
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالمی دستاوردهای انقالبترین ، از مهماستقالل سیاسی
 (پیروزی انقالب سالچهل و دومین )به مناسبت 

 )براساس بیانات رهبر معظم انقالب(

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استپژوهشهای خبری و تولیدات فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش
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  مقدمه 

تا  1372 هایسال در، "استقالل سياسی"محتوای بيانات رهبر معظم انقالب درباره  اين پژوهش به بررسی و تحليل

  .پردازدمی 1399

 دانند و با نگاهی تاريخی به اين موضوع از ترين دستاوردهای انقالب میاستقالل سياسی را از مهم ،رهبر معظم انقالب

ستقالل اگويند و سخن می طرفنيبه ا شيقرن پ دو سهگيری دوگانه استقالل سياسی و وابستگی سياسی از شکل

 یهاآفت مادرِ همهها و های بزرگ ملتاز آفت را وابستگی سياسیو استقالل نخستين مرحله رسيدن به  را سياسی

 شمارند.برمی یمل

 هيپاحکومت مردمتشکيل و  و وابسته نبودن به آنها یخارج یهادر مقابل قدرتايستادگی براساس بيانات رهبر انقالب، 

 از جمله معانی استقالل سياسی است.ملی  تيّبه هوبودن  یمُباهو  و مستقل

 یمومع ونديپ، یتّحاد ملّا، یاقتصاد قواز جمله  ابزارهای تحقق استقالل سياسیدر بيانات رهبر انقالب همچنين به 

 است.شدهاشاره  مسئوالن شجاع و فعّال و پُرکارو  یفرهنگ انقالب، ملّت با نظام

 "بودنِ استقالل سياسی انقالباز اهدافِ اصولیِ "است، به آن اشاره شده انقالبترين محوری که در بيانات رهبر مهم

، ی ايرانانقالب اسالم الغزلتيب را سياسی استقالل و تحقق کامل آن پس از پيروزی انقالب است. رهبر انقالب،

 دانند.می رانيملت بزرگ ابه ها ملتترين علل احترام گذاشتن از مهمو  ی ايرانانقالب تيّهوای از جلوه

مخالفت "است. بيانات رهبر انقالب به آن اشاره شده شاخص ديگری است که در "استکبار و استقالل سياسی کشورها"

  "و  "استقالل سياسی، مشکل اساسی آمريکا با جمهوری اسالمی"، "سياسی کشورها استقاللآمريکا و اذنابش با 

 است.از محورهايی هستند که به آنها اشاره شده "ها از ايران با استقالل سياسیکوتاه شدن دست همه قدرت

ستقالل ا تبيينلزوم ، سياسیاستقالل ملی و  تيّبه هوبودن  یمُباهلزوم ، لزوم قدردانستن استقالل سياسی کشور

هايی هستند از جمله بايدنيز  افراد معتقد به استقالل سياسی ريزی برای تربيتلزوم برنامه، جوانان برایسياسی کشور 

 شود.بيانات رهبر انقالب مشاهده میدر که 

 

 های خبریمدیریت پژوهش

21/11/1399 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2 

 

 

 

 

  

 سیاسی:دوگانه استقالل سیاسی و وابستگی الف( 

ــ ل -1 ــت ی  ش ــی و واب  ــتاسی سیاس ــت اس ــری دوگا  گی

 طرفنیبت ا شیدو ست قرن پسیاسی از 

 استاسی سیاسی،  خ تین مرحلت رسیدن بت استاسی  -2

مـادر  هـا و هـای بـزرم ملـتواب ـت ی سیاسـی، از آفـت -3

 یمل یهاآفت همت

 

 ب( معنای استقالل سیاسی:

و واب ـتت  بـودن  یخـار  یهـادر ماابل قـدرتای تادگی  -1

 بت آ ها

 و م تال تیپاح ومت مردمتش یل  -2

 ملی  تیّبت هوبودن  یمُباه -3

 ج( ابزارهای تحقق استقالل سیاسی:

  یاقتصاد قو -1

  یتّحاد ملّا -2

 ملّت با  ظام  یعموم و دیپ -3

 یفرهنگ ا اسب -4

  م ئوالن شجاع و فعّای و پُرکار -5

 

