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بررسی مفاهیم استقالل و آزادی در پارادایم تفکری جمهوری اسالمی از منظر امام
خمینی(ره)
علی اکبر مطهر
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چکیده:
بررسی مفاهیم استقالل وازادی درپارادیم تفکری جمهوری اسالمی بنابرضروریات امروزی یک نیازاساسی است.برای مفاهیم
کلیدی مثل استقالل وازادی نظرات متفاوت است اما جمهوری اسالمی تعریف این منفاهیم راازاندیشه امام گرفته است.روش
تحقیق مقاله حاضر کتابخانه است.سوال اصلی این مقاله این است که استقالل وازادی درتفکرامام چه جایگاه وتعریفی دارد
وتبیین این دوموضوع وتطبیق ان باشرایط جدید چگونه است؟پاسخ به این سوال وفرضیه تحقیق ان است که امام خمینی
درباره استقالل برخودکفایی وخودباوری وعزت خواهی وتعامل باجهان تاکیدداشتندواصالانزواطلبی راتوصیه نکردندودرباره
ازادی تمام جنبه های فردی وجمعی ونیازهای امروزی انسان را تاجایی که احکام اصلی اسالم زیرسوال نرودجایزدانسته اند.نوع
تفکرامام حدفاصل تفکرات جزمی وازواطلبانه شرقی وافسارگسیختگی غربی درابعاد مختلف مفاهیم استقالل وازادی
است.درباره اندیشه امام مقاالت بسیاراست اما مقاله حاضردنبال این است تا اندیشه امام راباشرایط جدید تطبیق دهدوبیان کند
که اندیشه ایشان کاملتر از تفکرات شرقی وغربی است .تطبیق دائمی همراه با رفع معایب باعث تحقق اهداف امام والگوشدن
جمهوری اسالمی درمنطقه وجهان خواهدشد.
واژگان کلیدی :استقالل ،آزادی ،اندیشه امام خمینی ،پارادایم جمهوری اسالمی.

-1کارشناس ارشدعلوم سیاسی ازدانشگاه اصفهان.ایمیل نویسندهali.akbar.motahar@gmail.com :
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مقدمه:
دراغازبحث بایدگفت یکی ازمفاهیم بنیادین تفکرلیبرالیسم وشاید بتوان گفت شالوده لیبرالیسم و نئولیبرالیسم مفهوم
ازادی است.درجمهوری اسالمی ایران دواصل اساسی که مبنای تشکلیل این نظام سیاسی توسط امام خمینی وتایید
مردم درسال  85براستقالل وازادی تاکیدفراوان شده است.استقالل وآزادی درتفکرغربی دارنده شرایط وپیش
شرطهایی است

ودرتفکربنیانگذارجمهوری اسالمی این دومفهوم دربیانات ایشان تعریف شده است واهمیت تبیین

وبروزرسانی این دومفهوم وتطبیق ان باشرایط فعلی جامعه ونظام سیاسی جمهوری اسالمی درمواجهه باغرب
وبراساس تبیین سیاست اقتصادمقاومتی براساس منویات رهبری دارای اهمیت فراوان است.مفهوم ازادی به علت
هجمه ها واتهام زنی های فراوان غرب به جمهوری اسالمی مبنی برنبودازادی درایران وپیشبردسیاست ایران هراسی
درجهان الزم است این دومفهوم برطبق شرایط امروزکشوربرای نسل جوان وعموم مردم ودرمواجهه باغرب تبیین
وتطبیق باشرایط روزشود.قانون اساسی جمهوری اسالمی ظرفیتهای عظیمی برای تحقق استقالل وازادی
درکشوربرای پیشبرداهداف عالی نظام وتوسعه همه جانبه مادی ومعنوی کشوروبه حداکثررساندن منافع ملی درسطح
سیاست خارجی وروابط بین الملل فراهم نموده است اماهنوزاین دومفهوم بسیارکلیدی بین سیاستگذاران وتصمیم
سازان وحتی ن خبگان فکری تئوریزه نشده است .استقالل ازادی جمهوری اسالمی نه فقط یک شعارسیاسی بلکه یک
پارادایم فکری است که منبعث ازتفکرامام خمینی است که چراغ راهنمای کشوراست .ضرورت طرح این مسئله
اززاویه تطبیق مفهوم استقالل بااقتصادمقاومتی وتطبیق موضوع ازادی درپاسخ به هجمه سیاسی رسانه ای وحقوقی
غرب درعدم وجودازادی درایران است که نیازامروزکشور درمقابله بااین حمالت فکری ورسانه ای می
باشد .نویسندگان زیادی کتب ومقاالت بسیاری پیرامون اندیشه امام نوشته اند اما این مقاله به دنبال طرح وتطبیق
مجدد مفاهیم استقالل وازادی باشرایط جدید داخلی وخارجی هست.
دراین مقاله در سه فصل به تبیین وطرح مفاهیم ونتیجه گیری می پردازد.
الف:مفهوم استقالل در اندیشه امام
ب:مفهوم ازادی در اندیشه امام
نتیجه گیری

فصل اول :مفهوم استقالل در اندیشه امام:
-1-1مقدمه:
نوه امام راحل (ره) :امام راحل (ره) به عنوان یک مکتب منجی ،سه آرزوی دیرینه ما را زنده کردند و این سه آرزو
استقالل ،آزادی و دینداری است و بی توجهی به هر کدام از این سه عنصر باعث لطمه جامعه اسالمی خواهد بود.
حجت االسالم سید حسن خمینی عنوان کرد :این سه آرزو به عنوان نمادی است که آینده ما را می سازد و هر کدام
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از آنها که کم توجهی شود الجرم به مشکالتی می رسیم(.خبرگزاری مهر)از دیدگاه امام خمینی ،اسالم با تمدن
جدید و مظاهر آن مخالفت ی ندارد و روحانیان نیز با مظاهر تمدن اسالمی مخالفتی نداشتند؛ اما اسالم با فساد و
توحّش و برداشت نادرست از تمدن مخالف است.
(محمّدرضا ضمیری.سایت معرفت)اسالم پیشرفته ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه ،حکومت اسالم با تمدن
مخالفتی نداشته و ندارد و اسالم ،خود از پایهگذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است .هر کشوری که به قوانین
اسالم عمل نماید بدون شک ،از پیشرفتهترین کشورها خواهد شد .حضرت امام از آن دسته متفکران و نظریهپردازانی
بودند که توانسته بودند در میان نزاع سنّت و تجدّد ،راه میانه و متعادلی را در پیش گیرند که در عین قبول مظاهر
تجدّد و پیشرفت مادی ،عنصر معنویت و اخالق در آن ذبح نشود .در واقع ،دین و اخالق به عنوان چراغ پرفروغی،
پیشرفتهای مادی را به سوی تعالی و رشد واقعی بشر رهنمون گردد.
در اسالم ،تمام آثار تجدّد و تمدن مجاز است ،مگر آنهایی که فساد اخالق بیاورد.اسالم آن چیزهایی را که مخالف با
مصالح ملت بوده است ،آنها را نفی کرده؛ آنهایی که موافق با مصالح ملت است ،آنها را اثبات کرده است .معمار
انقالب اسالمی چالش ها و موانع تحقق تمدن را فساد اخالق ،فساد عفت و مخالفت با مصالح منافع ملت عنوان کرده
است .بنابراین ،تمدن جدید می بایست بتواند به رشد اخالق و عفت و مصالح عمومی بینجامد تا با تمدن سکوالر و
غربی تفاوت جوهری پیدا کند.دولت اسالمی قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است ،مگر آنچه که به
آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفّت عمومی ملت منافات داشته باشد .تمدن را به درجه اعالیش اسالم قبول دارد
و کوشش میکند برای تحقق اش و لهذا ،حکومتهایی که در اسالم بودهاند یک حکومتهایی بودهاند که همه جور
تمدنی در آنها بوده است .بر این اساس ،از منظر حضرت امام نه تنها اسالم با تمدن مخالفتی ندارد ،بلکه حکومت و
نهاد سیاسی نیز تمام توان خود را در جهت تحقق تمدن تالش خواهد کرد.به باور حضرت امام ،تمدن کنونی غرب
بر پایه فساد و بیبند و باری شکل گرفته است و مسلمانان نباید در فرهنگ غربی هضم شوند ،هرچند ایشان
پیشرفتهای مادی را قبول دارند و آنها را برای بشریت الزم میدانند .اساسا سه راه کلی در برابر تمدن غربی
مشاهده میشود:
اول .نفی کامل تمدن غرب
دوم هضم کامل در تمدن غرب
سوم برقراری توّلی و تبرّی صحیح بین تمدن  ( .ضمیری؛سایت معرفت)
اندیشه امام خمینی متناسب با قسم سوم است:امام خمینی ":اکنون که پیشرفت آثار تمدن غرب و همچنین نفوذ
تبلیغات کمونیستی بسیاری از مردم ایران و جوانان ما را به سوی فساد کشانیده ،برای جلوگیری از این خطر بزرگ،
چارهای جز تقویت امور معنوی در مردم نیست و کسانی که به نام تجدّد ،روحانیت را ضعیف میکنند به توسعه فساد
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دامن میزنند .این چیزهایی که در ممالک دیگر شما خیال میکنید تمدن است ،وقتی که درست تأمّل کنید تمدن
نیست ،بلکه به توحّش نزدیکتر است؛ برای اینکه تمام سالحهای مدرنی که درست کردند همه برای کشتن
همجنس خودشان و قتلعام کردن بشر است ...تمدن صحیح در اسالم است؛ چنانچه حریت صحیح در اسالم است .
در صورتی که این اشکال در کار نیست که آنها ترقّیات مادی زیادی کردند ،ما این را درش اشکالی نداریم ،لکن
اشکال سر این است که ما آدابمان را هم از آنها میخواهیم بگیریم ،قوانینمان را هم میخواهیم از آنها بگیریم ...در
صورتی که در تمدن مقدم نیستند ،بلکه بسیار عقبافتادهاند .آنی که جلو هستند این است که آالتی درست کردند
آدمکش ،دنیا را به آتش میزنند ...اگر تمدن این است همه عالم باید از تمدن بیزار باشد ...آنکه ضامن این است که
یک کشوری درست بکند که متمدّن باشد ،آزادیخواه ـ به معنای حقیقیاش ـ باشد ،استقالل داشته باشد ـ به
معنای حقیقیاش ـ آن مکتب انسانیت است( ".صحیفه امام؛:1335ج)365 :8
درباره رابطه بادنیاامام فرمود ":ما خواهان استقالل هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پیریزی
مینماییم .ما میخواهیم ملت ایران غربزده نباشد و بر پایههای ملّی و مذهبی خویش به سوی ترقّی و تمدن گام
برداریم .تبلیغات همهجانبه ...غربزدگان و شرقزدگان یا به امر ابرقدرتها یا به کوتاهنظری خود ،در سراسر
کشورهای اسالمی و استضعافی به راه انداختهاند و میاندازند و آن است که علم و تمدن و پیشرفت مختص به دو
جناح امپریالیسم و کمونیسم است ( ".صحیفه امام؛ :1335ج )343 :5از این بیانات به دست میآید که امام خمینی
تمدن مادی غرب را قبول دا رند ،اما تمدن معنوی و انسانی غرب را مورد نقّادی قرار میدهند .ایشان «استقالل» را
مبنای رابطه با غرب میدانند و به هیچ وجه ،قطع ارتباط با غرب را مطرح ننمودهاند .به طور کلی ،میتوان گفت:
نظریهپردازان غربی دو قسمند( :لینتون؛)183 :1335برخی واقعگرایند که عمدتا جنگطلباند و مبنای آنها فلسفه
هابز است که انسان را حیوان تشنه قدرت میدانند که تنها درمان او مرگ است و جامعه را محل تنازع بقا
میشمارند(گولد؛ )106 :1336و به نوعی داروینیزم اجتماعی اعتقاد دارند .اینها روحیه نظامیگری دارند و پیوسته به
دنبال دشمن فرضی هستند .تعارض حضرت امام با غرب ،در روابط با این گروه است.اما در غرب ،گرایش دیگری هم
به چشم میخورد که مبنای انسانشناختی آنها مثل هابز و ماکیاول نیست .آنها در مجموع ،گرایش انسانیتری دارند
و آرمانگرا هستند.

