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   صفحه گام دوم انقالب كوششي است رسانه اي جهت تبيين و شرح بيانيه رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 

را مورد بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

88498448گام دوم 

ملتي كه ساليان س�ال و پيش از ظهور 
اسالم، با استبداد شاهنشاهان ايران و 
قرن هاي متمادي پس از ظهور اسالم، با 
قهر و غلبه  مطلق العنان سالطيِن به ظاهر 
مسلمان روبه رو بوده، ظرفيت بالقوه  زيادي 
براي درك آزادي و عدالت اجتماعي دارد

معن�ي آزادي اين نيس�ت ك�ه هركس 
برخالف قوانين، برخالف قانون اساسي 
يك ملت... هرچه دلش مي خواهد بگويد. 
آزادي در ح�دود قواني�ن يك مملكت 
اس�ت. مملكت ايران، مملكت اسالمي 
است و قوانين ايران قوانين اسالم است

محمدمهديسالميپوريان

نگاه

استقالل،آزادی 
جمهوری اسالمی

قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)31(

استقالل و آزادي
استقالل ملي به معني آزادي ملت و حكومت از تحميل و زورگويي قدرت هاي سلطه گر جهان است و آزادي اجتماعي به  معناي حق 
تصميم گيري و عمل كردن و انديشيدن براي همه  افراد جامعه است و اين هر دو از جمله  ارزش هاي اسالمي اند و اين هر دو عطيه  
الهي به انسان هايند و هيچ كدام تفضل حكومت ها به مردم نيستند. حكومت ها موظف به تأمين اين دواند. منزلت آزادي و استقالل 
را كساني بيشتر مي دانند كه براي آن جنگيده اند. ملت ايران با جهاد 40 ساله  خود از جمله  آنهاست. استقالل و آزادي كنوني ايران 
اسالمي، دستاورد بلكه خون آورِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداكار است، غالباً جوان، ولي همه در رتبه هاي رفيع انسانيت. 
اين ثمر شجره  طيبه  انقالب را با تأويل و توجيه هاي ساده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمي توان در خطر قرار داد. همه - مخصوصاً دولت 
جمهوري اسالمي- موظف به حراست از آن با همه  وجودند. بديهي است كه »استقالل« نبايد به معني زنداني كردن سياست و 

اقتصاد كشور در ميان مرزهاي خود و »آزادي« نبايد در تقابل با اخالق و قانون و ارزش هاي الهي و حقوق عمومي تعريف شود.

شللعار بنياديللن انقاب شللكوهمند اسللامي، 
مشتمل بر اين سه بخش بود: »استقال، آزادي، 
جمهوري اسللامي.«)1( شللعاري كه به تصريح 
قانون اساسي، محور اصلي به ثمر نشستن نهال 
انقاب در سال1357 بود.)2( همانطور كه از ظاهر 
شللعار برمي آيد، دو مفهوم بنياديللن »آزادي« و 
»استقال« از اهميت بسزايي در ايجاد، استمرار 
و نهايتاً ثمردهي نهضت اسللامي مردم ايران به 
رهبري امام خميني)ره( برخوردار اسللت و الزم 
اسللت جايگاه و اهميت آن دو در نظام گفتماني 

