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مبانی استقالل دفاعی از دیدگاه امام «ره»
مبانی استقالل دفاعی نیز از جمله از مواردی است که تجربهه عملهی ع عی هی از از ابته ای پیهرعزی
انقالب اسالمی ع شرعع ج گ تحمیلی با فرمایشات عمیق امام «ره» در این زمی ه بر غ ای از افزعده شه ع
به جرأت امرعزه نصب العین قرار دادز مبانی م نظر امام در این زمی ه باعه

وودکاهایی ع اسهتقالل کامه

ایراز اسالمی گردی ه است .مهمترین مبانی استقالل دفاعی در دی ع ان یشه امام «ره» عبارت از:

الف) ایمان به خدا و اعتماد به نفس
مهمترین مب ا ع عام استقالل دفاعی  ،ایماز به و ا ع وودباعری است؛ زیرا و اعنه متعهال مبه أ ع
م شأ همه ق رت ها است ع به هرکاری اراده ک  ،توانا است .لذا اعتقاد به این اصه ع مب ها ع اتصهال بهه از
باع

می شود ،انساز از هیچ ق رتی جزاع ترس ع عحشت به وود راه ن ه ع این سرمایه بزرگی اسهت کهه

عقتی مجاه فی سبی اهلل عم افع معتق به و ا از از بهرهم میگردد .گامهایش در رسی ز بهه اسهتقالل ع
دفاع از تمامی ح عدها ع حریمها بویژه استقالل ع تمامیت ارضی ع نهراسی ز از دشمن تضمین میگهردد ع
امام این مب ا را با ناس ع رعح ق سی وویش در کالب ملت ایراز ع بویژه نیرعهای مسلح ایراز دمی ن .

()1

طی هشت سال ج گ تحمیلی ،همین ق رت الیزال ع مب ای اصی بود که کشهور ع ملهت را حاه ع
زمی ه وودکاایی کام کشور را فراهم اعرد .اعتقاد ع باعر به این اص توسط امام «ره» ع توصیه بهه تمسه
به این مب ای مهم است که ایشاز میفرمای :

()3

«مطمئن باشید از قدرتها کاری ساخته نیست .هیچ نگرانی به خود را ندهیود .شوما
جند خدا هستید و پیروزید ...قدرتهای بزرگ از آن جهتی که ر شما هست ،که آن ایمان بوه
خداست ،خبر ندارند ،لذا ائم می گدیند؛ « ما ارای مدشک هستیم ،آنها ارای مدشک هستند،
ولی ایمان ندارند  ،شما ایمان ارید ،قلبهایتان با مبدأ ندر و قودرت پیدنود خودر اسوت ؛
پیدندی ناگسستنی ».

()2

اعتقاد راسخ امام «ره» ع تکیه براین اص مستلزم صبر ع پایه اری ع اسهتقامت در برابهر سهتتیهها ع
ته ی ات دشم از به م ظور غافلگیرکردز اناز میباشه ع م ظهور امهام «ره» از صهبر تصهمیمگیهری عاقالنهه
عحساب ش ه براساس ش اوت مواضع ع توانم یهای دشمن ع همچ ین دشم از را به استیصال ع درمان گی
کشان ز است.

()3

بهرهگیری امام «ره» از اعتقاد به و ا ع صبر ع پای اری در برابر ستتیها عفشارهای دشمن برگرفته از
ایات ع رعایات قرانی بویژه سیره ائمه معصومین میباش  .چ انچه قراز کریم میفرمای :
« ای کسانی که ایمان آور اید! هر گا با گروهی از شمنان روبه رو شدید ،محکوم و
استدار بایستید و فراوان خدا را یا کنید ،شاید رستگار گر ید».

()4

امام صادق «ع» نیز میفرمای :
« شخص مؤمن از آهن آبدید  ،محکمتر است؛ زیرا هنگامی که آهن وار آتش میشد
 ،نرم میگر  ،اما مؤمن اگر کشته شد و زند گر
تغییری

و و بار به قتو برسود  ،قلوبش هویچ

نمیکند»)5(.

