
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 An Explanation of Imam Khomeini's Defense Thought 

 During the Sacred Defense 

 Reza Shahgholian Qahfarkhi1 

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). 
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 267-202: ص 2233بهار و تابستان ، دوم، شمار  دومسال 
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چکیده

 ره ) ی(یامگ ار انقالب اسالمی، حضتت امام ین سیاست دفاعی از م(ظت ب(یانهدف از این پژوهش بترسی و تبی

در این مقاله از  باشد. با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسشهشت سال دفاع مقدس می دوراندر 

 –ی نظتی هاروش تحلیل محتوا گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از نظت نوع تحقین در دسته پژوهش

اس(ادی، م(ابع ای(تتنتی و  –ای ها نیز به شیوه کتابخانهکاربتدی قتار دارد. روش و ابزار گتدآوری ااالعات و داده

 هاییاستس»با تجزیه و تحلیل پتسش این مقاله که عبارت است از باشد. می ره ) ی(یامبهای امام فتمایشات گتان

دفاعی  ، پاسخ روش(ی بتای آن داده شد و مدلی از سیاست«ع مقدس کدام(د؟در هشت سال دفا ره ) ی(یامامام  یدفاع

های نتای، تحقین نشانگت آن است که محقن با بترسی سیاست ن و اتاحی گتدید.یگ ار انقالب اسالمی، تبیب(یان

دوران دست یافته های دفاعی بکار بتده در این در دوران دفاع مقدس به چهار اصل در سیاست ره ) ی(یامدفاعی امام 

 ؛ حفظ اسالم) ینظامی ؛ امت اسالم یداریبو  صدور انقالب) یاسیسها اشاره نمود: توان به تعدادی از آنکه می

اودکفایی .) یاقتصاداودباوری فته(گی و مقابله با تهاگم فته(گی  و ) یفته(گ

، دفاع مقدس.ره ) ی(یامدفاع، سیاست دفاعی، امام : هاکلید واژه

 تان؛یا)ع ، تهاتان، انیاماام حسا یپاسادار تیاو تتب یدانشاگاه افسات ،یگهااد تیادانشاکده تتب یعلم ئتیعضو ه -2
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 دمهمق
تا  کتدندیتالش م یضدم هب یهاو نظام یاستکبار یهادر روزگار معاصت که قدرت

 یهاو بتنامه یو ابن اصول ماد سااتهدور  یرا از گوامع انسان یو مع(و یااالق یهاارزش

مکتب؛ و  ینما تمام ی(ةکه آئ یددراش یااود، انسان را شکل و گهت بخش(د، چهته یضدارزش

 یقت بود،نور حق یتجل هم گفتار و رفتارش .بود یتاستقامت و مع(و ماینگان او گام گهان

مبارزان راه حن و مجاهدان مدافع  یبتا یمستحکم یگاهپا یشانا یدفاع هایسیاستکه  یاوربه

. در دین اسالم، دفاع یک وظیفة شتعی است و امام شدیممحسوب آن  یمتعال یهااسالم و ارزش

اگت دشم(ی که از او بت اساس اسالم و اگتماع مسلمین تتس »فتمای(د: می در این مورد ره ) ی(یام

باشد، بالد مسلمین و یا متزهای آن را مورد هجوم قتار دهد، بت همة مسلمانان واگب است که از 

 . امام 002: 2267امام امی(ی، «)ای که ممکن است با ب ل مال و گان دفاع نمایدآن به هت وسیله

از الگوهای مدیتیتی در عصت ک(ونی است که پژوهش در سیته عملی و نظتی  یکیره  ) ی(یام

ویژه در شتایال ها مسثت باشد. یکی از موضوعات مهم، بهگیتیتواند در عتصه تصمیمایشان می

های دفاعی حضتت امام ااص ک(ونی حاکم بت م(طقه غتب آسیا، مطالعه، تحقین و تحلیل سیاست

گا که کشور ما در اول تاریخ دویست سال گ شته مکتر از سوی آنباشد. از می ره ) ی(یام

در دوران حکومت قاگار در هت  مخصوصاً بیگانگان مورد تهاگم، تاات و تاز قتار گتفته و 

توان گفت ای قسمتی از ااک ایتان توسال دشم(ان از کشور گدا شده است، به گتئت میحمله

(د با شایستگی از کشور دفاع ک((د و حتی اگازه نده(د که در ت(ها گ(گی که نیتوهای مسلح توانست

گانبه در گ(  تا یک وگب از ااک میهن اسالمی را به دست دشم(ان بیفتد، همین دفاع همه

گانبه هشت ساله حزب بع  عتاق علیه ایتان بود گ(گی که با وگود حمایت و پشتیبانی همه

ه با موفقیت بتای گمهوری اسالمی ایتان های غتب و شتق از حکومت بع ی عتاق، همتاابتقدرت

در زمی(ة مسائل دفاعی، آثار ارزشم(دی بتای  ره امام )بترسی آراو و نظتات حضتت بوده است. 

نیتوهای مسلح گهان اسالم دارد، این نیتوها بدون تبیین نظتات دفاعی و استختا  تئوری و تدوین 

تتین بخش استقالل دفاعی، دستیابی به مهم فته(  دفاع، به استقالل دفاعی دست نخواه(د یافت.

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

های اسالمیمان، اوالنی را در هشت سال دفاع مقدس هدایت کتد و با آزادسازی کلیه ستزمین



 تبیین اندیشه دفاعی امام خمینی اره  در دوران دفاع مقدس

153 

نظیتی گ اشت و با موفقیت بیحستت الحاق حتی یک وگب از ااک کشورمان را به دل دشمن 

ل ا هدف از این مقاله بترسی و تبیین  . 2232ایوبی، کتد )ملت ستبل(د ایتان را از آن نبتد اار  

ساله گ ار و معمار بزرگ انقالب اسالمی در دوران هشت، ب(یانره ) ی(یامهای دفاعی امام سیاست

 باشد.دفاع مقدس می

به  یاو،و گامع از مکتب اسالم و انب یحودند که با درک صحب یاز نادر افتاد )ره ی(یامام ام

 یدگاهنشیت گتفته و د یاله یناز قوان یشانا یو نظت یعمل یت س .اشتاف داشت(د یند یایزوا یتمام

از ارکان اسالم به شمار  یکیاگت گ(  و دفاع . شده است یتاباز کوثت اسالم ناب س یشانا یدفاع

 ره ) ی(یام دفاعی حضتت امام هایکتدند. سیاستینم یآن توگهبه  یشانمطمئ(اً ا رفت،ینم

سازی داده و فته(  قتار اود باید ستلوحه افکار و عقاید رااصوص در دوران دفاع مقدس به

مع(ویت در آی(ده همه  ،گهانی مدنظت قتار گیتد و با تتوی  در آی(ده به ع(وان الگو و اسو شود تا

کوشد یا پیتوزی می اول تاریخ همواره دشمن ه(گام حمله و در .صلح و آرامش زندگی ک((د در

از میان  ملتی را هویت گمعی امت و مورد تعتض قتار دهد تا نمادهای فته(گی را فته(  و تا

از میان  توان هویت گمعی ملتی راها و نمادهای فته(گی میبتدن فته(  انیاز م با بتدارد.

میان  گونه ازاین را تحمیل کتد و ملتی را نمادهای دیگت و مسلال شد و فته(  بت آنانبتداشت و 

به مقولة دفاع و بازدارندگی که ضامن حفظ موگودیت و حقوق انسانی  ره ) ی(یامامام  بتداشت.

ک(د که تشکیالت الزم عقل هم به ما حکم می»فتمای(د: داشت(د. ایشان در این مورد می دیتیکاست 

ند، بتوانیم گلوگیتی ک(یم؛ اگت به نوامیا مسلمین تهاگم کتدند، است تا اگت به ما هجوم آورد

اواه(د به بتوانیم دفاع ک(یم. شتع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در بتابت اشخاصی که می

 دفاعی امام های . سیاست02: 2266امام امی(ی، «)شما تجاوز ک((د، بتای دفاع آماده باشید

هم بیانگت شخصیت  ره امام )دفاعی  هایسیاست در پیتوزی ماست. تتین مبح محوری ره )ی(یام

مشی همیشگی نظام تواند راهی بتای تبیین استتاتژی و االاست و هم می راحل فکتی امام و افن

 ؛م ل یمیمفاه یعهش یخگامعه نبود، تار یتنوع هدا یناگت ا .مقدس گمهوری اسالمی باشد

تفکتات و  ی،دفاع هاییدگاهد ها،یشه. ش(اات اندیددیمبه اود نرا  ی،استقامت، سپاه و بس

 ک(دیبه ما کمک م یتزر، زور و تزو شومم ل   یهمبارزه عل یبتا ره )امت از دالئل امام  یآگاه

و در گهت تحقن اهداف و  یمچ(ان که او ش(ااته بود، بش(اسرا آن )ص یاسالم ناب محمد
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 هایتو مسئول یمگام بتدار یناز م(حتف یتویو پ یانحتاف یتهایاسالم بدون افتادن در مس یهاآرمان

ل ا با نگتش به   .223: 2267 ی،شباناواهد )یکه اداوند متعال از ما م یمگونه انجام دهرا همان

ها دفاعی توانست این نظام را در مسیت اصلی ، رهبتی بودند که با ارائه سیاست)ره ای(که امام امی(ی

توان سازد، میموضوع در دوران دفاع مقدس بهتت اود را آشکار می اود به گلو ببتند، این

 )ره های دفاعی حضتت امام امی(یدغدغه محقن از انجام این پژوهش را بترسی و تبیین اندیشه

که  نظتاتگ ار انقالب اسالمی ایتان در دوران دفاع مقدس شمتد با بترسی و تبیین این نقطهب(یان

راه روش(ی را در گهت سیاست دفاعی انقالب اسالمی  توانیمقین است؛ مسالة این تح نیتتمهم

حضتت امام های دفاعی هدف اصلی از انجام این مقاله، بترسی و تبیین اندیشه متصور نمود.

باشد و پتسش اصلی این می یتان در هشت سال دفاع مقدسا یانقالب اسالم گ اریانب( )ره ی(یام

 یتانا یانقالب اسالم گ اریانب( )ره ی حضتت امام امی(یدفاع هایهپژوهش عبارت است از؛ اندیش

 در هشت سال دفاع مقدس کدام(د؟

 اهداف پژوهش:

 هدف اصلی:
یتان در ا یانقالب اسالم گ اریانب( )ره ی(یحضتت امام امهای دفاعی بترسی و تبیین اندیشه

 هشت سال دفاع مقدس.

 اهداف فرعی:
 در حوزه سیاسی در هشت سال دفاع مقدس؛ )ره امام امی(ی های دفاعیتبیین اندیشه -2

 در حوزه نظامی در هشت سال دفاع مقدس؛ )ره های دفاعی امام امی(یتبیین اندیشه -3

 در حوزه فته(گی در هشت سال دفاع مقدس؛ )ره های دفاعی امام امی(یتبیین اندیشه -2

 اقتصادی در هشت سال دفاع مقدس.در حوزه  )ره های دفاعی امام امی(یتبیین اندیشه -9

 های پژوهش:پرسش

 پرسش اصلی:
در هشت سال  یتانا یانقالب اسالم گ اریانب( )ره ی حضتت امام امی(یدفاع هایاندیشه

 دفاع مقدس کدام(د؟ 
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 فرعی: یهاسؤال
در حوزه سیاسی در هشت سال دفاع مقدس کدام  )ره های دفاعی امام امی(یاندیشه -2

 است؟

 در حوزه نظامی در هشت سال دفاع مقدس کدام است؟ )ره های دفاعی امام امی(یدیشهان -3

در حوزه فته(گی در هشت سال دفاع مقدس کدام  )ره های دفاعی امام امی(یاندیشه -2

 است؟

در حوزه اقتصادی در هشت سال دفاع مقدس کدام  )ره های دفاعی امام امی(یاندیشه -9

 است؟

 ادبیات نظری تحقیق
 مفهوم شناسی -1

سیاست در اصطالح، تعاریف مختلفی یافته است و ارایة یک تعتیف گامع و  سیاست: -1-1

ب(دی، سیاست به مع(ی مدیتیت کالن دولت و باشد؛ ولی در گمعمانع از آن امتی سهل و ممت(ع می

یا  های بهتت در ادار  شئون کشور،راهبتد امور عمومی در گهت مصلحت گمعی و انتخاب روش

علم ادار  یک گامعة متشکل و یا ه(ت تمشیت امور متدم در رابطه با دولت، آمده است که ارتباب 