 استقالل سیاسی:د( انقالب ایران و 

 ی ایرانا اسب اسسم الغزیتی، بسیاسی استاسی -1

 ی ایرانا اسب تیّهوای از استاسی سیاسی  لوه -2

تــرین علــل احتــرام گ اشــتن اســتاسی سیاســی از مهــ  -3

  رانیملت بزرم ابت ها ملت
 

 

 استقالل سیاسی
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 استقالل سیاسی
 

  :ا اسباستاسی سیاسی از اهداف اصولی  -4

بدده دشددمنان بدده  وابسددته یِبسددته ار دد یِکتدداتوريدتبددديل  -4-1

 و مستقل هيپامردم یحکومت

ــس از  -5 ــی  پ ــوالت عظ ــی از تح ــتاسی سیاس ــا اس تحا

 پیروزی ا اسب:

 در دوره و قاجدددار در اواخدددر دورهوابسدددتگی سياسدددی ايدددران  -5-1

 یپهلو

 :)ره(امام یاعسم یمبا  از ملتاستاسی سیاسی  -6

 )ره(ی حضرت امامنشدنکهنه اصولاستقالل سياسی از  -6-1

 

 ه( استکبار و استقالل سیاسی کشورها:

 سیاسی کشورها استاسیمخالفت آمری ا و اذ ابش با  -1

اســتاسی سیاســی، مشــ ل اساســی آمری ــا بــا  مهــوری  -2

 اسسمی

هـا از ایـران بـا اسـتاسی کوتاه شدن دسـت همـت قـدرت -3

 سیاسی 

 و( بایدهای استقالل سیاسی:

 لزوم قدردا  تن استاسی سیاسی کشور -1

 سیاسیاستاسی ملی و  تیّبت هوبودن  یمُباهلزوم  -2

  وا ان برایاستاسی سیاسی کشور تبیین لزوم  -3

لزوم بر امت ریزی بـرای تربیـت افـراد معتاـد بـت اسـتاسی  -4

 سیاسی

 استاسی سیاسی از بایدهای مورد تو ت م ئوالن -5
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 دوگانه استقالل سیاسی و وابستگی سیاسی:الف(  

 

 ب( معنای استقالل سیاسی:

 

 ج( ابزارهای تحقق استقالل سیاسی:

 

ی سیاسی گیری دوگانه استقالل سیاسی و وابستگشکل-1
از دو سه قرن پیش به این طرف

تقالل استقالل سیاسی، نخستین مرحله رسیدن به اس-2

مه  ها و مادرِ ههای بزرگ ملتوابستگی سیاسی، از آفت-3
های ملیآفت

به های خارجی  و وابسته نبودنایستادگی در مقابل قدرت-1
آنها

تشکیل حکومت مردم پایه و مستقل-2

مُباهی بودن به هویّت ملی -3

اقتصاد قوی  -1 اتّحاد ملّی -2

پیوند عمومی ملّت با نظام -3 فرهنگ انقالبی-4

مسئوالن شجاع و فعّال و -5
پُرکار 
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 ایران و استقالل سیاسی:د( انقالب 

 

 ه( استکبار و استقالل سیاسی کشورها:

 

سی استقالل سیا-3
ترین علل از مهم

احترام گذاشتن 
ها به ملت ملت

بزرگ ایران 

سی استقالل سیا-2
ای از هویّت جلوه

انقالبی ایران

استقالل -1
زل سیاسی، بیت الغ

انقالب اسالمی 
ایران

استقالل سیاسی از اهداف -4
: اصولی انقالب

وریِ تبدیل دیکتات-4-1
ه بسته ارثیِ وابسته  ب

دشمنان به حکومتی 
مردم پایه و مستقل

تحقق استقالل سیاسی از-5
تحوالت عظیم پس از پیروزی 

:انقالب

ی وابستگی سیاس-5-1
ایران در اواخر دوره  

قاجار و در دوره  پهلوی

انی استقالل سیاسی ازجمله  مب-6
:(ره)اعالمی امام

از استقالل سیاسی-6-1
اصول کهنه نشدنی 

(ره)حضرت امام

مخالفت آمریکا و اذنابش با استقالل سیاسی کشورها-1

استقالل سیاسی، مشکل اساسی آمریکا با جمهوری اسالمی-2

ها از ایران با استقالل سیاسی کوتاه شدن دست همه قدرت-3
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 و( بایدهای استقالل سیاسی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لزوم قدردانستن -1
وراستقالل سیاسی کش

