
 

 

 و تحقیقات راهبردی عالي دفاع ملي و پژوهشگاه دانشگاه

 

ي دفاع یشهاند مبتني بر يدفاع یراهبرد یالگو
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 فهرست مطالب
 

 

 91 ------------------------------------------------------------------------ ناشر ســخن

 19 ----------------------------------------------------------------------------- مقدمه

 12 ---------------------------------------------- اسالم منظر از دفاع مبانی و اصول -اول فصل

 12 -----------------------------------------------   خمینی  امام آثار و زندگی بر مروری

 12 --------------------------------------------------------------  خمینی امام تألیفات و آثار

 18 ------------------------------------ اسالم در جهاد و دفاع مسئله با مرتبط اعتقادی های آموزه

 11 ---------------------------------------------------------------- اعتقادی های  آموزه-الف

 39 -------------------------------------------------------------- متعال خداوند به اعتقاد -

 31 ------------------------------------------------- السالم علیهم معصومین والیت به اعتقاد -

 33 ----------------------------------------------------------- الهی تكلیف انجام به اعتقاد -

 32 ----------------------------------------------------------------- قدر و قضا به اعتقاد -

 32 ------------------------------------------------------------- غیبی امدادهای به اعتقاد -

 41 ------------------------------------------------------------- اسالم نظامی های آموزه-ب

 41 ---------------------------------------------------------------- جهاد راهبردی اصول -

 41 ------------------------------------------------------------ جنگ بر دعوت تقدم اصل -

 43 ---------------------------------------------------------------- اقتصادی عوامل اصل -

 44 ----------------------------------------------------- دشمن صفوف در تفرقه ایجاد اصل -

 42 ------------------------------------------------------------------- پذیری صلح اصل -

 42 ---------------------------------------------------------- صلح تحقق برای سازی زمینه -

 47 ------------------------------------------------------------------- سیاسی مذاکرات -

 48 --------------------------------------------------------------------- جنگ به تهدید -



 

  --------------------------------------------------------------------- صلح پیامدهای -

 

48 

 44 -------------------------------------------------------جنگ عمومی و کلی های آموزه -ج

 24 --------------------------------------------------------------------- نظامی آمادگی -

 29 ---------------------------------------------------------------------- مثل به مقابله -

 21 ------------------------------------------------------------------------- غافلگیری -

 23 --------------------------------------------------------------------- فرماندهی اصل -

 24 ------------------------------------------------------------------ عمومی بسیج اصل -

 24 --------------------------------------------------------------------- دفاع تعریف -الف

 27 ---------------------------------------------------------------------- دفاع اقسام -ب

 27 --------------------------------------------------------------------- جهاد تعریف -پ

 21 ----------------------------------------------------------------------- جهاد انواع -ت

 29 ------------------------------------------------------------ (اولیه جهاد)تهاجمی جهاد -

 29 ----------------------------------------------------------------------- دفاعی جهاد -

 23 --------------------------------------------------------------------- جهاد شرایط -ث

 23 ------------------------------------------------------------------------ تجاوز علیه -

 23 ------------------------------------------------- قراردادها و ها پیمان کنندگان نقض علیه -

 24 ------------------------------------------------------------- قانون و  نظم حفظ برای -

 24 ------------------------------------------------------------- مستضعفین از حمایت در -

 22 ------------------------------------------------------ دیگر ادیان و اقوام، ملل نزد در دفاع

 27 ----------------------------------------------------------------- روایات و قرآن در دفاع

 74 ------------------------------------------------------- دفاع لوازم تدارک برای الهی فرمان

 79 ----------------------------------------------------------- اسالم دیدگاه از دفاع و تجاوز

 73 ------------------------------------------------------------------اسالم در دفاع وجوب

 74 ----------------------------------------------------------------- اسالم در جنگ اصول

 74 ------------------------------------------------------------------------ هدف اصل -

 72 ------------------------------------------------------------------------ هدف اصل -

 77 ------------------------------------------ بود موصوف امتیازات این به   پیامبر آفندی عملیات

 78 --------------------------------------------------------------------- قوا تمرکز اصل -

 78 -------------------------------------------------------------- قوا در جویی صرفه اصل -

 71 ------------------------------------------------------------------------- مانور اصل -



 

 84 --------------------------------------------------------------------- غافلگیری اصل -

 89 ------------------------------------------------------------------------ تأمین اصل -

 89 ----------------------------------------------------------------------- سادگی اصل -

 89 --------------------------------------------------------------- سادگی اصل های ویژگی

 81 --------------------------------------------------------------- فرماندهی وحدت اصل -

 83 ------------------------------------------------------------------- اسالم در جنگ هنر

 83 ---------------------------------------------------------- قرآن در آن ابعاد و جنگ -الف

 83 --------------------------------------------------   جنگ برای عمومی آمادگی یا بسیج -9

 83 ----------------------------------------------------- معنوی توجیه با جنگ به تشویق -1

 84 ---------------------------------------------- اسالم در جنگ های انگیزه و اهداف تعیین -3

 82 ----------------------------------------------------- دشمن ساختن مشخص و تعیین -4

 82 ----------------------------------------------------- اسالم نظر از جنگ اساسی اصول -2

 82 ------------------------------------------------- جنگجویان تكنیكی و تاکتیكی آموزش -2

 82 --------------------------------------------------------------- قرآن در جنگ آداب -ب

 82 ---------------------------------------------------------جنگی غنایم در نكردن طمع -9

 87 --------------------------------------------- جنگ در آن به پاسخ و تجاوز میزان برابری -1

 87 -------------------------------------------------- ها پیمان و عهده به پایبندی و احترام -3

 87 ------------------------------------------------------------------ اسیران با برخورد -4

 88 -------------------------------------------------------------------- اسالم نظر از تجاوز

 14 ----------------------------------------------------------------- اسالم در جنگ اهداف

 19 ----------------------------------------------------------------- جهاد به اسالم ترغیب

 11 ---------------------------------------------------------------- قرآن در الهی امدادهای

 11 ------------------------------------------------------- جنگ   در پیروزی شرایط و اسباب

 11 ----------------------------------- دشمن نیروهای شمار با رزمندگان شمار بودن متناسب -9

 11 ---------------------------------------------------------------- جنگ هزینه تأمین -1

 13 ------------------------------------------------ تهیه ساز و برگ جنگی و وسائل نظامی -3

 13 --------------------------------- حفظ وحدت و انضباط  نظامی و اطاعت از مقام فرماندهی -4

 13 ----------------------------------------------------------- به کار گرفتن فنون نظامی -2

 13 ----------------------------------------- ها و شگردهای دشمن هشیار بودن در برابر نقشه -2

 14 ---------------------------------------------- باال بردن سطح آگاهی و معرفت رزمندگان -7

 14 ------------------------------------------------------------------ تقویت روح تقوی -8

 12 ----------------------------------- طلبی داشتن صبر و استقامت و احتراز از سستی و راحت -1



 

 12 ------------------------------------------------------ خدای متعال توکل و اعتماد بر -94

 12 --------------------------------------------------------------- مداومت بر یاد خدا -99

 12 -------------------------------------------------------- دعا و استغاثه به درگاه الهی -91

 17 --------------------------------------     خمینی امام اندیشه در دفاع و جهاد -دوم فصل

 18 ----------------------------------------------------- دفاع اهمیت و خمینی امام -9

 949 --------------------------------------------------------------------- دفاع ضرورت -1

 949 -------------------------------------------------------------- کفر جانبه همه تهاجم -3

 949 --------------------------------------------------------------------- سیاسی تهاجم -

 943 --------------------------------------------------------------------- تهاجم فرهنگی -

 943 -------------------------------------------------------------------- تهاجم اقتصادی -

 944 ----------------------------------------------------------------- تهاجم برابر در دفاع -

 942 --------------------------------------------- خمینی امام اندیشه در دفاعی جهاد اهداف  -4

 942 ------------------------------------------------------------------------ اسالم حفظ -

 947 -------------------------------------------------------------------- مسلمین از دفاع -

 947 --------------------------------------------------- جهان مستضعفان و مظلومان از دفاع -

 948 ------------------------------------------------------------ عالم در فتنه رفع تا جنگ -

 941 ------------------------------------------------- بیگانگان سیاسی استیالی برابر در دفاع -

 941 ------------------------------------------------------ اسالمی کشورهای وحدت از دفاع -

 994 ---------------------------------------------------------------- عدالت و حق از دفاع -

 999 --------------------------------------------------- اسالم جهان المللی بین منافع از دفاع -

 991 --------------------------------------------------- خمینی  امام دیدگاه از صلح  -2

 992 ------------------------------------- خمینی امام اندیشه در جانبه همه دفاع راهبرد -2

 992 ------------------ خمینی امام حضرت دفاعی اندیشه در جانبه همه دفاع راهبرد عناصر  -7

 997 -------------------------------------------------------- جنگ در قوا کل فرماندهی نقش

 997 --------------------------------------- قوا کل فرماندهی و امت امامت و امر والیت رهبری -8

 998 ----------------------------------------------- جانبه همه دفاع در مسلح نیروهای نقش -1

 991 ---------------------------در اندیشه امام خمینیبر نیروهای مسلح اصول فرماندهی  -94

 991 ---------------------------------------------------- تشویق به تكیه بر قدرت الیزال الهی -

 991 ---------------------------------------------------------- دادن روحیه امید و بردباری   -

 991 --------------------------------- تكیه بر ملت و داشتن پیوند عمیق نیروهای نظامی و مردم   -



 

 914 ---------------------------------------------------------- خود اتكایی و عدم وابستگی   -

 914 --------------------------------------------------- حفظ اسالم به عنوان یک امانت الهی -

 919 -------------------------------------------------- وحدت و انسجام بین نیروهای مسلح   -  

 919 -----------------------------------------------------   و ایثار طلبی شهادت داشتن روحیه -

 911 ---------------------------------------------------------------- افشای چهره متجاوز   -

 911 -------------------------------------------------- لزوم نظم و انضباط در نیروهای مسلح   -

 913 --------------------------------------------------- ضرورت شرکت فعال مردم در جنگ   -

 913 --------------------------------------- برحذر داشتن قوای مسلح از ورود به احزاب سیاسی   -

 914 --------------------------------  فقهی حضرت امام خمینی دفاع همه جانبه در بینش -99

 912 -------------------------------------------------- دینی های ارزش از جانبه همه دفاع -91

 912 ------------------------------------ در اندیشه امام خمینی دفاعو رویكردهای ابعاد  -93

 917 ----------------------------------------------- دفاع در اندیشه امام خمینیانواع  -94

 917 ------------------------------------------------------------------- دفاع سیاسی   -92

 917 -------------------------------------------------------------- اهداف دفاع سیاسی   -الف

 917 ---------------------------------------------------- تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمی -

 917 --------------------------- صدور انقالب و انتقال ارزش های آن به کشورهای اسالمی و جهان   -

 918 ------------------------------------------------------------------------ اسالم حفظ -

 911 --------------------------------------------------------- احیای اقتدار و عزّت مسلمین   -

 911 --------------------------------------------------------- در جهان های فسادقطع ریشه -

 911 --------------------------------------------------------- امت اسالمیبیداری آگاهی و  -

 939 ---------------------------------------------------------- سیاسی  دفاع  رویكردهای -ب

 939 ---------------------------------------- تشكیل حكومت اسالمی مبتنی بر اصل والیت فقیه -

 939 ---------------------------------------------------------- جهان حمایت از مستضعفان -

 939 ---------------------------------------------------------------- عدم سازش با ظالمان -

 931 --------------------------------------------------------------- ها قیام ملّتحمایت از  -

 931 ---------------------------- ( المللی اسالمحفظ سیاست بین رعایت شعار نه شرقی و نه غربی ) -

 933 ---------------------------------------------------------------- نهراسیدن از دشمن  -

 933 ------------------------------------------------------------ ی سیاسیدن از انزواینترس -

 934 ------------------------------------------------------ بخش های آزادی حمایت از نهضت -

 934 -------------------------------------------------------------------- دفاع نظامی  -92

 932 --------------------------------------------------------------- اهداف دفاع نظامی -الف



 

 932 ------------------------------------------------------------ تجاوز   از نظام و دفع عادف -

 932 ---------------------------------------------------------- دفاع از تمامیت ارضی کشور -

 932 -------------------------------------------------------------------- دفاع از استقالل   -

 932 -------------------------------------------------------- تاتنبیه متجاوز و جبران خسار -

 932 ------------------------------------------------------------ دفاع نظامی رویكردهای -ب

 937 -------------------------------------------------------------------- آمادگی جسمی -

 937 --------------------------------------------------------------------- آمادگی روحی   -

 938 ---------------------------------------------------------------------- طلبی شهادت -

   938 ------------------------------------------------------------- تقویت بنیۀ دفاعی کشور -

 931 --------------------------------------------------------------------- ایجاد توازن قوا -

 931 ---------------------------------------------------------------------- بسیج همگانی -

 949 ------------------------------------------------------------------ خودکفایی نظامی   -

 941 ------------------------------------------------------------ سالح در دست افراد صالح -

 941 --------------------------------------------------------------------- شناسی دشمن  -

 943 -------------------------------------------------- نظامی و عقیدتی های آموزش بردن باال -

 944 ------------------------------------------------------------------ دفاع کردن مردمی -

 942 ------------------------------------------------------------------------ انگیزه الهی -

     942 ------------------------------------------------------------------- دفاع اقتصادی -97

 942 ------------------------------------------------------------- هداف دفاع اقتصادیا -الف

 942 -------------------------------------------------------- صلیملی و ذخایر ا حفظ منافع -

 942 --------------------------------------------------------------- تحقق عدالت اجتماعی -

   942 ------------------------------------------------------------------ خودکفایی صنعتی -

 942 ----------------------------------------------------- گراییمصرفمبارزه با رفاه طلبی و  -

 947 ---------------------------------------------------------- فاع اقتصادیرویكردهای د -ب

 947 ----------------------------------------------------------------------- اتكال به خدا -

 947 ----------------------------------------------------------------- اقتصادیخودباوری  -

 948 ----------------------------------------------------------------- قطع سلطۀ بیگانگان -

 948 -------------------------------------------------------------- از خارجوابستگی قطع  -  

 948 ---------------------------------------------------------------------- صبر و قناعت -

 948 ---------------------------------------------------------- وابستگی و خودباختگینفی  -

 941 ---------------------------------------------------- تأمین امنیت مالی و اقتصادی جامعه -

 941 -------------------------------------------------------------------- عدالت اقتصادی   -



 

 941 --------------------------------------------------------- نترسیدن از انزاوی اقتصادی   -  

 941 ------------------------------------------------------- حفظ منافع ملّی و ذخائر اصلی   -  

 941 -------------------------------------------------------- استفاده مناسب از سالح نفت   -  

 941 -------------------------------------------------------- تكیه بر امكانات بومی و محلی -  

 924 ------------------------------------------------------------------- دفاع فرهنگی  -98

 924 -------------------------------------------------------------- فاع فرهنگیاهداف د -الف

 924 -------------------------------------------------------------- تضمین استقالل جامعه -

 924 ------------------------------------------------ احیای هویت مسلمین و محرومین جهان -

 929 --------------------------------------------------- انتقال تجربه انقالب اسالمی به جهان -

 929 ------------------------------------------------------------------ یخودباوری فرهنگ -

 929 -------------------------------------------------------------- مقابله با تهاجم فرهنگی -

 923 -------------------------------------------------------------- د دفاع فرهنگیویكرر -ب

 923 -----------------------------------------------------------معرفی صحیح احكام اسالم  -

 923 ------------------------------------------------------------- قطع وابستگی فرهنگی   -  

   924 ------------------------------------------------------------- در جامعه تحول فرهنگی -

 924 -----------------------------------------------------نیتحضور مؤثر حوزۀ علمیه و روحا -

 924 ------------------------------------------------------- توجه به مراکز آموزشی و تبلیغی -

 922 -------------------------------------------------------------- های انقالبحفظ ارزش -

 922 -------------------------------------------------------- حفظ وحدت و انسجام اسالمی -

 922 --------------------------------------------------------- هاصدور انقالب و بیداری ملت -

 922 ---------------------------------------------------------- معرفی صحیح احكام اسالمی -

 922 --------------------------------- اعی امام خمینیهای اجتماعی در اندیشه دف رویكرد -91

 922 -----------------------------------------------------------------   اصالح نظام تربیتی -

 922 ------------------------------------------------------- توجه به جوانان و مشكالت آنان -

 927 ------------------------------------------------------------------ طلبی مبارزه با رفاه -

 928 ------------------------------------------------------------- فعال زناندادن مشارکت  -

 928 ------------------------------------------------------------------- پشتیبانی مردمی -

 928 --------------------------------------------------------------- برقراری امنیت عمومی -

 928 ------------------------------------------------------ اتحاد ملّی و همراهی آحاد جامعه -

 928 ---------------------------------------------------------- امر به معروف و نهی از منكر -

 928 ------------------------------------------------------------- های داخلیمقابله با فتنه -



 

 921 --------------------------- فناوری در اندیشه دفاعی امام خمینی -رویكردهای علمی -14

 921 ---------------------------------------------------------- وراناحمایت از مبتكران و فن -

 921 -------------------------------------------- برای کسب علم و فناوریارادۀ عمومی تقویت  -

 921 ------------------------------------------------------------ به فرصت ها تحریم تبدیل -

 924 ---------------------------------------------------- های علمی جوانان به عرصهفراخوانی  -

   924 ----------------------------------------------------------- بستگیخود اتكایی و عدم وا -

 924 ------------------------------------------------------ تعامل وسیع بین حوزه و دانشگاه -

   924 --------------------------------------------------- کارگیری فناوری پیشرفته و مناسب هب -

 924 -------------------------------------- مبارزه با خودباختگی و قطع وابستگی علمی و فناوری -

 923 ------------------------------------- مسلح یروهاین یریتو مد ینی امام خم - فصل سوم

   924 -------------------------------------- امام خمینی در اندیشه دفاعینیروهای مسلح  -9

 924 ------------------------------------------------------ های مكتبی نیروهای مسلح   ارزش -

 924 --------------------------------------------------------------------- انگیزه الهی -الف

 924 --------------------------------------------------------------------------- ایمان -ب

 924 -------------------------------------------------------------- پیروان مكتب عاشورا  -ج

 924 -------------------------------------------------------------   اهللسربازان بقیه -د

 922 --------------------------------------------------------------------- طلبی شهادت -هـ

 922 ------------------------------------------------------ های اجتماعی نیروهای مسلح   ارزش

 922 -------------------------------------------------------------- رکن انقالب اسالمی -الف

 922 ---------------------------------ضامن اقتدار نظام اسالمی و بقای نظام و موجب توانمندی -ب

 927 -------------------- امام خمینی در اندیشهعوامل مؤثر در تبیین رسالت نیروهای مسلح  -1

 927 ----------------------------------------------------------------تعریف امنیت ملی -الف

 927 ------------------------------------------ محیط و فضای امنیتی جمهوری اسالمی ایران -ب

 928 ------------------------- خمینیرسالت نیروهای مسلح در اندیشه دفاعی حضرت امام  -3

 928 -------------------------------------------- رسالت نیروهای مسلح در قبال رهبری -9محور 

 921 ---------------------------------------- ت نیروهای مسلح در تأمین امنیت ملیرسال -1محور

 921 ------------------------------ رسالت مشترک نیروهای مسلح در تأمین امنیت منافع ملی -الف 

 921 ------------------------------------------------------------------- حفظ کیان اسالم -

 974 ---------------------------------------------------------- حفظ نظام جمهوری اسالمی -

 974 ------------------------------------------------ نگهبانی از مرزها و نگهداری امنیت و نظم -

 979 ---------------------------- رسالت نیروهای مسلح در حفظ و تقویت بنیه و اقتدار خود -3محور 



 

 979 ------------ آگاهی و بینش سیاسی و امنیتی )بصیرت، شناخت التقاط، بینش اطالعاتی و امنیتی( -

 971 ---------------------------------------------- و عدم تحزّب قوای مسلح خمینیامام  -

 971 ------------------- ممنوعیت ورود حتی در احزاب صددرصد اسالمی و وفادار به جمهوری اسالمی

 971 -----------------------------------   نظامی و سیاسی های استقالل نیروهای مسلح در بخش  -

 971 ----------------------------------------------لت نیروهای مسلح در قبال مردمـ رسا4محور 

 973 --------------------------------------------- ـ رسالت نیروهای مسلح در قبال دولت 2محور 

 973 ----------------------------------------- رسالت نیروهای مسلح در منطقه و جهان اسالم -4

   974 --------------------------------------------- اصول و ویژگی های اساسی نیروهای مسلح -2

 974 ------------------------------------- ارتش جمهوری اسالمی در اندیشه امام خمینی -2

   977 --------------------- برای بقاء و اصالح ارتش حمایتی امام خمینی -راهبردهای نظارتی -7

 977 ------------------------------------------------------------ تحكیم پیوند ارتش با ملت -

 978 ------------------------------------------------- اصرار بر پاکسازی ارتش از عناصر وابسته -

 978 ------------------------------------------------------------- تالش برای حفظ ارتش   -

 971 -------------------------------------------------- تأکید بر نظم و سلسله مراتب در ارتش -

 971 --------------------------------------------------------- هدایت به سمت ارتش مكتبی -

   984 --------------------------------------------------------شرکت ارتش در جنگ تحمیلی -

 984 ------------------------------------------------------------- متوقف کردن دشمن -الف

 984 --------------------------------------------------------- جانفشانی در دفاع از کشور   -ب

 984 ------------------------------------------------------ حضور قهرمانانه ارتش در مرزها   -ج

 989 ------------------------- خمینیرسالت اختصاصی ارتش در حفظ کشور از دیدگاه امام  -8

 989 --------------------------------------------- سپاه پاسداران در اندیشه امام خمینی -1

         981 --------------------------------------------------------------- اهمیت حفظ سپاه   -الف

 981 ---------------------------------------------------- از سپاه حمایت امام خمینی -ب

 983 ------------------------------------------------------------------ المپاسداری از اس -ج

 983 ----------------------------------------------------------- پاسداری از انقالب اسالمی -د

   983 ----------------------------------------------------------------- پاسداری از کشور -هـ

 983 ------------------------------------------------------------- مقابله با دشمنان اسالم -و

 984 ---------------------------------- خمینیرسالت اختصاصی سپاه پاسداران از دیدگاه امام 

 984 --------------------------------------------- اندیشه دفاعی امام خمینی بسیج در -94

 982 -------------------------------------------------------------- لغویتعریف بسیج از نظر 

 982 -------------------------------------------------------------------------- بسیج ملی  



 

    982 -------------------------------------------------------------------- بسیج مستضعفین

 982 -------------------------------------------------------------------------- بسیج انواع

 982 ------------------------------------------------------------------ اهداف تشكیل بسیج

 982 --------------------------------------------- برچیدن شرک و فتنه و استقرار دین خدا -الف

 982 -------------------------------------------------------------- حمایت از مستضعفان -ب

 987 ------------------------------------------------- جلوگیری از فساد و تباهی روی زمین -ج

 987 ------------------------------------------------------------- دفاع از وطن) سرزمین( -د

 987 -------------------------------------- برقراری امنیت اجتماعی و نمایش قدرت مسلمانان -هـ

 987 --------------------------------------------دشمنان خداکیفر دادن ، خوارساختن و ذلت  -و

 987 -----------------------------------------------------اهداف تشكیل بسیج از نظر روایات   -

 988 -------------------------------------------- ترین وظایف بسیج از نظر امام خمینی مهم
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 سووخن ناشر

و سـازمانی در توسـعۀ ادبیـات راهبـردی و       سـازوکاری علمـی   دانشگاه عالی دفاع ملّی بـه منزلـۀ  
هـا و  گیری از بنیانآموزش مدیران عالی کشور در حوزۀ مسائل راهبردی، دفاعی و امنیتی، با بهره

بخش به منظور تحقق اهداف منبعث از رسـالت  های بومی، درصدد تدوین راهبردهای تعالی  نظریه
 خویش است. و مأموریت علمی

کلیدی و حساس در عرصـۀ مسـائل راهبـردی اسـت کـه از بـدو        این دانشگاه از مراکز علمی 
در صـحنۀ آمـوزش مسـائل     اندازی آن پـس از پیـروزی انقـالب شـكوهمند اسـالمی      تشكیل و راه

در سـطوح   بـا اهـداف مقـدس جمهـوری اسـالمی      منظور کادرسـازی متناسـب   امنیتی به -دفاعی
خطیرخود درجهت آمـوزش فرمانـدهان و     مدیران عالی کشوری و لشكری پیشقدم بوده و وظیفۀ

شـود   تر می مهم  ها قرار داده است. این امر هنگامیبرنامه رتبه کشور را سرلوحۀ تمامی مدیران عالی
جهـان داشـته باشـیمر چراکـه بـا ظهـور        که نگاهی پژوهشی و عمیق به پیرامون کشور، منطقه و

الملل، لزوم داشتن چنین کانونی برای به هنگام نگاه داشتن مـدیران   تهدیدات نوین در عرصۀ بین
کامالً ملموس خواهد بود. از سوی دیگر ایدۀ ایجاد تمدنی بزرگ موجـب   عالی و فرماندهان نظامی

هـایی شـود کـه بـرای      رغیـب سـازمان  ها و تشود تا این تالش و تعهد موجب توسعۀ همكاری می
ها، تولید و توزیع ادبیات راهبـردی  ها و فعالیتپیروی از این هدف متعالی و ایجاد تحول در برنامه

 را یاری کنند.  