( گولد ؛)111 :1336اینان پیروان راسل هستند و به همزیستی و تعامل با جهان سوم و جهان

اسالم تمایل دارند .این نحله فکری در کلیسا هم طرفدارانی دارد(.حسینی؛ )142 :1351امام خمینی به گفتوگو و
مذاکره با اینان اعتقاد داشتند و شاهد آن پذیرفتن اسقف کاپوچی در جریان جنگوگروگانگیریبود (.ضمیری؛سایت
معرفت)
در این جا قسمتی از اندیشه های امام خمینی در خصوص استقالل آورده شده است که در شرایط فعلی وشرایط
تحریم وارتباط بادنیاورفع تحریم ها وگسترش سریع روابط باکل دنیاو در درك بهتر استقالل و آزادی و کوشش در
راه کسب آن راهنمایی کند.
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-1-2سخنان تاکیدی امام درباب استقالل:
*اگر بخواهیم مستقل باشیم ،باید مهیا باشیم که با همه چیز مقابله بکنیم(.صحیفه امام؛ :1335ج)415 :8
*عمده این است که ما باور کنیم که خودمان میتوانیم.
* مملکت ،مملکت خودمان است ،خودمان هم باید آبادش کنیم.
*بزرگترین فاجعه برای ملت ما این وابستگی فکری است که گمان میکنند همه چیز از غرب است و ما در همه ابعاد
فقیر هستیم(.صحیفه امام؛:1335ج)110 :1
* یک مملکت اگر بخواهد خودش روی پای خودش بایستد ،مستقل بشود در همه ابعاد ،چاره ندارد جز تفکر اینکه
ما باید از خارج چیز وارد بکنیم را از کلهاش بیرون کند .
* ما میخواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم.
* این را باید به خودمان اثبات کنیم که ما هم آدمیم ،که ما هم هستیم در دنیا ،که شرق هم یک جایی هست،
همهاش غربی نیست.
* ما ارزش حیات را به آزادی و استقالل میدانیم.
* بزرگ ترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و
مستقل ،دارای نظامی اسالمی که در آن حقوق انسانها آنچنان که اسالم دستور داده است رعایت شود ،و در راه
پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملتها باشد(.صحیفه امام؛:1335ج)10 :15
* برادرهای من !اگر بخواهید آبرومند بشوید در دنیا و آخرت ،و شرافتمندانه زندگی کنید ،باید با قدرت و شدت در
مقابل دیگران بایستید و در بین خودتان رحیم و رئوف و دوست باشید .
* خودتان را مهیا کنید برای ساختن کشورتان و ارزش دارد که ما یک ده سال -پانزده سال زحمت بکشیم ورنج
ببریم و کشورمان مستقل بشود و از دست و چنگال این گرك های آدمخوار بیرون کشیده بشود .
* فرزندان عزیزم !دیگر این شمایید که باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادی و استقالل کشور را آبیاری
کنید .
* اگر چنانچه استقامت کنیم  -موید به تاییدات الهی هستیم(.صحیفه امام؛ :1335ج)65 :6
* در راس برنامه ملت و دولت باید استقالل همه جانبه کشور از قوای انتظامیه گرفته تا قوای تقنینیه و قضائیه و
اجرائیه باشد .
*هر کس در هر جا که هست کوشش کند و کوششش این باشد که ما باید وابسته نباشیم.
* همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را ،در هر زمینه ای قطع نمایید .
* این وابستگی فکری ،وابستگی عقلی ،وابستگی مغزی به خارج ،منشا اکثر بدبختی های ملتها و ملت ماست .
* اگر ما از وابستگی فکری بیرون بیاییم همه وابستگیها تمام میشود .
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* مبارك آن روزی است که دست اجانب از ممالک ما ،از ممالک اسالمی کوتاه شود و مسلمین روی پای خودشان
بایستند .
* یک ایران آزاد ما میخواهیم و یک ایران مستقل ما میخواهیم ،یک ایران قدرتمند میخواهیم .یک ایرانی ما
میخواهیم که خود ملت بایستد و خود ملت اداره کند مملکت را (.صحیفه امام؛ :1335ج)301 :5
* تا این دو دست ما طرف شرق و غرب دراز است ،ما وابسته هستیم ،ما که می خواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار
بشویم به اینکه ما خودمان هم شخصیت داریم ،ما میتوانیم کار انجام بدهیم .
* گمان نکنید که ما حتما باید همه چیزمان را از دیگران بگیریم ،نه !شما به فکر این باشید که همه چیزتان را
خودتان درست کنید.
* عید مسلمین وقتی سعید و مبارك هست که مسلمین خودشان استقاللشان را و مجدشان را ،آن مجدی که در
صدر اسالم برای مسلمین بود ،به دست بیاورد (.صحیفه امام؛:1335ج)111 :21
* ما تا نفهمیم که خودمان هم یک شخصیتی داریم مسلمانها هم یک گروهی هستند و شخصیتی دارند و میتوانند
خودشان هم کار انجام بدهند ،تا نخواهیم یک کاری را ،نمیتوانیم و تا بیدار نشویم ،نمیخواهیم .
* باید همه ریشه های استبداد و ریشه های استعمار را از این مملکت بکنید .
*اجازه نمیدهیم کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند (.صحیفه امام؛:1335ج)263 :8
*احتیاج ما پس از این همه عقب ماندگی مصنوعی به صنعت های بزرك کشورهای خارجی ،حقیقتی است انکار
ناپذیر ،و این به آن معنی نیست که ما باید بر علوم پیشرفته ،به یکی از دو قطب وابسته شویم .
* برای ما فرقی بین شرق و غرب نیست ،ما با اتکا به خدا و ملت شجاع استقالل واقعی را به دست میآوریم .
*ملت ا یران تصمیم گرفته است که خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد و مستقل و آزاد باشد و سیاست
های خود را بر این دو پایه طرح ریزی می کند و برای او مهم نیست که چه کسی این سیاستها را میپسندد و یا
نمی پسندد .
* ما با هر نوع دخالت خارجی ،به هر شکل ،در سرنوشت ملت های دیگر مخالفیم و با این دخالتها مبارزه خواهیم
کرد .
* آزادی خواهی و استقالل طلبی شما در جبین تاریخ ثبت شد(.صحیفه امام؛:1335ج)365 :3
* وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد ،آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است ،چه در
اصالح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها ،و چه در سیاست خارجی حفظ استقالل و منافع کشور و روابط حسنه با
دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند .و از هر امری که شائبه وابستگی -با همه ابعادی که دارد و در
آن هست به طور قاطع احتراز نمایید(.صحیفه امام؛ :1335ج)236 :11
*ما اگر چنانچه بخواهیم اسالم را پیش ببریم دیگر نباید نوکر باشیم .
* آیا آنهایی که استقالل ملت ما را میخواهند سلب کنند ،آزادی کشور ما و ملت ما را میخواهند از دستش
بگیرند ،آنها مرتجع هستند ،یا آنهایی که می خواهند از زیر بار ظلم خارج بشوند و مستقل باشند؟
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* امیدواریم که صلح جهانی بر پایه استقالل ملت ها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعات اصل حفظ تمامیت
ارضی کشورهای منطقه ،بنا گردد(. .صحیفه امام؛:1335ج)120 :1
* ما روی پای خود میایستیم و مطمئنا پیروزیم .
* اگر شما بخواهید استقالل پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید ،باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا
باشید .
* استقالل مغزی شرط اول استقالل است ،استقالل فکری شرط اول استقالل است .
* ملتها خودشان باید در فکر اسالم باشند(.صحیفه امام؛:1335ج)160 :4
*اگر ملت این باور را داشته باشد که ما میتوانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم ،این باور اسباب این میشود که
*توانایی پیدا میکنند و در مقابل قدرتهای بزرك ایستادگی میکنند( ..صحیفه امام؛:1335ج)430 :6
مفهوم و مقوله «استقالل» مفهومی وسیع و دارای درجات و مراتب متعدد بسیار و پیچیدهای است اگر چه وقتی
سخن از استقالل به میان میآید ذهن شنونده پیش از هر چیز به سراغ مفهوم بینیازی اقتصادی میرود اما گستره
مفهوم استقالل موضوعات دیگری نظیر استقالل هویتی -فرهنگی ،سیاسی و نظامی را نیز شامل میشود که اگر به
میزان استقالل اقتصادی مهم و اثر گذار نباشند از آن فاصله بسیاری ندارند (.مخبر؛سایت جماران)
-1-3ابعاداستقالل چیست؟
 -1-3-1استقالل هویتی -فرهنگی:
"هویت "1در حقیقت به معنی "چه کسی بودن" است و کشف آن ،نیازی است که از بستر احتیاج طبیعی انسان به
شناخته شدن و شناسانده شدن به چیزی یا جایی برمیخیزد.هویت را به "هویت فردی" و "هویت جمعی" تقسیم
کردهاند" .هویت فردی" ویژگیهای شخصیتی یک فرد است که موجب تمایز او از دیگری میشود و "هویت جمعی"2
عبارت است از باز تولید و باز تغییر دائمی الگوی ارزش ها ،نمادها ،خاطرات ،اسطورهها و سنتهایی که میراث متمایز
ملتها را تشکیل میدهند .به دیگر سخن" ،هویت جمعی" مفهومی است که در پناه آن ،تعارضات موجود در
هویت های فردی و خرده گروهی به نوعی کاهش یافته و آنها را در ذیل یک هویت باالتر به همگرایی
میرساند(.لینتون؛ )201 :1335از اینرو میتوان گفت که هویت جمعی نسبت به هویتهای فردی و خرده گروهی،
موقعیتی غالب و مسلط دارد .باید دانست همانگونه که دستیابی و توجه به هویت فردی موجب "خودآگاهی فردی"
انسان میشود ،درك هویت جمعی ،موجب "خودآگاهی جمعی" خواهد شد (. .مخبر؛سایت جماران)برخی از عناصر
تشکیل دهنده هویت ملی عبارتند از:
* دین و آئین* زادگاه و سرزمین* تاریخ -باورهای دینی ،سنتها و ارزشها* باورها و رفتارها*دانش و فنون*
خودآگاهی و خودیابی  (.مخبر؛سایت جماران)
2-Identity
3-Collective Identity
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بنا بر آنچه گذشت "هویت" مجموعه ای از تعلقات مادی و معنوی انسان است که اصول آن از قبل شکل گرفتهاند.
شناخت و باور به ریشههای تاریخی ،اعتقادی ،ادبی ،زبانی و قومی بر هویت فرد یا جامعه تاثیر گذار بوده و میتواند
فرد یا اجتماع را سرخورده یا سرافراز سازد(.هانتینگتون؛ )160 :1335نگاه به گذشته با چشم اندازی امیدوارانه به
آینده میتواند در انسانها شور و شوق آفریده آنان را به سوی شناخت هویتشان برانگیزد و در این راه یاری سازد.
از سوی دیگر اگر تمام یا بخشی از گذشته و تاریخ و ادبیات و زبان و عقاید دینی را از یک فرد یا یک اجتماع بگیرند
