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 تحوالتشدگی ها و چییپ  "استقالل"
 

 

هشتمین سالروز استرداد  استقالل  هجری شمسی( هموطنان استقالل دوست و آزادمنش ما، از نود و 1396امسال )سنه 

قالل روز استسالجالل وسیع تجلیل به عمل آوردند، بزرگداشت و برگزاری از روز های بزرگی چون  کشور با شأن و

ً از اهمیت بلند وطنی، ملی و مردمی برخوردار است کشور ، یاد آن سپاهیان گمنام ولی نیک نام را که با واقعا

 ، باید گرامی داشت.  قربان کردندشان را برای استقالل کشور  های جانو خاموشی کامل، خونسردی 

کی نقش  چه شخصیت های است و و قربانی هایدر این نوشته به این که استقالل وطن ما محصول فدا کاری ها 

 آورده است، به ارمغان در تأمین آن داشته و استقالل کشور برای وطن ما چه مزایا و دستاورد های با خودرا اساسی 

 نه خواهیم پرداخت.

پاسخگونه  ،به این سوال وبپردازد  "استقالل"کاویدن در مفهوم عملی و پراتیک اصطالح  این مقاله سعی می کند به

ساخت گرامری این لغت نه خواهد رفت  وشتۀ حاضر به دنبال معانی لغوی وولی ن ...؟بدهد که استقالل چیستای 

 ستاصطالح حقوقی ا ،استقاللبه توضیح و ارزیابی خواهد گرفت، زیرا  بلکه تعاریف و مفاهیم علمی و حقوقی آنرا

 .می باشد ارائۀ معانی اصطالحی آن متکفل بهکه همین حوزۀ علوم اجتماعی یعنی علم حقوق 

که در تأریخ روابط سیاسی  ،روابط بین المللی است بین الملل و حقوق یک اصطالح:  l’indépendance استقالل

"مستقل" دولت میالدی تعریف و ثبت شد و  1648به صورت رسمی برای نخستین بار در معائدۀ وستفالیا در سال 

، دولت مستقل همان دولتی پذیرفته می شد که در ادارۀ امور داخلی و خارجی نمودمشخصه های را برای خود مطرح 

 خود محتاج به اجازۀ دولت دیگری نباشد؛ 

 کشوری دارای "استقالل تام سیاسی" شناخته می شود که : ،از نظر روابط بین المللی»

صالحیت و اختیار کامل در صدور احکام، دساتیر، قوانین و مقررات و اجرای آنرا داشته باشد و در این راه  – 1

 محتاج کدام قدرت دیگر نباشد.

خود ارادیت در انعقاد تعهدات بین المللی و توافق قرارداد های دوجانبه و چند جانبه را بدون دریافت  صالحیت و – 2

 «دارا باشد. اجازه از کدام قدرت غیر،

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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 ، عبارت از حالتی است که یک دولتیک دولت مستقل است ماهوی که خصلت "استقالل" با درنظر داشت نکات باال

در این مسیر  کامالً صالحیت و اختیار داشته باشد وآن  اجرای نحوۀامور داخلی و امور خارجی خود و در انتخاب 

 نیرو و دولت دیگر نباشد. اطاعت و اخذ اجازه از کدامناگزیر به 

های  دولتگرچه معائدۀ وستفالیا که در گرما گرم استعمار کهن انعقاد یافت، منظورش تعیین حدود قدرت و اختیار 

مستقل اروپایی بود، اما به هر صورت وجود مناطق تحت استعمار را نیز به ثبت رساند، مناطقی که تحت سلطۀ آن 

، و لذا مستعمرات خارج قلمرو رشد نکرده بودند " خود گردانی" به مرحلۀ و تا هنوز گویا نددول مستقل قرار داشت

 دول مستقل استعمارگر تشخیص می شدند.

