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تنها گزينه در گرانيگاه چله انقالب اسالمی:
استقالل يا وابستگی؟!

با تمركز بر ديدگاه های رهبر معظم انقالب اسالمی

سيد حامد پورمحب حسينی1

مقدمه
وقوع، بقا، شكوفايی، بالندگی، اقتدار و پيشــرفت همه جانبه انقالب اسالمی تا حصول به 
تمدن نوين اسالمی، صيرورت و حركت مستمر خويش را در جهان متالطم تداوم بخشيده 
است. انقالبی كه رهين مجاهدت ملت ايران و رهبری حضرت امام خمينی)رحمه اهلل عليه( 
گرديد. شعارهای اصلی ملت ايران »نه شــرقی نه غربی؛ جمهوری اسالمی« و »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« بود كه نشــان دهنده عمق بصيرت، آگاهی، بيداری و اراده و در 
واقع عمق خواسته ملت ايران بود. از مؤلفه ها و اركان اساسی انقالب اسالمی كه در خواست و 
اراده ملت ايران متبلور شد، مفهوم »استقالل« بود. استقالل همه جانبه كه مبنا و بنيان آن نفی 
سلطه استكبار جهانی و استبداد برآمده از آن )سلطنت پهلوی( بود؛ استقالل همه جانبه كه 
در حقيقت بنيان ترسيم، تدوين و تحكيم مرزهای خودی در قلمرو اعتقادی، فكری، فرهنگی، 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی
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سياســی، جغرافيايی و اقتصادی در برابر سلطه غير 
خودی و دشمن گرديد. 

اســتقالل و هويت ملی در عصر پيــش از انقالب 
اســالمی بر باد رفته و غير قابل تصور و تصديق بوده 
است. مغزافزار كشور، مناسبات ملك و مملكت، نظام 
تصميم سازی و تصميم گيری كشور، مناسبات سياسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ايران، 
به دست اجانب و تربيت يافتگان و عوامل دشمن طرح ريزی، برنامه ريزی و اجرا می گرديد. 
تحقير مردم و حكومت ايران، نابودشدن ظرفيت های انســانی و طبيعی، استثمار فكری و 
برنامه ريزی راهبردی برای اضمحالل گذشته و آينده يك ملت، همراه با متالشی ساختن 
استقالل و تضعيف هويت ايرانی- اسالمی و از همه بدتر تسلط بيگانگان بر تمامی اركان كشور، 
روايت غمبار تاريخ معاصر ايران است. انقالب اسالمی اين نظم هويت گريز و استقالل ستيز 
را متالشی كرد و نظمی نوين بر اســاس باورها و اعتقادات مردم پی افكند. گوهر گرانبهای 
استقالل كه رهين مجاهدت و ايثار ملت ايران گرديد، در چند دهه حيات نظام اسالمی مورد 
هجوم سازمان يافته استكبار قرار گرفته اســت و اكنون در گرانيگاه يا مركز ثقل پايان چله 
انقالب اسالمی و آغاز دهه پنجاه، ملت ايران همچنان در آزمون دو گزينه ای »استقالل« يا 
»وابستگی« قرار دارد. يعنی آزمونی كه دو جهت بيشتر ندارد: يا ايستادگی و دفاع از آزادی، 
تماميت ارضی، آبادانی، پيشرفت، سربلندی و اســتقالل ايران يا وادادگی، تسليم، اسارت، 

سازش، كرنش، عقب ماندگی و واپسگرايی و وابستگی به دشمنان. 
اين نشان می دهد كه تبيين مفهوم استقالل و ارزش واالی آن و مضرات وابستگی و نتايج 
آن در هر زمان ضرورت ويژه ای دارد. هــدف اين مقاله، تبيين اجمالی اثرات اين دو پديده 
در چشم انداز تاريخ تحوالت دوران معاصر به خصوص از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی 
است. به دليل حضور ايشان در سطوح گوناگون مبارزات نهضت اسالمی و در جايگاه های 
مهم مسئوليتی در نظام جمهوری اسالمی و رصد مسائل كشور، ترسيم و تبيين عميق و مبتنی 
بر واقعيت تاريخی از مجاهدت توان فرسای ملت ايران برای كسب استقالل و قطع وابستگی 
به دشمنان و واكاوی روند تحوالت و عمق بخشی به تحليل و شناخت مردم و سيطره بر مبانی 
تئوريك انقالب اسالمی و مرزبندی آن با دشمنان و آشــنايی با چرايی دشمنی چهل ساله 
استكبار جهانی با ملت ايران؛ نظرات و ديدگاه های ايشان می تواند مبنای فهم گرانيگاه انقالب 

اسالمی در چهل سال گذشته باشد. 

مواردی مهم از تعاريف و 
تعابير وجود دارد كه جهانی 
شدن را به غربی شدن به طور 
عام و امريكايی شدن به طور 

خاص قلمداد می كند
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چهارچوب مفهومی 
استقالل در قاموس انقالب اسالمی ترجمان و تعين حقيقتی است كه اسالم در عدم انقياد 
مسلمانان و جامعه اسالمی، بر آن تأكيد دارد. چنان كه قاعده نفی سبيل بر اساس آيه شريفه 
»ولن يجعل اهلل الكافرين علی المؤمنين سبيال«1 اشاره صريح به اين دارد كه سلطه كافران 
و مستكبران نبايد بر مؤمنين و مسلمين تحقق يابد. اين به معنای مهم بودن عزت و استقالل 
مسلمين و مؤمنين در برابر دشمنان است. تعريف و تبيينی كه رهبر معظم انقالب اسالمی از 
مفهوم استقالل ارائه می دهند، مبتنی بر قرآن كريم و آموزه های شارع مقدس اسالم است. 
آزادی از استثمار، حيات طيبه، مستقل زيستن، آزادی از اراده دشمن، ارباب نداشتن، روحيه 
اســتغنا، اعتقاد به هويت خود، مقابله با قدرت های مداخله گر و... از جمله گستره واژگانی 
هستند كه هم معمار كبير انقالب اسالمی امام خمينی بر آن متمركز بودند و هم رهبر معظم 
انقالب اسالمی در تبيين استقالل به كار برده اند. اين ديدگاه ميراث مواضع و فتاوای علمای 
شيعه در طول تاريخ ايران پس از اسالم بوده است. در انديشه امام خامنه ای همچون امام 
خمينی، استقالل ملی جايگاه برجسته ای دارد؛ چنان كه ايشان باورمندی و اعتقاد به استقالل را 
يك هدف و آرمان برای امر تربيت افراد جامعه می دانند: »تربيت افرادی معتقد به استقالل: 
استقالل فكری، استقالل سياسی، استقالل فرهنگی، اســتقالل اقتصادی: جوانی كه تربيت 
می شود... بايد به معنای واقعی كلمه اعتقاد داشته باشد به استقالل كشور2 در برابر هجوم 
و شبيخون سازمان يافته و پردامنه منازعه انديشه ها كه غرب آن را تدارك ديده است«؛ و 
شعاع آن به استحاله مفاهيم و تحريف به تعبير قرآن كريم »... يحرفون الكلم عن مواضعه...«3 

كشانده شده است.
مترادف سازی معنای استقالل به انزوا و گوشه گيری و ساير مفاهيم مشابه بيش از هر چيز با 
انگيزه تئوريزه كردن وابستگی با معانی فريبنده ای چون: تعامل جهانی، جهانی شدن، بين المللی 
شدن، عضويت در جامعه جهانی برای رســيدن به رفاه و توسعه و مفاهيم شبيه به اين است. 
مفاهيمی كه بيش از هر چيز در جهت وارونه سازی ذهنيت افكار عمومی جهت شكستن قبح 
سرسپردگی به بيگانه است؛ كه بازگشت به عصر ويرانگر رژيم خودكامه و وابسته پهلوی را تداعی 
می كند. »توصيه حضرات )سردمداران غربی( به ايران اسالمی اين است كه بياييد به جامعه 
بين المللی برگرديد! يعنی چه؟ يعنی اين استقالل فرهنگی، اين استقالل سياسی... را كنار بگذاريد.«4 

1. خداوند تسلطی برای كافرين بر مؤمنين قرار نداده است. قرآن كريم، سوره نساء، آيه 141.
2. بيانات در ديدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد و پارك های علم و فن آوری، 1394/8/20. 

3. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 41. 
4. بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان و كاركنان ارتش، 1376/1/27. 
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جايگاه استقالل در الگوی حيات طيبه
حيات طيبه آرمان و الگوی قرآنی برای آحاد جامعه مؤمن و مسلمان است. 

حيات طيبه به معنای زندگی كه در آن فوائد اجتماعی، سعادت اجتماعی، 
عزت اجتماعی، استقالل و آزادی عمومی هم در آن تأمين است. قرآن اينها 
را به ما وعده داده است... آن زندگی كه در آن عزت هست، امنيت هست، 
رفاه هست، استقالل هست، علم هست، پيشرفت هست، اخالق هست و...1 
كاری كه انقالب در آغاز انجام می دهد ترســيم آرمان هاست... آرمان 
را ما اگر بخواهيم در يك كلمه بگوييم و يك تعبير قرآنی برايش بياوريم، 
حيات طيبه اســت كه...» فَلنحيينه َحيوه َطيبه...«2 حيات طيبه يعنی چه؟ 
يعنی همه اين چيزهايی كه بشر برای به زيستی خود، برای سعادت خود به 
آنها احتياج دارد؛ عزت ملی جزو حيات طيبه است، ملت ذليل، توسری خور 
حيات طيبه ندارد. استقالل، وابسته نبودن به بيگانگان و ديگران جزو حيات 

طيبه است...3 
هدف از همه مبارزاتی كه ملت ايران به رهبری امام بزرگوار انجام داد تا 
انقالب به پيروزی رسيد و همه تالش هايی كه بعد از پيروزی انقالب در اين 
كشور انجام شد، تشكيل حيات طيبه اسالمی بود... سعی همه دشمنان انسان 
و شياطين و طواغيت آن بوده است كه بشر را از اين حيات طيبه دور كنند.4 
... ما آمديم برای اينكه يك جامعه اسالمی به وجود بياوريم، ما آمديم تا 
حيات طيبه اسالمی را برای كشورمان و برای مردممان بازتوليد كنيم... و اگر 
بخواهيم با يك نگاه وسيع تر نگاه كنيم، چون بازتوليد حيات طيبه اسالمی در 
كشور ما می توانست و می تواند همچنان الگويی برای دنيای اسالم شود...5 

رهاورد مهم انقالب اسالمی تحقق استقالل ملی و سياسی بود و تداوم انقالب اسالمی برای 
حصول استقالل همه جانبه از انقياد و وابستگی به قدرت های استعماری می باشد و موضوعيت 
و موجوديت استقالل و حفظ آن برای نيل به واالترين آرمان های اسالمی پيوند می خورد. 

1. الگوی اسالمی- ايرانی پيشرفت، تهران، انقالب اسالمی، 1392، ص86. 
2. قرآن كريم، سوره نحل، آيه 98. 

3. بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1394/6/25. 
4. ديدار رهبر معظم انقالب اســالمی با گروه های مختلف مردم و ميهمانان خارجی در مراســم دهه فجر و 

كنفرانس انديشه اسالمی، 1368/11/12. 
5. بيانات در ديدار رؤسای سه قوه و مسئوالن نظام، 1387/6/19. 
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حيات طيبه يك ملت از جمله اين است كه اين ملت عزيز 
زندگی كند، ســربلند زندگی كند، وابسته نباشد، مستقل 
زندگی كند... اين صيرورت و اين فرآيند تمام ناشــدنی 

است. 
از مسائل بسيار مهم تمايز و تفاوت انقالب اسالمی و نظام 

اسالمی با ديگر جنبش ها و نظام های سياسی و انقالب های مهم در جهان مدرن، ماهيت و 
هويت استقالل طلبانه آن بوده است. اما نه استقالل از سنخ جنبش ها يا حركت های سياسی 
عصر پسااستعمارگرايی پس از جنگ جهانی دوم كه ممالك مستعمره جهان از قدرت های 
استعماری به ظاهر استقالل سياسی می يافتند؛ در حالی كه زير سلطه استعمار فكری و فرهنگی، 
استعمار علمی و اقتصادی به طور پيچيده تر و عميق تر گرفتار می شدند. اما اراده و تفكر و تلقی 
ملت ايران از تحقق و طلب استقالل خواهی مبتنی بر دين اسالم بود كه استقالل را به مثابه يك 
ارزش متعالی و شأنی از شئون آرمان حيات طيبه می داند. بنابراين يك جبهه وسيع دشمن و 
دشمنی برای استحاله و اضمحالل اين پديده بزرگ استقالل طلبانه متحد و منسجم می شوند. 

پيوند استقالل و آزادی
استقالل يعنی آزادی در مقياس يك ملت، اين معنای استقالل است...1 
استقالل يعنی آزادی از اراده بيگانگان و اراده ديگران، اين معنای استقالل 
است... معنای استقالل اين است كه يك ملتی سرنوشت خودش را خودش 
تعيين كند.2 اعتقاد ما به آزادی يك مسئله تاكتيكی نيست يك مسئله واقعی 
اســت آزادی به همان معنايی كه جمهوری اسالمی تعريف می كند، نه به 
معنايی كه غربی ها تعريف می كنند كه آن به نظر ما انحراف است. آنجايی 
كه بايد آزادی باشد نيست؛ آنجايی كه بايد محدوديت باشد، قيدها گسسته 
است... ما آزادی را با همان مفهوم اســالمی خود قبول داريم...3 اسالم به 
ملت ها استقالل و آزادی می  دهد؛ هم آزادی در محيط زندگی خودشان، 
آزادی از قدرت های ديكتاتور و مستبد، آزادی از خرافات و جهالت ها... و هم 
آزادی از كمند قدرت اقتصادی و فشار سياسی استكبار... نداشتن استقالل، 
نداشتن آزادی، نداشتن حيثيت انسانی، عقب ماندگی علمی و عقب ماندگی 

1. بيانات در بيست وششمين سالگرد رحلت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 1394/13/14. 
2. بيانات در ديدار مسئوالن نظام، 1394/4/16. 

3. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی، 1388/6/8. 