ه لزوم مُباهی بودن ب-2
هویّت ملی و استقالل

سیاسی

قالل استتبیین لزوم -3
انانجوبر سیاسی کشور 

لزوم برنامه ریزی -4
برای تربیت افراد 
معتقد به استقالل 

سیاسی

از استقالل سیاسی-5
بایدهای مورد توجه 

مسئوالن
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 ـ جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
 :استقالل سیاسی

 

دوگانـه اسـتقالل الف( 

سیاســی و وابســتگی 

 سیاسی:

گیـری دوگا ـت  ش ل -1

ـــی و  ـــتاسی سیاس اس

دو واب ــت ی سیاســی از 

ــ ــرن پ ــت ق ــت  شیس ب

 طرفنیا

ــتاسی  -2 سیاســی، اس

ــــت  ــــتین مرحل  خ 

 استاسی رسیدن بت 

ــی،  -3 ــت ی سیاس واب 

-های بزرم ملـتاز آفت

 یهـاآفـت مادر  همتها و 

 یمل

 

ب( معنــای اســتقالل 

 سیاسی:

ــتادگی  -1 ــل ای  در مااب

ــدرت ــاق ــار  یه و  یخ

  بودن بت آ ها واب تت

ح ومـــت تشـــ یل  -2

 و م تال تیپامردم

ــاه -3 ــودن  یمُب ــت ب ب

 ملی  تیّهو

سالم یبرآمده نظامِ» - ستهايس کي ،یاز انقالب ا صول یا کرد. انقالب  ميخود ترس یبرا یایا

هم  یلاصو کيکرد؛  ادهيو پ ديکرد و تحقّق بخش شنهاديرا پ یو اجتماع یاسينظام س ،یاسالم

ل اسددتقال ،یاسددتقالل اقتصدداد-انقالب به وجود آمد. مثالً اسددتقالل  ینظام بر مبنا نيا یبرا

سيس ستقاللا ،یفرهنگ ستقالل امن ،یا  یروزيبود که ]قبالً[ نبود. قبل از پ يینهايز اا -یتيّا

شت. خب مبالغ ز نهاياز ا کدامچيانقالب، ه  م؛ياکرده شرفتيپ نهيزم نيهم در ا یاديوجود ندا

 .«1هست ی. استقالل هست، آزادميکار دار هانهيزم یالبتّه هنوز در بعض

ص یکي» - صو شما ترب یجوان نيکه ا یاتيّاز خ دارا  دياب ديگذارياو ا ر م یو رو ديکنيم تيکه 

شد، ]ا ست که[ معتقد و مُباه نيبا شد. من آن روز در جمع مسئول یملّ تيّبه هو یا  نيخود با

با  یدر رابطه یصدددحبت کردم؛ عرر کردم که منافع ملّ یملّ تيّبودند، راجع به هو نجايکه ا

س یزي. آن چشوديو ترجمه م شوديمعنا م ،یملّ تيّهو ت، امّا باطنش با که ظاهرش منفعت ا

 نيا اب دياست. با یملّ یانهايز ست؛ين یمعارر است، در واقع منافع ملّ ايناسازگار  یملّ تيّهو

شنا کن نيا ،یملّ تيّهو ستقالل که البتّه غالباً  تيّهو نيبه ا یکه مُباه ديجوان را آ شد و به ا با

 کيخب جوان دانشدددجو از اوّل عمرش، در  دانند؛يامروز ما، قدر اسدددتقالل را هم نم ینهاجوا

شور ستگ چيکرده که ه یزندگ یک سيس یواب شته؛ از  یخارج یبه قدرتها یایدتيو عق یا ندا

