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Abstract
This research has been done with the aim of examining and explaining the
defense policy from the perspective of the founder of the Islamic Revolution, Imam
Khomeini (RA) during the eight years of sacred defense.
Due to the nature of the subject and in order to answer the main question, this
article has used a descriptive-analytical method. This research is in the category of
theoretical-applied research in terms of type. The method and tool of collecting
information and data is also in the form of libraries - documentary, internet
resources and precious orders of Imam Khomeini (RA).
By analyzing the question of this article, which is "What were the defense
policies of Imam Khomeini in the eight years of holy defense?", a clear answer was
given to it and a model of the defense policy of the founder of the Islamic
Revolution was explained and designed.
By examining the defense policies of Imam Khomeini during the sacerd defense,
there are have been achieved into four basic principles: political (exporting the
revolution and awakening of the Islamic Nations); military (preservation of Islam);
cultural (cultural self-confidence and countering with the cultural aggression) and
economic (self-sufficiency).
Keywords: Defense, Defense Policy, Imam Khomeini, Sacred Defense.
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چکیده
هدف از این پژوهش بترسی و تبیین سیاست دفاعی از م)ظت ب)یانگ ار انقالب اسالمی ،حضتت امام امی)ی (

ره

در دوران هشت سال دفاع مقدس می باشد .با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسش در این مقاله از
روش تحلیل محتوا گهت بت رسی موضوع استفاده شده است و از نظت نوع تحقین در دسته پژوهشهای نظتی –
کاربتدی قتار دارد .روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای – اس)ادی ،م)ابع ای)تتنتی و
فتمایشات گتانبهای امام امی)ی (ره میباشد .با تجزیه و تحلیل پتسش این مقاله که عبارت است از «سیاستهای
دفاعی امام امی)ی (ره در هشت سال دفاع مقدس کدام)د؟» ،پاسخ روش)ی بتای آن داده شد و مدلی از سیاست دفاعی
ب)یانگ ار انقالب اسالمی ،تبیین و اتاحی گتدید .نتای ،تحقین نشانگت آن است که محقن با بترسی سیاستهای
دفاعی امام امی)ی (ره در دوران دفاع مقدس به چهار اصل در سیاستهای دفاعی بکار بتده در این دوران دست یافته
که میتوان به تعدادی از آنها اشاره نمود :سیاسی (صدور انقالب و بیداری امت اسالمی ؛ نظامی (حفظ اسالم ؛
فته)گی (اودباوری فته)گی و مقابله با تهاگم فته)گی و اقتصادی (اودکفایی .
کلید واژهها :دفاع ،سیاست دفاعی ،امام امی)ی (ره  ،دفاع مقدس.

 -2عضو هیئت علمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین(ع
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مقدمه
در روزگار معاصت که قدرتهای استکباری و نظامهای ضدم هبی تالش میکتدند تا
ارزشهای ااالقی و مع)وی را از گوامع انسانی دور سااته و ابن اصول مادی و بتنامههای
ضدارزشی اود ،انسان را شکل و گهت بخش)د ،چهتهای دراشید که آئی)ة تمام نمای مکتب؛ و
گان او گام گهاننمای استقامت و مع)ویت بود .گفتار و رفتارش هم تجلی نور حقیقت بود،
بهاوری که سیاستهای دفاعی ایشان پایگاه مستحکمی بتای مبارزان راه حن و مجاهدان مدافع
اسالم و ارزشهای متعالی آن محسوب میشد .در دین اسالم ،دفاع یک وظیفة شتعی است و امام
امی)ی (ره در این مورد میفتمای)د« :اگت دشم)ی که از او بت اساس اسالم و اگتماع مسلمین تتس
باشد ،بالد مسلمین و یا متزهای آن را مورد هجوم قتار دهد ،بت همة مسلمانان واگب است که از
آن به هت وسیلهای که ممکن است با ب ل مال و گان دفاع نماید»(امام امی)ی . 002 :2267 ،امام
امی)ی (ره یکی از الگوهای مدیتیتی در عصت ک)ونی است که پژوهش در سیته عملی و نظتی
ایشان میتواند در عتصه تصمیمگیتیها مسثت باشد .یکی از موضوعات مهم ،بهویژه در شتایال
ااص ک)ونی حاکم بت م)طقه غتب آسیا ،مطالعه ،تحقین و تحلیل سیاستهای دفاعی حضتت امام
امی)ی (ره میباشد .از آنگا که کشور ما در اول تاریخ دویست سال گ شته مکتر از سوی
بیگانگان مورد تهاگم ،تاات و تاز قتار گتفته و مخصوصاً در دوران حکومت قاگار در هت
حملهای قسمتی از ااک ایتان توسال دشم)ان از کشور گدا شده است ،به گتئت میتوان گفت
که در ت)ها گ)گی که نیتوهای مسلح توانست)د با شایستگی از کشور دفاع ک))د و حتی اگازه نده)د
تا یک وگب از ااک میهن اسالمی را به دست دشم)ان بیفتد ،همین دفاع همهگانبه در گ)
هشت ساله حزب بع

عتاق علیه ایتان بود گ)گی که با وگود حمایت و پشتیبانی همهگانبه

ابتقدرت های غتب و شتق از حکومت بع ی عتاق ،همتاه با موفقیت بتای گمهوری اسالمی ایتان
بوده است .بترسی آراو و نظتات حضتت امام (ره در زمی)ة مسائل دفاعی ،آثار ارزشم)دی بتای
نیتوهای مسلح گهان اسالم دارد ،این نیتوها بدون تبیین نظتات دفاعی و استختا تئوری و تدوین
فته)

دفاع ،به استقالل دفاعی دست نخواه)د یافت .مهمتتین بخش استقالل دفاعی ،دستیابی به

فته)

دفاع اودی است و چه کسی اولی از امام راحل (ره که یک نبتد بسیار مُدرن ،عظیم و

اوالنی را در هشت سال دفاع مقدس هدایت کتد و با آزادسازی کلیه ستزمینهای اسالمیمان،
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حستت الحاق حتی یک وگب از ااک کشورمان را به دل دشمن گ اشت و با موفقیت بینظیتی
ملت ستبل)د ایتان را از آن نبتد اار کتد (ایوبی . 2232 ،ل ا هدف از این مقاله بترسی و تبیین
سیاستهای دفاعی امام امی)ی (ره  ،ب)یانگ ار و معمار بزرگ انقالب اسالمی در دوران هشتساله
دفاع مقدس میباشد.
امام

امی)ی(ره

از نادر افتادی بودند که با درک صحیح و گامع از مکتب اسالم و انبیاو ،به

تمامی زوایای دین اشتاف داشت)د .سیت عملی و نظتی ایشان از قوانین الهی نشیت گتفته و دیدگاه
دفاعی ایشان از کوثت اسالم ناب سیتاب شده است .اگت گ)

و دفاع یکی از ارکان اسالم به شمار

نمیرفت ،مطمئ)اً ایشان به آن توگهی نمیکتدند .سیاستهای دفاعی حضتت امام امی)ی
بهاصوص در دوران دفاع مقدس را باید ستلوحه افکار و عقاید اود قتار داده و فته)

(ره

سازی

شود تا در آی)ده به ع)وان الگو و اسو گهانی مدنظت قتار گیتد و با تتوی ،مع)ویت در آی)ده همه
در صلح و آرامش زندگی ک))د .در اول تاریخ همواره دشمن ه)گام حمله و یا پیتوزی میکوشد
و نمادهای فته)گی را مورد تعتض قتار دهد تا هویت گمعی امت و ملتی را از میان

تا فته)

بتدارد .با از میان بتدن فته)

ها و نمادهای فته)گی میتوان هویت گمعی ملتی را از میان

بتداشت و بت آنان مسلال شد و فته)
بتداشت .امام امی)ی

(ره

و نمادهای دیگت را تحمیل کتد و ملتی را اینگونه از میان

به مقولة دفاع و بازدارندگی که ضامن حفظ موگودیت و حقوق انسانی

است تیکید داشت)د .ایشان در این مورد میفتمای)د« :عقل هم به ما حکم میک)د که تشکیالت الزم
است تا اگت به ما هجوم آوردند ،بتوانیم گلوگیتی ک)یم؛ اگت به نوامیا مسلمین تهاگم کتدند،
بتوانیم دفاع ک)یم .شتع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در بتابت اشخاصی که میاواه)د به
شما تجاوز ک))د ،بتای دفاع آماده باشید»(امام امی)ی . 02 :2266 ،سیاستهای دفاعی امام
امی)ی(ره

محوریتتین مبح

در پیتوزی ماست .سیاستهای دفاعی امام (ره هم بیانگت شخصیت

و افن فکتی امام راحل است و هم میتواند راهی بتای تبیین استتاتژی و االمشی همیشگی نظام
مقدس گمهوری اسالمی باشد .اگت این نوع هدایت گامعه نبود ،تاریخ شیعه مفاهیمی م ل؛
استقامت ،سپاه و بسی ،را به اود نمیدید .ش)اات اندیشهها ،دیدگاههای دفاعی ،تفکتات و
آگاهی از دالئل امام امت
اسالم ناب

محمدی(ص

(ره

بتای مبارزه علیه م ل

شوم زر ،زور و تزویت به ما کمک میک)د

را آنچ)ان که او ش)ااته بود ،بش)اسیم و در گهت تحقن اهداف و
153
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آرمانهای اسالم بدون افتادن در مسیتهای انحتافی و پیتوی از م)حتفین گام بتداریم و مسئولیتها
را همانگونه انجام دهیم که اداوند متعال از ما میاواهد (شبانی . 223 :2267 ،ل ا با نگتش به
ای)که امام امی)ی(ره  ،رهبتی بودند که با ارائه سیاستها دفاعی توانست این نظام را در مسیت اصلی
اود به گلو ببتند ،این موضوع در دوران دفاع مقدس بهتت اود را آشکار میسازد ،میتوان
دغدغه محقن از انجام این پژوهش را بترسی و تبیین اندیشههای دفاعی حضتت امام

امی)ی(ره

ب)یانگ ار انقالب اسالمی ایتان در دوران دفاع مقدس شمتد با بترسی و تبیین این نقطهنظتات که
مهمتتین مسالة این تحقین است؛ میتوان راه روش)ی را در گهت سیاست دفاعی انقالب اسالمی
متصور نمود .هدف اصلی از انجام این مقاله ،بترسی و تبیین اندیشههای دفاعی حضتت امام
امی)ی(ره

ب)یانگ ار انقالب اسالمی ایتان در هشت سال دفاع مقدس میباشد و پتسش اصلی این

پژوهش عبارت است از؛ اندیشههای دفاعی حضتت امام

امی)ی(ره

ب)یانگ ار انقالب اسالمی ایتان

در هشت سال دفاع مقدس کدام)د؟

اهداف پژوهش:
هدف اصلی:
بترسی و تبیین اندیشههای دفاعی حضتت امام

امی)ی(ره

ب)یانگ ار انقالب اسالمی ایتان در

هشت سال دفاع مقدس.

اهداف فرعی:
 -2تبیین اندیشههای دفاعی

امام امی)ی(ره

در حوزه سیاسی در هشت سال دفاع مقدس؛

 -3تبیین اندیشههای دفاعی

امام امی)ی(ره

در حوزه نظامی در هشت سال دفاع مقدس؛

 -2تبیین اندیشههای دفاعی

امام امی)ی(ره

در حوزه فته)گی در هشت سال دفاع مقدس؛

 -9تبیین اندیشههای دفاعی

امام امی)ی(ره

در حوزه اقتصادی در هشت سال دفاع مقدس.

