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مبانی استقالل سیاسی از دیدگاه امام «ره»
از جمله مسائل قابل توجه و مهمی که حضرت امام(ره) بهه نوهوار رر هر و بو هار هظار م هام مقهس
جمهوری اسالمی در راستای کسب ،حفظ و استمرار استقالل س اسی ترس م مموده امس م امی استقالل طل هی
س اسی می باشس .این م امی سهم غ ر قابل امکاری در تضم ن ح ات س اسی و قطع سلطه استک ار جههامی و
ررایی از وابستگی داشته امس که مهمترین آمها به شرح ذیل می باشوس:

الف) تاکید بر همگانی بودن امور سیاسی
امام «ره» مشارکت و دخالت در تع ن سرموشت را برای ملت یک تکل ف میدامس و خواستار دخالت
ملت در امور س اسی بوده و آر را تکل ف رمگامی میداموس .بهاور امهام ایهن اسهتهکه رمها اقشهار بایهس در
س است دخالت کووس زیرا س است ارث م ست که مال دولت یا مجلس باشس یا افراد خاصی ،بلکه س است را
وضع چ زرایی میداموس که در یک کشور بویژه از ح ث اداره آر کشور می ظرد .در یک مگاه میتوار فهت
کهه برداشت ایشار از دین اسالم این است که اسالم یک دین س اسی اسهت .یعوهی دیوهی اسهت کههه رمهه
چ زش س است است حتی ن ادات آر .

()1

ایشار پ رامور رمگامی بودر امور س اسی میفرمایوس« :همه باید توجه به این مسائل داشتهه باشت.دم مستائل

س.اسی مال همه استم همه باید مراعات بکن.د و»...

()2

ایشار به مو ور تحقق  ،حفظ و استمرار استقالل س اسی و م ل به استقالل طل ی کامل ضهمن تکک هس
ب شتر بررمگامی بودر امور س اسی لزوم م ارت مردم بر دولت و مجلس و سهفارش روحهام ور و رمیوه ن
خاممرا  ،در امور س اسی متظکر و آثار موفی نسم حضور در نرصه س اسی جامعه را وشزد میفرمایوس (:)3

« باید همة زنها و همه مردها در مسائل اجهماعی ،در مسائل س.استی  ،وارد باشتند و
ناظر باشندم هم به مجلس ناظر باشند ،هم به کارهای دولت ناظر باشتندم اظاتار ن تر بکننتدممم
اظاار ن ر بکننددر مسائل س.اسی ،در مسائل اجهماعی  ،در ممم»م

()4

« ممم زناا باید در فعال.هاای اجهماعی و س.اسی همدوش مردها باشند ،البهه با حفت نن
چ.زی که اسالم فرموده استممم» م

()5

« ممم و بدان.م و بفام.م که ن ام اسالم و اجرای احکام نستمانی نن و ماتالم ملتت و
کشور اسالمی و حف نن از دسهبرد اجانب بسهگی به دخالت اقشار ملت و بتویهه روحتان.ون
محهرم و مراجع مع م دارد وممم » م

()6

در واقع امام با تاک س بر رمگامی بودر امور س اسی و مشارکت در این زم وه یک م امی مهمی در تحقق
و استمرار استقالل طل ی س اسی ارائه کرده امس.

ب) تأکید بر پیوستگی دین و سیاست
ا ر چه نوامل متعسد و مختلفی به نووار زم وهرهای پ هسایت تفکهر جهسایی دیهن و س اسهت طهرح
ردیسهامس که جای پرداختن به آر در این موشتار م ست،اما بایس توجه داشهت کهه یکهی از نوامهل مهدثر در
پ سایت و رواج این تفکر حکام و پادشارار مست س بودهامس که س استرای آمها مه توها با ارزشهها ،قهوام ن و
تعال م دیوی و اجتمانی اسالم ساز ار م وده بلکه حتی اری در تعارض م ز بوده است .این نسه دخالت دین
و نلمای دین در س است و حکومت را مامع نمسه درانمهال برمامههرها و اسهتمرار حرکهت وس اسهترهای
زور ویامه و است سادی و یا رمسویی با ب گامه میدیسمس .از این رو با تفک ک قائل شسر برای حوزه و قلمهرو
فعال ت و دخالت دیهههن در س است و تالش برای امزوای نلمای اسالم و محسود کردر آمها به فعال ترهای
ن ادی کوشت بس ار ممودمس.