آن فرد یا اجتماع دیگر هیچ چیز با ارزشی نخواهد داشت تا به آن ببالد .در این صورت است که زمینههای پذیرش
هویتهای بیگانه با خویش یا فرهنگ های دیگری را خواهد یافت و این نقطه آغاز تحوالت فرهنگی و سرگشتگی
هویتهاست.از اینرو هویت فرهنگی همیشه مسئلهای بوده است که درحاالت و شرایط مختلف در انسانها و جوامع
مورد تهدید و مخ اطره قرار گرفته است .گاهی هویت یک جامعه با توجه به فضای نامناسب فرهنگی ،سیاسی،
اجتمائی و یا اقتصادی که در آن قرار دارد ،تهدید میشود تا جائی که به مرز انزجار از فرهنگ و هویت خودی رسیده
و از درون تهی میشود ،از اینرو و به ناچار ،برای نجات خود الگوهای فرهنگی اجتماعی خویش را در بیرون از مرزها
و حیطه خود جستجو میکند و به تدریج باورهای فرهنگی خود را از دست داده و جاذبههای فرهنگ بیگانه به او
هویت میبخشد.
(میکل؛)153 :1351با توجه به همین نکته است که استثمارگران کوشیدهاند تا استقالل و باور به هویت فردی و
جمعی می زبانانشان را متزلزل کنند و اندك اندك هویت دیگری را جایگزین کنند که حاصلش با منافع آنان در تضاد
و تعارض قرار نگیرد.استقالل هویتی -فرهنگی به معنی درك صحیح از عناصر مختلف تشکیل دهنده هویت فرهنگی
یک جامعه و کنشی خودآگاه در برابر سایر فرهنگهاست به نوعی که اصالتها و ارزشهای فرهنگ خودی را حفظ
کرده و پشتوانه حیات جمعی قرار میدهد و موجب میشود افراد آن جامعه در مقابله با سایر فرهنگها احساس
وادادگی و سرسپردگی نکرده و در عین حفظ اصول هویت مستقل خویش با سایر فرهنگها به تعاملی دو سویه روی
آورد(.جمعی ازنویسندگان؛)103 :1356
امام خمینی(س) از آغاز مبارزات بر این حقیقت پای میفشردند که از خود بیگانگی و مرعوب شدن در برابر تبلیغات
بیگانگان موجب نفی هویت جمعی می شود و مرعوب شدن در برابر فرهنگ وارداتی زمینه فقدان استقالل در
موضوعات دیگر را نیز شامل میشود .از دیدگاه ایشان بزرگترین مؤلفهای که میتواند جامعهای بزرگ از انسانها را با
هویتی واحد گرد هم آورد و تمایزات موهوم میان آنان را شکسته و نابود سازد ،مؤلفه باور و اعتقادات دینی است.
امام می فرماید":هیچ ملتى نمیتواند استقالل پیدا بکند الّا اینکه خودش ،خودش را بفهمد .مادامى که ملتها
خودشان را گم کردند و دیگران را به جاى خودشان نشاندند ،استقالل نمیتوانند پیدا کنند .کمال تأسف است که
کشور ما که حقوق اسالمى و قضاى اسالمى و فرهنگ اسالمى دارد ،این فرهنگ را ،این حقوق را نادیده گرفته است
و دنبال غرب رفته است .همچو غرب در نظر یک قشرى از این ملت جلوه کرده است که گمان مىکنند غیر از غرب
هیچ خبرى در هیچ جا نیست .و این وابستگى فکرى ،وابستگى عقلى ،وابستگى مغزى به خارج ،منشأ اکثر
بدبختیهاى ملتهاست و ملت ماست(".صحیفه امام؛ :1335ج)4 :12
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-1-3-2استقالل اقتصادی:
اقتصاد و معیشت از اساسی ترین بنیادهای حیات دنیایی اوست .این مسئله به قدری حساس و پر اهمیت است که
می توان از آن به عنوان یکی از بزرگترین اسباب حفظ استقالل یا ابزار ایجاد و بقای وابستگی به بیگانگان یاد
کرد.دانشمندان علم اقتصاد "استقالل اقتصادی" را به معنای رسیدن به مرحله خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی
تا مرز جلوگیری از تسلط بیگانگان بر اقتصاد داخلی دانستهاند(. .معاونت سیاسی سپاه؛)43 :1335بر این اساس
کشوری که از سویی در تأمین نیازهای اساسی خویش ناتوان بوده و از سوی دیگر بازارش را قدرتهای برتر اقتصادی
اداره میکنند به لحاظ اقتصادی کشوری وابسته به شمار خواهد رفت .بیتردید نیازمندی ،همواره با نوعی وابستگی
به عامل رفع نیاز ،همراه است و این تالزم راز اهمیت و ضرورت استقالل اقتصادی را روشن میکند چرا که نیازمندی
اقتصادی در تأمین نیازهای اساسی همواره موجب میشود که شریان اقتصادی جوامع در اختیار آنانی قرار بگیرد که
آن نیازها را تأمین می کنند و ناگفته پیداست که قدرتهای بیگانه پیش و بیش از آن که به رفع نیازهای واقعی و
اساسی کشورهای نیازمند بیندیشند به تأمین منافع مختلف خویش به ویژه منافع اقتصادیشان فکر
میکنند(.گولد؛ )138 :1336از سوی دیگر کار به این قدر نیز پایان نمیپذیرد و وابستگی اقتصادی راه را برای رشد
انواع وابستگیهای دیگر باز میکند به گونهای که میتوان گفت نیازمندی و وابستگی اقتصادی ،وابستگی هویتی-
فرهنگی را دامن زده و وابستگیهای سیاسی و نظامی را نیز موجب میشود .از سوی دیگر چون وسعت دامنه
وابستگی با وسعت تأمین منافع مختلف قدرتهای مزبور رابطه مستقیم دارد ،همیشه میکوشند تا میزان و گستره
انواع وابستگی های ملت یا کشور نیازمند را به شکلی روزافزون توسعه دهند و از حرکتهایی که موجب قطع وابستگی
و در نتیجه پایان تأمین منافع آنان از قِبَل وابستگی مزبور شود ،ممانعت به عمل آورند و بدین ترتیب است که
وابستگی اقتصادی به نفی و تحدید آزادی حقیقی جوامع وابسته نیز منتهی میشود(.معاونت سیاسی سپاه؛:1335
)13از این روی برای هر ملتی که آرزو دارد با درك هویت خویش و خودباوری و خودآگاهی ،آزادانه و کریمانه زندگی
کند ضروری است که راههای وابستگی اقتصادی به قدرتهای سلطهجو را ببندد و با تکیه بر منابع طبیعی و انسانی
خویش نیازهای اساسیاش را به دست خویش فراهم آورد.
معنای استقالل اقتصادی ،خودکفایی در تمام شئون مختلف اقتصادی نیست چرا که چنین چیزی در دنیای امروز
شدنی نیست .معنای صحیح استقالل اقتصادی آن است که یک کشور در تأمین نیازهای اساسی مانند خوراك،
پوشاك ،مسکن ،بهداشت و درمان و ...به حدی از خود بسندهگی برسد که امکان تسلط دیگر قدرتها را از بین ببرد.
تعامل دو یا چند جانبه اقتصادی با حفظ استقالل تمام کشورها به معنای وابستگی نیست بلکه وابستگی نوع تعاملی
است که مقدرات یک کشور را از طریق امکان رفع نیاز در اختیار قدرت تأمین کننده نیاز قرار دهد.امام خمینی(س)
در طول سالهای مبارزه و روشنگری ،بر وابستگی شدید مملکت به قدرتهای بیگانه اشاره میکردند و با ذکر مفاسد و
سوء تدبیرهای پهلوی و وابستگی روز افزونی که در پی ضعف های فراوان آنان رخ نموده بود نسبت به اسارت کشور
در دست آن قدرتها و به یغما رفتن منابع اصیل ثروت مردم واکنش نشان میدادند.
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از منظر امام خمینی(س) ایران و ملت ایران میبایست با تکیه بر منابع طبیعی کشور و با باور به تواناییهای خویش
و یاری خدای بزرگ ،خود را در تأمین نیازهای اساسی و ارزاق عمومی کشور به مرز خودکفایی برساند .از نگاه ایشان
کشوری که در نیازهای اساسی و ارزاق عمومیاش وابسته به دیگران باشد خواسته یا ناخواسته به لحاظ سیاسی و
فرهنگی نیز به اسارت آنها در خواهد آمد.امام خمینی ":اگر چنانچه ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمان به خارج،
این وابستگى براى ما اسباب این میشود که در امور سیاسى هم وابسته باشیم .و ما باید وابستگیمان را از اجانب و
غرب و شرق قطع کنیم .اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد ،باید در این
امورى که مربوط به اقتصاد است ،مربوط به فرهنگ است ،مربوط به امور دیگرِ کشور است ،خودمان فعالیت کنیم ،و
ننشینیم دیگران انجام بدهند(".صحیفه امام؛ :1335ج)280 :10
-1-4پیش شرطهای استقالل:
 -1-4-1تعلیم و تربیت نیروی انسانی  :برای کسب و حفظ استقالل همه جانبه کشور میباید نیروی انسانی
مناسبی تربیت شود که هویت ایرانی -اسالمی خویش را به خوبی شناخته و به توانمندیهای خویش ایمان آورده
باشد و در عین حال که از برترین پیشرفتهای عملی و دستاوردهای روز دنیا بهره میبرد مرعوب صنعت یا رشد
تکنولوژی در دنیا نشده و بکوشد تا کشور خود را از وابستگیهای مختلف برهاند.
 -1-4-2توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی :ملتی که هویت خویش را باور کرده باشد و به تواناییهای علمی و
عملی خویش ایمان بیاورد میتواند با تکیه بر علم و تحقیق و پژوهش راه دشوار پیشرفت و استقالل را هموار کند.
امام خمینی(س) توسعه مراکز علمی ،تحقیقاتی را برای وصول به خودکفایی علمی و عملی و بهرهمندی از
استعدادهای نهفته کشور ضروری میدانند(.معاونت سیاسی سپاه؛)105 :1335
 -1-4-3عزم ملی ،اعتماد به نفس و تحمل سختی ها :مسیر کسب استقالل در جمیع شئون آن مسیر آسانی
نخواهد بود چرا که منافع مختلف قدرتهای استثمارگر موانع متعددی را فرا روی ملتی که استقالل و آزادی خویش را
مطالبه می کند به وجود خواهد آورد .عبور از این مرحله نیازمند عزم و تصمیم آحاد مردم و باور به توانمندیهای
داخلی و صبوری در برابر راه دشواریهاست .از دیدگاه امام خمینی بزرگترین مؤلفه ای که می تواند جامعه ای بزرگ
از انسانها را با هویتی واحد گرد هم آورد و تمایزات موهوم میان آنان را شکسته و نابود سازد ،مؤلفه باور و اعتقادات
دینی است .تعالیم اسالمی از سویی مرزهای مختلف سیا سی ،نژادی و زبانی را در می نوردد و از آنها فراتر می
رود(.معاونت سیاسی سپاه؛)180 :1335
 -1-4-4وحدت و عوامل مذهبی :تفرقه و از هم گسیختگی ،عزم ملی را هدف میگیرد و جامعه را به
مجموعهای از "تنها"یی بدل می کند که تنها مانده و همواره به منافع شخصی یا دست باال منافع گروهی و صنفی
خویش نظر می کنند .از این روی هر قدر وحدت و انسجام جامعه بیشتر حفظ شود زمینه رشد اقتصادی و استقالل
همه جانبه نیز بیش از پیش تأمین خواهد شد (.محمدحسن مخبر.سایت جماران)افزون بر این که باور به اسالم و
قران وابستگی مسلمانان در چنگ غیر مسلمانان را ممنوع و مطرود دانسته است وقاعده نفی سبیل که منبعث ازایه
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شریفه لن یجعل اهلل الکافرین علی المومنین سبیال که یعنی خداوند راهی رابرای کافران برای نفوذواستیالی
برمومنان