جهانی شدن كه روايت و 
خاستگاه غربی دارد به مثابه 
يك چالش برای فرهنگ ها 
و هويت ها و استقالل ملی 

كشورها تلقی می شود
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در شئون زندگی، از ديگر گرفتاری های ملت های مسلمان است. همه اين 
گرفتاری ها به بركت بازگشت به اسالم، به بركت عمل به اسالم و به بركت 
حاكميت اسالم برطرف می شود...1 آزادی فكر و بيان هم يكی از ارزش های 
انقالب بود. مردم می خواستند آزادانه فكر كنند. آن روز آزادی فكر، آزادی 
بيان و آزادی تصميم گيری نبود...2 آزادی بايد به شكلی منطقی و صحيح در 
جامعه تأمين شود، همان آزادی كه انقالب اسالمی و نظام اسالمی پرچمش 

را در دنيای اسالم بلند كرد...3 
شعار »اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی« به طور منطقی يك راهبرد و يك معادله 
راهبردی را نشــان می دهد كه وجود دو مؤلفه استقالل و آزادی منتج به جمهوری اسالمی 
است؛ و تحفظ اين دو مؤلفه به مثابه برپادارنده و مقوم نظام جمهوری اسالمی است. استقالل 
فكری و فرهنگی، استقالل علمی، سياسی و اقتصادی از يك سو و آزادی فكر و بيان و آزادی 
انتخاب در چهارچوب و قاعده و ضابطه اسالم كه همان اراده و خواست ملت ايران و تجلی 
مردم ساالری دينی است، پيوند ماهوی استقالل و آزادی را نشان می دهد؛ نه در نظام فكری 
و مسلك غرب و غرب گرايان كه اصالت و تأكيد بر آزادی فردی را تجويز و تحميل می كنند 
و از سوی ديگر وابستگی و اشغال نظامی و سياسی و فرهنگی يك كشور را كه همان نابودی 

استقالل ملی و همان نابودی آزادی يك ملت را تئوريزه می كنند... 
اين كه بعضی در زبان يا در شعار دنبال آزادی های فردی باشند اما عليه 
استقالل كشور حرف بزنند، اين يك تناقض است. چطور ممكن است آزادی 
فردی اشخاص محترم باشــد اما آزادی يك ملت، آزادی در مقياس يك 
كشور، در مقابل تحريم های مخالفان و بيگانگان محترم نباشد... متأسفانه 
كسانی هستند تئوری سازی می كنند برای نفی استقالل كشور كه در دنيای 

امروز كه جهان يك دهكده شده است استقالل پوچ است...4 
اســتقالل را گاهی به انزوا معنا می كنند، گاهی به ايــن عنوان كه امروز 
استقالل كشورها يك ارزش به حساب نمی آيد... اين يك غلط بزرگ است، 

1. بيانات در ديدار با ميهمانان داخلی و خارجی در دهمين سالگرد رحلت حضرت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 
 .1378/3/12

2. بيانات در خطبه های نماز جمعه تهران، 1379/2/23. 
3. بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام، 1382/5/15. 

4. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك،1392. 
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يك خطای بسيار مهم و خطرناك است... اينها استقالل را هدف گرفته اند...1 
حاال كتاب می نويسند برای رد استقالل! انســان واقعًا تعجب می كند كه 
چطور افرادی رويشان می آيد... از آزادی به اسم دفاع می كنند، استقالل را 
می كوبند، استقالل يعنی آزادی، منتها نه آزادی يك شخص، آزادی يك 
ملت از تحميل ها، از توسری زدن ها، از عقب نگه داشتن ها، از استثمارها...2 
بعضی از اين نويسندگان و گويندگان كه عمر باطل خود را غرقه در فساد 
و آلودگی های اخالقی و سياسی و انواع هرزگی ها گذرانيده اند، با حكومت 
اسالمی كه راه را بر اين تباهی ها و هرزگی ها بسته است و اربابان خارجی آنها 
را بيرون رانده، مخالف اند و آنگاه اين مخالفت و عناد را كه مخالفت با اسالم 
و استقالل و آزادگی ملی و طهارت اخالقی است، به حساب خرده گيری و 
انتقاد از اوضاع سياسی و اقتصادی می گذارند، در حالی كه آزادانه هر چه 
خواسته اند، گفته اند؛ با وقاحت و بی شرمی مطالبه آزادی می كنند. خواست 
حقيقی اينها، باز شدن پای امريكا و فروختن كشور به دشمنان است...3 مسئله 
استقالل، مسئله مهمی است برای كل كشور و كل انقالب... شعار استقالل 
در كنار شعار آزادی مهم ترين شعارهای انقالب بود، هست و خواهد بود...4

پيوند استقالل و پيشرفت
آن گونه كه ذكر گرديد انقالب اسالمی به دليل ماهيت خود و نقش احياگری و بيدارگری 
در ملت ايران و شــعاع آن در جهان اســالم و جوامع انســانی، اراده جدی برای تأمين و 
حفظ اســتقالل همه جانبه، طرح و ارايه آرمان گرايی بر اساس اصول و ارزش های اسالمی، 
تحقق آزادی های اجتماعی بر اســاس مبانی و قوانين اســالم و طراحی الگوی پيشرفت و 
عدالت، جامعه مطلوب خود را فرض نموده است. اما در نقطه مخالف و معارض، بازتوليد 
الگوهای رايج توسعه غربی با ابزارها و روش های پيچيده و هدفمند و تئوريزه آن در سطوح 
تصميم ســازی و تصميم گيری در دســتور كار غرب و غرب گرايان قرار گرفته است؛ كه 
در حقيقت تضعيف روند استقالل كشور در حوزه تصميم ســازی و تصميم گيری را در سر 
می پروراند... بنابراين انكار قابليت انقالب اسالمی در طراحی الگوی پيشرفت بومی و عدم 

1. بيانات در بيست و ششمين سالگرد رحلت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 1394/3/14. 
2. بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1394/6/25. 

3. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 1369/3/10. 
4. بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی، 1392/11/19. 
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توانايی در تحقق آن و همزمان تبليغ توانمندی تمدن 
ليبرال دموكراســی غرب در طراحی و تحقق عملی 
بهترين و هوشمندانه ترين الگوی توسعه و رفاه و ترقی 
يك راهبرد مستمر برای خدشه به استقالل كشور 
و راهبرد نه شــرقی و نه غربی بوده است. ليكن در 
حقيقت استقالل واقعی يك مملكت زمينه ساز رشد 
و پيشرفت كيفی و واقعی است. اولين گام در جهت 
پيشرفت همه جانبه يك جامعه، استقالل و عدم دخالت بيگانگان در امور آن است... فرض 
اين است كه اراده سياسی مبتنی بر استقالل سياسی پيش زمينه پيشرفت درون زاست.1 رهبر 

معظم انقالب اسالمی در اين باره بيان می دارند: 
پيشرفت كشور هدف اساسی است. پيشرفت صوری و منهای استقالل و 
عزت ملی پذيرفته نيست. پيشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استكبار 
جهانی نيست...2 يكی از الزامات اين اســت، هر الگوی پيشرفتی بايستی 
تضمين كننده استقالل كشور باشد. اين بايد به عنوان يك شاخص به حساب 
بيايد. هر الگويی از الگوهای طراحی شونده برای پيشرفت كه كشور را وابسته 
كند، ذليل كند و دنباله رو كشورهای مقتدر و دارای قدرت سياسی و نظامی 
و اقتصادی بكند مردود است. استقالل يكی از الزامات مدل پيشرفت در 
دهه پيشرفت و توسعه است... يك اصل مهم، مسئله استقالل است. كه اگر 
اين نباشد پيشرفت نيست، سراب پيشرفت است...3 زبان ملی را مغشوش 
كردن، هويت اسالمی ملی را سلب كردن و مدل بازی به جای مدل سازی 

پيشرفت نيست. ما وابسته شدن و غربی شدن را پيشرفت نمی دانيم.4 
هر كس هر كاری برای پيشرفت اين كشور می كند، يك حركت اساسی برای استقالل اين 

كشور می كند...5 

1. توسعه از كدام مسير؟، انديشكده برهان، 1397، ص41. 
2. پيام رهبر معظم انقالب اســالمی به مناســبت حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 

خبرگان رهبری، 1394/12/9. 
3. بيانات در ديدار استادان و دانشجويان استان كردستان، 1388/2/27.

4. بيانات در ديدار با دانشجويان، 1385/8/18. 
5. الگوی اسالمی- ايرانی پيشرفت، همان، ص46.  