به کار رفته  مکتراً . در متون دی(ی نیز این واژه 07: 2269عمیدزنجانی، دارد )ها با زندگی انسان

است.  "العبادساسه"وارد شده،  )ع ها بتای ائمه ااهاراست. از گمله اوصافی که در ادعیه و زیارت

و نحن اایار الدهت و نوامیا العصت و »فتماید: بیت میدر معتفی اهل )ع به ع(وان م ال امام صادق

های تاریخ بشتی، همة  . در تمام دوره26: 32االنوار،  بحار«)نحن ساسه العباد و ساسه البالد

یابی ک((د و گامعه را ریشه ها، معضالت و تضادهای درونفیلسوفان، در پی آن بودند که بحتان

های معقول دستیابی به نظم مطلوب را بتای سعادت بشت نشان ده(د. هت یک بت اساس بی(ش و شیوه

های ها و مفاهیم و سااتنگتش ااص اود نسبت به انسان، گامعه، حکومت و دیگت پدیده

الف نظت در مفهوم  . اات272: 2269بابایی، کتدند )اگتماعی، آرای اود را تجویز می-سیاسی

آن، ااتالف در نوع نگتش فالسفه و  نیتتمهمگتدد که سیاست به عوامل متعددی بتمی

بت اصالت فتد کتده و گتوهی بت اصالت  دیتیککه گتوهی  یاوربهدانشم(دان علوم سیاسی است 

  .276: 2263بابایی، اند )اگتماع اصتار ورزیده
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بال با ساات و کارکتد روانی است که از اتین آن، دفاع، نظام یا الگویی متت دفاع: -1-2

حفظ تعادل و  م(ظوربهفتد یا گتوه واک(ش الزم را بتای مقاومت یا دفع اطت ایالی یا واقعی 

 . دفاع نوعی حن ذاتی، مشتوع و ابیعی است 263: 2266کوهپایی، دهد )تمامیت اود نشان می

اده شده تا بتوان(د در مقابل تجاوز از اود که از گانب اداوند در موگودات به ودیعه قتار د

 . در مبانی دی(ی نیز 396: 2239بلباسی و همکاران، ده(د )محافظت ک((د و به حیات اود ادامه 

دفاع به ع(وان نیازی حیاتی تعتیف شده است که سبب رشد و بال(دگی و ام(یت و هدایت گامعه 

ها، همچون زبوری، افزایش توائهشود و در صورت تتک یا سستی در آن، پیامدهایی می

گیتی گامعه و... را درپی ها، سلب شدن قدرت تفکت و تصمیمها و انواع بالها و فت(هگتفتاری

  .202: 2232شانی، درویشداشت )اواهد 

سیاست دفاعی هت دولت واک(شی است به تهدیدات عی(ی و ذه(ی سیاست دفاعی:  -1-3

های اساسی و میزان قدرت دولت. وگه به اهداف، م(افع، ارزشبتاواسته از محیال ام(یتی اود با ت

سیاست دفاعی دارای دو کارکتد ویژه است، نمایش قدرت و استتار قدرت، یع(ی پوشاندن نقاب 

دهد در  . این سیاست دفاعی است که تشخیص می62: 2232کالنتتی و همکاران، ) تیپ آسیب

نگت نی باید به استتار آن پتداات. سیاست دفاعی آی(دهچه زمانی باید به نمایش قدرت و در چه زما

ها دارای در حوز  نظامی واگد اصوصیات تهاگمی، تدافعی و بازدارنده و در سایت حوزه

و ره(مودهایی  هامشی . سیاست اال209: 2266حس(لو، هاست )تتین رویکتد و نگتشم(اسب

ها در اگتای راهبتد یتان و فتودستان آنهست(د که بتای راه(مایی، تفکت، تصمیم و اقدامات مد

کارهای ها و راهمشی . سیاست دفاعی، اال03: 2269پیتس و رابی(سون، شوند )سازمان تدوین می

یک دولت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، فته(گی و... بتای بکارگیتی ع(اصت قدرت ملی 

ی و رویارویی با حوادث غیتمتتقبه بتقتاری ام(یت ملی و رفع تهدیدات داالی و اارگ م(ظوربه

توان بتداشت کتد: در مع(ای اول،  . از سیاست دفاعی دو مع(ا می923: 2260نوروزی، است )

ها کلی )اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، فته(گی و...  یک دولت مشیسیاست دفاعی اال

چون سیاست الحاتی همرفع تهدیدات ام(یتی است. از این م(ظت، سیاست دفاعی با اصط م(ظوربه

های یک دولت را که ام(یت ملی و راهبتد ملی متتادف است. در مع(ای دوم، آن بخش از سیاست

نام(د. از این دیدگاه، سیاست دفاعی با سیاست بیشتت متوگه مسائل نظامی است، سیاست دفاعی می
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و سیاست آموزشی  های دولت مان(د سیاست اقتصادینظامی متتادف است و در ک(ار دیگت سیاست

  .90: 2262گیتدهی، حسی(ی) تدیگقتار می

توان گفت؛ دفاع به مجموعه اقداماتی گفته در ادامه مطالب و گهت تکمیل بح  فوق می

شود که انسان بتای حفظ و حتاست از حیات، اعتقادات، ستزمین و... اود در بتابت اطتاتی می

موضوع اندیشه یا سیاست دفاعی، ساز و کار فلسفی و دهد. در ک(د، انجام میکه او را تهدید می

گتایانه در موضوع دفع دشمن و بازدارندگی مسثت، یک قاعد  مب(ایی است که اقدامات دفاعی واقع

تواند به ع(وان راه(مای عمل یا مب(ایی بتای دهد و میقتار می تیتیثک(د یا تحت را هدایت می

اوز معتفی شود و ب(ابتاین، فایده و دستاورد عمد  تعیین پایداری و مقاومت در بتابت ظلم و تج

ای است که بتوان با اتکای به آن، سااتارهای الزم و ریزی شالودهاصول در معقولة دفاعی، پی

مستحکم دفاعی و بازدارنده را ایجاد کتد تا این اصول ب(یادین، استحکام روب(ای آن را تضمین 

اندیشة دفاعی اسالم، از مقدمات اولیة ت(ظیم امور دفاعی گامعه  ک(د. بت این اساس، تفکت در مب(ای

توان رود. همان(د همة مسائل سیاسی و اگتماعی، اندیشة دفاعی در اسالم را میاسالمی به شمار می

های در دو م(بع، مورد بترسی قتار داد. متون و م(ابع اولیة اسالم یع(ی قتآن و دوم آرا و اندیشه

)واثن و همکاران، اهلل )حفظهو مقام معظم رهبتی )ره مسلمان نظیت امام امی(ی اندیشم(دان بزرگ

های دفاعی شامل سه مسلفة اصلی است که عبارت است از: نحو   . سیاست و اندیشه39: 2230

کار مطلوب در امت دفاع. ها در مواگهه با تهاگمات و تعیین راهمواگهه با دشمن؛ تعیین مطلوبیت

نحو  مواگهه با دشمن در مواقع ضتوری  اوالًت دفاعی کارآمدی آن است که پا الزمة سیاس

ها بتای مواگهه با تهاگمات استفاده کتد و سوم ای(که معلوم شود و دوم ای(که بتوان از بهتتین راه

 کار مطلوب در امت دفاع مشخص شود تا پیتوزی حاصل آید. راه

 یمت(وع هاییتو فعال هایمتدیها، پاهها، حماسبه مجموعه مجاهدتدفاع مقدس:  -1-4

در اول هشت سال  یتانا یاسالم یمسلح گمهور یتوهایو ن یتانو مسلمان ا یفکه ملت شت

امتحان  یناند و در اانجام داده یاسالم یتانبع  عتاق به ااک ا یمروز  در بتابت تهاگم رژ 3637)

  .297: 2260 ی،نوروز) (دیگویآمدند دوران دفاع مقدس م یتونب یتوزستبل(د و پ یاله
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 های دفاعی انقالب اسالمیها و سیاستمبناها در اندیشه -2
مب(اها در سیاست دفاعی از سه رکن مهم نشیت گتفته است که عبارت(د از: اصول و معیارهای 

  .33: 2263م(صوری الریجانی، ) یاساسقانون  امین انقالب اسالمی واندیشه ام ؛دی(ی

در حکومت دی(ی، رهبتان باید بت اساس معیارهای  اصوالً :یارهای دینیاصول و مع -2-1

از  .ها و ره(مودها را با معیارهای دی(ی م(طبن نمای(دگیتیدی(ی گامعه را اداره ک((د و تمام تصمیم

 :عبارت(د از  تتین شااصه حکومت دی(ی )در ای(جا م(ظور ما حکومت اسالمی استاین گهت مهم

گیتی حکومت دی(ی به این گهت است که فلسفه حیات شکل :الصعبودیت خ -2-1-1

را تعتیف ک(د و با الهام از گهان بی(ی اهداف زندگی را مشخص کتده، سمت و سوی گامعه را بت 

توان عبودیت دانست؛ زیتا تتین میموریت انبیای الهی را میمهم رونیااساس آن ت(ظیم نماید. از 

و فلسفه چگونگی و به کجا شدن مع(ی شده است. اداوند متعال در حلقه عبودیت؛ حقیقت حیات 

؛ «لقد بع (ا فی کل امه رسوال ان اعبدوا اهلل و اگت(بوا الطاغوت» :فتمایدبا صتاحت در این زمی(ه می

 ((دیگزبه تحقین ما در هت امتی رسولی فتستادیم که بسوی عبودیت حن بیای(د و از ااغوت دوری 

  .27سور  نحل/)

معیار دیگت حکومت اسالمی تزکیه نفوس است، بدین  :ابهامتزکیه یا شناخت بی -2-1-2

روشن و شفاف حقاین دین اود را درک ک(د و بدان معتقد گتدد، چ(انچه  اوربهمع(ا که انسان 

هو ال ی بع  فی االمیین رسوال م(هم یتلوا علیهم آیاته و » :فتمایداداوند متعال در قتآن کتیم می

او ادایی است که از بین ؛ «یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین یزکیهم و

اود متدم رسولی را بتانگیخت تا آیات ادا را بت آنان تالوت ک(د تا آنان پا از تزکیه، کتاب و 

جا از آن . 3سور  بی(ه/اند )که قبل از آن در گمتاهی آشکار بودهحکمت ک((د و بیاموزند در حالی

آید که م(ظور از تزکیه، پاالیش آمده است، بتمی« حکمت»و « کتاب»لفظ « تزکیه»که بعد از 

ها نسبت به حقیقت دین و معیارهای دی(ی است و حکمت در واقع تحصیل درون از تتدیدها و شبهه

 یع(ی معتفت نسبت به حقاین؛ آیدکه گوهت یقین در معتفت به شمار می حقاین اشیاو و امور است

 .ابهام باشدحکومت دی(ی و مبادی آن باید بی

ات اسالم، اقامه عدل و قسال در همه یاصوص نیتتمهماز  :اقامه عدل و قسط -2-1-3

لقد ارسل(ا رسل(ا بالبی(ات و انزل(ا معهم الکتاب و : »فتمایدابعاد فتدی و اگتماعی است. چ(انچه می
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ن را با حجت و دلیل فتستادیم و کتاب و میزان را به تحقین ما رسوال؛ «المیزان لیقوم ال(اس بالقسال

البته عدل و قسال از نظت مفهومی  . 30سور  حدید/ ک((د )با آنها همتاه کتدیم تا متدم به قسال قیام 

ک(د و قسال حن و حقوق آن م(زلت یا گایگاه را عدل تعیین م(زلت می اصوالًبا هم تفاوت دارند، 

 .نمایدتیمین می

عبودیت، معتفت پاک و روشن و عدالت، سه  اصوالً  :نیآفرعشقویا و رهبری پ -2-1-4

را بوگود  نیآفتعشنع(صت اصلی هست(د که در اثت تتکیب در فتآی(د گامعه، حتکتی گ اب و 

ک((د، این حتکت گ اب که آورند که الگتم رهبتی و هدایت م(سجم آگاهانه را الب میمی

تت باشد، تمایل او به تت و سالماست، هت چه پاک یعالتحن یسوبهنشانة سیت سالم یک گامعه 

قل ان ک(تم تحبون » :اوانیمپ یتش رهبتی و هدایتگتی او بیشتت است، چ(انچه در قتآن کتیم می

