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»َاللُّٰهمَّ َاْخرِْجنى ِمْن ُظُلماِت اْلَوْهِم َو َاْكرِْمنى ِبُنورِ اْلَفْهِم َاللُّٰهمَّ اْفَتْح َعَلْينا 

َاْبواَب َرْحَمِتَک َو اْنُشْر َعَلْينا َخزاِئَن ُعُلوِمَک ِبَرْحَمِتَک يا َاْرَحَم الّراِحميَن.« 

)خدایا، مرا از تاریکی های َوهم خارج کن و به نوِر فهم گرامی ام بدار.

خدایا، درهای رحمتت را به روی ما بگشا و خزانه های علومت را برایمان باز کن؛

به مهربانی ات، ای مهربان تریِن  مهربانان!(



تقدیــــم به

،ارواح قــدسِی ائــمۀ معصــومین

به ویژه مـوال و مقتـدای زمـان، حضرت بقـیةاهلل  االعـظم

شهدای انـقالب اســالمی و دفاع مــقدس؛

مدافـعان مظلوم حـرم اهل بیـت

و زائران آستان ملکوتِی امام علی بن موسی الرضا
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»مهم تریــن کاری کــه دشــمن می خواهــد بکنــد، تصویرســازِی غلــط از 

ــی  ــه حّت ــا، بلک ــِی دنی ــکار عموم ــوای اف ــرای اغ ــط ب وضــع کشــور اســت؛ نه فق

بــرای اغــوای افــکار عمومــِی داخــل خــود کشــور!«1 »بــا تصویرســازی غلــط ســعی 

می کننــد افــکار ملــت ایــران را منحــرف کننــد: هــم تصویــر غلــط دربــارۀ ایــران، 
هــم تصویــر غلــط دربــارۀ خودشــان، هــم تصویــر غلــط دربــارۀ اوضــاع منطقــه.«2

بنــا بــر بیانــات رهبــر معظــم انقــالب، امام خامنــه ای در ماه هــای 

ــط  ــازی غل ــمن، تصویرس ــی دش ــۀ کنون ــن برنام ــن و اصلی تری ــر، مهم تری اخی

ــن  ــمن از ای ــدف دش ــت. ه ــی اس ــکار عموم ــان در اف ــران و جه ــت ای از وضعی

برنامــه، ایجــاد تصویــری ســیاه و تاریــک و ناامیدکننــده از وضعیــت جمهــوری 

اســالمی و در مقابــل، ســاختن تصویــری ســفید و روشــن و آرمانــی از وضعیــت 

ــۀ  ــا درنتیج ــت ت ــدۀ آمریکاس ــاالت متح ــًا ای ــعه یافته3 خصوص ــورهای توس کش

ــرای خــروج از وضعیــت نابســامان خــود، به ســمت  ایــن تصویرســازی، مــردم ب

توســعه یافتگی4 به ســبک کشــورهای غربــی حرکــت کــرده و به دلیــل نبــود 

ثــروت و تکنولــوژِی الزم بــرای توســعه یافتگی، مجبــور شــوند بــه یکــی از مراکــز 

قــدرت و ثــروت، مخصوصــًا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا وابســته شــوند.

مـقـدمــــــه

1. سیدعلی خامنه ای، 

بیانات در دیدار با نخبگان 

و استعدادهای برتر علمی، 

2۵مهر1397.

2. سیدعلی خامنه ای، 

بیانات در همایش ده ها 

هزار نفری »خدمت 

بسیجیان« در ورزشگاه 

آزادی، 12مهر1397.

