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 یمگام اول انقالب اسال یکارکردها

 یاستقالل مل -1

ملت و  یآزاد یبه معن یاستقالل مل»آورده شده است،  یاز استقالل مل ایمختصر اما گو فیتعر هیانیمتن ب در
است که  یهیبد»شده  دیو در ادامه تأک« گر جهان است سلطه یها قدرت ییو زورگو لیحکومت از تحم

 میقرآن کر« شود فیتعر ودخ یها مرز انیو اقتصاد کشور در م استیدن سکر یزندان یبه معن دیاستقالل نبا
و  «  )وَلَنْ یَجْعَلَ اللََّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً»دارد که:  دیتأک نیچن نیاستقالل مؤمن تیبر اهم زین

 راه تسلط باز نخواهد نمود.( مانیکافران نسبت به اهل ا یبرا گاه چیخداوند ه
هستند، کمتر  یبه ثروت و قدرت نظام یچند دولت زورگو که متک یاستکبار هیبا توجه به روح امروزه
سراغ گرفت که اراده حفظ استقالل خود در برابر آنها را داشته باشد،  الملل نیدر عرصه ب توان یرا م یکشور

مقابل  یستادگیا یبرا یا اراده رود، یبه شمار م یا مانند پاکستان که قدرت هسته یکشور یحت
 .دهد یاز خود نشان نم کایآمر یها یخواه ادهیز

استقالل  ،یمتشکل از استقالل فرهنگ یانقالب اسالم نیامام یبر اساس منظومه گفتمان یمل استقالل
مختلف استقالل خود را  یها در حوزه رانیا یاسالم یاست. هرچند که جمهور یاسیو استقالل س یاقتصاد

 یاستقالل فرهنگ و یقبول کرد که در استقالل اقتصاد دیاست، اما با دهیکش گرانیطور کامل به رخ د به
 ستند،یموجود که کم هم ن یها کمر همت بست و از فرصت دیبرطرف کردن آنها با یکه برا میدار ینواقص

 استفاده کرد.
اصالح  یو رهبر معظم انقالب اسالم  دانند یم یه استقالل فرهنگامام راحل استقالل کشور را منوط ب یوقت

است  یاستقالل فرهنگ تیاهم انگریب نی( ا91/4/9734) کنند یعنوان م گرید یفرهنگ را محور همه کارها
 زین یاستقالل اقتصاد تیوابسته به استقالل آن است. اهم گرید یها و استقالل حوزه گریکه اصالح امور د

کشور است  یریو نفوذناپذ یریناپذ نقطه قوت و عامل مهم سلطه ،یمهم است؛ چراکه اقتصاد قو العاده فوق
خود داشته  یاسیبه حفظ استقالل س ینانیاطم میتوان یما نم ن،ی(؛ بنابرا22/99/9713)رهبر معظم انقالب: 

 .میابی اللهم استق گرید یها مگر آنکه در حوزه میباش
 یرا رقم زده است و برخ یاقتصاد اریع جنگ تمام کیکه  ییها میتحر لیذ کایآمر یاقتصاد یفشارها
مصالحه و سازش در مورد استقالل  شنهادیپ ،یاقتصاد یرفت از فشارها برون یکه برا یداخل یها زمزمه

 لی. از تحلستکشور ا یدر استقالل کل یاستقالل اقتصاد تیاهم یایگو دهند، یرا م رانیملت ا یاسیس
در برهه  نیگذشته و همچن یها در برهه یاقتصاد یها میجامعه در مقابل تحر یا و رسانه یاسیس یها واکنش

و به همان  ستین یکشور کاف یدر حفظ استقالل اقتصاد یانقالب انیجر یها که کنش افتیدر توان یم یکنون
در تحقق  دیبا شتریب یهم کم دیو شا زانیهمان م هب ندینما یاقدام م یانقالب ،یاسیس یها که در حوزه یزانیم

 ینیآفر موجود اعم از نقش یاز همه ابزارها دیامر با نیبکوشند. در ا یو استقالل فرهنگ یاستقالل اقتصاد
تا  یگسترش مشاغل خانگ نیو همچن انیبن دانش یها مانند کمک به توسعه و گسترش شرکت میمستق

 مربوطه استفاده نمود. یها هاز مسئوالن و دستگا یگر مطالبه
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 ها شنهادیپ

 تواند ینم یا گانهیکشور ب چیاست که ه افتهیدست  یطیبه شرا شیانقالب خو یروزیبا پ رانیا ملت
که همان استقالل  طیشرا نیاز ا انتینادرست وادار کند، اما حفظ و ص یمیمسئوالن نظام را به اتخاذ تصم

 .طلبد یرا م یاست، لوازم یمل
 استقالل کند. یادعا تواند ینم خور، یو توسر فیالزمه حفظ استقالل است، کشور ضع نیلاو «قدرت»
 .افتیآن دست  عیبه قلل رف دیعامل حفظ استقالل است که با نیو دانش دوم «علم»
 تواند یمردم و کشور است که کمبود آن م ازیهر آنچه مورد ن دیحفظ استقالل است، تول یعامل بعد «دیتول»

 شود. گرید یباعث سوءاستفاده کشورها
که  یپلماسیضامن حفظ استقالل شود، د تواند یکشورها م ریدر تعامل با سا یقو یپلماسید نیهمچن

 «یالتماس یپلماسید»عزتمندانه باشد نه 
فرهنگ و  یدارد، عامل حفظ استقالل خواهد بود. ارتقا میکه بر همه مواد فوق اثر مستق« فرهنگ» تاًینها و

 که یو ... درصورت یاسیمختلف مانند فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ س یها اصالح فرهنگ در حوزه
 بود. هندخوا یاستقالل مل کننده نیباشد، تضم یمل یها و ارزش ینید یها در تراز آموزه