جهانی شدن اسم خيلی قشنگی 
است و هر كشوری فكر می كند 
رويش  به  جهانی  بازارهای 
باز می شود. اما جهانی شدن 
به معنای تبديل شدن به يك 
ماشين  در  مهره هايی  و  پيچ 
سرمايه داری غرب، نبايد مورد 

قبول هيچ ملت مستقلی باشد
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تقابل استقالل و وابستگی
ملت ايران دو وضعيت وابستگی و استقالل را در تاريخ معاصر )پيش از انقالب اسالمی و 
پس از آن( تجربه كرده است. در آغاز زمينه های نفوذ فكری به وسيله كارگزاران سياست 
خارجی و محصالن به فرنگ رفته در دربار و طيف متنفــذ و متمول جامعه ايرانی صورت 
پذيرفت تا زمينه های گرايش ذهنی به غرب به عنوان مرجع و شاخص ترقی پذيرفته گرديد 
و بعد نفوذ سياسی و اقتصادی در حكومت برای دوران استحاله به وجود آمد. پديده ای به نام 
غرب زدگی و غرب پرستی در طيف تربيت يافتگان فرنگ شكل گرفت و سازه ها و ساختار 
وابستگی و فرهنگ وابستگی را صورت بندی نمود كه نتايج آن تجزيه بخش هايی از ايران، 
پذيرش معاهدات استعماری، اعطای حق قضاوت كنسولی، اعطای مصونيت به اتباع بيگانه، 
تحميل مداخله استعمار در مقدرات و مناسبات كشور، تحقير ملت، ذهنيت خودباختگی و... 
بود؛ اما »انقالب اسالمی اين وضعيت فاجعه آميز را دگرگون ساخت. انقالب اسالمی، استقالل 

را به مردم داد بعد از آن كه اين همه خون در راه استقالل ريخته شد...«1 
انقالب اســالمی دوران تحقير ملت ايران را خاتمه داد، قباًل ملت ايران 
به وسيله بيگانگان و قدرت ها تحقير می شد، تحقير سياسی می شد، تحقير 
اجتماعی می شد. آنچه را قدرت های مسلط و عمدتاً امريكا در اين سال های 
آخر مايل بودند، به سران رژيم پهلوی ديكته می كردند و آنها هم عيناً همان 
را عمل می كردند. قبل از امريكا هم انگليســی ها اين نقش را در كشور ايفا 
می كردند، انقالب اسالمی آمد اين تحقير غير قابل تحمل را برطرف كرد 
و به كشور و به ملت عزت داد، اســتقالل داد و انسانيت او را مطرح كرد.2 
به بركت انقالب اسالمی، ملت ايران از فساد روزافزون و انحطاط علمی و 
اخالقی و استبداد سياسی و وابستگی به امريكا نجات يافت و نشاط زندگی 
و ســازندگی را دوباره به دســت آورد. از حاكميت مهره های نوكرمآب 
و بی كفايت و غير امين و فاســق و بدكار و مســتبد و ظالم، خالص شد... 
سرنوشــت كشــور و منابع ملی و ثروت های خداداده اش را كه به وسيله 
بيگانگان غارت می شد، خود به دســت گرفت. نيروی ابتكار و سازندگی 
را كه بر اثر ضعف و فساد پادشاهان خائن و وابسته، سال ها به خمودگی و 
ركود كشيده شده بود، در خود زنده كرد و در همه ميدان های علمی و عملی، 

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه، 1376/10/26. 
2. بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقی، 1394/11/28. 
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به جبران دو قرن عقب افتادگی، گام های بلند برداشت...1 انقالب اسالمی 
آمد تحوالت عمده ای را در اين كشــور به وجود آورد، سلطنت را تبديل 
كرد به حكومت مردم، مردم ساالری. وابستگی را تبديل كرد به استقالل، 
عقب ماندگی تاريخی ُمزمن را تبديل كرد به پيشــرفت... تحقيرشدگی را 
تبديل كرد به اعتماد به نفس و احساس عزت، اين كارهای انقالب بوده...2 
امروز وقتی در افق سياسی جهان نگاه می كنيد، اگر يك ملت وجود داشته 

باشد كه هيچ سلطه خارجی بر آن نيست، آن ملت، ملت ايران است.3 
در عصر انقالب اسالمی هجوم سازمان يافته و مستمر برای نفی استقالل و اثبات و تئوريزه 
كردن وابستگی با روش های مختلف صورت گرفته و می گيرد. رهبر معظم انقالب اسالمی 

در اين باره می فرمايند: 
االن هستند كسانی كه صحبت استقالل كه می شود، استقالل را مسخره 
می كنند، می گويند اين عقب افتادگی اســت. استقالل چيست؟ می خواهد 
وابستگی را تئوريزه كند، استقالل را مسخره می كند، دل های جوانان را برای 
مستقل زيستن متزلزل كند... يكی به ضروريات اخالقی و دينی جامعه اهانت 

می كند، زبان فارسی را مسخره می كند، ُخلقيات ايرانی را تحقير می كند...4

استقالل و مقوله فريبنده جهانی شدن
بر اساس تعاريف رايج، می گويند: 

جهانی شــدن از دهه 1960 وارد فرهنگ لغات گرديده و پس از پايان 
جنگ سرد در ابعاد وسيع و متنوعی كاربرد پيدا كرده است... فروپاشی نظام 
دوقطبی به تشديد روند جهانی شدن كمك كرده است... از مختصات جهانی 
شدن به عنصر سرعت، تحول اساسی در كيفيت تعامالت اقتصادی، سياسی، 
فرهنگی، اجتماعی و امنيتی و پيشرفت فن آوری كه باعث كوچكتر شدن 
جهان گرديده می توان اشاره نمود... در عصر جهانی شدن به جای خون و 

سرزمين و زبان مشترك، نماد مليت، اطالعات مشترك می باشد.5 

1. پيام به كنگره عظيم حج، 1377/1/12. 
2. بيانات در ديدار دانشجويان، 1391/5/16. 

3. بيانات در ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان، 1377/8/12. 
4. بيانات در حرم مطهر رضوی)عليه السالم(، 1393/1/1. 

5. عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان ســوم: روند جهانی شــدن و موقعيت جوامع در حال توسعه در نظام 
بين الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، ص7 و9. 
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شواهد مربوط به فرآيند جهانی شدن در 
دوره جديد نشــان می دهد كــه اين فرآيند 
قابل تقليل به ابعاد اقتصادی صرف نيســت 
بلكه فرآيندی گسترده با ابعادی چندگانه و 
حتی متناقض اســت كه عرصه های مختلف 
اقتصادی، سياســی، اجتماعــی و فرهنگی را 
شامل می شــود؛ تا جايی كه در دوره جديد 
فرآيند جهانی شدن با ادغام عميق و گسترده 

اقتصادهای ملی از طريق مبادالت تجاری در عرصه جهانی، گسترش بازارهای مالی و بورس 
جهانی، سازماندهی جريان توليد در ماورای مرزهای ملی، گســترش و افزايش بازارهای 
سرمايه در مقياس جهانی... و وابستگی متقابل جوامع و كشورها و... شناخته می شود...1 به 
عقيده روزنا )نظريه پرداز علوم سياسی و روابط بين الملل( جهانی شدن يك فرآيند است... 
روندی اجتناب ناپذير، تاريخی و پوياســت. به عقيده مالكوم واترز جهانی شدن مركز را به 
پيرامون می آورد، در حدی كه از نوگرايی غربی تغذيه شود... و همچنين پيرامون را به مركز 
می آورد.2 مواردی مهم از تعاريف و تعابير وجود دارد كه جهانی شدن را به غربی شدن به 
طور عام و امريكايی شدن به طور خاص قلمداد می كند؛ يعنی يك جريان سازمان يافته متنفذ 
سياسی، اقتصادی و رسانه ای كه به دنبال استانداردسازی و همگن سازی و يكپارچه سازی 
فرهنگ و اقتصاد و سياست جهانی است. بنابراين از كمرنگ شدن و فروپاشی مرزهای ملی و 
مليت و حاكميت ملی و استقالل كشورها سخن می گويد؛ و به جهان و زيست جهان ارتباطات 
و اطالعات، جامعه جهانی، دهكده جهانی، نظم، نوين جهانی و... اشاره می كند. جهانی شدن 
كه روايت و خاستگاه غربی دارد به مثابه يك چالش برای فرهنگ ها و هويت ها و استقالل 
ملی كشورها تلقی می شود. مهم ترين چالشی كه از جهانی شدن ناشی می شود، تالش غرب 
برای فراگيرسازی فرهنگ ليبرال دموكراسی در سراســر جهان است...3 بر اساس ديدگاه 
رهبر معظم انقالب اسالمی كه مبتنی بر اصول و ارزش های اسالم است و مؤيد ارزش هايی 
چون استقالل ملی، هويت اســالمی و آزادی می باشد، پديده جهانی شدن با خاستگاه غربی 