()7

نامل دیگری که در پ سایت و ترویج این تفکر مقت نمسه ایفا مموده است قسرترای بزرگ ،سلطه-
ر و استعمار ر بودهامس که به دم ال سلب استقالل س اسی کشور و ملت بودهامهس و حضهرت امهام «ره» بهه
نووار یک رر ر و امسیشموس اسالمی و به مو ور استمرار استقالل کشور بویژه در بعس س اسی از رمار ابتهسا
بر پ وستگی دیههن و س است به نووار یک م وای اساسی با تمسک به آیهات و روایهات اسالمهههی تکک هههس
وافر داشتوههس و در این رابطه میفرمایوس:
« اسالم را به مردم معرفی کن.د تا نسل جوان تاور نکنتد کته نخونتدهاممم کتاری بته

س.است ندارند و باید دیانت از س.است جدا باشد و علمای اسالم در امور اجهماعی و س.اسی
دخالت نکنند اسهعمارگران گفهه و شایع کردهاندممم مگر زمتان ی.تامبر اکترم«ص» س.استت از
دیانت جدا بود؟ ممم این حرفها را اسهعمارگران و عمال س.اسی نناا درست کردهاند تا دین را
از تارف امور دن.ا و تن .م جامعه مسلمانان بر کنار سازندو ضمناً علمای اسالم را از متردم و
مبارزان راه نزادی و اسهقالل جدا کنند در این صورت میتوانند بر مردم مسلط شده و ثروت-
های ما را غارت کنند»م

()8

در حق قت امام «ره» با تکک س بر پ وستگی دین و س است و بهره ری از پتامس لرای موجود در م امی
دین م ن اسالم بویژه اصل قرآمی مفی سلطه کفار بر مدمو ن ،بسم ال قطع سهلطه و تجهاوز اسهتعمار رار در
استثمار س اسی ،اقتصادی ملت ایرار و استمرار استقالل س اسی کسب شسه بوده امس .رمیو ن طرح تشهک ل
حکومت اسالمی ،والیت فق ه و ...م ز مدیس امر فوق می باشس .

ج) مردم گرایی و حمایت از محرومین
یکی دیگر از م امی حضرت امام در م ل به استقالل س اسی و اسهتمرار آر تکک هس بهر مهردم رایهی و
بألخص حمایت از محروم ن استوار میباشس .ایشار رس س ی به مشکالت و مسائل مردم و حمایت از آمهار
را بانث تساوم م ام س اسی و نسم وابستگی به ب گامگار میداموس ( . )9رمیو ن بر این نق هسهامهس کهه ،حفهظ
کشور و استقالل آر بویژه در بعس س اسی با پشتوامه مردمی  ،کسب رضایت آمار ،پشت امی از مستضهعف ن و
توجه به ط قات پای ن ،رس س ی به زمس ی محرومار ،حل مشکالت مردم و مهایتها دفهاو و خهسمتگزاری بهه
محروم ن م سر میباشس (. )11
ایشار در ت ن مردم رایی و حمایت از محروم ن میفرمایوس:
در جماوری اسالمی اینطور مسائلی که زورگویی باشد ن.ستم فق.ر و غنی  ،نمیتوانتد
طبقه غنی بر طبقه فق.ر زوربگوید  ،نمیتواند اسهثمار کند وممم باید مسهضعف.ن را حمایت بکنند
 ،باید مسهضعف.ن تقویت بشوند ،ممم

م ()11

در ب امی دیگر میفرمایوس:
« جلب ن ر مردم از اموری است که الزم استم ی.غمبر اکرم«ص» جلب ن تر متردم را
میکرد ،دنبال این بود که مردم را جلب کند وممم شما گمان نکن.د که قدرت ن امی شما را نگه
داشهه است ،قدرت ایمان شما را نگه داشهه است و یشه.بانی ملت م این را باید  ،این یشتهوانه

را باید حف ش بکن.دم اگر این یشهوانه ممم یک وقهی از دست ما برود ،همة ما از بت.ن ختواه.م
رفت وممم»

