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مبانی استقالل اقتصادی از دیدگاه امام «ره»
نقش اقتصاد در حفظ تعادل و پیشرفت جامعه ،امری است که از نظر اندیشمنددا و ممدیرا جامعمه
بسیار حائز اهنیت است .امام«ره» حفظ مدافع ملی ،رشد صدعت وفنآوری و تأمین امدیت مالی جامعمه را در
پیشرفت اهداف کلی انقالب اسالمی بسیار مؤثر میداندد و هنواره بر هدایت و تقویت بدیمههمای اقتصمادی
تأکید داشتهاند ( . )1عنده مبانی مطرح که حضرت امام «ره» در بحث استقالل اقتصادی بیا فرممودهانمد بمه
شرح زیر میباشدد:

الف) اتکال به خدا و خودباوری
اگراتکال به خدا در هر زمیدهای  ،رمز موفقیت انسا است ولی به جهت وجمود مشمکالت و سم تی
های فراوا در عرصه اقتصادی و رسید به استقالل اقتصادی اینا و اتکا به خداوند یکی از مبمانی مهمو و
مطرح در این زمیده می باشد .به طوری که امام راحل ،ره آوردهای عظیو انقالب اسالمی را مرهمو عدایمت
خداوند متعال میداندد و معتقدند که راه هدایت در هرکاری را خداوند بمه انسما بما اینما الهمام ممیکدمد
واعتناد به نفس و خودباوری از برکات اولیه آ است:
«عمده این است که شما دو جهت را در نظر بگیرید ...یکی اعتماد به خدای تباار

و

تعالی که وقتی که برای او بخواهید کار کنید ،به شما کمک میکند؛ راه را برای شما باز مای-
کند؛ در هر رشته که هستید ،راههای هدایت را به شما الهام میکند و یکی اتکاا باه ن ا
اعتماد به خودتان ».
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ایشا اعتناد به خود و خودباوری هنراه با پشتکار را ،رمز رسید به استقالل اقتصمادی و صمدعتی و
قطع وابستگی میداندد ( .)3و در تبیین این امر یکی از برکمات و نتمایج جدمح تحنیلمی را  ،خمود بماوری و
ش صیت یافتن ملت میداندد:

« شما دیدید که در این جنگ تحمیلی کاه یایش آماد و محارارا اقتداادی شادی ،
خودایرانیها ،خود ارتشیها این قطعات را درست کردند .اگر قبل از این بود ،یکی از قطعات
را نمی توانستند درست کنند؛ از باب اینکه شخدیتشان را گ کارده بودناد ،مایگ تناد بایاد
متخدص بیاید. »...
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ب) تالش برای دستیابی به دانش و فنآوری
یکی دیگر از مبانی استقالل اقتصادی که حائز اهنیت میباشد ،تالش جهت دستیابی به دانش فدمی و
فنآوری میباشد .بر هنین اساس امام میفرمایدد:
« احتیاج ما ،ی

از این همه عقب ماندگی مدنوعی ،به رنعتهای بزرگ کشاورهای

خارجی ،حقیقی است انکارنایذیر ،و این به آن معنی نیست که ما باید در علاوم ییشارهته باه
یکی از دو قطب وابسته شوی  .دولت و  ...باید کوشش کنناد کاه دانشااویان متعهاد را باه
کشورهایی که رنایع بزرگ و ییشرهته دارند و استعمار و استثمارگر نیستند ،ب رستند».
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هنچدین تاکید امام «ره» بر حنایت از مبتکرا و فنآورا در راستای تالش و دستیابی به دانش و فن-
آوری قابل توجه است .ایشا خواستار توجه کامل به مبتکرا و استعدادهای درخشا و توسعه مراکز علنی
و ت صصی جهت کسب خودکفایی و استقالل اقتصادی و صدعتی میباشدد ( . )6در این زمیدممه میفرمایدد:

« مهمترین عامل در کسب خودک ایی و بازسازی ،توسعه مراکز علمای و تحقیقااتی و
تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانباهی مختارعین و مکتشا ین و نیروهاای
متعهد و متخددی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و  ...و نشان دادهاند که میتوانند
کشور را روی یای خود