انقاب  اسامي تبيين شود. 
  ديدگاه اسالم و انقالب  اسالمي

 درباره آزادي
اسام همانگونه كه راه افراط و تفريط را در هيچ 
عرصلله اي برنمي تابللد، در خصللوص آزادي نيز 
طرف اعتللدال را گرفته و در عين آنكلله آزادي را 
باإلصاله، حق طبيعي و خدادادي بشللر مي داند، 
اما قيدوبندهايي را نيز براي آن قائل است. يكي از 
مهم ترين آيات قرآن كريم پيرامون مفهوم آزادي، 
آيه157 سوره مباركه اعراف است كه مي فرمايد: 
»وَيَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم وَالَأْْغَاَل الِتي كانَْت َعلَيِهْم«، 
اين آيه، درباره  نبي اكرم)ص( نازل شللده و بيان 
مي دارد كه رسللول خدا)ص(، ُغللل  و زنجيرها و 
بندهايي را كه به پاي انسان ها بسته شده و مانع از 
تحرك و آزادي بشر و مانع از اوج گرفتن و پرواز او 
مي شود، از گردن و پايش باز مي كند. انواع و اقسام 
ظلم ها، تبعيض ها، محدوديت ها و تلقين هايي كه 
در دنياي مدرن و پسامدرِن امروز بر انسان تحميل 
شده و او را در حد يك حيوان تنزل مي دهد، همان 
»إِْصر« ها و »أَْغَال« است. انبياي الهي هنگامي كه 
وارد جامعه اي مي شوند، اولين كارشان اين است 
كه اين غل  و زنجيرها و ريسمان هاي مذموم را از 

گردن اين زنداني باز كنند و او را آزاد نمايند.)3( 
همچنين تصريح قللرآن كريم به آيلله »ال إِكَراَه 
فِي الِديِن«)4( اشاره به اين معناست كه دين، امري 
نيست كه با چماق به مردم باورانده شود، بلكه بايد 
آن را با دليل و برهان روشن كرد تا انسان ها بتوانند 
با اختيار، آزادي عمل و قوهي تعقل و سللنجش 
خود- كه ريشه در فطرت الهي دارد- دين خدا را 

رد يا قبول كنند.)5( 
در كنار نص قرآن، مصادر روايي تشيع نيز بيانگر 
اصالت آزادي است. به  عنوان نمونه، در حديثي از 
امير مؤمنان خطاب به امام مجتبي)ع( آمده است 
كه آن حضرت مي فرمايند: »برده  ديگري مباش، 

زيرا خدا تو را آزاد آفريده است.«)6( 
در روايتي ديگر اين طور آمده است: »إِن الُْحر ُحر 
َعلي َجِميِع أَْحَوالِِه، إِْن نَابَْتُه نايبللٌة َصَبَر لََها َو إِْن 
تََداكْت َعلَيِه الَْمَصائُِب لَْم تَكِسْره«)7(، انساِن آزاد، 
در همه حال آزاد است. اگر سختي ها به او رو آوَرد، 
صبر مي كند، يعني مقهور و مرعوب سختي ها و 
ناراحتي ها نمي شود. همچنين اگر مصيبت ها از 
همه سو بر او هجوم آورد، او زير اين بار نمي شكند. 
اين، معناي آزادي در مفهوم اسامي آن است.)8( 

بنابراين در مكتب قرآن و اهل بيت)ع(، آزادي و 
حريت انسان، امري ذاتي و اصيل است و به مثابه 
هديه اي الهي است كه در فطرت بشر نهاده شده 

است.)9( 
در منظومه فكري امام راحل نيللز- كه برگرفته 
از مكتب قللرآن و عترت اسللت- آزادي، بهترين 
نعمتي اسللت كه خداي متعال براي بشللر قرار 
داده)10( و زندگي اي كه در آن آزادي نباشد، زندگي 

نيست!)11( 
در چنين نگاهي، آزادي براي انسان ها، در حقيقت 
تفضلي از جانب خداي متعال است: »اين آزادي 
براي ما االن يك نعمتي اسللت كه بايد قدرش را 
بدانيم و همه باهم حفظ كنيم اين را. اين نعمتي 
كه خدا به ما داده است، شللكر كنيم اين نعمت 

را...«.)12(
شكي در اهميت و واالمقام بودِن آزادي نيست، اما 
صحبت بر سر اين است كه در چارچوب بيان شده 
در ابتداي بحللث )آزادي هللاي في مابيِن ملت و 
دولت( چه حدودي براي آزادي در اسللام وضع 
شللده اسللت. امام خميني)ره( در اين خصوص 
مي فرمايند: »ما آزادي ای كه اسللام تو ]ي[ آن 
نباشللد نمي خواهيم. ما اسللتقالي كه اسام تو 
]ي[ آن نباشد نمي خواهيم. ما اسام مي خواهيم. 
آزادي ای كه در پناه اسام است، استقالي كه در 
پناه اسام است ما مي خواهيم. ما آزادي و استقال 
بي اسللام به چه دردمان مي خورد؟ وقتي اسام 
نباشد، وقتي پيغمبر اسللام)ص( مطرح نباشد، 

