملتها ،آزادیخواهان و نخبگان  .5ترویج پلورالیسم
 .6دگرگون نشان دادن حقایق
فکری جهان به انقالب اسالمی و امام خمینی
 .7مقابله با پیشرفت دانش و فناوری در ملل دیگر و در
 .6آسان شدن و افزایش سرعت جهت برقراری
جهان اسالم و منحرف کردن نخبگان از پیشرفت علمی
ارتباط با تعداد کثیری از مخاطبین
 .7رشد نهضت علمی در کشور و بهره گیری از علوم کشور
 .8ظواهر فریبنده و جذاب غرب برای برخی جوانان و
دنیا
نخبگان
 .8خسته شدن مردم دنیا از فرهنگ مبتذل غرب
 .9ترویج تفکر و ذائقه ترجمهای و تقلید از غرب
 .9ترویج نقاط قوت فرهنگ ملت ایران که مورد
 .10سرگرم کردن جوانان به مسائل فسادبرانگیز.
عالقه ملتهای جهان است مثل عفت ،حیاء و
 .11عدم درک اصل تهاجم فرهنگی ،باور و ترویج
نجابت
شعارهای غرب از سوی بعضی افراد داخلی
 .10آشنایی و نزدیک شدن ملتها به یکدیگر
 .11آشکار شدن شعارهای دروغین و متناقض غرب  .12ترویج زبان انگلیسی و استفاده از کلمات خارجی در
زبان فارسی و ترویج فرهنگ غرب از طریق آموزش زبان.
در جهانی شدن
 .13از بین بردن اهمیت استقالل یک ملت بهعنوان
 .12ترس ،مخالفت و مبارزه بسیاری از کشورها،
رجال سیاسی جهان سوم و بسیاری از روشنفکران منطبق شدن با جامعه جهانی
 .14شکستن چهره مقاومت و تضعیف روحیه مبارزه و
دنیا ،با جهانی شدن.
 .13قدرت تأثیر گذار شبکهها و رسانههای جمهوری مقاومت علیه استعمار
 .15تفویت گرایشهای قومی و فرقهای و ایجاد تفرقه و
اسالمی ایران در منطقه و جهان
اختالف در جهان اسالم و اختالفهای داخلی (اختالف
 .14وجود ملتهای فارسی زبان
قومی و مذهبی بین مردم ،اختالف بین مردم و مسئولین
نظام)
 .16تحقیر ملتها و تزریق عدم اعتماد به نفس و ایجاد نا
امیدی در ملت
 .17تخریب و تضعیف نقاط ق ّوت ملتها و ترویج بی
اعتنایی به مبانی هویت ملی و مبانی فرهنگی
 .18تبلیغات گسترده امپراتوری رسانهای علیه جمهوری
اسالمی و ملت ایران در جهان
 .19تبلیغ علیه مبانی انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی
و سیره امام خمینی در بین مردم ایران
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با توجه به فرصتها و تهدیدهای هر کدام از این ابعاد سه گانه ،الگوی تحلیلی تنظیم
و فرصتها و تهدیدها ،استخراج و تفکیک این نکته است که در بیانات امام خامنهای ،از
نظر فراوانی بیشتر بر تهدیدهای جهانی شدن تاکید شده است .در تحلیل محتوای کیفی
نیز تهدیدها دارای شدت بیشتری است.