سور  ) دیک(ای پیامبت! به آنها بگو اگت ادا را دوست دارید از من تبعیت ؛ «اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل

کتدند که ادا آنها را دوست دارد، یهودیان ادعا می .ا را دوست بدارد. تا ادا شم 22/عمتانآل 

علیه و اله فتمود: به آنها بگو اگت ادا را دوست دارند از تو  اهللیصلل ا ادای متعال به پیامبت اکتم 

یع(ی تعلن محبت ادا به ب(دگانش در سایه اااعت ؛ تبعیت ک((د تا این دوستی دوام و بقا پیدا ک(د

بتی گامعه است، ضتورت این تعلن همان ذاتی بودن انسجام ع(اصت حکومت اسالمی از ره

 .هدایت و تتبیت متدم است م(ظوربه

آید که های حکومت اسالمی بتمیاز ابیعت مشخصه :ضرورت حکومت اسالمی -2-1-5

های ااص در عصت ااصی نیست، بلکه این حکومت میمور است تا فیض رحمت مخصوص انسان

و ما ارسل(اک اال رحمة » :فتمایدا در عالمیان گاری ک(د، چ(انکه در قتآن کتیم میالهی ر

و   326العقول: تحف) یباشما تو را نفتستادیم مگت ای(که رحمت الهی در همه عالم ؛ «للعالمین

و ما کان لمسمن و ال » :شودهمچ(ین از آیه ذیل وگوب و استمتار حاکمیت و رهبتی اثبات می

قضی اهلل و رسوله امتا ان یکون لهم الخیت  من امتهم و من یعص اهلل و رسوله فقد ضل  مسم(ة اذا

را در کاری که ادا و رسولش حکم کتدند ااتیاری نیست. هت  یمسم(هیچ متد و زن ؛ «ضالال مبی(ا

اور که بیان شد همان .کا از ادا و رسولش نافتمانی ک(د سخت در گمتاهی افتاده است

که  یاوربهه حکومت اسالمی آمیختگی رهبتی اسالمی با ارکان حکومت است. تتین شااصمهم

و از ای(جاست که ثبات و دوام رهبتی  آیداین آمیختگی متکز ثقل تتبیت و هدایت به حساب می
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یع(ی امکان ندارد ضتورت حکومت را بپ یتیم اما رهبتی را از ؛ شودنشان داده می هیفقتیوالدر 

و ارکان حکومت،  (یم، زیتا رهبتی گزو الی(فک حکومت اسالمی استآن ضتورت است (ا ک

ب(ابتاین مشتوعیت رهبتی از آمیختگی  ؛گتدندشوند و نه م(شی اثت واقع میبدون رهبتی نه مع(ا می

سازد، ها را در مجتای دین میست میشود که تتبیت و هدایت انسانآن با متن احکام دی(ی ناشی می

مجاری االمور و » :اشاره فتمودند گونهنیابه این نکته ظتیف  )ع سینچ(انچه حضتت امام ح

گتیان امور و احکام اسالمی به  ؛«االحکام علی أیدی العلماو باهلل و االم(او علی حالله و حتامه

 . 326العقول: تحفهست(د )دست علمای دی(ی است که بت حالل و حتام ادا امین 

گفت که بستت تتبیت و هدایت، ام(یت روانی و اگتماعی  ها بایددر تبیین ریشه همه ام(یت

متدم است و به همین لحاظ درگه اهمیت ام(یت روانی و روحی متدم نیز بیشتت از ام(یت اگتماعی 

گاه ام(یت روانی در امت، عدالت رهبتی است، ملکه بودن عدالت در رهبت به ع(وان است و تکیه

ب(ابتاین وقتی متدم رهبتشان را عادل یافت(د، به او ؛ شودشتب مهم رهبتی نیز از ای(جا ناشی می

 )ع امام حسین رونیااز  .دهدک((د و این اعتماد پایه و اساس هت نوع ام(یتی را تشکیل میاعتماد می

؛ «فلعمتی ما االمام اال الحاکم بالکتاب. القائم بالقسال و الدائن بدین اهلل و السالم» :فتمای(دمی

امام کسی است که به قتآن حکم ک(د و با متدم به عدالت رفتار نماید و به دین  سوگ(د به گانم،

بدین تتتیب رهبت الهی با عدالت، ام(یت درونی و بتونی متدم را  .الحکمه میزانباشد )ادا پایب(د 

و رهبتی با نفوذ در اعماق  ک(دک(د و این امت زمی(ه اااعت صادقانه متدم را فتاهم میتضمین می

و این حقیقت والیت و رهبتی  دهدها به سهولت امت تتبیت و هدایت متدم را انجام میانسان گان

 .شوددر اسالم است که ضتورت علی الدوام را موگب می

است که نقش  یقانون اساس ی،دفاع یاستس یینتب یمب(ا بتا دومین ی:قانون اساس -2-2

مورد توگه قتار داده  267و  222و  222ول بت اساس اص عمدتاًکشور  یرا در سااتار دفاع یرهبت

 یدفاع یاستدر س یرهبت یگاهگا یقانون یرا به ع(وان مب(ا یموارد توانیم 222اصل  در .است

 :موارد عبارت(د از ینقتار داد. ا یدمورد تیک یتانا یاسالم یگمهور

  ؛یعدفا هاییاست)از گمله س یتانا یاسالم ینظام گمهور یکل هاییاستس یینتع -2

 هاییاستس ینظام )از گمله نظارت بت اگتا یکل هاییاستس ینظارت بت حسن اگتا -3

  ؛یاسینظام س یدفاع



 تبیین اندیشه دفاعی امام خمینی اره  در دوران دفاع مقدس

161 

سمت دارا اواه(د  ینکه با توگه به ا هایییتمسلح )و مسسول یتوهایکل ن یفتمانده -2

  ؛بود

و  یاتیعمل یالمح یل)با توگه به بتآورد موضوع، تحل یتوهان ی،اعالم گ(  و صلح و بس -9

  ؛یاسینظام س یکل یالو شتا یاستآن س یهابازتاب

 یفتمانده ی،اسالم یستاد مشتتک ارتش گمهور یارئ ینصب و عزل و قبول استعفا -0

 ؛یو انتظام ینظام یتوهایرتبه ن یو فتماندهان عال یکل سپاه پاسداران انقالب اسالم

 .سه گانه یروابال قوا یمحل ااتالف و ت(ظ -7

)که  یمقامات نظام یاندر م یمل یتام( یعال یو انجام اهداف فوق، شوراگهت اگتا  در

گانه، سه یقوا ی ، با حضور رؤساگتدندیم یینتع  العالی)مدظلهیمقام معظم رهبت یاز سو عمدتاً

 اییفهوظ یامقام ارتش و سپاه در ارتباب با مورد و  تتینیمسلح، عال یتوهایستاد کل ن یارئ

 ی)عالوه بت افتاد فوق وزرا .گتددیم لی  تشکالعالی)مدظلهیمقام معظم رهبت ی(دهنما تااص و دو نف

  .شتکت دارند یزکشور ن یزیربتنامهو  یتیتسازمان مد یاکشور، ااالعات و رئ اارگه،

 االگتاالزم  یالعال)مدظلهیمقام معظم رهبت یببعد از تصو صتفاًشورا،  ینمصوبات ا کلیه

و  یمشاالارائه  ی،سازمانده ،یزیربتنامهرا در   یالعال)مدظلهیش مقام معظم رهبتامت نق ین. اباشدیم

 یزمشخص و متما یدفاع یاستو س استتاتژی ارائه ینمسلح و همچ( یتوهاین یبتا یرفتار یهرو

در  باشد،یکه دارا م یمهم یگاهبا توگه به گا  یالعال)مدظلهیمقام معظم رهبت یبتتت ینا به .سازدیم

که  یابه گونه ؛دارند یک((ده و م(حصت به فتد ییننقش تع یتانا یاسالم یگمهور یاتار دفاعسا

مقام معظم  یباز تصو یناش یمات،از تصم یاریبس یتسو مشتوع یکگفت، از  توانیم

 ییندر تب یشانا یره(مودها یتو تیث یبه نقش رهبت توانیم یگتد یو از سو هبود  یالعال)مدظلهیرهبت

بالقوه و بالفعل مورد توگه  یداتکتدن تهد یا(  یاکشور که در گهت کاهش  یدفاع یژاستتات

و نظتات مقام  هایدگاهتا با توگه به ره(مودها، د شودیم یسع رونیااشاره نمود. از  گیتد،یقتار م

 یکارهاتا راه یمبپتداز یاسالم ینظام گمهور یدفاع یاستس یینبه تب  یالعال)مدظلهیمعظم رهبت

  .92: 2263م(صوری الریجانی، شوند )روشن  کامالً یو قدرت مل یتوان دفاع یشافزا

یران در ا یانقالب اسالم گذاریانبن اره ینیحضرت امام خمهای دفاعی سیاست -2-3

 مبسوب شتح داده اواهد شد. صورتبهدر ادامه  دفاع مقدس:
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فاع مقدس: در هشت سال د اره های دفاعی حضرت امام خمینیسیاست -3

های دفاعی ها و سیاستتوان در اندیشههای گفتمان انقالب اسالمی را میتتین گ(بهیکی از مهم

در گتیان انقالب اسالمی و به ویژه در  )ره آن مورد بترسی قتار داد. در این زمی(ه، امام امی(ی

یاست این دکتتین دوران گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان، دکتتین دفاعی گدیدی را ب(ا نهادند. س

البی و استتاتژی بازدارندگی متدمی اتاحی شد، که در قالب دیپلماسی گهاد، فته(  شهادت

بتاالف الگوهای رای، در بترسی میزان و مالک قدرت یک کشور، ع(اصت غیتمادی و ه(جاری 

  .272-222: 2263دهشیتی، کتد )الملل را وارد ادبیات روابال بین

 اره در دفاع از منظر امام وجوب و استقامت -3-1

عموم مسلمانان و اصوص علمای  ةاک(ون وظیف)) :دفاع از اسالم وظیفه همگانی -3-1-1

های علوم قدیمه و گدیده است که بتای دفاع از اسالم عزیز و اعالم و روش(فکتان و دانشگاهی

مهد  آنکه ضامن استقالل و آزادی است و از میهن بزرگ اود که بخشاتیححفظ احکام 

ها را اواهان بوده و اک(ون در شتف سقوب است از فتصت استفاده ک(د و گفت(یبزرگان و آزادی

و سایت گوامع بشتی بتسان(د و بت ارتش و ستان آن  یالمللنیببگوی(د و ب(ویس(د و به گوش مقامات 

گانب نجات ده(د و مملکت اود را از هالکت و ااست که اود را از ن(  اسارت در دست 

  .302: 2گلد   )صحیفه نور، سقوب بتهان(د

اواهان گهان به ملت باید بدان(د که آزادی)) :هاستدفاع از اسالم مستلزم رنج -3-1-2

فتسا در های ااقتبا آن زحمات و رن، )ص پیغمبت بزرگ اسالم .اندآسانی به آزادی دست نیافته

عمت اود را در  السالمعلیهامیتالمسم(ینراه هدف از گهاد با ستمکاران تا آات عمت دست نکشید، 

کتدند به ست بتد. دفاع از حن و اسالم از بزرگتتین پیکار با ستمگتان که اود را مسلمان معتفی می

  .66 :3   ،صحیفه نور  )عبادات است

اواهد در مقابل اواهد، گ(گجو میاسالم رزم(ده می)) :تربیت مجاهد مقاب( کفار -3-1-3

اواهد درست ک(د، ک((د به مملکت ما، اسالم مجاهد میل آنهایی که هجوم میکفار، در مقاب

  .69 :3   ،صحیفه نور  )اواهد یک نفت آدم عیاش درست ک(دنمی

اگت ادای نخواسته زمانی یک )) :وجوب دفاع همگانی در برابر هجوم دشمن -3-1-4
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(د. مسیله دفاع این اور نیست هجومی به مملکت اسالمی بشود باید همه متدم زن و متد حتکت ک(

ای داشته باشد، همه باید بتوند و از که تکلیف م(حصت به متد باشد یا ااتصاص به یک دسته

  .226 :22   ،صحیفه نور  )مملکت اود دفاع بک((د

متیکای گ(ایتکار و شوروی بدان(د که ما با تمام قدرت در ))آ :دفاع تا سر حد جان -3-1-5

لتی به کشور ما ایستاده و از میهن عزیز و اسالم بزرگ تا ست حد گان دفاع مقابل تجاوز هت دو

  .399 :22   ،صحیفه نور  )ک(یممی

دفاع از اسالم و کشور اسالمی، امتی است که در )) :دفاع تکلیف شرعی و ملی -3-1-6

 ،ه نورصحیف  )واگب است هاگتوهمواقع اطت تکلیف شتعی، الهی و ملی است و بت تمام قشتها و 

  22: 360.  