همچ ین حضرت امام «ره» میفرمای :
« ملتی که بخداهد شرافت خد ش را حفظ کند .اسالم را که مبدا همه شرافتهاسوت،
بخداهد حفظ کند ،این ملت باید عالو بر جها  ،استقامت ر جها هم اشته باشد».

()6

البته بای توجه داشت که در راستای ایماز ع اعتقاد به و اعن ع صبر ع استقامت در برابر ستتههیها
ع فشار دشمن ،اوالص در عم ع شهادت طلبی نیز همواره مورد توجه ع ساارش امام «ره» بوده اسهت .بهه
طور کلی ایشاز با اشاعة فره گ شهادت طلبی که بر گرفته از قراز ع سیره ائمه اطهار«ع» میباش  ،به ولهق
استراتژی مهمی در مقاب زرق ع برق ع سالحهای م رز ع تجهیزات دشم از اسالم ع ایراز دست زدنه کهه
پرداوتن به از از این مقوله وارج است.

()4

ب) کسب کامل آمادگی دفاعی
ج) تقویت بنیه دفاعی کشور
از مصادیق رعشن ایة «وأعٍدًوا لَََهم مَا استَطَعتُم مِن قُوََّه وَ مِن رِبااِِ اخََلا  »...تقویهت ب یهه دفهاعی ع
رسی ز به استقالل در تمامی ابعاد نظامی ع دفاعی کشههور است؛ لهههذا امام «ره» در لزعم توجههه به این ایه
ع به جهت استقالل طلبی در بع دفاعی ع نظامی میفرمای :
«مطمئناً غفلت از تقدیت بنیة فاعی کشدر ،طمع تهواجم و تاواوز بیگانگوان ونهایتواً
تحمی جنگها و تدطئهها را به نبال میآور ».

()31

از از جا که م یریت دفاعی کشور ع سازمان هی نیرعها عتوسعة ص ایع نظهامی از اجهزای مههم ب یهه
دفاعی ع استقالل نظامی هر کشور به حساب میای ؛ لذا امام «ره» توسعه ع تکام ص ایع تسهلیحاتی را در
اعلویت دعراز بازسازی قراردادهان :
« با قبدل و اجرای صلح ،کسی تصدرنکند که ما از تقدیت بنیة فاعی و نظامی کشودر
و تدسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بینیاز شد ایم ،بلکه تدسوعه و تکامو صونایع و ابوزار
مربدط به قدرت فاعی کشدر ،از اهداف اصدلی و اولیة بازسازی اسوت و موا بوا تدجوه بوه
ماهیت انقالبمان ،رهر زمان و هر ساعت ،احتمال تااوز را ماود اً از سودی ابرقودرتهوا و
ندکرانشان باید جدی بگیریم».

()34

امام«ره» عالعه بر توسعه ع گسترش ص ایع تسلیحاتی ع تکام ابزارههای مربهوب بهه قه رت دفهاعی
کشور ،بر نقش نیرعی انسانی ع بازسازی استع ادها ع انتقال تجارب تاکی دارن  .اگر چهه از نظهر امهام «ره»
نیرعهای مسلح اعم از ارتش ع سپاه پاس اراز ،بازعاز اصلی ق رت دفاعی کشور به حساب میای  .بها ایهن
حال ایشاز حضور فعال عامة مردم در ک ار نیرعهای مسلح را  ،از بزرگترین م ابع استقالل دفاعی کشور می-
دان

ع با توجه به اه اف فراگیر انقالب اسالمی ،امادگی همه جانبه ع در عین حال سازماز یافتهه نیرعههای

مردمی در قالب بسیج همگانی را از اعلویت بازسازی نیرعهای مسلح قلم اد مینمای :

()15

« ر شرایط بازسازی نیروهای مسلح  ،باید بزرگترین تدجه ما بوه بازسوازی نیروهوا و
استعدا ها و انتقال تاارب نظامی و فاعی به کلیه آحا ملت و مدافعان انقالب باشد» .