نگهدارند»)7(.
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نباید از نظر دور داشت که امام «ره» برای محقق شد و رسید به دانش و فنآوری بر ارادة عنمومی
و عنل هنگانی ملت تأکید دارند .لذا تکیه بر ارادة خود و تبع اراده دیگرا نبود هنواره مورد توجه ایشما
بوده است.
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ج) خودکفایی و نفی خودباختگی
از مبانی دیگری که حضرت امام «ره» در راستای استقالل اقتصادی مطرح میننایددنفی خودباختگی و
رسید به خود کفایی است .ایشا وابستگی به قدرتهای بزرگ را آفت رشد ملتها ،سرکوب استعدادها و
نهایتاً عامل عقب نگهداشتن کشور میداندد که آثار م ربی چو خودباختگی و عدم اعتناد بمه نفمس آحماد
ملت را به دنبال دارد ( . )9لذا ضنن هشدار به مت صصا متعهد کشور میفرمایدد:
« امروز یدر ییر شما  ،خمینی ،از تمامی شما کارگران و رنعتگران و متخددان میخواهد که
با تمام قدرت مواظب باشید که دو باره مردم گرهتار ابرقدرتها و قدرتها نشوند».
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حتی امام راحل توجیه نیاز به ت صصها و مت صصین را ننیپذیرفتدد و صراحتاً هرگونمه ت صمص
وابسته را نفی و عاملی در جهت سلب استقالل اقتصادی ارزیابی میننایدد« :تخددی که ما را به دامن آمریکاا

بکشد یا انگلستان  ،یا به دامن شوروی بکشد یا چین ،این تخدص ،تخدص مهلک است نه تخدص سازنده» .
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در واقع قطع وابستگی و مبارزه با خودباختگی ،عامل شکوفایی استعدادها و قدرت ابتکار و نموآوری
بود امام به خوبی این واقعیت را شداخته بود:
« بدانید مادام که در احتیاجات رنایع ییشرهته ،دست خود را ییش دیگران دراز کنید و
به در یوزگی عمار بگذرانیاد ،قادرت ابتکاار و ییشارهت در اختراعاات  ،در شاما شاکوها
نخواهدشد».
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د) تحمل سختیها و مشکالت
از دیگر مواردی که امام«ره» الزمه رسید به استقالل اقتصادی و زندگی مستقل و شمرافتنددانه ممی-
داندد ،تحنل س تیها و مشکالت است .از نظر ایشا حجو مشکالت ،متداسب با هدفی است که یک جامعه
تعقیب میکدد یعدی هر چه هدف ،بزرگتر و مقدستر باشد ،بدیهی است که حجو مشکالت و فداکاریهما
برای آ باید بیشتر باشد ( .)13لذا میفرمایدد:
« درجهان ،حا تحمل زحمتها و رنجها و هداکاریها و جان نثاریها و محرومیتها
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 ،مناسب حا بزرگی مقدود و ارزشمندی و علو مرتبة آن است».
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ایشا زندگی انسانی شرافتنددانه را ولو با مشکالت بر زندگانی ندگین و بردگی اجانب تمرجی ممی-
دادند و به هنین جهت است که از تحریوهای اقتصادی بیگانگا استقبال کردهاند و آ را هدیهای الهمی کمه
عامل رشد و جهش ملت در تنامی ابعاد بویژه بعد اقتصادی میباشد یاد کردهاند:
« این جنگ و تحری اقتدادی واساتقل للبای در ایان بعاد و اخاراج کارشناساان
خارجی  ،تح های الهی بود که ما از آن غاهل بودی
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نهایت ایدکه امام «ره» الزمه تحنل س تیها و مشکالت و نیل به استقالل اقتصادی را صبر و قداعمت
بیا میدارند و میفرمایدد« :به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند».
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و) فراخوانی جوانان و باور آنان
آنچه که امام «ره» در هنة عرصههای انقالب و بویژه عرصه اقتصادی به جهت روحیمه کمار وتمالش
مضاعف و قدرت ابتکار و خالقیت به آ به عدوا یک اصل و مبدا چشو دوختمه بودنمد حضمور پرشمور و
مشارکت فعال و هنه جانبة جوانا بود که پرداختن به آ  ،نوشتار جداگانهای میطلبد .اما هنمین بمس کمه
درعرصة صدعت و نوآوری و بالخص استقالل اقتصادی  ،چشو امید امام «ره» به جوانا به عدوا کادر آیدده
و آیدده سازا کشور بود که در سفارش به مسئوال کشور میفرمایدد:
«  ...به هر شکل ممکن وسایل ارتقاء اخلقی و اجتمادی و علمی و هناری جواناان را
هراه سازید .آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و ناوآوریهاا همراهای کنیاد و رو
استقل و خودک ایی را در آنان زنده نگهدارید» .
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