3. Developed Countries.

4. Development.
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ایــن مســئله، بدیــن معناســت کــه دشــمنان جمهــوری اســالمی، اســتقالل 

ــالمی  ــوری اس ــد از جمه ــرار داده و می خواهن ــدف ق ــالمی را ه ــوری اس جمه

ــالمی را در  ــران اس ــازند و ای ــی بس ــدۀ جهان ــع در دهک ــهروندی مطی ــران، ش ای

ــد. ــی دچــار اســتحاله کنن هاضمــۀ اســتکبار جهان

بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش فکــری، ضــروری اســت کــه صرفًا بــا اســتفاده از 

منابــع آمــاری پذیرفتــه در نــزد جامعــۀ بین الملــل، کارنامــۀ چهل ســالۀ انقــالب 

اســالمی را بــا کارنامــۀ رژیــم گذشــته و کارنامــۀ کشــورهای دیگــرِ دنیــا، به ویــژه 

ــه  ــری ک ــا نادرســتی تصوی ــم ت کشــورهای به ظاهــر توســعه یافته مقایســه کنی

رســانه های بین المللــی در جنــگ روانــی علیــه انقــالب اســالمی ایــران ســاخته 

ــش آشــکار شــود. ــد، بیش ازپی و پرداخته ان

قــرآن کریــم نیــز در بحــث بــا اهلِ کتــاب بــه کتــب تحریف شــدۀ آنــان اســتناد 

و حقانیــت پیامبــر اکــرم را ثابــت کــرده اســت. ایــن ِبــدان معنــا نیســت کــه 

ــب ایــن کتاب هــای تحریف شــده را قبــول داشــته و آن هــا را  قــرآن همــۀ مطال

ــی در  ــه شــاخصه های بین الملل ــا، رجــوع ب ــن مبن ــر ای ــد؛ ب ــح بدان ــًا صحی تمام

ارزیابــی پیشــرفت جمهــوری اســالمی، بــه هیــچ عنــوان تاییدکنندۀ شــاخص های 
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توســعۀ جهانــی بــرای ارزیابــی میــزان توســعه یافتگی کشــورها نیســت. توجــه 

بــه ایــن شــاخص ها و اســتفاده از آن هــا صرفــًا به علــت مقبولیتشــان در افــکار 

عمومــی جامعــۀ جهانــی اســت.

ــۀ  ــر پای ــًا ب ــا را صرف ــورهای دنی ــیWDI( ۵( کش ــعۀ جهان ــاخصه های توس ش

مفاهیــم اقتصــادی ارزیابــی کــرده و محــور توســعه یافتگی کشــورها را افزایــش 

تولیــد ناخالــص داخلــیGDP( 6( و افزایــش درآمــد ناخالــص ملــی7 )GNI( قــرار 

ــم از  ــک کشــور، اع ــف ی ــر بخش هــای مختل ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب می دهن

آمــوزش، فرهنــگ، سیاســت خارجــی، سیاســت داخلــی، قــدرت نظامــی و ســایر 

حــوزه هــا، در خدمــت افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی قــرار بگیــرد، آن کشــور در 

ــرار گرفتــه اســت. مســیر توســعه یافتگی ق

شــاخص توســعۀ انســانیHDI( 8( نیــز کــه توســط ســازمان ملــل بــرای ارزیابی 

رفــاه جوامــع در نظــر گرفتــه می شــود، فقــط ســرانۀ درآمــد ناخالــص ملــی بــدون 

توجــه بــه نحــوۀ توزیــع آن و تعــداد ســال های تحصیلــی و امیــد بــه زندگــی را 

تعیین کننــدۀ رفــاه افــراد تلقــی می کنــد.

بدیهــی اســت تنظیــم روابط گوناگون فرهنگی و سیاســی و امنیتی کشــور به 

محوریــت اقتصــاد و توجه نکــردن بــه مســائل مهمــی همچــون عدالــت، خانــواده، 

ــا آرمان هــای  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــاه جوامــع، ب ــی رف ــت در ارزیاب اخــالق و معنوی

انقــالب اســالمی تطابــق نداشــته و تاکنــون نیــز از پایــگاه همیــن محاســبات 

غلــط، بالیــا و خســارات جبران ناپذیــری را در جوامــع غربــی به بــار آورده اســت. 