 نديبگو کننديجرئت نم گرانيکه د اییخارج یکه در مقابل قدرتها دهيد شدددهياوّل، هم

ز را ا نياست؛ ا یاسياستقالل س نيا ستاده؛يا یاسالم یجمهور ،«چشمتان ابرو است یباال»

و قبل از او هر  گفتيم کايرا که هر چه آمر یاآن دوره دانند؛ي]لذا[ قدرش را نم اند،دهياوّل د

شور تحقّق پ ديبا گفتيم سيچه انگل ستقالدرک نکرده نهايا کرد،يم دايدر ک ل را اند، لذا قدر ا

 .«2دانشجوها است یر روب دينقش اسات جورکي ني. انهايبشود به ا ميهتف ديبا نيا دانند؛ينم

سالم یاخامنه اهللتيآ حضرت» - نخست  یالعباد دريح یآقا داريدر د یرهبر معظم انقالب ا

سجام همه جر ليهمراه با تجل أتيعراق و ه ريوز سيس یانهاياز وحدت و ان عراق  یو مذهب یا

با داعش،  بارزه  هاين»در م پد «یمردم یرو تدار در عراق  یا دهيرا  مل اق عا بارک و  مهم و م

 هايیکايدر مقابل آمر ديعراق، گفتند: با نيسددرزم یکپارچگيبر لزوم حفظ  ديکخواندند و با تأ

 تياستقالل، هو»و اذناب او، مخالف  کايآمر رايوجه به آنها اعتماد نکرد ز چيبود و به ه اريهوش

 .«3هستند« و وحدت عراق

ملّت  -طرف نياز دوران باستان به ا خيتار ،یقرن نيچند خيتار-ما  خيبار در طول تار نياوّل» -

 کهن. همچناکننديم نييوارد متن شدند و تع هيکردند، از حاش دايبعد از انقالب، نقش پ رانيا

ست، معلوم  گر،يگوناگون د نيمسئول ،یجمهور استير ،یمسئول کشور، از رهبر نباالتري از ا

به  ديجواب بدهند؛ با ديو به ملّت با نديآیو سددرِ کار م کننديم دايپ تيّملّت مسددئول انتخاببا 

ند. ا بده ّت جواب  ک یبود، تحوّالت یراتييبود، تغ یحواد  نتريقلم از مهم کي نيمل ه بود 

 منافع یراب ارهايمع یعنيکرد؛  دايپ رييتغ یبعد از انقالب، منافع ملّ ن،يکرد. بنابرا جاديانقالب ا

به  هایرکتاتويد م،يکه عرر کرد طورنيکرد. بعد از آنکه انقالب شد، هم دايپ رييطبعاً تغ یملّ

به  ماندگیشددد، عقب ليتبد یاسدديبه اسددتقالل سدد هایشددد، وابسددتگ ليتبد یسدداالرمردم

سان یرويدر ن ها،رساختيشد؛ در ز ليقابل توجّه تبد یشرفتهايپ صنا ،یان ثل م یمهمّ عيدر 

 نيو در ب ايآنها در دن یباال یهاکه ماها امروز جزو درجه یبزرگ عيصددنا ؛یفنّاورسددتيز ،نانو

                                                           
 19/11/1396ارتش  يیهوا یرويفرماندهان و کارکنان ن داريدر د اناتيب . 1
 31/03/1396ها از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه یجمع داريدر د اناتيب . 2
 30/03/1396عراق با رهبر انقالب  ريوزنخست داريد . 3
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

ــق  ــای تحق ج( ابزاره

 استقالل سیاسی:

  یاقتصاد قو -1

  یتّحاد ملّا -2

ملّـت  یعمـوم و دیپ -3

 با  ظام 

 یفرهنگ ا اسب -4

ــجاع و  -5 ــئوالن ش م 

  فعّای و پُرکار

 

د( انقـــالب ایـــران و 

 استقالل سیاسی:

، سیاســـی اســـتاسی -1

ــــب ــــسب  الغزیتی ا ا

 ی ایراناسسم

اســـتاسی سیاســـی  -2

ــــوه ــــهوای از  ل  تیّ

 ی ایرانا اسب

اســتاسی سیاســی از  -3

تـرین علـل احتـرام مه 

ملـت بت ها ملتگ اشتن 

  رانیبزرم ا

ــی از  -4 ــتاسی سیاس اس

  :ا اسباهداف اصولی 

 یِکتددداتوريدتبدددديل  -4-1

بددده  وابسدددته یِبسدددته ار ددد

ست یاوخردهستيدو شور ه بوده که  یحواد  نهاي. خب ارهيو غ یدر علم، در آموزش عال م؛يک

 .«1را به وجود آورده نهايما ا یانقالب تيّهو

سئله»- سئله کنميهم که مطرح م یآخر یم س کايآمر یم ست. ب سائل ما با آمر یاريا  کاياز م

ود خ یعني- ميبا ما، خود ما هست کاياست که مشکل آمر نيعلّت هم ا ست،ياساساً قابل حل ن

سالم یجمهور شکل ا -یا ست. نه انرژ نيم سته یا شکل  یاه شر م ست، نه حقوق ب شکل ا م

 ست؛ين شدنیمشکالت ما حل کايبا آمر...است.  یاسالم یجمهور سبا نفْ کاياست؛ مشکل آمر

را عرر بکنم که با قطع نظر از نظام، با  نيبا اصدددل نظام مشدددکل دارند. من به شدددما ا نهايا

 یماسال ینظام جمهور ريغ ینظام کي مياگر فرر کن یعني دارند؛استقالل کشور هم مشکل 

شد، ا ستقل با سر کار بود و بنا بود م شتند. ا نهايهم  شکل دا ضت ملّ یتجربه نيبا آن م  ینه

شم  یجلو ستچ ست.  یجورنيا کايآمر.... ما ا هم که  یتحکوم کيو با  ینظام کيبا  یعنيا

حکومت  کيکه  ینهضددت ملّ- سددتيهم ن یحکومت انقالب سددت،يهم ن ینيمطلقاً حکومت د

 هايیکايآمر کرديم اليبود و خ هاسيانگل وغي رينبود؛ فقط دنبال اسددتقالل کشددور از ز یانقالب

 .«2بسازند؛ با استقالل کشور مخالفندنتوانستند  -کننديکمکش م

به  شي[ مربوط به مثالً دو سددده قرن پنيکه ]ا-وجود آمد  به ايدسدددته کشدددور در دن دو» -

ست طرفنيا شورها -ا شورها یک سلّط و ک شورها ريز یم سلّط، البتّه عمدتاً  یسلطه. ک  ايم

کشورها شدند  نيهم دارد که چرا و چگونه شد که ا یلياروپا بودند. حاال دال یعموماً کشورها

شورها سلّط؛ چ یک ص هم صو شت که به ا یتيّخ ازلحاظ خلقت،  ايشد؛ آ یمنته نجايوجود دا

ّدارند؟ ازلحاظ ذهن یازيامت کيمثالً  نهايا  یعوامل کينه،  ايدارند؟  یایبرتر کي نهايا ت،ي

 گرانيبر د یرجحان کي ايدن یاز کشددورها یکشددور کي اي اياز دن یبخشدد کيو  ديآیم شيپ

 نيا بحث ما یعني م؛يبشددو ليوارد آن دال ميخواهيحاال نم کهدارد  یلي. باالخره دالکنديم دايپ

 کيخب،  ...سددلطه ريز یمسددلّط و کشددورها یاتّفاق افتاد: کشددورها نيهرحال ا. بهسددتين

شور ک ؛یو وابستگ یاسياستقالل س ،یاستقالل و وابستگ یدوگانه. به وجود آمد  يیهادوگانه

ستقل بود،  سيمثل انگل یکوچک شبه یبا عظمت یايدر کيم شامل هند و -هند  یقارّهمثل 

 رانيمثل ا یکشور کي ايبود.  یاسيس یتحت نفوذ آن و وابسته -یپاکستان و بنگالدشِ بعد

 یقاجار، چه در دوره یچه در اواخر دوره-بود  ستهواب یاسيفرهنگ، ازلحاظ س یسابقه نيبا ا