قرارنداده

است،

انگیزه

مضاعفی

برای

کسب

و

حفظ

استقالل

خواهد

بود.

 -1-4-5سیاستگزاریها و قوانین :سیاست های اتخاذ شده توسط مسئولین و قوانین برآمده از آن اگر بر مبنای
تعالیم اسالمی بوده و با تدبیر و خرد و تکیه بر دانش و تجربه وضع شود میتواند راه نیل به خودکفایی و استقالل را
در تمام شئون هموار کند.

فصل دوم:آزادی دراندیشه امام :
-2-1مقدمه:
در اسالم به آزادی عقیده تاکید شده است ،زیرا از یک سو انتخاب عقیده در فضای آزاد و به دور از اجبار و اکراه،
امکان پذیر است و از سوی دیگر ،نمایاندن اندیشه منطقی و عرضه برهان قوی ،در فضای آزاد و هنگام وجود آزادی
بیان میسر است.از نظر امام خمینی(س) آزادی امر واض حی است که نیازی به تعریف ندارد ،لذا ایشان فرمودند" :
آزادى یک مسئلهاى نیست که تعریف داشته باشد .مردم عقیدهشان آزاد است .کسى الزامشان نمىکند که شما باید
حتماً این عقیده را داشته باشید .کسى الزام به شما نمى کند که حتماً باید این راه را بروید .کسى الزام به شما
نمىکند که باید این را انتخاب کنى .کسى الزامتان نمىکند که در کجا مسکن داشته باشى ،یا در آنجا چه شغلى را
انتخاب کنى  ،آزادی یک چیز واضحی است( ".صحیفه امام؛ :1335ج)14 :10
بر اساس اندیشه امام خمینی(س) آزادی عطیه ای الهی است و اسالم آن را امری فطری می داند و در اوج شکل
گیری نهضت اسالمی ایران بزرگ ترین جرم شاه را سلب آزادی های اجتماعی دانسته و چنان شفاف و آزاد اندیشانه
از آن سخن می گویند « :این چه وضعى است که در ایران هست؟ این چه آزادى است که اعطا فرمودهاند آزادى را؟!
مگر آزادى اعطا شدنى است؟! خود این کلمه جرم است .کلمه اینکه «اعطا کردیم آزادى را» این جرم است .آزادى
مال مردم هست ،قانون آزادى داده ،خدا آزادى داده به مردم ،اسالم آزادى داده ،قانون اساسى آزادى داده به مردم.
«اعطا کردیم» چه غلطى است؟ به تو چه که اعطا بکنى؟ تو چه کاره هستى اصلش؟ «اعطا کردیم آزادى را بر
مردم»! آزادى اعطایى این است که مىبینید .آزادى اعطایى که آزادى -حقیقتاً -نیست ،این است که مىبینید .براى
این است که مردم را اغفال کنند( ».صحیفه امام؛ :1335ج)403 :3
امام(س) در خصوص آزادی عقیده چنین فرمود « :اسالم بیش از هر دینى و بیش از هر مسلکى به اقلیتهاى مذهبى
آزادى داده است .آنان نیز باید از حقوق طبیعى خودشان که خداوند براى همه انسانها قرار داده است ،بهرهمند شوند.
ما به بهترین وجه از آنان نگهدارى مى کنیم .در جمهورى اسالمى کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند
(»....صحیفه امام؛ :1335ج)363 :4
اندیشه انسان از طریق قلم و نوشتن هم به دیگران منتقل میشود .اگر تفکر و اندیشه آزاد است ،قلم نیز باید در
چارچوب شرع و منافع ملی ،آزاد باشد .اسالم نه تنها محدود کننده چنین آزادی نیست ،بلکه تشویق کننده آن
است.امام خمینی در این باره میفرماید " :شما روزنامهها را که مىخوانید مىبینید که در روزنامهها زیاد این به
چشمتان مىخورد که این به آن بد مى گوید ،آن به این .حاال که قلم آزاد شد باید این طور باشد که هر کس به
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دیگرى هر چه دلش بخواهد بد بگوید و هر کس به دیگرى یا کارى بکنند که این مملکت از نظم بیرون برود ،از نظام
بیرون برود .این معناى آزادى است؟ آن آزادى که در ممالک که ما را مىخواهند بخورند هست ،این طورى است؟
اگر این طور بود ،انسجام پیدا نمىکردند .این ترقیات را پیدا نمىکردند .آنها با اسم آزادى که در این مغز این جوانها
مىاندازند ،با اسم آزادى مىخواهند شما را تحت حمایت خودشان قرار بدهند و آزادى را از شما سلب بکنند(".
صحیفه امام؛ :1335ج)418 :11
اسالم آزادی را حق همه مردم میشمارد و آن را موجب رشد و تکامل انسانها میداند و حد آن را مرزهای الهی ذکر
کرده است .بدیهی است که این بایدها و نبایدهای الهی هرگز مخل آزادی نیست ،بلکه ضامن و تامین کننده آزادی
است .در جامعه ای که قانون حاکم نیست ،افراد آن دست خوش هوا و هوس و قدرت دیگران خواهند بود و هرج و
مرج به وجود خواهد آمد و در این صورت هیچ کس آزاد نیست .پس با بودن قانون الهی همگان در حدود آن آزادند.
چرا که در چنین جامعهای هیچ کس نمیتواند توطئه کند و از فضای آزادی سوء استفاده کنند.امام در این خصوص
فرمود " :یک ملتى حق دارد که کسى که بخواهد ملتش را به تباهى بکشد و توطئه کند و باز همان مسائل سابق را
براى او پیش بیاورد ،از آن جلوگیرى بکند .و الّا ملت ما طرفدار آزادى است .طرفدار همه جور آزادى است .و لکن
طرفدار توطئه نیست .طرفدار تباهى نیست(".صحیفه امام؛ :1335ج) 131: 11امام در جای دیگر میفرماید " :ما
هیچ گاه آزادى آنها (مارکسیست ها) را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاوردهایم .هر کس آزاد است که اظهار
عقیده کند و براى توطئه کردن آزاد نیست("..صحیفه امام؛ :1335ج)331: 13امام آزادی غربی را رد میکند ،آن را
موجب تباهی و انحراف جوانان میداند .ایشان حدود آزادی را عدم مخالفت با شرع ،عفت عمومی ،مصالح کشور و
مسیر ملت می دانست و وظیفه آحاد مردم مسلمان را نیز در برابر آزادیهای غیر شرعی و قانونی بیان کرد و در این
خصوص فرمود " :آزادى به شکل غربى آن ،که موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مىشود ،از نظر اسالم و عقل
محکوم است .و تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها و کتب و مجالت بر خالف اسالم و عفت عمومى و مصالح کشور حرام
است .و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیرى از آنها واجب است و از آزادیهاى مخرب باید جلوگیرى شود .و از آنچه
در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسیر ملت و کشور اسالمى و مخالف با حیثیت جمهورى اسالمى است به طور
قاطع اگر جلوگیرى نشود ،همه مسئول مىباشند".
(صحیفه امام؛ :1335ج )438 :22امام درمورد اخالق و سنتهای انسانی در تشریح اوضاع آینده ایران ،بر آزادیهای
مقید به شئون جامعه تأکید دارند و میگویند" :ما موافق رژیم آزادیهاى کامل هستیم .باید حدود رژیم آینده ایران،
همان گونه که براى کلیه دولتهاى متکى به مردم مطرح است ،منافع مجموع جامعه را دربرگیرد و همچنین باید به
شئون جامعه ایرانى مقید بوده باشد ،زیرا عرضه یک جامعه غیر محدود ،دستبرد به شرف مردان و زنان آن مىباشد".
(سایت موسسه نشراثارامام خمینی)
امام خمینی آزادی را در حدود قانون میداند و معتقد است :آزادی معنایش این نیست که بنشینید بر خالف اسالم
صحبت کنید ،آزادی در حدود قانون است .دین کشور ما اسالم است ،آزادی در حدود این است که به اسالم ضرر
نخورد .قانون اساسی ما دین را اسالم میداند .هر مکتبی دیگاه خودش را نسبت به آزادی دارد و آزادی لیبرالی با
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آزادی در اندیشه اسالمی تفاوت دارد .آزادی یک تعریف کلی دارد که همه اختالفها از همین کلیت آن به وجود آمده
است( .سایت موسسه نشراثارامام خمینی)
دیدگاه امام خمینی درباره آزادی در سهولت تبیین استراتژی نظام در خصوص آزادی ،حقوق مردم و شیوه مردم
ساالرانه حکومت بسیار مؤثر است(.تبیان؛)250 :1356
-2-2تعریف آزادی از نظر امام :
امام خمینی(ره) درباره تعریف آزادی میگوید" :آزادی یک مسئلهای نیست که تعریف داشته باشد .مردم عقیدهاشان
آزاد است .کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید .کسی الزام به شما نمیکند که باید
این را انتخاب کنی .الزامتان نمیکند که در کجا مسکن داشته باشی ،یا در آنجا چه شغلی را انتخاب کنی .آزادی
یک چیز واضحی است( ".تبیان؛)261 :1356
-2-3آزادی در حدود قانون:
ایشان آزادی را در حدود قانون میداند و معتقد است ":آزادی معنایش این نیست که بنشینید بر خالف اسالم
صحبت کنید ،آزادی در حدود قانون است .دین کشور ما اسالم است ،آزادی در حدود این است که به اسالم ضرر
نخورد .قانون اساسی ما دین را اسالم میداند"( .تبیان؛)280 :1356
-2-4فطری بودن آزادی:
امام بر فطری بودن آزادی باوردارند و میگوید " :یکی از بنیادهای اسالم ،آزادی است .انسان واقعی ملت مسلمان،
فطرتا یک انسان آزاد شده است .قرآن کریم آزادی و استقالل را توصیه کرده و ما همه تابع قرآن و موازین اسالم و
قواعد اسالم هستیم .باید بدانید که با اسالم میتوانید مستقل و آزاد باشید .قرآن شما را آزاد قرار داده و استقالل
شما را بیمه کرده است"( .تبیان؛)130 :1356
-2-5آزادی موهبتی خدادادی:
ایشان آزادی را موهبتی خدادادی برای بشر میداند و معتقد است" :امروز خداوند بر ما منت گذاشت و آزادی را
نصیب ما کرد همه آزادانه مسائل خود را طرح میکنیم و ما به این فضا احتیاج داریم .آزادی بزرگترین موهبت الهی
است که االن ملت ما از آن برخوردار است .آزادانه شما اینجا آمدهاید که قبال نمیتوانستید".امام ،آزادی را نعمت
الهی میداند که نصیب ملت ایران شده و میگوید " :اینهایی که میگویند چه شد ،نه اینکه ندانند چه شد ،میدانند
که کاری شده است که دست اربابها را کوتاه کرده ،میدانند معجزهای در این خصوص شده ،آزادی ،بهترین نعمتی
است که خدا برای شما قرار داده است .این آزادی االن برای ما یک نعمت است که باید قدرش را بدانیم و همه با هم
حفظ کنیم .این نعمتی که خدا داده شکر کنیم"(.سایت الف)
-2-6وجوه آزادی از دیدگاه امام خمینی:
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در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) باید آزادی در چارچوب حقوق و حدود ،در همه وجوه آن فراهم شود تا جامعه
مطلوب تحقق یابد؛آزادی عقیده ،آزادی اقلیتهای مذهبی ،آزادی احزاب ،آزادی مطبوعات ،آزادی زنان وازادی
انتخابات و ...از جمله وجوه مختلف آزادی است که امام خمینی(ره) در بیانات خود به مناسبتهای مختلف سخنانی را