م ()11

در حق قت امام «ره» حمایت از محروم ن و مردم رایی را از مدلفهرا و م امی اساسی در م ل ،حفظ و
استمرار استقالل س اسی می دامستوس  .به ن ارت بهتر پشتوامه اسهتقالل س اسهی و حفهظ آر را مهردم ،بهویژه
محرومار و مستضعفار میدامستوس که در این راستا امام «ره» بر لزوم توجه  ،نسالت رایهی و رفهع ت عه
تک ه داشتهامس و آر را یکی از نوامل ام سواری مردم و ضامن بقای استقالل کشور در ابعاد مختلف بویژه بعس
س اسی میداموس .ایشار با طرح و پرداختن به موضوو اقامه نسالت آر را مقصس ائمه  ،ناملی در جههت رفهع
ستم از رما مردم  ،مفی استمرار حکومت ستمگر ،مفی ت ع
این امر مقت به سزایی در استقالل س اسی کشور دارد .

 ،رفتاری ناالمه با رما مردم و ...میداموهس کهه

()13

د) نترسیدن از دشمن
یکی از ش وهرای معمول دشمن برای تطم ع ملترا  ،بزرگ جلوه دادر قسرت کاذب خود به مو هور
ایجاد خوف و تر

در دل آمار استه بطوری که با احسا

تر

از قهر و غضب قسرترای بهزرگ ،فکهر

ایستاد ی ،م ارزه و جوگ را در سر مپروراموس .ال ته این ش وه امروزه رمراه با حجهم شهسیس جوهگ روامهی و
ت ل غاتی محافل وابسته به ب گامگار تاحسودی کار ساز بوده است.

()11

حضرت امام «ره» یکی از م امی و اصول در بحث استقالل س اسی را مترسه سر از دشهمن ،رمهراه بها
تقویت امگ زة خسا رایی ب ار میفرمایوس:
« ما ازجنگ نباید بهرس.م ،ی.غمبر اکرم «ص» جنگ کرده است بترای استالم ،حضترت
ام.ر جنگ کرده است برای اسالم ممم ما جواناا را داریم م یک ملهی هسه.م که با وحدت کلمته
و با اتکال به خدای تبارک و تعالی همه چ.ز را میتوان.م ی.ش ببریمم ه.چ خوف از این مسائل
نداریم وممم»

()15

امام «ره» در راستای بحث مترس سر از دشمن ،بحث مهراس سر از امزوا را م ز مطرح کردهامسه بطوریکه
در امزوا قراردادر کشور و ملت را یکی از حربهرای قسرترای استک اری نل ه حرکترهای آزادیخوارامهه و
ضس ستم میداموس که به مو ور تحریم اقتصادی و امهزوای س اسهی و دریهک کهالم سهلب اسهتقالل س اسهی
کشوررا صورت می پظیرد ،لظا ایشار در جهت نکس ایهن قضه ه ،امهزوای س اسهی را در راسهتای اسهتقالل
س اسی امری مدثر دامستهامس و آر را موجب خودباوری و اتکال به خالق ترای بومی و خودی میداموس (:)11
« منزوی نبودن ،یعنی مهکی بودن به غ.ر ،یعنی اس.ر بودن ،منزوی هسه.م ،یعنی ارتبتا

با دیگران قطع است و ما نوکر دیگران ن.سه.م ممم ما از این انزوا نمیترس.م؛ ما اسهقبال میکن.م
از چن.ن انزوایی که ما را وادار میکند که خودمان به فکر خودمان ب.افه.م ممم ملت غ.ر منزوی،
یعنی ملهی که اتکایش به دیگران

است»م()11

ال ته بایس توجه کرد که امام (ره) قائل به م ریه امزوا م ست بلکه امام ضمن تکک س بر تحک م روابه بها
دیگر کشوررا و ب ار ضواب در برقراری ارت اط ،م ریه امهزوای س اسهی را بشهست رد کهردهامهس و توهها آر
امزوایی را ق ول دامستهامس که به جهت تعسی و ظلم و ستم دشمن اتخاذ شسه است:
« ما نمیخواه.م در یک کشوری زندگی کن.م که از دن.ا منعزل باشدممم این غ.ر معقتول
استممم اسالم یک ن ام اجهماعی و حکومهی است و میخواهد بتا همتة عتالم روابتط داشتهه
باشد»م