يك تهديد به شمار می آيد؛ 
توصيه حضرات )سردمداران غربی( به ايران اسالمی اين است كه بياييد 

1. مصطفی ازكيا و غالمرضا غفاری، جامعه شناسی توسعه، تهران، كيهان، 1388، ص357. 
2. همان، ص359-360. 

3. غالمرضا بهروزلك، جهانی شدن و اسالم سياسی در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1386. 

استعمار غرب و غرب پرستان بيش از 
يك قرن است كه تبليغات سازمان يافته 
و هدفمند خود را برای نفوذ و سلطه بر 
ملت ايران به كار بسته اند و با روش های 
تاريخ،  منابع،  سرمايه ها،  مختلف 
فرهنگ، استقالل و هويت يك ملت 
را در ذهن و فكر آن ملت، بی اعتبار، 

بی ارزش، بی مبنا و بی معنا القا كردند
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به جامعه بين المللی برگرديد! يعنی چه؟ يعنی اين اســتقالل فرهنگی، اين 
استقالل سياسی... را كنار بگذاريد.1 اين كسانی كه سعی می كنند اهميت 
استقالل يك ملت را به عنوان جهانی شــدن و حل شدن و منطبق شدن با 
جامعه جهانی از بين ببرند و كمرنگ كنند، مقاله می نويسند، حرف می زنند. 
اينها هيچ خدمتی نمی كنند...2 امروز همه ايــن توصيه هايی كه غربی ها و 
امريكايی ها در جلسات به ما می كنند اين است: ايران خودش را با خانواده 
جهانی همراه كند، يكســان كند، جهانی بشــود. مرادشان همان وابستگی 
است... جهانی شدن يعنی زير بار فرهنگی كه چند قدرت بزرگ توانسته اند 
بر اقتصاد دنيا، بر سياست دنيا، بر امنيت دنيا تحميل بكنند. رفتن زير بار 
اين سياست رفتن، در اين قالب خود را جا كردن، اين معنای جهانی شدن 
از نظر غربی ها و امريكايی ها است. وقتی می گويند جهانی بشويد... معنايش 
اين است، اين همان وابستگی است.3 جهانی شدن اسم خيلی قشنگی است 
و هر كشوری فكر می كند بازارهای جهانی به رويش باز می شود. اما جهانی 
شدن به معنای تبديل شدن به يك پيچ و مهره هايی در ماشين سرمايه داری 
غرب، نبايد مورد قبول هيچ ملت مستقلی باشد. اگر قرار است جهانی شدن 
به معنای درســت كلمه تحقق پيدا بكند، بايد كشورها استقالل خودشان، 
استقالل اقتصادی و استقالل سياسی و قدرت تصميم گيری خودشان را حفظ 
كنند و اال جهانی شدن كه ده ها سال پيش، از طريق بانك جهانی و صندوق 
بين المللی پول و ســازمان تجارت جهانی و امثال اينها، كه همه ابزارهای 
امريكايی و استكباری بودند، به وجود آمده، ارزشی ندارد...4 االن هر چی 
حرف زده می شود درباره جهانی سازی است... جهانی سازی فرشته نجاتی 
شده كه اگر ما به تجارت جهانی نپيونديم، پدرمان درآمده است...5 وابستگی 
بعد از انقالب به شــكل های ديگری در كشور بازتوليد شــد... بازتوليد 
همان فرهنگ وابســته، منتها با يك ادبيات شــيك و رنگ آميزی شده و 
قالب بندی شده و بسته بندی شده به اسم های ديگر: جهانی شدن، وارد شدن 

1. بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان و كاركنان ارتش، 1376/1/27. 
2. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15. 

3. بيانات در ديدار نخبگان جوان علمی، 1395/7/28. 
4. بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، 1388/2/27. 
5. بيانات در ديدار مسئوالن سازمان صدا و سيما، 1381/11/15. 
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در خانواده جهانی.1 آقايان! ما از غرب صدمه ديده ايم. در تبليغات جهانی 
تكيه می كنند روی اينكه چرا در جمهوری اسالمی، بعضی ها، گاهی اسم بنده 
را بالخصوص می آورند، چرا بــا امريكا مخالف اند. بايد فراموش نكنيم كه 

غرب با ما چه كرده...2 
عمده اين است كه اســير كليشه های تحميلی نظام سلطه نبايد شــد. يك تفكراتی يك 
مفاهيمی از سوی تبليغات پرحجم نظام ســلطه، به طور شبانه روزی در سرتاسر عالم دارد 

پراكنده می شود. 
يكی از مهم ترين مســائل اين است كه ما بايد اســير نشويم... استكبار 
درصدد آن است كه كليشــه های مورد نظر خودش را به همه مردم دنيا 
تحميل كند، هم به آحاد ملت ها و... آن را وارد ذهن آنها و فضای ذهنی آنها 
بكنند. مايل اند همه جهان را از منظر آنان ببينند. مفاهيمی را كه آنها بر روی 
آن تكيه می كنند با همان رويكرد آنها، با همان نگاه آنها تشخيص بدهند و 
بشناسند. اين رويكرد، رويكرد سلطه طلبانه است. با اين رويكرد سلطه طلبانه، 
مفاهيمی را جعل می كنند... مايل اند همه طبق آنها مفاهيم را بفهمند و به كار 

بگيرند و در ادبياتشان استفاده كنند.3 

حفظ استقالل ملی و تعامل با دنيا 
بعد مهم انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی، سياســت خارجی و گستره و كيفيت 
ارتباطــات آن با افكار عمومی جهان و آحاد ملت هاســت كه بر اســاس و مبنای اصول و 
ارزش های اسالمی و منافع ملی و منافع عموم مسلمين شكل گرفته و با حفظ عزت، حكمت و 
مصلحت، نفی سلطه استكبار جهانی، حمايت از مستضعفين، عدالت طلبی و... جهت گيری به 

سمت آرمان ها دارد. رهبر معظم انقالب اسالمی در اين باره می فرمايند: 
بروند با تدبير، با سياست گذاری درست، با پيگيری صحيح، با جديت، 
ارتباطات با دنيا برقرار كنند. دنيا بزرگ است، دنيا كه فقط امريكا و چند 
كشور اروپايی نيست، دنيا خيلی وسيع است. بروند ارتباطات برقرار كنند. به 
آن مقداری كه الزم هست اما چشم ندوزند به هيچ نيروی خارجی.4 در امر 

1. بيانات در ديدار نخبگان علمی جوان، 1395/7/28. 
2. بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1394/12/20. 

3. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1394/6/12. 
4. بيانات در ديدار با كارگران، 1397/2/10. 
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كيفيت حضور جمهوری اسالمی در دنيای امروز، بحمداهلل جمهوری اسالمی 
موفقيت داشته. »و هلل العزه و لرسوله و للمومنين« الحمدهلل جمهوری اسالمی 
مؤمن، مشمول اين آيه شريفه شده و اين عزت را دارد؛ اين را بايد نگه داريم. 
با عقل با تدبير... با اشتباه نكردن در نوع مراودات، نوع تصميم گيری ها....1 
همواره دشمنان خواسته اند ملت ايران را منزوی كنند، اما ملت ايران منزوی 
نشــده، با دنيا همكاری كرده و در عين حال با نظام سلطه و استكبار مقابله 
جدی كرده است... »تعامل بين المللی« نبايد ما را از اين نكته كه دشمنانی 
هستند كه به نابودی ما كمر بسته اند، غافل كند.2 ما نمی توانيم و نمی خواهيم 
كه از لحاظ اقتصادی، ارتباطات را با دنيا قطع كنيم. نه ممكن اســت و نه 
مطلوب...3 مرزبندی به معنای اين نيســت كه ما رابطه مان را قطع بكنيم، 
توجه بكنيد، مغالطه نكنند كه شــما می گوييد ما با همه دنيا دشمن ايم، نه، 
مرزبندی كنيد، مرزها مخلوط نشود.4 »تعامل گسترده با دنيا« اين توصيه 
هميشگی ماست اين درســت نقطه مقابل آن چيزی است كه دشمنان ما 
و سلطه گران عالم دنبالش هســتند. ما می توانيم با دنيا ارتباطات وسيع و 
گسترده ای داشته باشيم. هم به ملت ها و دولت های ديگر كمك كنيم، هم 
از كمك آنها بهره مند بشويم...5 عزت ملی و رعايت حكمت در ارتباطات 
جهانی و اهتمام به اقتدار بين المللی نيز از جمله اولويت های مديريت انقالبی 
و اسالمی اســت.6 ملت ايران امروز در صحنه بين المللی و در مقابل چشم 
ملت های عالم به عنوان يك ملت زنده به ســمت هدف هايی كه برای هر 
ملتی شورآفرين است و هر مجموعه انسانی را در هر جای دنيا به هيجان 
می آورد، می رود. يعنی به سمت استغنا و استقالل مطلق از همه كسانی كه 
ملت ها را با صنعت و با مواد ساخته شده به دست خود ذليل می كنند. پول 
ملت ها را غارت می كنند... شرف و عزت و روحيه استغنای آنها را نيز در 

1. بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1396/6/30. 
2. بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوازدهمين دوره رياست جمهوری اسالمی ايران، 1396/5/12.  

3. بيانات در جلسه تبيين سياست های اقتصاد مقاومتی، 1392/12/20. 
4. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15. 

5. بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوازدهمين دوره رياست جمهوری اسالمی ايران، 1396/5/12. 
6. پيام به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم در انتخابات، 1396/2/30. 
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هم می كوبند.1 استقالل يعنی يك كشوری مداخله گر را بشناسد با آن مقابله 
كند و در مقابل آن بايستد. استقالل به معنای بداخالقی كردن با همه دنيا 
نيست. استقالل به معنای مقابله با آن قدرتی است كه می خواهد مداخله 
كند، می خواهد دستور بدهد، می خواهد حيثيت و شرف يك ملت را برای 
منافع خود خرج كند... قدرت های مداخله گر از حس استقالل در يك كشور 
واهمه دارند، می هراسند و سعی می كنند اين حس را در ملت در رهروان و 

در رهبران و در پيشروان ملت تضعيف كنند...2 

تخطئه استقالل ملی و تئوريزه کردن مفهوم وابستگی 
استعمار غرب و غرب پرستان بيش از يك قرن است كه تبليغات سازمان يافته و هدفمند 
خود را برای نفوذ و سلطه بر ملت ايران به كار بســته اند و با روش های مختلف سرمايه ها، 
منابع، تاريخ، فرهنگ، اســتقالل و هويت يك ملت را در ذهن و فكــر آن ملت، بی اعتبار، 
بی ارزش، بی مبنا و بی معنا القا كردند و وابستگی مطلق يك ملت را به قدرت های استعماری، 
ارزشمند، با اعتبار، پديدآورنده رفاه، تقدير تاريخی، منطبق با عقالنيت و رها شدن از فقر و 
پيوستن به كاروان ترقی و توسعه ترويج نمودند. در اين باره شواهد فراوانی در تاريخ معاصر تا 
روزگار امروز ما می توان سراغ گرفت. چنان كه رهبر معظم انقالب اسالمی هشدار داده اند: 
حاال كتاب می نويسند برای رد استقالل!... استقالل را می كوبند...3 بعضی ها 
در اصل مفهوم استقالل خدشه می كنند كه يعنی چه استقالل!4 اگر يك كسی 
است كه روح استقالل ملی را نشانه می رود، االن كسانی هستند كه صحبت 
استقالل كه می شود، استقالل را مسخره می كنند، می گويند اين عقب افتادگی 
است. استقالل چيست؟ می خواهد وابســتگی را تئوريزه كند، استقالل را 
مسخره می كند. دل های جوانان را برای مستقل زيستن متزلزل كند... زبان 
فارسی را مسخره می كند، خلقيات ايرانی را تحقير می كند... سعی شان اين 
است كه بزنند توی سر روح عزت ملی جوانان ايرانی، مكرر خلقيات منفی 
را نسبت می دهند، از اروپايی ها ياد بگيريد، از غربی ها ياد بگيريد. همديگر را 
تحمل می كنند! آن كسانی كه شعارهای اصلی انقالب را مورد تعرض جدی 

1. بيانات در ديدار مردم كرج، 1376/7/24. 
2. بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی، 1392/11/19. 

3. بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1394/6/25. 
4. بيانات در ديدار مسئوالن نظام، 1394/4/16. 
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قرار می دهند... به جای عزم راسخ ملی، ترديد را در مردم ترويج می كنند... 
جای احساس عزت و اعتماد به نفس ملی، احساس حقارت ملی را به آنها 

تزريق می كنند...1 
با نگاه اجمالی به تاريخ معاصر هم می توان به مواضــع و عملكردهايی از طيف ها، افراد و 
جريانات با عناوين مختلف ليكن با گرايش به تمدن غرب و جهان مدرن مواجه شــد؛ كه 
ميراث، ارزش ها، فرهنگ اسالمی، استقالل و هويت ملی را با روش های گوناگون زير سؤال 
می برده اند كه تا به امروز تداوم يافته است و وابستگی به دشمن استعمارگر را با عناوينی چون 
رسيدن به ترقی و رفاه و توسعه، رهايی از فقر و فالكت و توحش، رشد اقتصادی، فراگيری 
فرهنگ و آداب صحيح و مدنيت و... تئوريزه می كردند. بــرای مردمی كه ايران را ترك 
نكرده اند غير ممكن است كه پيشــرفتی را كه اروپايی ها به آن نائل آمده اند، درك كنند. 
اروپا به اتكاء دو نوع كارخانه به جلو گام برداشــته است. يكی كارخانه توليد كاال و ديگری 
كارخانه توليد انسان...2 ملل يوروپ هر قدر كه در كارخانجات فلزات ترقی كرده اند، صد 
مراتب بيشتر از اين كارخانجات انسانی پيش رفته اند... حال چيزی كه در ايران الزم داريم 
اين كارخانجات انسانی اســت...3 عقالی ايران هنوز بر اين عقيده هستند كه كمپانی های 
خارجه، ايران را خواهند گرفت. در اين عقيده، يك دنيا جهالت است.4 آيين ترقی همه جا 
باالتفاق حركت می كند.5 در اخذ تمدن جديد و مبانی ترقی عقلی و فكری، حق نداريم درصدد 
اختراع باشيم، بلكه بايد از فرنگی سرمشق بگيريم، در جميع صنايع... محتاج سرمشق غير 
بوده و هستيم.6 ايران نه آدم دارد و نه كارخانه آدم سازی كه بتواند رأساً مباشر اجرای نقشه 
پيشرفت و ترقی اقتصادی خود گردد...7 بايد يك هيئت صد نفری مديران و مهندسين فنی 
و متخصصين خارجی به ايران خواست و وزارتخانه ها و تشكيالت دولتی را به آنها سپرد كه 
تحت نظر وزرای ايران امور مملكت را انتظام دهند و آيين جديد مملكت داری را به ايرانيان 

بياموزند.8 

1. بيانات در حرم مطهر رضوی)عليه السالم(، 1393/1/1. 
2. نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، تهران، قدر واليت، ج1، ص74. 