درباره آنها ایراد می فرمودند.
-2-6-1آزادی عقیده:
امام خمینی درباره آزادی عقیده می فرمایند " :در جامعه ای که به فکر استمرار آن هستیم مارکسیستها در بیان
م طلب خود آزاد خواهند بود ،زیرا ما اطمینان داریم که اسالم دربردارنده پاسخ به نیازهای مردم است ایمان و اعتقاد
ما قادر است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند ...هر کس آزاد است اظهار عقیده کند ،ولی برای توطئه آزاد
نیست"(.صحیفه امام؛:1335ج)243 :10
- 2-6-2آزادی اقلیتهای مذهبی:
از نظر امام خمینی(ره) ،اقلیتهای مذهبی در حکومت اسالمی ،آزادی انجام فرایض مذهبی را دارند .اقلیتهای مذهبی
می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند.ایشان درباره این موضوع می فرمایند" :تمام اقلیتهای
مذهبی در حکومت اسالمی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند".از نگاه امام خمینی(ره)
اقلیتهای مذهبی می توانند اظهار عقیده کنند ،اما نباید از این آزادی عقیده بهره برداری سوء نمایند .امام(ره) در
پاسخ به سؤالی درباره آزادی عقیده برای اقلیتهای مذهبی می فرمایند" :در حکومت اسالمی ،همه افراد دارای آزادی
در هر گونه عقیده هستند و لیکن آزادی خرابکاری را ندارند".
- 2-6-3آزادی احزاب انجمنها و تشکیل اجتماعات:
امروزه دیدگاههای متعددی درباره آزادی احزاب ،در جامعه سیاسی ایران وجود دارد ،برخی آزادی بی قید و بند برای
احزاب را باور داشته و به دن بال شکل گیری آن هستند ،برخی دیگر با انکار اصل حزب در جامعه اسالمی ،به مخالفت
با شکل گیری احزاب پرداخته اند .گروه دیگری که به نظر می رسد دیدگاه معتدل و قابل اجرایی را پذیرفته اند بر
این باور هستند که آزادی احزاب در چارچوب قانون است.از نظر امام خمینی(ره) اصل آزادی گروه بندی سیاسی-
اجتماعی و احزاب در چارچوب قانون رسمیت داشته و تا زمانی که به اقداماتی از قبیل توطئه و یا جاسوسی دست
نزنند ،می توانند به فعالیت سیاسی -اجتماعی بپردازند(.سایت جماران)
- 2-6-4آزادی مطبوعات:
امام خمینی(ره) برای مطبوعات نقش ویژه ای قائل شده اند و مطبوعات را برای برپایی جامعه ضروری می دانند.
"مطبوعات در نشر همه عقاید و واقعیات آزادند " .از دیدگاه امام ،مطبوعات باید در خدمت کشور باشند ،با این هدف
که آرزوها و آمال ملت را منعکس کنند و افراد جامعه را در جهت اهداف واالتر تربیت نمایند.باید مطبوعات در
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خدمت کشور باشند ،نه بر ضد انقالب کشور  .مطبوعاتی که بر ضد انقالب کشور هستند ،اینها خائن هستند.
مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوی ملت باشند"(....سایت الف)
 -2-6-5آزادی زنان:
امام(ره )در جواب سؤال خبرنگاران خارجی " نقش زن در حکومت اسالمی آینده چیست؟" می فرمایند" :زنان آزاد
هستند در بسیاری از امور شرکت کنند .آزادی به معنای واقعی ،نه آن طور که شاه می خواست".از دیدگاه امام(ره)
زن در جامعه اسالمی دارای آزادی و احترام فوق العاده ای است که هیچ یک از مکاتب بشری این را به زن اعطا
نکرده است " .اسالم می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد ...احترام و آزادی که
اسالم به زن داده است ،هیچ قانون و مکتبی نداده است"(.سایت خبرآزاد)
 -2-6-6آزادی انتخابات:
امام خمینی(ره) در طول حیات خود از نخستین انتخابات تا آخرین انتخابات پیوسته بر آزادی کامل و همه جانبه در
انتخابات که سالمت ماهیت نظام به آن بسته می باشد تأکید نموده اند" :مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط
آزاد هستند و هیچ کس را حق الزام کسی نیست"(.سایت خبرآزاد)
-2-7برگزیده سخنان امام پیرامون آزادی:
درادامه بازهم به سخنان امام خمینی درخصوص آزادی اشاره می شودکه ایشان درچارچوب دین اسالم وشرعیات
واصول دین مبین و هماهنگ بانیازهای روزجامعه ومنطبق باشرایط داخلی وجهانی مطالب مهمی رابیان میکنند.
* آزادی یک نعمت بزرك الهی است .
* ما مصائب را به خاطر رسیدن ملتمان به آزادی و استقالل تحمل خواهیم کرد .
* آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد (.صحیفه امام؛:1335ج)216 :4
* آزادی را اسالم به ما داد ،قدر این آزادی را بدانید و قدر این اسالم را بدانید .
* اول مرتبه تمدن ،آزادی ملت است .
* باید ما همه بیدار باشیم ،متوجه باشیم به این که از آزادی سوء استفاده نکنیم .
* اسالم هم آزادی دارد ،اما آزادی بیبند و باری نه .ما آزادی غربی نمی خواهیم .
* اسالم یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است .
* دموکراسی اسالم کامل تر از دموکراسی غرب است(.صحیفه امام؛ :1335ج)141 :21
* آزادیی که در اسالم است در حدود قوانین اسالم است (..صحیفه امام؛ :1335ج)100 :8
* آزادی صادراتی ،آزادیی است که بچه های ما را به فحشا کشاند (..صحیفه امام؛ :1335ج)402 :5
* آزادی در حدود اسالم است ،در حدود قانون است .تخلف از قانون نشود به خیال اینکه آزادی است .
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* حفظ کنید حدود اسالم را ،از آزادیها سوءاستفاده نشود ،آزادی در حدود اسالم است (.صحیفه امام؛:1335ج:8
)303
* قانون اسالم مسبب آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقالل کشورها را نیز تضمین میکند .
* میخواهند آزادی شما را با آزادی سلب کنند ،آزادی ناسالم در شما ایجاد کنند و آزادی حقیقی را از شما بگیرند .
* جلوی آزادی هرگز گرفته نشده است و نمیشود و مردم آزادند ،اال آنجایی که بخواهند تباهی بکنند و بخواهند
ملت را به عقب برانند(.صحیفه امام؛ :1335ج)258 :6
* آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود  -از نظر اسالم و عقل محکوم است
.
* آزادیی که اسالم در آن نباشد نمیخواهیم (. .صحیفه امام؛ :1335ج)235 :10
* از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود (. .صحیفه امام؛ :1335ج)200 :11
*انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست(.صحیفه امام؛ :1335ج)163 :4
-2-8مرزهای آزادی از دیدگاه امام :
متفکران برای این که از تجاوزها و به طور کلی بلندپروازی ها و خودخواهی های بی جای انسان جلوگیری نماید
حصاری از قانون را دور این امیال و خواسته های سرکش ایجاد نموده اند ،تا بدین نحو ،تندروی های او را تعدیل
نموده و مصالح عمومی را در پناه قانون محفوظ نگه دارند  .در حال حاضر هیچ مکتبی قائل به آزادی مطلق نیست،
چرا که آزادی مطلق نه مطلوب است و نه دست یافتنی  .شهید باهنر در خصوص کسی که معتقد به آزادی مطلق
است می گوید " :مثل چنین کسی بسان شخصی است که تصور می کند که اگر درختی را از ریشه بیرون آوریم آن
را آزاد ساخته ایم ،اما این آزادی به معنای سقوط و از بین رفتن آن است ،اگر درخت ریشه اش در زمین باشد ،اما
موانع رشدش برداشته شود ،با آفت هایی که ممکن است به آن ضرر برساند ،مبارزه شود و به اندازه کافی تغذیه
گردد ،به او برای این که در مسیر تکاملی خود قرار گیرد ،کمک شده است ; یعنی این درخت برای حرکت و رشد
تکاملی اش آزاد است  .اما اگر سنگی روی شاخه اش انداختیم ،یا آن را آب ندادیم ،اگر موانع ایجاد کردیم ،ما با این
کارمان از رخت سلب آزادی نموده ایم( " .ضمیری؛سایت معرفت)
از سوی دیگر اگر بنا باشد هر کس هر چه دلش خواست انجام دهد ،این کار باعث به وجود آمدن تالقی بین آزادی
های افراد جامعه می گردد و طبیعت جامعه انسانی اقتضا می کند که آزادی های افراد محدود گردد تا همگی بتوانند
از مواهب اجتماعی به طور عادالنه استفاده کنند ،چرا که اگر برای آزادی حدی قائل نگردیم عمال زمینه سوء استفاده
از آزادی را فراهم نموده ایم و به عبارت دیگر ،قائل نشدن حد برای آزادی مساوی است با ایجاد مانع برای آزادی
دیگران  .امام خمینی (ره) همیشه بر حفظ حدود آزادی تاکید می نمودند و حدی که ایشان برای آزادی مد نظر
داشتند عبارت بود از ،قرار داشتن در مدار قوانین و شریعت اسالم ،و لذا تخلف از آن را جایز نمی دانستند و می
فرمودند " :آزادی در اسالم در حدود اسالم است ،در حدود قانون است ،تخلف از آن نشود به خیال این که آزادی
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است(".امام خمینی؛ )131 :1351حدودی را که ایشان برای آزادی قائل شده اند به دو دسته تقسیم می نماییم:
 -2-8-1نظم بخشی جامعه :
الف :آزادی باید عقالیی و در چارچوب قانون باشد :
امام بر این اعتقاد بودند که آزادی باید منطقی و بر طبق قانون باشد و می فرمودند" :گفته می شود که مردم آزادند،
یعنی آزاد است انسان که بزند سر مردم را بشکند؟ ! آزاد است که قانون شکنی بکند؟ ! آزاد است که بر خالف مسیر
ملت عمل بکند؟ ! آزاد است که توطئه بکند بر ضد ملت؟ ! اینها آزادی نیست ،در حدود قوانین در حدود کارهای
عقالئی آزاد است "( .سایت حوزه)
ب :آزادی موجب هرج و مرج نشود:
نظم و آرامش در هر جامعه ای یکی از مهم ترین و اساسی ترین مسائل در قوام آن جامعه است ،از این رو بر تمامی
اعضای جامعه واجب است که از هر چه باعث اختالل در این نظام می گردد پرهیز کنند  .متاسفانه برخی با درك
نکردن معنای صحیح آزادی  -خواسته یا ناخواسته  -دست به اعمالی می زنند که باعث به هم خوردن نظامی می
گردد که با خون هزاران شهید و جانباز برپاگشته است  .امام خمینی در توصیه ای به چنین اشخاصی می فرمایند:
" حاال که آزاد شدیم خودمان را به هرج و مرج بکشیم؟ حاال که آزاد هستیم به زیر دستان خودمان ظلم کنیم؟ حاال
که آزاد هستیم ،برخالف نظامات اسالمی و برخالف نظامات ملی عمل کنیم؟ هرج و مرج به پا کنیم؟ چون آزاد
هستیم؟ تحت هیچ قاعده نباشیم تحت هیچ یک از قواعد اسالمی و ملی نباشیم؟ اگر این طور باشد آزادی را سلب
کرده ایم "(.سایت حوزه)