()18

« ما با همه ملتهای عالم میخواه.م دوست باش.م  ،با همه دولتهای عالم به حستب
طبع اولی میخواه.م دوست باش.م م میخواه.م که روابط حسنه با احهرام مهقابل نسبت به همه
داشهه باش.م م مگر اینکتته دولتهایی باشند که با ما خالف رفهار کرده باشند و بخواهند به ما
ظلم بکنند و سلطه جویی کنند

برما»م()11

و) قطع سلطه سیاسی استکبار
یکی دیگر از م امی حائز ارم ت در استقالل طل ی س اسی کهه حضهرت امهام«ره» از ابتهسای پ هروزی
امقالب اسالمی و حتی می توار فت سالها ق ل از شروو مهضت ن م امقالب اسالمی ایرار تا زمار رحلهت
خود مس م ر داشتهامس م ارزه دائمی و قطع سلطه استک ار بوده است .اتخاذ این م وا کهه بها موهافع و ارهساف
سلطه رار و ستم پ شگار در تضاد بوده و است بانث ردیس ر چ اه سهردمسارار کفهر و اسهتک ار ،ظههور
امقالب اسالمی را تحمل مکرده و به مقابلا رمه جام ه با آر برخ زمس و رمواره دست به شه طوت بزموهس (.)21
لظا امام «ره » در این خصوص میفرمایوس:
« من باز میگویم همه مسئوالن ن ام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شتما
را از هویت اسالم.هان ،به خ.ال خام خودشان  ،ب.ترون نبرنتد ،نرام نخواهنتد نشستت م نته از
ارتبا با مهجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتبا با ننتان رنجتور ،هم.شته بتا بات.رت و
چشمانی باز به دشمنان خ.ره شوید و ننان را نرام نگذارید کته اگتر نرام گذاریتد ،لح تهای
نرامهان

نمیگذارند»م()11

امام «ره» برای تث ت استقالل س اسی و قطع سلطه استک ار در تمامی ابعاد آر بویژه بعهس س اسهی آر
در ام مخست به تقویت ارادة نمومی و آ اه ممودر آمار برای دفاو ازموافع خود اقسام ممودمهس و بها تعم هق
آ اری و رش اری دائمی فرمودمس:

« ممم و امروز همة ما.بت و عزای نمریکا و شوروی و غرب در این است که نته تناتا
ملت ایران از تحت الحمایگی ننان خارج شده است که دیگران را هتم بته ختروج از ستلطة
جباران دعوت میکند»م

()11

تسب ر و ت زب وی حضرت امام«ره» بانث شسه بود تا ضمن آ اه و رش ار ممودر ملت ،در ام بعس بر این
مکته م ز تاک س ممایوس کهه ملت م ایس سرموشت خود را به دست حکام مست س ،وابسته و دست مشامسه بسهپارد
که این امر م ز حکایت از توجه ژرف امام «ره» به استقالل س اسی میباشس:
« ممم نباید ملتها بنش.نند تا این که از جای دیگر و کسان دیگر ،نناا را نجات بدهنتدم
مبدأ نجات  ،از خود ملت است»م

()12

سوم ن ام در زم وه قطع سلطه استک ار و کسب استقالل س اسی ،رنایت و حفظ رم شگی س اسهت
ب ن المللی م ام جمهوری اسالمی ایرار میباشس که تحت نووار « اصل مه شرقی و مه غربی» که از شعاررای
اصولی امقالب اسالمی میباشس تجلی می یابس .از این رو ایجاد خسشه در آر را ،از سوی ررکس و رر مقامی
جایز مسامسته و رنایت دق ق و حفظ آر را ضروری قلمساد میممایوس:

()21

« شعار نه شرقی و نه غربی ما  ،شعار اصولی انقالب استالمی در جاتان گرستنگان و
مسهضعف.ن بوده و ترس.م کننده س.است واقعی عدم تعاد کشورهای اسالمی وممم است که ممم و
کسی گمان نکند که این شعار ،شعار مقطعی است  ،که این س.است  ،مالک عمل ابدی متردم
ما و جماوری اسالمی ما وممم