وقتي قرآن اسام مطرح نباشد، هزار تا آزادي ]هم 
كه[ باشد... ما آن را نمي خواهيم...)13( معني آزادي 
اين نيست كه هركس برخاف قوانين، برخاف 
قانون اساسي يك ملت... هرچه دلش مي خواهد 
بگويد. آزادي در حدود قوانين يك مملكت است. 
مملكت ايران، مملكت اسللامي است و قوانين 
ايران قوانين اسام است. در قانون اساسي زمان 
سابق هم اين معنا كه هرچه برخاف قانون اسام 
باشد، قانون نيسللت و قانون بايد موافق با قوانين 
اسام باشد، هست و هر قانون اساسي كه در ايران 
بخواهد قانونيت داشته باشللد، نمي تواند قانوني 
باشللد كه برخاف گفته  پيغمبر اسام، برخاف 
گفته  قرآن باشد. پس آزادي ای- كه گفته مي شود 
كه مطبوعات آزادند، بيان آزاد است- معنايش اين 
نيسللت كه مردم آزادند كه هر كاري مي خواهند 

بكنند.«)14(
مقام معظم رهبري نيز معتقدند: »ما به آزادي بيان 
و آزادي فعاليت هاي اجتماعي معتقديم. اصاً اين 
مفاهيم و اين حقايق را انقاب و پيشروان انقاب 
به اين كشور آوردند... اما اين آزادي، محدود است 
و آزادي مطلق نيست. حدش كجاست؟ حدش 
عبارت است از حدودي كه اسللام تعيين كرده 
است. اگر بنا شود كه كساني مردم را به بي ايماني 
و به شهوات سوق دهند، در اين كار، آزاد نيستند. 

اين آزادي، آزادي خيانت است.«)15(
اين تفضل الهللي البتلله مي بايسللت از مجراي 
حاكميت ها بر مردم جاري شللود و از اين حيث، 
منتي بر مردم نيست، زيرا كه حكومت ها »وظيفه« 
دارند تنها به  عنوان حلقه اي واسللط، اين تفضل 
الهي را به دست مردم رسانده و آزادي طبيعي و 
خدادادي آنان را تأمين نمايند: »استقال ملي... 
و آزادي اجتماعي... اين هر دو از جمله  ارزش هاي 
اسامي اند و اين هر دو عطيه  الهي به انسان هايند 
و هيچ  كدام تفضل حكومت ها به مردم نيستند. 

حكومت ها موظف به تأمين اين دو اند.«)16(
  تعريف »استقالل ملي« در گفتمان انقالب  

اسالمي
در كنللار آزادي و البتلله در امتللداد آن، مفهوم 
»استقال ملي« است. علت آنكه در اين نوشتار، 
مفهللوم اسللتقال در ادامه  مفهللوم آزادي بيان 
مي شود، اين است كه در گفتمان انقاب، تعريف 
استقال برآمده از مفهوم آزادي است: »استقال 
يعنللي آزادي در مقياس يك ملللت، اين معناي 
استقال است...)17( استقال يعني آزادي در ابعاد 
يك ملت كه وابسته  به كسي و به جايي نباشد، يك 
ملت آزاد يعني ملتي كه به  هر صورت تحت نفوذ و 
سيطره  مخالفين خود يا دشمنان خود يا بيگانگان 

قرار ندارد.«)18(
قرآن كريم نيز بر ضرورت اسللتقال امت اسام 
و جامعه  مؤمنين و عدم خدشلله  اين استقال به 
دسللت كفار تأكيد كرده، مي فرمايللد: »خداوند 
هرگز براي كافران و به زيان مؤمنان، راِه تسلطي 