با نگرش به این رویكرد و اهمیت موضوع، لزوم تولید و توزیع ادبیات راهبردی در دانشگاه کـه  
آموختگانی اسـت کـه بـا     در علوم راهبردی و دانش ماحصل تالش اساتید و فرهیختگان متخصص

نهایت تالش و کوشش مدت زمان مفیدی از دوران زنـدگی خـود را جهـت فراگیـری مفـاهیم و      
شود. در ایـن راسـتا    اند، نمایان می اصول علوم راهبردی وتدوین رسالۀ دکتری در دانشگاه گذرانده

ت راهبـردی، دفـاع ملـی و امنیـت ملـی بـا       انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی در سه حوزۀ مدیری
ایـران   ها و در چارچوب اهداف و مفاهیم عالیـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی      اهتمام به برنامه

ای عزیـز، )مدظلـه    وتدابیر رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی کل قـوا حضـرت امـام خامنـه    
ف مدیران و ارکان جامعـه داشـته   های خود به سطوح مختل العالی( سعی در انتقال مفاهیم وآموزه

 فشارد. کنند به گرمی می های پرتوانی که نیل به این اهداف را تسهیل می ودر این بستر دست

 

 الیه ننیبتوکلنا و علیههلل وما توفیقُنا الّا با

 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی                         



 

 

 



 

 مقدمه 

دنبال حفاظت و تامین توانمندی هـا و قابلیـت هـای      اندیشه دفاعی در جمهوری اسالمی ایران به

بر این اساس، اندیشه دفاعی باید مبناء و بنیاد نقشـه راه نظـامی را شـكل داده و     .حاکمیتی است

ورزی و قالـب کلـی    عنوان محصـول اندیشـه   سمت و سوی آن را نیز مشخص نماید. اندیشه که به

تفكر انسان قلمداد می گردد، بـه لحـام ماهیـت تفكـر و در مقـام سـنخ شناسـی مـی توانـد در          

ایدئولوژی( و نظریـه ظـاهر شـودر یعنـی از همـه ایـن       لسفه، مكتب )های مختلفی همچون ف قالب

ایـن اگـر اندیشـه     توان اندیشه دفاعی را استنباط و استخراج نمـود. بنـابر   های فكری می چارچوب

دفاعی، محور اصلی مفاهیم نظری فوق باشد، درک هرچه بهتـر اندیشـه، مسـتلزم آن اسـت کـه      

اندیشـمند در  . هـای دفـاعی بررسـی کنـیم     ها و آرمان ایده نحوه ارتباط هریک از این مفاهیم را با

هـایی نظیـر دشـمنی،     االتی از باب چرایی و علت وجـودی پدیـده  ؤحوزه اندیشه دفاعی با طرح س

هـای   نگـرد و در راهبردهـا و سیاسـت    نرم یا سخت به قضایای دشمنی می تهدید، تضعیف و جنگ

 ها را پاسخ دهد. چرایی و صرفاًخود نیز مراقب است تا از این قالب خارج نگردد 

دفاع، یک اصل طبیعی و فطری اسـتر مصـداق آن، مجهـز بـودن موجـودات بـه وسـایل         امر

کننـد.   صورت طبیعی یا غریزی و احساسی و گاه به کمک عقل از خود دفاع می دفاعی است که به

تضـمین نسـبی نسـل    ای برای استمرار و دوام و حیات و حتـی   لذا هر سازمان یا نظام پویا و زنده

آینده، به یک سامانه دفاعی مناسب و مشخصی نیاز دارد، تا زمانی که توسل به جنگ منع نشـده  

هـا بـرای    عنوان مستمسكی برای حاکمیت افسـار گسـیخته تعـداد معـدودی از دولـت      و از آن به

های دشمن استفاده شـود و یـا توجیهـاتی بـرای برقـراری صـلح و دمكراسـی         خواسته رسیدن به

تفـاوتی داشـته باشـند، از ایـن نظـر،       شمار آید و مجامع بین المللی هم نسبت به آن موضع بـی  به

   باشد. دفاع تنها مجوز مقابله با چنین برخوردهایی می

دفـاع از مملكـت اسـالمی و دفـاع از نـوامیس      : »ر انقالب در این مورد می فرماینـد رهبر کبی

 (  981، ص  93ج ،  امامه صحیف«).بر همه ما واجب استمسلمین، از واجبات شرعیه الهیه ای است که 

بر این اساس در نظام جمهوری اسالمی ایران، نیز وجود نیروهای مسـلح بـا اتكـاء بـه قـدرت      

الیزال الهی و در پرتو ایمان برای حفظ دولت اسـالمی و دفـاع از مسـلمانان و انقـالب اسـالمی و      

طور طبیعـی، سـازماندهی     ب می شود که بهدستاوردهای آن، یک ضرورت بدیهی و عقلی محسو

و تجهیز نیروهای نظامی کشور نیز بر اساس ایمان به خدا و رعایت معیارها و اصـول مكتبـی و در   
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امـام راحـل در مـورد مقولـه دفـاع و       مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی انجام می شود.

عقل هم بـه مـا حكـم    »  فرمایند: یبازدارندگی که ضامن حفظ موجودیت و حقوق انسانی است م

می کند که تشكیالت الزم است تا اگر به ما هجـوم آوردنـد، بتـوانیم جلـوگیری کنـیمر اگـر بـه        

دفاع کنیم، شرع مقدس هـم دسـتور داده کـه بایـد همیشـه در       ،کردند تهاجم یننوامیس مسلم

،    امام خمینـی «) به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید  اشخاصی که می خواهند برابر

 ( 24:  (حكومت اسالمیوالیت فقیه)

با نگرش به تعاریف و دیدگاههای فوق، در این راستا می توان گفت که حكومت اسالمی  

نیازمند این امر مهم است که به جهت بقاء و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی و تهدیدات 

ل و بالقوه ای که فرا روی خود دارد و همچنین به منظور فراهم آوردن بستری مناسب بالفع

جهت پیاده کردن آرمان ها و اهداف ملی و بین المللی، در کنار توجه به سایر متغیرهای فراوان 

قدرت در جهان، برنامه و الگوی مناسب دفاعی را که با ایدئولوژی و باور های مكتبی حكومت 

کبیر انقالب  هبران آن هماهنگ باشد را طراحی و تدوین نماید. با توجه به اینكه رهبراسالمی و ر

تنها کسی بود که با ارائه الگوهای عینی در ابعاد اجتماعی،    اسالمی حضرت امام خمینی

فرهنگی و سیاسی توانست این الگوها را از بعد تئوری و نظری به مرحله عمل برساند، بنابراین، 

هبردی دفاعی براساس اندیشه دفاعی ایشان نیز به تبع بایستی منجر به ارائه یک الگوی را

 الگویی شود که در بعد دفاعی و راهبردی، روشن کننده اندیشه دفاعی ایشان باشد.

به همین منظور می توان گفت که نیروهای مسلح در نظام اسالمی، عالوه بر حفظ تمامیت 

سیاسی و حفظ کیان اسالمی را نیز بر دوش دارند. توجه  ارضی، رسالت حفظ استقالل، حاکمیت

به نیروهای مسلح به عنوان اصلی ترین بازوی انقالب اسالمی و حیاتی ترین رکن حفظ استقالل 

کشور و آزادی ملت، از تاکیدات و سفارش های بنیانگذارجمهوری اسالمی ایران بوده است. در 

دف نیروهای مسلح، حفظ اسالم و کوشش برای اصلی ترین ه   اندیشه دفاعی امام خمینی

تحقق این هدف می باشد و چنین هدفی تنها با وجود نیروهای مسلح مسلمان و متعهد به 

خداوند و با داشتن انگیزه شهادت طلبانه در راه نیل به این اهداف و همچنین با داشتن بنیانی 

شت سال دفاع مقدس، در دوران ه  مرصوص متصور است. اندیشه دفاعی امام خمینی

شد و این اندیشه، جایگاه واالیی را در میان  مظهر پایداری و مقاومت ملت ایران محسوب می

از نادر افرادی بودند که با درک صحیح و جامع از   اندیشه های نوین پیدا کرد. امام خمینی
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ی ایشان، از قوانین مكتب اسالم و انبیاء، به تمام زوایای دین اشراف داشتند و سیره نظری و عمل

الهی نشات گرفته و اندیشه دفاعی آن حضرت ریشه در دین اسالم دارد و اگر دفاع از ارکان 

با « قتال»چنانكه در قرآن کریم،  به آن توجهی نمی کردند. رفت، مطمئناً اسالم به شمار نمی

« دفاع»به و مرت 49 با مشتقاتش« جهاد»مرتبه،  94با مشتقاتش « حرب»مرتبه،  974 مشتقاتش

 ( 1: 9378) مرندی ،  مرتبه تكرار شده است. 94با مشتقاتش 

در بعد دفاعی کشور و جایگاه آنها  شناخت چارچوب افكار و اندیشه دفاعی امام خمینی

در منابع دینی و علمی اسالم نیز در این پژوهش، مستلزم مطالعه و بررسی سیره عملی و نظری 

نها در آیات و روایات و سایر مكتوبات معتبر، از جمله نهج البالغه ایشان است که پشتوانه دینی آ

به عنوان یک فقیه فیلسوف عارف، سیاستمدار و عالم، عامل به   خمینیامام مشهود است. 

اند. جذب و جلب ی دفاعی تكامل یافته داشتهتأسی از پیامبر بزرگ اسالم و امامان پاک  اندیشه

به    امام خمینیارتش و حفظ ارتش، تأسیس سپاه، ایجاد بسیج و سفارش و تشویق مكرر 

ای از جنگ پیدا شده آموزش نظامی و آمادگی پاسداری از انقالب قبل از اینكه هرگونه نشانه

، در دوران جنگ تحمیلی است. ایشان در آن برهه از زمانبلند دفاعی باشد. گویای اندیشه 

بود که در جهت حفظ انقالب و پیشبرد اهداف آن برجنگ    های دفاعی امام خمینی اندیشه

حاکم بود و نیز در این دوره تاریخی درخشان بود که ظرفیت های جدید و شگفت آور انقالبی 

ها  این جنگ بود که بینش معتقدان به اندیشه ها و ارزش های انقالب اسالمی پدیدار گردید. در

رغم گستردگی عرصه نبرد و کثرت دشمنان و پیچیدگی روز افزون جنگ  های انقالب به و ارزش

به خوبی توانست از کیان اسالمی و  و فناوری جنگی در پرتو اندیشه ها و افكار امام خمینی

طور مكرر از سوی بیگانگان  هسال گذشته ب 144ملی ما دفاع کند. کشور ما ایران در طول تاریخ 

در دوران حكومت قاجار در هر  و تاخت و تاز قرار گرفته و در این مدت مخصوصاًمورد تهاجم 

توان  وسیله دشمنان از کشور جدا گردیده است. به جرأت می های قسمتی از خاک ایران ب حمله

گفت که در تنها جنگی که نیروهای مسلح و مردمی توانستند با شایستگی از کشور دفاع کرده و 

دست دشمنان ندهند، جنگ هشت ساله عراق علیه  میهن اسالمی را به حتی یک متر از خاک

ایران بود که با استفاده از راهبرد دفاع همه جانبه، این واقعیت به وقوع پیوستر جنگی که  

جانبه، حكومت بعثی  های همه ها و پشتیبانی های غرب و شرق با تمام وجود و حمایت ابرقدرت

لطف خداوند متعال و امدادهای غیبی، سرانجام سرنوشت جنگ عراق را تدارک کردند، ولی به 
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همراه با موفقیت برای جمهوری اسالمی ایران رقم خورد و به گواه تاریخ و اعتراف تئوریسین 

های نظامی دنیا، پیروزی های رزمندگان نیروهای مسلح در این جنگ چیزی شبیه به یک 

های نظامی  ل و دروس تاکتیكی آکادمیکمعجزه بود که در معادالت کالسیک جنگ قابل قبو

و با تدبیر  عصر آنها نمی گنجید، و این مطلب تنها در ظل توجهات خداوند و حضرت ولی

آراء و اندیشه  به واقعیت پیوست.  و اندیشه ها ی دفاعی و سترگ حضرت امام خمینی

ر چراکه تجربه از اهمیت و جایگاه بسیار واالیی برخوردار است  های دفاعی امام خمینی

معظم له در مدیریت عالی یک نبرد بسیار مدرن و عظیم، درطول هشت سال دفاع مقدس، و 

توجه و اهتمام ایشان به ترسیم استراتژی دفاع همه جانبه، از دالیل بسیار مستحكمی در اثبات 

م عیار سال از انقالب، هدایت یک نبرد تما 38این امر به شمار می رود. حال با توجه به گذشت 

ساله، مبارزه با استكبار جهانی و توطئه های همه جانبه آن از قبیل کودتا، ترور، براندازی،  8

توانستند نظام را ساقط کند، و نیز تدابیر  می تنهایی به خرابكاری، جنگ، تحریم و ... هر یک خود

بررسی و تبیین له مورد  های دفاعی معظم ، هنوز اندیشه  و رهنمودهای مقام معظم رهبری

 نهای دفاعی آ از این رو در این اثر الگوی راهبردی دفاعی بر مبنای اندیشه واقع نشده است.

 حضرت تبیین و ارائه شده است. 

 

 

 

 

 



 

 اولفصل 

 منظر اسالم  اصول و مباني دفاع از
 

 مروری بر زندگي و آثار امام خمیني  

 هجرى شمسـ   9189شهریـور  34هجرى قمرى مطابق با  9314در روز بیستم جمادى االخره 

و مصادف با سالروز تولد با سـعادت بـانوی بـزرگ اسـالم، حضـرت      میالدى(  9141سپتامپر  19 )

خمین از توابـع اسـتان مرکـزى ایـران در خـانواده اى اهـل علــم و         در شهرستان،  فاطمه 

  لخمینــ  ا المـوسـوى الـلـه ، روح هجرت و جهاد و در خـانـدانـ  از سالله زهـراى اطـهـر

مـردم و    به دنیا آمد. او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود کـه نسـل در نسـل در کـار هـدایــت     

 کسب مـعارف اله  کـوشیـده انـد.  

پـدر بزرگـوار امام خمینـ  مرحوم آیه الـله سید مصطف  مـوســوى از معاصریــن مرحــوم    

اشــرف علــوم     پـس از آنكه سالیانـ  چنـد در نجف ،  العظمـ  میرزاى شیـرازى آیه الـلـه

بــه ایــران بازگشـت و در     ،آمــده بــود  و معارف اسالمـ  را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل 

مــاه والدت   2کـه بیــش از    خمـیـن ملجاء مردم و هادى آنان در امـور دینـ  بـود. در حـالــی 

گذشت، طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حكومت وقت نداى حـق طلبــ     روح الـلـه نم 

بـود، با گلــوله پاســخ گفـتـنــد و    هایشان بـه مقاومت بـر خاسته  پـدر را که در برابر زورگـوئـی

در مـسیر خمـیـن به اراک وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیــد بــراى اجـراى حكــم     

تهران )دارالحكـومه وقت( رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تـا   اله  قصاص به

 قاتل قصاص گردید.  

کـودک  با رنج یتیمی آشـنا و با مفهـوم شـهادت    یلاز اوا   یب امام خـمیـن بدیـن ترت

سرپرسـت  مـادر مـومـنــه اش )بانــو       روبرو گردید. وى دوران کـودکـ  و نـوجــوان  را تحـت  

صـاحب  ـرحـوم آیـه الـلــه خـوانســارى )  هاجر( که خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان م

( که بانـوی  شـجاع و  كـرمه اش)صاحبـه خانممـ ( بوده است. همچنیـن نزد عمهالتصانیف  زبـده
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نعمـت وجــود آن دو عزیـز نیـز محــروم        سـالگ  از  92اما در ســن   .جـو بـود سپرى کرد حق

 گـردید.  

ش(، بزرگترین مجتهد و مرجـع  9328-ش9189) العظمی امام خمینی حضرت آیت اهلل

است. ایشـان پـرورش یافتـه حـوزه     تقلید دوران معاصر و بلكه تاریخ تشیع در دوران غیبت کبری 

علمیه قم و شاگرد بزرگانی چون مرحوم آیت اهلل حاج شیخ عبدالكریم حائری و مرحـوم آیـت اهلل   

نظر بـوده اسـت. وی    در علوم مختلف اسالمی مجتهد و صاحب بروجردی است. امام خمینی

ی چون منطـق و کـالم   که در فقه و اصول در باالترین سطح قرار داشته در علوم عقل گذشته از آن

کـه در عرفـان نظـری و عرفـان عملـی سـرآمد        ترین سطح قرار داشت. همچنان و فلسفه در عالی

 دیگران بود. در تفسیر و حدیث و معارف نیز بی نظیر بوده است.  

طوری که نگارش بیش از  هالعاده بوده، ب در نگارش و تدوین آثار نیز فوق امام خمینی

مبارک خود ایشان در موضوعات اخالقی، عرفانی، کالمی، فقهی، اصول،  هشتاد جلد کتاب به قلم

شناس واقعی بود که به همه  یک اسالم قواعد فقهی و ... گویای این مدعا است. امام خمینی

نظر بود و لذا بررسی  های مختلف علوم اسالمی اشراف کامل داشته و صاحب زوایا و جنبه

در واقع بیان دیدگاه دین مقدس اسالم از منظر و زاویه دید های ایشان در حوزه دفاعی  اندیشه

  www .imam khomaine .com)) .باشد می   حضرت امام خمینی

  آثار و تالیفات امام خمینی 

 در حدود چهل عنوان کتاب به شرح جدول ذیل بوده است:  آثار و تألیفات حضرت امام خمینی

 (علیهرحمۀهللا)آثار و تالیفات امام خمینی  -1جدول 
 حدیث چهل شرح -1 جهل و عقل جنود حدیث شرح -9

 ( خمینی احمد حاج به امام نامه )رحمانی های جلوه -4 ( جلدی 11) امام صحیفه -3

 امام دیوان -2 االسرار کشف -2

 جلدی1 -االصول علم الی الوصول مناهج -8 ( اسالمی حكومت)  فقیه والیت -7

 سحر دعای شرح -94 تعالیق مع النجاه وسیله -1

 المسائل توضیح رساله -91 1و9 جلد -المحرمه المكاسب -99

 االصول لمحات -94 والوالیه الخالفه الی الهدایه مصباح -93

 العروه علی تعالیق -92 ( جلد 1)  الوسیله تحریر -92



                                                                                                                                                                                                         دفاع از منظر اسالم ياصول و مبان:فصل اول 22 

 

 -      الكفایه علی التعلیقه فی الهدایه انوار -97
 1و9 جلد

 حمد سوره تفسیر -98

 ( جلدی 4)  الطهاره -14 الضرر نفی قاعده فی الدر بدایع -91

 التقلید و االجتهاد -11 حج مناسک -19

 واالراده الطلب -14 فقهی مباحث – العشره الرسائل -13

 العباد نجاه رساله -12 ( جلدی 2)  البیع -12

 الصاله فی الخلل -18 الرضویه الفوائد علی التعلیقه -17

 االستصحاب -34 الترجیح و التعادل -11

 اکبر جهاد -31 امام عرفانی اشعار -عطف نقطه -39

 حاج به امام های نامه) دیدار های وعده -33
 (خمینی احمد

 ( امام عرفانی اشعار از بخشی)  عشق سبوی -34

 عملیه رساله -32 نماز معنوی اسرار بیان -سرالصلوه -32

 ( جلدی 3) امام فلسفه تقریرات -38 نماز آداب -37

  ( گورباچف به امام نامه)  توحید آوای -31

 

برخاسته از مكتب اسالم است. در    های حضرت امام خمینی با توجه به اینكه اندیشه

بخش به اصول و مبانی اندیشه دفاعی از منظر اسالم می پردازیم. بنیاد اندیشه حضرت امام  این

بر مبنای شریعت اسالم است. به همین جهت دیگر حوزه های معرفت شناسی  خمینی

بر این اساس یک سنت  ایشان نیز بر این مبناء قرار دارد. مبانی اندیشه امام خمینی

با درک و شناخت عمیق از  سالم می باشد. حضرت امام خمینیتاریخی و طوالنی از صدر ا

ریزی نموده است.  بنیاد اندیشه خود را پی  و ائمه اطهار  قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم

توان محور بودن ثقلین، عینیت سیاست با دیانت، تفكیک میان اسالم ناب  این مبانی را می

علم و دین، هماهنگی میان والیت مطلقه فقیه و اسالم تحریف شده، وحدت میان   محمدی

تكلیف را حفظ اسالم و سنت   و حكومت مردمی، وحدت و آزادی مطرح کرد. امام خمینی

های قرن بیستم،  ترین پدیده ریز یكی از شگفت انگیز پی امام خمینی  دانند. می  پیامبر

 بودند. « جنبش اسالمی» و « گرایینو»  یعنی انقالب اسالمی ایران، بر مبنای ترکیبی از دو اصل

نوگرایی به معنی احیای تفكر عقالنی در حوزه معرفت دینی، و جنبش اسالمی به معنای 
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احیای دین و اصالت اسالمی، اعتقاد به ایمان، وحی و رسالت در قالب انقالب اسالمی است. بنابر 

گیرد که همانا دفاع از  خود می مبنای دفاعی به خمینی این، اساس اندیشه حضرت امام

در « دفاع»بیان  توان به اسالم و دستاوردهای آن است. در یک چنین بستری از اندیشه، می