وظیفه ماست که در مقابل ابتقدرتها بایستیم و قدرت )) :دفاع وظیفه همگانی -3-1-7

  .23 :23   ،صحیفه نور  )ایستادن هم داریم

قضیه گهاد یک قضیه است، قضیه دفاع قضیه دیگت. )) :لزوم مهیا شدن برای دفاع -3-1-8

هست، بتای گتوه معی(ی هست با شتایطی، قضیه گهاد یک شتایطی دارد، بتای اشخاص ااصی 

که عقل انسان  یاورهمانلکن قضیه دفاع، عمومی است. متد، زن، بزرگ، کوچک، پیت، گوان 

ک(د که اگت کسی هجوم آورد بتای م(زل یک کسی، اهالی آن م(زل، هت یک که هم حکم می

کسی، اهالی شهت  چه هجوم آورد کسی به شهت یکک((د از اودشان. اگت چ(انهست دفاع می

 ؛ وک((د دیگت ای(جا هیچ شتای نیست، همه دفاع باید بک((دبتای حفظ گهات اودشان دفاع می

اگت به کشور ما، کشور اسالمی ما هجوم بک((د و بخواه(د تعدی بک((د، تجاوز بک((د، بت همه افتاد 

نیست، بت همه  مملکت، بت همه افتاد کشور، چه زن، چه متد کوچک، بزرگ، ای(جا دیگت شتای

واگب است که دفاع ک((د و له ا حال دفاع فتق دارد با حال گهاد، حال گهاد شتایال دارد، حال 

آید باید شتکت دفاع شتای ندارد، باید دفاع بک((د حتی یک پیتمتدی هم که ایلی کار از او نمی

  .99 :23   ،صحیفه نور  )تواند دفاع ک(دک(د در دفاع، آن قدر که می

امتوز گ(  بین اسالم و کفت است و بت همه مسلمین )) :وجوب دفاع از اسالم -3-1-1

  .229 :22   ،صحیفه نور  )واگب است که دفاع ک((د از اسالم

تکلیف ما این است که از اسالم صیانت ک(یم و حفظ )) :دفاع بر همه واجب است -3-1-11
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هم تکلیف را عمل کتدیم. این همان ک(یم اسالم را، کشته بشویم تکلیف را عمل کتدیم، بکشیم 

کتدیم م(طن ما همین بود م(طقی است که ما در اول هم که با این رژیم فاسد پهلوی مخالفت می

باید پیش ببتیم، م(طن این بود که بتای اسالم مشکالت پیدا شده است،  حتماًم(طن این نبود که ما 

رود و ما مکلفیم که به واسطة قدرتی از بین میرود، مظاهت اسالم دارد احکام اسالم دارد از بین می

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 

بتای نابودی اسالم.  ، صدام حسین) ک(ید و اوگ(  می نداشته باشید. شما بتای حفظ اسالم دارید

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 

  .223 :22   ،صحیفه نور  )دفاع بک(د از اسالم

دفاع بت هت مسلمی، بت هت انسانی دفاع واگب است و )) :دفاع اطاعت امر خداست -3-1-11

ما به حسب امت ادا دفاع کتدیم از اودمان و دفاع از اسالم، نه دفاع از کشور اودمان 

  .270 :22   ،صحیفه نور  )فقال

د که ما وظیفه داریم که این همه توگه داشته باش()) :دفاع از اسالم یک امر عمومی -3-1-12

شود تا آن فتد آاتی هم که ادای نخواسته کشته می اسالمی که االن به ما رسیده حفظش ک(یم

موظف است بتای حفظ اسالم، بتای دفاع از ملت، دفاع از کیان اسالمی، دفاع از کشور اسالمی 

یک امت عمومی است بتای  تا آن آات زن و متد، بچه و بزرگ مکلف(د که دفاع ک((د. مسیله دفاع

همه، هت کا قدرت دارد دفاع ک(د. به هت مقدار که قدرت دارد دفاع ک(د از کشور اسالم، باید 

اسالم و احکام اسالم آن قدر اهمیت دارد که پیغمبتها بتای احکام ادا و بتای ادا  .دفاع ک(د

م اودشان را فدا کتدند بتای اودشان را فدا کتدند و در اسالم از صدر اسالم به بعد بزرگان اسال

به ما  یوتعالتبارکاسالم. وقتی یک همچون مطلبی است و یک همچون امانتی از گانب ادای 

نباید بتتسیم از ای(که چ(د نفت کشته  ؛ ومان بتای حفظشسپتده شده است ما موظف هستیم همه

ها نیست، اسالم این حتف داًابشدند. چ(د نفت را با بمب کشت(د، چ(د نفت را انفجار حاصل شد. هیچ 

نه وابسته به من هست و نه وابسته به تو، اسالم از اداست و همه ما مکلف بتای حفظ او هستیم و با 

اسالم هست دفاع  یهادشمنک(یم او را... وقتی کشور اسالم مورد تهدید قدرت و قوت حفظ می
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ب است، با همه کوشش واگب است... از کشور اسالم و نوامیا مسلمین بت همه ما، بت تمام ما واگ

ما بتای حفظ اسالم دفاع باید بک(یم. بتای حفظ مملکت اسالمی دفاع باید بک(یم... ما که اسالم را 

دهد که ما تعدی ک(یم به یک کشوری، لکن فتموده که اواهیم، اسالم اگازه نمیاواستیم و می

  .36 :20   ،صحیفه نور  )اگت به شما تعدی کتدند، بزنید تو ده(شان

آید، لکن بسیاری از امور است که انسان از آن اوشش نمی)) :دفاع حق انسانی -3-1-13

 2«عسی ان تکتهوا شیئا و هو ایت لکم»بی(د ایتش در آن بوده است وقتی که تحقن پیدا کتد می

تحمیلی هم ایم و نیستیم و از این گ(  گت نبودهما و ملت اسالمی ما گ(گجو و هجوم ، 327)بقته/ 

آمد و کتاهت داشتیم که دو اایفه از مستضعفان به تحتیک مستکبتان و تحتیک اوشمان نمی

دانیم و همه هم در امتیکا و اغفال حزب بع  به روی یکدیگت حتبه بگشای(د و آتش، لکن همه می

ا از دان(د که این گتم متوگه به حزب بع  و صدام و صدامیان است. در عین حالی که مگهان می

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

صحیفه   )و دفاع از کشور اود و دفاع از دین اود، ما به ع(وان دفاع در مقابل این قدرتها ایستادیم

  .392 :20   ،نور

ای است که حتی لهدفاع که یک مسیله عقلی است، یک مسی)) :عقلی بودن دفاع -3-1-14

صحیفه )  ک((د. دفاع یک مسیله ابیعی استوقتی بخواه(د حمله ک((د دفاع می اصالًحیوانات هم 

  .232 :27   ،نور

احدی از علمای  کهدفاع را احدی از مسلمین نیست )) :عدم نیاز به مجوز در دفاع -3-1-15

ای ندارد، اع هیچ احتیا  به یک ولیبگوید دفاع در اسالم نیست. دف –از دفاع  – ؛ کهاسالم نیست

هیچ احتیا  به یک امامی ندارد. تمام مسلمین اگت یک وقت ب(ا شد بتشان هجمه بشود، اودشان 

کشور ایتان مستقال، ولو این که ولی فقیه هم نگوید، ولو این  ؛ وباید دفاع ک((د، مستقل(د در این امت

متدم مکلف شتعی هست(د به این که دفاع  –هم  گوی(د آنهابا این که می –که علما هم نگوی(د 

ک((د و حکم عقلشان این است که از کشور اودشان، از ناموس اودشان، از مال اودشان دفاع 

  .226 :23   ،صحیفه نور  )ک((د

 

  .دارید و آن بتای شما نیکوستبسا چیزی را اوش نمی 2-  
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من امیدوارم که شما بپ یتید و شما هم به آن وظایفی که )) :وجوب تعلیم دفاع -3-1-16

یدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده ک(ید و هم در میدان که هم در م باید عمل ک(ید

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 

سلم هست(د، در این گهت االف ندارند که این واگب است. آن اند و مکه در اسالم زندگی کتده

محل صحبت است، قضیه گهاد اولی است، آن بت زن  –قضیه  –چیزی که محل حتف است 

واگب نیست، اما دفاع از حتیم اودش، از کشور اودش، از زندگی اودش، از مال اودش و از 

شد، مقدمات دفاع هم باید عمل بشود، از اگت دفاع بت همه واگب  .اسالم، دفاع بت همه واگب است

آن گمله قضیة ای(که تتتیب نظامی بودن، یاد گتفتن انواع نظامی بودن را بتای آنهایی که ممکن 

واگب باشد بت ما که دفاع ک(یم و ندانیم چه گور دفاع ک(یم، باید  –ا م –است، این اور نیست که 

  .362 :23   ،صحیفه نور  )ک(یمبدانیم چه گور دفاع می

قوای اودتان را مجهز بک(ید و تعلیمات نظامی پیدا )) :ضرورت آمادگی دفاعی -3-1-17

روند تعلیمات نظامی ک(ید و به دوستانتان تعلیم دهید، به همه اشخاصی که همین اوری راه می

قه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد. یکی از ابواب فبدهید، مملکت اسالمی باید همه

باب رمی است، باب تیتاندازی است، آن وقت تیتاندازی بوده، حاال هم تیتاندازی هست به یک 

 .اور دیگتی

شود ، یع(ی یک چیزی را بگ ارند بتای چیزی که نظیت قمار بازی می2در اسالم با ای(که رهان

یکی از  ،3حتام است، بتای تیتاندازی حتام نیست، بتای اسب دوانی حتام نیست. سبن و رمایه

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 

دی(ی و ایمانی که  هایشان مجهز باش(د به همین گهاز و عالوه بت گهازبگیتند. باید ملت ما گوان

دارند مجهز به گهازهای مادی و سالحی هم باش(د و یاد گتفته باش(د. این اور نباشد که یک 

ها را یادشان تف(گی که دستشان آمد ندان(د که با آن چه ک((د. باید یاد بگیتند و یاد بده(د. گوان
 

 ب(دی.شتب  2-

 .به ااات آن حتام نیست یب(دشتباسب دوانی و تیتاندازی که   3-
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بیست میلیون گوان دارد،  بدهید، همه گا باید این اور بشود که یک مملکتی بعد از چ(د سالی که

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 

من امیدوارم که شکست  و ادا با ماست و نهضت کتدیم، بتای پیاده کتدن دین او نهضت کتدیم

  .323 :22   ،صحیفه نور)  بتای شما نباشد

باید هت گوانی یک نیتو باشد بتای دفاع از )) :لزوم تفکر دفاعی برای جوانان -3-1-18

  .223 :23   ،صحیفه نور  )اسالم

فاستقم »ما باید امتوز تحمل ک(یم، صبت باید بک(یم. )) :توصیه به استقامت در دفاع -3-1-11

من به « من شیبت(ی سور  هود»این چیزی بود که پیغمبت اکتم گفت: « کما امتت و من تاب معک

تواند استقامت شد ما دید نمیبود بتای ای(که می« من تاب معک»واسطه این، آن هم به ااات ای(که 

  .267 :26   ،صحیفه نور  )باید استقامت ک(یم، باید حفظ ک(یم، باید صبت ک(یم

دفاعی، به  هایاندیشه :اره و اهداف اندیشه دفاعی از منظر امام خمینی ابعاد -3-2

ااص اود را  سیاستکه هت نوع دفاع، شود. با نظت به اینهای راهبتدی در دفاع ااالق میشیوه

. بیین نماییممتبوب به هت یک را ت هدافدفاع، ا ابعادالبد، روش مطلوب آن است که با بیان می

و  دفاع فته(گی، دفاع نظامی، دفاع سیاسی :ی دارد که مهمتتین آنها عبارت(د ازمختلف بعاددفاع ا

 )ره از م(ظت امام هت کدام از آنها اهداف بت اساس این تقسیم، به بترسیکه  دفاع اقتصادی

 :پتدازیممی

به ع(وان رهبت و ب(یانگ ار  )ره مهمتتین اهدافی که امام امی(ی. اهداف دفاع سیاسی -2-3-2