ج :آزادی منجر به توطئه علیه نظام نگردد:
با پیروزی انقالب  ،امام (ره) ضمن اعالم حمایت از آزادی های مشروع مردم ،همیشه بر این نکته تاکید می کردند که
آزادی غیر از توطئه است ،لذا هیچ کس حق ندارد به بهانه آزادی به توطئه علیه نظام و جامعه اسالمی بپردازد و
خطاب به توطئه گران فرمودند" :آزادی غیر توطئه است ،آزادی بیان است و هرچه می خواهند بگویند ،توطئه نکنند
این آدم کشها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد » .چرا که اساسا هیچ نظامی حق توطئه بر ضد مصالح و امور
خویش را به هیچ کس نمی دهد ،در نظام اسالمی نیز مساله بدین نحو است و نمونه آن را می توان در برخورد رسول
اهلل (ص) با یهودیان و مسیحیان مدینه جست و جو کرد که ایشان حقوق و آزادی ها و امتیازهای خاصی را برای آنها
قائل شده بودند ،اما هنگامی که یهودیان ،با سوءاستفاده از آزادی های اعطایی رسول اکرم (ص) مشغول توطئه بر
ضد کیان اسالم شده و به همکاری کفار قریش پرداخته و مقدمات حمله علیه مسلمانان را فراهم نمودند ،در این جا
بود که رسول اهلل (ص) با مطلع شدن این مساله ،دستور سرکوب آنها را صادر نمودند ،چرا که دیگر این جا مساله
آزادی مطرح نبود ،بلکه توطئه علیه امت و کیان اسالم بود "( .ضمیری؛سایت معرفت)
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 -2-8-2پایبندی به دین :
امام خمینی همیشه بر آن بودند که جامعه را با تعالیم واالی اسالمی منطبق ساخته و گامی به سوی تشکیل
حکومت اسالمی ،به معنای واقعی آن بردارند و لذا نگاه ایشان به آزادی از این منظر بود و طبعا از این منظر آزادی
نیز دارای حدودی است که ما در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم :
الف :آزادی بهانه ای جهت اهانت به مقدسات نگردد :
از نگاه لیبرالیسم هیچ امر مقدسی وجود ندارد ،لذا آنها از هر گونه امر مقدسی تقدس زدایی می نمایند ،و فهم و عقل
خود را از هر چیز برتر دانسته ،و بر همین اساس نه تنها از اندیشه های ارسطو و ارباب کلیسا ،بلکه از هر گونه اعتقاد
دینی ای تقدس زدایی نموده اند  .اما از دیدگاه اسالم هر آنچه بتواند انسان را به کمال برساند مقدس تلقی شده و
دفاع از آن و حفظ حریم آن بر همگان واجب می باشد ،و لذا امام خمینی (ره) می فرمایند« :مطبوعات آزادند مطالب
بنویسند ،اما آزاد هستند که اهانت به مثال مقدسات مردم بکنند؟ (سایت حوزه)
ب :آزادی نباید منجر به فساد گردد :
مهم ترین هدف آزادی از منظر اسالم رشد و تعالی انسان و نیل او به کمال می باشد ،این امر مسلما با ترویج فساد
در جامعه در تضاد است ،زیرا اساسا فساد باعث رشد و تعالی بعد حیوانی انسان می گردد وبر همین اساس بود که
امام (ره) فرمودند" :ما آزادی فساد نمی دهیم " و خطاب به کسانی که بی بند وباری را آزادی می پنداشتند
فرمودند " :شما بی بند وباری را آزادی می دانید ،شما فساد اخالق را آزادی می دانید ،شما فحشا راآزادی می دانید. ،
 . .البته آزادی که منتهی می شود به فساد ،آزادی که منتهی می شود به تباهی ملت ،به تباهی کشور ،آن را نمی
توانیم بدهیم" (.مخبر؛سایت جماران)
"اینهایی که فریاد از آزادی میزنند ...اینها همان دمکراتیک غربی میخواهند ،آزادی غربی را میخواهند یعنی
بیبندوباری.
آزادی در حدود قانون است ...آزاد نیستیم که فساد بکنیم .اسالم از فسادها جلوگرفته(".مخبر؛سایت جماران)
"ما اسالم میخواستیم ،اسالم هم آزادی دارد اما آزادی بیبندوباری نه ،آزادی غربی ،نمیخواهیم ،بیبندوباری است
او.
چاپ آگهیهای توریستی به مکانهایی که معروف به فساد و بیبندوباری است در روزنامهها و مجالت ،چاپ
عکسهای رقص ،گزارش نویسی های مبتذل برخی از مجالت به اسم تهیه گزارش از وضعیت فرهنگی و نقل الفاظ
سخیفِ دختران و پسران در مصاحبهها و گزارشها و چاپ عکسهای مهیّج و موارد بسیار دیگر که در مطبوعات
مشاهده میشود نشان دهنده این است که از آزادی کمال سوء استفاده شده است"(.صحیفه امام؛ :1335ج)325 :12
امام خمینی قدسسره وظیفه مطبوعات را «خدمت برای کشور» میدانند و ورود مطبوعات و رسانهها را در این
زمینه حرکتی در خالف خدمت برای کشور میدانند« .مطبوعات ،سینما ...اینها برای خدمت به یک کشور است ...نه
این که هرکس پاشود و یک مجله ای درست کند و هرچه دلش بخواهد در آن باشد و هرعکسی بهتر مشتری داشته
15
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باشد توی آن بیندازد .عکسهای مهیّج ،عکسهای مهوّع در آن بیندازد که مشتریهایش زیاد بشود .آن وقت اسمش
مطبوعات است.
-2-9تفاوت آزادی و توطئه درنظرامام :
این جمالت امام خمینی قدسسره که وقتی دیدند آزادند ،توطئهها شروع شد ،توطئه قلمی« ، ...آزادی بیان هست
ولی آزادی توطئه و آزادی فسادکاری نیست .معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند .در توطئه هم آزاد
است؟! نه در توطئه آزاد نیست(". ».صحیفه امام؛:1335ج)233 :15
و دهها جمله نظیر این جمالت ،همه بر دو مطلب اساسی داللت میکنند :اول این که ،در فضای باز و آزاد ،توطئهها
نیز شروع می شود .دوم این که ،باید از هرگونه توطئه جلوگیری شود .از دیدگاه امام ،سهلانگاری در این زمینه برای
خوشایند غرب ،جایز نیست .امکان ندارد اجازه دهید در یک چنین محیط اسالمی ،برای این که شرق و غرب
خوششان بیاید سهلانگاری شود .آزادیای که صحیح است و برای اسالم و کشور مضر نباشد .از اول بوده ...خداوند به
شما کمک کند تا توطئه گرها را به سزای اعمالشان برسانید .این سخنان که در دیدار با جمعی از سربازان گمنامِ
«اطالعات سپاه» ایراد شده است ،شناسایی و برخورد باتوطئه توسط مطبوعات را منحصر در دستگاه فرهنگی
نمی داند ،بلکه دستگاههای امنیتی کشور را نیز موظّف به برخورد با توطئه در هر لباس و به هرعنوان
مینماید(.سایت حوزه)
-2-11رعایت حدود ازادی درمطبوعات :
امام خمینی هرحرکتی برخالف این نظام را به عنوان «آزادی» رد مینمایند و آن را از مصادیق توطئه
میشمرند ".قلم آزاد است مسائل را بنویسد لکن نه این که توطئه برضد انقالب بکند ".و حرمت آزادی قلم تا
آنجاست که مصالح کشور و انقالب را در نظر بگیرد .آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی برضد
مصلحت کشور ،قلمش آزاد است که بنویسد ،برخالف انقالبی که مردم خون پایش دادهاند بنویسد ...برای مطبوعاتی،
احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه .باید مطبوعات در خدمت کشور باشند ،نه برضد
انقالب کشور .مطبوعاتی که برضد انقالب کشور هستند ،اینها خائن هستند .و این ضدیت و خیانت ،همان توطئهای
است که گاهی نشانه آن به این شکل است .ما از بعضی مطبوعات توطئه میفهمیم برای این که میبینیم که مسائلی
که به ضد انقالب است با آب و تاب و با تفسیر و طول مینویسند(و) مسائلی (را) که وفق انقالب است یا نمینویسند
یا با اشاره رد میشوند .این طور مطبوعات مورد قبول ملت نیست".بزرگنمایی نقاط ضعف جمهوری اسالمی ایران،
نیز از موارد تضعیف نظام است که از نظرگاه امام ،قابل قبول نیست" .ما نباید خودمان به جان جمهوری اسالمی
بیفتیم برای این که فرض کنید اعوجاجی در فالن جا واقع شده ...حاال ما قلم به دست بگیریم و ...به رخ جمهوری
اسالمی بکشید(".صحیفه امام؛:1335ج)281 :1
باید روی موازین مطبوعاتی ...رفتار کنند .آزادی معنایش این نیست که کسی برضد مصلحت کشور قلمش آزاد
است ...برخالف انقالبی که مردم خون پایش دادهاند بنویسد؛ همچو آزادی صحیح نیست .قلم آزاد است که مسائل را
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بنویسد لکن نه این که توطئه برضد انقالب بکند».چارچوب «مصالح نظام» در آزادی احزاب و تشکلهای سیاسی نیز
باید مراعات شود «همه مردم آزادند ،مگر حزبی که مخالف مصلحت مملکت باشد».ضدیت با مصلحت نظام از طرق
مختلف ،قابل تشخیص است؛ بزرگنمایی مشکالت ،زیر سؤال بردن ارگانها و نهادهای اساسی انقالب به اسم انتقاد،
بازگویی تحلیلهای مغرضانه و فرصت طلبانه رسانههای غربی به وسیله مطبوعات و احزاب داخلی و ...از موارد ضدیت
با نظام و مصالح آن است(". .صحیفه امام؛:1335ج)310 :21
از نگاه امام ،درج هر مطلب تفرقه افکنانهای ،توطئهآمیز است" .مطبوعات موظفند ...از درج مقاالتی که مضر به
انقالب و موجب تفرقه میشود خودداری کنند که این خود توطئه محسوب میشود(". ».صحیفه امام؛:1335ج:15
)211
«همه این آقایانی که ادعای این را می کنند که ما طرفدار قانون هستیم ...ملتزم باشند که اگر قانون بر خالف رأی
من هم بود خاضعم ...دیگر دعوایی پیش نمیآید ،هیاهو پیش نمیآید .اگر بنا شد که یک جایی ...دادستان بخواهد
روی قوانین عمل بکند ،بخواهیم بگوییم خیر ما دادستان را قبول نداریم ،این معنای دیکتاتوری (است)».جنجال
برعلیه قوای موضعه قانون ،موجب استقرار دیکتاتوری و به تباهی کشیده شدن است "دیکتاتوری همین است که نه
به مجلس سرفرود آورد ،نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تأیید شورای نگهبان و نه به قوه قضاییه...
بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد ،هرکس بخواهد که برخالف او عمل بکند ،این یک دیکتاتوری است که به
صورت مظلومانه حاال پیش آمده و بعد به صورت قاهرانه خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این
کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق شدند ،این همان وظیفهای است که برای ابرقدرتها باید انجام
بدهد ،این آدم انجام داده ...اگر من این نصیحتها را میکنم ...از هیاهو و جنجال دست بردارید .روزنامهها از هیاهو و
جنجال دست بردارند ،قلم دارها از هیاهو و جنجال دست بردارند ،نویسندهها دست بردارند ،گویندهها دست
بردارند(". ".صحیفه امام؛:1335ج)140 :8
امام خمینی با توجه به نقش تأثیر گذاری تیتر روزنامهها برافکار و نیز نقش تیتر در هدایت به سوی واقعیت ،از درج
تیترهای محرك و نامناسب منع مینمایند " مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریک ...است خودداری
کنند ، .یکی وقتی قلمی میخواهد مسألهای را که کوچک است بزرگ کند ،تیتر بزرگ بنویسد و هرچه دلش
میخواهد بنویسد ...که البته این غرضورزی است".امام میفرمایند" :اگر یک نفر ...بخواهد به هم بزند این وحدت را،
این معصیت خدا را کرده است(". ".صحیفه امام؛:1335ج)113 :11
 -2-11فرمان 8ماده ای امام ؛راهبردآزادی های اساسی مردم درجمهوری اسالمی:
متن فرمان امام درتاریخ 24اذرماه  1361به سران قوای سه گانه درباره حقوق اساسی مردم وحدودقانون بدین شرح
است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسالمى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام
اللَّه در نظام جمهورى اسالمى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق ،الزم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور
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داده شود .امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل ،این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
-1تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابالغ آنها با دقت الزم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که
مورد ابتالى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد ،که کار قوه قضاییه به
تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود ،و ابالغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد(.سایت
جماران)
 -2رسیدگى به صالحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور ،شرعى و الهى
شده و حقوق مردم ضایع نگردد .و به همین نحو رسیدگى به صالحیت سایر کارمندان و متصدیان امور ،با بیطرفى
کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشیهاى جاهالنه که گاهى از تندروها نقل مىشود ،صورت گیرد تا در حالى که
اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکاالت واهى کنار گذاشته نشوند .و میزان ،حال
فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشتهاند ،مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم
شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند.
 -3آقایان قضات واجد شرایط اسالمى ،چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقالب باید با استقالل و قدرت بدون
مالحظه از مقامى احکام اسالم را صادر کنند ،و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه
دهند .و مأمورین ابالغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و
ابالغ و اجرا و احضار ،احساس آرامش قضایى نمایند ،و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسالمى جان و مال و
حیثیت آنان در امان است .و عمل به عدل اسالمى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست ،که در سایر
ارگانهاى نظام جمهورى اسالمى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و
کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسالمى
داشته باشد(.سایت جماران)
 -4هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید،
هر چند مدت توقیف کم باشد .توقیف یا احضار به عنف ،جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
 -8هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول ،و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا
توقیف و م صادره نماید مگر به حکم حاکم شرع ،آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
 -6هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را
جلب کند ،یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید ،و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر
انسانى -اسالمى مرتکب شود ،یا به تلفن یا نو ار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند،
و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ،شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد ،و تجسس از گناهان
غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند .تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها
چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است ،و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى
هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
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 -3آنچه ذکر شد و ممنوع اعالم شد ،در غیر مواردى است که در رابطه با توطئهها و گروهکهاى مخالف اسالم و
نظام جمهورى اسالمى است که در خانه هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسالمى و ترور شخصیتهاى
مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى األرض اجتماع مىکنند و محارب خدا و
رسول مى باشند ،که با آنان در هر نقطه که باشند ،و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و
دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ،ولى با احتیاط کامل باید عمل شود ،لکن تحت
ضوابط شرعیه و م وافق دستور دادستانها و دادگاهها ،چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز
نیست ،چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود .و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن
هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه ،عملى انجام ندهند .و مؤکداً تذکر
داده مىشود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسالمى از روى خطا و
اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آالت قمار و فحشا و سایر جهات
انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند ،حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند ،چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین
گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید .فقط باید به وظیفه
نهى از منکر به نحوى که در اسالم مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و
ساکنان آن را ندارند ،و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مىباشد .و اما کسانى که معلوم
شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است ،در حکم مفسد فى األرض و مصداق ساعى در ارض براى
فساد و هالك حرث و نسل است و باید عالوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى
معرفى کنند .و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا
اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر
علیه نظام جمهورى اسالمى ،که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است(.سایت
جماران)
 -5جناب حجت االسالم آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوان عالى کشور ،و جناب آقاى نخست وزیر موظفند شرعاً از
امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند .و الزم است در سراسر کشور ،در مراکز استانداریها و فرمانداریها و
بخشداریها هیأتهایى را که مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمایند و به ملت ابالغ شود که شکایات خود را در
مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا ،که به حقوق و اموال آنان سر مىزند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهاى مذکور
نتیجه را به آقایان تسلیم ،و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و
تعزیرات شرعى مجازات کنند .باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسالم و ثبات و قدرت نظام جمهورى
اسالمى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم االوصیا و بقیة اللَّه -ارواحنا لمقدمه الفداء -و
پشتیبانى بى نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت ،قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقالب و انقالبى
بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود ،و کارهاى خالف مقررات الهى و اخالق کریم اسالمى از اشخاص بىتوجه به
معنویات صادر شود.باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده
22