توان دریافت که هسته اصلی  و فقه اسالمی پرداخت. در نتیجه می خمینی اندیشه امام

ت. گیرد، اسالم اس در کلیه ابعاد، که حول محور آن شكل می اندیشه دفاعی امام خمینی

 رود.  کار می واژه دفاع در مقابل خطر به معموالً

اگر از تعریف جامع دفاع به مفهوم تدبیر در برابر حمالت گوناگون از خارج سیستم سیاسی 

توان تعریف مشخصی از این مفهوم ارائه داد. به این عبارت که دفاع  داخل بگذریم، نمی به

 ،کار برد هوان تعریف مشخصی را برای دفاع بت که نمی مفهومی نسبی و انتزاعی است و علت آن

این مطلب است که همواره یک عامل ذهنی در آن وجود دارد. وجود این عامل ذهنی باعث 

مقصود بیان آن معین گردد. با توجه به آنچه که گذشت  شود که تعریف دفاع با توجه به می

ر محور جهاد و دفاع در دین ب خمینی توان دریافت که اصول و مبانی اندیشه دفاعی امام می

اسالم و با تاکید بر حفظ اسالم شكل گرفته و در این بخش نیز سعی شده اصول و مبانی دفاعی 

 تبیین و ارائه گردد.   عنوان فنداسیون اندیشه دفاعی امام خمینی مكتب اسالم به

 های اعتقادی مرتبط با مسئله دفاع و جهاد در اسالم  آموزه

آیین و مرامی که دغدغه حفظ و بقاء موجودیت خود را داشته باشـد از تعـالیم و   هر مكتب، دین، 

مند است. دین اسالم نیز از ایـن قاعـده   دستوراتی که جنبه دفاعی و امنیتی برخوردار باشند، بهره

و نیـز   مشرکان قریش در مكه در برابـر پیـامبر خـدا     آرایی مستثنی نبوده و با توجه به صف

های آنان و با همدستی یهودیـان بنـی قریظـه و بنـی النضـیر در ایـام مهـاجرت و        تشدید فعالیت

در مـدتی     ها جنگ و غـزوه علیـه پیـامبر    اقامت آن حضرت در مدینه منوره و راه اندازی ده

سال و با توجه به شأن نزول تعداد فراوانی از آیات شریفه قرآن کـه در ارتبـاط بـا ایـن      94حدود 

های الهی و وحیـانی را در  نحوی تعالیم و آموزه بوده و همۀ این آیات شریفه بهها ها و توطئه جنگ

و ائمـه    ارتباط با مسائل نظامی و مرتبط با جنگ و دفاع را بیان کرده و سخنان پیامبر اکـرم 

و نیز سیره آن بزرگواران در ایام جنگ و دفاع و بلكه دستوراتی که در ایـام صـلح     معصومین

ۀ اینها بیان کننده دستورات شرع در ارتباط با امنیت و جنگ و دفـاع و صـلح اسـت.    اند و همداده
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سـازد. تعـالیم   های دفاعی دین را آشكار می همۀ این مباحث ضرورت پرداختن به مباحث و آموزه

های دین اسالم در مورد جنگ و دفاع و صلح بسیار زیاد اسـت و برخـی از آنهـا خـارج از     و آموزه

   .شود له است که به آن پرداخته نمیموضوع این رسا

 های اعتقادی آموزه-الف

بوده و به معنای گره، پیمان و عهد مـی باشـد. هـر چیـزی کـه      « عقد» از ریشه « اعتقاد » کلمه 

نامنـد. طبـق یـک     نوعی پیوند قبلی با انسان داشـته و فـرد آنـرا بـاور داشـته باشـد، اعتقـاد مـی        

 :کنند را به سه بخش زیر تقسیم می دینی های بندی کلی و معروف آموزه تقسیم

: اعتقادات یا اصول دین همان پنج اصل معروف توحید، عدل، اصول دین یا آیه محكمه -9

 باشند. نبوت، امامت و معاد می

شریعه عادله : فروع دین نیز مشتمل بر ده اصل معروف نماز، روزه،  –فروع دین یا شریعت  -1

 و نهی از منكر و تولی و تبری است. حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف

 باشند. مباحث اخالقی، سنه قائمه: اخالقیات نیز همان فضائل و رذائل می -3

تـرین و معـروف تـرین کتـاب      که مهم« تجرید االعتقاد »های اعتقادی مثل  اما وقتی به کتاب

را  اعتقادی است مراجعه کنیم می بینـیم خواجـه نصـیرالدین طوسـی در ایـن کتـاب اعتقـادات       

اصل دانسته و توبه، تقیه، امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر را جـزء مباحـث         2چیزی فراتر از آن 

همین کتاب قرار داده است. همچنانكه آیه شریفه آخر سـوره بقـره وقتـی کـه مـوارد و متعلقـات       

هـای آسـمانی را نیـز جـزء اعتقـادات       ایمان را ذکر می فرماید ایمان به مالئكه و ایمان بـه کتـاب  

گیرنـد مگـر بـا توجیـه و      اصل معروف قـرار نمـی   2که اینها داخل آن  معرفی کرده است در حالی

که در آیات شریف قرآن ایمـان بـه    تاویل که بتوان آنها را داخل در مبحث نبوت قرار داد. در حالی

نـه   ،تهای آسمانی را در عرض و در کنار ایمان به پیامبران و نبوت قرار داده اس مالئكه و به کتاب

 که ذیل و در طول ایمان به پیامبران علیهم السالم.   این

باشد و این شامل  می« آورده است  ایمان به آنچه که پیامبر» یكی از اعتقادات مسلمانان

یا فضائل و « ایمان و کفر» اخالق که به آنها  شود و شامل برخی از کلیات فروع دین نیز می

گویند حیاء جزء ایمان است با اینكه حیاء یک  جهت می شود. به همین گویند، می رذائل می

له أکه صبر یک مس شود صبر مثل رأس ایمان است، با این له اخالقی است و یا گفته میأمس
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را اعم از اعتقادات « های اعتقادی آموزه»اخالقی است. با توجه به آنچه گذشت ما در این رساله 

ترین آنها را مورد بحث  اخالق نیز دانسته و مهم اصطالحی دانسته و شامل مباحث فروع دین و

دهیم. بنابر این در این اثر هر سه بخش اعتقادی، فقهی و اخالقی را مورد توجه قرار  قرار می

     ( 12: 9388 ) رئوفی،دارد. 

 اعتقاد به خداوند متعال  - 

ن اسالم است و همـه  ترین شعار دیاعتقاد به وجود خداوند متعال و صفات جمال و جالل او اصلی

اند. اعتقاد بـه  انبیای الهی برای تحكیم و تثبیت و گسترش این عقیده آمده و تالش و جهاد نموده

ـ     خـود عـاملی    ،رودشـمار مـی   هخداوند در عین حال که خود از اهداف مقـدس جنـگ و جهـاد ب

حیـه رزمنـدگان   تأثیرگذار بر نوع عملكرد نیروهای مسلمان در میدان مبارزه و نیـز، در تقویـت رو  

وجـود دارد  « اهلل»نام  هها ب باشد. وقتی نیروها اعتقاد داشته باشند که نیرویی مافوق همه قدرتمی

منان است، ثانیاً وعده داده است که هر کس دین او را یـاری  ؤکه اوالً رئوف و رحیم و مهربان به م

من از مومنان دفاع خـواهم کـرد.   کند خداوند او را یاری خواهد نمود، ثالثاً در قرآن مجید فرموده 

رابعاً او همیشه و همه جا حاضر و ناظر است و همه مـردم در برابـر او قـرار داشـته و کسـی و یـا       

گردد و او در کمین دشمنان اسـت. خامسـاً تـاریخ پیـامبران گذشـته نیـز       چیزی از او پنهان نمی

ه اسـت و از طرفـی وعـده    نشان داده است که او همیشه از رزمنـدگان در راه خـدا حمایـت کـرد    

کسی که این مطالب را بداند قطعـاً در میـدان جنـگ بـا      .خداوند راست بوده و هرگز تخلف ندارد

کنـد کـه   قوت قلب بیشتر، شجاعت و شهامت زیادی به جنگ پرداختـه و همیشـه احسـاس مـی    

ی کـه مـوارد   در اینجا به برخی از آیـات  دست قدرت الهی باالی سر او و یاری کننده او خواهد بود.

 :کنیمبیان نموده است ، اشاره می فوق را

  «َيْنُصْرُكْم هللاََّ َتْنُصُروا ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا

اى مؤمنان ! اگر خدا را یارى کنید، خدا هم شما را یارى  ر َوُيَثبِّْتَأْقَداَمُكمْ

 (7)سوره محمد آیه .« سازد و گام هایتان را استوار م  کند م 

  «َْلُكم َفَلغَاِلَب هللاَُّ َيْنُصْرُكُم َذا ِإْن َفَمْن َيخُْذْلُكْم َوِإْن

َفْلَیَتَوكَِّلاْلُمْؤِمُنونَ  الَِّذيَيْنصُُرُكْمِمْنَبْعِدهِ  ر َوَعَلىهللاَِّ

اگر خدا شما را یارى کند، هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد، و اگر شما را واگذارد، چه 
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سوره « ).از او شما را یارى خواهد داد؟ و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنندکس  بعد 

 ( 924عمران، آیه آل

 « ُمْبَتِلیُكْم هللاََّ ِإنَّ َقاَل ِباْلُجُنوِد َطاُلوُت َفَصَل َفَلمَّا

ِبَنَهٍرَفَمْنشَرَِبِمْنُهَفَلْیَسمِنِّيَوَمْنَلْمَيطَْعْمُهَفِإنَُّه

 ِبَیِدهِمِنِّي ُغْرَفًة اغَْتَرَف َمِن ِإَّلَّ ِإَّلَّ، ِمْنُه َفشَرُِبوا

مِْنُهمْ َقِلیَل َمَعُه، آَمُنوا َوالَِّذيَن ُهَو جَاَوَزُه َفَلمَّا

َوُجُنوِدهِ ِبَجاُلوَت اْلَیْوَم َلَنا َطاَقَة َّل َقاَل ،َقاُلوا

َكْممِ ْنِفَئٍةَقِلیَلٍةَغَلَبْتالَِّذيَنَيظُنُّوَنَأنَُّهْمُمَلُقوهللاَِّ

 َمعَالصَّاِبرِينَِفَئًةَكِثیَرًةِبِإْذنِهللاَِّ پس زمان  که طالوت با ر َوهللاَُّ

وسیله  تردید خدا شما را به سپاهیان ]براى جنگ با دشمن از شهر[ بیرون رفت، گفت: ب 

نوشد، از من نیست کندر پس هر که ]به هنگام تشنگ [ از آن ]سیر[ ب نهر آب  آزمایش م 

و هر که از آن نخورد از من است، مگر کس  که با دستش کف  آب برگیرد ]که او نه از من 

است و نه مردود از سپاه[. پس جز اندک  از آنان همگ  از آن نوشیدند. و زمان  که او و 

با  اش از نهر گذشتند، ]گروه  از آنان[ گفتند : ما را امروز قدرت مقابله همراهان مؤمن

جالوت و سپاهیانش نیست. ول  کسان  که یقین داشتند مالقات کننده خدا هستند، 

بسا گروه اندک  که به توفیق خدا بر گروه بسیارى پیروز شدند، و خدا باشكیبایان  گفتند: چه

 (141)سوره بقره، آیه «.است

 «  ِبَبْدٍرَوَأْنُتْمَأِذلَّة َلَعلَّكُْمَوَلَقْدَنَصَرُكُمهللاَُّ َفاتَُّقواهللاََّ

تردید خدا در ]جنگِ[ بدر شما را یارى داد، در حال  که ]از نظر ساز و  ب  رَتشُْكُرونَ

برگ جنگ  و شمار نفرات نسبت به دشمن[ ناتوان بودیدر بنابراین از خدا به خاطر این که 

 (913عمران، آیه  ) سوره آل «.سپاسگذارى نمائید پروا کنید

 «ََوَهُنواَفَماَكِثیر ِربِّیُّونََمَعهَُقاَتلََنبِي ِمنْيِّنَْوَكأ

سَبِیلِِفيَأَصاَبُهمِْلَما اسَْتَكاُنواَوَماَضُعُفواَوَماهللاَِّ

  و] مسلک اله  دانشمندانِ انبوه  که پیامبران  بسا چه رالصَّاِبرِينَُيحِبَُّوهللاَُّ

 خدا راه در که های  آسیب برابر در پس جنگیدند، دشمنان با او همراه به[ دینِ در کامالن

 و نیاوردندر فرود تسلیم سر[ دشمن برابر در] و نشدند ناتوان و نكردند سست  رسید، آنان به

 (942)سوره آل عمران «.دارد دوست را شكیبایان خدا
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آنكه خداونـد وعـده   آنچه که ذکر شد نمونه اندکی بود از آیات شریفه قرآن که داللت دارند بر 

نصرت به مومنان داده و شكست دشمنان را نیز بشارت داده است. روشن اسـت کـه ایـن عقیـده     

گـاه آنـان    چه تأثیر شگرفی بر روحیه مجاهدان و رزمندگان جبهـه حـق داشـته و بهتـرین تكیـه     

کنـار   ترین شرایط احساس تنهایی نكرده و باالترین قدرت را درخداوند بوده و هیچ گاه در سخت

 خود احساس خواهند نمود.

پر واضح است، که اعتقاد به قدرت بی نهایت الهی و اعتماد به وعـده خداونـد دربـاره پیـروزی     

حق تأثیر فراوانی بر روحیه رزمندگان مسلمان دارد. خداوند نیز گرچه وعده پیروزی مسـلمانان را  

یاری خداوند در صورتی اسـت  » داده است ولی این وعده بصورت مطلق و بی قید و شرط نیست. 

که مردم به قدرت خداوند تكیه کنند ولی اگر به جای اتكاء بر قـدرت الهـی بـه کثـرت جمعیـت،      

شـود، زیـرا امـداد الهـی      های خارجی تكیه کنند امداد الهی کم مـی  تكنولوژی پیش رفته و کمک

هـای الهـی    ارزش درگرو ارتباط با خداست. در عالم سنتی وجود دارد که طبق آن هر کس دین و

را یاری کند خداوند نصرت خود را از او دریغ نمی کنـد. اگـر نصـرت الهـی شـامل حـال فـرد یـا         

گروهی شد نه به این معناست که آنان همیشه مورد عنایت خداوند خواهنـد بـود. تـا زمـانی کـه      

حمت و نصـرت  ها شعائر الهی را در جامعه برپا و یاد خدا را در دل زنده نگه دارند مشمول ر انسان

اند، اما در صورتی که بر خودشان متكی شدند و به قدرت بی نهایت الهی بی اعتنـایی کردنـد    الهی

 ( 18: 9382مصباح یزدی،  ) «خداوند نیز آنان را به خودشان وا می گذارد.

 اعتقاد به والیت معصومین علیهم السالم  -

و  های الهی است، پیامبر اکرم  یكی از ارکان اعتقادات اسالمی اعتقاد به والیت حجت

فرزندان و خاندان مطهر آن حضرت دارای والیت بوده و این والیت به معنای تصدّی امور و 

سرپرستی کارهای دنیوی و اخروی مردم است. والیت بر دو قسم است: مثبت و منفیر والیت 

نفی یعنی تبرّی و و والیت م   و ائمه اطهار  مثبت یعنی ضرورت اعتقاد به والیت پیامبر

 ( 123: 9371) مطهری،  دوری جستن و پرهیز از زمامداران کفر و نفاق.

در اینجا الزم نیست به توضیح و تفسیر والیت تكوینی و تشریعی و نیز اقسام و معانی  

مختلف والیت مثل محبت، زعامت، تصرّف، تبیین احكام، اجرای آنها و ... بپردازیم. آنچه که مهم 

است که اعتقاد به والیت و تسلط معنوی اولیای الهی محدود به زمان حیات آنان است این 
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از جهت روحی و با توجه به  - نیست، چرا که آنها دارای علم غیبت بوده و هنوز زنده هستند.

پس آنان شیعیان   -اند آنكه قرآن مجید شهداء را زنده معرفی کرده و آنان نیز عموماً شهید شده

گر اعمال آنها بوده و با قدرت روحی خود به یاری و نصرت آنان اقدام  نند و نظارهبی خود را می

کنند و با دعای خود به درگاه الهی شیعیان را کمک می نمایند. اعتقاد رزمندگان اسالم به  می

و پیوند روحی و اعتقادی با آن حضرت در تقویت روحیه و شهامت آنان نقشی   امام زمان

و نیز    دارد. مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر و ایام شهادت معصومینغیر قابل انكار 

های زیارتی به مشهد  ، کاروان  برپایی جشن میالد آنان و نیز توسالت به حضرت ابوالفضل

های مبارک  ها به نام ها و گروهان ها و گردان مقدس توسط رزمندگان، نامگذاری لشگرها و تیپ

ها با نام مبارک آنان و رمزهای مقدس آنها و نامگذاری  کردن عملیات، آغاز   اهل بیت

هائی از این ارتباط با والیت  و... همۀ اینها جلوه  ها به اسامی اهل بیت ها و پادگان مكان

شود که در آنها نام و یاد اهل  ای از شهدای جنگ تحمیلی یافت می نامه است. شاید کمتر وصیت

 نیامده باشد.   و امام زمان  ید الشهداءویژه حضرت س و به بیت

بـدون هـیچ     حادثه عاشورا و عشق به زیارت کربال و الهام پذیری از حرکت امام حسـین 

تردیدی در رأس عوامل محرک و نیرو آفرین و تأثیرگذار در حرکت جمهوری اسالمی و نیروهـای  

را بـوده و دوران آمـوزش و آمـادگی    آن بوده است. بسیج نیروها در شهرها با الهام از حادثه عاشـو 

جنگ نیـز بـا توجـه بـه      رزمی نیروها با یاد و نام حادثه عاشورا بوده و نوع حرکت و فعالیت میدان

در کربال بوده است. مقاومـت در برابـر دشـمن و نهراسـیدن از       عملكرد اصحاب امام حسین

حبوحـه جنـگ و ایـام    سالح و نفرات دشمن، تسلیم نشدن، حفـظ عـزت و کرامـت انسـانی در ب    

های حادثه کربال بـوده کـه در هشـت سـال دفـاع       اسارت، زیر بار ذلت نرفتن و... همه اینها درس

مقدس الگوی رزمندگان بود. مطمئناً اگر آمریكا این جنگ را توسط کشوری دیگـر غیـر از عـراق    

ای حضـور در  این شور و شوق رزمندگان با این قدرت و قوت وسعت بـر  ،نمود به ایران تحمیل می

عشـق پیـروزی و شكسـت ارتـش عـراق را مقدمـه        ای بـه  زیرا هر رزمنده .داشت جبهه وجود نمی

دانسـت و امیـد بـه ایـن زیـارت صـاحب        می   رسیدن به کربال و زیارت حضرت امام حسین

نمود. همچنان که تشبیه لشـكریان صـدام بـه لشـكر      والیت آنان را در میدان جنگ ثابت قدم می

 (17: 9388)رئوفی، امیه نیز در همین راستا قابل تفسیر است. بنیعمرسعد و 
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 اعتقاد به انجام تكلیف الهي  -

َهللُْقلْ»  :اعتقاد به انجام تكلیف الهی فرمـوده  در مورد 21آیهتوبه قرآن مجید نیز در سوره 

َأنِْبُكمَْنَتَربَّصَُوَنحْنُاْلحُسَْنَیْینِِإحَْدىِإَّلَِّبَناَتَربَُّصونَ

ُيصِیَبُكمُ ِإنَّاَفَتَربَُّصواِبَأْيِديَناَأوْعِْنِدهِمِنِْبَعَذابٍهللاَُّ

کشید. اگـر مـا    بگو آیا جز رسیدن به یكی از دو نیكی را بر ما انتظار میر ُمَتَربِّصُونََمَعُكمْ

ایـم.   بـزرگ را یافتـه  ایم و اگر به شهادت برسیم باز کمالی  پیروز شویم به یک ارزش بزرگ رسیده

 «بنابراین ما در هیچ صورتی شكست نمی خوریم.

بلكـه   ،شود که انسان با مرگ نابود نمی اما قرآن برای برطرف کردن این هراس ضمن بیان آن

مؤمنان را بشارت به حیـات ابـدی و سراسـر لـذت و      ،شود از این دنیا به دنیای دیگری منتقل می

 دهد.   یبهجت و بدون خوف و حزن بشارت م

مجاهدان راه خدا یكـی از دو راه را در پـیش   » فرماید: آیت اهلل مصباح می ،بر اساس این آموزه

یكـی پیـروزی مسـلمانان و غلبـه بـر       ،دارند که هر دو مشتمل بر مصلحت و نفع آنان خواهد بود

راه و دیگری کشته شـدن در   دشمن، که مصلحت اسالم و مسلمین و جامعه اسالمی را در بردارد

مصـباح  ) «خدا، که چیزی جز شهادت در راه خدا و نیل بـه سـعادت ابـدی و همیشـگی نیسـت     

 (   981: 9382یزدی، 

، این است که سربازان استسرّ پیشرفتی که در صدر اسالم  »فرماید:  می  امام خمینی

یكی  اسالم با تعداد کمی که داشتند در مقابل تعداد زیادی از سربازان دشمن که یكی ایران و

روم بود و بسیار هم مجهّز بودند، ایستادند و پیروز شدند، زیرا سالح معنوی داشتند، یعنی 

یم و کشته شویم، باز هم سعادتمند هستیم و اگر بكشیم هم واعتقادشان بر این بود که ما اگر بر

 ( 112 ، ص 91ج : امام  صحیفه  ) ،«ما سعادتمندیم

سعادت است و اگر پیـروزی   ،اگر شهادت نصیب شد» فرماید:  حضرت امام راحل میهمچنین 

 ( 444، ص 92ج : همان) «سعادت است ،نصیب شد

شود سرنوشـت او   سبیل اهلل می بنابراین هر رزمنده مسلمانی که وارد میدان جنگ و جهاد فی

دانـد پـس بـه هرحـال      یا پیروزی است و یا شهادت و در هر صورت خود را کامیاب و ظفرمند می

چه بكشد یا کشته شود پیروز و سربلند است و هرگز شكست و ناکـامی نـزد او معنـا و مفهـومی     
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 (،   347ق: 9314و طباطبائی،  28 ق:9371) طبرسی،  نخواهد داشت

اگر شهادت نصیب شد سعادت است و اگـر پیـروزی نصـیب شـد،     » حضرت امام می فرماید: 

 (444، ص92سعادت است.) ج 

آیند پیش من، گریه  ها که می بسیاری از این » فرماید: در این مورد می م خمینیاما

یک همچو  ... کنم که پیروز بشوند کنند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم و من دعا می می

و این روحیه در پناه اسالم پیدا این پیروز است... ای وقتی که در یک فرد یا افراد پیدا شد،  روحیه

من کشته  که بگذارتواند این طوری درست کند که گریه کند  نمی هیچ مكتب دیگریشد، 

 ( 443ص، 94ج همان: )  «بشوم

کردند و برخی از آنان شهادت را  از شهادت استقبال می   وقتی اصحاب امام حسین 

مسیر دانند پیروان آن حضرت نیز که در این  تر از عسل دانسته و آن را فوزی عظیم می شیرین

دارند همین روحیه را داشته و معلوم است که چنین شخصی هرگز در میدان جنگ  گام بر می

دچار ترس و اضطراب و خودباختگی نشده و تا آخرین لحظه بدون هیچ ترس و حزنی به جنگ 

زیرا این  ،کنیم ای کوتاه به چند حدیث شریف می دهد. در اینجا اشاره و مبارزه ادامه می

 :طلبی را پدید آوردند  نی بودند که آن روحیه شهادتهای دی آموزه

تر است از مردن در  هزار ضربت شمشیر بر من بهتر و آسان »فرمود:    ـ امیرالمؤمنین 9

 ( 99، ص99ق، ج 9499حر عاملی، « ) بستر

باالتر از هر نیكوئی نیكی دیگری قرار دارد تا برسد به کشته شدن :  فرمود  ـ پیامبر اکرم 1

 ( 293ص ،93، جامام صحیفه  ر.ک:)  .راه خدا که چیزی باالتر از آن نیست در

شهید دارای هفت خصلت است: با نخستین قطره خون تمام  ـ باز آن حضرت فرمودند: 3

 ( 99ص همان،ر.ک : )  .نگرد شود ... هفتم: به وجه خداوند می گناهانش بخشیده می

 (313: 9323)مجلسی،  «شود  بهشت میشهید اولین کسی است که داخل » ـ و باز فرمودند:  4

ها چون حضرت صدیقه کبری، امیرالمؤمنین، امام حسن و امام  ـ شهادت بهترین انسان 2

طلبی تأثیر زیاد داشته  و ... نیز در پیدایش روحیه شهادت  حسین و حمزه سیدالشهداء

  شهیدان نیز بیان کننده ارزش واالی آن است.که دستور دین به تجلیل و تكریم  همچنان
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 اعتقاد به قضا و قدر  -

اسـت در ضـمن بحـث از توحیـد افعـالی      « توحیـد افعـالی   »كی از مباحث مهم اعتقادی مسأله ی

قـرآن کـریم ایـن حقیقـت را بـه مسـلمانان تعلـیم        » گیرد.  مسأله قضا و قدر مورد بحث قرار می

افتد تـابع تقـدیر و تـدبیر الهـی      وقایعی که در جهان اتفاق می گونه حوادث و دهد که همۀ این می

داند که خدای متعال بـرای همـۀ موجـودات      است. مسلمانی که در مكتب قرآن آموزش دیده می

ای از چارچوب و طرحی که خداوند بـرای کـل     طرحی حكیمانه و عادالنه در افكنده و هیچ حادثه

و بنابراین آنچه که خدای متعال مقدّر فرموده است اتفـاق   ماند بیرون نمی ،عالم تنظیم کرده است

سبب ایمان و توجه خاصی که به قضا و قـدر الهـی داشـتند،     مجاهدان صدر اسالم به خواهد افتاد.