3. همان، ص75. 
4. همان، ص83. 
5. همان، ص79. 

6. فريدون آدميت، فكر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت در ايران، به اهتمام سيد ابراهيم اشك شيرين، تهران، 
گستره، 1394، ص113. 

7. نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، همان، ص80؛ به نقل از روزنامه قانون، رجب 1307 هجری قمری. 
8. فريدون آدميت، همان، ص150. 
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در عبــارات فوق كــه از ميــرزا ملكم خان 
ناظم الدوله صادر و تجويز شده و گوشه ای كوچك 
از مواضع اوســت، وابســتگی تئوريزه می شود. 
و ناتوانی، نمی توانيم و فقــر را داليل كرنش در 
برابر غرب كــه به عقيده او همــه چيز دارد از 
جمله دانــش، فن، فرهنگ، سياســت و آداب 
سياست ورزی و مملكت داری، اقتصاد و صنعت 

و... می نماياند. همتای روسی ملكم خان، ميرزا فتحعلی آخوندزاده افسر ارتش تزاری كه هيچ 
نسبتی با ايران و ايرانيت ندارد، به تعبير علمای ما روس منحوس را مبنای تحقير ملت ايران 
قرار می دهد و می نويســد: »چرا در مملكت داری و ملت پروری تقليد پطركبير و فريدريخ 
ننمايند كه در ايام حيات، محبوب كل ملت و بعد از رحلت، ممدوح كل تواريخ و ملل بوده 
باشند؟«1 آخوندزاده در نمايشنامه های مختلف همچون: مال ابراهيم خليل كيمياگر، مسيو 
ژوردان حكيم نباتات و درويش مستعلی شــاه جادوگر، وزير خان سراب، خرس دزدافكن، 
مرد خسيس و... آداب و ارزش های اســالمی، ميراث فرهنگی و... را به استهزاء می گيرد و 
مورد هجوم قرار می دهد. در نمايشنامه »مســيو ژوردان حكيم نباتات و درويش مستعلی 
شاه« دنيای تاريك شرق! را با جهان روشن غرب! مقايسه كرده است. در چهره مستعلی شاه 
جادوگر، شــيادی و عوام فريبی... كه از جهل مردم سود می برد؛ و در سيمای مسيو ژورداِن 
گياه شناس، ايده آل های مترقی تمدن غرب را نمايش می دهد.2 ميرزا حسين خان سپهساالر، 
عاقد قرارداد رويتر كه ايرانی و غير ايرانــی آن را ننگين ترين قراردادی می دانند كه تبعه 
يك كشــوری می تواند عليه ملت خود تحميل كند؛ به دليل مقام و منصب خود در دربار 
ناصرالدين شاه و سفارت چند كشــور به ويژه رصد فرآيند تنظيمات عثمانی در تضعيف 
فرهنگ ايرانی و ارزش های اسالمی است می گويد: بر اوليای دولت واجب و الزم است كه 
هر قدر زودتر داخل جاده ترقی شوند و دقيقه ای آرام را بر خود حرام دانند...3 ريل های جاده 
ترقی او فقط از مسير وابستگی و سرسپردگی مطلق به بيگانگان عبور می كند و او اين مسير را 
سرنوشت محتوم ملت ايران می داند. ميرزا عبدالرحيم طالبوف هم همچون ميرزا ملكم خان 
و ديگر غرب پرستان پايه گذار تئوری سرسپردگی مطلق به بيگانگان؛ به تمجيد از سياست، 

1. فتحعلی آخوندزاده، الفبای جديد و مكتوبات، تهران، احيا، 1357، ص95. 
2. نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، همان، ص172-173. 

3. خان ملك ساسانی، سياست گذاران دوره قاجار، به نقل از نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، تهران، قدر 
واليت،1390، ص306. 

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 
يكی ديـگــر از تاريــك انديشان 
غرب پرست دربار قاجاری است 
كه آشفتگی و عقب ماندگی مملكت 
ايران را تنها فقدان »قانون« می داند و 
همچون ديگر همفكران خود، غرب 

را شاخص و آرمان ترقی می بيند
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حكومت داری و فرهنگ غرب می پردازد: 
در انگليس قانون اساسی از احترام حقوق و عوايد قديمه ملت توليد شده و 
استقرار يافته... واقعاً اين ملت به عرش تمدن برآمده. مرحبا به قومی كه در 
يك زندگی، به اتفاق جميع ملل، شرف دو حيات را نايل هستند: يكی حيات 

ابدان و ديگری حيات وجدان است...1 
اين نادان پر مدعا، حتی نمی داند كه انگليس قانون اساســی ندارد، ولــی نديده و نخوانده، 
از كرامات قانون اساســی انگليس می گويد! ميرزا يوسف خان مستشــارالدوله يكی ديگر از 
تاريك انديشان غرب پرست دربار قاجاری است كه آشفتگی و عقب ماندگی مملكت ايران را تنها 
فقدان »قانون« می داند و همچون ديگر همفكران خود، غرب را شاخص و آرمان ترقی می بيند 
كه می بايست آن را الگو قرار دهيم و در جهت غرب حركت كنيم. ميرزا يوسف خان پيشنهاد 
می دهد كه مصلحت دولت و ملت در اين است كه مهاجرت اروپايی ها به ايران ترغيب شود، چه 
آن موجب ترويج علم و معرفت و فنون فرنگی و تحول اوضاع ايران خواهد گرديد؛2 خطوط اصلی 
فكری كه غرب مدرن را به عنوان مركز، شاخص و مرجع فكری، فرهنگی، سياسی و الگوی تمام 
شئون زيستن انسان و جوامع انسانی در دو قرن اخير تداوم داده است. چنان كه غرب پرستان 
در ايران و ساير ممالك جهان به انحای گوناگون درصدد تئوريزه كردن اين وابستگی بوده اند و 
انديشه، رويكرد و جنبش های استقالل طلبانه را استحاله نموده و زمينه های مستقل زيستن را به 

وسيله تبليغات و طيف های متنوع تربيت يافته مكاتب غربی از بين برده اند. 

تئوری پردازان مکتب وابستگی و سرسپردگی در عصر انقالب اسالمی!
اكنون در عصر حيات روزافزون انقالب اســالمی هم شاهد ظهور و بروز تئوری پردازان 
مكتب سرسپردگی در قالب های جديد هستيم كه همان گزاره های پوسيده عصر قاجاری و 

پهلوی را تكرار می كنند: 
در دنيا لفظ، مفهوم و تعبيری به نام اســتقالل اصاًل نداريم. اســتقالل 
تعبيری است كه در دهه 1950 ميالدی كشورهای آفريقايی برای دوره 
استعمارزدايی اســتفاده می كردند، مفهومی بود كه مؤثر افتاد و در كسب 
حاكميت ملی برای ايران پس از انقالب اسالمی مفيد بود، اما امروز لغت 

استقالل كاربرد ندارد.3 

1. عبدالرحيم طالبوف، مسائل الحيات، تهران، شيرازه، 1394، ص190-191. 
2. فريدون آدميت، همان، ص183-184. 