است»م()15

به ررحال ایشار با اتخاذ این شعار اصولی ضمن ایوکه رهسایت و طهرد طرفهسارار شهرق و غهرب را
سرلوحه نمل قرار میدروس خواستار ارت اط با سایر کشورراه برپایه احترام متقابل ،مفی ستم و ستم پظیری در
ارت اط با سایر کشوررا ،تقسم رابطه با دولترای دوست ،مفی مسالمت با خ امتکهارار  ،مفهی سهلطه هری و
سلطه پظیری ،مفی رر ومه تجاوز و م ارزه با تسل ب گامگار اصرار داشته و میفرمایوس(:)21
«باید تمامی قدرتها و ابرقدرتها بدانند که ما تا نخرین نفر و تا نخرین منتزل و تتا

نخرین قطره خون برای اعهالی کلمه اهلل ایسهادهایم و برخالف م.ل تمامی ننان  ،حکومتت نته
شرقی نه غربی را ممم یایهریزی خواه.م نمود»م

()11

کالم آخر در بحث قطع سلطه استک ار بعووار یکی از م امی استقالل س اسی ایوکهه امهام مهیفرمایوهس:
«برای اسهقالل کامل باید دست شرق و غرب را کوتاه کرد و این کار را خواه.م کرد».

()22

هـ) تبیین جمهوریت و اسالمیت نظام
یکی از م امی اساسی در بحث استقالل س اسی ت ن جمهوریت و اسالم ت م ام جمههوری اسهالمی
ایرار است که در شعار اساسی ملت ایرار یعوی «استقالل ،آزادی  ،جمههوری اسهالمی» ت لهور یافتهه اسهت.
مالزم بودر این سه رکن با یکسیگر غ ر قابل امکار است  .آمیه در این شعار که از مطال ات اصلی ملت ایرار
بویژه در نرصه استقالل س اسی بهود و ب شهتر نرصهه وا هویی دارد ،بحهث جمهوریهت و اسهالم ت م هام
جمهوری اسالمی ایرار است.
در واقع امام در ت ن جمهوریت و اسالم ت م ام جمهوری اسالمی ایرار بحث استقالل س اسی را مس
م ر دارمس و در این راستا محتوا را اسالمی و شکل را جمهوری میداموس:
« حکومت اسالمتتتی ،حکومهی است بریایة قتوان.ن استالمی ،در حکومتت استالمی
اسهقالل کامل حف میشود ما خواسهار جماوری اسالمی هسته.مم جماتوری ،فترم و شتکل
حکومت را تشک.ل میدهد و اسالمی  ،یعنی محهوای نن فرم  ،حف قوان.ن الای است»م

()11

ایشار معوای جمهوری اسالمی را اتکاء به آرای اکثریت و معوای اسالم ت را اتکاء قوام ن حکومت به
قوام ن اسالم ب ار میفرمایوس:
« اما جماوری  ،به همان معنایی است که همه جا جماوری استم لکن این جماتوری
بریک قانون اساسیای مهکی است که قانون اسالم استممم»

م ()23

در ب امی دیگر میفرمایوس:
«اما شکل حکومت ما ،جماوری اسالمی است م جماوری به معنتای اینکته مهکتی بتر
نرای اکثریت است و اسالمی برای اینکه مهکی به قانون اسالم است

وممم»م ()21

امام «ره» جمهوری را بر پایه سه رة پ غم هر«ص» و نلهی«و» و تحقهق اسهالم را در هروه جمههوری

اسالمی میداموس بطوریکه این دیس اه ایشار به مفی معوای دموکرات ک موجر می ردد:
« حکومت جماوری اسالمی مورد ن ر ما از رویهی ی.امبر اکرم«ص» و امتام علتی«ع»
الاام خواهد گرفت و مهکی به نرای عمومی ملت خواهد بود وممم» م

()21

و ایوکه :
« جماوری اسالمی دموکرات.ک ،ملت ما این را قبول نکردم گفهند ما همان ،ننکه ما می
فام.م اسالم را میفام.مم از جماوری هم میفام.م چ.ست؟! اما دمکرات.کی که درطول تاریخ،
ی.راهنش عوض کرده  ،هر وقت یکی را ،اآلن این دمکرات.تک در غترب یتک معنتا دارد و در
شرق یک معنا دارد وممم ما یک چ.زی را که نمیفام.م چه ادعایی داریم که ذکترش بکنت.م و
رأی نمیتوان.م به نن بده.مم ننی که میفام.م ،ما اسالم را میدان.م چی هست»م