طور قطعی مقدّر فرموده حتماً اتفاق خواهد افتاد، از روحیـات و    هدانستند آنچه را که خداوند ب می

هـا قـوت قلـب و شـجاعت فراوانـی از خـود        شدند و در جنگ دار میمعنویات بسیار بلندی برخور

دادند، چرا که با این اعتقاد دیگر از هـیچ چیـز هراسـی نداشـتند و چیـزی جلودارشـان        نشان می

نبود. آنان معتقد بودند اگر مرگشان فرارسیده باشـد در منـزل هـم کـه بماننـد و در بسـتر خـود        

ند بود، و گرنه در میدان نبرد هم جان سالم به در خواهنـد  بیارامند باز هم در خطر و تهدید خواه

مصباح یـزدی،  ) «برد. آری این اعتقاد رمز شجاعت و بی باکی و هجوم بی امان آنان به دشمن بود

9382 :984 ) 

فرموده: هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در جانتـان بـه    11قرآن مجید نیز در سوره حدید، آیه 

 پیشتر در کتابی معین شده است. مگر آنكه ،رسد نمی شما

یک نفر مسلمان مؤمن و معتقد به قضا و قدر الهی عقیـده دارد   »شهید مطهری معتقد است: 

که جهان طوری ساخته شده است که اگر او در راه عقیده و ایمان خود فداکاری کنـد و کوشـش   

را از پشـتیبانی خـود   خیـزد و او   دستگاه علّی و معلولی جهان بـه حمایـت او برمـی    ،خرج دهد به

کنـد، نیـروی    کند. صدها هزار برابر نیرویی که او خود در راه هدف خود مصـرف مـی   مند می بهره

 (494: 9371 مطهری،«) افتد ذخیره در جهان هست که در چنین شرایطی به یاری او به کار می

 اعتقاد به امدادهای غیبي  -

تاییدات الهی را برای نصرت و یاری رزمنـدگان  خدای متعال خبر داده است که امدادهای غیبی و 

 :  کند مسلمان نازل می
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 «ِإْذَأْخَرَجُهالَِّذيَنَكَفُروا َتْنصُُروُهَفَقْدَنَصَرُههللاَُّ ِإَّلَّ
َثاِنَياْثَنْیِنِإْذُهَماِفياْلَغاِرِإْذَيُقوُلِلَصاحِبِِهَّل

َمَعَنا هللاََّ ِإنَّ َفَأْنَزلََتحَْزْن َوَأيََّدهَُعَلْیهِسَِكیَنَتهُهللاَُّ
السُّْفَلىَكَفُرواالَِّذينََكِلَمةََوجََعلََتَرْوَهاَلمِْبجُُنوٍد

ا


ِهَياْلُعْلَیاوَ َكِلَمُةهللاَِّ پیامبر؛اگرِكیم حَعَِزيز َوهللاَُّ
دهد؛مىيارىرااوخدايقیناًنکنید،يارىرا

ازكافرانكههنگامىداديارىرااوكهچنان
تندوازيكىكهحالىدركردندبیرونشمكه
زمانىهمانبودند،غاردردوهرزمانآنبود،
خدامدهراهخودبهاندوه:گفتهمراهشبهكه
نازلپیامبربرراخودآرامشخداپس.ماستبا

نديديدشماكهلشكريانىبارااووكرد،
قرارترپستراكافرانشعاروساخت،نیرومند

است؛برتروواَّلترشعاركهخداستشعاروداد،

 توبه )سوره«است.حكیموناپذيرشكستتواناىخداو
  (44آیه

 «سَِكیَنَتُهعََلى ُثمََّأْنَزَلهللاَُّ
ا

اْلُمْؤِمِنینََوعََلىَرسُوِلهِ
َوذََكَفُرواالَِّذينََوعَذَّبََتَرْوَهاَلمُْجُنوًداَوَأْنَزلَ

ا
ِلكَ

اْلَكاِفرِينَجََزاءُ برراخودآرامشخداگاهآن؛
كهلشكريانىوكرد،نازلمؤمنانوپیامبرش

آورد،فرودمؤمنانيارىبراىديديدنمىراآنان
سختىعذاببهورزيدند،مىكفركهراكسانىو

 توبه سوره) «.كفرپیشگانكیفراستاينوكرد؛مجازات
( 12آیه

 «ِنْعَمةَاْذُكُرواآَمُنواالَِّذينََأيَُّهاَيا ِإذْعََلْیُكمْهللاَِّ
َلمَْوُجُنوًداِريحًاعََلْیِهمَْفَأْرسَْلَناُجُنود جَاَءْتُكمْ
َوَكانََتَرْوَها اهلاى؛َبِصیًراَتْعَمُلونَِبَماهللاَُّ
هنگامىكنید،يادخودبرراخدانعمت!ايمان

كوبندهبادىپسآمدند،شماسوىبهسپاهیانىكه
آنانضدبرديديدنمىراآنهاكهلشكريانىو

خداو؛[كوبیدندهمدرراآنانتا]فرستاديم

 ( 1  )سوره احزاب آیه«بیناست.دهیدمىانجامآنچهبه

 «َأشَْرُكواِبَماالرُّْعبََكَفُرواالَِّذينَُقُلوبِِفيسَُنْلِقي
 َوِبْئسَالنَّارَُوَمْأَواُهمُسُْلَطاًناِبهُِيَنزِّلَْلمَْماِباّللَِّ
ترسكافرانهاىدلدرزودىبه؛الظَّاِلِمینََمْثَوى
دلیلىآنبرخداكهراچیزىزيرااندازيم؛مى

واند،دادهقرارخداشريكنكرده،نازل
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«ستمكارانجايگاهاستبدواست؛آتشجايگاهشان

(929سوره آل عمران آیه)

 « َِبَبْطنِعَْنُهمَْوَأْيِدَيُكمَْعْنُكمَْأْيِدَيُهمَْكفَّالَِّذيَوُهو
َوَكانََعَلْیِهمَْأْظَفَرُكمَْأنَْبْعدِمِنَْمكَّةَ َتْعَمُلونَِبَماهللاَُّ

وجنگبى]راشماآنكهازپسكهاوست؛وَبصِیًرا
خونريزى هاىدستكرد،مسلطوپیروزدشمنبر[

ازراشماهاىدستوشما[باجنگ]ازراآنان
باجنگ] حديبیهمنطقهكه]مكهدلدرآنان[

است انجامبههموارهخداوداشت؛باز[ آنچه

 (14)سوره فتح آیه«.بیناستدهیدمى

 «َْحمِیَّةَاْلَحِمیَّةَُقُلوِبِهمُِفيَكَفُرواالَِّذينََجَعلَِإذ
َفَأْنَزلَاْلَجاِهِلیَّةِ َعَلىسَِكیَنَتهُهللاَُّ

ا
 َوَعَلىَرسُوِلهِ

التَّْقَوىَكِلَمةََوَأْلَزَمُهمْاْلُمْؤمِِنینَ
ا

ِبَهاَأحَقََّوَكاُنوا
َوَكانََوَأْهَلَها كههنگامى؛عَِلیًماشَيْءٍِبُكلِّهللاَُّ
هايشاندل[حديبیهصلحقراردادازپس]كافران

پسكردند،آكندهجاهلىشديدخشموتعصّبازرا
نازلمؤمنانوپیامبرشبرراآرامششهمخدا
[استتوحیدجانوحقیقتكه]راتقواروحوكرد
[تقواروح]بهآنانونمود،آنانمَلزم

بههموارهخداوبودند؛آنشايستهوسزاوارتر

(12آیهسوره فتح  )«.داناستچیزهر

آیات شریفه فوق و دهها آیه مشابه دیگر همه حكایت از وجود امـدادهای الهـی دارد و چـون    

کـه آنهـا وجـود     بینید در حالی کنند که شما آن نیروهای الهی را نمی این آیات شریفه تصریح می

واس شود، یعنی نیروهایی کـه از حـ   گفته می« امداد غیبی»کنند به آنها  و شما را کمک می دارند

 مردم پنهان و نامرئی بوده و نیرویی آسمانی هستند.

اصل واژه امداد به معنی یاری کردن و به فریاد کسی رسیدن و کمک و نصرت اسـت. مقصـود   

از اعتقاد به امدادهای غیبی این است که اسباب و عوامل پیروزی در جنگ را منحصـر بـه عوامـل    

ر است کـه تمـام ایـن عوامـل مـادی مقهـور آن       مادی ندانسته و بلكه بدانیم دست دیگری در کا

اثـر کننـد. از    عوامل معنوی هستند. آن امدادهای غیبی می توانند اسباب و عوامـل مـادی را بـی   

هـای   هـا و راه  ای که ذکر کردیم معلوم می شـود کـه امـدادهای غیبـی انـواع، نمونـه       آیات شریفه

 : کنیم مختلفی دارد که برخی از آنها را اشاره می

ایجاد ترس و وحشت در دل کفار به طوری کـه آنـان مرعـوب مسـلمانان شـده و بـه تـرس،        ـ   9
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 شوند. اضطراب و نگرانی دچار می

 ـ ایجاد آرامش و سكینه و طمأنینه در دل مؤمنان. 1

 ـ فرو فرستادن فرشتگان که در جنگ بدر، احزاب و حنین اتفاق افتاد. 3

ه دشـمنان تصـور کننـد مسـلمانان از عِـدّه و ع ـد ه       ـ زیاد نشان دادن لشكر اسالم، به طوری ک  4

 زیادی برخوردارند.  

ذکـر شـده    43ـ رؤیای صادقه که بشارت فتح و پیروزی داشته باشد. که در سـوره انفـال، آیـه      2

 است.

 ـ یاری کردن به وسیله جن یا سایر نیروهای ماوراء طبیعی. 2

 ه در جنگ بدر اتفاق افتاد.ـ یاری کردن با حوادث طبیعی مثل باران آنگونه ک 7

 ـ وزیدن باد و طوفان شدید که در جنگ احزاب محقق شد. 8

اصل پیروزی انقالب اسالمی، هراس و رعبی که در دل سردمداران رژیم ستم شـاهی پهلـوی   

ها صحنه مهـم در دوران دفـاع مقـدس همـه      قرار گرفت، حادثه عظیم طوفان شن در طبس و ده

منـدی از امـدادهای غیبـی شـرایطی      دارند. البته واضح است کـه بهـره  حكایت از امدادهای الهی 

اما چون خارج از موضـوع بحـث    ،باشند قید و شرط نمی صورت مطلق و بی داشته و این امدادها به

 پردازیم. است به آن نمی

- نقش رهبری و والیت فقیه 

از اصـول مهـم   امامت و رهبری در فرهنگ تشـیع از چنـان اهمیتـی برخـوردار اسـت کـه یكـی        

ای  رود. اصل ضـرورت رهبـری در هـر جامعـه     شمار می اعتقادی و چهارمین اصل از اصول دین به

یک اصل عقالئی است و نیازی به اثبات و توضیح ندارد، نكته مهم آن است که در فرهنگ شـیعه  

صـوم  مع ،امامت و رهبری یک جایگاه رفیع دینی دارد و باید امام و پیشوای دیـن و دنیـای مـردم   

بوده و با تعیین الهی مشخص گردد و به همین جهت شیعه به آیـات متعـددی از قـرآن مجیـد و     

 کند. کلمات پیامبر برای این مسأله استناد می

  َربِّكَمِنِْإَلْیكَُأْنِزلََماَبلِّغْالرَّسُولَُأيَُّهاَيا»
ِرسَاَلَتهَُبلَّْغتََفَماَتْفَعلَْلمَْوِإنْ ِمنََيْعِصُمكََوهللاَُّ

ِإنَّالنَّاسِ ؛اْلَكاِفِرينَاْلَقْومََيْهِديَّلَهللاََّ اى
ووَّليتدرباره]پروردگارتسوىازآنچه!پیامبر
امیرالمؤمنینطالبابىبنعلىرهبرى بر[

پیامندهىانجاماگروكن؛ابَلغشدهنازلتو
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[گزندوآسیب]ازراتوخدااى،نرساندهراخدا
راكافرانگروهخداقطعاًدارد؛مىنگهمردم

(27)سوره مائده آیه «.كندنمىهدايت
  َوِلیُُّكمُِانََّما» الَِّذينَآَمُنواَوالَِّذينََوَرسُوُلهُهللاَُّ

؛َراِكُعونََوُهمْالزََّكاةََوُيْؤُتونَالصََّلةَُيِقیُمونَ
واوسترسولوخدافقطشمادوستوسرپرست
اندطالبابىبنعلىمانند]مؤمنانى كه[
دركهحالىدرودارندمىبرپارانمازهمواره

تهیدستانبه]ركوعند )سوره مائده (.دهندمىزكات[
(22آیه

  َأِطیُعواآَمُنواَياَأيَُّهاالَِّذينَ» َوَأِطیُعواالرَّسُولَهللاََّ
ِمْنُكمْاْلَْمرَِوُأوِلي َفُردُّوهُشَيْءٍِفيَتَناَزْعُتمَْفِإنْ
ِإَلى ُتْؤِمُنونَُكْنُتمِْإنَْوالرَّسُولِهللاَِّ اْلخِرَِواْلَیْومِِباّللَِّ
ذَ
ا

خدااز!ايماناهلاى؛َتْأِويَلًَوَأْحسَنَُخْیر ِلكَ
نیز]وكنیداطاعت امرصاحبانوپیامبراز[
پیامبرچونواندبیتاهلازامامانكه]خودتان
اگرو.كنیداطاعت[باشندمىعصمتمقامداراى
ومعنوىومادىامورواحكاماز]چیزىدرباره

داشتید،نزاع[صلحوجنگواجتماعىوخانوادگى
روزوخدابهاگر[يافتنشفیصلهبراى]راآن

ارجاعپیامبروخدابهداريد،ايمانقیامت
نظروازبهترشمابراى[دادنارجاع]ايندهید؛
(95)سورهنساءآيهاست.(نیكوترعاقبت

 «ََهَدىالَِّذينَاولِئک َّلَُقلْاْقَتِدهَْفبُِهَداُهمُهللاَُّ
؛ِلْلَعاَلِمینَاِذْكَرىِإَّلَُّهوَِإنَْأْجًراعََلْیهَِأسَْأُلُكمْ
ازپیامبرانعنوانبهگذشتهآياتدركه]آنان
شديادايشان هدايتشانخداكههستندكسانى[
قومبهو]كن،اقتداآنانهدايتبهپسكرد،
خود بگو[ شماازپاداشىرسالتمبرابردر:
قرآن]اينخواهم،نمى باواستواركَلمىجز[
)سورهانعام(.نیستجهانیانبراىپندىوارزش
 (59آيه

سـوره آل عمـران،   ، 919آیـه  در همچنـین  حكایت از اصل مهم امامت دارنـد و   دیگر آیات و

َمَقاِعلدَاْلُملْؤمِِنینَُتَبلوِّ َُأْهِلكَمِنْغََدْوتََوِإذْ» :فرمایـد  می

 ِلْلِقَتللالِ كللهزمللانىكللنويللاد؛عَِلللیم سَللمِیع َوهللاَُّ

نگبراى]صبحگاهان حدج یاناز[ا اتخانوادهم

سنگرهاىدرجنگیدنبراىرامؤمنانتاآمدىبیرون

داناو[هاگفتهبهىِ]شنواخداودهى؛جاىنظامى
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«ست.[هانّیتبهىِ]

و نیروهـای حاضـر در جنـگ       این آیه درباره سامان دادن رزمندگان بوسیله پیامبر اکرم

داری فرمانـدهی جنـگ توسـط     احد نازل شده و نمونه روشنی از رهبری پیامبر در جنگ و عهـده 

 دارد. رسول خدا 

دار این مسئولیت بود و حقیقتاً رهبـری ایشـان    عهده  دفاع مقدس امام خمینیدر طول 

گـذاری در حرکـت رزمنـدگان اسـالم و پیـروزی       در دوران دفاع مقدس عاملی بسیار مهم و تأثیر

و معرفـی شخصـیت      خمینـی  های رهبری امـام  ها بوده است، بحث از ویژگی آفرین آن غرور

طلبد همچنان که بیان شیوه هـا و تـدابیر    فرصتی دیگر را می ،مرد علمی و عملی و الهی آن بزرگ

طور خالصه بـه برخـی از تـدابیر ایشـان      هنیز در اینجا قابل توصیف نیست. اما ب  امام خمینی

 :کنیم در این مورد اشاره می

 ایجاد بسیج همگانی و مشارک عمومی در جنگ. -9

 ن صحنه جنگ.دمیدن روح خودباوری و اعتماد به نفس در فرماندها -1

 توجه دادن به اراده و قدرت الهی و تأکید بر ذکر و یاد خداوند. -3

 توجه دادن به قدرت ایمان و طلب نصرت از خداوند. -4

 پرهیز دادن از غرور. -2

 ایجاد، گسترش و هماهنگی نیروهای نظامی. -2

 سفارش به رعایت اصول انسانی در جنگ. -7

 نحرافی و غیر ضروری.هدایت صحیح جنگ و پرهیزدادن از توجه به مسائل ا -8

 انتقاد از مخالفان جنگ و موضع گیری در برابر دشمنان خارجی. -1

 مقابله با جنگ روانی. -94

 پشتیبانی مالی از جنگ. -99

در  در اینجا الزم است به مسأله حضور علمای دینی در میـدان جنـگ نیـز توجـه داده شـود:     

بـزرگ تقلیـد شـیعه در میـدان     مراجـع   91زمان حمله وهابیان به عتبات عالیات در اواخر قـرن  

آمـده  « مفتـاح الكرامـه  » جنگ حاضر شدند و گزارش به صورت جالب در آخر جلد چهارم کتاب 

عـراق چنـد    ویژه در زمان ورود نیروهای انگلـیس بـه   های ایران و روس و به و در زمان جنگ است
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اسارت درآمد مرحـوم  نفر از مراجع تقلید در جبهه جنگ حاضر شدند و حتی میرزای شیرازی به 

(. در 972، ص9ج  9324دوانـی،   ) جنگیـد.  سید محمد تقی خوانساری در خط مقدم جبهـه مـی  

دوران دفاع مقدس نیز علماء و مجتهدان بزرگی به میدان جنگ حاضـر شـده و بـا حضـور خـود      

 ( 34: 9388) رئوفی،کردند. زم را علیه دشمن تقویت میمیدان ر

 

 اعتقاد به نصرت الهي  -

در اینجا در مقام نفی ارزش و اهمیت ابزار جنگی و سالح و مهمات و یـا ندیـده گـرفتن نقـش      ما

نیروهای انسانی نبوده بلكه معتقدیم که فراهم بودن عِـدّه و ع ـدّه در جنـگ تـاثیر فراوانـی بـرای       

 تأمین پیروزی دارد ولی سؤال اینكه آیا نقش اصیل و مهم و اساسی با ابـزار اسـت یـا بـا ایمـان و     

 ؟ اعتقادات

تاریخ اسالم و بلكه تاریخ پیامبران گذشته همگی بر این باور است که هرگز وسائل جنگـی در  

زند اعتقادات و روح ایمان است. در داسـتان   درجه اول اهمیت نیستند و آنچه که حرف اول را می

 نوح و نمرودیان، داستان حضرت  و فرعون، داستان حضرت ابراهیم   حضرت موسی

در برابـر جـالوت و      مترفین آن زمان، داستان حضرت لوط و صالح و حضرت داود و طالوتو 

 داستان جنگ بدر و... همگی حكایت این دارد که ایمان اصالت دارد.

گوید: وقتی روح ایمان بر سپاهی حاکم باشـد بـا نفـرات انـدک و اسـلحه و ابـزار        اسالم می» 

های بـزرگ بـا نیـروی انسـانی بسـیار و آالت و ادوات       قشونتوان در برابر  مختصر و ناقص نیز می

مسـلمانان  »، «دسـت آورد و دشـمن را در هـم شكسـت     جنگی فراوان و کامـل، فـتح و ظفـر بـه    

های تـاریخ اسـالم را در دورانـی انجـام دادنـد و بـه پیـروزی         ترین جنگ شورانگیزترین و حماسی

فـرات سـپاه دچـار کمبودهـای آشـكار و      رساندند که از لحـام اسـلحه و ابـزار جنگـی و تعـداد ن     

 ( 122-128: 9377) نوری،  «.های فراوان بودند مضیقه

 های نظامي اسالم آموزه-ب

 اصول راهبردی جهاد - 

های متعددی میان  و تشكیل جامعه اسالمی در مدینه جنگ  اکرم پس از هجرت پیامبر

به عنوان رهبر جامعه و   امبرمسلمانان و کفار روی داد. در جامعه اسالمی آن روز، شخص پی
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کرد. هدف کلی  فرمانده کل قوا سیاست کامل و جامع جهاد را بر اساس اهداف قرآن تنظیم می

تنها ابزار نیل به این  ها بود. طبیعتاً گسترش اسالم و خیر و صالح و باز داشتن از کفر، فساد و زشتی

 . شد اهداف، ابزار نظامی نبود و در کنار آن از ابزار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره نیز استفاده می

توان به اصول راهبردی جهاد  می   و حضرت علی   از متن قرآن کریم و سنت پیامبر 

است. در اینجا برخی از این یید بسیاری از راهبرد شناسان أدست یافت که هم اکنون نیز مورد ت

  :شود اصول معرفی می

 اصل تقدم دعوت بر جنگ  - 

بود  این مسئله « دعوت»آمیز برای رسیدن به هدف شیوه مسالمت  نخستین راهبرد پیامبر

از   شد پیامبر عنوان یک اصل اساسی در دوران رسالت آن حضرت به خوبی اجرا  می به

گاه مشاهده نشد  داشت. هیچ مواره این اصل مهم را ملحوم میابتدای رسالت تا هنگام وفات، ه

شیوه دیگری برای پیشبرد اهداف خود بزند. او  قبل از دعوت ابتدایی دست به   که پیامبر

عنوان اولویت اول راهبرد خویش در نظر داشت. این مطلب در سیره آن  همواره دعوت را به

 حضرت به خوبی مشهود است. 