 ینعي. سيمثل کشددور انگل یکشددور کوچک کيبه  ديبه چه؟ مثالً فرر کن یوابسددته -یپهلو

 .«3 یاسيس یو وابستگ یاسيهم به وجود آمد؛ استقالل س یجورنيا یدوگانه کي

 ريکرد و با دست تدب دايامام بزرگوار تحقّق پ یلهوسيکه به ی! انقالب اسالمزيعز یجوانها» -

از رأس قدرت  یگروه کينبود که  یاسيس جايیجابه کيمحقّق شد، صرفاً  یاله یاو اراده

بود؛  قيتحوّل عم کينبود، بلکه انقالب  نيآنها؛ ا یسدددر جا نديايب گريگروه د کيکنار بروند، 

بود در  یهم تحوّل -بود یقيتحوّل عم استيس یدر عرصه-کشور  استيبود در س یهم تحوّل

س یِکتاتوريد کيمعنا بود که  نيتحوّل به ا نيا استيس ی. در عرصهیرانيا یمتن جامعه تهب

 نيچن کي-را که در کشدددور حاکم بود  گانگانيرو ببه دشدددمنان و دنباله یوابسدددته یِار  ی

ست و  یکه متّک هيپاحکومت مردم کيل کرد به يتبد -را یحکومت ستقل ا ست و م به مردم ا

ست و دارا سربلند صه تيّهو یا ست؛ در عر ست،يس یا در ...  اتّفاق افتاد ميتحوّبل عظ نيا ا

 نيداشت، هم التقاط وجود داشت، امام، اسالم ناب را مطرح کرد؛ ا دکه هم تحجّر وجو یدوران

امام، اسدتقالل بود؛  یامام و شدعارها یاعالم یمبان یجوان مسدلمان، جذّاب بود. ازجمله یبرا

 یمبان نهايبود؛ ا یو عدالت اقتصددداد یآنها عدالت اجتماع یبود؛ ازجمله یآنها آزاد یازجمله

                                                           
 22/03/1396مسئوالن نظام  داريدر د اناتيب . 1
 22/03/1396مسئوالن نظام  داريدر د اناتيب . 2
 17/03/1396 انياز دانشجو یجمع داريدر د اناتيب . 3
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 یدشدددمنان بددده حکدددومت

 و مستقل هيپامردم

ـــتاسی  -5 ـــا اس تحا

ـــوالت  ـــی از تح سیاس

ــروزی  ــس از پی ــی  پ عظ

 ا اسب:

وابسدددتگی سياسدددی  -5-1

 قاجددار در اواخددر دورهايددران 

 یپهلو در دوره و

ــی  -6 ــتاسی سیاس  ازاس

ــت ــا   مل ــ یمب  یاعسم

 :)ره(امام

اسددتقالل سياسددی از  -6-1

حضدرت ی نشددنکهنه اصول

 )ره(امام

 

ــتقالل  ــتکبار و اس ه( اس

 سیاسی کشورها:

مخالفـــت آمری ـــا و  -1

 اســتاسیاذ ــابش بــا 

 سیاسی کشورها

ــتاسی سیاســی،  -2 اس

مش ل اساسـی آمری ـا 

 با  مهوری اسسمی

اصول  نکهياست، عالوه بر ا گشانام امام گره... همه جذّاب است نهايا کرد؛يامام بود که مطرح م

شددعار عدالت  نيوجود دارد. بنابرا نهاياسددت؛ ا ینشدددنو کهنه ینشدددناصددول تمام کيامام 

صاد یاجتماع شعار آزاد ،یو اقت ستقالل،  شدن از  ،یساالرشعار مردم ،یشعار ا شعار جدا 

ما جذّاب  یجوانهامردم ما و  یامروز هم برا ،یجهان یو قدرتها کايقدرت آمر یچنبره و جاذبه

 . «1است

است؛  یدو مطلب اساس یدهندهنشان نيپُرمعنا است. ا یليصحنه خ نيمردم در ا حضور» -

دو مطلب  ،یحضددور مردم نيهم وجود دارد لکن در ا یگريدو مطلب، مطالب د نيا ليالبتّه ذ