()36

در بیانی دیگر میفرمای :
« یک مملکتی که  22میلیدن جدان ار  ،باید  22میلیدن تفنگدار اشوته باشود و 22

()5

میلیدن ارتش اشته باشد و یک چنین مملکتی ،آسیب پذیر نیست».

()31

در دی امام «ره»  ،اتکا به نیرعی مقاعمت مردمی نیز  ،یکی از م ابع مهم دفاع ,تقویهت ب یهه دفهاعی ع
استقالل دفاعی همه جانبه به حساب میای ( . )11امام «ره» ارادة عمهومی ملهت را وله ناپهذیر مهیدان ه ع
همواره وواستار تقویت ب یة دفاعی کشور دراین زمی ه بودن :

« وقتی ملت یک چیزی را ارا بکند ،همه با هم ،مصمم ،ملت یک کاری را بخداهود،
هیچ قد ای نمیتداند جلدیش بایستد ،همه قدا شکست خدر ند ر مقاب ملت ».

()31

در حقیقت امام «ره» با انتتاب ع شک دهی بسیج همگانی توانست ب یهه دفهاعی کشهور را بهویژه در
دعراز ج گ تحمیلی ع پس از از تقویت ک ع معادالت نظهامی دشهم از انقهالب اسهالمی را بهرهم زده ع
سرفصلی نوین در فرای مقابله نظامی ع ایجاد استقالل دفاعی برای کشور به ارمغاز اعرنه  .ایشهاز امهادگی
دفاعی ع استقامت را مهمترین س ع حصار تستیرناپذیر در برابر تهاجم بیگانه ع مق مه رسی ز بهه اسهتقالل
کام دفاعی نیز میک

.

()02

ب ین ترتیب  ،تقویت ب یه دفاعی کشور در نظر امام «ره» با سازمان هی نیرعها ع توسعة ص ایع نظهامی
ع در عهله بع با بازسازی نیرعهای مسلح ع استع ادها ع انتقال تجارب نظامی ع دفاعی به کلیه احهاد ملهت
که امرعزه تحت ع واز بسیج همگانی تجلی یافته است محقق میگردد.
بح

تحلی مبانی ع سیاستهای دفاعی حضرت امام «ره» در زمی ه بسیج همگانی نیازم ه نوشهتاری

ج اگانه است که در عسع این پژعهش نبوده اما در هر صورت تحقق ع پژعهش در این زمی ه نیز عمق بیشتر
ان یشه دفاعی حضرت امام«ره» را برای ما رعشن وواه نمود.

د) تاکید برخودکفایی نظامی
امام «ره» با تاکی فراعاز بروودکاایی در همه ابعاد  ،وودکاایی نظهامی را رکهن دفهاع همهه جانبهه ع
استقالل دفاعی میدان  .در ان یشه دفاعی ایشاز ،قطع عابستگی به قه رتههای اسهتکباری بهویژه در زمی هه
نظامی با توسعة تک ولوژی دفاعی ع وودکاایی کام در این زمی ه امکاز پهذیر اسهت ع غالهت از ایهن امهر
حیاتی موجب طمع بیگانگاز درحمله به کشور میگردد:
«من به عندان فرماندة ک قدا به مسئدلین و تصمیم گیرندگان نیز ستدرمی هم کوه ر
هیچ شرایطی ،از تقدیت نیروهای مسلح و باالبر ن آمدزشهوای عقیودتی و نظوامی و تدسوعه

()6

تخصصهای الزم و خصدصاً حرکت به طرف خد کفایی نظامی غفلت نکنند وایون کشودر را
برای فاع از ارزشهای اسالم ناب و محرومین و مستضعفین جهان ر آما گی کام نگهدارنود
و مبا ا تدجه به برنامههای یگر ،مدجب غفلت از این امر حیاتی گر

کوه مطمئنواً غفلوت از

تقدیت بنیة فاعی کشدر ،طمع تهاجم و تااوز بیگانگان و نهایتاً تحمی جنگها و تدطئهها را
به نبال میآور ».