، «قاتلكم حتی اکتب الیكم فانی ال ا: » خوانیم می« ایله»به اسقف   پیامبر اکرم ۀدر نام

 تا آنكه برای شما نامه بنویسم.  ،کنم (ر من با شما جنگ نمی 19ق:9447هلل،  حمیدا )

کرد.  این شیوه را به عنوان یک دستور برای تمامی سفیران خویش نیز توصیه می  پیامبر

حضرت . هنگام اعزام های دیگر مقدم بدارند بودند دعوت را بر شیوه موظف  سفیران پیامبر

 (  799ق:  9441) منتظری،  به یمن، همین شیوه را به او توصیه فرمود.  علی

بلكه  ،کید داشتأنه تنها این شیوه را در راس کار خویش قرار داده بود و بر آن ت  پیامبر

. برای مثال زمانی که آن جست زاری می و از آن بی گونه تخطی از آن را به شدت محكوم نمود هر

خاطر  فرستاد به« بنی جذیمه»را برای دعوت به اسالم به قبیله « خالد ابن ولید»حضرت، 

که مسلمان شده بودند، گردن زد. چون این  آنها را با این ،ای که خالد با قوم مزبور داشت کینه

ابن هشام، ،)«باش من از رفتار خالد بیزارم. هدخدایا شا » رسید، فرمود:  خبر به پیامبر

 (   79، ص4ج : ق9491
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 اصل عوامل اقتصادی  -

ترین ابزار  در جهاد به شمار می رفت. یكی از مهمثر پیامبرؤهای م لیف قلوب یكی از شیوهأت

عنوان مثال پیامبر در جنگ طائف به  در این جهت استفاده از عوامل اقتصادی بود. به پیامبر

اف و بزرگانی که تازه مسلمان شده بودند و یا مشرکینی که به آن حضرت کمک کرده بودند اشر

شان گردد. )همان،  ها و قیبله و فامیل بیش از دیگران از غنائم سهم داد تا سبب جلب خاطر آن

ثقیف به  با قبیله« مالک ابن عوف»شنید  یا پس از جنگ طائف وقتی پیامبر (942ص

به او اطالع دهید که اگر مسلمان شود و به نزد من بیاید دارایی و زن و »مود: طائف رفته است فر

آمد و   مالک چون این خبرا را شنید نزد پیامبر« فرزند او را با صد شتر به او خواهم داد.

 (  943، ص 4)همان، ج  .مسلمان شد

در مقابله با دشمن بود. ناامن   های پیامبر و از طرف دیگر عوامل اقتصادی یكی از اهرم

های تجاری قریش و محاصره اقتصادی، نظامی دشمن از این جمله این  موارد است.  کردن راه

« ودان»دنبال داشت. غزوه  ، اعمال فشار اقتصادی بر دشمن را به های پیامبر اولین جنگ

های  سریه چنین در تعقیب کاروان قریش بود، و هم که نخستین حرکت نظامی پیامبر

های بواط و  و نیز غزوه« عیبد اهلل ابن جحش»، «حمزه ابن عبد المطلب»، «عبید ابت حارت»

ها  های تجاری آن منظور نا امن کردن راه های تجاری قریش و به عشیره همه در تعقیب کاروان

خبر رسید که کاروان قریش به ریاست  بوده است. در غزوه بدر کبری، چون به پیامبر

ف اموال کاروان مسلمانان را برای تصر گردد، رسول خدا فیان از شام به مكه باز میابوس

.« به سوی آنان کوچ کنید شاید خداوند اموال آنان را نصیب شما کند»دعوت کرد و فرمود: 

 (  189، ص1همان، ج)

 شایان ذکر است حمله به کاروان قریش راهزنی تلقی نمی شدر بلكه یک عمل مقابله بـه مثـل  

شـان مكـه مصـادره     و تقاص قانونی و شرعی، نسبت به استرداد اموال مسلمانان بود که در زادگـاه 

 ( 14، ص1) همان، ج شده بود.

 اصل ایجاد تفرقه در صفوف دشمن  -

تا از اتحاد مخالفین جلوگیری و یا اتحاد آنـان   ،نمود در جنگ ها همواره سعی می پیامبراکرم

شـود. در ایـن جنـگ سـپاه      ین سیاست در جنگ احزاب مشـاهده مـی  را منحل سازد. جلوه بارز ا
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شد. در چنین شرایطی ایجـاد تفرقـه در اتحـاد     های مختلف روبرو می اسالم باید با ائتالقی از گروه

در  پیـامبر  یرود، دیپلماسـی فعـال و هوشـیار    شمار مـی  هدشمنان از اصول ضروری جنگ ب

 کنار فعالیت نظامی، باعث شد این جنگ با پیروزی پیامبر خاتمه یابد. در ایـن راسـتا پیـامبر   

به ارزیابی دشمن پرداختر آن حضرت دریافت که قریش و غطفـان دو محـور عمـده از دشـمنان     

 ست.ا قریظه نیز در صدد کمک به آنها هستند که یهود بنی

ا مشرکان مكه را تیره سازد و با بدبین کردن آنها قریظه ب ابتدا کوشید روابط یهودیان بنی

قریظه به دوام اتحاد نظامیشان با کفار مكه، در آنها  نسبت به یكدیگر و بی اعتماد ساختن بنی

تزلزلی ایجاد کند و به سران و فرماندهان قبیله غطفان هم پیام داد که حاضر است یک سوم 

گیری کنند.  نكه با همراهان خود از لشكر کنارهبه شرط آ ،های مدینه را به آنان بدهد میوه

نامه  نویس صلح و ایشان صورت گرفت و پیش مذاکرات صلح  میان نمایندگان رسول خدا 

ا عزت آنان ت ،خواستند  هم تنظیم شد، ولی شهود امضا نكرده بودند و چون انصار از پیامبر

مین مذاکرات بین سران غطفان و آن را لغو ساخت، اما ه را با جنگ همراه سازد، پیامبر

 (    388: 9322آیتی، ) روحیه دشمن را متزلزل ساخت. نمایندگان پیامبر

از بزرگان قبیله غطفان را که تازه مسلمان « نعیم ابن مسعود »  ، از سوی دیگر پیامبر

. مور ساخت تا ضمن مخفی نگاه داشتن اسالم خود، در صفوف دشمن اختالف افكندأم ،شده بود

قریظه رفت و آنان را نسبت به عواقب امور در صورت عدم پیروزی بر محمد و تنها  او نزد بنی

قریظه در صدد  ماندن در برابر او، بیم داد. سپس نزد قریش رفت و به آنان هشدار داد که بنی

 خیانت به ائتالف خود با آنها هستند. به این ترتیب متحدان از خیانت طرف مقابل بیمناک شدند

 (  123، ص3)ابن هشام، ج و از اتحاد صفوف دشمن جلوگیری شد.

ای کـه   قضاعه است. قبیلـه  بنی جنگ عنوان فرمانه سپاه به به« عمرو عاص » نمونه دیگر اعزام 

 ۀقضـاعه بـوده و بـه واسـط     در صدد توطئه و حمله به مدینه بودند. مادر عمرو عاص از قبیله بنـی 

ابـن  ) .افتاد که در هر صورت به نفع اسالم بود میان ایشان اختالف میکردند و یا  می یا آشتی ،وی

 (   184، ص4جهشام، 

 اصل صلح پذیری  -

صلح و ترک مخاصمه   حسین و علی و امام  از مسائل مشهود در جهاد عظیم پیامبر
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و ائمه به ویژه امام حسین  های متعددی که پیامبر باشد و بررسی صلح در کنار جنگ می

پس از آن که اذن دفاع را از جانب   اند دارای اهمیت بسیاری است. پیامبر شتهدا 

مكه و بزرگان گر خود یعنی  خداوند دریافت کرد، حمله اصلی خود را متوجه دشمن ستیزه

باشد. در سال ششم  مشرکین قریش نمود. شش سال راهبرد جهاد با قریش و تضعیف آنها می

عنوان  شود. تحلیل صلح حدیبیه به اتخاذ راهبرد صلح مشاهده میهجرت تغییر راهبرد پیشین و 

های انتخاب این راهبرد و اهمیت آن را آشكار سازد.  تواند شاخصه ها، می یكی از بارزترین نمونه

تا آن زمان شش سال به جنگ با دشمن  صلح حدیبیه در شرایطی واقع شد که پیامبر

ز هر نظر در موقعیت بهتری از شش سال قبل بودر اما پرداخته بود و در آن زمان)سال ششم ( ا

خواست  بدین وسیله می  با این وجود صلح را برگزید و برای تحقق آن کوشش کرد. پیامبر

شان در برابر  ها نشان دهد که مقاومت نان را به مردم مكه بنمایانند و بدانحشمت و قدرت مسلما

ر طالب ریاست دنیا و رهایی از خشم خداوند نیروهای جان بر کف اسالم بیهوده است، و اگ

 ( 924: 9388هاشمیان فرد،  )هستند باید مسلمان شوند.
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 سازی برای تحقق صلح  زمینه -

قصد حرکت به مكه را نمود ابتدا زمینه را برای مقهور ساختن دشمن  هنگامی که پیامبر
طوری که  دشمن بودر به فراهم کرد و برای رسیدن به این هدف، بهترین کار منفعل ساختن

عنوان  العملی نشان دهد. و قریش نیز به قریش به دالیل مالحظات عرفی و سیاسی نتواند عكس
ساز تلقی  ای کار توانستند مانع آن شوند. استفاده از این سنت مشترک وسیله نمی متولیان کعبه

اطراف آن را نیز به تمامی هم پیمانان خویش در مدینه و  شود. در این راستا پیامبر می
نفر و  9244(، و خود نیز با بسیج  337 ، ص3حرکت به سوی مكه فرا خواند. ) ابن هشام، ج

دانستند که ورود به مكه به  به خوبی می هفتاد قربانی راهی مكه شد. هم پیمانان پیامبر
آن  توانست مانع ورود معنای شكستن شوکت و ابهت قریش است، و از سوی دیگر، قریش نمی

های مكه و در  تبع از آن، وضعیتی خطرناک و سرگردانی در بیابان مكه شودر پس به تعداد زائر به
نهایت هالکت در پیش خواهد بود، بدین سبب عده زیادی از اعراب از رفتن سرباز زدند. آنان با 

منان ؤو م کردند که این سفر، سفر پایانی عمر پیامبر محاسبات غلط خود چنین فكر می
صالح را از میان آن همه دشمن زنده بیرون آورد را  است و اینكه خداوند این سپاه اندک و بی

با هشیاری  اجتناب ورزیدند. اما پیامبر دانستند، از این رو از شرکت در آن سفر محال می
تن از مسلمان  9244های حرام است با  که یكی از ماه کامل در ذوالقعده سال ششم از هجرت

   ( 332، ص 3) همان، ج رای عمره، روانه مكه شد.مدینه ب

این ماه را از آن رو انتخاب کرد که نشان دهد قصـد جنـگ نـدارد. چنـان کـه در       پیامبر
 ایـم.  فرمود : ما قصـد جنـگ نـداریم و بـرای عمـره آمـده       جواب هر یک از فرستادگان قریش می

 (   344، ص3همان، ج )

قریش نشان دهد دستور داد مسـلمانان سـالح بـا خـود بـر      برای اینكه نیت خود را آشكارا به 
ندارند و تنها شمشیری همراه داشته باشند که معموال هر مسافری به آن نیـاز دارد، و شـتر هـای    

می برند تا گواهی بر قصد عمره باشد. نشان دادن قربانی ها به قریش و اعـالم   قربانی را پیشاپیش
ای معتقـد   افتاد. عـده  د، چرا که میان مردم مكه اختالف میش ساز می اینكه هدف زیارت است، کار

قریش معتقد بودند اگر برای حج هم آمده باشـند   و الحرام شده اهلل توان مانع زیارت بیت بودند نمی
چرا که این موضوع سبب شكستن شـوکت قـریش در میـان قبایـل عـرب       ،نباید وارد شهر شوند

 )همان (   .خواهد شد
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سبب شد که قریش که در ابتدا خواستار صلح نبودند، برای جلوگیری از سازس   ۀاین زمین

تر از هر چیز  به مكه خواهان صلح شوند. در آن هنگام برای قریش مهم ورود پیامبر

کردن  بود. وادار جلوگیری از ورود پیامبر و همراهان به مكه بودر این همان خواسته پیامبر

زادی کامل به تبلیغ دین و پیغام آسمانی به بتوان با آ جنگ و عدم مزاحمت، تادشمن به ترک 

ساز شد و زمینه را برای تحمیل صلح به  کار شدت به مردم پرداخت. این تاکتیک پیامبر

مشرکین از شما طلب صلح » :  فرماید در این باره می قریش فراهم نمودر خود رسول خدا

که قبل از آن نسبت به شما کراهت  حال آن کردند و تمایل داشتند که با شما در امان باشند و

 ( 82، ص12آلوسی، ج) «.داشتند

 مذاکرات سیاسي     -

 آمدند. پیامبر می پی برای مذاکرات سیاسی به اردوی پیامبر در نمایندگان قریش پی

بشر بن »قریش تحمیل نماید. نخستین بار  کرد با مذاکره سیاسی خواسته خویش را بر سعی می

بار دوم « ایم  ما برای زیارت آمده» فرمود: حضرت آمد و   به نزد رسول خدا « سفیان 

فرستند، پیامبر را به نزد ایشان می   هم پیمان پیامبر« تبدیل به ورقاء خزاعی» قریش

 شود و باز فرستاده می«  مكرزبن حفض»پس از آن «. ایم   ما برای حج آمده» فرماید :  دوباره می

 رئیس احابیش به نزد پیامبر« حلیس بن علقمه»مرتبه چهارم چون  شنوند. همان جواب را می

با شناختی که از روحیات وی داشت دستور   شود، رسول خدا  فرستاده می اکرم 

ثر شده و به نزد أبیند مت های قربانی را به وی نشان دهند. او چون آنها را می دهد تا شتر می

 دارد.  به مكه اعالم می اسالم    د و موافقت خویش را با ورود پیامبرگرد قریش باز می

 را بـه نـزد پیـامبر   « عروه بن مسـعود »، قریش هراسان شده و این بار افتد در مكه اختالف می

جنـگ، روحیـه مسـلمانان را تضـعیف نمایـد، امـا مشـاهده         فرستد تا با تهدید بـه  می اسالم 

دارند و برای خاطر وی حاضرند جان خـویش    عظیم به پیامبرکند که مسلمانان محبتی  می

و اراده  در بـاره وفـاداری مسـلمانان بـه پیـامبر      ،گردند می را فدا نمایند، پس به نزد قریش بر

 ( 343 -337، ص3) ابن هشام، ج گویند. عظیم آنان سخن می
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 تهدید به جنگ  -

شمن برخورد می نمودر از یک سو باید با برای تحقق صلح باید از یک موضع قوی با دپیامبر

اندازی در راه صلح شود و از سوی دیگر باید از موضعی قوی  هوشیاری کامل مانع هر گونه سنگ

و برتر با مسئله بخورد نماید. برای تحقق صلح، افزون بر قرار دادن دشمن در محظورات سیاسی، 

ن سبب وقتی اولین فرستاده است. بدیترین کار ترساندن قریش از قدرت نظامی مسلمانان  مهم

آمده و تهدید قریش را برای جنگ بازگو کرد پیامبر   به نزد پیامبر« بشربن سفیان»قریش 

به خدا سوگند در راه دینی که خدا مرا  ،کند قریش چه گمان می» با قاطعیت فرمود:  اکرم

که جان خود را بر سر این  ا اینجنگم تا خدا ما را پیروز گرداند و ی می بدان مبعوث کرده آنقدر

 ( 338، ص 3)ابن هشام، ج کار گذارم و از میان بروم.

به خود آیـد و   جلوه بارز این تهدید، در بیعت رضوان عینیت یافت که باعث شد قریش تدریجاً

نشـانگر آن اسـت کـه اگـر چـه راهبـرد         به فكر مذاکره برای صلح بیافتد. تهدیدهای پیامبر

برقراری صلح بود اما تهدید به جنگ به عنوان یک تاکتیک ارزنـده در جهـت راهبـرد     پیامبر

نمود و از طریـق   ثر استفاده میؤای م عنوان وسیله از آن به کار گرفته می شد و پیامبر هصلح ب

                                                                                                                         دارد. صلح وا شدن به همین تاکتیک بود که توانست دشمن را به تسلیم و راضی

 پیامدهای صلح -

دنبـال داشـت، هـر چنـد کـه       و مسلمانان برکـات فراوانـی را بـه     برقراری صلح برای پیامبر

فقیـت در صـلح   دیدند. از این رو تعبیـری کـه قـرآن مجیـد بـرای مو      مسلمانان اهمیت آن را نمی

نكرده است. در این بـاره در آیـه   ،  های پیروزمند پیامبر  نماید راجع به هیچ یک از جنگ می

 پیـروزى  تـو  بـراى  مـا  راسـت   بـه ر  م بِینًا فَتْحًا لَکَ فَتَحْنَا إِنَّا» :یكم سوره فتح در قرآن آمده است

 (  9سوره فتح آیه) «.آوردیم فراهم آشكارى

(، اینـک  1، ج 9371طبرسی،) مفسران، آیه فوق مربوط به صلح حدیبیه است.به گفته بیشتر 

 :شود به برخی از فواید آن اشاره می

ای از  سال بدون درگیری نخواهند بود و درگیری قبیله های عرب مدت ده مسلم بود که قبیله -9

خواهند جنگ افروزی قریش را به اثبات  ای از طرفداران محمد طرفداران قریش با قبیله

دست مسلمانان خواهد افتاد و آنگاه عرب، قریش را مسئول  رساند و مجوزی برای جنگ به
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 خواهد دانست چنان که سرانجام چنین شد.  

را از سمت جنوب آسوده ساختر و نگرانی حمله قریش و  صلح ده ساله خاطر پیامبر -1

 . هایی که از آن سامان ممكن بود پیش آید، وجود نداشت ناراحتی

توانست در گسترش دامنه فرهنگ اسالمی کوشش کند، و  در نتیجه این آرامش پیامبر -3

آن پس بخش بزرگی از فعالیت خود را که بایستی در امور جنگی صرف نماید، در این راه  زا

 به کار برد.

توانست از  حضرتآن  ۀبوده و به وسیل  صلح، نشانه اعتراف قریش به حكومت پیامبر -4

 ( 17، ص 7سید قطب، ج) های تحمیلی قریش جلوگیری نماید. جنگ

توانست با خاطری آسوده به سراغ یهودیان پیمان شكن رفته و  پس از صلح پیامبر -2

 و قریش بر اساس پیمان صلح نتوانست به یهودیان کمک نماید.  های خیبر را فتح نماید قلعه

 های بزرگ وقت، آنان را به اسالم دعوت نمود.   سران قدرت هایی به طی نامه پیامبر -2

سر حدات روم ) موته و تبوک ( روانه  توانست سپاه عظیمی را به پس از صلح پیامبر -7

 سازد.

این طی دو سال پس از صلح، بیش از تمام مدت گذشته اسالم، مردم به اسالم گرویدند، در  -8

  خدا نفر به همراه رسول 9444دیبیه در ح » گوید: ( می329، ص 3هشام در ج زمینه ابن

 .« نفر رهسپار مكه شدند  94444بودند، اما در سال فتح مكه، یعنی  دو سال بعد با 

 توانست مكه را فتح نماید. سرانجام به دنبال نقض پیمان صلح از طرف قریش، پیامبر -1

 ( 321، ص3)ابن هشام، ج

 های کلي و عمومي جنگ آموزه -ج

اند که الزم نیست همۀ آنهـا در   کید قرار گرفتهأنظامی فراوانی در قرآن و روایات مورد تهای  آموزه

هـای   موریتأاینجا مورد بحث قرار گیرند، زیرا برخی از آنها صرفاً یک تاکتیک و روش اجرائی در م

ورد طالوت لشكر خود را با نیاشامیدن آب و یا با انـدک آشـامیدن مـ    روند، مثالً شمار می هنظامی ب

دهد و یا یک فرماندهی از طریق استماع موسـیقی و اشـتغال بـه لهویـات لشـكر       امتحان قرار می
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اما هر کدام در زمـان   ،ها بسیار خوب بوده دهد. هر کدام از این روش خود را مورد آزمایش قرار می

و مكان خاصی بوده و شاید امروزه یک فرماندهی روش دیگری را بـرای آزمـایش نیروهـای خـود     

باشـند. در   ها که در شرع نیز آمده است ولی مورد بحث مـا نمـی   گونه تاکتیک و لذا این کارگیرد هب

هایی که جنبه کلی و عمومی داشته و در هر جنگی بایـد مـورد عمـل     اینجا ما تنها برخی از آموزه

 کنیم. قرار گیرند را مطرح می

 آمادگي نظامي -

دشمنانی داشته که هر لحظه امكان و احتمـال هجـوم    هر انسان یا نظامی که مورد تهدید باشد و

کند کـه آن شـخص و آن نظـام بایـد همیشـه       از ناحیه آنان را دارد عقل بصورت قطعی حكم می

 آمادگی خود را در برابر عوامل تهدید کننده حفظ کنند و این حكم هم عقلی است و هم شرعی.