سازمان ملل متحد استعمار را رسماً منع نمود، حتی اگر به دلیل "عدم کفایۀ  1960باید افزود که اعالمیۀ  نیز را این 

خویش باید حاکمیت  "دولت های مستقل"اعالمیه تأکید دارد به این که ملل از طریق باشد و آن  بوده خود گردانی" هم

 داشته باشند. بر منابع طبعی خود و مالکیت کامل

                                                                                      اگر به عناصر اساسی دولت مستقل مکث گردد، این عناصر شامل "خود ارادیت" ، "صالحیت" و

این قابلیت را  ،"اهلیت مستقل" در ادارۀ داخلی و خارجی مملکت خواهد بود، مجموعۀ این توانایی ها به یک دولت

، بدون نیاز به اخذ اجازه از یک دولت میسر می سازد تا هر آنچه را که برای کشور و مردم خود مفید و الزم میداند

. این استخراج ابتدائی از ماهیت دولت مستقل با دید دیروزی ما را در برابر یک شناخت دیگر، آنرا به اجرا بگذارد

اس فعلی، به حیث مقی متغیر غیر پویا، ثابت و نامتغیر قرار میدهد، طرز دیدی که نمی شود در جهان شدیداً متحول و

( دنیای ما آنقدر به هم وابسته و 20و اوایل قرن  19قرار داده شود. دیروز ها )تا قرن تقل بودن دول مسارزیابی 

  .نبود -مانند امروز  –مرتبط 

امروز "واقعیت عینی استقالل" چنین می نمایاند که خصلت ماهوی آن یک خصلت ثابت، ایستا، مطلق و نامتغیر 

 است.تغییر نموده  دامنۀ محتوایی "استقالل" نیز  ،بلکه با تحوالت مجموعی جهان مانباشد، 

الل و نیز استقکرد داخلی می آید باید ارزیابی منابع تفویض کنندۀ اهلیت آن که از  در بعُد ناظر به عناصر استقالل را

ن آ را ناظر بر عناصر تحدید کننده و تهدید کنندۀ خارجی هم باید تحلیل نمود، چرا که استقالل در تعریف کالسیک

بیشتر به توصیف توانایی های یک دولت مستقل در امور خارجی پرداخته است. اینرا نیز باید متذکر شد که "استقالل" 

، در حاالت شناختی" قابل حدحاوی یک کیفیت ثابت کمی نمی باشد، می توان گفت که مستقل بودن هر دولتی به یک "

تقالل اسکیفیت م سیاسی، اقتصادی، تخنیکی و... می تواند به ، امروز هر تحول مهمعین و مشخصی قرار خواهد داشت

ممکن است انگیزه های اثر گذار بر مستقل بودن یک دولت از  یک دولت بی افزاید و یا آنرا به آزمایش بگیرد،

 تحوالت و انکشافات سیاسی، ملی، منطقوی و جهانی نشأت نماید.   

 ؛استقالل ممالک مخصوصاً دول انکشاف نیافته اثر مستقیم گذاشته است همچنان گلوبلیزم یا جهانی شدن هم در محتوای

ما در مرحله ای از تأریخ جامعۀ بشری به سر می بریم که گلوبلیزم، معانی و مفاهیم متعددی را که از عصر تشکیل 

، در عمل متحول ساخته است، مفاهیم مانند استقالل، سرحدات ملی، حاکمیت بود حال به ما رسیده دولت های ملی تا

تمثیل میگردند، تا دیروز زمینه های وسیعی که در متفاوتی ملی، منافع ملی و ... این ها همه در زمان ما با ماهیت 

های علمی و تکنولوژیک، قلمرو استقالل دول با اطمینان به منصۀ عمل در می آمدند، حال خواهی نه خواهی با پیشرفت 

دول نه گذاشته است،  گسترده و نامحدود چنین فرصت های محدود شده است و محلی را برای تحقق ایفای صالحیت
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دول بزرگ در حوزه های مختلف تعابیر و تدابیر کالسیک از داشتن استقالل و  تکنولوژیک به عبارت دیگر تکامل

گر چه بخش های از برداشت های کنونی از "استقالل" در زمانه  ده است،حراست از آن را قسماً بی اثر و خنثی نمو

نیز مصداق داشت، اما آنقدر در مطالعات عام نگردیده بود، مثالً وابستگی های اقتصادی غالبی از کشور  ی دورها

میگردید، نده که ذریعۀ یک قشر معین اجتماعی زمینه اش فراهم ک  های جهان سومی به قدرت های استعمارگر و م  

بیانگر این واقعیت بوده است که: به دلیل نیازمندی های جامعۀ جهان سومی به محصوالت مصرفی آن قدرت ها به 

  نحوی آن "استقالل" کالسیک در یک "محدودۀ" مملو از انقیاد قرار میگرفته است.