 :سیاسی تتسیم فتمودند، عبارت(د از ةمقدس گمهوری اسالمی، در زمی( نظام

با سقوب رژیم ستمشاهی، قطع سلطة  )ره امام راحل: ت بیت اقتدار نظام گمهوری اسالمیالف  

های م(حتف داال کشور و ح ف شعارهای انحتافی از اذهان های گتوهکامتیکا، دفع شتارت

انقالب اعالم   ت بیت شد  تعالی آن را، به ع(وان اساس و شالودهای ممتدم و تتوی، اسالم و ارزش

کسانی را که در متحلة ت بیت نظام فداکاری کتده بودند، مورد تقدیت و تشکت قتار  ةکتدند و هم

و سایتین باید تشکت ک(م که با قدرت اود؛ این گمهوری  ... من از همة قوای مسلح» :اندداده

شم(ان چه در داال و چه در اار ، باید بدان(د که گمهوری اسالمی اسالمی را ت بیت کتدند و د
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ها و به کوری چشم ام ال م(افقین و مخالفین با گمهوری اسالمی، ت بیت به کوری چشم ابتقدرت

  .96 :32   ،صحیفه نور)«اهلل در او وارد نخواهد شدشاوشده است و اللی ان

با  )ره امام امی(ی: کشورهای اسالمی و گهان های آن بهصدور و انقالب و انتقال ارزشب  

 )ص فته(  اسالمی ناب محمدی ةملل اسالمی، تش( اً اعتقاد راسخ به این که متدم گهان، اصوص

هست(د، مصمم بودند به هت وسیلة ممکن، پیام انقالب و داستان رشادت و حماسة ملت ایتان در 

فت را، به گوش گهانیان بتسان(د تا آنان ستنگونی رژیم ستمشاهی و بازگشت به مقام عزت و شتا

 :نشاندگان استکبار گهانی به پا ایزندنیز با تیسی به ملت ایتان، علیه حاکمان ستمگت و دست

ام ما با کسی گ(گی نداریم، امتوز انقالب ما صادر مسیلة دیگت، صدور انقالب است که بارها گفته»

 اند؛ باید با تبلیغاتن به اسالم چشم دواتهشده است؛ در همه گا اسم اسالم است و مستضعفی

ها اسالم را ش(اات(د، قهتا به صحیح، اسالم، را آن گونه که هست، به دنیا معتفی نمایید. وقتی ملت

 ،صحیفه نور)«اواهیمآورند و ما چیزی گز پیاده شدن احکام اسالم در گهان نمیآن روی می

 20: 322.  

با علم به این  )ره حضتت امام: آن ةبار گهانی و قطع سلطدائمی با ظلم و استک  مبارز   

 غتب و شتق گویم همه مسسوالن نظام و متدم ایتان باید بدان(د کهمن باز می»فتمای(د: می مطلب

تا شما را از هویت اسالمیتان، به ایال اام اودشان، بیتون نبتند، آرام نخواه(د نشست. نه از 

د و نه از قطع ارتباب با آنان رنجور. همیشه با بصیتت و چشمانی ارتباب با متجاوزان اش(ود شوی

ای آرامتان باز، به دشم(ان ایته شوید و آنان را آرام نگ ارید که اگت آرام گ ارید، لحظه

  .223 :32   ،صحیفه نور«)گ راندنمی

دام صیادان انقالب اسالمی ما تاک(ون کمی(گاه شیطان و »فتمای(د: : ایشان میهابیداری ملتد  

داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما اوران و ستمایهها نشان داده است. گهانرا به ملت

شکسته شدن نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظاره ک(یم و هشدار ندهیم و حال آنکه این 

رفتگان! ای  وظیفة اولیه ما و انقالب اسالمی ماست که در ستاست گهان صدا زنیم که ای اواب

...  ایدهای گتگ م(زل گتفتهزدگان! بیدار شوید و به ااتاف اود نگاه ک(ید که در ک(ار النهغفلت

اند و تا نابودی کاملتان از شما دست بت نخواه(د داشت... و آمتیکا و شوروی در کمین نشسته

ت ایتان از مصیبت و عزای امتیکا و شوروی و غتب در این است که نه ت(ها مل ةامتوز هم
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الحمایگی آنان اار  شده است که دیگتان را هم به اتو  از سلطة گباران دعوت تحت

  .326 :32   ،صحیفه نور)«ک(دمی

، احیای اقتدار و عزت مسلمین را از اهداف )ره امام راحل: احیای اقتدار و عزت مسلمینه  

ک(م که گمهوری اسالمی ایتان، می من به صتاحت اعالم» :فتمایدمی و مهم انقالب اسالمی دانسته

ک(د و دلیلی گ اری میبا تمام وگود بتای احیای هویت اسالمی مسلمانان در ستاست گهان ستمایه

هم ندارد که مسلمانان گهان را به پیتوی از اصول تصاحب قدرت در گهان دعوت نک(د و گلوی 

  .326 :32   ،صحیفه نور)«البی صاحبان قدرت و پول و فتیب را نگیتدالبی و فزونگاه

رسیدگی به مشکالت و مسائل  )ره حضتت امام: حمایت از محتومان و مستضعفانو  

مسلمانان و حمایت از محتومان گهان را، از اصول مهم سیاست اارگی گمهوری اسالمی 

ز ما باید در ارتباب با متدم گهان و رسیدگی به مشکالت و مسائل مسلمانان و حمایت ا» :داندمی

مبارزان و گتس(گان و محتومان با تمام وگود تالش نماییم و این را باید از اصول سیاست اارگی 

  .326 :32   ،صحیفه نور)«اود بدانیم

داری و کمونیسم را، ، سه ع(صت صهیونیسم، ستمایه)ره حضتت امام: های فسادقطع ریشهز  

ها را از اهداف مهم سیاسی انقالب های اصلی فساد در گهان بشتیت دانسته و نابودی آنریشه

داری و کمونیزم در های فاسد صهیونیسم، ستمایهما درصدد اشکانیدن ریشه» :دانداسالمی می

ایم به لطف و ع(ایت اداوند بزرگ، نظامهایی را که بت این سه پایه گهان هستیم. ما تصمیم گتفته

را در گهان استکبار تتوی، نماییم و دیت یا  )ص اند، نابود ک(یم و نظام اسالم رسول اهللاستوار گتدیده

  .323 :32   ،صحیفه نور)«زود، ملتهای درب(د شاهد آن اواه(د بود

های دستیابی به آن را نیز مشخص فتمودند راه )ره سیاسی، امام راحل دفاع پا از بیان اهداف

های راهبتدی که م(بع  از شیوهنامید. البته این « استتاتژی دفاع سیاسی»توان آن را که اصطالحا می

ها باشد که اهم این شیوهاست، دراور توگه و اهمیت بسیار می )ره بی(ش فقهی و قتآنی امام راحل

عدم پ یتش سیادت کفت و ؛ ایجاد توازن قوا ؛های اسالمیایجاد تشکل در حتکت :عبارت(د از

 نهتاسیدن از دشمن، للی اسالمالمرعایت و حفظ همیشگی سیاست بین؛ هاقیام ملت؛ شتک گهانی

  .03: 2266م(صوری الریجانی، انزوا )تتسیدن از و ن
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 منبع گزاره مفهوم ردیف

شم(ان چه در داال و چه در اار ، باید بدان(د که  ت بیت اقتدار نظام 2

با  ...ها و گمهوری اسالمی به کوری چشم ابتقدرت

 گمهوری اسالمی، ت بیت شده است

 ،صحیفه نور)

 32: 96  

ام ما با مسیلة دیگت، صدور انقالب است که بارها گفته صدور انقالب 3

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

 و... در همه گا اسم اسالم است

 ،صحیفه نور)

 20: 322  

همیشه با بصیتت و چشمانی باز، به دشم(ان ایته شوید و  استکبار با  مبارز 2

ای گ ارید که اگت آرام گ ارید، لحظهآنان را آرام ن

 گ راندآرامتان نمی

 ،صحیفه نور)

 32: 223  

حال آنکه این وظیفة اولیه ما و انقالب اسالمی ماست  هابیداری ملت 9

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

 و... زدگان! بیدار شویدغفلت

 ،صحیفه نور)

 32: 326  

 احیای اقتدار 0

 مسلمین

ک(م که گمهوری اسالمی من به صتاحت اعالم می

ایتان، با تمام وگود بتای احیای هویت اسالمی مسلمانان 

 و ... ک(دگ اری میدر ستاست گهان ستمایه

 ،صحیفه نور)

 32: 326  

حمایت از  7

 محتومان

ما باید در ارتباب با متدم گهان و رسیدگی به مشکالت 

ت از مبارزان و گتس(گان و و مسائل مسلمانان و حمای

 و... محتومان با تمام وگود تالش نماییم

 ،صحیفه نور) 

 32: 326  

های قطع ریشه 6

 فساد

های فاسد صهیونیسم، ما درصدد اشکانیدن ریشه

 داری و کمونیزم در گهان هستیمستمایه

 ،صحیفه نور)

 32: 323  

 

بسیار است که  )ره از م(ظت امام راحلشمار اهداف دفاع نظامی : اهداف دفاع نظامی -2-3-3

  :توان در موارد زیت آنها را االصه کتدمی

اسالمی گ(  اصالت ندارد؛ دعوت به صلح و آرامش،  سیاستدر : دفع تجاوز دشمنالف  

هویت اصلی دین است؛ اما اگت کسی یا دولتی اقدام به تجاوز ک(د، وظیفة همة مسلمانان است که 

ما به تبع » :فتمای(دبت اساس همین بی(ش و اندیشه می )ره ک((د. امام راحل بتای دفع تجاوز قیام

اسالم، با گ(  همیشه مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگت 
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  .227 :22   ،صحیفه نور)«تمام ملتمان گ(گجو است ،گ(  را بت ما تحمیل ک((د

اسالم  وع گ(  در هت شتایطی را شبیخون گبهه کفت علیهوق )ره امام راحل: حفظ اسالمب  

و  ک((ددانست(د و معتقد بودند که مجاهدان و رزم(دگان از حی یت اسالم و نظام اسالمی دفاع میمی

  .223 :22   ،صحیفه نور)«ک(یدشما بتای حفظ اسالم دارید گ(  می»اند: فتموده

، اشغال )ره دفاعی امام راحل سیاستدر : شوردفاع از متز گغتافیایی و تمامیت ارضی ک   

حتی یک وگب از ااک میهن اسالمی غیت قابل تصور است. از این گهت در بیان انتظار اود از 

امتوز، روزی است که ملت ما باید دست در دست » :نیتوهای مسلح و مدافعان سلحشور فتمودند

که بت فتض محال اگت وارد شهتی شدند،  سپاه و ارتش نجیب و دلیت گ اشته و به دشم(ان بفهمان(د

 «نمای(د.تازه با متدمی مسلح و گ(گجو مواگه اواه(د شد که از وگب به وگب شهتشان دفاع می

  .36 :22   ،صحیفه نور)

، وقتی تجاوزی علیه یک ملت انجام )ره به اعتقاد امام راحل: دفاع از استقالل و شتف ملتد  

ای حاد ملت باید در حدی باشد که به استقالل و عزت آنان لطمهآ ةشود، دفاع و پایداری هممی

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 

گ(  گ(  است و » :شودباوران در گ(  ش(ااته مینمعتقدند که عزت و دین و دی)ره راحل

  .36 :22   ،صحیفه نور)«عزت و شتف میهن و دین ما در گتوی همین مبارزات است

یکی از اهداف مهم در دفاع نظامی، تضمین ام(یت و صلح : ت(بیه متجاوز و گبتان اسارته  

ن ضتر و زیان ناشی از تجاوز شتافتمدانه است که بدون ت(بیه متجاوز و پتداات غتامت و تیمی

هایی که کتدید تا از اانة ما بیتون نتوید و تا گتم» :فتمودند )ره محقن نخواهد شد؛ امام راحل

معلوم نشود که شما مجتم هستید و تا ضترهایی که به ایتان زدید، گبتان نشود، صلح مع(ا 

های دستیابی وشر )ره مام راحل، انظامی دفاع پا از بیان اهداف . 67 :27   ،صحیفه نور)«ندارد

های عام دفاعی است و مورد نظت در دفاع نظامی، شیوه هایسیاست .به آن را نیز مشخص فتمودند

شود. بدین تتتیب اگت ع(وان های نبتد، در این گا بح  نمیهای ااص میدانها و تاکتیکشیوه