افزایــش روزافــزون فاصلــۀ طبقاتــی، ازبین رفتــن نهــاد خانــواده و رشــد فزاینــده 

ــر  ــش بی حدوحص ــم، افزای ــکاب جرای ــه ارت ــورِ توج ــترش درخ ــالق، گس ــار ط آم

فحشــا و فســاد و آزار جنســی زنــان، افزایــش جمعیــت زیــر خــط فقــر، گســترش 

بی خانمانــی و بســیاری از معضــالت دیگــر، نتیجــۀ دســتگاه محاســباتی غلــط 

و ســودجویانۀ ســرمایه داری در کشــورهای توســعه یافته اســت. توســعۀ منهــای 

ــوب جمهــوری اســالمی  ــوان، پیشــرفت مطل ــه هیــچ عن ــت و معنویــت، ب عدال

۵. World Development 

Indicators.

6. Gross Domestic 

Product.

7. Gross National 

Income.

8. Human Development 

Index
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ایــران نیســت؛ امــا در مقابــل، جمهــوری اســالمی بــا آرمان هــای الهــی و انســانی 

نه فقــط در پــِی رفــع فاصلــۀ طبقاتــی و گســترش رفــاه بــرای مــردم اســت، بلکــه 

ــی انسان هاســت. ــت ذات ــای کرام ــال احی به دنب

در کتــاب پیــش رو کــه ثمــرۀ تــالش نزدیــک بــه 70 نفــر از نخبــگان حــوزوی 

ــالش شــده اســت  و دانشــگاهی و مطالعــۀ بیــش از 17هــزار ســاعت اســت، ت

ــت،  ــل عدال ــی از قبی ــه آرمان های ــران ب ــوری اســالمی ای ــزان دســتیابِی جمه می

ــاه  ــی، گســترش رف ــت زن، مردم ســاالری دین ــت، آزادی، کرام اســتقالل ، معنوی

عمومــی و... را بــا اســتفاده از نزدیک تریــن و متناســب ترین شــاخصه های 

ــود. ــی ش ــالمی، بررس ــالب اس ــای انق ــه آرمان ه ــی ب بین الملل

ــر داده هــای  ــی نظی ــع بین الملل ــن مناب ــه معتبرتری ــاب ب ــن کت ــات ای ارجاع

ــذا و کشــاورزی،  ــی غ ــازمان جهان ــی، س ــک جهان ــل، بان ــازمان مل ــی س اطالعات

ــل متحــد و دیگــر مراجــع  ــر برنامــه توســعۀ مل ــی ســالمت، دفت ســازمان جهان

ــی مســتند شــده اســت. آمــاری جهان

ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه بیــان دســتاوردهای انقــالب، بدیــن 

معنــا نیســت کــه جمهــوری اســالمی در ایــن 40 ســال خالــی از اشــکال بــوده 

اســت؛ بلکــه ِبــدان معناســت کــه در مســیر پیشــرفت قــرار داشــته اســت و بــه 

ــان،  ــی از زم ــه در برهه های ــد ک ــده اســت؛ هرچن ــر ش ــود نزدیک ت ــای خ آرمان ه

ــه  ــد شــده اســت کــه در فصــل آخــر کتــاب، به اختصــار ب ســرعت حرکتــش کن

ــز اشــاره شــده اســت. ــل آن نی دالی

انتشارات معاونت تبلیغات اسالمی

آســــتان قـــــــدس رضــــــــوی
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فصـــل اول

اسـتـقـــــــــــــــالل
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یکــی از بارزتریــن صفــات حکومــت پهلــوی ، وابســتگی بــه دولت هــای 

بیگانــه و بــه ویــژه آمریــکا بــود. ایــن درحالــی  اســت کــه یکــی از اصــول مهــم 

قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران؛ اســتقالل، حاکمیــت و تمامیــت ارضی 

کشــور اســت.