()23

و) دشمن شناسی
یکی دیگههر از مبانی اساسی حضرت امام «ره» در نی به استقالل دفاعی  ،ش اوت ماهیهت ع شهیوه-
های تهاجم دشمن عاتتاذ رعش صحیح ع م طقی در مقابله با اع میباش ( . )00زیرا دفاع نامت اسب با تههاجم
ع بیاطالعی در این زمی ه  ،نه ت ها بی ثمر وواه بود ،بلکه موجب تقویت نقشههای دشمن وواه ش ع ما
را در دام های پ هاز ع اشکار دشمن غافلگیر وواه نمود .لذا ش اوت صحیح دشمن یا دشهم از بهه مع های
کام ع همه جانبه درتمام زمی هها اعم از امکانات ،توانم یها ،استع ادها ع  ...میباش  .امام «ره» همهواره بهر
معرفی ماهیت دشمن ع ش اوت از تأکی دارن ع میفرمای :
« نیا بداندهرگرفتاری که ملوت ایوران و ملو مسولمان ارنود ،از اجانوب اسوت؛ از
آمریکاست  ...از خالت اجانب ر مقدرات

دشمن ش اسی در ان یشه دفاعی امام «ره»  ،ی

آنهاست»)21(.

اص ع مب ا برای اتتاذ شیوهها ع رعیکردهای م اسب

در نی به استقالل دفاعی می باش  .ب ابراین اگاهی ع هوشیاری ع بصیرت در زمی ه دشهمن ش اسهی نهه ت هها
الزمه م افعاز عنیرعهای نظامی کشور است ع تواز دفاعی اناز را افزایش میده  ،بلکهه عهاملی در نیه بهه
سرافرازی ع استقالل کشور است .حا استقالل ،شرف ع ازادی ملت ع سازش ناپذیری در مقابه اسهتکبار
جهانی برای امام «ره» از هر چیزی مهمتر بوده است:

()04

« اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرتها میشدیم ،ممکون اسوت امنیوت و رفوا یواهری
رست میشد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیزما نمیگر ید؛ ولی مسلماً استقالل و آزا ی
و شرافتمان از بین میرفت».

()25

()7

امام «ره» از ابت ای شرعع نهضت عظیم اسالمی ایراز با توک به و ا ع ایماز راسخ به یاری حضهرت
حق ع با پشت سرگذاردز عقایع ع حوادث متع د کشوربویژه  1سال ج گ تحمیلی ،در عاقع ش اوت عمیقی
از دشمن ع امکانات عاستع ادهای اع داشت  .ب ابراین با برنامهریزی ع ه ایت ع ره مودهای سازن ه وویش
نه ت ها به تقویت عاستحکام ایماز ع اعتقاد ع تقویت رعحیه مع وی نیرعهای دفاعی کشهور همهت گماردنه
بلکه با تاکی براین جمله که « ما میتدانیم» وودباعری ع وودکاایی را در صه ایع نظهامی ع دفهاعی کشهور
برای ملت به ارمغاز اعردن ع با تقویت ب یه دفاعی کشور با اق اماتی ازجمله تشکی بسیج همگهانی ع اداره
ج گ تحمیلی  ،وط بطالنی بر تمامی استراتژیهای نظامی استکبار جهانی کشی ن  .در یه

نگهاه مهیتهواز

گات امرعز به م د نیرعهای مسلح با ایماز ،قوی ،مقت ر ،توانم  ،مبتکر ،متترع ع بسهیج مردمهی شهجاع ع
کارام  ،ایراز اسالمی مقت رتر از همیشه ع با استقالل نظامی کام  ،با عزت ع غرعر بیش از پیش ،دروه مت
کشور،نظام ع ملت عزیز ایراز ع اماده دفاع از مرز ع بهوم ایهراز اسهالمی در ههر لحظهه مهیباشه ع ایهن از
دستاعردهای عظیم انقالب اسالمی ایراز به رهبری امام عظیم الشأز در بع استقالل دفاعی میباش .