نمودار -7مقایسه فراوانی فرصتها و تهدیدهای هریک از ابعاد جهانی شدن

-3-4آینده جهانی شدن

امام خامنهای معتقد است یکی از روشهای استکبار این است که سعی میکند اهداف و
برنامههای خود را با تعابیر و نامهای زیبا و ظاهرا ً علمی در دنیا ترویج کرده و با تبدیل آن
به یک گفتمان غالب ،آن را سرنوشت محتوم بشری جلوه دهد تا نخبگان و ملتها خود را
ملزم به پذیرش آن بدانند .در سالهای گذشته مارکسیستها نیز چنین روشی داشتند؛
امانهتنهاپیشبینیهایآنهامحققنشدبلکهمارکسیسمنابودشد(.بیانات)1381/6/24،
امام خامنهای معتقد است جهانی سازی ،سرنوشت محتوم جهان نیست و این طور
نیست که هرچه سلطهگرها بخواهند ،تح ّقق پیدا کند .یکی از دالیل را محدودیت
امکانات ،تواناییها و ظرفیتهای سلطهطلبان میدانند کما اینکه در موارد فراوانی نیز
ناکام شدهاند( .بیانات )1381/3/7 ،ایشان معتقدند سلطهگران برای همیشه نمیتوانند
ملتها را اغفال کنند و در آینده ملتهای دیگر نیز مانند ملت ایران در مقابل دخالت
استکباری خواهند ایستاد و قدرت ملتها فائق خواهد آمد( .بیانات )1378/8/12 ،ایشان
کسانی را که برنامههای نظام سلطه را حتمی دانسته و آن را به عنوان مفاهیم غیر قابل
خدشه پذیرفتهاند ،به عنوان افرادی سادهلوح معرفی میکنند( .بیانات)24/06/1381،

چند نکته این پژوهش را نسبت به پژوهشهای سابق متمایز میکند:
 -1این پژوهش در موضوع نسبت جهانی شدن و نظام سلطه از دیدگاه رهبری جدید
است.
 -2این پژوهش علیرغم بسیاری از پژوهشهای قبلی مبانی و اصول مد نظر متفکرین
غرب در پدیده جهانی شدن را مفروض قرار نداده و تالش میکند با روش تحلیل محتوا
ماهیت این پدیده را در نظام فکری حضرت آیت اهلل خامنهای به عنوان بک متفکر مسلمان
درک و تحلیل کند؛ و تالشی است در جهت تولید ادبیات بومی و متناسب با نیازهای
کشور و مبانی انقالب اسالمی برای رفع موانع تحقق تمدن نوین اسالمی در عصر حاضر.
 -3با توجه به نگاه راهبردی مقام معظم رهبری ،این پژوهش فارغ از تئوریها و تبلیغات
غرب ،نگاهی کالن به ماهیت و مبانی جهانی شدن و خاستگاه اصلی آن (نظام سلطه)
دارد و در عین حال ویژگیها و جزئیات جهانی شدن را نیز مورد توجه قرار داده است.
 -4با توجه به استفاده از روش تحلیل محتوای حجم زیادی از بیانات و به کمک نرم
افزار  ،Maxqda10یافتههای این پژوهش با درصد خطای پایین ،قابل اعتماد است.
-2-5نتیجه گیری

با بررسی و تحلیل محتوای بیانات حضرت آیت اهلل خامنهای در موضوع جهانی شدن و
نسبت آن با نظام سلطه در نهایت مدل و الگوی ذیل استخراج شد .مدل نهایی به خوبی
گویای دیدگاه و نظریه ایشان در این موضوع است؛ و از سه جهت پیوند و رابطه عمیق
جهانی شدن و نظام سلطه آشکار و اثبات میشود -1 .تئوریسازی استعماری :جهانی
شدن یکی از این تئوریها و شعارهای جذاب است  -2استعمار نوین :جهانی شدن زیر
مجموعه استعمار نوین است  -3هدف :هم جهت و هم سو بودن هدف کشورهای سلطه
و پدیده جهانی شدن که سلطه بر جهان در ابعاد مختلف است.
حضرت آیت اهلل خامنهای نظام جهانی را مبتنی بر نظام سلطه میدانند و معتقدند
کشورهای سلطهگر و در رأس آن آمریکا ،برای سلطه بر دنیا و ملل دیگر یک دیکتاتوری
بینالمللی ایجاد کردهاند .هدفشان سیطره بر منابع حیاتی و مالی همه دنیا است .لذا نظم
نوین جهانی و مسأله جهانی شدن از الزامات این سیطره است.
نظام سلطه با «تئوریسازی استعماری» تالش میکند تحت شعارها و عناوین جذاب
و روشنفکرپسند مثل «نظم نوین جهانی»« ،تجارت جهانی» و «جهانی شدن» ،ملتها
را با اهداف خود همراه کند.
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دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای در موضوع جهانی شدن به رویکرد انتقادی نزدیکتر
است ایشان جهانی شدن را برنامه و طرحی از طرف نظام سلطه میدانند؛ بنابراین در
دیدگاه ایشان ،جهانی شدنّ ،
خط ارتجاع و بازگشت به تحمیلپذیری غربی است که امروزه
آن را تحت عنوان یک تئوری نو و روشنفکرانه بر دنیا تحمیل میکنند .جهانی شدن ،در
اصل ،آمریکایی شدن و تبدیل شدن به وسیله و ابزاری برای تأمین منافع آمریکا است.
لذا تهدیدی علیه همه کشورها و ملتهای جهان است.
البته امام خامنهای معتقدند بر خالف ادعای غربیها ،جهانی شدن سرنوشت محتوم
کشورها نیست و ملت ایران به عنوان رکن سلطهستیز ،وظیفه و تکلیف خود میداند که
در مقابل این سلطهطلبی جهانی مقاومت کند .با توجه به تهدیدهای جهانی شدن امام
خامنهای با نگرشی واقعبینانه از فرصتهای عصر جهانی شدن نیز غافل نبوده و تأکید
میکنند ،ما میتوانیم با توجه به نفرتی که در مورد سیاستهای نظام سلطه وجود دارد
با ارائه پیام و حرف نویی که برآمده از انقالب اسالمی و مبانی اسالمی است ،روی افکار
عمومی دنیا اثر بگذاریم؛ و باید تالش کنیم پیام خود را به همه دنیا برسانیم .همچنین
باید از امکانات جدید ارتباطات برای ارتباط بیشتر و نزدیک شدن ملتها به هم و بیداری
در جهت مبارزه با نظام سلطه بهره بگیریم.
-3-5پیشنهاد