پرسشهای پژوهش:
پرسش اصلی:
اندیشههای دفاعی حضتت امام

امی)ی(ره

ب)یانگ ار انقالب اسالمی ایتان در هشت سال

دفاع مقدس کدام)د؟
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سؤالهای فرعی:
 -2اندیشههای دفاعی امام

امی)ی(ره

در حوزه سیاسی در هشت سال دفاع مقدس کدام

است؟
 -3اندیشههای دفاعی

امام امی)ی(ره

 -2اندیشههای دفاعی امام

در حوزه نظامی در هشت سال دفاع مقدس کدام است؟

امی)ی(ره

در حوزه فته)گی در هشت سال دفاع مقدس کدام

است؟
 -9اندیشههای دفاعی امام

امی)ی(ره

در حوزه اقتصادی در هشت سال دفاع مقدس کدام

است؟

ادبیات نظری تحقیق
 -1مفهوم شناسی
 -1-1سیاست :سیاست در اصطالح ،تعاریف مختلفی یافته است و ارایة یک تعتیف گامع و
مانع از آن امتی سهل و ممت)ع میباشد؛ ولی در گمعب)دی ،سیاست به مع)ی مدیتیت کالن دولت و
راهبتد امور عمومی در گهت مصلحت گمعی و انتخاب روشهای بهتت در ادار شئون کشور ،یا
علم ادار یک گامعة متشکل و یا ه)ت تمشیت امور متدم در رابطه با دولت ،آمده است که ارتباب
با زندگی انسانها دارد (عمیدزنجانی . 07 :2269 ،در متون دی)ی نیز این واژه مکتراً به کار رفته
است .از گمله اوصافی که در ادعیه و زیارتها بتای ائمه ااهار(ع وارد شده" ،ساسهالعباد" است.
به ع)وان م ال امام صادق(ع در معتفی اهلبیت میفتماید« :و نحن اایار الدهت و نوامیا العصت و
نحن ساسه العباد و ساسه البالد»(بحاراالنوار . 26 :32 ،در تمام دورههای تاریخ بشتی ،همة
فیلسوفان ،در پی آن بودند که بحتانها ،معضالت و تضادهای درون گامعه را ریشهیابی ک))د و
شیوه های معقول دستیابی به نظم مطلوب را بتای سعادت بشت نشان ده)د .هت یک بت اساس بی)ش و
نگتش ااص اود نسبت به انسان ،گامعه ،حکومت و دیگت پدیدهها و مفاهیم و سااتهای
سیاسی-اگتماعی ،آرای اود را تجویز میکتدند (بابایی . 272 :2269 ،ااتالف نظت در مفهوم
سیاست به عوامل متعددی بتمیگتدد که مهمتتین آن ،ااتالف در نوع نگتش فالسفه و
دانشم)دان علوم سیاسی است بهاوری که گتوهی تیکید بت اصالت فتد کتده و گتوهی بت اصالت
اگتماع اصتار ورزیدهاند (بابایی. 276 :2263 ،
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 -2-1دفاع :دفاع ،نظام یا الگویی متتبال با ساات و کارکتد روانی است که از اتین آن،
فتد یا گتوه واک)ش الزم را بتای مقاومت یا دفع اطت ایالی یا واقعی بهم)ظور حفظ تعادل و
تمامیت اود نشان میدهد (کوهپایی . 263 :2266 ،دفاع نوعی حن ذاتی ،مشتوع و ابیعی است
که از گانب اداوند در موگودات به ودیعه قتار داده شده تا بتوان)د در مقابل تجاوز از اود
محافظت ک))د و به حیات اود ادامه ده)د (بلباسی و همکاران . 396 :2239 ،در مبانی دی)ی نیز
دفاع به ع)وان نیازی حیاتی تعتیف شده است که سبب رشد و بال)دگی و ام)یت و هدایت گامعه
می شود و در صورت تتک یا سستی در آن ،پیامدهایی همچون زبوری ،افزایش توائهها،
گتفتاریها و انواع بالها و فت)هها ،سلب شدن قدرت تفکت و تصمیمگیتی گامعه و ...را درپی
اواهد داشت (درویششانی. 202 :2232 ،
 -3-1سیاست دفاعی :سیاست دفاعی هت دولت واک)شی است به تهدیدات عی)ی و ذه)ی
بتاواسته از محیال ام)یتی اود با توگه به اهداف ،م)افع ،ارزشهای اساسی و میزان قدرت دولت.
سیاست دفاعی دارای دو کارکتد ویژه است ،نمایش قدرت و استتار قدرت ،یع)ی پوشاندن نقاب
آسیبپ یت (کالنتتی و همکاران . 62 :2232 ،این سیاست دفاعی است که تشخیص میدهد در
چه زمانی باید به نمایش قدرت و در چه زمانی باید به استتار آن پتداات .سیاست دفاعی آی)دهنگت
در حوز نظامی واگد اصوصیات تهاگمی ،تدافعی و بازدارنده و در سایت حوزهها دارای
م)اسبتتین رویکتد و نگتشهاست (حس)لو . 209 :2266 ،سیاست االمشیها و ره)مودهایی
هست)د که بتای راه)مایی ،تفکت ،تصمیم و اقدامات مدیتان و فتودستان آنها در اگتای راهبتد
سازمان تدوین میشوند (پیتس و رابی)سون . 03 :2269 ،سیاست دفاعی ،االمشیها و راهکارهای
یک دولت اعم از نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فته)گی و ...بتای بکارگیتی ع)اصت قدرت ملی
بهم)ظور بتقتاری ام)یت ملی و رفع تهدیدات داالی و اارگی و رویارویی با حوادث غیتمتتقبه
است (نوروزی . 923 :2260 ،از سیاست دفاعی دو مع)ا میتوان بتداشت کتد :در مع)ای اول،
سیاست دفاعی االمشیها کلی (اعم از نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فته)گی و ...یک دولت
بهم)ظور رفع تهدیدات ام)یتی است .از این م)ظت ،سیاست دفاعی با اصطالحاتی همچون سیاست
ام)یت ملی و راهبتد ملی متتادف است .در مع)ای دوم ،آن بخش از سیاستهای یک دولت را که
بیشتت متوگه مسائل نظامی است ،سیاست دفاعی مینام)د .از این دیدگاه ،سیاست دفاعی با سیاست
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نظامی متتادف است و در ک)ار دیگت سیاستهای دولت مان)د سیاست اقتصادی و سیاست آموزشی
قتار میگیتد (حسی)یگیتدهی. 90 :2262 ،
در ادامه مطالب و گهت تکمیل بح

فوق میتوان گفت؛ دفاع به مجموعه اقداماتی گفته

میشود که انسان بتای حفظ و حتاست از حیات ،اعتقادات ،ستزمین و ...اود در بتابت اطتاتی
که او را تهدید میک)د ،انجام میدهد .در موضوع اندیشه یا سیاست دفاعی ،ساز و کار فلسفی و
واقع گتایانه در موضوع دفع دشمن و بازدارندگی مسثت ،یک قاعد مب)ایی است که اقدامات دفاعی
را هدایت میک)د یا تحت تیثیت قتار میدهد و میتواند به ع)وان راه)مای عمل یا مب)ایی بتای
پایداری و مقاومت در بتابت ظلم و تجاوز معتفی شود و ب)ابتاین ،فایده و دستاورد عمد تعیین
اصول در معقولة دفاعی ،پیریزی شالودهای است که بتوان با اتکای به آن ،سااتارهای الزم و
مستحکم دفاعی و بازدارنده را ایجاد کتد تا این اصول ب)یادین ،استحکام روب)ای آن را تضمین
ک)د .بت این اساس ،تفکت در مب)ای اندیشة دفاعی اسالم ،از مقدمات اولیة ت)ظیم امور دفاعی گامعه
اسالمی به شمار میرود .همان)د همة مسائل سیاسی و اگتماعی ،اندیشة دفاعی در اسالم را میتوان
در دو م)بع ،مورد بترسی قتار داد .متون و م)ابع اولیة اسالم یع)ی قتآن و دوم آرا و اندیشههای
اندیشم)دان بزرگ مسلمان نظیت امام

امی)ی(ره

و مقام معظم رهبتی(حفظهاهلل (واثن و همکاران،

 . 39 :2230سیاست و اندیشه های دفاعی شامل سه مسلفة اصلی است که عبارت است از :نحو
مواگهه با دشمن؛ تعیین مطلوبیتها در مواگهه با تهاگمات و تعیین راهکار مطلوب در امت دفاع.
پا الزمة سیاست دفاعی کارآمدی آن است که اوالً نحو مواگهه با دشمن در مواقع ضتوری
معلوم شود و دوم ای)که بتوان از بهتتین راهها بتای مواگهه با تهاگمات استفاده کتد و سوم ای)که
راهکار مطلوب در امت دفاع مشخص شود تا پیتوزی حاصل آید.
 -4-1دفاع مقدس :به مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی
که ملت شتیف و مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال
( 3637روز در بتابت تهاگم رژیم بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادهاند و در این امتحان

الهی ستبل)د و پیتوز بیتون آمدند دوران دفاع مقدس میگوی)د (نوروزی. 297 :2260 ،
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 -2مبناها در اندیشهها و سیاستهای دفاعی انقالب اسالمی
مب)اها در سیاست دفاعی از سه رکن مهم نشیت گتفته است که عبارت)د از :اصول و معیارهای
دی)ی؛ اندیشه امامین انقالب اسالمی و قانون اساسی (م)صوری الریجانی. 33 :2263 ،
 -1-2اصول و معیارهای دینی :اصوالً در حکومت دی)ی ،رهبتان باید بت اساس معیارهای
دی)ی گامعه را اداره ک))د و تمام تصمیمگیتیها و ره)مودها را با معیارهای دی)ی م)طبن نمای)د .از
این گهت مهمتتین شااصه حکومت دی)ی (در ای)جا م)ظور ما حکومت اسالمی است عبارت)د از:
 -1-1-2عبودیت خالص :شکلگیتی حکومت دی)ی به این گهت است که فلسفه حیات
را تعتیف ک)د و با الهام از گهان بی)ی اهداف زندگی را مشخص کتده ،سمت و سوی گامعه را بت
اساس آن ت)ظیم نماید .از اینرو مهمتتین میموریت انبیای الهی را میتوان عبودیت دانست؛ زیتا
در حلقه عبودیت؛ حقیقت حیات و فلسفه چگونگی و به کجا شدن مع)ی شده است .اداوند متعال
با صتاحت در این زمی)ه میفتماید « :لقد بع )ا فی کل امه رسوال ان اعبدوا اهلل و اگت)بوا الطاغوت»؛
به تحقین ما در هت امتی رسولی فتستادیم که بسوی عبودیت حن بیای)د و از ااغوت دوری گزی))د
(سور نحل. 27/
 -2-1-2تزکیه یا شناخت بیابهام :معیار دیگت حکومت اسالمی تزکیه نفوس است ،بدین
مع)ا که انسان بهاور روشن و شفاف حقاین دین اود را درک ک)د و بدان معتقد گتدد ،چ)انچه
اداوند متعال در قتآن کتیم میفتماید« :هو ال ی بع

فی االمیین رسوال م)هم یتلوا علیهم آیاته و

یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین»؛ او ادایی است که از بین
اود متدم رسولی را بتانگیخت تا آیات ادا را بت آنان تالوت ک)د تا آنان پا از تزکیه ،کتاب و
حکمت ک))د و بیاموزند در حالیکه قبل از آن در گمتاهی آشکار بودهاند (سور بی)ه . 3/از آنجا
که بعد از «تزکیه» لفظ «کتاب» و «حکمت» آمده است ،بتمیآید که م)ظور از تزکیه ،پاالیش
درون از تتدیدها و شبههها نسبت به حقیقت دین و معیارهای دی)ی است و حکمت در واقع تحصیل
حقاین اشیاو و امور است که گوهت یقین در معتفت به شمار میآید؛ یع)ی معتفت نسبت به حقاین
حکومت دی)ی و مبادی آن باید بیابهام باشد.
 -3-1-2اقامه عدل و قسط :از مهمتتین اصوصیات اسالم ،اقامه عدل و قسال در همه
ابعاد فتدی و اگتماعی است .چ)انچه میفتماید« :لقد ارسل)ا رسل)ا بالبی)ات و انزل)ا معهم الکتاب و
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المیزان لیقوم ال)اس بالقسال»؛ به تحقین ما رسوالن را با حجت و دلیل فتستادیم و کتاب و میزان را
با آنها همتاه کتدیم تا متدم به قسال قیام ک))د (سور حدید . 30 /البته عدل و قسال از نظت مفهومی
با هم تفاوت دارند ،اصوالً عدل تعیین م)زلت میک)د و قسال حن و حقوق آن م)زلت یا گایگاه را
تیمین مینماید.
 -4-1-2رهبری پویا و عشقآفرین :اصوالً عبودیت ،معتفت پاک و روشن و عدالت ،سه
ع)صت اصلی هست)د که در اثت تتکیب در فتآی)د گامعه ،حتکتی گ اب و عشنآفتین را بوگود
میآورند که الگتم رهبتی و هدایت م)سجم آگاهانه را الب میک))د ،این حتکت گ اب که
نشانة سیت سالم یک گامعه بهسوی حنتعالی است ،هت چه پاکتت و سالمتت باشد ،تمایل او به
پ یتش رهبتی و هدایتگتی او بیشتت است ،چ)انچه در قتآن کتیم میاوانیم« :قل ان ک)تم تحبون
اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل»؛ ای پیامبت! به آنها بگو اگت ادا را دوست دارید از من تبعیت ک)ید (سور
آل عمتان . 22/تا ادا شما را دوست بدارد .یهودیان ادعا میکتدند که ادا آنها را دوست دارد،
ل ا ادای متعال به پیامبت اکتم صلیاهلل علیه و اله فتمود :به آنها بگو اگت ادا را دوست دارند از تو
تبعیت ک))د تا این دوستی دوام و بقا پیدا ک)د؛ یع)ی تعلن محبت ادا به ب)دگانش در سایه اااعت
از رهبتی گامعه است ،ضتورت این تعلن همان ذاتی بودن انسجام ع)اصت حکومت اسالمی
بهم)ظور هدایت و تتبیت متدم است.
 -5-1-2ضرورت حکومت اسالمی :از ابیعت مشخصههای حکومت اسالمی بتمیآید که
مخصوص انسانهای ااص در عصت ااصی نیست ،بلکه این حکومت میمور است تا فیض رحمت
الهی را در عالمیان گاری ک)د ،چ)انکه در قتآن کتیم میفتماید« :و ما ارسل)اک اال رحمة
للعالمین»؛ ما تو را نفتستادیم مگت ای)که رحمت الهی در همه عالم باشی (تحفالعقول 326 :و
همچ)ین از آیه ذیل وگوب و استمتار حاکمیت و رهبتی اثبات میشود« :و ما کان لمسمن و ال
مسم)ة اذا قضی اهلل و رسوله امتا ان یکون لهم الخیت من امتهم و من یعص اهلل و رسوله فقد ضل
ضالال مبی)ا»؛ هیچ متد و زن مسم)ی را در کاری که ادا و رسولش حکم کتدند ااتیاری نیست .هت
کا از ادا و رسولش نافتمانی ک)د سخت در گمتاهی افتاده است .هماناور که بیان شد
مهمتتین شااصه حکومت اسالمی آمیختگی رهبتی اسالمی با ارکان حکومت است .بهاوری که
این آمیختگی متکز ثقل تتبیت و هدایت به حساب میآید و از ای)جاست که ثبات و دوام رهبتی
151

