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  مقدمه*
 

ضمن تبیین اجمالی پیشینه انقالب اسالمی چشم انداز آینده آن را از منظر باالترین مقام  ،بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  

محور مورد تاکید مقام معظم  مینپنج "زادیاستقالل و آ" کند.بیان می و این چشم انداز را در چند محورسیاسی کشور تشریح 

استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی »از منظر رهبر معظم انقالب، . است گام دوم رهبری در بیانیه

افراد جامعه  کردن و اندیشیدن برای همهگیری و عمل معنای حقّ تصمیمگر جهان است. و آزادی اجتماعی بههای سلطهقدرت

ها به مردم یند و هیچ کدام تفضّل حکومتالهی به انسانها اند و این هر دو عطیّههای اسالمیارزش است؛ و این هر دو از جمله

 1«نیستند.

 به اتکا و جهادی و انقالبی رویکرد اتخاذ سلطه، نظام برابر در مقاومت نتیجه در ایران ملت و کشور ،انقالب رهبر بیانات طبق

در این  ایشان 2.است شده تبدیل علم در پیشرفته متدیّن، باعزّت، مقتدر، آزاد، مستقل، ملتی و کشور به داخلی هایتوانمندی

 طیّبه جرهش ثمر" که برای پاسداشت و ارتقای این. شمرندبر میرا یکی از برکات مهم انقالب اسالمی  "زادیآاستقالل و " بیانیه

م نقش اصلی در این زمینه ه البته باید از آن حراست کرد. و "مغرضانه بعضاً و لوحانهساده هایتوجیه و تأویل "از خطر "انقالب

اگر »فرمایند: کنند که در این خصوص نیاز به گفتمان سازی است. چنانکه میتاکید میدر عین حال  هاست.متوجه دولت

صورت یک گفتمان پذیرفته شده در تحقّق پیدا کند، قدم اوّل این است که این خواسته را بهای خواهیم یک خواستهمی

 3 .«بیاوریم

 

 ریزی مداوم و دائمی تبلیغی و با هدف میانیگیر کردن یک مفهوم و یک معرفت با استفاده از برنامهسازی، فرآیند همهگفتمان

 4.سترشد اعمال صالح در جامعه ا آن، هاییو هدف ن است ت و تعهّد جامعهرشد اندیشه، بینش و باور همراه با احساس مسئولی

است؛ گفتمان  گاه گفتماِن جامعهبدانیم. بر این مبنا، باور عمومى، تجلّی« شرایط تفاهم و مفاهمه در جامعه»گفتمان را باید 

پذیرش عموم مردم تلقى شود و مردم به آن وضعیتی که یک سخن )یک آرمان، یک معرفت و...( مورد تفاهم، قبول و  یعنى آن

 .5شود گیر میاى از زمان در یک جامعه همهجامعه، مفهوم و معرفتی است که در بُرهه توجه کنند؛ گفتمان

ای هویژه رسانه ملی باید با شناسایی شاخصسازی بهسازی و گفتماناندر کار فرهنگنهادهای دست برای تحقق این هدف،

های اصلی این گفتمان را محور تولید محتوای مفاهیم و مقوله،  "استقالل و آزادی" معظم رهبری در خصوص مورد نظر مقام

 های مختلف به تکرار هنرمندانه آنها بپردازند.خود قرار دهند و به شیوه

استخراج این و  "استقالل و آزادی"های مقام معظم رهبری در موضوع با رصد سخنرانی 6این پژوهشبه این منظور 

ای به روش تحلیل مضمونی، در صدد است تا زمینه 1396 تا 1398 هایسال له طیها از بیانات معظممفاهیم و مقوله

ور مین محپنج، به عنوان "استقالل و آزادی"سازی گفتمان به منظورای برای سیاستگذاری و تولید محتوای رسانه

  اصلی بیانیه گام دوم انقالب، فراهم آورد.
 