قرار نداده است.«)19(
  اهميت استقالل در منظومه فكري

 امامين انقالب  اسالمي
همانگونه كلله در مقدملله اين نوشللتار نيز ذكر 
شد، شعار بنيادين انقاب  اسللامي عبارت بود 
از »اسللتقال، آزادي، جمهوري اسللامي.« در 
خصوص شق دوِم اين شعار يعني »آزادي«- كه در 
سطور باال ذكرش رفت- تاكنون سخن هاي بسيار 
رفته، كتاب هاي بسيار نوشللته شده و شعارهاي 
فراواني سر داده شده است، بعضي با رعايت جوانب 
اعتدال و بسللياري هم با جانب افراط يا تفريط، 
لذا شللعار آزادي، زنده و رايج است، در حالي كه 
شللق اول، تاكنون در انزواي بيشتري قرار داشته 

است.)20( 
براي آنكه اهميللت اين مفهوم از نللگاه گفتمان 
انقاب روشن تر شود، بد نيست رجوعي اجمالي 
به منظومه فكري امامين انقاب  اسامي صورت 

گيرد. 
در اين منظومه، عنصر استقال و عدم وابستگي 
به قدرت هاي بزرگ و اسللتكبار جهاني، از جمله 
دال هاي اساسي گفتمان انقاب  اسامي به شمار 
مي آيد، به نحوي  كه در بسياري از فرازهاي كام 
اين دو بزرگللوار، عنصر »وابسللتگي« به  عنوان 
مؤلفه  بنيادين حكومت پهلوي و در مقابل، عنصر 
»استقال« به  عنوان يكي از علل بنيادين وقوع 

انقاب  اسامي در سال 1357 معرفي مي شود. 
حضرت امللام)ره( با اشللاره بلله اينكلله مفهوم 
»استقال«، متضمن همه  چيز است، مي فرمايند: 
»آنچه من مي خواهم عرض كنم... اين است كه 
االن ما يللك گرفتاري اصولي داريللم كه اگر اين 
گرفتاري اصولي تمام نشود و نتوانيم به پيروزي 

در اين گرفتاري برسيم، نه ديگر اميد اين است كه 
سيستان درست بشود و بلوچستان درست بشود و 
نه اميد اين است كه تهران و قم و ساير جاها درست 
بشللود... و آن گرفتاري اين اسللت كه اول ما بايد 
اساس استقال مملكت مان را درست بكنيم كه 
مملكت بشود مملكت ايران براي ما و كسي ديگر 
نتواند در آن تصرف كند. اگر ما كشور خودمان را 
استقالش را تحصيل نكنيم و تضمين نكنيم، ساير 

چيزها درست نخواهد شد.«)21(
همچنيللن در جايللي ديگر، با اشللاره بلله اينكه 
اصل و اسللاِس حكومت پهلوي بر وابستگي بود، 
مي فرمايند: »مع االسف در دوران گذشته اساس 
بر آن بود كه ما را در هر چيز وابسته كنند و با ملت 
ما آن كنند كه دستش براي هر چيز پيش ديگران 
دراز باشد. شما عزيزان كوشللش كنيد كه از اين 
وابستگي بيرون آييد و احتياجات كشور خودتان 
را برآوريد و از نيروي انساني و ايماني خودتان غافل 
نباشيد و از اتكال به اجانب بپرهيزيد و استقال 

خود را در تمام ابعاد بيمه كنيد.«)22(
نمونه هايللي از ايللن دسللت، در كام امللام 
راحل)ره( فراوان اسللت، همچناني كه اين سيره  
استقال خواهي، از همان آغاز دوران رهبري مقام 
معظم رهبري نيز بر مشي كلي ايشان حاكم بوده 
و معظم له بارها بر اهميت بي ماننِد اين مفهوم در 
ايجاد و استمرار انقاب  اسامي، تأكيد فرموده اند:
»اسللتقال، بيت الغللزل انقاب  اسللامي بود، 
يعني نفللوذ بيگانه در اين كشللور ممنوع، يعني 
امريكا و انگليس و ديگران حق ندارند در مسائل 
سياسي و فرهنگي كشور هيچ گونه اعمال نفوذي 