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال دوم ،شمارة دوم ،بهار و تابستان 1311

در والیتفقیه نشان داده میشود؛ یع)ی امکان ندارد ضتورت حکومت را بپ یتیم اما رهبتی را از
آن ضتورت است )ا ک)یم ،زیتا رهبتی گزو الی)فک حکومت اسالمی است و ارکان حکومت،
بدون رهبتی نه مع)ا میشوند و نه م)شی اثت واقع میگتدند؛ ب)ابتاین مشتوعیت رهبتی از آمیختگی
آن با متن احکام دی)ی ناشی میشود که تتبیت و هدایت انسانها را در مجتای دین میست میسازد،
چ)انچه حضتت امام

حسین(ع

به این نکته ظتیف اینگونه اشاره فتمودند« :مجاری االمور و

االحکام علی أیدی العلماو باهلل و االم)او علی حالله و حتامه»؛ گتیان امور و احکام اسالمی به
دست علمای دی)ی است که بت حالل و حتام ادا امین هست)د (تحفالعقول. 326 :
در تبیین ریشه همه ام)یت ها باید گفت که بستت تتبیت و هدایت ،ام)یت روانی و اگتماعی
متدم است و به همین لحاظ درگه اهمیت ام)یت روانی و روحی متدم نیز بیشتت از ام)یت اگتماعی
است و تکیهگاه ام)یت روانی در امت ،عدالت رهبتی است ،ملکه بودن عدالت در رهبت به ع)وان
شتب مهم رهبتی نیز از ای)جا ناشی میشود؛ ب)ابتاین وقتی متدم رهبتشان را عادل یافت)د ،به او
اعتماد میک))د و این اعتماد پایه و اساس هت نوع ام)یتی را تشکیل میدهد .از اینرو امام

حسین(ع

میفتمای)د« :فلعمتی ما االمام اال الحاکم بالکتاب .القائم بالقسال و الدائن بدین اهلل و السالم»؛
سوگ)د به گانم ،امام کسی است که به قتآن حکم ک)د و با متدم به عدالت رفتار نماید و به دین
ادا پایب)د باشد (میزانالحکمه  .بدین تتتیب رهبت الهی با عدالت ،ام)یت درونی و بتونی متدم را
تضمین میک)د و این امت زمی)ه اااعت صادقانه متدم را فتاهم میک)د و رهبتی با نفوذ در اعماق
گان انسان ها به سهولت امت تتبیت و هدایت متدم را انجام میدهد و این حقیقت والیت و رهبتی
در اسالم است که ضتورت علی الدوام را موگب میشود.
 -2-2قانون اساسی :دومین مب)ا بتای تبیین سیاست دفاعی ،قانون اساسی است که نقش
رهبتی را در سااتار دفاعی کشور عمدتاً بت اساس اصول  222و  222و  267مورد توگه قتار داده
است .در اصل  222میتوان مواردی را به ع)وان مب)ای قانونی گایگاه رهبتی در سیاست دفاعی
گمهوری اسالمی ایتان مورد تیکید قتار داد .این موارد عبارت)د از:
 -2تعیین سیاستهای کلی نظام گمهوری اسالمی ایتان (از گمله سیاستهای دفاعی ؛
 -3نظارت بت حسن اگتای سیاستهای کلی نظام (از گمله نظارت بت اگتای سیاستهای
دفاعی نظام سیاسی ؛
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 -2فتماندهی کل نیتوهای مسلح (و مسسولیتهایی که با توگه به این سمت دارا اواه)د
بود ؛
 -9اعالم گ)

و صلح و بسی ،نیتوها (با توگه به بتآورد موضوع ،تحلیل محیال عملیاتی و

بازتابهای آن سیاست و شتایال کلی نظام سیاسی ؛
 -0نصب و عزل و قبول استعفای رئیا ستاد مشتتک ارتش گمهوری اسالمی ،فتماندهی
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فتماندهان عالی رتبه نیتوهای نظامی و انتظامی؛
 -7حل ااتالف و ت)ظیم روابال قوای سه گانه.
در گهت اگتا و انجام اهداف فوق ،شورای عالی ام)یت ملی در میان مقامات نظامی (که
عمدتاً از سوی مقام معظم

رهبتی(مدظلهالعالی

تعیین میگتدند  ،با حضور رؤسای قوای سهگانه،

رئیا ستاد کل نیتوهای مسلح ،عالیتتین مقام ارتش و سپاه در ارتباب با مورد و یا وظیفهای
ااص و دو نفت نمای)ده مقام معظم

رهبتی(مدظلهالعالی

تشکیل میگتدد( .عالوه بت افتاد فوق وزرای

اارگه ،کشور ،ااالعات و رئیا سازمان مدیتیت و بتنامهریزی کشور نیز شتکت دارند .
کلیه مصوبات این شورا ،صتفاً بعد از تصویب مقام معظم
میباشد .این امت نقش مقام معظم

رهبتی(مدظلهالعالی

رهبتی(مدظلهالعالی

الزماالگتا

را در بتنامهریزی ،سازماندهی ،ارائه االمشی و

رویه رفتاری بتای نیتوهای مسلح و همچ)ین ارائه استتاتژی و سیاست دفاعی مشخص و متمایز
میسازد .به این تتتیب مقام معظم

رهبتی(مدظلهالعالی

با توگه به گایگاه مهمی که دارا میباشد ،در

سااتار دفاعی گمهوری اسالمی ایتان نقش تعیین ک))ده و م)حصت به فتدی دارند؛ به گونهای که
میتوان گفت ،از یک سو مشتوعیت بسیاری از تصمیمات ،ناشی از تصویب مقام معظم
رهبتی(مدظلهالعالی

بوده و از سوی دیگت میتوان به نقش رهبتی و تیثیت ره)مودهای ایشان در تبیین

استتاتژی دفاعی کشور که در گهت کاهش یا ا) ی کتدن تهدیدات بالقوه و بالفعل مورد توگه
قتار میگیتد ،اشاره نمود .از اینرو سعی میشود تا با توگه به ره)مودها ،دیدگاهها و نظتات مقام
معظم

رهبتی(مدظلهالعالی

به تبیین سیاست دفاعی نظام گمهوری اسالمی بپتدازیم تا راهکارهای

افزایش توان دفاعی و قدرت ملی کامالً روشن شوند (م)صوری الریجانی. 92 :2263 ،
 -3-2سیاستهای دفاعی حضرت امام خمینی

اره

بنیانگذار انقالب اسالمی ایران در

دفاع مقدس :در ادامه بهصورت مبسوب شتح داده اواهد شد.
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 -3سیاستهای دفاعی حضرت امام

خمینیاره

در هشت سال دفاع مقدس:

یکی از مهمتتین گ)بههای گفتمان انقالب اسالمی را میتوان در اندیشهها و سیاستهای دفاعی
آن مورد بترسی قتار داد .در این زمی)ه ،امام
دوران گ)

امی)ی(ره

در گتیان انقالب اسالمی و به ویژه در

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،دکتتین دفاعی گدیدی را ب)ا نهادند .سیاست این دکتتین

که در قالب دیپلماسی گهاد ،فته)

شهادتالبی و استتاتژی بازدارندگی متدمی اتاحی شد،

بتاالف الگوهای رای ،در بترسی میزان و مالک قدرت یک کشور ،ع)اصت غیتمادی و ه)جاری
را وارد ادبیات روابال بینالملل کتد (دهشیتی. 272-222 :2263 ،
 -1-3وجوب و استقامت در دفاع از منظر

اماماره

 -1-1-3دفاع از اسالم وظیفه همگانی(( :اک)ون وظیفة عموم مسلمانان و اصوص علمای
اعالم و روش)فکتان و دانشگاهی های علوم قدیمه و گدیده است که بتای دفاع از اسالم عزیز و
حفظ احکام حیاتبخش آنکه ضامن استقالل و آزادی است و از میهن بزرگ اود که مهد
بزرگان و آزادی اواهان بوده و اک)ون در شتف سقوب است از فتصت استفاده ک)د و گفت)یها را
بگوی)د و ب)ویس)د و به گوش مقامات بینالمللی و سایت گوامع بشتی بتسان)د و بت ارتش و ستان آن
است که اود را از ن)

اسارت در دست اگانب نجات ده)د و مملکت اود را از هالکت و

سقوب بتهان)د (صحیفه نور ،گلد . 302 :2
 -2-1-3دفاع از اسالم مستلزم رنجهاست(( :ملت باید بدان)د که آزادیاواهان گهان به
آسانی به آزادی دست نیافتهاند .پیغمبت بزرگ

اسالم(ص

با آن زحمات و رن،های ااقتفتسا در

راه هدف از گهاد با ستمکاران تا آات عمت دست نکشید،

امیتالمسم)ینعلیهالسالم

عمت اود را در

پیکار با ستمگتان که اود را مسلمان معتفی میکتدند به ست بتد .دفاع از حن و اسالم از بزرگتتین
عبادات است (صحیفه نور. 66 :3 ،
 -3-1-3تربیت مجاهد مقاب) کفار(( :اسالم رزم)ده میاواهد ،گ)گجو میاواهد در مقابل
کفار ،در مقابل آنهایی که هجوم میک))د به مملکت ما ،اسالم مجاهد میاواهد درست ک)د،
نمیاواهد یک نفت آدم عیاش درست ک)د (صحیفه نور. 69 :3 ،
 -4-1-3وجوب دفاع همگانی در برابر هجوم دشمن(( :اگت ادای نخواسته زمانی یک
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هجومی به مملکت اسالمی بشود باید همه متدم زن و متد حتکت ک))د .مسیله دفاع این اور نیست
که تکلیف م)حصت به متد باشد یا ااتصاص به یک دستهای داشته باشد ،همه باید بتوند و از
مملکت اود دفاع بک))د (صحیفه نور. 226 :22 ،
 -5-1-3دفاع تا سر حد جان(( :آمتیکای گ)ایتکار و شوروی بدان)د که ما با تمام قدرت در
مقابل تجاوز هت دولتی به کشور ما ایستاده و از میهن عزیز و اسالم بزرگ تا ست حد گان دفاع
میک)یم (صحیفه نور. 399 :22 ،
 -6-1-3دفاع تکلیف شرعی و ملی(( :دفاع از اسالم و کشور اسالمی ،امتی است که در
مواقع اطت تکلیف شتعی ،الهی و ملی است و بت تمام قشتها و گتوهها واگب است (صحیفه نور،
. 360 :22
 -7-1-3دفاع وظیفه همگانی(( :وظیفه ماست که در مقابل ابتقدرتها بایستیم و قدرت
ایستادن هم داریم (صحیفه نور. 23 :23 ،
 -8-1-3لزوم مهیا شدن برای دفاع(( :قضیه گهاد یک قضیه است ،قضیه دفاع قضیه دیگت.
قضیه گهاد یک شتایطی دارد ،بتای اشخاص ااصی هست ،بتای گتوه معی)ی هست با شتایطی،
لکن قضیه دفاع ،عمومی است .متد ،زن ،بزرگ ،کوچک ،پیت ،گوان هماناوری که عقل انسان
هم حکم می ک)د که اگت کسی هجوم آورد بتای م)زل یک کسی ،اهالی آن م)زل ،هت یک که
هست دفاع میک))د از اودشان .اگت چ)انچه هجوم آورد کسی به شهت یک کسی ،اهالی شهت
بتای حفظ گهات اودشان دفاع میک))د دیگت ای)جا هیچ شتای نیست ،همه دفاع باید بک))د؛ و
اگت به کشور ما ،کشور اسالمی ما هجوم بک))د و بخواه)د تعدی بک))د ،تجاوز بک))د ،بت همه افتاد
مملکت ،بت همه افتاد کشور ،چه زن ،چه متد کوچک ،بزرگ ،ای)جا دیگت شتای نیست ،بت همه
واگب است که دفاع ک))د و له ا حال دفاع فتق دارد با حال گهاد ،حال گهاد شتایال دارد ،حال
دفاع شتای ندارد ،باید دفاع بک))د حتی یک پیتمتدی هم که ایلی کار از او نمیآید باید شتکت
ک)د در دفاع ،آن قدر که میتواند دفاع ک)د (صحیفه نور. 99 :23 ،
 -1-1-3وجوب دفاع از اسالم(( :امتوز گ)

بین اسالم و کفت است و بت همه مسلمین

واگب است که دفاع ک))د از اسالم (صحیفه نور. 229 :22 ،
 -11-1-3دفاع بر همه واجب است(( :تکلیف ما این است که از اسالم صیانت ک)یم و حفظ
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ک)یم اسالم را ،کشته بشویم تکلیف را عمل کتدیم ،بکشیم هم تکلیف را عمل کتدیم .این همان
م)طقی است که ما در اول هم که با این رژیم فاسد پهلوی مخالفت میکتدیم م)طن ما همین بود
م)طن این نبود که ما حتماً باید پیش ببتیم ،م)طن این بود که بتای اسالم مشکالت پیدا شده است،
احکام اسالم دارد از بین میرود ،مظاهت اسالم دارد از بین میرود و ما مکلفیم که به واسطة قدرتی
که هت چه قدرت داریم مکلفیم که با آنها مقابله ک)یم ،کشته هم بشویم اهمیتی ندارد ،بکشیم هم
که انشاو اهلل موفن اواهیم شد به گ)ت و به بهشت انشاو اهلل .شما هیچ وقت از هیچ چیز هتاس
میک)ید و او (صدام حسین  ،بتای نابودی اسالم.