ایشار اسا

()22

کار م ام را پ اده کردر قوام ن اسالمی و تحقق جمهوری اسالمی مهیداموهس و بها دم هال

کردر این امر به دم ال تحقق استقالل س اسی بودهامس:
«باید راه و رسمی را انهخاب کرد که مورد موافقت و عالقه مجموع جامعه باشد و این
جماوری اسالمی است م اساس کار یک جماوری اسالمی ،تأم.ن استهقالل مملکتت و نزادی
ملتها و مبارزه با فساد و فحشا و تن .م و تدوین قوان.ن است وممم»

()24

به ررحال ایشار با ترس م و ت ن جمهوریت و اسالم ت بعس از پ روزی امقهالب شهکورموس اسهالمی
ایرار به دم ال کسب استقالل بویژه استقالل س اسی و کوتاه کردر دسهت اسهتعمار رار خهارجی و اسهت ساد
داخلی و تمامی ایادی وابسته به آمار بودمس و با تعریف جامع در این زم وه ارساف مورد م ر را محقق مموده-
امس ولظا خالی از لطف م ست که در بحث استقالل س اسی ما رمواره جمهوریت و اسالم ت م هام را بعوهوار
یک م وای اساسی در م ر داشته باش م.

پی موشت را :

 -1موسسه نشر و تنظیم آثار و اندیشه های حضرت امام  " ،حکومت اسالمی والیت فقیه"  ،چ دوم  ( ،تهران  :عروج  )1831 ،صص 81-83

 -2موسسه نشر و تنظیم آثار و اندیشه های حضرت امام  " ،صحیفه نور" چ دوم  ،ج  ( 11تهران  :بی تا ) ص 281-283

 -8موسسه نشر و تنظیم آثار و اندیشه های حضرت امام  " ،حکومت اسالمی والیت فقیه"  ( ،تهران  :عروج ،چ دوم  ، 1831 ،ص83-22

 -2صحیفه نور  ،پیشین  ،چ دوم  ،ج ، 18ص198
 -1همان  ،ج ، 13ص 208-202
 -1همان  ،ص 281-281
 -3معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه  " ،حدیث ماندگاری"  ( ،تهران  )1833 :ص 30-31
 -3موسسه نشر و تنظیم آثار و اندیشه های امام خمینی " رساله والیت فقیه " ( تهران  :عروج  ، 1838 ،ص 28

 -9اسماعیل منصوری الریجانی "،سیری در اندیشه های دفاعی امام خمینی" ( تهران  :بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس  )1833 ،ص 13

 -10حکومت اسالمی و والیت فقیه  ،پیشین  ،ص 832-833
 -11صحیفه نور  ،پیشین  ،ج ، 1ص 211
 -12همان  ،ج  ، 13ص 211-212
 -18حکومت اسالمی و والیت فقیه  ،پیشین  ،ص 893-200
 -12منصوری الریجانی  ،پیشین  ،ص 11-12
 -11صحیفه نور  ،پیشین  ،ج ، 18ص122
 -11منصوری الریجانی  ،پیشین
 -13صحیفه نور  ،پیشین  ،ج  ، 18ص 121-123
 -13همان  ،ج  ، 19ص 218
 -19همان  ،ج  ، 11ص 118
 -20منصوری الریجانی  ،پیشین ،ص 11
 -21صحیفه نور  ،پیشین  ،ج  ، 21ص 109
 -22همان  ،ج ، 20صص 283-283
 -28همان  ،ص 282
 -22منصوری الریجانی  ،پیشین  ،صص 10-11
 -21صحیفه نور  ،پیشین  ،ص 112
 -21حکومت اسالمی و والیت فقیه  ،پیشین  ،صص 210-230
 -23صحیفه نور  ،پیشین  ،ص 11
 -23همان  ،ج  ، 11ص 111
 -29همان  ،ج  ، 1ص 893
 -80همان  ،ج ، 2ص 239
 -81همان  ،ج  ، 1ص 131
 -82همان  ،ج  ، 2ص882
 -88همان  ،ج  ، 11صص 213-213
 -82همان