()1

نتیجه گیری
استقالل از مهمترین اه افی است که همواره مورد توجه رهبراز ،ملتها ع جوامع بوده است .یکی از
اه اف بعثت ع انقالب عظیم درعنی ع بیرعنی رسول اکرم«ص» نی به استقالل جامعه اسالمی ع تشکی امت
مستق اسالمی بوده است که ت ابیر متع د پیامبر«ص» در ابعاد متتلف سیاسی ،اقتصادی ،فره گی ع دفهاعی
در این راستا ارزیابی می گردد .قراز کریم نیز به ع هواز م شهورتمام عیهار مسهلماناز نیهز بها تأکیه بهر عاژه
استقالل ،اهمیت از را بیشتر مینمای به عیژه انجا که میفرمای :
«وَخَن يَجْعَ َ اخلَّهُ خِلْكَافِرِينَ عَلَى اخْمُؤْمِنِلنَ سَبِلالً»

()26

وخداوند هیچگا نخداسته که کافران بر مسلمین تسلط پیدا کنند.

عالعه بر ایه فوق قراز کریم بهترین راه وودکاایی را اعتماد به ناهس ،تکیهه بهر نیرعههای وهودی ع
تالش ع کوشش فراعاز میدان ع و اعنهه متعههال در باره اعتمههاد به ناس مؤم از میفرمای :
«وَالَ تَهِنُوا وَالَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِلنَ»

()21

و سست نشدید و غمگین نگر ید! و شما برترید اگر ایمان اشته باشید.

معصومین ع ائمه الهی نیز به نقش ع جایگاه عاالی استقالل در طول حیات با برکت وویش در جوامع
انسانی همواره توجه ع تأکی داشتهان  .به همین م ظور ع به جهت تحقق اه اف الهی بوده که حضهرت امهام
«ره» با تمس

به سیره ی نبوی ع معصومین«ع» رسالت الهی وود را ،از سال  1341با ه ف تحقق اسالم ع

استقالل ایراز شرعع نمودن .
ایشاز با توجه به طرح نظریات متتلف در عرصه جهانی از جمله نظریه انزعاطلبی ,ع م امکاز تحقق
استقالل ع نظریه نسبیت استقالل جامعترین ماهوم استقالل را که دارای ماهومی همه جانبه در تمام ابعهاد ع
برگرفته از مکتب اصی اسالم می باش ،ارائه داده ان .امام«ره» به ع واز رهبری بیبه ی در دعراز معاصهر بها
بهره گیری از دع ع صر مردم ع اسالم از هماز ابت ای مبارزه با رژیم ستمشاهی ع به عیژه در جریاز متالاهت
با طرح انجمنهای ایالتی ع عالیتی ع بع ها کاپیتوالسیوز که به م ظور ضربه زدز به مب ای اعتقادی ع دی ی ع
سلب استقالل ع ازادی مطرح ش ه بود ،درص د تأسیس حکومتی اسالمی برام ن  ،زیرا معتق بودن که ت ها
تشکی حکومت اسالمی است که؛ استقالل ع ازادی بشریت ع ایراز از دعره را بطور حقیقی به ارمغاز مهی-
اعرد.