نداشته باشید .شما بتای حفظ اسالم دارید گ)

االن اسالم به تمامه در مقابل کفت واقع شده است و شما باید از اسالم پایداری ک)ید و حمایت ک)ید
و دفاع ک)ید ،دفاع یک امت واگبی است بت همه کا ،بت هت کا که هت مقدار قدرت دارد باید
دفاع بک)د از اسالم (صحیفه نور. 223 :22 ،
 -11-1-3دفاع اطاعت امر خداست(( :دفاع بت هت مسلمی ،بت هت انسانی دفاع واگب است و
ما به حسب امت ادا دفاع کتدیم از اودمان و دفاع از اسالم ،نه دفاع از کشور اودمان
فقال (صحیفه نور. 270 :22 ،
 -12-1-3دفاع از اسالم یک امر عمومی(( :همه توگه داشته باش)د که ما وظیفه داریم که این
اسالمی که االن به ما رسیده حفظش ک)یم تا آن فتد آاتی هم که ادای نخواسته کشته میشود
موظف است بتای حفظ اسالم ،بتای دفاع از ملت ،دفاع از کیان اسالمی ،دفاع از کشور اسالمی
ت ا آن آات زن و متد ،بچه و بزرگ مکلف)د که دفاع ک))د .مسیله دفاع یک امت عمومی است بتای
همه ،هت کا قدرت دارد دفاع ک)د .به هت مقدار که قدرت دارد دفاع ک)د از کشور اسالم ،باید
دفاع ک)د .اسالم و احکام اسالم آن قدر اهمیت دارد که پیغمبتها بتای احکام ادا و بتای ادا
ا ودشان را فدا کتدند و در اسالم از صدر اسالم به بعد بزرگان اسالم اودشان را فدا کتدند بتای
اسالم .وقتی یک همچون مطلبی است و یک همچون امانتی از گانب ادای تبارکوتعالی به ما
سپتده شده است ما موظف هستیم همهمان بتای حفظش؛ و نباید بتتسیم از ای)که چ)د نفت کشته
شدن د .چ)د نفت را با بمب کشت)د ،چ)د نفت را انفجار حاصل شد .هیچ ابداً این حتفها نیست ،اسالم
نه وابسته به من هست و نه وابسته به تو ،اسالم از اداست و همه ما مکلف بتای حفظ او هستیم و با
قدرت و قوت حفظ میک)یم او را ...وقتی کشور اسالم مورد تهدید دشمنهای اسالم هست دفاع
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از کشور اسالم و نوامیا مسلمین بت همه ما ،بت تمام ما واگب است ،با همه کوشش واگب است...
ما بتای حفظ اسالم دفاع باید بک)یم .بتای حفظ مملکت اسالمی دفاع باید بک)یم ...ما که اسالم را
اواستیم و میاواهیم ،اسالم اگازه نمیدهد که ما تعدی ک)یم به یک کشوری ،لکن فتموده که
اگت به شما تعدی کتدند ،بزنید تو ده)شان (صحیفه نور. 36 :20 ،
 -13-1-3دفاع حق انسانی(( :بسیاری از امور است که انسان از آن اوشش نمیآید ،لکن
وقتی که تحقن پیدا کتد میبی)د ایتش در آن بوده است «عسی ان تکتهوا شیئا و هو ایت
(بقته ، 327 /ما و ملت اسالمی ما گ)گجو و هجومگت نبودهایم و نیستیم و از این گ)

لکم»2

تحمیلی هم

اوشمان نمی آمد و کتاهت داشتیم که دو اایفه از مستضعفان به تحتیک مستکبتان و تحتیک
امتیکا و اغفال حزب بع

به روی یکدیگت حتبه بگشای)د و آتش ،لکن همه میدانیم و همه هم در

گهان میدان)د که ای ن گتم متوگه به حزب بع
گ)

و صدام و صدامیان است .در عین حالی که ما از

گتیزان هستیم ،لکن دفاع که حن هت انسانی است و واگب است بت هت انسانی دفاع از اود

و دفاع از کشور اود و دفاع از دین اود ،ما به ع)وان دفاع در مقابل این قدرتها ایستادیم (صحیفه
نور. 392 :20 ،
 -14-1-3عقلی بودن دفاع(( :دفاع که یک مسیله عقلی است ،یک مسیلهای است که حتی
حیوانات هم اصالً وقتی بخواه)د حمله ک))د دفاع میک))د .دفاع یک مسیله ابیعی است (صحیفه
نور. 232 :27 ،
 -15-1-3عدم نیاز به مجوز در دفاع(( :دفاع را احدی از مسلمین نیست که احدی از علمای
اسالم نیست؛ که – از دفاع – بگوید دفاع در اسالم نیست .دفاع هیچ احتیا به یک ولیای ندارد،
هیچ احتیا به یک امامی ندارد .تمام مسلمین اگت یک وقت ب)ا شد بتشان هجمه بشود ،اودشان
باید دفاع ک))د ،مستقل)د در این امت؛ و کشور ایتان مستقال ،ولو این که ولی فقیه هم نگوید ،ولو این
که علما هم نگوی)د – با این که میگوی)د آنها هم – متدم مکلف شتعی هست)د به این که دفاع
ک))د و حکم عقلشان این است که از کشور اودشان ،از ناموس اودشان ،از مال اودشان دفاع
ک))د (صحیفه نور. 226 :23 ،

 -2بسا چیزی را اوش نمیدارید و آن بتای شما نیکوست.
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 -16-1-3وجوب تعلیم دفاع(( :من امیدوارم که شما بپ یتید و شما هم به آن وظایفی که
باید عمل ک)ید که هم در میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده ک)ید و هم در میدان
دفاع از اسالم ،این از مهماتی است که بت هت متدی ،بت هت زنی ،بت هت کوچک و بزرگی گزو
واگبات است .دفاع از اسالم ،دفاع از کشور اسالمی ،احدی از علمای اسالم ،احدی از اشخاص
که در اسالم زندگی کتده اند و مسلم هست)د ،در این گهت االف ندارند که این واگب است .آن
چیزی که محل حتف است – قضیه – محل صحبت است ،قضیه گهاد اولی است ،آن بت زن
واگب نیست ،اما دفاع از حتیم اودش ،از کشور اودش ،از زندگی اودش ،از مال اودش و از
اسالم ،دفاع بت همه واگب است .اگت دفاع بت همه واگب شد ،مقدمات دفاع هم باید عمل بشود ،از
آن گمله قضیة ای)که تتتیب نظامی بودن ،یاد گتفتن انواع نظامی بودن را بتای آنهایی که ممکن
است ،این اور نیست که – ما – واگب باشد بت ما که دفاع ک)یم و ندانیم چه گور دفاع ک)یم ،باید
بدانیم چه گور دفاع میک)یم (صحیفه نور. 362 :23 ،
 -17-1-3ضرورت آمادگی دفاعی(( :قوای اودتان را مجهز بک)ید و تعلیمات نظامی پیدا
ک)ید و به دوستانتان تعلیم دهید ،به همه اشخاصی که همین اوری راه میروند تعلیمات نظامی
بدهید ،مملکت اسالمی باید همهاش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد .یکی از ابواب فقه
باب رمی است ،باب تیتاندازی است ،آن وقت تیتاندازی بوده ،حاال هم تیتاندازی هست به یک
اور دیگتی.
در اسالم با ای)که رهان ،2یع)ی یک چیزی را بگ ارند بتای چیزی که نظیت قمار بازی میشود
حتام است ،بتای تیتاندازی حتام نیست ،بتای اسب دوانی حتام نیست .سبن و رمایه ،3یکی از
مسائل فقه است بتای ای)که بتای همه افتاد مستحب است که سواری را یاد بگیتند .حاال اتومبیل
سواری و ران)دگی را یاد بگیتند و بتای همه است که تیتاندازی را یاد بگیتند ،ف)ون گ)گی را یاد
بگیتند .باید ملت ما گوان هایشان مجهز باش)د به همین گهاز و عالوه بت گهاز دی)ی و ایمانی که
دارند مجهز به گهازهای مادی و سالحی هم باش)د و یاد گتفته باش)د .این اور نباشد که یک
تف)گی که دستشان آمد ندان)د که با آن چه ک))د .باید یاد بگیتند و یاد بده)د .گوانها را یادشان
 -2شتبب)دی.
 -3اسب دوانی و تیتاندازی که شتبب)دی به ااات آن حتام نیست.
166

تبیین اندیشه دفاعی امام خمینی اره در دوران دفاع مقدس

بد هید ،همه گا باید این اور بشود که یک مملکتی بعد از چ)د سالی که بیست میلیون گوان دارد،
بیست میلیون تف)گدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد و یک چ)ین مملکتی آسیب
پ یت نیست و االن هم الحمد اهلل آسیب پ یت نیست .االن هم ما پشتیبانمان اداست و ما بتای او
نهضت کتدیم ،بتای پیاده کتدن دین او نهضت کتدیم و ادا با ماست و من امیدوارم که شکست
بتای شما نباشد (صحیفه نور. 323 :22 ،
 -18-1-3لزوم تفکر دفاعی برای جوانان(( :باید هت گوانی یک نیتو باشد بتای دفاع از
اسالم (صحیفه نور. 223 :23 ،
 -11-1-3توصیه به استقامت در دفاع(( :ما باید امتوز تحمل ک)یم ،صبت باید بک)یم« .فاستقم
کما امتت و من تاب معک» این چیزی بود که پیغمبت اکتم گفت« :من شیبت)ی سور هود» من به
واسطه این ،آن هم به ااات ای)که «من تاب معک» بود بتای ای)که میدید نمیتواند استقامت شد ما
باید استقامت ک)یم ،باید حفظ ک)یم ،باید صبت ک)یم (صحیفه نور. 267 :26 ،
 -2-3ابعاد و اهداف اندیشه دفاعی از منظر امام خمینیاره  :اندیشههای دفاعی ،به
شیوههای راهبتدی در دفاع ااالق میشود .با نظت به اینکه هت نوع دفاع ،سیاست ااص اود را
میالبد ،روش مطلوب آن است که با بیان ابعاد دفاع ،اهداف متبوب به هت یک را تبیین نماییم.
دفاع ابعاد مختلفی دارد که مهمتتین آنها عبارت)د از :دفاع سیاسی ،دفاع نظامی ،دفاع فته)گی و
دفاع اقتصادی که بت اساس این تقسیم ،به بترسی اهداف هت کدام از آنها از م)ظت

امام(ره

میپتدازیم:
 -2-3-2اهداف دفاع سیاسی .مهمتتین اهدافی که امام

امی)ی(ره

به ع)وان رهبت و ب)یانگ ار

نظام مقدس گمهوری اسالمی ،در زمی)ة سیاسی تتسیم فتمودند ،عبارت)د از:
الف ت بیت اقتدار نظام گمهوری اسالمی :امام

راحل(ره

با سقوب رژیم ستمشاهی ،قطع سلطة

امتیکا ،دفع شتارتهای گتوهکهای م)حتف داال کشور و ح ف شعارهای انحتافی از اذهان
متدم و تتوی ،اسالم و ارزشهای متعالی آن را ،به ع)وان اساس و شالود ت بیت شد انقالب اعالم
کتدند و همة کسانی را که در متحلة ت بیت نظام فداکاری کتده بودند ،مورد تقدیت و تشکت قتار
دادهاند« :من از همة قوای مسلح  ...و سایتین باید تشکت ک)م که با قدرت اود؛ این گمهوری
اسالمی را ت بیت کتدند و دشم)ان چه در داال و چه در اار  ،باید بدان)د که گمهوری اسالمی
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به کوری چشم ابتقدرتها و به کوری چشم ام ال م)افقین و مخالفین با گمهوری اسالمی ،ت بیت
شده است و اللی انشاواهلل در او وارد نخواهد شد»(صحیفه نور. 96 :32 ،
ب صدور و انقالب و انتقال ارزشهای آن به کشورهای اسالمی و گهان :امام
اعتقاد راسخ به این که متدم گهان ،اصوصاً ملل اسالمی ،تش)ة فته)

اسالمی ناب

امی)ی(ره

با

محمدی(ص

هست)د ،مصمم بودند به هت وسیلة ممکن ،پیام انقالب و داستان رشادت و حماسة ملت ایتان در
ستنگونی رژیم ستمشاهی و بازگشت به مقام عزت و شتافت را ،به گوش گهانیان بتسان)د تا آنان
نیز با تیسی به ملت ایتان ،علیه حاکمان ستمگت و دستنشاندگان استکبار گهانی به پا ایزند:
«مسیلة دیگت ،صدور انقالب است که بارها گفتهام ما با کسی گ)گی نداریم ،امتوز انقالب ما صادر
شده است؛ در همه گا اسم اسالم است و مستضعفین به اسالم چشم دواتهاند؛ باید با تبلیغات
صحیح ،اسالم ،را آن گونه که هست ،به دنیا معتفی نمایید .وقتی ملتها اسالم را ش)اات)د ،قهتا به
آن روی میآورند و ما چیزی گز پیاده شدن احکام اسالم در گهان نمیاواهیم»(صحیفه نور،
. 322 :20
مبارز دائمی با ظلم و استکبار گهانی و قطع سلطة آن :حضتت