ر قـرار دارد و کسـانی کـه اسـالم     از آنجا که اسالم و جامعه اسالمی همیشه در معـرض خطـ  

هـایی علیـه    برند کـه نقشـه   همواره در این فكر بسر می ،جلوی منافع و مطامع آنها را گرفته است

طـور خالصـه    زننـد، و بـه   ها مـی  ها و دسیسه اسالم و مسلمین بكشند و از این رو دست به توطئه

ی و اقتصادی دشمنان قـرار  چون جامعه اسالمی همواره در خطر تهاجم فكری و فرهنگی و سیاس

دارد، الزم است که مسلمانان، بیـدار و هوشـیار باشـند و بـرای خودشـان آمـادگی الزم را فـراهم        

کنـد و همـۀ    دستور مهمـی را در ایـن مـورد صـادر مـی      79در سوره نساء آیهقرآن مجید  .سازند

 أَوِ ثُبَـات   فَـانْفِرُوا  حِذْرَکُمْ خُذُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»رماید: ف دهد و می مسلمانان را مخاطب قرار می

 بـرگ  و سـاز  و هـا  سـالح  و [باشـید  آمـاده  و مهیـا  دشمنْ برابر در! ] ایمان اهل اى ر جَمِیعًا انْفِرُوا

کنیـد.(ر   کـوچ [ دشـمن  با جنگ سوى به] جمع  دسته یا گروه گروه پس برگیرید، را خود جنگ 

   (142: 9377)نوری،  «خود را فراهم سازیدیعنی ای اهل ایمان وسائل آمادگی 

به معنای سالح و نیز به معنی آالت و ابزار جنگی و نیز بـه معنـای راه احتیـاط    « حذر»کلمه 

دستور داده است که همیشه مراقبت و احتیـاط و حـزم و    فوق آمده است. بنابراین این آیه شریفه

 (121ص  ،3: ج 9321) طریحی،  دوراندیشی خود را داشته باشید.
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 مقابله به مثل -

کاربرد دارد. مقصـود از  « جهاد»و « قصاص»، «غصب»قانون مقابله به مثل در مباحث فقهی مثل  

مقابله به مثل انجام واکنشی در برابر عمل دیگران که همانند و مشـابه آن عمـل باشـد. برخـی از     

 بر این اصل عقالئی داللت دارند مانند: ،آیات شریفه قرآن

 «َِّقَصاص َواْلُحُرَماتُاْلَحَرامِِبالشَّْهرِاْلحََرامُْهرُالش،
اعَْتَدىَماِبمِْثلَِعَلْیهَِفاْعَتُدواَعَلْیُكمْااعَْتَدىَفَمنِ

ا

َواتَُّقواعََلْیُكمْ َأنََّواْعَلُمواهللاََّ ؛اْلُمتَِّقینََمعَهللاََّ
يعنیهرکسبرشماتعدیکردشمانیزهمانگونه

اوتعدیکنید. تعدیکردهبر شما )کهاوبر
(451سورهبقره،آيه

 «َْوَلِئنِْبهُِعوِقْبُتمَْماِبِمْثلَِفَعاِقُبواعَاَقْبُتمَْوِإن
ِللصَّاِبِرينََخْیر َلُهوَصََبْرُتمْ عقوبت؛ اگر يعنی

آن کرديد که ايدگونه شده واقع عقوبت مورد
(421)سورهنحل،آيهعقوبتنمايید.

 « َّعِنْدَالشُُّهورِعِدَّةَِإن ِكَتابِِفيشَْهًراعَشَرَاْثنَاهللاَِّ هللاَِّ
ذَ،حُُرم َأْرَبَعة مِْنَهاَواْلَْرضَالسََّماَواتِخََلقََيْومَ

ا
ِلكَ

َوَقاِتُلواَأْنُفسَكُمِْفیِهنََّتظِْلُمواَفَلَ،اْلَقیِّمُالدِّينُ
َأنََّواعَْلُموا،َكافَّةًُيَقاِتُلوَنكُمَْكَماَكافَّةًاْلُمشْرِِكینَ

 ازخدانزدهاماهشمارهيقیناً؛ اْلُمتَِّقینََمعَهللاََّ
كتابدرآفريدهرازمینوهاآسمانكهروزى

ماهشچهارآنهاازاست؛ماهدوازدهخدا[علم]
ايندرپساستوار؛حساباستايناست؛حرامماه
فتنهوجنگبا]ماهچهار رواستمخودبر[

باآنانكهگونههمانمشركانهمهباومداريد
باخدابدانیدوبجنگیدجنگند،مىشماهمه

(61)سورهتوبهآيه«.استپرهیزكاران

 «َْحْیثُمِنَْوَأْخِرجُوُهمَْثِقْفُتُموُهمَْحْیثَُواْقُتُلوُهم
ُتَقاِتُلوُهمَْوَّلَاْلَقْتلِمِنََأشَدَُّواْلِفْتَنةَُأخَْرُجوُكمْ

َحتَّىاْلَحَرامِاْلَمسْجِدِعِْندَ
ا

َفِإنِْفیهُِيَقاِتُلوُكمْ
َكذََفاْقُتُلوُهمَْقاَتُلوُكمْ

ا
و؛اْلَكاِفِرينََجَزاءُِلكَ

ازوبرسانیدقتلبهيافتید،كجاهرراآنان
وكنیدبیرونشانكردندبیرونراشماكهجايى
استبدتروكشتارقتلازفتنه كنارو.

آنجادرآنكهمگرنجنگیدآنانبامسجدالحرام
آنانجنگیدند،شمابااگرپسبجنگند؛شمابا
همینكافرانوكیفرپاداشكهبرسانیدقتلبهرا

(454)سورهبقره،آيه«است.
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مـا در اینجـا بـه     شما نیز آنان را بیـرون برانیـد.   ،گونه که آنان شما را بیرون راندند یعنی همان

بلكه تنها در موضوع جهـاد و دفـاع    ،پردازیم بحث مقابله به مثل در باب قصاص یا باب غصب نمی

 مورد بحث است.

باشد. مثالً باید بـه پیمـان وفـادار بـود     در هر جنگی باید یک ضوابط و اصول و مقرراتی حاکم 

و یـا بایـد    چه در میدان جنگ و چه در زمان صلح و پیمان شكنی همیشه مـورد نكـوهش اسـت   

معموالً به هر لشـكری     و نیز حضرت علی  جنگ تنها در میدان نبرد باشد. پیامبر اکرم

ران را نكشـید، درختـان را   کردند که اسرا و مجروحان را نكشید، زنان و کودکان و پیـ  سفارش می

: 9333ر عالمـه حلـی،    374، ص98: ج9323) مجلسـی،   .قطع نكنید، سم در آب دشمن نریزید

 (.199، ص1ج

 غافلگیری -

است. غافلگیری در مقابل یقظه و بیداری یـا عـدم   « اصل غافلگیری»یكی از اصول مهم در جنگ 

 : آمده است 98غفلت است. در سوره کهف، آیه 

اْلَیِملینَِذاتََوُنَقلِّلُبُهمْ ُرُقلود َوُهمَْأْيَقاظًاُبُهمَْوَتحْسَ» 

َللوِِباْلَوِصلیِدِذَراعَْیلهَِباِسلط َوَكْلُبُهمْ الشَِّمالَِوَذاتَ

 ر ُرعًْبلامِْنُهمَْوَلُمِلْئتَِفَراًرامِْنُهمَْلَولَّْیتَعََلْیِهمْاطََّلْعتَ

 چـپ  جانـب  و راسـت  جانـب  بـه  را آنان و خوابند، که حال  در بیدارند، که کن  م  گمان را آنان

 از شـدى  مـ   آگاه آنان بر اگر. است گسترانیده غار آستانه در را دستش دو سگشان و گردانیم، م 

شـد. تـو ای پیـامبر     م  ترس از پر آنان[ دیدن] از وجودت همه و گریخت  م  و برتافته روى آنان

   «بیدارند در حالیكه آنان خواب هستند. کنی که آنان )اصحاب کهف( گمان می

ـ  «غفلـت »در مقابل  «بیداری»و  «یقظه»در این آیه شریفه  کـار رفتـه و کسـی کـه تصـور       هب

غـافلگیری دو مصـداق    کند که آنـان غفلـت ندارنـد.    کند اصحاب کهف بیدارند یعنی تصور می می

معنای آن است که باید از استتار و اختفاء اسـتفاده کـرد تـا دشـمن متوجـه       به در وحله اول ،دارد

معنی است که باید مراقب دشمن بود و در هنگام غفلـت دشـمن،   این به دیگر کارهای ما نشود و 

   هجوم غافلگیرانه بر او انجام داد.

ِملنَْكَفلُرواالَّلِذينََأخَْرجَالَِّذيُهوَ» : آمـده  1در سوره حشر، آیه 
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لِ ابَِأْه ِنْاْلِكَت اِرِهمْم ْرِْلَوَّلِِدَي ااْلحَش ُتمَْم َأنَْظَنْن

مَْوظَنُّواَيخُْرُجوا اِنَعُتُهمَْأنَُّه وُنُهمَْم مِنَحُُص اُهمُهللاَِّ َفَأَت

 الرُّْعلبَُقُللوِبِهمُِفليَوَقلَذفَ َيحَْتِسلُبواَللمْحَْیلثُمِنْهللاَُّ

ونَ وَتُهمُْيخْرُِب ِديِهمُْبُی ِديِبَأْي ْؤِمِنینََوَأْي اعَْتبُِروااْلُم َف

 دسـته  رانـدن  بیرون نخستین در را کتاب اهل از کافرانِ که اوستر اْلَْبصَارُِأوِليَيا

 خودشـان  و بردیـد،  نمـ   گمـان  را رفتنشـان [ ایمان اهل شما. ]راند بیرون هایشان خانه از جمع 

 جلـوگیرى [ آنـان  درى بـه  در و تبعید از] خدا برابر در استوارشان دژهاى و حصارها که پنداشتند

 در و آمـد  سراغشـان  بـه  کردنـد  نمـ   گمـان  کـه  آنجـا  از خـدا [ کوبنـده  اراده] ولـ   کرد خواهد

 مؤمنـان  دسـت  بـه  و خـود  دست به را هایشان خانه که اى گونه به افكند ترس و رعب هایشان دل

 «گیرید. عبرت!  بصیرت و بینش صاحبان پس اى. کردند ویران

یعنی گمان داشتند که دژهای آنان را در برابر خداوند حفظ می کند ولـی خداونـد از جـائی      

که تصور نمی کردند بر آنان برآمد.(ر این آیه در مورد هجوم غافلگیرانـه بـر دشـمن اسـت یعنـی      

 مسلمانان با اصل غافلگیری بر یهود بنی نضیر حمله نمودند.

 اصل فرماندهي -

اصل لزوم فرماندهی و لزوم وحدت فرماندهی و نیز ضرورت اطاعت از آن و ممنوعیـت تخلـف یـا     

کوتاهی از فرمان فرماندهی و صفات اخالقی، روحی، اعتقادی و مدیرتی فرمانده و کیفیـت تـدبیر   

ئـی  و تنظیم امور توسط فرمانده و نوع رابطه فرمانده با فرمانبر و زیردستان و... هم جزء امـور عقال 

باشـند و هـم    است که همه عقالی دنیا به آن اقرار داشته و در مباحث مدیریتی مورد توجـه مـی  

بخش فراوانی از آیات و روایات اسالمی به آن اختصاص داشته و شاید کمتـر مسـأله و مبحثـی را    

به گستردگی و وفور ادله آن می توان یافت. و به همین جهت نمی توان تمام آنها را جمـع کـرده   

 کنیم. و لذا تنها بخشی از آنها را در اینجا ذکر می

َأطَاعََفَقدْالرَّسُولَُيطِعَِمنْ» : آمـده  84در سوره نساء، آیه  َوَملنْ هللاََّ

َتَولَّى
ا 
 در کنـد،  اطاعـت  پیـامبر  از کـه  هـر  ر حَِفیظًاعََلْیِهمَْأْرسَْلَناكََفَما 

 نگهبـانی آنهـا   بر را تو ما.[  ماست با حسابش] کندمخالفت  که هر و کرده اطاعت خدا از حقیقت

 «.نفرستادیم

آنرا به خدا و پیامبر ارجاع دهیـد:    ،نیز آمده اگر در چیزی نزاع کردید 21و در سوره نساء، آیه 
اَيا» َأطِیُعواآَمُنواالَِّذينََأيَُّه الرَّسُولََوَأِطیُعواهللاََّ
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ِإَلىَفُردُّوهُشَيْءٍِفيَتَناَزعُْتمَْفِإنْمِْنُكمْاْلَْمرَِوُأوِلي

 ُتْؤمُِنونَُكْنُتمِْإنَْوالرَّسُولِهللاَِّ ذَاْلخِرَِواْلَیْومِِباّللَِّ
ا

ِلكَ

 و پیـامبر  از نیـز  و کنیـد  اطاعـت  خـدا  از!  ایمـان  اهـل  اى  ؛َتْأوِيَلًَوَأحْسَنُخَْیر 

[ باشـند  مـ   عصـمت  مقـام  داراى پیـامبر  چـون  و اند بیت اهل از امامان که] خودتان امر صاحبان

 و اجتمـاع   و خـانوادگ   و معنـوى  و مـادى  امـور  و احكـام  از] چیزى درباره اگر و. کنید اطاعت

 ارجـاع  پیـامبر  و خـدا  بـه  دارید، ایمان قیامت روز و خدا به اگر را آن داشتید، نزاع[ صلح و جنگ

 «است. نیكوتر عاقبت نظر واز بهتر شما براى  این دهیدر

 اصل بسیج عمومي -

اگر در یک جنگ تمام مردم مشارکت داشته باشند آثار روحـی و روانـی فراوانـی عـالوه بـر آثـار       

که سختی جنـگ تنهـا بـر دوش گروهـی خـاص سـنگینی        ظاهری و نظامی دارد. گذشته از آن

نخواهد کرد بلكه نوعی وحدت و انسجام درونی ملت را نشان داده و دشمن به طمع ایجـاد تفرقـه   

َيلا» فرموده است:  22و اختالف سست کردن نیروها نمی افتد قرآن کریم در سوره انفال، آیه 

ا ِيَُّأيَُّه َرِّضِالنَّب ْؤِمِنینَح ىاْلُم الِعََل نِْإنْاْلِقَت َيُك

ُْرونَمِْنُكمْ اِبُرونَعِش واَص اَئَتْینَِيْغِلُب نَْوِإنِْم مِْنُكمَْيُك

ة  وامِاَئ اَيْغِلُب ِنََأْلًف ُرواالَِّذينَم َأنَُّهمَْكَف ْوم ِب َّلََق

 بـر  باشـند  صـابر  نفـر  بیسـت  شما از اگر که برانگیز جنگ به را مؤمنان!  پیامبر اى ر َيْفَقُهونَ

 چیـره  کـافران  از نفـر  هـزار  بـر  باشـند  صـابر  نفـر  صـد  شـما  از اگر و شوند، م  چیره نفر دویست

 «فهمند. نم  را خدا قدرت و توحید حقایق که هستند گروه  آنان زیرا شوندر م 

و سـیره   این آیه شریفه به پیامبر دستور می دهد که تمام مومنین را بر جنـگ تحریـک کنـد   

توانستند در جنـگ   گونه بود که از تمامی نیروهایی که به هر طریقی می نیز این  رماک پیامبر

انفـروا رحمكـم اهلل   »قریظه فرمـود:   کرد. در جنگ با بنی استفاده می ،سهیم باشند یا کمكی بكنند

یعنی همه برای جنـگ بـا دشـمنانتان    « الی قتال عدوکم اال الیصلین احد العصر االفی بنی قریظۀ

کس نباید نماز عصر خـود را در شـهر بخوانـد و همـه نمـاز را در       شده و حرکت کنید، هیچآماده 

 ای از بسـیج عمـومی اسـت کـه پیـامبر      منطقه جنگ با یهود بنی قریظه بخوانید. این نمونه

 (922: 9388هاشمیان فرد، ) انجام داده است.

 تعریف دفاع -الف

بـه نـوعی قرابـت معنـا داشـته و از برخـورد        همگی« دفاع»، «حرب»، «قتال»، «جهاد»های  واژه
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هـایی کـه    نظامی با دشمن و برخوردی که همراه با قدرت و قهر باشد حكایـت دارنـد. امـا تفـاوت    

: 9371ان )جبـران،  برخی از لغـت شناسـ   شاید اندک نیز نباشد در معنای این کلمات وجود دارد.

(  312: 9321بانی. برخی )طریحـی،  : دفاع یعنی ه ل دادن، حمایت کردن، پشتیگویند ( می 713

( بـه معنـای رانـدن و     282: 9384و برخـی دیگـر ) معـین،     .دفاع را به معنی دور کردن و ازالـه 

: 9371اند. مرحـوم دهخـدا نیـز از دسـتبرد دشـمن حفـظ کـردن )دهخـدا،         زدن معنا کرده پس

 ( معنی کرده است. 94149

آن را « فرهنگ فارسی دکتـر معـین  »در  عربی است و به همین جهت« دفاع»در واقع کلمه  

را مـورد بحـث قـرار داده اسـت. بـه هـر حـال        « دفع»توضیح نداده و فقط ریشه کلمه یعنی واژه 

روشن است که معانی فوق تنها ترجمه و تبدیل یک لفظ عربی به لفـظ فارسـی اسـت و کلمـاتی     

و حتی معنایی که دهخدا ذکـر  دادن یا پشتیبانی و ... مفهوم اصلی کلمه را روشن نكرده  مانند هل

زیرا مثالً اگر شخصی مال خود را در صـندوق یـا بانـک نگهـداری      :باشدکرده است نیز دقیق نمی

گونـه حفـظ چیـزی از دسـتبرد دشـمن را       شود که از آن مال دفاع کرد. و هرکند عرفاً گفته نمی

آمـده  « تـاج العـروس  » ر کتـاب توان دفاع نامید و کلمه دفاع معادل با کلمه حفـظ نیسـت. د  نمی

آمـده اسـت:    129: دفاع یعنی زایل نمودن چیزی با قوت و قدرت و در سوره بقـره، آیـه   است که

ِبِإْذنَِفَهَزُموُهمْ» َوآَتاهُجَاُلوتََداُوودَُوَقَتلَهللاَِّ اْلُمْللكَهللاَُّ

َدْفعَُوَلْوَّلََيشَاءُِممَّاَوَعلََّمهَُواْلحِْكَمةَ َبْعضَُهمْالنَّاسَهللاَِّ

َولَاْلَْرضَُلَفسََدتِِبَبْعضٍ
ا

ِكنَّ  پـس  ر اْلَعاَلمِینَعََلىَفضْلٍُذوهللاََّ

[ بـود  طـالوت  سـپاه  در کـه  نیرومنـدى  مؤمن جوان] داوود و. دادند شكست خدا توفیق به را آنان

 اگـر  و. آموخـت  او بـه  خواست م  آنچه از و داد، حكمت و فرمانروای  را او خدا و کشت، را جالوت

 فـرا  فسـاد  را زمین قطعاً کرد، نم  دفع دیگر برخ  وسیله به را مردم از برخ [ ستم و تجاوز] خدا

 «است. احسان و فضل داراى جهانیان به نسبت خدا ول  گرفتر م 

ـ   «حمایت»و در جایی هم به معنی  کـار رفتـه اسـت.     هو پشتیبانی قوی و مقتدرانه خداونـد ب

روند در صـورت  کار می هب« ب»و گاهی با حرف اضافه « از»دفع و دفاع گاهی با حرف اضافه  کلمه

 مؤمنـان  از خـدا  آمده کـه مسـلماً   38در سوره حج، آیه  به طور مثالمعنای حمایت است،  اول به

 ندارد. دوست را ناسپاس  کار خیانت هیچ خدا قطعاً کند و م  دفاع

کند کـه کلمـه دفـاع در اصـل      امانت است. سپس بیان میو در صورت دوم به معنای سپردن 
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بوده است و چهار نفر از قرّاء نیـز معتقدنـد کـه ایـن کلمـه دو بـار در       « قوچ»قوی  نام گوسفند نر

 (223ق: 9312)زبیدی،  کار رفته و آنگاه به بیان موارد کاربرد آن پرداخته است. قرآن مجید به

زدن مقتدرانـه دشـمن را دفـاع نامنـد،      دشمن و کنار حفاظت از شیء یا انسان در برابر تعرض

باشد بلكه الزمه و نتیجه دفاع کـه کنـار زدن دشـمن اسـت و     پس حفظ شیء یا انسان دفاع نمی

و گـاهی گفتـه   « دفـاع از چیـزی  »شـود:  عبارت دیگر گاهی گفته مـی  باشد. بهمی حفظ آن شیء

معنی حمایت و پشتیبانی است ولـی   در جمله اول دفاع به«. دفع تعرض یا دفع دشمن»  :شود می

 دادن است. در جمله دوم به معنی ازاله و طرد و هل

گیـری و   معنی عالج حادثـه قبـل از وقـوع اسـت یعنـی پـیش       است و به« دفع»دفاع از ریشه 

عـالج  « رفع»بیاید. ولی کلمه که دشمن پیش  اندیشی برای پیش نیامدن و مانع شدن از آن چاره

تـوان  که تجاوزی انجام شده به رفع آن اقدام شود. ولی مـی  حادثه پس از وقوع است و پس از آن

به یـک  « رفع»است ولی در اصطالح فارسی با « دفع » ادعا نمود که دفاع اگر چه از ماده و ریشه 

از وقـوع   د دارد یكـی عـالج قبـل   رود. گر چه بین رفع و دفع اختالف معنایی وجوکار می همعنی ب

کردن دشـمن وجـود دارد    زدن و دور معنای کنار« دفاع»است و دیگری پس از وقوع، اما در کلمه 

اسـت.  « رفـع »است و چه پس از آن باشـد کـه   « دفع»که قبل از تهاجم دشمن باشد که  چه آن

یروهـای جمهـوری   مقصود ما از دوران دفاع مقدس دورانی است که دشمن تهاجم نموده بـود و ن 

 اسالمی به رفع تجاوز پرداختند.

یعنی ایامی که ارتش بعثی عـراق بـه    9327تا تابستان  9321دوران مقدس را از اول مهر ماه 

مرزهای ایران اسالمی تهاجم نمود و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به دفع تهـاجم پرداختنـد،   

سالمی در برابر ارتش متجـاوز عـراق در ایـام    به عملكرد نیروهای مسلح جمهوری ا .بریمکار می هب

 ( 19: 9388)رئوفی، شود. گفته می« دوران دفاع مقدس»فوق 

از حیث لغوی، دفاع یعنی دفع شر نمودن، دفع تعرض کردن، دفاع کـردن از خـود و صـیانت    

 ( 1213:  9373دهخدا، ) کردن نفس در مقابل تعرض دیگری را گویند.

تدابیری است کـه بـرای مقاومـت در مقابـل حمـالت سیاسـی،        از لحام اصطالحی نیز دفاع،

توسط یک یا چنـد کشـور موتلفـه اتخـاذ      و ... نظامی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و یا تكنولوژیكی

و بازدارنـدگی نیـز بـه     کننـد  های دفاع ملی بازدارندگی را تقویت می و به مفهومی توانایشود.  می
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 ( 411:  9383لینز، کا) بخشد. ها نیرو می این توانایی

در تعریفی دیگر، دفاع اقداماتی است که در طـی آن بـا اسـتفاده از کلیـه وسـایل و امكانـات       

ور او منهـدم    عمـل آمـده و یـا نیروهـای تـک      موجود از پیشروی و هجوم دشـمن جلـوگیری بـه   

 (144: 9382رستمی، ) گردند. می

 اقسام دفاع -ب

دفاع کننـده و دشـمن دفـع شـده و احكـام آن بـه اقسـام         و جهاد و دفاع به اعتبار نوع وسیله آن

 گردد. مثالً دفاع یک مرتبه با مال است و گاهی با جان و زمانی با زبان.  مختلفی تقسیم می

دفاع با مال و با زبان روشن است. دفاع با جان یعنی دفاع در میدان نبـرد و بـا ابـزار و سـالح     

و نیز دفاع از جهت متعلق یـا شـیء دفـاع     ان باشدنظامی حتی اگر چه منجر به از دست دادن ج

شود به دفاع از کشور، دفـاع از دیـن، دفـاع از مـال،     شده و مورد حمایت واقع شده نیز تقسیم می

شود به دفاع از مسلمانان در برابر کفار و نیـز  گاهی دفاع به اعتبار دشمن تقسیم میر دفاع از مردم

مسلمانان فریب خورده و یاغی بر علیه حكومـت اسـالمی، دفـاع    دفاع از مسلمانان در برابر بغاۀ یا 

و از جهـت احكـام نیـز     شودبه اعتبار نوع خود نیز به دفاع نظامی، دفاع فكری و علمی تقسیم می

 دفاع یک مرتبه با اذن ولی فقیه است و یک مرتبه بدون اذن است.