                                                           
 رهبری. معظم مقام دفتر رسانیاطالع پایگاه گام دوم انقالب، . بیانیه 1
 17/12/98 ،(آزادی و استقالل محور) اسالمی نوین تمدن تحقق ساز زمینه اسالمی، انقالب دوم گام بیانیه زاده، نقی . رضا 2

 13/4/94  رهبری، معظم مقام دفتر رسانیاطالع . بیانات، پایگاه3

 11/12/97دفتر مقام معظم رهبری،  رسانیاطالع انقالب، پایگاه دوم گام بیانیه گفتمانی کارکرد . اشیری، سعید، ده 4

 . همان منبع. 5
 ، انجام شده است.1398، مرکز تحقیقات صدا و سیمای ج.ا.ا ، تهران،"گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقالب". این پژوهش بر اساس مجموعه کتابهای  6



 

4 

 

 ”استقالل و آزادی“ یگفتمان ساز در خصوص یمقام معظم رهبر اناتیب یمحورها نیهمترم*
 

 
 

 انقالب خواهانهیمستقل و آزاد شهیاشاعه درست اند -1

 

 

 گسترش آزادی مشروع با نگاه نوآورانه و متعادل-1-1

 

اندیشه انقالب اسالمی بهترین
الگو برای پاسداشت آزادی و 

توسعه استقالل

اشاعه درست اندیشه مستقل و -1
آزادی خواهانه انقالب

دینی -ارجاع به هویت بومی-2
برای کسب آزادی و استقالل واقعی

گسترش آزادی مشروع 
با نگاه نوآورانه و متعادل

تمرکز دغدغه مند و 
فداکارانه به حوزه 
استقالل و آزادی

نگرش الهی اسالمی رمز 
استقالل ملی

ممتاز بودن مفهوم آزادی 
در نظام اسالمی 

پاسداشت میراث 
فرهنگی اساس دستیابی

به استقالل

استقالل و آزادی ثمره 
انقالب

ایران کشوری آزاد

لزوم توسعه آزادی مشروع

نوآوری در بسط آزادی مشروع

مخالفت با افراط و تفریط ها در زمینه آزاد اندیشی

باور داشتن به آموزه های دینی و ملی یعنی آزادی



 

5 

 

 ه حوزه استقالل و آزادیمند و فداکارانه ب تمرکز دغدغه-2-1

      

 نگرش الهی اسالمی رمز استقالل ملی -3-1

 
 

 ممتاز بودن مفهوم آزادی در نظام اسالمی -4-1

 

 پاسداشت میراث فرهنگی اساس دستیابی به استقالل -5-1
 

 

آزادینیاز به فعالیت بیشتر در عرصه استقالل وهزینه بر بودن استقالل کامل ملی

ل تشریح ابعاد استقال
بر اساس اصول انقالب

و امام

فرهنگ الهی ضامن 
استقالل کشور

تعارض ولنگاری با آزادی و استقالل 
فرهنگی

مخالفت با آزادی ولنگارانه 
غربی

تاکید بر رهیدن از فرهنگ 
غربی

اهمیت استقالل فرهنگی در استقالل ملی

ایرانی-اساس استقالل فرهنگی انتخاب سبک زندگی اسالمی

اعتنا و احترام به آموزه ها و میراث بومی و خودی
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 استقالل و آزادی ثمره انقالب -6-1

 

 ایران کشوری آزاد-7-1

 

 دینی برای کسب آزادی و  استقالل واقعی -ارجاع به هویت بومی -2
 

 

استقالل همه جانبه یکی از  آرمانهای کالن نظام اسالمی

استقالل و آزادی، آرمان نظام

استقالل برآمده از اصول نظام

وابستگی کامل و فقدان استقالل قبل از انقالب

تاکید بر وجود آزادی در ایران
تالش معاندان برای القای نبود 

آزادی در ایران

بومی نگری برای 
تربیت نسلی آزاد و 

مستقل

پاسداشت نمادهای 
فرهنگی در حوزه 

استقالل

تعارض استقالل ملی با 
پیروی از رویه های 

غربی

لزوم شکل گیری 
هویت مومنانه در 

جهان اسالم

تقویت داشته های 
داخلی راه استقالل 

اقتصادی
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 بومی نگری برای تربیت نسلی آزاد و مستقل -1-2