امام(ره

با علم به این

مطلب میفتمای)د« :من باز میگویم همه مسسوالن نظام و متدم ایتان باید بدان)د که غتب و شتق
تا شما را از هویت اسالمیتان ،به ایال اام اودشان ،بیتون نبتند ،آرام نخواه)د نشست .نه از
ارتباب با متجاوزان اش)ود شوید و نه از قطع ارتباب با آنان رنجور .همیشه با بصیتت و چشمانی
باز ،به دشم)ان ایته شوید و آنان را آرام نگ ارید که اگت آرام گ ارید ،لحظهای آرامتان
نمیگ راند»(صحیفه نور. 223 :32 ،
د بیداری ملتها :ایشان میفتمای)د« :انقالب اسالمی ما تاک)ون کمی)گاه شیطان و دام صیادان
را به ملتها نشان داده است .گهاناوران و ستمایهداران و وابستگان آنان توقع دارند که ما
شکسته شدن نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظاره ک)یم و هشدار ندهیم و حال آنکه این
وظیفة اولیه ما و انقالب اسالمی ماست که در ستاست گهان صدا زنیم که ای اواب رفتگان! ای
غفلتزدگان! بیدار شوید و به ااتاف اود نگاه ک)ید که در ک)ار النههای گتگ م)زل گتفتهاید ...
آمتیکا و شوروی در کمین نشستهاند و تا نابودی کاملتان از شما دست بت نخواه)د داشت ...و
امتوز همة مصیبت و عزای امتیکا و شوروی و غتب در این است که نه ت)ها ملت ایتان از
168

تبیین اندیشه دفاعی امام خمینی اره در دوران دفاع مقدس

تحت الحمایگی آنان اار شده است که دیگتان را هم به اتو از سلطة گباران دعوت
میک)د»(صحیفه نور. 326 :32 ،
ه احیای اقتدار و عزت مسلمین :امام راحل(ره  ،احیای اقتدار و عزت مسلمین را از اهداف
مهم انقالب اسالمی دانسته و میفتماید« :من به صتاحت اعالم میک)م که گمهوری اسالمی ایتان،
با تمام وگود بتای احیای هویت اسالمی مسلمانان در ستاست گهان ستمایهگ اری میک)د و دلیلی
هم ندارد که مسلمانان گهان را به پیتوی از اصول تصاحب قدرت در گهان دعوت نک)د و گلوی
گاهالبی و فزونالبی صاحبان قدرت و پول و فتیب را نگیتد»(صحیفه نور. 326 :32 ،
و حمایت از محتومان و مستضعفان :حضتت

امام(ره

رسیدگی به مشکالت و مسائل

مسلمانان و حمایت از محتومان گهان را ،از اصول مهم سیاست اارگی گمهوری اسالمی
میداند« :ما باید در ارتباب با متدم گهان و رسیدگی به مشکالت و مسائل مسلمانان و حمایت از
مبارزان و گتس)گان و محتومان با تمام وگود تالش نماییم و این را باید از اصول سیاست اارگی
اود بدانیم»(صحیفه نور. 326 :32 ،
ز قطع ریشههای فساد :حضتت امام(ره  ،سه ع)صت صهیونیسم ،ستمایهداری و کمونیسم را،
ریشه های اصلی فساد در گهان بشتیت دانسته و نابودی آنها را از اهداف مهم سیاسی انقالب
اسالمی میداند« :ما درصدد اشکانیدن ریشههای فاسد صهیونیسم ،ستمایهداری و کمونیزم در
گهان هستیم .ما تصمیم گتفتهایم به لطف و ع)ایت اداوند بزرگ ،نظامهایی را که بت این سه پایه
استوار گتدیدهاند ،نابود ک)یم و نظام اسالم رسول

اهلل(ص

را در گهان استکبار تتوی ،نماییم و دیت یا

زود ،ملتهای درب)د شاهد آن اواه)د بود»(صحیفه نور. 323 :32 ،
پا از بیان اهداف دفاع سیاسی ،امام

راحل(ره

راههای دستیابی به آن را نیز مشخص فتمودند

که اصطالحا میتوان آن را «استتاتژی دفاع سیاسی» نامید .البته این شیوههای راهبتدی که م)بع
بی)ش فقهی و قتآنی امام

راحل(ره

از

است ،دراور توگه و اهمیت بسیار میباشد که اهم این شیوهها

عبارت)د از :ایجاد تشکل در حتکتهای اسالمی؛ ایجاد توازن قوا؛ عدم پ یتش سیادت کفت و
شتک گهانی؛ قیام ملتها؛ رعایت و حفظ همیشگی سیاست بینالمللی اسالم ،نهتاسیدن از دشمن
و نتتسیدن از انزوا (م)صوری الریجانی. 03 :2266 ،
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ردیف

مفهوم

گزاره

منبع

2

ت بیت اقتدار نظام

شم)ان چه در داال و چه در اار  ،باید بدان)د که

(صحیفه نور،

گمهوری اسالمی به کوری چشم ابتقدرتها و  ...با

96 :32

3

صدور انقالب

2

مبارز با استکبار

9

بیداری ملتها

0

گمهوری اسالمی ،ت بیت شده است
مسیلة دیگت ،صدور انقالب است که بارها گفتهام ما با

(صحیفه نور،

کسی گ)گی نداریم ،امتوز انقالب ما صادر شده است؛

322 :20

در همه گا اسم اسالم است و...
همیشه با بصیتت و چشمانی باز ،به دشم)ان ایته شوید و

(صحیفه نور،

آنان را آرام نگ ارید که اگت آرام گ ارید ،لحظهای

223 :32

آرامتان نمیگ راند
حال آنکه این وظیفة اولیه ما و انقالب اسالمی ماست

(صحیفه نور،

که در ستاست گهان صدا زنیم که ای اواب رفتگان! ای

326 :32

غفلتزدگان! بیدار شوید و...
احیای اقتدار

من به صتاحت اعالم میک)م که گمهوری اسالمی

(صحیفه نور،

مسلمین

ایتان ،با تمام وگود بتای احیای هویت اسالمی مسلمانان

326 :32

در ستاست گهان ستمایهگ اری میک)د و ...

7

حمایت از

ما باید در ارتباب با متدم گهان و رسیدگی به مشکالت

(صحیفه نور،

محتومان

و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گتس)گان و

326 :32

محتومان با تمام وگود تالش نماییم و...

6

قطع ریشههای
فساد

ما درصدد اشکانیدن ریشههای فاسد صهیونیسم،
ستمایهداری و کمونیزم در گهان هستیم

 -3-3-2اهداف دفاع نظامی :شمار اهداف دفاع نظامی از م)ظت امام

(صحیفه نور،
323 :32

راحل(ره

بسیار است که

میتوان در موارد زیت آنها را االصه کتد :
الف دفع تجاوز دشمن :در سیاست اسالمی گ)

اصالت ندارد؛ دعوت به صلح و آرامش،

هویت اصلی دین است؛ اما اگت کسی یا دولتی اقدام به تجاوز ک)د ،وظیفة همة مسلمانان است که
بتای دفع تجاوز قیام ک))د .امام
اسالم ،با گ)

راحل(ره

بت اساس همین بی)ش و اندیشه میفتمای)د« :ما به تبع

همیشه مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگت
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گ)

را بت ما تحمیل ک))د ،تمام ملتمان گ)گجو است»(صحیفه نور. 227 :22 ،
ب حفظ اسالم :امام

راحل(ره

وقوع گ)

در هت شتایطی را شبیخون گبهه کفت علیه اسالم

می دانست)د و معتقد بودند که مجاهدان و رزم)دگان از حی یت اسالم و نظام اسالمی دفاع میک))د و
فتمودهاند« :شما بتای حفظ اسالم دارید گ)

میک)ید»(صحیفه نور. 223 :22 ،

دفاع از متز گغتافیایی و تمامیت ارضی کشور :در سیاست دفاعی امام راحل(ره  ،اشغال
حتی یک وگب از ااک میهن اسالمی غیت قابل تصور است .از این گهت در بیان انتظار اود از
نیتوهای مسلح و مدافعان سلحشور فتمودند« :امتوز ،روزی است که ملت ما باید دست در دست
سپاه و ارتش نجیب و دلیت گ اشته و به دشم)ان بفهمان)د که بت فتض محال اگت وارد شهتی شدند،
تازه با متدمی مسلح و گ)گجو مواگه اواه)د شد که از وگب به وگب شهتشان دفاع مینمای)د».
(صحیفه نور. 36 :22 ،
د دفاع از استقالل و شتف ملت :به اعتقاد امام راحل(ره  ،وقتی تجاوزی علیه یک ملت انجام
میشود ،دفاع و پایداری همة آحاد ملت باید در حدی باشد که به استقالل و عزت آنان لطمهای
وارد نگتدد .گ)

فتصتی است که مسلمانان باید اقتدار و شجاعت باا)ی اود را در آن ظاهت

ک))د و آنچ)ان عتصه را بت دشم)ان ت)

نمای)د که به ع راواهی و تسلیم وادار شوند .امام

راحل(ره معتقدند که عزت و دین و دینباوران در گ)

ش)ااته میشود« :گ)

گ)

است و

عزت و شتف میهن و دین ما در گتوی همین مبارزات است»(صحیفه نور. 36 :22 ،
ه ت)بیه متجاوز و گبتان اسارت :یکی از اهداف مهم در دفاع نظامی ،تضمین ام)یت و صلح
شتافتمدانه است که بدون ت)بیه متجاوز و پتداات غتامت و تیمین ضتر و زیان ناشی از تجاوز
محقن نخواهد شد؛ امام

راحل(ره

فتمودند« :تا از اانة ما بیتون نتوید و تا گتمهایی که کتدید

معلوم نشود که شما مجتم هستید و تا ضترهایی که به ایتان زدید ،گبتان نشود ،صلح مع)ا
ندارد»(صحیفه نور،

 . 67 :27پا از بیان اهداف دفاع نظامی ،امام

راحل(ره

روشهای دستیابی

به آن را نیز مشخص فتمودند .سیاستهای مورد نظت در دفاع نظامی ،شیوههای عام دفاعی است و
شیوهها و تاکتیکهای ااص میدانهای نبتد ،در این گا بح

نمیشود .بدین تتتیب اگت ع)وان

«سیاست دفاعی» را به کار ببتیم ،م)اسبتت است ،فل ا عمدهتتین روشها در دفاع نظامی را میتوان
به شتح زیت بیان کتد :آمادگی رزمی؛ آمادگی گسمی؛ آمادگی روحی؛ تقویت ب)یة دفاعی؛ بسی،
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همگانی؛ اودکفایی نظامی؛ سالح و صالح و دشمن ش)اسی (م)صوریالریجانی. 69 :2266 ،
ردیف

مفهوم

2

دفع تجاوز
دشمن

گزاره
ما به تبع اسالم ،با گ)

منبع

همیشه مخالفیم و میل داریم که

بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگت گ)

را

(صحیفه نور:22 ،
227

بت ما تحمیل ک))د ،تمام ملتمان گ)گجو است
3

حفظ اسالم

2

شما بتای حفظ اسالم دارید گ)

میک)ید.

(صحیفه نور،
223 :22

دفاع از

امتوز ،روزی است که ملت ما باید دست در دست سپاه و

(صحیفه نور:22 ،

تمامیت

ارتش نجیب و دلیت گ اشته و به دشم)ان بفهمان)د که بت

36

ارضی

فتض محال اگت وارد شهتی شدند ،تازه با متدمی مسلح و
گ)گجو مواگه اواه)د شد که از وگب به وگب شهتشان
دفاع مینمای)د

9
0

 ،گ)

است و عزت و شتف میهن و دین ما در

دفاع از

گ)

استقالل

گتوی همین مبارزات است

(صحیفه نور،
36 :22

ت)بیه متجاوز و

تا از اانة ما بیتون نتوید و تا گتمهایی که کتدید معلوم

(صحیفه نور:27 ،

گبتان

نشود که شما مجتم هستید و تا ضترهایی که به ایتان زدید،

67

اسارت

گبتان نشود ،صلح مع)ا ندارد

 -2-3-2اهداف دفاع اقتصادی :نقش اقتصادی در حفظ تعادل و پیشتفت گامعه ،امتی است
که از نظت اندیشم)دان و مدیتان گامعه بسیار حائز اهمیت است .امتوزه امور اقتصادی هت گامعه،
چ)ان با مبادی فته)گی و اگتماعی پیوند اورده است که بدون توگه به آن ،سااتار فته)گی و
نظام اگتماعی ،شکل نخواهد گتفت .از این گهت امام راحل(ره  ،حفظ م)افع ملی ،رشد و ص)عت
فن آوری و تیمین ام)یت مالی گامعه را در پیشتفت اهداف کلی انقالب اسالمی بسیار مسثت دانسته،
همواره بت هدایت و تقویت ب)یههای اقتصادی تیکید داشتهاند .مهمتتین هدفهای دفاع اقتصادی از
نظت

امام راحل(ره

را میتوان به شتح زیت االصه کتد:

الف حفظ م)افع ملی و ذاایت ارضی :امام

راحل(ره

ضمن بااهمیت توصیف کتدن نفت در

معادالت گهانی و اقتصاد بینالملل و نیز نقش عظیم ص)عت نفت و انتژی در کشورها و سیاستها،
در حفظ این م)افع و ذاایت ملی فتمودند« :ان شاواهلل مسسولین امت با توگه کافی و بصیتت و دقت
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از این گ)،ها و ذاایت ادادادی پاسداری نمای)د و در توسعه و استفاد هت چه بیشتت و بهتت از آنها
تالش نمای)د و در تیمین نیازهای گامعه و پابته)گان و اولویت دادن به م)اان محتوم موفن
باش)د»(صحیفه نور. 226 :32 ،
ب تحقن قسال و عدالت اگتماعی :نقش اقتصاد در تحقن قسال و عدالت اگتماعی ،به قدری
مهم است که بسیاری از صاحب)ظتان ،اقامة قسال و عدل را م)حصتا در نظام اقتصادی گامعه گستجو
میک))د .البته تتدیدی هم وگود ندارد که تیمین نیازهای اقتصادی متدم ،نظیت درآمد سالم و
مکفی ،مسکن ،تسهیالت آموزشی و بهداشتی و  ...زیت ساات عدالت اگتماعی را تشکیل میدهد.
ل ا امام