 -1بررسی سیاستها و اهداف کشورهای غربی و سلطه گر و تطبیق آنها با مبانی
جهانی شدن
 -2موانع و فرصتهای جهانی شدن در شکل گیری تمدن نوین اسالمی و ارائه
راهکار با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای
 -3نسبت نظام سلطه و انقالب اسالمی در دیدگاه دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنهای
 -4استخراج یک مدل راهبردی برای حفظ و ترویج مبانی و ارزشهای انقالب
اسالمی در جهان بر اساس نظرات متفکران و نخبگان مسلمان
 -5انجام مطالعات میان رشتهای در موضوع جهانی شدن
 -6سازمانها و نهادهای دولتی براساس دیدگاه مقام معظم رهبری یک سند
راهبردی جهت تدوین وظایف خود در مقابل پدیده جهانی شدن تنظیم کنند.
 -7آموزش و ترویج سواد رسانهای در بین اقشار مختلف جهت کاهش آسیبهای
رسانهها و بهره برداری مفید از آنها متناسب با مبانی انقالب اسالمی و منافع ملی در عصر
جهانی شدن.

الف) مقالهها

1 .1اسدی ،ناصر (« ،)1393تحلیل گفتمانی سیاست خارجی آیت اهلل خامنهای (گفتمان

تعامل گرایی ضد نظام سلطه)» ،دوفصلنامه پژوهشهای سیاست اسالمی ،شماره  ،5ص
.132-107
2 .2افتخاری ،اصغر (« ،)1381هویت ملی و جهانی شدن» ،بازتاب اندیشه ،شماره .32
3 .3آب نیکی ،حسن (« ،)1393جهانی شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسالمی ایران»،
دوفصلنامه ،پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی) ،شماره  ،16ص .43-21
4 .4تاجیک،محمدرضاودرویشی،فرهاد(«،)1383آرمانهایانقالباسالمیدرعصرجهانی
شدن؛ چالشها و واکنشها» ،فصلنامه جامعه شناسی ایران ،دوره  ،5شماره .171-140 ،3
5 .5جهانبین ،فرزاد و معینیپور ،مسعود (« ،)1392فرآیند تحقق تمدن اسالمی از منظر
حضرت آیت اهلل خامنهای» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،شماره  ،39ص .29-46
6 .6چوپانی ،یداهلل (« ،)1388پدیده جهانی شدن فرهنگها» ،فصلنامه سیاست ،دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره .3
7 .7دهشیری ،محمدرضا (« ،)1379جهانی شدن و هویت ملی» ،فصلنامه مطالعات ملی،
سال دوم ،شماره .5
8 .8دهشیری ،محمدرضا و حسینی ،سیدمحمدحسین (« ،)1394تأثیر جهانی شدن بر
معماریامنیتیجمهوریاسالمیایران» ،فصلنامه روابط خارجی ،شماره  ،25ص .91-65
9 .9رواسانی ،شاپور (« ،)1384جهانی شدن اقتصاد و هویت ملی؛ کوششی برای ارائه بدیل:
جهانی شدن دموکراتیک» ،در :مجموعه مقاالت همایش هویت ملی و جهانی شدن،
تهران :موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
1010سجادی ،عبدالقیوم (« ،)1381اسالم و جهانی شدن» ،فصلنامه کتاب نقد ،شماره  24و
 ،25ص .316-295
1111شیرودی ،مرتضی و عنبر ،علیرضا (« ،)1394محدودههای منازعه دو گفتمان جهانی
شدن و اسالم سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی و سید قطب» ،فصلنامه پژوهشهای