مردم با نظام  ونديپ ،یاسالم یمردم به نظام جمهور یاعتماد مردم و عالقه یکياست:  یاساس

دو  نيکه در مردم وجود دارد؛ ا یایريگمي]هم[ قدرت اراده و تصددم یکي ؛یاسددالم یجمهور

ست. وقت یليخ زيچ ضر م یمهم ا صحنه حا شان م د،يشويشما در  که به نظام  ديدهيهم ن

هم  د؛ياببخشد، دلبسته یکه توانسته است کشور را استقالل ببخشد و آزاد یاسالم یجمهور

 .«2است هملّت زند کي رانيکه ملّت ا ديدهينشان م

هسددتند و به آنها  یانتخابات یکه نامزدها یمحترم انيآقا نيا یبه همه کنميم هيتوصدد من» -

با- ميگويم به مردم  چه را  ها من عرر م -ميعرر کرد م،يعرر بکن ديآن که در  کنميبه آن

توجّه کنند که دو سددده  دهند،يکه به مردم م يیهاخود، در اظهارات خود، در برنامه یهاوعده

در اظهاراتشدددان، در  شدددان،يهایزيرکه در برنامه یدوّم ینکته ... :بکنند تيعارا حتماً ر زيچ

 رانيو استقالل ملّت ا یعزّت ملّ یکند، مسئله يیخودنما ديبا دهند،يکه به مردم م يیهاوعده

 . «3است

من عرر  د؟يآیجور به دست مجانبه چههمه شرفتيپ ،یاقتدار ملّ ،یملّ تيّامن ،یعزّت ملّ» -

شور  نکهيبدون ا کنميم صاد قو کيک شد، ا یاقت شته با ست نم نهايدا و البتّه بدون ...ديآیبه د

ست نم یاتّحاد ملّ سته نيملّت با نظام هم ا یعموم ونديبدون پ د؛يآیهم به د ست خوا ها به د

بدون مسئوالن شجاع و فعّال و پُرکار هم  د؛يآیهم به دست نم یبدون فرهنگ انقالب د؛يآینم

 . «4دنخواهد ش نيها تأمخواسته نيا

ستقالل فکر[ یافراد تي]ترب» - ستقالل؛ ا س ،یمعتقد به ا ستقالل  سيا ستقالل فرهنگ ،یا  ،یا

مه اعتقاد کل یواقع یبه معنا ديبا ،یدر کار فرهنگ شوديم تيکه ترب یجوان ؛یاستقالل اقتصاد

شورش؛ مؤمن به مبان ستقالل ک شد به ا شته با سالم یدا  ،یانقالب و نظام، مؤمن به فرهنگ ا

 یکار سخت یليخ ست؛ين یکار آسان نياست. خب، ا نيا یفرهنگ. کار هيّخوش روح ن،يبخوش

 .«5خواهديم یزيربرنامه نياست. ا

بزرگ، در  یايدن نيامروز در ا یعنيرا به کشدور داد.  یاسديآمد اسدتقالل کامل سد انقالب» -

او بر  یقدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواسدددت او، اراده کيبزرگ،  یقدرتها نيا انيم

 یعني -بخصدددو   ینکته نيدارد. ا یرياندک تأ  رانيملت ا ايکشدددور  نيمسدددئول یاراده

 دينيبیم نکهيملتها دارد. ا یرا برا تيجذاب نيشددتريب - یاسدديعزت سدد ل،اسددتقال ،یسددتادگيا

                                                           
 14/03/1396اهلل( )رحمه ینيسالروز رحلت حضرت امام خم نيو هشتم ستيدر مراسم ب اناتيب . 1
 27/02/1396اقشار مختلف مردم  داريدر د اناتيب . 2
 20/02/1396( السالمهي)عل نيامام حس یپاسدار تيو ترب یدر دانشگاه افسر اناتيب . 3
 01/01/1396 یدر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب . 4
 20/08/1394 یعلم و فناور یهاها، مراکز رشد و پارکها، پژوهشگاهدانشگاه یرؤسا داريدر د اناتيب . 5
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کوتــاه شــدن دســت  -3