راحل(ره

در پیام اود به م)اسبت گشایش مجلا دوم ،ضمن توگه به مسائل اقتصادی،

بهویژه اقشار محتوم گامعه ،فتمودند« :مجلا محتتم دور اول ،اگت چه کارهای بسیار ارزنده،
انجام داد و با کوشش و مشکالت فتاوان ،از عهد وظایف اود به درآمد؛ لکن تتاکم مشکالت
پا از انقالب و ایانتهای رژیم سابن ،آنچ)ان زیاد بود که قهتاً بسیاری از مشکالت به عهد
مجلا حاضت است؛ از آن گمله حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مسیلة
مسکن و زمین است و رسیدگی هت چه بیشتت به امور محتومان و قشتهای کم درآمد و از آن گمله
افتاد محتتمی میباش)د که در دستگاههای دولتی با حقوق محدود ،مشغول ادمت هست)د .این
کارم)دان زحمتکش ،اک ت قتیب باتفاقشان ،درآمد دیگتی ندارند و به حقیقت از قشت محتوم
هست)د»(صحیفه نور. 7 :23 ،
اودکفایی ص)عتی و فنآوری :پیوند ب)یانی اقتصاد کشور با رشد ص)عتی و فنآوری ،از
مباح

مهمی است که توگه امام راحل(ره را به اود گلب نموده است؛ به اوری که اودکفایی

در بخش ص)عت و قطع وابستگی از اار را همواره به متدم و مسسولین گوشزد مینمودند« :بت
دولتها و دستاندرکاران است چه در نسل حاضت و چه در نسلهای آی)ده که از متخصصین اود
قدردانی ک))د و آنان را با کمکهای مادی و مع)وی تشوین به کار نمای)د و از ورود کاالهای
مصتفساز و اانه بتانداز گلوگیتی نمای)د و به آنچه دارند ،بسازند .تا اود همه چیز
بسازند»(صحیفه نور. 269 :32 ،
د تیمین ام)یت مالی و اقتصادی گامعه :بدیهی است اگت متدم یک گامعه ،ام)یت مالی و
اقتصادی نداشته باش)د ،درگیت مشکالتی میشوند که از مسسولیت اصلی اود باز میمان)د .امام
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راحل(ره

میفتمای)د« :مسائل اقتصادی و مادی ،اگت لحظهای مسسولین را از وظیفهای که بت عهده

دارند م)صتف ک)د ،اطتی بزرگ و ایانتی سهمگین را به دنبال دارد .باید دولت گمهوری
اسالمی ،تمامی سعی و توان اود را در ادار هت چه بهتت ب)ماید؛ ولی این بدان مع)ا نیست که آنها
را از اهداف عظیم انقالب که ایجاد حکومت گهانی اسالم است ،م)صتف ک)د»(صحیفه نور،
. 226 :32
ه قطع سلطة بیگانگان :امام

راحل(ره

قطع کامل وابستگی به بیگانگان را پایه و اساس استقالل

و عزت و شکوفایی کشور می دانست)د و حساسیت ااصی به این مسیله داشت)د؛ ل ا فتمودند:
«مسلمین نباید تحت سلطة کفار باش)د؛ ادای تبارک و تعالی ،بتای هیچ یک از کفار ،سلطه بت
مسلمین قتار نداده است و نباید مسلمین این سلطة کفار را قبول بک))د»(صحیفه نور. 26 :27 ،
و مصتف گتایی ،مغایت استقالل و عزت :امام

راحل(ره

رفاهالبی و مصتفگتایی را عامل

وابستگی به دشم)ان و مغایت روح استقالل و عزت مسلمین قلمداد مینمودند؛ از این رو تحمل
سختی ها و مشکالت را الزمة دستیابی به استقالل و شتافت دانستهاند« :باز سفارش میک)م که به
ادا متکی باشید و بتای همیشه زیت بار شتق و غتب نتوید .متدم باید تصمیم اود را بگیتند یا
رفاه و مصتفگتایی یا تحمل سختی و استقالل و این مسیله ممکن است چ)د سالی اول بکشد؛
ولی متدم یقی)ا دومین راه را که استقالل و شتافت و کتامت است ،انتخاب اواه)د کتد»(صحیفه
نور. 62 :32 ،
ز وابستگی یا متگ استعدادها :امام

راحل(ره

اودبااتگی و متگ استعدادهای االق را از

آفات بزرگ وابستگی می دانسته ،معتقد بودند تا وابستگی از بیگانگان قطع نشود ،استعدادها و
مغزها به کار نمیافت)د« :مهم این است که ایتانیها بفهم)د که اودشان میتوان)د کار بک))د .در
اول زمان این مع)ا را همچو کتده بودند که ایتانیها چیزی نیست)د و باید همه ،همه چیز را بتوند از
اار بیاورند ،از اروپا بیاورند ،از آمتیکا بیاورند؛ این شد که اسباب این شد که مغزهای ایتانی به
کار نیفتاد و نگ اشت)د به کار بیفتد»(صحیفه نور،
امام

راحل(ره

نظت امام

 . 236 :22پا از بیان اهداف دفاع اقتصادی،

روشهای دستیابی به آن را نیز مشخص فتمودند .عمدهتتین شیوههای راهبتدی از

راحل(ره

را میتوان به شتح زیت االصه کتد :اتکال به ادا؛ اودباوری و پشتکار؛ تالش

بتای دستیابی به دانش ف)ی و فنآوری؛ نفی وابستگی و اودبااتگی؛ صبت و ق)اعت؛ حمایت از
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مبتکتان و فنآوران؛ ادار عمومی و عمل؛ فتااوانی گوانان؛ استقبال از تحتیم اقتصادی و انزوا
حاص از اودباوری و تحمل بت سختیها و مشکالت (م)صوریالریجانی. 63 :2266 ،
ردیف

مفهوم

گزاره

منبع

2

حفظ م)افع ملی

ان شاواهلل مسسولین امت با توگه کافی و بصیتت و دقت از

(صحیفه نور،

3

تحقن عدالت

این گ)،ها و ذاایت ادادادی پاسداری نمای)د
اگتماعی
2

مجلا وظیفه رسیدگی هت چه بیشتت به امور محتومان و
قشتهای کم درآمد میباش)د

226 :32
(صحیفه نور،
7 :23

اودکفایی

بت دولتها و دستاندرکاران است چه در نسل حاضت و

(صحیفه نور،

ص)عتی

چه در نسلهای آی)ده که از متخصصین اود قدردانی

226 :32

ک))د و آنان را با کمکهای مادی و مع)وی تشوین به کار
نمای)د و از ورود کاالهای مصتفساز و اانه بتانداز
گلوگیتی نمای)د
9

قطع سلطة

مسلمین نباید تحت سلطة کفار باش)د؛ ادای تبارک و

(صحیفه نور،

بیگانگان

تعالی ،بتای هیچ یک از کفار ،سلطه بت مسلمین قتار نداده

26 :27

است و نباید مسلمین این سلطة کفار را قبول بک))د
0

مصتف گتایی

7

متدم باید تصمیم اود را بگیتند یا رفاه و مصتفگتایی یا

(صحیفه نور،

تحمل سختی و استقالل و این مسیله ممکن است چ)د

62 :32

سالی اول بکشد؛ ولی متدم یقی)ا دومین راه را که
استقالل و شتافت و کتامت است ،انتخاب اواه)د کتد
وابستگی یا متگ

مهم این است که ایتانیها بفهم)د که اودشان میتوان)د

(صحیفه نور،

استعدادها

کار بک))د .در اول زمان این مع)ا را همچو کتده بودند

236 :22

که ایتانیها چیزی نیست)د و باید همه ،همه چیز را بتوند از
اار بیاورند ،از اروپا بیاورند ،از آمتیکا بیاورند

یک کاراانه آدمسازی است ...فته)

سایهای است از نبوت» .بدین تتتیب امام

 -9-3-2اهداف دفاع فته)گی:
«فته)
راحل(ره

امام(ره

فته)

را کاراانه آدمسازی میداند و میفتمای)د:

با این نگتش عمین از فته)

اسالمی ،اهدافی را بتای آن تتسیم فتمودند که در نوع

اود قابل توگه و اهمیت است:
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الف تضمین استقالل گامعه :امام

راحل(ره

مهمتتین راه تضمین استقالل یک ملت و رهایی

کامل آن را دام شیط)ت دشم)ان را ،اصالح و استقالل فته)

آن ملت میداند« :ملت عزیز ایتان

و سایت کشورهای مستضعف گهان ،اگت بخواه)د از دام شی)طتآمیز قدرتهای بزرگ تا آات
نجات پیدا ک))د ،چارهای گز اصالح فته)

و استقالل آن ندارند»(صحیفه نور. 376 :20 ،

ب معتفی صحیح احکام اسالم :یکی از اهداف مهم در دفاع فته)گی ،ایجاد زمی)ههای سالم
و مساعد به م)ظور عتضه و معتفی احکام اسالم است تا انسانها در گوامع مختلف بتوان)د بدون
ابهام و پیتایههای غتضآلود اسالم را بش)اس)د« :ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسالم به وگود
آوردهاند ،بتاتف سازیم تا این ابهام را از اذهان نزداییم ،هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم .ما باید
اود و نسل آی)ده را وادار ک)یم و به آنها سفارش ک)یم که نسل آتیة اویش را نیز میمور ک))د این
ابهامی را که بت اثت تبلیغات سوو چ)د صد ساله نسبت به اسالم در اذهان حتی بسیاری از تحصیل
کتدههای ما پیدا شده ،رفع ک))د  ...شما باید اودتان را ،اسالمتان را ،نمونههای رهبتی و حکومت
اسالمی را ،به متدم دنیا معتفی ک)ید؛ مخصوصا به گتوه دانشگاهی و ابقة تحصیل کتده»(والیت
فقیه. 226 :
مبارزه تا نفی کامل فته)
تقابل بین فته)

کفت :ب)ا به شواهد مستدل قتآنی و روایی و تجتبة تاریخ،

و کفت و ایمان ،امتی بدیهی و آشکار است .مسلمانان چه بخواه)د و چه

نخواه)د ،در میدان مبارزه حضور دارند و اگت به اود نیای)د و ضتبه به گبهه کفت وارد نک))د ،قهتا
باید ضتبات پی درپی گبهة کفت را دریافت ک))د و این واقعیتی است که گای هیچ انکار و حتی
تتدید در آن وگود ندارد .به همین دلیل ،امام

راحل(ره

 ،ما باید

معتقد بودند که در عتصه فته)

به گای قبول ضتبه از دشمن ،نخستین ضتبه را وارد ک)یم و از اتفی اعتقاد داشت)د که اسالم به
دلیل غ)ای فته)گی ،ستانجام پیتوز میدان است .به اور کلی امام
عمیقاً به مبانی زیت پایب)د بودند :گهان تش)ة فته)

راحل(ره

در زمی)ة تقابل فته)گی

اسالم است؛ انتقال تجتبه انقالب اسالمی به

گهان؛ قدرت بتتت اسالم؛ احیای هویت مسلمین و محتومین گهان و عدم سازش با ظالمان.
د اودباوری در سایة فته)

 :اصوالً اصیصة اودباوری و اعتماد به نفا که اساس

استقالل کشور را تشکیل میدهد ،در حوز فته)
فتمودند« :فته)

یک گامعه تبلور مییابد .امام

راحل(ره

اساس ملت است؛ اساس ملیت یک ملت است؛ اساس استقالل یک ملت است
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و له ا آنها کوشش کتده اند که فته)

ما را استعماری ک))د .با تبلغیات اودشان ماها را تتساندند

که از اودمان میتتسیدیم؛ به اودمان اعتماد نداشتیم .اگت یک کسی متیضی میشد ،میگفتیم
باید بتود اار ؛ در صورتی که ابیب داشتیم ...باید ارتش ما را اارگیها اداره ک))د ،باید
نفتمان را اارگیها بیای)د اداره ک))د  ...مغزهای ما را شستشو کتدند .اعتماد به نفا را از بین
بتدند»(صحیفه نور. 92 :7 ،
ه اصالح سااتار نظام تتبیتی :یکی از اهداف مهم انقالب اسالمی در حوز فته)
نظام تتبیتی بت اساس مبانی و اصول اعتقادی اسالم است .امام

راحل(ره

 ،اصالح

در همین باره فتمودند:

« اولین اقدام این است که همة عوامل فساد و مهمتت این که همة انگیزههای فساد در زمی)ههای
باید ریشهکن شود»(صحیفه نور. 96 :2 ،

اگتماعی و اقتصادی و سایت زمی)هها با کمال گدی

و مقابله با تهاگم فته)گی .در گوهت تفکت امام امی)ی(ره  ،کار اصلی مقابله با تهاگم نیست؛
حملة مستمت و مداوم به همة ارکان وگودی استکبار گهانی ،ویژگی اصلی و بتگستة این اندیشه
است .آن بزرگوار میفتمود« :دست امتیکا و سایت ابتقدرتها تا متفن به اون گوانان ما و سایت
متدم مظلوم و رزم)ده فتو رفته است .ما تا آاتین قطت اون اویش با آنان شدیداً میگ)گیم؛ چتا
که ما متد گ)گیم .ما انقالبمان را به تمام گهان صادر میک)یم؛ چتا که انقالب ما اسالمی است و
ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بت تمام گهان ا)ین نیفک)د ،مبارزه هست و تا مبارزه در هت