 تعریف جهاد -پ

ه با تحمل مشقّت و سختی برای نیل بـه هـدف   از ریشۀ جهد، به معنای تالش همرا« جهاد»واژۀ 

باشـد و نیـز اسـم اسـت     مصدر باب مفاعله و به معنی بسیار تالش کردن می« جِهاد» معین است.

راغــب  معنــی جنــگ، جنــگ را از آن حیــث جِهــاد گوینــد کــه تــالش تــوأم بــا رنــج اســت. بــه

هایـت تـالش بـا بـذل     جهاد در اصطالح فقهاء عبارت است از ن حرفگوید:  می ق 9449اصفهانی،

و از بـین بـردن آیـین شـرک و     « اهللکلمه»مال و جان در راه مبارزه با دشمنان حق، برای اعالی 

 پرستی.  بت

لغلهفعلالملنوهلو » نویسـد: مـی  مقداد در تعریف جهادفاضل مرحوم 

شّقهالبال هوالم هدو سرالجیمغالج هادبک هوالج

اْلرضبفتحجلیمديجاهدجهادًاومجاهدهوهمصدرجا

جهـاد مصـدر   ر  الصلبهوالجهدبفتحالجیموضّمهاالطاقه

و بر وزن فعال از کلمه جهد به معنی مشقت زیاد است و جهاد به کسر جیم مصـدر کلمـه جاهـد    
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است و به فتح جیم به معنای زمین سخت است. و جهد به فتح جیم و به ضـم جـیم بـه معنـای     

 ( 344:  9382) مقداد، « طاقت و توان است.

در شرع مقدس اسالم، جِهاد و کلمات هـم معنـی آن مثـل قتـال و     »معنای اصطالحی جِهاد 

مقاتله، عبارت است از بذل جان و مال به طریقی مخصوص بـرای جنـگ بـا مشـرکان و یـا افـراد       

 «در راه اعتالی کلمۀ اسالم. یاغی

: 9321اسـت )طریحـی،    به ضم اول و فتح آن به معنای وسـع و طاقـت  « جهد»جهاد از ماده 

 اند: جدیت و مشقت و بیش از توان و طاقـت کـار کـردن را جهـاد گوینـد.     (. برخی دیگر گفته33

 (942م: 9881)شرتونی، 

کار گرفتن نهایت توان و تالش و طاقت خود بـرای انجـام یـک کـار و      هبنابراین جهاد یعنی ب 

ه اشاره شد معنای لغوی جهـاد اسـت و   کلمه اجتهاد نیز از همین ماده و به همین معنا است. آنچ

کار گرفتن قدرت و تالش توأم با رنج و تحمل مشـقت بـرای جنـگ بـا      هاما معنی اصطالحی آن ب

 (   87: 9378) قریشی،  باشد. دشمنان می

فرمایند: جهاد یعنی بذل جان و مال در راه اعـتالی دیـن اسـالم از     مرحوم صاحب جواهر می

(، ایـن تعریـف در عـین دقتـی کـه دارد       3ق:9444ان ) نجفی، طریق جنگ با مشرکان و سرکش

ولی مشمول جهاد با نفس و جهاد اکبر نیست، مگر با تاویـل و توجیـه زیـاد. در واقـع ایشـان بـه       

جهاد اصغر که همان جنگ با دشمن بیرونی یا دشمن خارجی اسـت توجـه نمـوده اسـت. شـاید      

با رنج و سختی همراه بـوده و نهایـت تـوان و     گونه عملی است که گفت، جهاد هر بهتر بود که می

کار گرفته شده باشد و هدف آن مبارزه با دشـمن اعـم از داخلـی و خـارجی و      هتالش نیز در آن ب

درونی بوده و با نیت اعتالی دین و اقامه دستورات شرع مقدس باشد. این تعریـف در عـین حـال    

اد اکبر و جهاد با مال یا بـا جـان و جهـاد    که با معنای لغوی مناسبت دارد شامل جهاد اصغر و جه

 ( 19: 9388) رئوفی،  شود.با زبان نیز می

امر جهاد در دفاع معموالً در مورد کشورهای اسالمی صادق است. برای دفاع و جهاد تكلیفی 

شود و صرف نظر از تأثیرات فردی و اجتماعی، باید آن را به عنوان یک می شرعی و الهی فرض

این امر را یک واجب عینی و حتی از نماز   ورد توجه قرار داد. امام خمینیتكلیف عینی م

عبارت دیگر ایشان دفاع و جهاد در اسالم را در رأس بقیه مسائل  به ردانندمی تر هم با اهمیت
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بودیم که اسالم و حفظ آن  دانند علت این امر حفظ اسالم است. در گذشته هم عنوان کردهمی

بینی حضرت امام  دهدر و نوع جهانرا تشكیل می  خمینی یاسی امامبنیاد اندیشه س

بر همین مبناء شكل گرفته است که ابتدا باید به حفظ اسالم پرداخت و از ماهیت  خمینی

 آن در مقابل هرگونه تعرض و نیروی مخالفی مراقبت و دفاع کرد، و سپس به فروع آن پرداخت.

قضیه جهاد یک قضیه است، قضیه دفاع قضیه » : دارندباره بیان میدر این خمینی امام

قضیه جهاد یک شرایطی دارد. برای اشخاص خاصی هست. برای گروه معینی هست با  ،دیگر

همه دفاع باید بكنند و اگر به کشور ما، کشور اسالمی  لكن قضیه دفاع، عمومی است...  ،شرایطی

ند، بر همه افراد مملكت، بر همه افراد کشور، ما هجوم بكنند و بخواهند تعدی بكنند، تجاوز بكن

و  چه زن، چه مرد، کوچک، بزرگ، اینجا دیگر شرطی نیست، بر همه واجب است که دفاع کنند

ذا حال دفاع فرق دارد با حال جهاد. حال جهاد شرایط دارد، حال دفاع شرطی ندارد. باید دفاع هل

آنقدر که  ،آید باید شرکت کند در دفاعنمی بكنند. حتی یک پیرمردی هم که خیلی کار از او بر

 (131- 144، ص91ج  ،صحیفه امام) «تواند دفاع کند.می

در اسـالم  » : فرماینـد در تعریف جهاد آن را به دو بخش تقسیم کرده و می امام خمینی

هایی کـه بـرای آن   آن کشورگیری است، با شرط را جهاد می گویند و دوگونه جهاد است که یكی

شده است، و دیگری جنگ برای استقالل کشور و دفع اجانـب از آن اسـت. جهـاد کـه عبـارت از      

کشورگیری و فتح ممالک است، پس از آن است که دولت اسالمی با وجود امـام یـا بـه امـر امـام      

و عـاجز  تشكیل شود و در این صورت اسالم بر تمام مردان که به حد بلوغ رسیده باشند و افتـاده  

است که بـرای کشـورگیری حاضـر    نباشند و مملوک که از افراد اجانب است نباشند، واجب کرده 

 «  شوند.

و امّا قسم دوم از جنگ اسالمی که به نام دفاع اسم برده شـده و آن جنگیـدن بـرای حفـظ     »

م استقالل کشور و دفاع در برابر اجانب است، به هیچ وجه مشـروط بـه وجـود امـام یـا نائـب امـا       

نیست و کسی از مجتهدین نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد، بلكه بـر تمـام افـراد    

توده واجب است به حكم اسـالم از کشـور اسـالمی حفاظـت کننـد و اسـتقالل آن را پـا بـر جـا          

 ( 111-134، بی تا : ص سرارکشف ا) «نمایند.

 انواع جهاد -ت
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جهـاد فـی   تلف دارد ولی در حوزۀ فقه اسالمی عمـدتاً بـه   اگرچه جهاد بر حسب معنی، اقسام مخ

   :شوددو نوع مهم تقسیم میمعروف است به اهلل سبیل

ـ برای تبلیغ و دعوت مردم به اسالم که جهاد اولیه یا جهاد ابتـدایی یـا جهـاد تهـاجمی گفتـه        9

 شود.می

 شود.ده میخوان( جهاد دفاعی)ـ برای دفاع از اسالم و مسلمین که جهاد تدافعی 1

کند که بـرای خـون و   عنوان یک ضرورت و وظیفه در حالی مطرح می اسالم مسأله جهاد را به

حیات انسان، ارزش فراوانی قائل است. تا آنجا که قتل یک انسان را برابر با کشـتار دسـته جمعـی    

َأْجللِِملنْ» :فرمایـد مـی   31مائـده، آیـه    سـورۀ در  قرآن مجید شمارد وها می همه انسان

ذَ
ا

كَ اِل ىَكَتْبَن عََل
ا
ي َْراِئیلََبِن نَْأنَّهُِإس لََم ًاَقَت َنْفس

سٍِبَغیْرِ َاٍدَأوَْنْف يَفس ااْلَْرضِِف النَّاسََقتَلََفَكَأنََّم

َوَلَقدَْجِمیًعاالنَّاسََأحَْیاَفَكَأنََّماَأحَْیاَهاَوَمنْجَمِیًعا

َاَءْتُهمْ ُُلَناج اتُِرس مَِّباْلَبیَِّن یًراِإنَُّث ْنُهمَْكِث دَِم َبْع

ذَ
ا

 کـس  هـر  که کردیم مقرّر اسرائیل بن  بر سبب به اینر   َلُمسْرُِفونَاْلَْرضِِفيِلكَ

 چنـان  برساند، قتل به باشد، کرده زمین در فسادى که آن بدون یا قصاص حق براى جز را انسان 

 هـا  انسـان  همه گوی  برهاند مرگ از را انسان  کس هر و رسانده، قتل به را ها انسان همه که است

 از بسـیارى  سـپس  آوردنـد،  اسـرائیل  بن  براى روشن  دالیل پیامبران یقیناً و است داشته زنده را

 «.برخاستند روى زیاده  و تجاوز به زمین روى در آن از بعد آنان

َأْتللَُتَعلاَلْواُقلْ» فرماید: می 929سورۀ انعام،آیه  دردر جای دیگر قرآن کریم 

شَللْیًئاِبللهُِتشْللرُِكواَأَّلَّعََلللْیُكمَْربُُّكللمَْحللرَّمََمللا

َدْينِ َاًناَوِباْلَواِل واَوَّلَِإحْس مَْتْقُتُل ِنَْأْوَّلَدُك َلقٍم ِإْم

ْنُ ْرُزُقُكمَْنح واَوَّلََوِإيَّاُهمَْن َواحِشََتْقَرُب ااْلَف رََم ظََه

ا امِْنَه َنََوَم واَوَّلََبط لنَّْفسََتْقُتُل يا رَّمَالَِّت َح ِإَّلَّهللاَُّ

ذَِباْلحَقِّ
ا

 را آنچـه  تـا  بیاییـد :  بگو  رَتْعِقُلونََلَعلَُّكمِْبهَِوصَّاُكمِْلُكمْ

 مـادر  و پـدر  بـه  و مدهیـد،  قـرار  او شریک را چیزى اینكه: بخوانم کرده حرام شما بر پروردگارتان

 دهـیم،  مـ   روزى را آنان و شما ما نرسانید، قتل به تنگدست  ترسِ از را فرزندانتان و کنید، نیك 

 شـمرده  محتـرم  را او خدا که انسان  و نشوید، نزدیک پنهانش چه و آشكار چه زشت کارهاى به و

 «بیندیشید. تا کرده سفارش شما به گونه این خدا نكشیدر حق به جز

این همه تأکید و توجه در بازداشتن از کشتار، در شرایطی کـه احقـاق حـق و تنبیـه متجـاوز      
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هـای حـرام و مكـان امـن الهـی نیـز آن را جـایز        را تشویق نموده و حتی در مـاه  مطرح باشد، آن

عنـوان یـک    دانـد و جنـگ را بـه   دانسته است. اسالم دفاع در برابر ظلم و تجاوز را حق مشروع می

 .کندع تجویز میوسیله دفا

 جهاد تدافعی( 1ر جهاد تهاجمی  (9بر دو نوع است:  در اسالم جهادخالصه اینكه   
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 )جهاد اولیه(جهاد تهاجمي -

ترین مهم رفع موانع از سر راه هدایت و تبلیغ است.  شرط تحقق آیین الهی و دعوت انبیا

هویتی برای کفر و شرک قائل پرستی است. منطق دینی چون موانع این راه، کفر و شرک و بت

داند، لذا همۀ مسلمانان را نیست، وجود آنها را در جامعه نوعی بیماری فكری و سیاسی می

داند تا مفاسد آن در جامعه فراگیر نشود. لذا های کفر و شرک و نفاق میموظف به قطع ریشه

ز جملۀ آن شرایط، گویند که دارای شرایط خاصی است و ا« جهاد ابتدایی»این نوع جهاد را 

 است.  دستور امام معصوم

باشد دارای شرایطی اسـت کـه   وجوب جهاد تهاجمی که برای گسترش و دعوت به اسالم می

   :عبارتند از

 ـ بلوغ  9

 ـ عقل1

 ـ مرد بودن3

 ـ سالمت جسم  4

 ـ کفاف مالی  2

 ـ اذن امام یا نایب او  2

کـافی بـرای جهـاد بپاخیزنـد، تكلیـف از      ای ـ جهاد تهاجمی واجب کفایی است. یعنی اگر عـده 7

 باشد.دیگران ساقط می

ذیقعده، ذیحجه، محـرم و رجـب( و مكـان امـن      های حرام )ـ در جهاد تهاجمی باید حرمت ماه8

 باشد.  الهی یعنی مسجدالحرام و محدودۀ آن حفظ شود و جنگ در آنها حرام می

یت چنین جنگی مورد تردیـد و  اذن امام الزم است، در زمان غیبت مشروع 2چون طبق شرط

 ( 3: 9381اختالف علما است.) عابدی،

 جهاد دفاعي -

سـرزمین مسـلمانان   بـر  هنگامی که مخالفان اسالم بر مسلمانان هجوم آورند و بیم آن باشـد کـه   

استیال یابند و موجودیت اسالم در معرض خطر قرار گیرد، بر همه مسلمانان فـرض واجـب اسـت    

جهـاد   »ممكن، برای دفع تجاوز و حفظ بالد اسالمی جهاد کنند. این نوع جهاد را که با هر وسیلۀ 

   ( 344: 9382) مقداد،گویند که دارای ابعاد مختلف، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.« دفاعی
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یكی از انواع جهاد که در نزد همه ملل و اقوام مورد توجـه بـوده و اسـالم نیـز بـر آن تأکیـد        

که جنگ هشت ساله تحمیلی عـراق علیـه    باشد. به لحام اینت، جهاد دفاعی میفراوان نموده اس

ایران نیز از این نوع بوده و بحث اصلی نیز پیرامـون آن اسـت، ایـن بحـث را بصـورت مبسـوط و       

 کنیم.ای دنبال میریشه

شود را امری فطری جهاد تهاجمی و شرایط آن بیان شد. جهاد تدافعی که دفاع نامیده می

را در نزد ملل و اقوام و در آیات و روایات اسالمی بررسی کردیم.   ته و ضرورت و اهمیت آندانس

که خود سیمای    شرایط دفاع به بیانات امام خمینی در ادامه بحث ضمن بیان وجوب و

 کنیم.و فقیه و مجتهد بالمنازع بودند اشاره می  مجسم اسالم ناب محمدی

ای کـه کیـان   شمنان و کفار بر مسلمین احاطه یابند به گونـه اگر د»  گوید:صاحب جواهر می

های اسالمی استیال یابند و آنها را اسـیر نماینـد   خطر افتد یا کافرین بخواهند بر سرزمین هاسالم ب

شان را بگیرندر در چنین حالتی بر هر فردی اعم از آزاد و بنده، مرد و زن، سالم و مـریض،   و اموال

که به او احتیاج باشد، واجب است که دفـاع کنـد و وجـوب ایـن دفـاع بـه       کور و شَل و هر کسی 

حضور و اجازه امام مشروط نبوده و همچنین مخصوص به افرادی که به آنهـا تجـاوز شـده اسـت،     

کـه   باشد، بلكه بر هر کسی که بر این احوال و اوضاع اطالع یابد، قیام واجـب اسـت ولـو ایـن    نمی

ت و این وجوب بر کسانی که در مكان نزدیكتری به آنها قـرار دارنـد   تجاوز مستقیماً متوجه او نیس

 «شود.مؤکدتر می

های اسـالمی، دفـاع از جـان، مـال و آبـرو       در جهاد تدافعی که برای دفاع از اسالم و سرزمین

کـه مقصـد انسـان     مطلقاً دفاع از حق، حال چه حق خودش باشد یا حق دیگری بـه شـرط ایـن   

هیچ شرطی وجود ندارد. این نوع جهاد واجب عینی است، یعنی همـه بایـد   خالصاً برای خدا باشد 

شرکت نمایند و فرقی بین زن و مرد، کامل و ناقص، کور و بینا، ضـعیف و قـوی، سـالم و مـریض     

 ( 121 -121، ص    فقه االمام الصادق ) «وجود ندارد.

مظاهر تمدن دفاع اسـت. ملتـی کـه    ... یكی از » : فرمایندباره دفاع می اهلل جوادی آملی درآیت

کند متمدن است. دفاع از مظلـوم، هـر کسـی     به دفاع از خود و جامعه و انسانیت بیشتر توجه می

هـای تمـدن اسـت. شـعار اعـراب      نشانه که باشد و جنگ با ظالم، هر کسی که باشد، از عالمات و

سـالم آمـد و ایـن شـعار را     ات دفاع کن هـر کسـی باشـد. ا   جاهلیت این بود که از برادرت و قبیله
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اصالح کرد و گفت: دفاع از مظلوم کن هر کسی باشد، خواه برادرت خواه دیگری و جنگ با ظـالم  

 (9372جوادی آملی ،) .«این شعار اسالم است.  ،کن هر کسی باشد، خواه برادرت خواه دیگری

 شرایط جهاد -ث

 :   شود پذیر قلمداد مینا اجتناب  جهاد یا جنگ دفاعی در اسالم تحت شرایط  ذیل،

 علیه تجاوز  -

سَلبِیلِِفليَوَقلاِتُلوا»  : 914-913سـوره بقـره آیـات    به فرمـوده قـرآن در    هللاَِّ

ِإنََّتْعَتُدواَوَّلَُيَقاِتُلوَنُكمْالَِّذينَ اْلُمْعَتِديَنُيحِبَُّّلَهللاََّ

پیكارکنیـد، ولـی تعـدی نكنیـد کـه      با کسانی که با شما به جنگ پرداخته انـد، در راه خـدا   ؛

َثِقْفُتُملوُهمْحَْیلثَُواْقُتُلوُهمْ(459).خداوند ستمكاران را دوست نـدارد 

ثُِمنَْوَأْخِرجُوُهمْ اْلَقْتلِمِنََأشَدَُّواْلِفْتَنةَُأْخَرجُوُكمْحَْی

اِتُلوُهمَْوَّلَ دَُتَق ْجِِدِعْن َرامِاْلَمس حَتَّىاْلَح
ا
اِتُلوُكمْ ُيَق

َكللذََفللاْقُتُلوُهمَْقللاَتُلوُكمَْفللِإنِْفیللهِ
ا
َجللَزاءُِلللكَ

هر جا مشرکان را یافتید به قتل برسـانید و از شهرهاشـان برانیـد چنانچـه      ؛اْلَكاِفرِينَ

آنها شما را از وطن آواره  کردند و فتنه گری  که آنها کنند سخت  تر و فسادش بیشـتر از جنـگ   

مسجدالحرام با آنها قتال مكنید مگر آنكه پیشدستی کنند، در این صورت رواسـت کـه   است و در 

َفلِإنَّاْنَتَهلْواَفِإنِ(454).آنها را به قتل رسانید. این است کیفر کـافران  هللاََّ

 مهربـان  و آمرزنـده  بسـیار  خدا یقیناً باز ایستند، وجنگ گرى فتنه از اگر؛َرحِیم غَُفور 

حَتَّىَقاِتُلوُهمْوَ(452).اسـت 
ا
الدِّينَُوَيُكونَِفْتَنة َتُكونََّلَ

 و بـا کـافران    ؛الظَّاِلمِینَعََلىِإَّلَّعُْدَوانََفَلَاْنَتَهْواَفِإنِّللَِِّ

جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین  برطرف شود، و همه را آئـین دیـن خـدا باشـد و اگـر از      

آنهـا عـدالت کنیـد کـه سـتم جـز بـر سـتمكاران روانیسـت.          فتنه  و جنگ دسـت کشـیدند بـا   

(456) » 

 ها و قراردادها  کنندگان پیمان علیه نقض -

عِْنلدَاللدََّوابِّشَلرَِّإنَّ»   :  22 – 28سـوره انفـال آیـات     به فرموده قرآن در هللاَِّ

 کسـان   خـدا  نـزد  جنبندگان بدترین یقیناً؛ُيْؤمُِنونََّلََفُهمَْكَفُرواالَِّذينَ
عَاَهلْدتَالَّلِذينَ(99) .آورنـد  نمـ   ایمان[ عنادشان سبب به] و کافرند که هستند

ْنُهمْ مَِّم ُونَُث َدُهمَْيْنُقض يَعْه لِِّف رَّةٍُك مَْم ونََّلََوُه ؛َيتَُّق

 از و شـكنند  مـ   را پیمانشـان  بـار  هـر  ول  بست ، پیمان[ بارها] آنان از برخ  با که کسان  همان
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ِبِهلمَْفشَرِّدْاْلحَْربِِفيَتْثَقَفنَُّهمَْفِإمَّا(91).کننـد  نم  پروا خدا

پس چون با آنان به کـار زار مشـغول شـوی، بـه     ؛َيذَّكَُّرونََلَعلَُّهمْخَْلَفُهمَْمنْ
َوِإمَّلا(95) تهدید و انذار آنان و پیروانشان را پراکنـده سـاز، شـاید کـه متـذکر شـوند.      

عََلىِإَلْیِهمَْفاْنبِذْخَِیاَنةًَقْومٍمِنَْتخَاَفنَّ
ا
ِإنَّ سَلَواءٍ هللاََّ

پس نقـض عهـد   دارى، بیم گروه  شكن  پیمان و خیانت از اگر و ؛اْلخَاِئِنینَُيحِبَُّّلَ
   « (95)کن و بیفكن پیمانشان را، که خدا خیانتكاران را دوست نمی دارد.