ها از ایـران بـا همت قدرت

 استاسی سیاسی 

ــتقالل  ــدهای اس و( بای

 سیاسی:

ـــتن  -1 ـــزوم قدردا   ل

 استاسی سیاسی کشور

ــزوم  -2 ــاهل ــودن  یمُب ب

ـــت هو ـــب ـــی و  تیّ مل

 سیاسیاستاسی 

 تبیـــــین لــــزوم  -3

استاسی سیاسـی کشـور 

  وا ان برای

ــزی  -4 ــت ری ــزوم بر ام ل

ـــرای تربیـــت افـــراد  ب

معتاـــد بـــت اســـتاسی 

 سیاسی

اســتاسی سیاســی از  -5

ــت  ــورد تو  ــدهای م بای

 م ئوالن

 

 نياش مربوط به ابخش عمده کنند،ياحسددداس احترام م رانيملتها نسدددبت به ملت بزرگ ا

 .«1یاسيس قسمت است: استقالل

س نيملت بخواهد ا نيا اگر» - ستقالل  سيا سلطه  یعرر اندام فرهنگ نيرا، ا یا را در مقابل 

 .«2خود را محکم کند یاقتصاد یها هيپا ديگران عالم حفظ کند،با

س تواندینم ايدر دن یقدرت چيه امروز» - سيادعا کند که بر نظام  ست و  یا شور ما حاکم ا ک

 .«3ما بگذارد یهايريگميتصم یبر رو یا ر تواندیاو م ديتهد اي بينه ح،ياشاره، تصر

سالم انقالب» - الب را کوتاه کرد. انق کايبود که دست امر نيکه کرد ا يیکارها نياز بزرگتر یا

و بند و  کايامر یهاشدددهيو ر کايدسدددت امر کا،يبود که نفوذ امر نيجزو افتخاراتش ا یاسدددالم

ود؛ ب یانقالب اسددالم الغزلتياسددتقالل، ب... برد.  نيکشددور از ب نيرا در ا يیکايامر یهابسددت

شور ممنوع؛  نيدر ا گانهينفوذ ب یعني سائل حق ندارند در م گرانيو د سيو انگل کايامر یعنيک

 .«4بکنند یاعمال نفوذ گونهچيکشور ه یو فرهنگ یاسيس

مسددؤوالن،  یملت از سددو کي. در حقّ سددتين یباالتر از وابسددتگ یملت، خفّت کي یبرا» -

سته کردن آن ملت ن نتريسنگ یتيجنا سؤوالن  ی. در مقابل، براستياز واب  چيملت، ه کيم

که اسدددتقالل او را حفظ کنند. البته اسدددتقالل هم  سدددتين نيبزرگتر از ا یافهيخدمت و وظ

سيس ستقاللدارد که اوّلِ آن، ا یمراتب س یا ستقالل  ست. ا سيا سانتر یا ست.  نشيآ  ینعيا

 . «5است نيچن ،یکه به قدرتها، وابسته نباشد. انقالب اسالم ديبه وجود آ یحکومت

شور به وجود ب یبود که نظام نياوّل ا یانقالب در درجه هدف» - سته  اورديدر داخل ک که واب

 یآفتها یاست و همه یکشور و ملت، آفت بزرگ کي یبرا ینباشد؛ بلکه مستقل باشد. وابستگ

 ی. مادرِ همهسدددتيباالتر ن نياز ا یایملت، بدبخت کي یبرا... . شدددودیبر آن مترتّب م گر،يد

انقالب  یروزيقبل از پ ران،ي! کشددور ازياسددت. برادران و خواهران عز یوابسددتگ ،یمل یآفتها

 . «6دکشور وابسته بو کي ،یاسالم

کشور ما، از لحاظ  امروز ...را به دست آورد یاسيملت توانست باقدرت خود، استقالل س نيا» -

 استقالل... .است ستادهيخودش ا یپا یاست که رو یکشور مستقل است؛ کشور کي ،یاسيس

 .«7 خواهندکنند که مردم مىکه امروز کسانى بر اين مملکت حکومت مىسياسى، يعنى اين
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