انقالب اسالمی ،شماره  ،12ص .74 ، 51
1212صباغپور ،علی اصغر (« ،)1381جهانی شدن ،حاکمیت ملی و تنوع قومی در ایران»،
فصلنامه مطالعات ملی ،سال سوم ،شمارة .11
 1313فوزی ،یحیی (« ،)1386جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسالم با رویکردی بر دیدگاه
امام خمینی» ،فصلنامه متین ،شماره  ،36ص .128-119
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1414کروس ،راب (« ،)1384امپراتوری آمریکا و امپریالیسم فرهنگی» ،نشریه سیاحت
غرب ،شماره .31
1515گل محمدی ،احمد (« ،)1379فرهنگ :تهاجم ،تبادل ،تحول» ،فصلنامه مطالعات ملّی؛
سال دوم ،شمارة .6
1616مسعودنیا ،حسین (« ،)1392بیداری اسالمی و جهانی شدن؛ پیامد یا پاسخ» ،فصلنامه
تحقیقات سیاسی بینالمللی ،شماره  ،15ص .97-73
1717میرمحمدی ،داود (« ،)1381جهانی شدن؛ ابعاد و رویکردها» ،فصلنامه مطالعات ملی،
سال سوم ،شمارة .11
1818نامدار ،مظفر و ضمیریان ،محمدحسین (« ،)1390مقام معظم رهبری و نظریه ساختاری
روابط بین الملل در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعات
انقالب اسالمی ،شماره  ،24ص .130-101
1919یاوری،وحید و سعیدی،علی و کشاورزیان ،مهدی («،)1388پیشرفتوعدالتدراندیشه
حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری» ،در :تبیین و تنظیم مبانی نظری پیشرفت
و عدالت در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،ج  ،1تهران :موسسه آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامهریزی
ب) کتابها
1 .1قرآن کریم

2 .2اسمیت ،برایان کالیو ( ،)1380فهم سیاست جهان سوم :نظریههای توسعه و دگرگونی

.3
.4
.5
.6
.7
.8

سیاسی ،ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
وزارت امور خارجه.
3ایمان ،محمدتقی ( ،)1388مبانی پارادایمی روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم
انسانی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
4آشوری ،داریوش ( ،)1387دانشنامه سیاسی ،تهران :نشر مروارید.
5آلبرو ،مارتین ( ،)1381عصر جهانی ،جامعه شناسی پدیده جهانی شدن ،ترجمه نادر
ساالرزاده امیری ،تهران ،نشر آزاد اندیشان.
6دوورژه ،موریس ( ،)1367روشهای علوم اجتماعی ،ترجمه خسرو احمدی ،تهران:
امیرکبیر.
7رابرتسون ،رونالد ( ،)1385جهانی شدن ،تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی ،ترجمه
کمال پوالدی ،تهران :نشر ثالث.
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1414کاستلز ،مانوئل ( ،)1380عصر اطالعات ،جلد  :1جامعه شبکهای ،ترجمه احد علیقلیان
و افشین خاکباز ،تهران :طرح نو.
1515کاستلز ،مانوئل ( ،)1380عصر اطالعات ،جلد  :2قدرت ،هویت ،ترجمه حسن چاووشیان،
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