 استعمار "پسا استعمار نوین"در این جاست که ما ناگزیر به وجود و حضور پدیدۀ "استعمار" روبرو خواهیم بود، 

که داده های دلخواه اش را پیرامون ماحول زندگی و دنیای ما به ما ایقان میکند، در قلمرو زندگی معنوی و مادی ما 

می گوئیم، شاید یکی از  شچنان با عشوه وارد می شود که ما خود به لذت از ُسکر هایش هزار بار خوش آمدید

د، مستعمره نشینی و مستعمره بودن خوش به رضاء باشد، تا آنجا که وجود و دوام حیات خصایل این استعمار تازه وار

مستعمره " استعمار کالسیک و نوین سعی برتأکیداگر در گذشته ها  ،گرو بگذاریمرا در ازای مستعمره بودن به خویش 

سا پ را ربوده باشد، این استعمارشان صالحیت اجرای استقالل تا حد زیادی مستعمرات اش می نمود تا از آنها  بودن"

ار کاستعمار و مستعمره ای در  نوین بیشتر از مستعمره نشینان، گلو پاره میکند که "همه آزاد اند، همه مستقل اند و

گر آن د، خنثی شده و کشور های انکشاف نیافته  برخی از و حاضر فعلی "استقالل"نیست" چرا چنین است چون که 

و بناًء کدام خطری   تا مانع از مکیدن عصارۀ حیات مستعمره گردد را نه خواهند داشتخود پادزهر ضد استعماری 

با کمال  روبه انکشاف دولبرخی از استعمار موجود متوجه نه خواهند ساخت، و همین است که  اتتحقق نی را برای

را به منصۀ  شان "استقالل!"دید جسیمای واقعی و کمال "مستقل بودن!"  "خود ارادیت!" با کمال "صالحیت!" و با

، سیمای برخی از کشور های وضعیتاین  ...!تحت الحمایگی ارادی، مستعمره نشینی داوطلبانه ؛دناجرا می گذار

 سازدب انکشاف نیافته را ترسیم خواهد کرد. حال دگر یک طبقه، یک قشر و یک گروه نه خواهد بود که خود را پلُی

ینه و دست به س به پذیرایی استعمار، میان مستعمره و متروپول یا استعمارگر ، بلکه محافلی از هر گروه و طبقه ای

 قد خواهند برافراشت.گوش به فرمان 

را کنار می گذارد و به صراحت آنچه را که می شرم استعمار حاضر آمده، گاهی در ابراز نیات و اغراض خود هم 

و در ابراز و اعالم عریان حرص و طمع مبنی بر در اختیار گرفتن منابع طبعی مناطق به  ،خواهد، فهرست میکند

چون که در ازای آن حیات دولت مستعمره ضمانت می شود، می بینیم که در آخر خجالت نمی کشد  اصطالح مستقل!!

 رایش می سوزد.ذلیل است دل آدم ب و میکنیم، "استقالل بیچاره" چه خوارحمل زمانی که ما زندگی را 

در دوران جهانی شدۀ فعلی همان که مالک ابزار های مدرن و گرانبهای تکنولوژیک است، هموست که می تواند،  

ۀ غلب کشور ها برای توسعۀ این عرصا، به همین دلیل است که در ید خویش داشته باشداستقالل را در وسیعی  گسترۀ

مدافعوی، تعرضی، نظامی، استخباراتی، و... متوسل میگردند، اما  ستراتیژیک، ناظر به استقالل شان به ابزار های

این توسل بعضاً یا اکثراً در عمل نمی توانند به نتایجی که از اول فرض گردیده اند، منتج گردند؛ مثالً جهموری آخوند 

ه یک گسترش نامتعارف فرا ضابطه های بین المللی تکنولوژی هسته یی اش، باز توسعۀ  می خواست های ایران

"استقالل" دست یازد ولی دیدیم که جامعۀ جهانی این دولت را در حد معینی از دسترسی به چنین ابزار های متوقف 

ین ا به محدودۀ از قبل تعیین شده، حد بندی گردید. ایشان استقالل - به زعم ایرانی ها  -ساخت، یعنی توسعۀ دامنۀ 
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آن این که برای توسعه و بعضاً حراست از مستقل بودن، کارآیی  ر نشان می سازد وتجربه یک امر دیگر را نیز خاط

  ابزار های نظامی، مدافعوی و تسلیحاتی نیز نسبی اند. 