بكنند.«)23(
در جايي ديگللر مي فرمايند: »حفظ اسللتقال 
كشللور در همه  زمينه ها و جلوگيللري از نفوذ و 
رخنه  دشللمنان، جزو اصول تغييرناپذير انقاب 

است.«)24(
ايشان همچنين يكي از مهم ترين داليل دشمني 
و كينه توزي نظام سلللطه با جمهوري اسللامي 

را اسللتقال خواهي ملت ايللران عنللوان كرده، 
مي فرمايند: »كشور شما كشور بزرگ، بااهميت 
و باعظمتي است، ملت شما ملت هوشمند و شجاع 
و مقتدري است. اين كشللور به  خاطر استقال، 
ايمان، اعتقاد به اسام، اعتقاد به حاكميت دين 
خدا در زمين و در جامعه و ارزش هاي وااليي كه در 
نظر دارد، يك جبهه  بزرگي هم از دشمنان دارد كه 

اينها دائم مشغولند...«)25( 
با رجوع به انديشه  امامين انقاب به  عنوان معماران 
انقاب و نظام اسللامي، مي تللوان گفت عنصر 
»وابستگي« در رژيم پهلوي، يكي از مهم ترين علل 
سقوط آن و در مقابل، عنصر »استقال«، يكي از 
مؤلفه هاي بنيادين وقوع و استمرار انقاب  اسامي 

در اين كشور بوده است. 
  خون بهاي استقالل و آزادي

آزادي و دانسللتن قدر و منزلت حقيقي آن، براي 
ملت هايي كه بهاي سللنگيني براي كسللب آن 
پرداخته اند، ارزش بيشتري مي يابد، به بيان ديگر 
هر قدر ملتي در اين راه بيشتر مبارزه كرده و بهاي 
بيشتري پرداخته باشللد، به همان ميزان ارزش 

آزادي را بيشتر و بهتر درك خواهد كرد. 
ملتي كه ساليان سللال و پيش از ظهور اسام، با 
استبداد شاهنشللاهان ايران و قرن هاي متمادي 
پس از ظهور اسللام، با قهر و غلبه  مطلق العنان 
ساطيِن به ظاهر مسلمان روبه رو بوده، ظرفيت 
بالقوه  زيادي براي درك آزادي و عدالت اجتماعي 
دارد. براي چنين ملتي، نهضت مشللروطه، بارقه  
اميدي است تا براي نخستين بار، كمي از شيريني 
طعللم مردم سللاالري دينللي را بچشللد، اگرچه 
انحرافات پيش آمللده در اين نهضت، شلليريني 
اوليه را به تلخي كشللاند، اما تجربلله اي تاريخي 
را پيللش روي ملتللي رنجديده گذاشللت تا اين 
تجربه  شكست خورده را بار ديگر و با نهضت امام 
خميني)ره( با موفقيت پشللت سر گذارد. چنين 
ملتي در نسبت با ملت هاي ديگر، قطعاً شيريني 

طعم آزادي را بهتر درك خواهد كرد. 
همين ماجرا براي »آزادي در مقياس يك ملت« 
يا همان »اسللتقال ملي« نيز صادق است. لذت 
اسللتقال، براي ملت هايي كه روزگاران طوالني 
طعم وابستگي را چشيده اند، قابل لمس تر خواهد 

بود. 
ملتي كه در 200سللال اخير، بارهللا و بارها نفوذ 
اجانب را به انحای مختلف در ميان صفوف خود 
ديده، تجربه شلليرين و موفق نهضللت تنباكو را 
پشت سر گذاشته، نهضت ملي شدن صنعت نفت 
را با عاقبتي نه چندان خوش سپري كرده، جنگي 
هشت ساله و خانمان سوز را با تمام وجود لمس 
كرده و از آن سربلند بيرون آمده و براي هر كدام 
از اين فقرات، مرارت هاي بسلليار كشيده، طبعاً 
ارزش و اعتبار اسللتقال ملي برايش دوچندان 

خواهد بود. 
شللدت مبارزات ملي مللردم ايران طللي قرون 
متمادي، به  ويژه از 200سللال اخير تاكنون، به 
حدي بوده كه بركاِت تلخ و شيرين آن را بايد نه 