 

 پاسداشت نمادهای فرهنگی در حوزه استقالل -2-2

 

 تعارض استقالل ملی با پیروی از رویه های غربی-3-2

 

ندهتوجه به تربیت روحیه آزاد اندیشی نسل آی

تقاللدینی نسل آینده برای دستیابی به اس-تقویت هویت ملی

دهلزوم رشد و اعتنای به هویت مستقل بومی به ویژه در تربیت نسل آین

مذهبی بخشی -مناسک و نمادهای ملی
از استقالل فرهنگی

حجاب نشانه ای از استقالل هویتی و 
فرهنگی

استقالل سیاسی
و وابسته نبودن 
به سیاستهای 

غربی

هوشیاری برای 
درنیفتادن در دام 

وابستگی به 
غرب

تن دادن به 
اسناد بین المللی

رد تعارض با 
استقالل

مقابله با دست 
اندازی دشمن و 
حفظ استقالل 

ملی
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 لزوم شکل گیری هویت مومنانه در جهان اسالم-4-2

 

 تقویت داشته های داخلی راه استقالل اقتصادی -5-2

 

 زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسالمی راهبرد اصلی تشکیل جمهوری اسالمی ودو ، "استقالل و آزادی*

شان از  ستقالل و آزادی در نگاه ای ساب می آید و می ا سالمی به ح ستاوردهای انقالب ا صول و د ست مبتنی بر ا بای

 ای در هم تنیده وزادی و اسووتقالل در این نگاه رابطهآو توسووعه یابد. از سووویی رابطه  تعریف شووودنگرش دینی ملی 

ست به طوری که  ستنی ا س ست یافتن به هر کدام از این ناگ ست. نکته د ستیابی به دیگری ممکن نی دو مهم بدون د

 استقالل است.  دیگر در این خصوص توجه ایشان به هر دو بعد داخلی و خارجی در کسب آزادی و

ملی، اسووتقالل فرهنگی را رمز دسووتیابی به -میراث بومی و در یک کالم فرهنگ دینی معظم انقالب با ارجاع بهرهبر 

د تا آنجا که حتی اسووتقالل ندهو آن را بیش از همه مورد تاکید قرار می دنشووماراسووتقالل کامل و همه جانبه بر می

ملی  /ودیهویت خدانند و بر اساس بازگشت به های ملی قابل دستیابی میداشتهاقتصادی و سیاسی را نیز مبتنی بر 

 1خوانند.آن را دست یافتنی می

م انقالب اسالمی دانسته و چارچوب آرمانی آن را و آزادی آنها را یکی از اصول مه فاهیم استقاللمرهبری با تاکید بر 

)اعتنای  های خودی( و هویت بخشیها و آموزه)داشته گراییبومی ،(ت)مشروعی دین مداری :براین اساس بر سه رکن

سرمایه ستقالل و آزادی در به  ست. به این ترتیب وجه ممیزه و ممتاز ا ساخته ا ستوار  های درونی و میراث فرهنگی( ا

 شود. دو نگاه خودی و غیر خودی با سه مولفه یادشده مشخص می

                                                           
 (، تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری در باره محورهای هفت گانه بیانیه گام دوم، تهران ، مرکز تحقیقات صدا و سیمای ج.ا.ا1398)  محبوبه. علی محمدی،  1

لزوم تبیین هویت کفر و ایمان برای توسعه استقالل هویتی

تسلط فرهنگ غربی به دلیل نبود استقالل هویتی در جوامع اسالمی

دعواها و تنشهای جوامع اسالمی نتیجه نبود هویت واحد

استقالل و هضم نشدن در اقتصاد جهانی
توجه به کارگر راهی برای رسیدن به استقالل 

اقتصادی

همیاری برای قطع نیاز از بیگانه و حفظ اقتصادی اقتصاد مقاومتی راه استقالل اقتصادی

تقویت داشته های داخلی، 
راه استقالل اقتصادی
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یابند اما باید مبتنی بر ساختار حکومتی باشند. فردی و اجتماعی ظهور میبنابر این استقالل و آزادی گرچه در حوزه 