تا بان

کجای گهان علیه مستکبتین هست ،ما هستیم»(صحیفه نور،
فته)گی ،امام

راحل(ره

فته)گی از نظت امام

 . 377 :22پا از بیان اهداف دفاع

روشهای دستیابی به آن را نیز مشخص فتمودند .مهمتتین راهبتدهای دفاع

امی)ی(ره

را میتوان به شتح زیت االصه کتد :قطع وابستگی فته)گی؛ دفاع

همه گانبه از ارزشهای دی)ی؛ تحول فته)گی؛ حضور مسثت حوز علمیه و روحانیت؛ توگه به
متاکز آموزشی و تبلیغی؛ مشارکت فعال زنان؛ توگه به گوانان و مشکالت آنان و مبارزه با رفاه
البی (م)صوریالریجانی. 226 :2266 ،
ردیف

مفهوم

گزاره

منبع

2

تضمین

ملت عزیز ایتان و سایت کشورهای مستضعف گهان ،اگت

(صحیفه نور،

استقالل گامعه

بخواه)د از دام شی)طتآمیز قدرتهای بزرگ تا آات نجات

376 :20

پیدا ک))د ،چارهای گز اصالح فته)
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3

معتفی صحیح

ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسالم به وگود آوردهاند،

(والیت فقیه:

احکام اسالم

بتاتف سازیم ،تا این ابهام را از اذهان نزداییم ،هیچ کاری

226

نمیتوانیم انجام بدهیم
2

مبارزه با
فته)

9

کفت

اودباوری
فته)گی

در عتصه فته)

0

فته)گی

 ،ما باید به گای قبول ضتبه از دشمن،

نخستین ضتبه را وارد ک)یم
اساس ملت است؛ اساس ملیت یک ملت است؛

فته)

(صحیفه نور،

اساس استقالل یک ملت است و له ا آنها کوشش کتدهاند
که فته)

مقابله با تهاگم

*

92 :7

ما را استعماری ک))د

ما انقالبمان را به تمام گهان صادر میک)یم؛ چتا که انقالب
ما اسالمی است و تا بان

(صحیفه نور،
377 :22

ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بت

تمام گهان ا)ین نیفک)د ،مبارزه هست

شکل( : 2مدل اندیشههای دفاعی

اندیشههای دفاعی

امام امی)ی(ره

امام امی)ی(ره

در دفاع مقدس

در دفاع مقدس

سیاسی

نظامی

فرهنگی

اقتصادی

صدور انقالب

حفظ اسالم

تضمین استقالل

خودکفایی

بیداری امت

دفع تجاوز

جامعه

تحقق عدالت

اسالمی

دفاع از تمامیت

معرفی صحیح

اجتماعی

تثبیت اقتدار نظام

ارضی

احکام اسالمی

تامین امنیت مالی

مبارزه با استکبار

دفاع از استقالل

مبارزه با فرهنگ

مبارزه با رفاهطلبی

احیای اقتدار

تنبیه متجاوز و

کفر

قطع وابستگی از

جبران خسارات

خودباوری فرهنگی

بیگانگان

مقابله با تهاجم

حفظ منافع ملی

مسلمین
حمایت از

فرهنگی

مستضعفان
قطع ریشه فساد
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روش تحقیق
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسشها در این تحقین از روش تحلیل
محتوا گهت بترسی موضوع استفاده شده است .روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به
شیوه کتابخانهای – اس)ادی ،م)ابع ای)تتنتی و رگوع به سخ)تانیها و فتمایشات امام

امی)ی(ره

می باشد .ل ا در این روش با مطالعه چ)دین کتاب ،فصل)امه تخصصی ،مقاالت و تحقین دیگت
پژوهشگتان و گستجو در فضای ای)تتنت ااالعات مورد نیاز گمعآوری گتدیده و سعی شده
است ،تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی صورت پ یتد و به پتسش تحقین پاسخ م)اسبی داده
شود.

تجزیه و تحلی) یافتههای تحقیق
از آنجا که هدف اصلی این مقاله بترسی و تبیین اندیشههای دفاعی حضتت امام

امی)ی(ره

در دوران هشت سال دفاع مقدس میباشد و در پاسخ به پتسش در این پژوهش یع)ی «اندیشههای
دفاعی حضتت امام

امی)ی(ره

ب)یانگ ار انقالب اسالمی ایتان در دوران دفاع مقدس کدام)د؟»،

میتوان اینگونه بیان کتد که حضتت

امام(ره

چهار شااص را در سیاستهای دفاعی اود در

دوران دفاع مقدس در اولویت قتار دادهاند که عبارت)د از:
 -2شااص سیاسی که عبارت)د از :ت بیت اقتدار نظام ،صدور انقالب ،مبارزه با استکبار ،احیای
اقتدار مسلمین ،حمایت از مستضعفان ،قطع ریشه فساد و بیداری امت اسالمی.
 -2-2ت بیت اقتدار نظام :در دیپلماسی امام(ره  ،ااالق که بتگتفته از اعتقادات اسالمی است
در شکلگیتی سیاست اارگی نقشی موثت دارد بت اساس همین مبانی ااالقی ،سیاست اارگی
امام

امی)ی(ره

بت حفظ صلح و ام)یت بینالمللی ،عدم تجاوز به ااک کشورها ،حسن همجواری

با همسایگان و تقویت همکاری با دولتها بت مب)ای احتتام متقابل قتار داشت.
 -3-2صدور انقالب :در دیدگاه حضتت

امام(ره

ضمن آنکه صدور انقالب یک وظیفه

حتمی و انقالبی به شمار میآید ،ولی چ)ین روندی در صورتی موفن اواهد شد که بتواند در
داال نیز یک الگوی موفن تدارک دیده و به ع)وان امت شاهد و نمونه تلقی شود .ل ا
صدور انقالب از دیدگاه

امام(ره

به مفهوم تیکید بت تحقن ارزشهای اسالمی در داال و اهتمام

گدی به ارائه و اشاعه ارزشها و آرمانهای انقالب در اار میباشد.
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 -2-2مبارزه با استکبار:

امام(ره

نسخه استکبارستیزی اسالم را که موگب پیتوزی انقالب

اسالمی گتدید ،م)حصت به قلمتو گغتافیایی ایتان نمیدانست ،بلکه آن را به ع)وان نسخهای
شفابخش بتای همه مستضعفان و قابل تحقن در تمامی نقاب گهان تلقی میکتد.
 -9-2احیای اقتدار مسلمین :امتوز امام

امی)ی(ره

به ع)وان یک شخصیت الهی در گهان

بشتیت مطتح است و این نه به آن علت است که ایشان رهبت یک ملت (ایتان بودند ،بلکه

امام(ره

به همة مسلمانان گهان ،حیات و اقتداری دوباره بخشیدند و زندگی شیتین حاکمان گور،
استعمارگتان و مستکبتان را به کامشان تلخ کتدند.
 -0-2حمایت از مستضعفان :یکی از ویژگیهای امام

امی)ی(ره

روحیه استکبارستیزی و

حمایت از مستضعفان در ستتاست گهان بود .آن فتزانه دوران ،حکومت را وسیلهای بتای تحقن
عدالت میدانست و معتقد بود ،تحقن عدالت بدون ستکوب کتدن مستکبتان و چپاولگتان میسّت
نخواهد بود .به همین دلیل ،فضای کشور ،فضای حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبتان بود.
 -7-2قطع ریشه فساد :ایشان در اصوص ریشه فساد میفتمودند :هتچه به انسان میتسد چه
مفاسدی که در دنیا باشد از گمله مفاسد انسان و حکومت و چه مفاسدی که از آن دنیا به انسان
وارد میآید همه از اود انسان نشات میگیتد ،بهشت را اعمال انسانها آباد میک)د و گه)م را نیز
اعمال ما میافتوزد.
بیداری امت اسالمی:
 -3شااص نظامی که عبارت)د از :دفع تجاوز ،دفاع از تمامیت ارضی ،دفاع از استقالل ،حفظ
اسالم ،ت)بیه متجاوز و گبتان اسارات.
 -2-3دفع تجاوز :ش)اسایی حن دفاع مشتوع به ع)وان اقدامی قانونی در مقابل تجاوز دارای
اهمیت ااصی است .از م)ظت امام(ره دفاع مشتوع بدین مع)ا است که فتد یا دولت در مقابل دزد یا
دشمن متجاوز ،اقدام به دفاع از اود و کشورش نماید.
 -3-3دفاع از تمامیت ارضی :نهضت مبارزاتی

امام(ره

به ع)وان بتش دیگتی از حضور

روحانیت در عتصه سیاسی و اگتماعی تجلیگاه صح)ههای پتشور دفاع از تمامیت ارضی میهن
اسالمی بوده است .هشت سال دفاع مقدس آزمون عملی و روش)ی از هدایت و توگه و تعصب
حضتت

امام(ره

به موضوع تمامیت ارضی است ،اما این امت را میتوان بسیار پیشتت ،از ابتدای
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نهضت مبارزاتی ایشان نیز پیگیتی کتد.
 -2-3دفاع از استقالل :مسیله استقالل یک کشور در مقابل بیگانگان ،ت)ها یک مسیله اسالمی
صتف نیست تا از احکام اسالمی به حساب آید و الزم باشد آن را روی ادله دی)ی به اثبات
بتسانیم ،بلکه یک حن اساسی و اولیه بشت است که دیگتان بت ستنوشت او حاکم نباش)د و هت ملتی
بتواند بدون داالت بیگانگان ،بت مقدرات کشور اود حکومت ک)د.
 -9-3حفظ اسالم :حفظ نظام اسالمی ،از اهم واگبات دی)ی و یکی از اساسیتتین
موضوعات فقه سیاسی است و اگت زمانی به ااات موضوعی میان حفظ نظام اسالمی با حفظ بتای
احکام اسالمی نیازم)د به انتخاب یکی باشیم ،مسلماً حفظ نظام اسالمی مقدم است.
 -0-3ت)بیه متجاوز و گبتان اسارات :در اندیشهی اسالمی گ)

اصالت ندارد؛ دعوت به

صلح و آرامش ،هویت اصلی دین است؛ اما اگت کسی یا دولتی اقدام به تجاوز ک)د ،وظیفهی
همهی مسلمانان است که بتای دفع تجاوز قیام ک))د.
 -2شااص فته)گی که عبارت)د از :تضمین استقالل گامعه ،معتفی صحیح احکام اسالمی،
مبارزه با فته)

کفت ،اودباوری فته)گی و مقابله با تهاگم فته)گی.

 -2-2تضمین استقالل گامعه :مادامى که ملتها اودشان را گم کتدند و دیگتان را بهگای
اودشان نشاندند ،استقالل نمیتوان)د پیدا ک))د.
 -3-2معتفی صحیح احکام اسالمی :دینِ حن ،مجموعه کاملی از معارف نظتی و سلسلهای
از قوانین الهی است که بهم)ظور اداره زندگی فتدی و اگتماعی ،اقتصادی ،سیاسی انسان از گانب
اداوند متعال تشتیع شده و به نام اسالم توسال پیامبت اکتم حضتت

محمد(ص

به گهان و گامعه

بشتیت ابالغ گشته است تا صالح دنیا را بهاوری که موافن کمال و سعادت ااتوی و حیات
دائمی انسان باشد ،تیمین نماید.
 -2-2مبارزه با فته)

کفت :فته)

و موگودیت در گامعه از استقالل فته)گی آن نشیت

میگیتد و سادهاندیشی است که گمان شود با وابستگی فته)گی ،استقالل در ابعاد دیگتی یا یکی
از آنها امکانپ یت است .پا شعار ما تا آات "استقالل ،آزادی و گمهوری اسالمی" است.
 -9-2اودباوری فته)گی :از آنجایی که اودباوری از توسعه فته)گی گامعه نشیت میگیتد
و این مسیله در شکلگیتی و هوّیت فته)گی گامعه نقش مهمّی را ایفا مینماید ،پتدااتن به آن و
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همگانیکتدن این اندیشه و اشاعه آن ضتورتی اگت)ابناپ یت است .بتای رسیدن به اودباوری راه
اوالنی و پتفتاز و نشیبی در پیش است و این میست نمیشود مگت با داشتن بتنامه و الگوهای
م)اسب.
 -0-2مقابله با تهاگم فته)گی :یکی از بزرگتتین رهآوردهای انقالب اسالمی مبارزه با
تهاگم فته)گی است .در سخ)ان حضتت

امام(ره

کمتت موردی است که یادی از فته)