توان ها در دفاع نظامی را میتین روشتفل ا عمده، تت استم(اسب، را به کار ببتیم« سیاست دفاعی»

بسی، ؛ دفاعی ةتقویت ب(ی؛ آمادگی روحی؛ آمادگی گسمی؛ آمادگی رزمی :به شتح زیت بیان کتد
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  .69: 2266الریجانی، م(صوری) یش(اسدشمن و  سالح و صالح؛ اودکفایی نظامی؛ همگانی
 

 منبع گزاره مفهوم ردیف

دفع تجاوز  2

 دشمن

ا گ(  همیشه مخالفیم و میل داریم که ما به تبع اسالم، ب

بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگت گ(  را 

 تمام ملتمان گ(گجو است ،بت ما تحمیل ک((د

 :22  ،صحیفه نور)

227  

 ،صحیفه نور)  .ک(یدشما بتای حفظ اسالم دارید گ(  می حفظ اسالم 3

 22: 223  

دفاع از  2

تمامیت 

 ارضی

ت که ملت ما باید دست در دست سپاه و امتوز، روزی اس

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 

 نمای(ددفاع می

 :22  ،صحیفه نور)

36  

دفاع از  9

 استقالل

و شتف میهن و دین ما در گ(  است و عزت  ،گ( 

 گتوی همین مبارزات است

 ،صحیفه نور) 

 22: 36  

ت(بیه متجاوز و  0

گبتان 

 اسارت

هایی که کتدید معلوم تا از اانة ما بیتون نتوید و تا گتم

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

 گبتان نشود، صلح مع(ا ندارد

 :27  ،صحیفه نور)

67  

نقش اقتصادی در حفظ تعادل و پیشتفت گامعه، امتی است : دفاع اقتصادیاهداف  -2-3-2

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 

، حفظ م(افع ملی، رشد و ص(عت ره )اعی، شکل نخواهد گتفت. از این گهت امام راحلنظام اگتم

فن آوری و تیمین ام(یت مالی گامعه را در پیشتفت اهداف کلی انقالب اسالمی بسیار مسثت دانسته، 

های دفاع اقتصادی از اند. مهمتتین هدفهای اقتصادی تیکید داشتههمواره بت هدایت و تقویت ب(یه

 :توان به شتح زیت االصه کتدرا می )ره امام راحل نظت

ضمن بااهمیت توصیف کتدن نفت در  )ره امام راحل: حفظ م(افع ملی و ذاایت ارضیالف  

ها، الملل و نیز نقش عظیم ص(عت نفت و انتژی در کشورها و سیاستمعادالت گهانی و اقتصاد بین

واهلل مسسولین امت با توگه کافی و بصیتت و دقت ان شا» :در حفظ این م(افع و ذاایت ملی فتمودند
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هت چه بیشتت و بهتت از آنها   ها و ذاایت ادادادی پاسداری نمای(د و در توسعه و استفاداز این گ(،

تالش نمای(د و در تیمین نیازهای گامعه و پابته(گان و اولویت دادن به م(اان محتوم موفن 

  .226 :32   ،صحیفه نور)«باش(د

نقش اقتصاد در تحقن قسال و عدالت اگتماعی، به قدری : قن قسال و عدالت اگتماعیتحب  

مهم است که بسیاری از صاحب(ظتان، اقامة قسال و عدل را م(حصتا در نظام اقتصادی گامعه گستجو 

ک((د. البته تتدیدی هم وگود ندارد که تیمین نیازهای اقتصادی متدم، نظیت درآمد سالم و می

دهد. ... زیت ساات عدالت اگتماعی را تشکیل می سهیالت آموزشی و بهداشتی ومکفی، مسکن، ت

در پیام اود به م(اسبت گشایش مجلا دوم، ضمن توگه به مسائل اقتصادی،  )ره ل ا امام راحل

اول، اگت چه کارهای بسیار ارزنده،   مجلا محتتم دور» :ویژه اقشار محتوم گامعه، فتمودندهب

شش و مشکالت فتاوان، از عهد  وظایف اود به درآمد؛ لکن تتاکم مشکالت انجام داد و با کو

بسیاری از مشکالت به عهد   های رژیم سابن، آنچ(ان زیاد بود که قهتاً پا از انقالب و ایانت

 ةمجلا حاضت است؛ از آن گمله حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مسیل

هت چه بیشتت به امور محتومان و قشتهای کم درآمد و از آن گمله  مسکن و زمین است و رسیدگی

این  های دولتی با حقوق محدود، مشغول ادمت هست(د.باش(د که در دستگاهافتاد محتتمی می

کارم(دان زحمتکش، اک ت قتیب باتفاقشان، درآمد دیگتی ندارند و به حقیقت از قشت محتوم 

  .7 :23   ،صحیفه نور)«هست(د

آوری، از پیوند ب(یانی اقتصاد کشور با رشد ص(عتی و فن: آوریدکفایی ص(عتی و فناو   

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

بت » :نمودنددر بخش ص(عت و قطع وابستگی از اار  را همواره به متدم و مسسولین گوشزد می

های آی(ده که از متخصصین اود درکاران است چه در نسل حاضت و چه در نسلانها و دستدولت

های مادی و مع(وی تشوین به کار نمای(د و از ورود کاالهای قدردانی ک((د و آنان را با کمک

ساز و اانه بتانداز گلوگیتی نمای(د و به آنچه دارند، بسازند. تا اود همه چیز مصتف

  .269 :32   ،صحیفه نور)«بسازند

بدیهی است اگت متدم یک گامعه، ام(یت مالی و : تیمین ام(یت مالی و اقتصادی گامعهد  

مان(د. امام شوند که از مسسولیت اصلی اود باز میاقتصادی نداشته باش(د، درگیت مشکالتی می
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عهده ای که بت ای مسسولین را از وظیفهمسائل اقتصادی و مادی، اگت لحظه» :فتمای(دمی  )رهراحل

دارند م(صتف ک(د، اطتی بزرگ و ایانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت گمهوری 

ه بهتت ب(ماید؛ ولی این بدان مع(ا نیست که آنها چاسالمی، تمامی سعی و توان اود را در ادار  هت 

 ،صحیفه نور)«را از اهداف عظیم انقالب که ایجاد حکومت گهانی اسالم است، م(صتف ک(د

 32: 226.  

قطع کامل وابستگی به بیگانگان را پایه و اساس استقالل  )ره امام راحل: قطع سلطة بیگانگانه  

دانست(د و حساسیت ااصی به این مسیله داشت(د؛ ل ا فتمودند: و عزت و شکوفایی کشور می

بت مسلمین نباید تحت سلطة کفار باش(د؛ ادای تبارک و تعالی، بتای هیچ یک از کفار، سلطه »

  .26 :27   ،صحیفه نور)«مسلمین قتار نداده است و نباید مسلمین این سلطة کفار را قبول بک((د

گتایی را عامل البی و مصتفرفاه )ره امام راحل: مغایت استقالل و عزت ،مصتف گتاییو  

نمودند؛ از این رو تحمل وابستگی به دشم(ان و مغایت روح استقالل و عزت مسلمین قلمداد می

ک(م که به باز سفارش می» :اندها و مشکالت را الزمة دستیابی به استقالل و شتافت دانستهسختی

متدم باید تصمیم اود را بگیتند یا  .ادا متکی باشید و بتای همیشه زیت بار شتق و غتب نتوید

گتایی یا تحمل سختی و استقالل و این مسیله ممکن است چ(د سالی اول بکشد؛ رفاه و مصتف

صحیفه )«ولی متدم یقی(ا دومین راه را که استقالل و شتافت و کتامت است، انتخاب اواه(د کتد

  .62 :32   ،نور

اودبااتگی و متگ استعدادهای االق را از  )ره امام راحل: وابستگی یا متگ استعدادهاز  

استعدادها و دانسته، معتقد بودند تا وابستگی از بیگانگان قطع نشود، آفات بزرگ وابستگی می

توان(د کار بک((د. در ها بفهم(د که اودشان میمهم این است که ایتانی» :افت(دمغزها به کار نمی

ها چیزی نیست(د و باید همه، همه چیز را بتوند از اول زمان این مع(ا را همچو کتده بودند که ایتانی

ه اسباب این شد که مغزهای ایتانی به اار  بیاورند، از اروپا بیاورند، از آمتیکا بیاورند؛ این شد ک

، اقتصادی دفاع پا از بیان اهداف . 236 :22   ،صحیفه نور)«دتکار نیفتاد و نگ اشت(د به کار بیف

های راهبتدی از تتین شیوهعمده .های دستیابی به آن را نیز مشخص فتمودندوشر )ره امام راحل

تالش ؛ اودباوری و پشتکار؛ اتکال به ادا :ه کتدتوان به شتح زیت االصرا می )ره نظت امام راحل

حمایت از ؛ صبت و ق(اعت؛ نفی وابستگی و اودبااتگی؛ آوریبتای دستیابی به دانش ف(ی و فن
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 استقبال از تحتیم اقتصادی و انزوا؛ فتااوانی گوانان؛ ادار  عمومی و عمل؛ آورانمبتکتان و فن

  .63: 2266الریجانی، م(صوریالت )مشکها و سختی بتتحمل حاص از اودباوری و 
 

 منبع گزاره مفهوم ردیف

ان شاواهلل مسسولین امت با توگه کافی و بصیتت و دقت از  حفظ م(افع ملی 2

 ها و ذاایت ادادادی پاسداری نمای(داین گ(،

 ،صحیفه نور)

 32: 226  

تحقن عدالت  3

 اگتماعی

ن و رسیدگی هت چه بیشتت به امور محتومامجلا وظیفه 

 باش(دقشتهای کم درآمد می

 ،صحیفه نور)

 23: 7  

اودکفایی  2

 ص(عتی

اندرکاران است چه در نسل حاضت و ها و دستبت دولت

های آی(ده که از متخصصین اود قدردانی چه در نسل

های مادی و مع(وی تشوین به کار ک((د و آنان را با کمک

انداز ساز و اانه بتنمای(د و از ورود کاالهای مصتف

 گلوگیتی نمای(د

 ،صحیفه نور)

 32: 226  

قطع سلطة  9

 بیگانگان

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)

 27: 26  

گتایی یا تصمیم اود را بگیتند یا رفاه و مصتف متدم باید مصتف گتایی 0

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)

 32: 62  

وابستگی یا متگ  7

 استعدادها

توان(د بفهم(د که اودشان می هامهم این است که ایتانی

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

ها چیزی نیست(د و باید همه، همه چیز را بتوند از که ایتانی

 اار  بیاورند، از اروپا بیاورند، از آمتیکا بیاورند

 ،صحیفه نور)

 22: 236  

 

 :فتمای(دو می داندسازی میراانه آدمفته(  را کا )ره امام: اهداف دفاع فته(گی -2-3-9

بدین تتتیب امام  «.ای است از نبوتسازی است... فته(  سایهفته(  یک کاراانه آدم»

که در نوع  با این نگتش عمین از فته(  اسالمی، اهدافی را بتای آن تتسیم فتمودند )ره راحل

  :اود قابل توگه و اهمیت است
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مهمتتین راه تضمین استقالل یک ملت و رهایی  )ره ام راحلام: تضمین استقالل گامعهالف  

ملت عزیز ایتان » :داندکامل آن را دام شیط(ت دشم(ان را، اصالح و استقالل فته(  آن ملت می

های بزرگ تا آات آمیز قدرتو سایت کشورهای مستضعف گهان، اگت بخواه(د از دام شی(طت

  .376 :20   ،صحیفه نور)«و استقالل آن ندارند ای گز اصالح فته( نجات پیدا ک((د، چاره

های سالم یکی از اهداف مهم در دفاع فته(گی، ایجاد زمی(ه: معتفی صحیح احکام اسالمب  

ها در گوامع مختلف بتوان(د بدون و مساعد به م(ظور عتضه و معتفی احکام اسالم است تا انسان

ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسالم به وگود » :آلود اسالم را بش(اس(دهای غتضابهام و پیتایه

توانیم انجام بدهیم. ما باید تا این ابهام را از اذهان نزداییم، هیچ کاری نمی اند، بتاتف سازیمآورده

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 

تبلیغات سوو چ(د صد ساله نسبت به اسالم در اذهان حتی بسیاری از تحصیل ابهامی را که بت اثت 

های رهبتی و حکومت ... شما باید اودتان را، اسالمتان را، نمونه های ما پیدا شده، رفع ک((دکتده