مه باید بر این و به دلیل آنکه جمهوری اسووالمی بر اندیشووه دینی اسووتوار اسووت تعریف دو مفهوم یادشووده بیش از ه

شود. ب ساس تعریف  ستقالل و آزادی را از وجه اجتماعی ارتقا میا شان ا سی/دهد و به آه این ترتیب ای سیا  ن جنبه 

بیانگر اسووتقالل فکری در سوواختار  ،بخشوود. این وجوه ضوومن در هم آمیختن دو بعد ملی و دینیحاکمیتی نیز می

شه صول رایج را در چارچوبی متمایز از اندی ست که تالش دارد مفاهیم و ا سالمی ا های مطرح در حاکمیت جمهوری ا

منظر ایشوووان عالوه بر این که در قالب دوگانه خودی/غیر  در هوم اسوووتقالل و آزادیجهان تعریف کند. بنابراین مف

به  نماید و به شدت قائلحاکمیت غربی نیز تبیین می کند آنها را در قالب دوگانه حاکمیت اسالمی/خودی تعریف می

 1این تمایز است.

 قابل توجه است:نکته  چنددر این میان 

 
 

 
 

 
 

                                                           
 صدا و سیمای ج.ا.ا(، تبیین منظومه فکری مقام معظم رهبری در باره محورهای هفت گانه بیانیه گام دوم، تهران ، مرکز تحقیقات 1398علی محمدی، محبوبه) .  1

تاکید بر متمایز و ممتاز بودن تعریف استقالل و آزادی منبعث از ارزشهای دینی و•
آرمانهای جمهوری اسالمی نسبت به دیدگاه غربی

1

و توجه به این نکته که استقالل و آزادی جایگاه متعالی در تمدن نوین اسالمی دارد•
تفکرات ر برابدستیابی به استقالل و آزادی در سطوح تمدن سازی، مستلزم ایستادگی در 

.با استقالل و آزادی استدارای تقابل

2

استقالل اگر ملتی: لزوم توجه به تقدم استقالل فرهنگی براستقالل سیاسی و اقتصادی•
ایی سیاسی داشته و تحت تاثیر قدرت های بزرگ نباشد و از لحاظ اقتصادی به خودکف
د به برسد، اما فرهنگ و باورهای بیگانگان هنوز در آن کشور رواج داشته باشد، نمی توان

.استقالل برسد

3

ا و لزوم توجه به ارتقای مؤلفه های اقتدار منتهیِ به تمدن سازی اسالمی در همه زمینه ه•
پرهیز از قطبی گری، شکاف، تفرقه و سایر مؤلفه های کاهنده اقتدار

4

لزوم غفلت نکردن از ذکر دستاوردها و اقدامات انجام شده در راه حفظ استقالل و آزادی•
کشور و توجه به جنبه هویت سازی آن به ویژه  برای نسل جوان و نوجوان  

5
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 استقالل و آزادیپنج( 

گر جهان است. و آزادی اجتماعی های سلطهاستقالل مّلی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت»

ی ارزشها این هر دو از جملهافراد جامعه است؛ و  و عمل کردن و اندیشیدن برای همهگیری معنای حقّ تصمیمبه

یند و هیچ کدام تفضّل حکومتها به مردم نیستند. حکومتها موظّف به الهی به انسانها اند و این هر دو عطیّهاسالمی

د. ملّت ایران با جهاد اندانند که برای آن جنگیدهتأمین این دو اند. منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر می

آوردِ صدها هزار انسان تاورد، بلکه خونآنها است. استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دس از جمله خود سالهچهل

انقالب را با تأویل و  طّیبه ای رفیع انسانیّت. این ثمر شجرههواال و شجاع و فداکار است؛ غالباً جوان، ولی همه در رتبه

ف به موظّ -مخصوصاً دولت جمهوری اسالمی-توان در خطر قرار داد. همه لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمیهای سادهتوجیه

نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان « استقالل»وجودند. بدیهی است که  حراست از آن با همه

 «.نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی تعریف شود« آزادی»مرزهای خود، و 
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