همچ ین قیام  15ورداد  1340با ه ف تأمین استقالل ع عزت کشور ع ملت ایراز با رهبری حضرت
امام«ره» با تکیه بر نیرعی شکست ناپذیر ایماز برای ازادی از یوغ استب اد ع اسهتعمار صهورت گرفهت ع در
این راستا مردم ع امام «ره» تمامی مشکالت ع مرارتها را تحم کردن ع با تحوالت عظیمی که بهه عجهود
اعردن  ،زمی ه استقالل  ،شکوفایی استع ادها ع ازادی ان یشه را فراهم ع بر قطع عابستگی از هر نهوع تأکیه
نمودن .
در عاقع نتستین گام های پس پیرعزی انقالب اسالمی ایراز ،یع ی تشکی ع پایه گذاری حکومهت ،
طراحی ساوتار نظام سیاسی ع استمرار از به م ظورتحقق استقالل همه جانبه بوده است که بعه ها در شهعار
اصی « استقالل  ،ازادی ع جمهوری اسالمی تبلور پی ا کرد .ب ابراین امام(ره) به ع واز معمار ع رهبهر انقهالب
اسالمی ایراز با بی ش عمیق ع درک باالی سیاسی ع دی ی وود در ص د برام ن مبانی ع پایه هایی جهت نی
به استقالل طلبی در ابعاد متتلف ترسیم ع ارائه نمای که به ع واز قطب نما جهت حا  ،اسهتمرار ع بیمهه
نمودز نظام نوپای جمهوری اسالمی ایراز همواره در تصهمیم گیهری هها ع برنامهه ریهزی ههای داولهی ع
وارجی مورد توجه ملت ع نصب العین مسئولین نظام باش .
در بع استقالل طلبی فره گی  ،امام(ره) با فره گی معرفی کردز انقالب شهکوهم ملهت ایهراز ع بها
درک عمیق از رعابط حاکم بر ان یشه جهاز معاصر ع تعمق ع تام در نقش فره گ بویژه در سازن گی فهرد
ع جامعه  ،بر نقش ارزشهای الهی ع انسانی م بع

از قراز  ،سیره نبهیاکهرم(ص) ع ائمهه معصهومین تاکیه

کردن .
ایشاز با اعتقاد به ای که  :باالترین ع عاالترین ع صری که در موجودیت ههر جامعهه دوالهت اساسهی
داشته ع انحراف از از باع

پوچ ع میاز تهی ش ز جامعه می گهردد  ،بهر نقهش ع اهمیهت فره هگ تأکیه

مضاعف داشت  .به عبارت رعش تر گستره ع ابعاد ناوذ فره گ در ان یشه ایشاز از چ از عسعتی بروهوردار
است که ایشان فرهنگ را مبداء همه بدبختی ها و خدشبختی ها معرفی می نمای ع مبانی ع شالوده ههای
استقالل فره گی را در دفاع همه جانبه از ارزشهای دی هی  ،ضهرعرت تحهول فره گهی  ،توجهه بهه مراکهز
اموزشی ع تبلیغاتی ،درک جواناز ع مشکالت اناز  ،مشهارکت فعهال زنهاز ،حضهور مهوثر حهوزه علمیهه ع
رعحانیت ع  ...به بهترین نحو ترسیم می نمای .
به موازات استقالل فره گی  ،استقالل سیاسی نیز در ان یشه امام جایگاهی رفیع ع مهم داشته است.
در عاقع ایشاز با طرح تشکی حکومت اسالمی ع ترسیم جایگاه عالیت ع رهبری در جامعه اسالمی به دنبال
استقالل سیاسی ع دفع استعمار ع استب اد بودن  .باعر ایشاز این بود که نمی تواز کشوری را تصور کهرد کهه
حکومت از در دست کسانی باش که تاکر استعماری ع غربی دارن ع از کشور مستق باش  .در این راسهتا
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مبانی استقالل سیاسی را با تأکی بر همگانی بودز امور سیاسی  ،پیوستگی دین ع سیاست  ،تبیین جمهوریت
ع اسالمیت نظام  ،مردم گرایی ع حمایت از محرعمین  ،قطع سلطه سیاسهی اسهتکبار ع  ...پیگیهری ع دنبهال
کردن .
در بح

استقالل اقتصادی نیز اگر چه دی گاه های ایشاز در مقایسه با سایر حوزه های فکهری کمتهر