والیت )«اسالمی را، به متدم دنیا معتفی ک(ید؛ مخصوصا به گتوه دانشگاهی و ابقة تحصیل کتده

  .226فقیه: 

ب(ا به شواهد مستدل قتآنی و روایی و تجتبة تاریخ، : مبارزه تا نفی کامل فته(  کفت   

تقابل بین فته(  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 

درپی گبهة کفت را دریافت ک((د و این واقعیتی است که گای هیچ انکار و حتی د ضتبات پیبای

معتقد بودند که در عتصه فته( ، ما باید  )ره تتدید در آن وگود ندارد. به همین دلیل، امام راحل

ه به گای قبول ضتبه از دشمن، نخستین ضتبه را وارد ک(یم و از اتفی اعتقاد داشت(د که اسالم ب

در زمی(ة تقابل فته(گی  )ره دلیل غ(ای فته(گی، ستانجام پیتوز میدان است. به اور کلی امام راحل

انتقال تجتبه انقالب اسالمی به ؛ گهان تش(ة فته(  اسالم است :به مبانی زیت پایب(د بودند عمیقاً

 .مانعدم سازش با ظالو  احیای هویت مسلمین و محتومین گهان؛ قدرت بتتت اسالم؛ گهان

که اساس  اودباوری و اعتماد به نفا ةاصیص اصوالً: اودباوری در سایة فته( د  

 )ره یابد. امام راحلحوز  فته(  یک گامعه تبلور می در دهد،استقالل کشور را تشکیل می

اساس ملیت یک ملت است؛ اساس استقالل یک ملت است  ؛فته(  اساس ملت است» :فتمودند
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اند که فته(  ما را استعماری ک((د. با تبلغیات اودشان ماها را تتساندند هو له ا آنها کوشش کتد

گفتیم شد، میتتسیدیم؛ به اودمان اعتماد نداشتیم. اگت یک کسی متیضی میکه از اودمان می

ها اداره ک((د، باید باید بتود اار ؛ در صورتی که ابیب داشتیم... باید ارتش ما را اارگی

... مغزهای ما را شستشو کتدند. اعتماد به نفا را از بین  ها بیای(د اداره ک((دمان را اارگینفت

  .92 :7   ،صحیفه نور)«بتدند

یکی از اهداف مهم انقالب اسالمی در حوز  فته( ، اصالح : تییاصالح سااتار نظام تتبه  

 :ین باره فتمودنددر هم )ره امام راحل .نظام تتبیتی بت اساس مبانی و اصول اعتقادی اسالم است

های های فساد در زمی(هاولین اقدام این است که همة عوامل فساد و مهمتت این که همة انگیزه»

  .96 :2   ،صحیفه نور)«کن شودها با کمال گدی  باید ریشهاگتماعی و اقتصادی و سایت زمی(ه

مقابله با تهاگم نیست؛ ، کار اصلی )ره در گوهت  تفکت امام امی(ی. مقابله با تهاگم فته(گیو  

حملة مستمت و مداوم به همة ارکان وگودی استکبار گهانی، ویژگی اصلی و بتگستة این اندیشه 

ها تا متفن به اون گوانان ما و سایت دست امتیکا و سایت ابتقدرت» :فتموداست. آن بزرگوار می

گ(گیم؛ چتا می آنان شدیداً  متدم مظلوم و رزم(ده فتو رفته است. ما تا آاتین قطت  اون اویش با

ک(یم؛ چتا که انقالب ما اسالمی است و که ما متد گ(گیم. ما انقالبمان را به تمام گهان صادر می

تا بان  ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بت تمام گهان ا(ین نیفک(د، مبارزه هست و تا مبارزه در هت 

 دفاع پا از بیان اهداف . 377 :22   ،ه نورصحیف)«هستیم کجای گهان علیه مستکبتین هست، ما

دفاع مهمتتین راهبتدهای  .های دستیابی به آن را نیز مشخص فتمودندوشر )ره ، امام راحلفته(گی

دفاع ؛ قطع وابستگی فته(گی :توان به شتح زیت االصه کتدرا می )ره فته(گی از نظت امام امی(ی

توگه به ؛ حضور مسثت حوز  علمیه و روحانیت ؛تحول فته(گی؛ های دی(یهمه گانبه از ارزش

مبارزه با رفاه و  توگه به گوانان و مشکالت آنان؛ مشارکت فعال زنان؛ متاکز آموزشی و تبلیغی

  .226: 2266الریجانی، م(صوری) یالب
 

 منبع گزاره مفهوم ردیف

تضمین  2

 استقالل گامعه

ملت عزیز ایتان و سایت کشورهای مستضعف گهان، اگت 

های بزرگ تا آات نجات آمیز قدرتبخواه(د از دام شی(طت

 ای گز اصالح فته(  و استقالل آن ندارندپیدا ک((د، چاره

 ،صحیفه نور)

 20: 376  
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معتفی صحیح  3

 احکام اسالم

اند، ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسالم به وگود آورده

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

 توانیم انجام بدهیمنمی

والیت فقیه: )

226  

 بامبارزه  2

 فته(  کفت

در عتصه فته( ، ما باید به گای قبول ضتبه از دشمن، 

 نخستین ضتبه را وارد ک(یم

* 

اودباوری  9

 یفته(گ

اساس ملیت یک ملت است؛  ؛فته(  اساس ملت است

اند اساس استقالل یک ملت است و له ا آنها کوشش کتده

 که فته(  ما را استعماری ک((د

 ،صحیفه نور)

 7: 92  

مقابله با تهاگم  0

 فته(گی

ک(یم؛ چتا که انقالب ما انقالبمان را به تمام گهان صادر می

ما اسالمی است و تا بان  ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بت 

 تمام گهان ا(ین نیفک(د، مبارزه هست

 ،صحیفه نور)

 22: 377  
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 مبارزه با استکبار

احیای اقتدار 

 مسلمین

حمایت از 

 مستضعفان

 طع ریشه فسادق
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 ارضی
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تنبیه متجاوز و 

 جبران خسارات
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 جامعه

معرفی صحیح 

 احکام اسالمی

مبارزه با فرهنگ 

 کفر

 خودباوری فرهنگی

مقابله با تهاجم 

 فرهنگی

 ییخودکفا

تحقق عدالت 

 اجتماعی

 تامین امنیت مالی

 طلبیبا رفاهمبارزه 

قطع وابستگی از 

 بیگانگان

 حفظ منافع ملی 
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 روش تحقیق
در این تحقین از روش تحلیل  هابا توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسش

ها نیز به محتوا گهت بترسی موضوع استفاده شده است. روش و ابزار گتدآوری ااالعات و داده

 )ره ی(یامام ام یشاتو فتما هایو رگوع به سخ(تاناس(ادی، م(ابع ای(تتنتی  –ای بخانهشیوه کتا

باشد. ل ا در این روش با مطالعه چ(دین کتاب، فصل(امه تخصصی، مقاالت و تحقین دیگت می

آوری گتدیده و سعی شده پژوهشگتان و گستجو در فضای ای(تتنت ااالعات مورد نیاز گمع

ها به صورت کیفی صورت پ یتد و به پتسش تحقین پاسخ م(اسبی داده یل دادهاست، تجزیه و تحل

 شود.

 های تحقیقتجزیه و تحلی( یافته
 )ره ی(یحضتت امام امهای دفاعی از آنجا که هدف اصلی این مقاله بترسی و تبیین اندیشه

 هایاندیشه»باشد و در پاسخ به پتسش در این پژوهش یع(ی در دوران هشت سال دفاع مقدس می

، «گ ار انقالب اسالمی ایتان در دوران دفاع مقدس کدام(د؟ب(یان )ره ی حضتت امام امی(یدفاع

های دفاعی اود در چهار شااص را در سیاست)ره  گونه بیان کتد که حضتت امامتوان اینمی

 اند که عبارت(د از:دوران دفاع مقدس در اولویت قتار داده

 ، احیایبا استکبار ، مبارزهانقالب ، صدوراقتدار نظام یتت ب(د از: شااص سیاسی که عبارت -2

 ی.امت اسالم و بیداری فساد یشهر ، قطعاز مستضعفان ین، حمایتاقتدار مسلم

، ااالق که بتگتفته از اعتقادات اسالمی است )ره ر دیپلماسی امام: داقتدار نظام یتت ب -2-2

د بت اساس همین مبانی ااالقی، سیاست اارگی گیتی سیاست اارگی نقشی موثت داردر شکل

المللی، عدم تجاوز به ااک کشورها، حسن همجواری بت حفظ صلح و ام(یت بین )ره امام امی(ی

 ت.ها بت مب(ای احتتام متقابل قتار داشتقویت همکاری با دولت با همسایگان و

ب یک وظیفه ضمن آنکه صدور انقال )ره در دیدگاه حضتت امام: انقالب صدور -2-3

 در بتواند که شد اواهد موفن صورتی در روندی چ(ین ولی آید،حتمی و انقالبی به شمار می

شاهد و نمونه تلقی شود. ل ا  امت ع(وان به و دیده تدارک موفن الگوی یک نیز داال

 ماهتما و داال در های اسالمیارزش تحقن بت تیکید مفهوم به  ره)امام دیدگاه از انقالب صدور

 .باشدمی اار  در انقالب هایآرمان و هاارزش اشاعه و ارائه به گدی
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نسخه استکبارستیزی اسالم را که موگب پیتوزی انقالب  )ره امام :با استکبار مبارزه -2-2

ای بلکه آن را به ع(وان نسخه ،دانستاسالمی گتدید، م(حصت به قلمتو گغتافیایی ایتان نمی

 د.کتان و قابل تحقن در تمامی نقاب گهان تلقی میشفابخش بتای همه مستضعف

به ع(وان یک شخصیت الهی در گهان  )ره امتوز امام امی(ی ین:اقتدار مسلم احیای -2-9

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

بخشیدند و زندگی شیتین حاکمان گور،  دوباره و اقتداری به همة مسلمانان گهان، حیات

 .استعمارگتان و مستکبتان را به کامشان تلخ کتدند

روحیه استکبارستیزی و   ره)های امام امی(یکی از ویژگیی :مستضعفاناز  حمایت -2-0

ای بتای تحقن حمایت از مستضعفان در ستتاست گهان بود. آن فتزانه دوران، حکومت را وسیله

تحقن عدالت بدون ستکوب کتدن مستکبتان و چپاولگتان میسّت  ،و معتقد بود دانستعدالت می

 .نخواهد بود. به همین دلیل، فضای کشور، فضای حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبتان بود

: هتچه به انسان میتسد چه مودندفتمی ریشه فساد ایشان در اصوص :فساد یشهر قطع -2-7

د از گمله مفاسد انسان و حکومت و چه مفاسدی که از آن دنیا به انسان مفاسدی که در دنیا باش

ک(د و گه(م را نیز ها آباد میگیتد، بهشت را اعمال انسانآید همه از اود انسان نشات میوارد می

 .افتوزداعمال ما می

 ی:امت اسالم بیداری

 ، حفظاز استقالل دفاع ی،ارض یتدفاع از تمام، دفع تجاوزشااص نظامی که عبارت(د از:  -3

 .متجاوز و گبتان اسارات ، ت(بیهاسالم

ش(اسایی حن دفاع مشتوع به ع(وان اقدامی قانونی در مقابل تجاوز دارای  :دفع تجاوز -3-2

دفاع مشتوع بدین مع(ا است که فتد یا دولت در مقابل دزد یا )ره  از م(ظت اماماهمیت ااصی است. 