3. رضا سراج و محمدجواد اخوان، از مكتب نياوران تا كابينه توسعه گرا، تهران، انديشكده برهان، ص212. 
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مفهوم استقالل در سه دهه اخير معنای ســنتی خود را از دست داده و 
كشورها عموماً به دنبال اختالط و همكاری و وابستگی های متقابل هستند... 
برداشت غلط و حفظ معنای چهل سال گذشته از استقالل باعث شده است 
كه ارتباطات فكری، سياسی و اقتصادی كشور ما با خارج تحت الشعاع نوعی 
انزواطلبی درونی قرار گيرد و از تعامل و اختالط معقول كه فرآيندی مؤيد 

فراگيری متقابل است، پرهيز كنيم.1 
جمهوری اسالمی با يك پارادوكس روبه روست. از يك طرف می خواهد 
رشد و پيشرفت كند و از طرف ديگر در پی حفظ استقالل سياسی و همين 
طور عدالت در بيرون از مرزهای كشور است. در واقع ريشه اين پارادوكس 

در نوع نگاه به خود و نظام بين المللی است.2 
در كشورهايی كه اين شانس را داشتند كه در يك دوره مستعمره شوند... 
فوايد هم به آنان رسيده اســت... يكی از آنها زبان و فرهنگ است... االن 
در كشورهای مستعمره سابق، توانايی استفاده از زبان مادری از يك زبان 
خارجی اول، چه انگليسی، چه فرانسه، امكانات ارزشمند ارتباطی، علمی و 
حتی تفريحی فراهم آورده است... باال رفتن سطح فرهنگ از طريق زبان و 

هم مستقل از آن، از محصوالت مثبت استعمار است.3 
استعمار ديگر وجود ندارد پس استقالل هم ديگر ارزش روزآمدی نيست 
و استقالل طلبی تحصيل حاصل است و بنابراين بی ارزش... امنيت و توسعه 
ارزش های بالذات اند و اســتقالل ارزش بالعرض... استقالل خواهی اينك 
موجوديتی جز حافظه تاريخ ندارد. اينك رابطه است كه سخن می گويد...4 
آنان كه در فرنگستان گفتار كالن نوبنيادی را به نام »گفتارتجدد« پديد 
آورده بودند، »گفتار بيداری« را نيز برای ما رقم زدند؛ از اين رو ما بايد از 
خواب گران غفلت برخيزيم و در دنيايی نو كه ســاخته فرنگيان بود و در 
مقامی كه تقدير سرمايه داری بر ما مقدر ساخته بود، زندگانی نوينی را تجربه 
كنيم... از ادنی نقطه مدنيت موجود )يعنی خودمان( به اعلی نقطه مدنيت 

1. محمود سريع القلم، »ثبات سياسی و توسعه سياسی«، اطالعات سياسی و اقتصادی، 1378، ش145 و 146، 
ص10. 

2. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شــدن؛ چالش ها و راه حل ها، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384، 
ص111. 

3. مهدی ابوطالبی، ارتجاع روشنفكری بعد از انقالب اسالمی، قم، مؤسسه والء منتظر)عج(، 1389، ص175. 
4. مرتضی مرديها، دفاع از عقالنيت، تهران، نقش و نگار، 1379، ص112-111 و 115. 
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ممكن )يعنی غرب( سير كنيم و در آينه شهر فرهنگ به بربريت خود ايمان 
آوريم و به سترگی و فرهيختگی او.1 

اين سخن فردريش فون هايك كه: عدالت نامی است كه فقرا بر حسادت 
خود نسبت به اغنيا گذاشته اند، بی بهره از حقيقت نيست. بعيد نيست كه 
نفرت از اســتعمار و مبارزه با امپرياليسم هم نامی تلقی شود كه كشورها و 
ملت های فقير بر حسادت خود نسبت به كشورها و ملل غنی گذاشته اند...2 

هراس از بيگانه از خصوصيات روانی مردم بدوی و غير متمدن است.3 
و چه دقيق و عميق تحليل كرد خمينی كبير)رحمه اهلل عليه( كه: 

ما از شر رضاخان و محمدرضا خالص شديم؛ لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شــرق به اين زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرســپردگانی هستند كه با هيچ منطقی خلع 

سالح نمی شوند...4 

جمع بندی
جمع بندی اين متن را مزين می كنيم به بيانات حضرت امــام خمينی)رحمه اهلل عليه( و 

حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( كه فرمودند: 
اين قدر طرف غرب سجده نكنند، كتاب بنويسند. شما خودت مطلب 
داری؛ چه كار داری كی چی گفته؟... چرا استشهاد به يك قول اجنبی می كنی 
تا روح جوان های ما را افسرده كنی و اينها را از قالب خودشان بيرون بكنی...5 
دشمنان ما كه به كشورمان چشم دوخته اند، هرگز نخواهند گذاشت ما 
استقالل پيدا كنيم و از وابستگی رها شويم. بايد به خود تلقين كنيم كه در 

غرب خبری جز عقب نگه داشتن ما از قافله تمدن و تعالی نيست.6 
ارتجاع روشنفكری اين است؛ يعنی برگشتن به دوران بيماری روشنفكری، 
برگشتن به دوران بی غمی روشنفكران، برگشتن به دوران بی اعتنايی دستگاه 

1. محمدعلی اكبری، پيشگامان انديشه جديد در ايران، عصر روشنگری ايرانی، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه 
علوم انسانی، 1385، ص10-11. 

2. مهدی ابوطالبی، همان، ص174. 
3. همان، ص179. 

4. صحيفه امام، ج15، ص446، 1360/10/7. 
5. همان، ج9، ص470، 1358/6/2. 

6. همان، ج18، ص340، پيام به ملت ايران در پنجمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، 1362/11/22. 
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روشنفكری و جريان روشنفكری به همه سنت های اصيل و بومی و تاريخ و 
فرهنگ اين ملت.1 

از سال 1800 ميالدی انگليسی ها اول بار در دستگاه سياسی كشور ما وارد شدند و دخالت 
كردند و نفوذ كردند و يارگيری كردند و همراه آنها يا قريب به آنها، بعضی از كشــورهای 
ديگر اروپايی هم در اين مدت همين كار را كردند. سال 1800 ميالدی اولين سفير انگليس 
وارد كشور شد كه از هند آمد؛ يعنی آن وقتی بود كه حكومت هند در اختيار انگليسی ها بود 
و نايب السلطنه در آنجا بود. از همان بوشهر كه از كشتی پياده شد، شروع كرد به رشوه دادن 
و خريدن افراد و راحت توانست افراد را خريداری كند. اين همه شاهزاده و امير و اسم های 
دهن پركن، همه در مقابل هدايای اين آقا خاضع و تسليم شدند!... اين خاك نرم و خاكريز 
بی بنياد ملی آن روز اجازه داد دشمن نفوذ كند و نفوذ كردند. ما نمی خواهيم ديگر اين ادامه 
پيدا كند. انقالب يك سد پوالدينی در مقابل اينها درســت كرده. ما می خواهيم اين سد را 
مستحكم تر كنيم. به هيچ قيمتی اجازه ندهيم اينها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سياست، 
در سرنوشت و مقدرات ما دخالت كنند.2 امروز ملت ما به دنبال تحقق آرمان های اسالمی 
است كه در درجه اول، عدالت و معنويت و آزادی، به معنای حقيقی اسالمی و استقالل كشور 

از شر قدرت های بيگانه و متجاوز خارجی است.3 

1. بيانات در ديدار جمع دانشجويان دانشگاه تهران، 1377/2/22. 
2. محمد رستمی، نفوذ: بررسی پروژه برنامه ريزی شده نفوذ دشــمن، از ديدگاه حضرت امام خامنه ای، تهران، 

شهيد كاظمی، 1394، ص110. 
3. همان، ص107. 