مورد بررسی  ،ش اوت ع اجرایی ش ز قرار گرفته است  ،اما غالب بودز رعح عاقع گرایی ع ارتباب ملمهوس
با شرایط اقتصادی ،سیاسی ع فره گی جوامع امرعزی بویژه کشور ههای اسهالمی ع اسهیب ش اسهی دالیه
عقب مان گی انها  ،حکایت از عمق ان یشه های اقتصادی ایشاز جهت رسهی ز بهه وودکاهایی ع اسهتقالل
اقتصادی دارد  .اهم مبانی استقالل اقتصادی از نظر ایشاز وودباعری ع اتکال به و ا  ،تالش برای دسهتیابی
به دانش ع ف اعری  ،فراووانی جواناز ع باعر اناز  ،تحم مشکالت ع ستتی ها ع  ...می باش .
در زمی ه استقالل دفاعی به جهت برکات ناوس حضرت امام ع همت نیرعههای متعهه ع متتصه
ایراز اسالمی ع استااده از فرصتها ع تجارب  1سال ج گ تحمیلهی ع تحهریم ههای اقتصهادی  ،امهرعزه بهه
جرأت می تواز رسی ز به استقالل در این بتش را تأیی ع از را از موفق ترین ع کارام ترین ابعاد استقالل
طلبی ذکر کرد که این امر مرهوز ترسیم دقیق  ،اگاهانه  ،صحیح ع دی کالز ع ای ه نگر شت

امام

(ره)

می باش که در مبانی ع اصول زیر ب ایی چوز ایماز به و ا  ،اعتماد به ناس،تالش در جههت کسهب
امادگی کام دفاعی  ،تأ کی بر وودکاایی نظامی ( ،چه در بتش طراحی ع برنامهه ریهزی ع چهه در بتهش
اجرایی ع ساوتاری) دشمن ش اسی ،اگاهی از محیط داولی  ،پیرامونی ع بین المللی والصه می گردد.
در مجموع می توا ز نتیجه گرفت که؛ ایشاز اساسی ترین ع زیرب ایی ترین نوع استقالل را که زمی ه ساز ابعاد
متتلف استقالل می باش  ،استقالل فکری ع فره گی معرفی می نمای که تا ک وز از طور که بایه ع شهای
مورد توجه مسئوالز ،دست ان رکاراز ع برنامه ریزاز کشور قرار نگرفته است.در عاقهع انچهه ازاسهتقالل در
ماهوم همه جانبه از م نظر امام می باش از است که تا ح امکهاز ع در سهطحی بسهیار بهاال ،از سهلطه ع
اقت ار دیگراز ( استکبار جهانی ع در رأس از ها امریکا ) در عرصه های متتلهف جلهوگیری شهود .ایشهاز
سلطه پذیری را نای می ک

نه رابطه ع م اسبات با سایر کشورها را; زیرا ایجاد رابطه را  ،فی ناسه مطهرعد

نمی دان بلکه کیایت ع نوع رابطه ع م اسبات را مهم می دان چوز گاهی مطهرعد ع زمهانی مطلهوب مهی
باش .
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اری ،به نظر می رس امام با تاکی بر استقالل همه جانبه معتق ن ؛ درجهاز امرعز نه می تواز قائه بهه
نای مطلق استقالل بود ع نه در تحقق از اظهار تردی کهرد  .بلکهه بایه ضهمن حاه عهزت  ،مصهلحت ع
حکمت از ناوذ ع سیطره بیگانگاز در ابعاد متتلف جامعه جلوگیری کهرد .در عاقهع اسهتقالل حقیقهی چ ه
بع ی است که ب عز رش  ،توجه ع تحقق ابعاد گوناگوز از  ،دستیابی کام ع همهه جانبهه بهه از مشهک
وواه بود.
انچه امرعز بای با توجه به اهمیت ع ظرفیت هر ی