 از اود و کشورش نماید.دشمن متجاوز، اقدام به دفاع 

به ع(وان بتش دیگتی از حضور  )ره نهضت مبارزاتی امام ی:ارض یتدفاع از تمام -3-3

های پتشور دفاع از تمامیت ارضی میهن روحانیت در عتصه سیاسی و اگتماعی تجلیگاه صح(ه

اسالمی بوده است. هشت سال دفاع مقدس آزمون عملی و روش(ی از هدایت و توگه و تعصب 

تت، از ابتدای توان بسیار پیشاما این امت را می ،به موضوع تمامیت ارضی است )ره ضتت امامح
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 د.نیز پیگیتی کت ایشاننهضت مبارزاتی 

مسیله استقالل یک کشور در مقابل بیگانگان، ت(ها یک مسیله اسالمی  :از استقالل دفاع -3-2

د آن را روی ادله دی(ی به اثبات صتف نیست تا از احکام اسالمی به حساب آید و الزم باش

بلکه یک حن اساسی و اولیه بشت است که دیگتان بت ستنوشت او حاکم نباش(د و هت ملتی  ،بتسانیم

 د.بتواند بدون داالت بیگانگان، بت مقدرات کشور اود حکومت ک(

تتین یکی از اساسیحفظ نظام اسالمی، از اهم واگبات دی(ی و  :اسالم حفظ -3-9

فقه سیاسی است و اگت زمانی به ااات موضوعی میان حفظ نظام اسالمی با حفظ بتای  موضوعات

 .احکام اسالمی نیازم(د به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسالمی مقدم است

ی اسالمی گ(  اصالت ندارد؛ دعوت به در اندیشه :متجاوز و گبتان اسارات ت(بیه -3-0

ی ست؛ اما اگت کسی یا دولتی اقدام به تجاوز ک(د، وظیفهصلح و آرامش، هویت اصلی دین ا

 د.ی مسلمانان است که بتای دفع تجاوز قیام ک((همه

ی، احکام اسالم یحصح ، معتفیاستقالل گامعه ینتضمشااص فته(گی که عبارت(د از:  -2

 ی.با تهاگم فته(گ ی و مقابلهفته(گ ، اودباوریبا فته(  کفت مبارزه

 یگابهها اودشان را گم کتدند و دیگتان را مادامى که ملت :ل گامعهاستقال ینتضم -2-2

 .توان(د پیدا ک((داودشان نشاندند، استقالل نمی

ای دینِ حن، مجموعه کاملی از معارف نظتی و سلسله ی:احکام اسالم یحصح معتفی -2-3

سیاسی انسان از گانب  اداره زندگی فتدی و اگتماعی، اقتصادی، م(ظوربهاز قوانین الهی است که 

 گامعه و گهان به )ص اداوند متعال تشتیع شده و به نام اسالم توسال پیامبت اکتم حضتت محمد

 حیات و ااتوی سعادت و کمال موافن که یاوربه را دنیا صالح تا است گشته ابالغ بشتیت

 نماید. تیمین باشد، انسان یدائم

ت در گامعه از استقالل فته(گی آن نشیت و موگودی فته(  :با فته(  کفت مبارزه -2-2

است که گمان شود با وابستگی فته(گی، استقالل در ابعاد دیگتی یا یکی  یشیاندسادهگیتد و می

 است. "استقالل، آزادی و گمهوری اسالمی"پ یت است. پا شعار ما تا آات از آنها امکان

گیتد فته(گی گامعه نشیت می از آنجایی که اودباوری از توسعه ی:فته(گ اودباوری -2-9

نماید، پتدااتن به آن و گیتی و هوّیت فته(گی گامعه نقش مهمّی را ایفا میو این مسیله در شکل
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است. بتای رسیدن به اودباوری راه  تیناپ اگت(ابکتدن این اندیشه و اشاعه آن ضتورتی همگانی

مگت با داشتن بتنامه و الگوهای  شوداوالنی و پتفتاز و نشیبی در پیش است و این میست نمی

 .م(اسب

انقالب اسالمی مبارزه با  یآوردهارهکی از بزرگتتین ی ی:با تهاگم فته(گ مقابله -2-0

کمتت موردی است که یادی از فته(  و تمدن  )ره است. در سخ(ان حضتت امام تهاگم فته(گی

با آنان ست و کار دارند به میان اسالمی و آموزش و پتورش و دانشگاه و حوزه که گوانان به نحوی 

 د.ها و تلقی(ات باال استعمار نشده باشنیامده باشد و در آن ردی بت وسوسه

ی، اودکفایی، عدالت اگتماع ی، تحقنحفظ م(افع ملشااص اقتصادی که عبارت(د از:  -9

 یگانگان.از ب یوابستگ ی و قطعالباهفبا ر ی، مبارزهمال یتام( نیتیم

تتین هویت و موگودیت یک گامعه و حفظ آن بارزتتین و مهم ی:مل حفظ م(افع -9-2

گیتد. اگت موگودیت یک گامعه به اطت م(فعت ملی است که گامعه آن را بتای اود در نظت می

ها را باید آرمان یسوبههای اود بتسد. ب(ابتاین حتکت تواند به آرمانافتد، آن گامعه هتگز نمی

گوییم م(افع ملی ما ت آن مالحظه کتد و بت همین اساس است که میدر بقایِ گامعه و حفظ هوی

های ممکن ک(د که گامعه در گهت حفظ هویت و موگودیت اود تالش کتده و از راهایجاب می

 د.بتای تیمین این م(فعت ملی کمک بگیتد و آن را به اطت نی(داز

لت اگتماعی گایگاه و عدا ،)ره در مکتب سیاسی حضتت امام ی:عدالت اگتماع تحقن -9-3

اهمیتی با واال دارد. در این مکتب، تحقن عدالت اگتماعی، هدف بع ت انبیا و انقالب اسالمی و 

توگهی به آن عواقب شومی را مبارزه با رژیم ااغوت و نیز راز دشم(ی استکبار بوده است و بی

حکومت و گامعه باید آورد. بتاساس این مکتب، در بتای حکومت و ثتوت اندوزان به دنبال می

 .تمامی اقشار گامعه از حقوق بتابت بتاوردار و همه در بتابت عدالت مساوی باش(د

ها در عتصه اقتصاد، در ک(ار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی، دولت اودکفایی: -9-2

ها، توزیع عادالنه درآمد و اودکفایی، استقالل اقتصادی را به ع(وان یک هدف مهم ثبات قیمت

ده(د. تیکید بت استقالل اقتصادی و نیل به اودکفایی به های کالن اود مدنظت قتار میدر بتنامه

گیتی های تولید و تجارت بت مب(ای بهتهمفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عتصه

 های داالی را ااات نشانها و توانم(دیهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتاز فتصت
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 .سازدمی

در قانون اساسی  .یکی دیگت از اقسام ام(یت، ام(یّت اقتصادی است ی:مال یتام( نیتیم -9-9

ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بت ابن ضوابال اسالمی پی» :گمهوری اسالمی ایتان آمده است

ر، های تغ یه، مسکن، کاگهت ایجاد رفاه و رفع فقت و بتاتف سااتن هت نوع محتومیت در زمی(ه

دولت اسالمی بتای استقتار ثبات و ام(یت و رفاه اگتماعی وظیفه دارد از «. هبهداشت و تعمیم بیم

اتین درآمدهای عمومی و پتداات حن بیمه بازنشستگی، زندگی افتاد که(سال و از کار افتاده و 

 .ع سازدهای اشتغال متتفگامعه را تیمین نماید و معضل بزرگ بیکاری را با اگتای اتح محتومان

ک((د مبارزه آنها که تصور میو  البی سازگار نیستبارزه با رفاهم ی:الباهفبا ر مبارزه -9-0

البی م(افات ندارد با داری و رفاهدر راه استقالل و آزادی مستضعفین و محتومان گهان با ستمایه

  و این اعتقاد امام راحل بود. اندالفبای مبارزه بیگانه

رفت از  ایشان بتای بتون )ره ر اول دوران زعامت امامد یگانگان:از ب یوابستگ قطع -9-7

دادند. م الً به انحاو مختلف ره(مودهایی به مسئولین و متدم ارائه می به بیگانگان وضعیت وابستگی

 در مع(ای اودکفایی د، گاه روی موضوعکتدنتمتکز می اودباوری روی موضوع گاهی

روی پای اود  ، گاهیقطع وابستگی به غتب و شتق ، زمانیانقالب فته(گی ، زمانیاوداتکایی

 چیز داریم.همه  اد ااممو و نیز توگه دادن به ای(که از لحاظ ایستادن

 یریگجهینت

این مقاله در سه بخش کلی تدوین شده است.  کهباید به این نکته اشاره کتد  گیتینتیجه در

های متتبال با سیاست دفاعی و در قسمت اول سعی نگارنده بت آن بود تا ضمن مشخص کتدن واژه

رائه نماید. در قسمت دوم سعی شد ف و مفهومی از این دو واژه بتای مخاابان ایدفاع مقدس، تعت

به بترسی مب(اها در سیاست دفاعی انقالب اسالمی اشاره شود و در بخش سوم سعی شد از االل 

، اندیشه دفاعی از م(ظت ایشان در دفاع مقدس تشتیح )ره های حضتت امامها و توصیهبیانات، پیام

 گتدد.

های دفاعی حضتت امام تبیین اندیشه با نظت به ای(که هدف از انجام این تحقین بترسی و
گونه نتیجه گتفت که، با توگه به شیوه توان اینباشد؛ میدر هشت سال دفاع مقدس می )ره امی(ی

باشد و با ای از سخ(ان آن بزرگوار میگلد صحیفه امام راحل که مجموعه 33تحلیل محتوا کیفی 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43372/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43372/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42836/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42836/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42962/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43162/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43162/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43036/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_43036/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_46137/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_46137/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_46137/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44153/
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 یدر بترسگونه ع(وان نمود که توان این، مینظت به استفاده از سایت م(ابع و تحقیقات انجام شده

بزرگوار  )ره سیاست از دیدگاه امام نیتتمهمتتین و نظامی، اصلی در بعد )ره امام یدفاع هاییاستس
این سیاست در تحقیقی دیگت با بیشتتین و باالتتین  کهنیابوده است کما « حفظ اسالم»بح  

در بعد  )ره امام یدفاع هاییاستس یدر بترسه است. قتار گتفت )ره امام دییتیفتاوانی، مورد 
اودباوری فته(گی و »امام بزرگوار بح   یدگاهاز د یاستس نیتتمهمو  تتینیاصل فته(گی،

 تتینیاصل اقتصادی،امام در بعد  یدفاع هاییاستس یدر بترس .باشدیم« مقابله با تهاگم فته(گی

 یاستس ینا کهنیابوده است کما « اودکفایی»ر بح  امام بزرگوا یدگاهاز د یاستس نیتتمهمو 
قتار  )ره امام دییتیمورد  ی وفتاوان ینباالتت گزو هایی بوده کهیکی از سیاست یگتد یقیدر تحق

از  یاستس نیتتمهمو  تتینیاصل های دفاعی امام در بعد سیاسی،ی سیاستدر بترس گتفته است.
اوری که این به باشدیم« یامت اسالم یداریب و صدور انقالب»امام بح  حضتت  یدگاهد

 قتار گتفته است. )ره امام دییتیسیاست نیز در تحقیقی دیگت با بیشتتین و باالتتین فتاوانی، مورد 
حضتت امام امی(ی )ره  این بزرگ متد تاریخ اسالم و ایتان، یکی از الگوهای  دیتتدیب

تواند پژوهش در سیته عملی و نظتی ایشان میموفن مدیتیتی در عصت ک(ونی است که اندیشه و 
باشد. پارادایم  سازچاره، اقتصادی و فته(گی راهگشا و نظامیهای سیاسی، گیتیدر عتصه تصمیم

توحیدی، نقطه متعالی، متکز ثقل و سکوی نگتش امام امی(ی )ره  به مفاهیم و  ی(یبگهانو 

ای است که باید نیز، یک کل م(سجم و یکپارچهرو، اندیشه و عمل امام )ره  ؛ از اینهاستدهیپد
درک صحیح و  .با دیدی سیستمی و از زوایای مختلف مورد مطالعه و بترسی عمین قتار گیتد

های مکتب اسالم ی معصومین )ع  و تعهد و التزام به آموزهگامع از مکتب نورانی اسالم و سیته
ایشان در  یهایتیگمیتصمای در یین ک((دهبا م(طن عقلی ناب از سوی آن بزرگوار، نقش تع توأم

های انقالب و نظام اسالمی داشت. مدیتیت راهبتدی حضتت امام گهت تحقن اهداف و آرمان
)ره ، با نگتش توحیدی و مکتبی ایشان، تتگمان آیات و روایات و س(ت نبوی و علوی بود و در 

اصول و مبانی ارزشی حاکم بت مکتب پارادایم توحیدی و متاتئوری اسالمی ایشان، ادا محوری و 
گتفت(د و تصمیم می هاآناسالم، از ع(اصت اساسی و ب(یادی(ی بود که حضتت امام )ره  به اتکای 

کتدند. یکی از موضوعات بسیار مهم، شیوه نظام مقدس گمهوری اسالمی ایتان را راهبتی می
در اول هشت سال دفاع مقدس بود   هر)امام امی(ی های دفاعیو نیز اندیشه رهبتی و مدیتیت الهی
 .قتار گتفته شدمطالعه و بترسی عمین  موردکه از زوایای متعدد 
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