از اسبابی که در ساحۀ خارجی و جهانی باعث ایجاد انقیاد در تغییر وضعیت استقالل کشور ها میگردد و تعمیل و 

بندی می کند، اصول، قواعد و ضابطه های بین  چوکاتدول را  ل مستقل بودنتمثیبه اجرای صالحیت های متعلق 

، معائدات و میثاق های مربوط ثبت و تنفیذ اند، این اصول در واقعیت امر از طریق چوکات اسنادالمللی است که در 

اسناد مذکور ، در نمایدبندی استقالل دول، موارد نامتعارف و متعارض اجرای استقالل دول را شاخ و پنجه بُری می 

نیت و مقصد تنظیم و تعدیل اجرای صالحیت استقالل دول به نوعی تعبیه گردیده است که افادۀ انقیاد و تنگنا در اجرای 

  را وانمود نکند، ولی ماحصل تحقق و رعایت آن همین تحدید آن صالحیت ها می باشد.ها آن صالحیت 

متغیر و نوسانی و متحول مورد اجرا قرار جاری، و همه در یک جریان  به خاطر باید داشت که این عملیه ها همه

، این حالت بازهم به خود را جمع و جور نمائیمد نشست تا نمنتظر ما خواه ،د گرفت و نه آنکه شرایط و زماننخواه

اعث این نسبیت ب خیلی ها نسبی اند و  ،عناصر اثر گذار بر استقالل بهما خاطر نشان می سازد که  تحوالت مربوط 

ر فردا دممکن است ، محسوب می شوداثر گذار مثبت به حیث  در گسترۀ استقالل آن خواهد شد که عنصری که حال

 .  تغییر وضعیت دهد جایگاه عکس اثر امروزی آن

وطش بردول بر موقعیت ضعیف و یا مستحکم آنها در داخل کشور م اعتبار و ضمانت  تعهدات دوجانبه و بین المللی

د، رادمتکی خواهد بود، پس به یقین که در داخل کشور نیز عناصر اثرگذار بر درجۀ مستقل بودن یک دولت وجود 

 که توانایی ها، صالحیت ها و احیاناً اهلیت دولت مربوط را در صحن برون از کشور معین می سازد:

مشروع ماهیت از  ما که در دوران رواج مردم ساالری زندگی می کنیم، صالحیت ها و اهلیت حقوقی و قانونی دول 

کشور ها اند که به دولت های  "مردم"و سرچشمۀ اصلی دریافت مشروعیت  آنها می آید، منبع بودن یا مشروعیت

عناصر اولی یعنی   ،ه اهلیت و صالحیتاین مشروعیت است ک خود با ارائۀ آرای شان مشروعیت می بخشند و

 خصلت استقالل یا مستقل بودن را به دولت مربوط می دهد، همین مشروعیت دولت مربوط است که باعث اعتبار و

، در دوران ما دولت های که حایز مشروعیت الزم نیستند، از اعتبار می شودضمانت تعهدات خارجی دولت مزبور 

 صالحیت انعقاد معائدات را توانایی واهلیت، خوردار نمی باشند، به عبارت دیگر همان بربرای انعقاد تعهدات کافی 

نه خواهند داشت، اگر در دوره های گذشته با دولت های که در داخل کشور خود حایز مشروعیت الزم طور الزم 

یا کمتر مشروع یک  و، عقد قرارداد می شد، امروز پذیرفتن تعهد یک دولت غیر مشروع یا فاقد مشروعیت ندنبود

 عمل الاقل تعجب برانگیز خواهد بود.

همین جهت قواعد شناسایی دولت هاست که در سطح بین المللی اجرا و تحقق آن مهر تأئید بر مستقل بودن یک در 

 دولت میزند.