»دسللتاورد« بلكه »خون آورد« هزاران انسان 
متعهد، شللجاع، فداكار و ميهن دوستي دانست 
كه هر كدام در برهه اي از تاريللخ اين مرزوبوم، 
حماسلله ها آفريدند، همانگونه كه رهبر معظم 
انقاب  اسللامي نيز در بيانيه گام دوم انقاب، 
به اين موضوع اشللاره كرده، فرمودند: »منزلت 
آزادي و اسللتقال را كساني بيشللتر مي دانند 
كه بللراي آن جنگيده اند. ملت ايللران با جهاد 
40 سللاله  خود از جمله  آنهاسللت. اسللتقال و 
آزادي كنوني ايران اسللامي، دسللتاورد بلكه 
خون آورِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداكار 
اسللت، غالباً جوان، ولي همه در رتبه هاي رفيع 

انسانيت.«)26(
  نتيجه

استقال و آزادي، به  عنوان دو ركن شعار بنيادين 
انقاب  اسللامي از اهميتي بي بديللل برخوردار 

است. 
آزادي از جمله مفاهيمي است كه مكاتب گوناگون 

بشري در خصوص آن سللخن ها گفته و شعارها 
سللرداده اند. به  عنوان نمونه، ديدگاه هر كدام از 
حكومت هاي استبدادي سلطنتي، دموكراتيك 
يا ماركسيستي به مقوله آزادي، ديدگاهي مختص 
خودشان است كه در آن، مفهوم آزادي دچار قبض 
و بسط هاي افراط گونه يا تفريط گونه مي شود. در 
اين ميان، نگاه اسام و در امتداد آن، نگاه برآمده از 
انقاب  اسامي، نگاهي است كه تاش دارد حدي 
بينابيني و معتدل را در اين ميان تعريف كند كه با 
مراجعه به قرآن كريم و روايات معصومين)ع( و نيز 
مراجعه به منظومه فكري امامين انقاب، اين حد 

ميانه قابل احصا و تحديد است. 
اسللتقال و به طور مشخص اسللتقال ملي نيز 
مفهومي جداي از آزادي نيست، زيرا كه از منظر 
گفتمان انقاب  اسللامي، استقال همان آزادي 
اسللت، منتها در مقياس يك ملت و از اين حيث، 
مفهوم استقال ملي در امتداد مفهوم آزادي قرار 
مي گيرد. مفهوم اسللتقال ملي در انديشه امام 
راحل)ره( آنقدر مهم است كه ايشان معتقدند اگر 
استقال كشور به طور صحيح تحصيل و تضمين 

نشود، ساير مقوالت درست نخواهد شد.)27( 
ملت ها قدر و منزلت حقيقي اين دو نعمِت طبيعي 
خدادادي را هنگامي بهتر درك خواهند كرد كه 
بهاي سنگيني را براي كسب آن پرداخته باشند، 
به ديگر سخن، هر قدر ملتي در اين مسير، بيشتر 
مبارزه كرده و بهاي بيشتري را پرداخته باشد، به 
همان ميزان ارزش آزادي و اسللتقال را بيشتر و 
بهتر درك خواهد كرد. در اين ميان، ملت ايران، 
نمونه اي است كه به سبب دادن بهاي بسيار- كه 
خون صدها هزار شهيِد راه آزادي و استقال، تنها 
بخشي از آن است- ملتي شللاخص و مثال زدني 
در اين ميان محسوب مي شود و به همين دليل، 
تحصيل استقال و آزادي، نه »دست آورد«، بلكه 
»خون آورد« صدها هزار انسللان متعهد، شجاع و 
فداكار و ميهن دوستي است كه هر كدام در برهه اي 
از تاريخ اين مرزوبوم، حماسه ها آفريدند و با ريختن 
خون پاك خود بر خاك حاصلخيز اين سرزمين، 
نهال انقاب را آبياري كرده و به شللجره اي طيبه 

مبدل نمودند. 
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