و تمدن

اسالمی و آموزش و پتورش و دانشگاه و حوزه که گوانان به نحوی با آنان ست و کار دارند به میان
نیامده باشد و در آن ردی بت وسوسهها و تلقی)ات باال استعمار نشده باشد.
 -9شااص اقتصادی که عبارت)د از :حفظ م)افع ملی ،تحقن عدالت اگتماعی ،اودکفایی،
تیمین ام)یت مالی ،مبارزه با رفاهالبی و قطع وابستگی از بیگانگان.
 -2-9حفظ م)افع ملی :هویت و موگودیت یک گامعه و حفظ آن بارزتتین و مهمتتین
م)فعت ملی است که گامعه آن را بتای اود در نظت میگیتد .اگت موگودیت یک گامعه به اطت
افتد ،آن گامعه هتگز نمیتواند به آرمانهای اود بتسد .ب)ابتاین حتکت بهسوی آرمانها را باید
در بقایِ گامعه و حفظ هویت آن مالحظه کتد و بت همین اساس است که میگوییم م)افع ملی ما
ایجاب میک)د که گامعه در گهت حفظ هویت و موگودیت اود تالش کتده و از راههای ممکن
بتای تیمین این م)فعت ملی کمک بگیتد و آن را به اطت نی)دازد.
 -3-9تحقن عدالت اگتماعی :در مکتب سیاسی حضتت امام(ره  ،عدالت اگتماعی گایگاه و
اهمیتی با واال دارد .در این مکتب ،تحقن عدالت اگتماعی ،هدف بع ت انبیا و انقالب اسالمی و
مبارزه با رژیم ااغوت و نیز راز دشم)ی استکبار بوده است و بیتوگهی به آن عواقب شومی را
بتای حکومت و ثتوت اندوزان به دنبال میآورد .بتاساس این مکتب ،در حکومت و گامعه باید
تمامی اقشار گامعه از حقوق بتابت بتاوردار و همه در بتابت عدالت مساوی باش)د.
 -2-9اودکفایی :دولتها در عتصه اقتصاد ،در ک)ار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی،
ثبات قیمتها ،توزیع عادالنه درآمد و اودکفایی ،استقالل اقتصادی را به ع)وان یک هدف مهم
در بتنامههای کالن اود مدنظت قتار میده)د .تیکید بت استقالل اقتصادی و نیل به اودکفایی به
مفهوم انزوای تجاری نیست ،بلکه حضور فعال در عتصههای تولید و تجارت بت مب)ای بهتهگیتی
از فتصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها و توانم)دیهای داالی را ااات نشان
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میسازد.
 -9-9تیمین ام)یت مالی :یکی دیگت از اقسام ام)یت ،ام)یّت اقتصادی است .در قانون اساسی
گمهوری اسالمی ایتان آمده است« :پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بت ابن ضوابال اسالمی
گهت ایجاد رفاه و رفع فقت و بتاتف سااتن هت نوع محتومیت در زمی)ههای تغ یه ،مسکن ،کار،
بهداشت و تعمیم بیمه» .دولت اسالمی بتای استقتار ثبات و ام)یت و رفاه اگتماعی وظیفه دارد از
اتین درآمدهای عمومی و پتداات حن بیمه بازنشستگی ،زندگی افتاد که)سال و از کار افتاده و
محتومان گامعه را تیمین نماید و معضل بزرگ بیکاری را با اگتای اتحهای اشتغال متتفع سازد.
 -0-9مبارزه با رفاهالبی :مبارزه با رفاهالبی سازگار نیست و آنها که تصور میک))د مبارزه
در راه استقالل و آزادی مستضعفین و محتومان گهان با ستمایهداری و رفاهالبی م)افات ندارد با
الفبای مبارزه بیگانهاند و این اعتقاد امام راحل بود.
 -7-9قطع وابستگی از بیگانگان :در اول دوران زعامت

امام(ره

ایشان بتای بتون رفت از

وضعیت وابستگی به بیگانگان به انحاو مختلف ره)مودهایی به مسئولین و متدم ارائه میدادند .م الً
گاهی روی موضوع اودباوری تمتکز میکتدند ،گاه روی موضوع اودکفایی در مع)ای
اوداتکایی ،زمانی انقالب فته)گی ،زمانی قطع وابستگی به غتب و شتق ،گاهی روی پای اود
ایستادن و نیز توگه دادن به ای)که از لحاظ مواد اام همه چیز داریم.
نتیجهگیری

در نتیجهگیتی باید به این نکته اشاره کتد که این مقاله در سه بخش کلی تدوین شده است.
در قسمت اول سعی نگارنده بت آن بود تا ضمن مشخص کتدن واژههای متتبال با سیاست دفاعی و
دفاع مقدس ،تعتیف و مفهومی از این دو واژه بتای مخاابان ارائه نماید .در قسمت دوم سعی شد
به بترسی مب)اها در سیاست دفاعی انقالب اسالمی اشاره شود و در بخش سوم سعی شد از االل
بیانات ،پیامها و توصیههای حضتت امام(ره  ،اندیشه دفاعی از م)ظت ایشان در دفاع مقدس تشتیح
گتدد.
با نظت به ای)که هدف از انجام این تحقین بترسی و تبیین اندیشههای دفاعی حضتت امام
امی)ی(ره

در هشت سال دفاع مقدس میباشد؛ میتوان اینگونه نتیجه گتفت که ،با توگه به شیوه

تحلیل محتوا کیفی  33گلد صحیفه امام راحل که مجموعهای از سخ)ان آن بزرگوار میباشد و با
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نظت به استفاده از سایت م)ابع و تحقیقات انجام شده ،میتوان اینگونه ع)وان نمود که در بترسی
سیاستهای دفاعی
بح

امام(ره

در بعد نظامی ،اصلیتتین و مهمتتین سیاست از دیدگاه

امام(ره

بزرگوار

«حفظ اسالم» بوده است کما اینکه این سیاست در تحقیقی دیگت با بیشتتین و باالتتین

فتاوانی ،مورد تییید

امام(ره

قتار گتفته است .در بترسی سیاستهای دفاعی

فته)گی ،اصلیتتین و مهمتتین سیاست از دیدگاه امام بزرگوار بح

امام(ره

در بعد

«اودباوری فته)گی و

مقابله با تهاگم فته)گی» میباشد .در بترسی سیاستهای دفاعی امام در بعد اقتصادی ،اصلیتتین
و مهمتتین سیاست از دیدگاه امام بزرگوار بح

«اودکفایی» بوده است کما اینکه این سیاست

در تحقیقی دیگت یکی از سیاستهایی بوده که گزو باالتتین فتاوانی و مورد تییید

امام(ره

قتار

گتفته است .در بترسی سیاستهای دفاعی امام در بعد سیاسی ،اصلیتتین و مهمتتین سیاست از
دیدگاه حضتت امام بح

«صدور انقالب و بیداری امت اسالمی» میباشد بهاوری که این

سیاست نیز در تحقیقی دیگت با بیشتتین و باالتتین فتاوانی ،مورد

تییید امام(ره

قتار گتفته است.

بیتتدید حضتت امام امی)ی (ره این بزرگ متد تاریخ اسالم و ایتان ،یکی از الگوهای
موفن مدیتیتی در عصت ک)ونی است که اندیشه و پژوهش در سیته عملی و نظتی ایشان میتواند
در عتصه تصمیمگیتیهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فته)گی راهگشا و چارهساز باشد .پارادایم
و گهانبی)ی توحیدی ،نقطه متعالی ،متکز ثقل و سکوی نگتش امام امی)ی (ره به مفاهیم و
پدیدههاست؛ از اینرو ،اندیشه و عمل امام (ره نیز ،یک کل م)سجم و یکپارچهای است که باید
با دیدی سیستمی و از زوایای مختلف مورد مطالعه و بترسی عمین قتار گیتد .درک صحیح و
گامع از مکتب نورانی اسالم و سیتهی معصومین (ع و تعهد و التزام به آموزههای مکتب اسالم
توأم با م)طن عقلی ناب از سوی آن بزرگوار ،نقش تعیین ک))دهای در تصمیمگیتیهای ایشان در
گهت تحقن اهداف و آرمانهای انقالب و نظام اسالمی داشت .مدیتیت راهبتدی حضتت امام
(ره  ،با نگتش توحیدی و مکتبی ایشان ،تتگمان آیات و روایات و س)ت نبوی و علوی بود و در
پارادایم توحیدی و متاتئوری اسالمی ایشان ،ادا محوری و اصول و مبانی ارزشی حاکم بت مکتب
اسالم ،از ع)اصت اساسی و ب)یادی)ی بود که حضتت امام (ره به اتکای آنها تصمیم میگتفت)د و
نظام مقدس گمهوری اسالمی ایتان را راهبتی میکتدند .یکی از موضوعات بسیار مهم ،شیوه
رهبتی و مدیتیت الهی و نیز اندیشههای دفاعی امام

امی)ی(ره

در اول هشت سال دفاع مقدس بود

که از زوایای متعدد مورد مطالعه و بترسی عمین قتار گتفته شد.
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 -0امام امی)ی روحاله ( ، 2272صحیفه نور ( 2-39؛ متکز مدارک فته)گی انقالی اسالمی؛
(مجموعه ره)ودهای امام امی)ی(ره تهتان :وزارت فته) و ارشاد اسالمی.
 -7امام امی)ی روحاله ( ، 2266صحیفه امام ( 2-33؛ مجموعه آثار امام امی)ی(ره ؛ (مجموعه
بیانات ،پیامها ،مصاحبهها و ...تهتان ،موسسه ت)ظیم و نشت آثار امام امی)ی(ره .
 -6امام امی)ی ،سید روحاهلل (« ، 2266والیت فقیه (حکومت اسالمی » ،چا نوزدهم ،تهتان:
مسسسه ت)ظیم و نشت آثار امام امی)ی(ره .
 -6امام امی)ی ،سید روحاهلل (« ، 2267تحتیتالوسیله» ،گلد اول ،چا دوم ،تهتان :مسسسه
ت)ظیم و نشت آثار امام امی)ی(ره .
 -3عمیدزنجانی ،عباسعلی (« ، 2269مبانی اندیشة سیاسی اسالم» ،تهتان :پژوهشگاه فته) و
اندیشة اسالمی.
 -22بابایی ،محمدباقت (« ، 2269مبانی استتاتژی فته)گی» ،تهتان :دانشگاه گامع امام حسین(ع .
 -22پیتس و رابی)سون (« ، 2269بتنامهریزی مدیتیت استتاتژیک» ،تتگمة سهتاب الیلی
شوری)ی ،تهتان :انتشارات یادواره کتاب ،چا دوم.
 -23حسی)ی گیتدهی ،حسین (« ، 2262سیاست دفاعی ،چارچوبی بتای تحلیل سیاست
دفاعی» ،سال اول ،شمار یک.
 -22حس)لو ،استو (« ، 2266متوری بت مفاهیم گ) » ،تهتان :انتشارات آی)ده پژوهی علوم و
ف)اوری دفاعی.
(ره
 -29م)صوریالریجانی ،اسماعیل (« ، 2266سیتی در اندیشه دفاعی حضتت امام امی)ی »،
تهتان :ب)یاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس.
 -20دهشیتی ،محمدرضا (« ، 2263درآمدی بت نظتیة سیاسی امام امی)ی(ره » ،تهتان :متکز
اس)اد انقالب اسالمی.
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 -27عابدی ،احمد و همکاران (« ، 2232ابعاد راهبتدی نظتیه دفاعی امام امی)ی(ره » ،فصل)امه
مطالعات دفاعی استتاتژیک ،شماره .22-92 ،96
 -26واثن ،محمود و همکاران (« ، 2230بترسی مفهوم و گایگاه ام)یت و دفاع در اندیشة امام
امی)ی(ره » ،مجلة سیاست دفاعی ،سال بیست و چهار ،شماره 638-226 ،39
 -26بابایی ،محمدباقت (« ، 2263گایگاه سیاست در اقتدار ملی از دیدگاه علی(ع » ،مجلة
سیاست دفاعی ،سال هجدهم ،شماره 2708-322 ،62
 -23کالنتتی ،فتحاهلل و همکاران (« ، 2232بترسی و تبیین راهبتد تهدید در مقابل تهدید در
سیاست دفاعی گمهوری اسالمی ایتان» ،مجلة سیاست دفاعی ،سال بیا و دوم ،شماره
.72-32 ،66
 -32درویششانی ،حسن (« ، 2232دفاع هوشم)د و قدرت مع)وی در اندیشههای امام
اام)های(حفظهاهلل » ،مجموعه مقاالت دومین همایش تبیین اندیشههای دفاعی امام اام)های،
گلد اول ،تهتان :سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیتوهای مسلح-262 ،
.226
(ره
 -32کوهپایی ،محمد (« ، 2266امام امی)ی و دفاع فته)گی» ،مجموعه مقاالت دومین
همایش سیتی در اندیشههای دفاعی امام امی)ی(ره  ،گلد سوم ،تهتان :سازمان عقیدتی
سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیتوهای مسلح.
 -33بلباسی ،می م و همکاران (« ، 2239بترسی مسلفههای فته) دفاعی در چارچوب
فته) راهبتدی گمهوری اسالمی ایتان» ،فصل)امه پژوهشهای معاصت انقالب اسالمی،
دوره یک ،شمار دو.396-362 ،
 -32م)صوری الریجانی ،اسماعیل (« ، 2263کارآمدی سیاست دفاعی از دیدگاه مقام معظم
رهبتی» ،تهتان :متکز نشت فته)گی آی)ه.
(ره
 -39شبانی ،محمدرضا (« ، 2267اندیشههای دفاعی حضتت امام امی)ی » ،تهتان :سازمان
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیتوهای مسلح ،چا اول ،مجموعه مقاالت
چهارمین گتدهمایی تبیین اندیشههای دفاعی حضتت امام امی)ی(ره .
 -30نوروزی ،محمدتقی (« ، 2260فته) دفاعی -ام)یتی» ،تهتان :س)ا ،متکز مطالعات و
پژوهشهای مدیتیت.
 -37ایوبی ،احسان (« ، 2232سیتی در گایگاه دفاع در اندیشه امام امی)ی(ره » در وبگاه:
.http://www.tahlileiran.ir
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