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، اصــل اســتقالل از چنــان ارج و منزلتــی 

برخــوردار شــد کــه همــراه اصــل آزادی در کنــار اســالم، به عنــوان اصلــی 

تفکیک ناپذیــر، بــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی وارد شــد و حفــظ 

ــاست کشــور  ــِی سیــ ــژۀ اصل ــت و کاروی ــت و دول اســتقالل، وظیفــۀ آحــاد مل

تلقــی شــد.1 مقــــــولۀ اســتقالل از نظــر بنــــیان گذار جمهــوری اســالمی، یکــی 

از شــــاخص های مهــم و جــزو آرمان هــای اصلــی انقــالب به شــــــــمار 

ــی رود. م

ــی دارد. اســتقالل  ــد ســلبی و ایجاب ــام، اســتقالل دو ُبع از نظــر حضــرت ام

ســلبی همــان اســتعمارزدایی اســت کــه زمینه ســاز تحقــق حکومــت نــه شــرقی، 

ــه غربــی محســوب می شــود.2 امــام راحــل یکــی از اهــداف انقــالب اســالمی  ن

را قطــع دســت اجانــب از مملکــت اســالمی، قطــع ریشــه های وابســتگی، 

از وابسـتگی دوران پهلوی تا اسـتقالل ایران  اسـالمی

1. نـک: اصـــل 9 قانـــون 

اساسـی جمهوری اسالمی 

ایـــــران.

2. نـک: مؤسسـۀ تنظيم و 

نشـر آثار امام خمینـی)ره(، 

صحـــیفۀ امـــــام، ج17، 

ص۵6.

1
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ــری از  ــتعمار، جلوگی ــل اس ــی در مقاب ــتی و زبون ــف و سس ــلطه و ضع ــع س رف

ــک کالم،  ــتعمارگران و در ی ــع اس ــع و مطام ــع مناف ــتعباد، قط ــتثمار و اس اس

اســتقالل از اســتعمار خارجــی دانســته اند. ایــن بزرگــوار ضمــن تأکیــد بــر 

ماهیــت ضداســتعماری نهضــت، هــدف انقــالب اســالمی را خارج شــدن از مــدار 

وابســتگی بــه کشــورهای امپریالیســت و درنهایــت، شکســت ابرقدرت هــا دانســته 

و در ایــن زمینــه، بــر کوتاه کــردن دســت جنایتــکاران خارجــی و به انزواکشــاندن 

قدرت هــای اســتعماری در جهــان و نیــز مقابلــه بــا ایــادی منطقه ای امپریالیســم 
ــد. 3 ــیار کرده ان ــد بس ــم تأکی ــژه صهیونیس به وی

ــالب اســالمی  ــدف انق ــی ه ــر امام خمین ــی، به نظ ــتقالل ایجاب در بحــث اس

ــادی  ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــی، نظام ــاد سیاس ــت در ابع ــتقالل مملک ــن اس تأمی

و فکــری اســت. ایشــان »ســپردن کار بــه کاردانــان وطن خــواه امیــن«4 و 

ــتقالل  ــز اس ــردم و نی ــه م ــور ب ــع کش ــازن و مناب ــاص مخ ــی و اختص خودکفای

فکــری مراکــز آموزشــی را از پیش شــرط های الزم بــرای تحقــق اســتقالل 

برشــمرده  و می فرماینــد:

ــع  ــتگی جم ــا وابس ــتقالل ب ــود. اس ــتقل بش ــد مس ــان بای همه چیزم

نمی شــود و مـــا ]اگــر[ فرهنگمــان وابســته بشــود، اســتقالل نداریــم؛ 

اقتصادمان وابسته بـشـــود، اسـتـقـــالل نـداریـــم. اول باید آن مطلب 

را درســتش کــرد: اســتقالل اقتصــادی. اول بایــد او را درســتش کــرد تــا 
مــا بتوانیــم اســم خودمــان را یــک مملکــت بگذاریــم. ۵

3. مؤســــسۀ تنظيـــم و 

نشــر آثار امام خمینی)ره(، 

صحیـــفۀ امــــــام، ج 14، 

ص 13۵.

4. مصاحبه حضرت امام)ره( 

با رادیوتلویزیون فرانسـه در 

23شـهریور13۵7، به نقل از: 

مؤسسـۀ تنظيم و نشـر آثار 

صحیفـۀ  امام خمینـی)ره(، 

امام، ج3، ص468.

۵. مؤسسـۀ تنظيـم و نشـر 

آثـــار امـــام خمیــنی)ره(، 

صحیفـۀ امـام، ج10، ص4

38و439.                           

ســــــتـقالل
ا