ششمی کنف ن لگ م ن پیش ف تعمی تکم
ن را سا ویاسال یاریا ی ر ت؛ ق و

ی
ی
پ
ش
گ
ل
ف
ه
ه
سی
چ
ل ا وی پاهی ر ت؛ زد م و هارد م اردتشهبیماه 6931

خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند ،و اسالم بزرگ و دولت اسالمى را پشتیبان خود بدانند،
و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسالمى در خدمت خود ببینند ،و قواى نظامى و انتظامى و
سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند .و این امور بر عهده همگان است ،و
کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مىباشد ،و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و
عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است .از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید ،و
جمهورى اسالمى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد -صلى اللَّه علیه و آله -متصل فرماید «انّه
قریب مجیب» .و السالم على عباد اللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوی الخمینى
فصل سوم؛ جمع بندی:
براساس جمع بندی مباحث مطروحه دردوفصل اول ودوم ومقدمه ای که دراغازبیان شداندیشه جمهوری اسالمی
براساس مبانی استواراست که خارج ازتفکرات لیبرالیستی ومارکسیستی است.دربعدمسائل استقالل نظرامام
برخودکفایی اقتصادی فرهنگی و ...ولی این خودکفایی به معنی خودبسندگی وانزواطلبی وعدم تعامل وارتباط
بادنیاوکشورهای بلوك شرق وغرب نمی شود.تنها دلیل واستثنادرروابط خارجی ان است که کشوری که قصدتعامل
وارتباط باان راداریم نبایدقصدسلطه واستعماربرماراداشته باشدوتعامل بایدبراساس اصول عزت حکمت مصلحت
باشد.نیازهای اساسی جامعه بایددرداخل تولیدشود.فرهنگ اصیل ایرانی واسالمی بایدحفظ شودواستقالل هویتی
وفرهنگی داشته باشیم ولی تعامل بادنیابه شرط احترام متقابل وعدم سلطه جویی ووابستگی بالاشکال است.درمسائل
ازادی ایشان معتقدبودندکه ازادی براساس تعالیم قران واهل بیت فطری ونعمت الهی است نه چیزی که به کسی
اعطاشود.امام معتقدبودندکه مردم درتمام مسائل ازادند.دراظهارنظرازادند.درامورفردی وجمعی خودازادند.درانتخابات
درمطبوعات دراجتماع ازادند وتنهاقیدامام برای ازادی این است که ازادی بایددرچارچوب دین وقانون باشد.قوانینی
که درکشورتصویب می شودبایددرچارچوب دین وقانون اساسی باشد.ازادی نبایدبه جامعه اسیب برساند.کسی
نبایدازازادی سواستفاده کند.انجام منکرات ومفاسدوجرایم به بهانه ازادی ممنوع است.ازطرف دیگرامام درفرمان 5ماده
ای خودبواسطه خطری که احساس کردندکه عده ای به بهانه امنیت وبرقراری نظم به حریم خصوصی مردم
تجاوزکنند وا زادی های اساسی مردم رانقض کنند ان فرمان راصادرکردندتاجلوی سواستفاده مسئولین امرگرفته
شودواجازه دخالت وجاسوسی وسرك کشیدن درزندگی مردم راندهند.امام زمانی این فرمان راصادرنمودکه
کشوردرشرایط جنگی بودولی ایشان همیشه درهمه امورمیانه روومعتقدبه اعتدال بودوهرگزهیچ کس درهیچ جایی
ازایشان سخن تندورانه ندیده ونشنیده است وهمیشه جوانب مختلف اموررادرنظرداشتند.حال بایدگفت که درشرایط
امروزکه بیش ازدودهه ازارتحال امام گذشته است وجامعه ایران تحوالت فراوانی راگذرانده وجهان نیزدرتحوالت
گوناگون به سرمی بردباتوجه به فشارهای خارجی مانند تحریم وتبلیغات رسانه ای درعدم وجودازادی درایران توسط
غربی ها بایدباپیاده کردن واجرای فرامین امام ازتنگ نظری درمسائل استقالل وازادی های اساسی مردم خودداری
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شودوازطرف دیگربااجرای این فرامین بتوانیم الگوی بهتری رابه جهان عرضه کنیم ومردم دنیاخودقضاوت کنند که
ایران به یک کشورمستقل وازادی تبدیل شده است.امام اندیشه میانه روانه داشتندوهدفشان این بودکه انقالب ایران
تحت نام جمهوری اسالمی تبدیل به الگوی جهان اسالم وکل دنیاشودتاهمه به سوی اسالم محمدی که استقالل
وازادی وعدالت ومعنویات وپیشرفت وتوسعه وشکوفایی اقتصادی دران هست جذب شوند.
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