از ابعاد متتلهف اسهتقالل مهورد نظهر مسهئوالز ع

برنامه ریزاز کشور قرار گیرد عملیاتی نمودز صحیح مبانی ع زیر ساوت های هر ی

از ابعاد استقالل است

تا مارا در رسی ز ع دستیابی به «استقالل همه» جانبه یاری رسان  .این که این امر مههم چقه ر محقهق شه ه
است ع ایا بر اساس مبانی مورد نظر امام(ره) به ع واز معمار ع ب یانگذار انقالب اسهالمی ایهراز شهک گرفتهه
است جای صحبت فراعاز دارد که در این نوشتار نمی گ ج .
با عنایت به چالش های فرا رو ر هر یک از ابعا مختلف استقالل و نظر به حساسیت برحه ی کندنی و
ضرورت اتخاذ تدابیر الزم و کام مبتنی بر تدابیر حضرت امام خمینی

(ر )

ر عرصه اخلی و خوارجی،

پیشنها ات زیر به منظدر پدیایی هر چه بیشتر کشدر و ستیابی به استقالل همه جانبه ارائه می گر :
 -1بازووانی مج د مبانی ،دی گاه ها ع نظرات حضرت امام(ره) پیراموز ابعهاد متتلهف اسهتقالل بهه
م ظور عملیاتی نمودز از
 -0تشکی کار گرعه عیژه در بع فره گی ع اقتصادی به م ظوراحصاء شاوصه ههای مهوثر در رعنه
رش ،توسعه ع پیشرفت رعز افزعز کشور
 -3تاکی مج د مسئوالز بر استقالل فره گی ع تشویق پژعهشگراز ع نویس گاز در این زمی ه جهت
عاکاعی ع مشت

نمودز دقیق دی گاه های فره گی حضرت امام(ره) ع بررسی مکانیزم ههای اجرایهی از در

سطح جامعه
 -4استااده از تمام ظرفیت های موجود در جهت رش استع اد ها ع شکوفایی توانم ی های بهالقوه
با بهره گیری از م ابع ع ذوایر عظیم موجود در کشهور بهه م ظهور دسهتیابی بهه اسهتقالل اقتصهادی ع رفهع
محرعمیت ها در داو  ،همچ ین وارج ش ز از سیطره ی تحریم ع ته ی سیاسی ع اقتصادی استکبار جهانی
 -5برنامه ریزی بل م ت فره گی ع اقتصادی با ع ایت به دی گاه های فره گی ع اقتصادی حضرت
امام(ره) ع بهره گیری از نتبگاز ع دلسوزاز جامعه ع نظام جمهوری اسالمی ایراز در جهت نی به این دع امر
مهم که بستر ساز ای ه ای پویا ع امی عار ک ه وواه بود.
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 -6گسترش رعحیه وود اتکایی ،وود باعری ع بستر سازی م اسب در سطح جامعه با توجه به تهواز
مجامع علمی ع دانشگاهی موجود در کشور ،به م ظور تحقق کامه اسهتقالل فکهری ع فره گهی بهه ع هواز
شالوده ع زیر ب ای تمامی ابعاد استقالل
 -7توجه همزماز به تمامی ابعاد استقالل ع مبانی از با توجه به فره گ غ ی اسالم
 -1فراهم ساوتن زیر ساوت های الزم به م ظور کادر سازی ،انتقال تجارب سازن ه ،دویه نمهودز
جواناز در امور فره گی  ،پژعهشی ع اجرایی کشور( ،تمامی سطوح جامعه) جههت مهیها شه ز بهرای یه
جهش سریع ع اثر گذار
الزم به یاد اعری است تمامی کوشش هایی که توسط مسئوالز ع مه یراز اجرایهی کشهور در جههت
تحقق استقالل همه جانبه صورت گرفته قاب تق یر است اما این تالش ها اگر چه الزم بوده است علی کافی
نبوده ع نیاز به همتی مضاعف دارد.امی است با استعانت از ره مودهای گرانق ر حضهرت امهام(ره) ع مقهام
معظم رهبری " م ظله العالی " در اعتالی هر چه بیشتر استقالل کشور در تمامی ابعاد کوشا ع موفق باشیم.
انشاءاهلل
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