دولتی که در داخل کشور خود حایز قاعدۀ وسیع مردمی نباشد و این مردمیت از طریق آرای مردمش ملحوظ بدین 

باشد، به قدر کافی یک دولت دارای خصلت مستقل بودن تشخیص نه خواهد شد به قرار نه گرفته تأکید تأئید و  مورد 

و  تثبیت اهلیت باید در نظر گرفت، زیرادول را اختیارات د مهم داخلی عبُ  ،ن دلیل است که در مستقل بودن دولهمی

در ید مردم آنها است، همان  یصالحیت دولت ها و توانایی های شان در اجرای مستقالنۀ امور داخلی و خارج

 توانمندی های مادی و معنوی که برای تمثیل در ایفای مستقالنۀ امور خارجی به آن نیاز می باشد.
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 استحکام استقالل دولت های روبه انکشاف وجود خواهد داشت ؟؟اما چه راه و روش ها برای حراست و 

در گام نخست دولت باید قاعدۀ مطمئن و مستحکم مردمی داشته باشد، تا این اطمینان و استحکام گرایش دولت را به 

ر آری مردم باید سرشار از وطن خواهی و وطن دوستی باشند تا در ه ؛سوی منافع اکثریت مردم سوق دهد و مردم 

ماهیت سیاست های مطروحه و اجرای آن توسط دولت ها،  زمانی برای حفاظت و دفاع آن جان خود را هم نثار کنند.

؛ مردم نسبت و درجۀ وطنخواهی را از دولت های خویش فرا تعریف وطندوستی و وطن خواهی را به مردمش میدهد

 میگیرند...

الزمه از آن دارد تا تدابیر تئوریک، پالنی و پیشگیرانه برای پاسبانی از استقالل، ذریعۀ محاسبات  ،صیانت از استقالل

دقیق متفکران و اندیشمندان خبرۀ حوزه های حیاتی کشور طرح گردد، خبرگانی که قادر باشند تحوالت درونی و 

ار دهند و اثرات گوارا و ناگوار آنها را زیر ارزیابی و تحلیل قرداشته و خویش تحت ترصد دائمی  برونی کشور را 

 تنظیم و انسجام آنرا در اختیار قرار دهند. ا تحدید استقالل کشور سنجش و راه هایبر توسعه و ی

ملی خواهد داشت که حوزه  در گام نخست نیاز به یک ستراتیژی ،از همه وسائل و امکانات دفاعی اولتر سپس دولت

نماید و به طور مستمر و دوامدار کلیه زمینه های داخلی تثبیت دولت را تعریف و  ها و عرصه های مهم مستقل بودن

ه های نیز حوز وشناسایی کند تقویه و یا تضعیف استقالل اثر گذار اند و یا اثر گذار می شوند بر و خارجی را که 

اوضاع  ، دربگیردارزیابی و توجه زیر د، نجدیدی را که می تواند برای توسعه و تحدید استقالل انگیزۀ تازه ای باش

سیار نباشد، استقالل اش ب صدا و مزدحم کنونی دنیای ما دولت روبه انکشافی که دارای چنین یک ستراتیژی پُر سر و

 هم مصون نخواهد بود.

 ی وتبه دنبال آن در مراحل مختلف صیانت از استقالل به تمام ابزار های دفاعی، نظامی، اقتصادی، امنیتی، استخبارا

 وسائل توجه مبذول خواهد گردید.سایر 

جوی ابزار  صیانت استقالل، در پرداختن به جست و ولی طوری که تجارب موجود در دنیا نشان می دهد، به خاطر

های متعدد معنوی و مادی هم نمی توان، غلو نمود، چرا که بعضاً توسل به یک ابزار ستراتیژیک و یا هم دسترسی 

ر های پیشرفته، ممکن است حوزۀ ستراتیژیک صیانت استقالل یک دولت دیگر را تخریش به نوعی از جنگ ابزا

متقابالً توسعۀ مشخص یک کشور در یک زمینۀ خاص، ابهامی را در مصون بودن استقالل دولت دیگری  نماید و یا

 ایجاد کند.

 حفاظت از آن مجهز نه گردند، توصیفاگر کشور های انکشاف نه یافته با تدابیر جدید و مدرن ماهیت استقالل و نحوۀ 

 .ودب رویا های خوشایندی خواهند صرف آن های خوشباورانه و هیجان برانگیز از استقالل و داشتن و نگهبانی کردن
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