 برای حفظ نظم  و قانون -

ُيَحلارُِبونَالَِّذينَجََزاءُِإنََّما »  :  33سوره مائده آیـه   در به فرموده قرآن هللاََّ

َأوُْيَقتَُّلللواَأنَْفسَللاًدااْلَْرضِِفلليَوَيسْللَعْونََوَرسُللوَلهُ

ِديِهمُْتَقطَّعََأوُْيصَلَُّبوا مَْأْي ْواَأوْخَلفٍمِنَْوَأْرُجُلُه ُيْنَف

 ذَاْلَْرضِمِنَ
ا

اْلخِلَرةِِفليَوَلُهمْ الدُّْنَیاِفيخِْزي َلُهمِْلكَ

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول خدا بـه جنـگ برخیزنـد و در زمـین بـه      ر  عَظِیم عََذاب 

فساد کوشند، جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یـا دسـت ویایشـان را بـه     

ز سرزمین صالحان دور کنند. ایـن ذلـت و خـواری عـذاب دنیـوی      خالف ببرند یا با نفی و تبعید ا

           «آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

 در حمایت از مستضعفین  -

سَلبِیلِِفيُتَقاِتُلونََّلََلُكمَْوَما » : 72سوره نساء آیـه   قرآن در به فرموده

 الَِّذينََواْلوِْلَدانَِوالنِّسَاءِالرِّجَالِمِنََواْلُمسَْتضَْعِفینَهللاَِّ

ِذهِمِنَْأْخِرجَْناَربََّناَيُقوُلونَ َأْهُلَهاالظَّاِلمِاْلَقْرَيةَِه

لْ اَواجَْع ِنَْلَن ُدْنكَم لَْوِلیًّاَل اَواْجَع ِنَْلَن ُدْنكَم َل

ان از مـرد و زن و  چرا در راه خدا جهاد نمـی کنیـد؟ در صـورتی کـه جمعـی نـاتو      ؛َنصِیًرا

کودک شما که در مكه اسیر ظلم کفارند، آنها دایم می گویند: بار خدایا مـا را از ایـن شـهری کـه     

)  «.مردمش ستمكارند بیرون آور و از جانب خود برای مـا بیچارگـان، نگهـدار و یـاوری بفرسـت.     

 (   72سوره نساء آیه 

ـ   94واژه دفاع و مشتقات آن  رفتـه اسـت و خداونـد خـود را اولـین      کـار   هبار در قرآن کـریم ب

يلداِفعُ» :  فرمایـد مـی و در قـرآن   کننده از مؤمنان و بندگان خویش دانسته دفاع ِانَّهللاَ

َّليحِبُُّکلِّخَوانٍَکُفورٍ  از خـدا  مسـلماً  ر عَنِالَّذيَنآَمُنواِانَّهللاَ

 ( 38سورۀ حج، آیـه  )« .ندارد تدوس را ناسپاس  کار خیانت هیچ خدا قطعاً کند، م  دفاع مؤمنان
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   ( 497-414: 9378پازوکی ، )

واژه دفاع نیز از مادۀ دفع، به معنای راندن و دور کردن است که اغلب با بذل مـال و جـان تـا    

 دفع تجاوز همراه است.

مـورد بـا مشـتقات خـود در  قـرآن       49مترادف جنگ نیز بوده و حـدود  همچنین واژه جهاد 

جهاد و مجتهد هر دو از ریشه جهد و بـه معنـی کوشـش و جنـگ در راه      کریم آمده است. کلمه

باشند. مجتهد به مجاهد در راه عقیـده و آرمـان و احكـام دینـی کـه قـدرت اسـتنباط و        خدا می

شود و اجر و مـزد او کمتـر از   دریافت احكام اسالم را از قرآن، سنت، عقل و اجماع دارد اطالق می

   :باشد، تا جایی که گفته شده استدشمنان اسالم نمی مجاهد در راه خدا و نبرد با

شود کـه در راه خـدا بـه نبـرد و جنـگ بـا دشـمنان        کسانی گفته می اهلل بهمجاهد فی سبیل 

نمایند. در قـرآن کـریم   پردازند و از حریم و نوامیس اسالم و سرزمین مسلمین دفاع میاسالم می

:  فرمایـد می 12 سورۀ نساء، آیه در قائل شده تا جایی کهبرای این دسته از افراد اجر و مزد فراوان 

الضَّلَررُِأوِلليغَْیرُاْلُمْؤمِِنینَمِنَاْلَقاعُِدونََيسَْتوِيَّلَ» 

ُدونَ يَواْلُمجَاِه َبِیلِِف س َأْمَواِلِهمْهللاَِّ ِِهمِْب َفضَّلََوَأْنُفس هللاَُّ

ِدينَ َأْمَواِلِهمْاْلُمَجاِه ِهِِب ىمَْوَأْنُفس ِِدينََعَل ةًاْلَقاع َدَرَج

َوَعللدََوُكللَلًّ  اْلحُسْللَنىهللاَُّ
ا
َوَفضَّلللَ عََلللىاْلُمجَاِهللِدينَهللاَُّ

 و] جسـم   بیمـارى  بـدون  کـه  مؤمنـان   از گـروه  آن رعَظِیًماَأجًْرااْلَقاعِِدينَ

 کـه  مجاهـدان   با نشستند، خانه در[ و کردند خوددارى جهاد به رفتن از دیگر، عذر و مال ، نقص

 و امـوال  با که را کسان  خدا. نیستند یكسان برخاستند جهاد به هایشان جان و اموال با خدا راه در

 هـر  و. اسـت  بخشـیده  برترى نشینان خانه بر بزرگ اى مرتبه و مقام به کنند م  جهاد هایشان جان

 و داده، نیــک پــاداش وعــده[ صالحشــان عمــل و ایمــان خــاطر بــه] را[ گــروه دو ایــن از] یــک

 .«است داده برترى بزرگ پاداش  به[ ع ذر ب ] نشینانِ خانه بر را جهادکنندگان

 سَـبِیلِ  فِـی  وَجَاهَـد وا  هَاجَرُوا وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ» : آمده است 198 سورۀ بقره، آیهو یا در 

 کـه  آنـان  و آورده، ایمـان  کـه  کسـان   یقینـاً   ر رَحِـیمٌ  غَفُورٌ وَاللَّه   اللَّهِ رَحْمَتَ یَرْج ونَ ئِکَ ا أُولَ اللَّهِ

 و آمرزنـده  بسـیار  خدا و دارندر امید خدا رحمت به برخاستند، جهاد به خدا راه در و کرده هجرت

 «است. مهربان

 دفاع در نزد ملل، اقوام و ادیان دیگر
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قوانین مدون دنیـای قـدیم بـه    دفاع در فرهنگ و قانون گذشتگان نیز مورد توجه واقع شده و در 

 هایی وجود داشته است. اند و تنها در چگونگی و نحوه دفاع تفاوتآن پرداخته

ای کسـی دیگـری را زد و   اگـر در مشـاجره  » چنین آمده است:  142در قانون حمورایی ماده 

بیـب  موجب جرح او شد، ضارب باید سوگند یاد کند که به عمد او را نزده است و او را بـه نـزد ط  

 ( 13:  ق9449العطار ،  ) «.ببرد و معالجه کند 

گونـه   در قانون روم قدیم، در ضرورت دفاع و تعیین حق دفاع برای افراد مختلـف جامعـه ایـن   

« کسی است که بـه او تجـاوز شـده اسـت.    به حكم قانون طبیعی، دفاع شرعی حق  » آمده است:

هـای نیایشـی ایرانیـان و آئـین زرتشـت      ترین سـروده در کتاب اوستا که قدیمی ( 13 همان، ص )

های فراوانی وجود دارد که به امر دفاع و رانـدن و برانـداختن دشـمن و اهـریمن     باشد، سروده می

 :   شودهایی از آن اشاره میاشاره شده است. در این اینجا تنها به ذکر نمونه

رانداختن مردن کخـوارذ  راندن و برانداختن اهریمن و آفرینش پتیاره پرگزندش را، راندن و ب»

و زنان کخوارذی را، راندن و برانداختن دزد و راهـزن را، رانـدن و برانـداختن زنـدیک و جـادو را،      

راندن و برانداختن مهرآزار )پیمان شكن( را، راندن و برانداختن کشندگان و دشمنان اشـون مـرد   

رانـدن و برانـداختن هـر درونـد     گـذار ناپارسـای پرگزنـد را،    را، راندن و برانداختن اشموغ و فرمان

دوسـتخواه ،   ) «نادرست اندیش نادرست گفتار نادرست کردار را، ای سپیتمان زرتشت ]خواهانم[. 

9374 : 138) 

شـود، در صـفت پـانزدهم و هفـدهم او     و یا در قسمت دیگر که صفات اهورامزدا برشمرده می

 (173همان ص )شمرد. ناپذیر و مدافع و نگهبان مردم برمی خود را شكست

سـیرتان   در آئین زرتشت جنگ یا آشتی را از مهر دانسته و اوسـت کـه بـه دفـع دیـوان و بـد      

ای مهر! از تُست آشتی و از تُست ستیزه در کشورها. آن که هـر پیمـانی را از گفتـار    » : پردازد می

ه در جنـگ  به کردار درآورد، آن که سپاه بیاراید، آن که دارنده هزار گونـه چـاالکی اسـت، آن کـ    

تواند دشمن را پریشان و هراسـان کنـد.   های دشمن را از هم بدرد، اوست که میپایدار ماند و رده

 ( 121)همان ص « ( فرو افكند. هاشاناز تن اوست که سرهای مهر دروجان را )

صورت غیرمستقیم به  هکنند بنیز که آنرا دین آشتی و صلح عنوان می در آئین مسیح 

شما  تان شیطان به پس هر وقت دشمن» گونه آمده است: آن توجه شده و این دفاع و ضرورت
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های او را دفع کنید و در های خدا استفاده کنید تا بتوانید حملهیک اسلحهکند، از یک حمله می

 ( 123، 9321)انجیل عیسی مسیح،  «خر، پیروز روی پاهایتان بایستید.آ

گونـه حكـم صـادر     رتكب کار خالف شـده اسـت ایـن   و یا در جای دیگر در مورد مردی که م

کنیـد؟...این  گیرید؟ چرا این مرد را از کلیسا بیرون نمـی چرا از غصه و خجالت عزا نمی» شود:  می

توانیـد از  سزای عمل خود برسـد،... چطـور مـی    مرد را از کلیسا بیرون کنید تا در جنگ شیطان به

طرف دیگر اجازه بدهید چنین رسوائی در میانتـان   یک طرف به پاکی و روحانیت خود ببالید و از

گونه دستورات برای دفع شیطان یا راندن مردی که مرتكب خـالف شـده نـوعی    این«. پیدا بشود؟

 ( 192همان، ص  دستور برای دفاع است، دفاع از انسانیت و دفاع از حیثیت مسیحیت و کلیسا. )

 دفاع در قرآن و روایات

بیش از هر دین و آئین دیگری به فطـرت انسـان توجـه کـرده اسـت.      اسالم دینی فطری است و 

باشد مورد توجـه فـراوان اسـالم بـوده و دسـتورات مؤکـدی       دفاع نیز که امری فطری و ذاتی می

و  کنـد درباره آن صادر فرموده است تا جایی که خداوند خود را دفع کننده از مؤمنان معرفی مـی 

 ر  کَفُـور   خَـواان   کُـلَّ  ی حِـبُّ  لَـا  اللَّـهَ  إِنَّ الَّذِینَ عَنِ ی دَافِع  اللَّهَ إِنَّ  » :فرماید می 38سورۀ حج، آیه  در

 «ندارد. دوست را ناسپاس  کار خیانت هیچ خدا قطعاً کند، م  دفاع مؤمنان از خدا مسلماً

انـد اجـازه دفـاع داده و    و در ادامه آیه به تمام کسـانی کـه مـورد ظلـم و تجـاوز قـرار گرفتـه       

ظُِلُمواَوِإنَِّبَأنَُّهمُْيَقاَتُلونَِللَِّذينَُأِذنَ»:  فرماید یم عََللىهللاََّ
ا


 بـه  چـون  گیرند، م  قرار هجوم و جنگ مورد[ ستمكارانه] که کسان  به ر َلَقِدير َنصْرِِهمْ

آیـه  سـورۀ حـج،    « )تواناسـت.  آنان دادن یارى بر خدا مسلماً شده، داده جنگ اذن شده ستم آنان

31)   

جمله آخر در حقیقت تأکید مجددی بر ضرورت دفاع بوده و خداوند پیروزی مظلومین را کـه  

ضـرورت و وجـوب دفـاع در حـدی اسـت کـه        کنـد. خیزند تضمین مـی می برای دفاع از خود بپا

های حرام و حتی در مكان امن الهی یعنی خانه خدا که حفظ جان هـر   خداوند اجازه آن را در ماه

 919سوره بقـره، آیـه  در  ای حتی گیاهان نیز باید در آنجا حرمت داشته شود، داده است وجنبنده

حَْیلثُِملنَْوَأخْرُِجلوُهمَْثِقْفُتُموُهمْحَْیثَُواْقُتُلوُهمْ»:  فرمایـد می

عِْنلدَُتَقلاِتُلوُهمَْوَّلَاْلَقْتلِمِنََأشَدَُّواْلِفْتَنةُ َأخَْرجُوُكمْ

 حَتَّىاْلحََرامِاْلَمسْجِِد
ا
َقلاَتُلوُكمَْفلِإنِْفیلهُِيَقاِتُلوُكمْ
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َكذَ َفاْقُتُلوُهمْ
ا 

در حریم خانه کعبه با آنهـا  نجنگیـد   ر  اْلَكاِفرِينَجََزاءُِلكَ

مگر آنكه در آنجا با شما بجنگند. اگر با شما جنگیدند، شما هم بـا آنهـا بجنگیـد ) از خـود دفـاع      

 «ن است.کنید ( این سزای کافرا

ِبالشَّلْهرِاْلَحلَرامُالشَّلْهرُ» :  فرمایـد های حرام مـی  در مورد جنگ در ماه

اعَْتلَدىَفَمنِ ِقصَاص َواْلحُُرَماتُاْلحََرامِ
ا 

َفاعَْتلُدواعََللْیُكمْ

اعَْتَدىَماِبمِْثلِعََلْیهِ
ا 

َواتَُّقواعََلْیُكمْ َأنََّواعَْلُمواهللاََّ هللاََّ

 حفـظ را  های حرام قرار دهید، اگر احتـرام آن های حرام را در مقابل ماه ماه ) راْلُمتَِّقینََمعَ

کند شما هم بـه همـان   نكردند شما هم قصاص و مقابله به مثل کنید، هر کسی به شما تجاوز می

پرهیزگـاران  روی نكنید، بترسید از خدا و بدانیـد خـدا بـا    در انتقام زیادهو  اندازه به او تجاوز کنید

 (  914، آیه  سوره بقره ) «است.

دهـد تـا حـد دفـاع را     جمله آخر آیه شریفه تذکر و پرهیزی است که خداوند بـه مـدافع مـی   

َوقلاِتلُوافلي» :رعایت کند، زیرا اگر غیر از آن باشد آنوقت خود متجاوز خواهد بـود 

ُدواِانَّ قاِتُلوَنُکمَوَّلَتعَت الَّذيَني َبیِلهللاِ ِبُّس َّليح هللاَ

اما تعدی نكنیـد کـه خـدا متجـاوزین را      ،بجنگید با آنها که بجنگ شما آمدندر  الُمعَتدينَ

   ( 914سوره بقره، آیه ) «دوست ندارد. 

به فرزندش امام    علیامام حضرت ، افكنیمالبالغه میپس از آیات قرآن، نگاهی به نهج

م بارَزَه  وَ اِن د عِیتَ اِلَیها فَأَجِب فَاِنَّ الدّاعِی باغ  وَ الباغی ال تَدع ونَّ اِلی  » : فرمایدمی حسن 

هرگز کسی را به مبارزه نخوان و اگر ترا به آن دعوت نمودند )به عنوان دفاع( بپذیر و ر  مَصرُوعٌ

البالغه، نهج) «است و ستمكار بر خاک افتاده است.بیرون رو، زیرا دعوت کننده ستمكار 

 (991 ص

خطبه معروف ایشان در مورد جهاد است که پس از بیان   دیگر حضرت علی بیان

که مردم شهر انبار  فضیلت جهاد، عواقب کسی را که آنرا ترک نماید برشمرده و در ادامه از این

در برابر این »دعوت حضرت را اجابت نكردند و آماده دفاع نشدند، ابراز تأسف نموده و فرمودند: 

کار را به یكدیگر واگذار کردید و همدیگر را تنها گذاردید و به شكست همه تأکیدها شما 

هایتان گردید. این مرد درپی به سوی شما سرازیر شد و سرزمینهای پی کشاندید، تا آن هجوم

فرماندار آن شهر را « حسان بن حسان»ازانش به شهر انبار وارد شده و غامدی است که با سرب
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 ...«.ن شما را از پایگاه و سنگرهایتان بیرون رانده است و کشته و نگهبانان و سربازا

بـه مـن   : «  فرمایـد گونه بیان مـی  حاصل نافرمانی و جهاد و دفاع نكردن را این امام علی 

گزارش شده که مردی از این سپاه سـفاک و دژخـیم، بـه درون خانـه زن مسـلمانی وارد شـده و       

برد، هجوم بـرده و خلخـال   در پناه اسالم به سر می پیمان کهدیگری به خانه زن غیر مسلمان هم

کـه تنهـا راه دفـاعی آنهـا،      انـد، در حـالی  ها را از آنها سـتانده و دستبندها و گردنبندها و گوشواره

بردن بر خدا و ترحم از دشمن خواستن بوده است، آنگاه پس از چنین تهاجمی وحشـیانه، بـه    پناه

اند و نـه زخمـی   دست آورده هاند و بکرده ،انده آنچه خواستهک اند، در حالیبازگشته مآوای خویش

بر آنها وارد آمده و نه قطره خونی از آنها ریخته شده، در چنین حـالی اگـر مسـلمانی از تأسـف و     

آنگـاه  « هرگز قابل سرزنش نیست، بلكه نزد من بـر چنـین کـاری شایسـته هسـت.      ،اندوه بمیرد

میرانـد و انـدوه را بـه    هـا را مـی   سوگند به خدا ایـن درد، دل شگفتا، شگفتا، » : فرمایدحضرت می

بنیانشان گـرد هـم آمـده و    اساس و بیکشاند که این گروه در باطلشان و موضع بیسوی جان می

ایـد.  اند و شما در موضع حقتان این چنین پراکنده و از هم گسیخته شـده دست به دست هم داده

اید... و ای مرد نماهـا کـه   شده مقدارکه این چنین خوار و بیزشتی بر شما باد و اندوه و پشیمان، 

تـان ماننـد کودکـان و عقلتـان چـون نوعروسـان       کنیـدر بردبـاری  مرد نیستید و مردانه عمل نمی

شـناختم. سـوگند بـه    دیدم و هرگز شـما را نمـی  نشین است. دوست داشتم که شما را نمی حجله

و عاقبتی جز اندوه و تأسف ندارد. خدا شما را بكشـد،   خدا، آشنایی با شما سرانجامی جز پشیمانی

قلب مرا پر از اندوه و چرکین کردید، و سینه مرا با خشم آکنده نمودید و غصه و انـدوه را جرعـه،   

 جرعه در کامم ریختید و ...(

بهـره  فرزند ابوطالب مردی شجاع اسـت ولـی از دانـش جنـگ بـی     » تا آنجا که قریش گفتند:

آورنـد در میانشـان کسـی    گفتی است، آیا آنها که چنین سخنی بر زبـان مـی  است، جای بسی ش

 ( 17البالغه ، خطبهنهج .)«هست که از من به جنگ انس و اشتغال و سابقه بیشتری داشته باشد.

پردازند که به همین در بیانات بسیاری به توضیح و تشریح دفاع و جهاد می   امام علی

در کتاب عرفانی   اع آنقدر حائز اهمیت است که امام سجادمقدار بسنده کنیم. مسأله دف

خود )صحیفه سجادیه(، یكی از مناجاتها را به دعا در باره مرزداران و مدافعان سرزمین اسالمی 

اَلَّله ما صَلِّ عَلی م حَماد  »:  فرمایداختصاص داده و در بخشی از کلمات و جمالت آسمانی خود می

داتَه م وَ اَشحَذ اَسلِحَتَه م وَ اَحرُس حَوزَتَه م وَ اَمنَع وَ اَلِّف جَمَعَُم وَ دَب ر اَمرَه م وَ وَ آلِهِ وَ کَثِر عِ
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به ر  واتِرَبَینَ مِیرهِم وَ تَوَحاد بِكِفایهِ مَؤُنِهِم وَ اَعضُده م بِالنَّصرِ وَ اَعنه م بِالصابرِ وَ اَلطُف لُه م فِی المَكرِ

محمد رحمت فرست و بر شما سربازان ما که از مرزهای ما پاس روان مقدس محمد و آل 

دارند بیفزای و حربه آنان را بر ضد دشمن کارگر کن و سنگرشان را از آسیب شكست در  می

شان را  ساز و به تدبیر خویش صفوف شان را به هنگام دفاع از پریشانی ایمن گیر و جمعیت امان

 «شان را همواره یكتا گردان. ا از هم مگسل و هدفشان ر بهم بپیوند و رشته وحدت و وصلت

 ( 127 :9329 ،فاضل )

 فرمان الهي برای تدارک لوازم دفاع 

دهنـد  بلكه در بسیاری از آیات به پیامبران خود دستور مـی  رایزد توانا نه تنها امر به دفاع فرمودند

دشمنان را از سرزمین آنـان  که تدارک الزم را برای دفاع فراهم نمایند تا بدین وسیله چشم طمع 

 قطع نمایند.

َلُهمَْوَأعِدُّوا» :  فرمایدمی 24سوره انفال آیهدر   خداوند متعال به پیامبر اسالم

َعُدوَِّبهُِتْرِهُبونَاْلخَْیلِِرَباطَِوِمنُْقوَّةٍِمنْاسَْتطَْعُتمَْما

 َتْعَلُموَنُهمَُّلَُدوِنِهمْمِنَْوآخَِرينََوَعُدوَُّكمْهللاَِّ  َيْعَلُمُهمْهللاَُّ
سَبِیلِِفيشَيْءٍِمنُْتْنِفُقواَوَما َّلََوَأْنُتمِْإَلْیُكمُْيَوفَّهللاَِّ

[ جنگ  برگ و ساز و نفرات و] نیرو از دارید توان و قدرت در آنچه آنان برابر در و ر  ُتظَْلُمونَ

و  خودتان دشمن و خدا دشمن آنها وسیله به تا کنید آماده[ جنگ براى] ورزیده اسبان و

 راه در چه هر و. بترسانید شناسد م  را آنان خدا ول  شناسید، نم  که را ایشان غیر دشمنان 

. گرفت نخواهید قرار ستم مورد و شود، م  داده شما به کامل طور به پاداشش کنید، هزینه خدا

»   

َوَلَقد»:  فرمایدمی حضرت داود  مورددر  99 و 94آیات  ءسوره سبا خداوند در

آَتیناداُووَدِمّنا،َفضَلًياجِباُلَاوَّبيَمَعُهَوالطَّیِر

ما به داود از جانب خود فضیلت و برتری دادیم، امر کردیم ؛َوآَلناَلُهالحَديدَ

آن هر چه ها و پرندگان با آهنگ او تسبیح گویند، آهن را در دست او نرم کردیم که از  که کوه

السَّرِد(49)خواهد بسازد، می ِفي َقدِّر َو ساِبغاٍت َاعَمل َاِن

به او دستور دادیم که از  ؛ِاّنيِبماَتعَمُلوَنَبصیر صالحاَاعَمُلوا

نیكوکاری پیشه  قومتآهن زره بسازد و حلقات آنرا به اندازه و شكلی معین آماده کن و تو و 

    .« (44)کنید زیرا من به اعمال شما بینا هستم.
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عالوه بر آیاتی که در مورد دفاع و ضرورت آماده شدن برای دفاع به آنها اشاره کـردیم، آیـاتی   

باشـد کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره       نیز وجود دارند که در مورد ساختن استحكامات دفـاعی مـی  

الَقلرَنینِِانَّيلاجُوجََوَملأجُوجَقاُلوايلاَذوا»  کنیم: می

َل ليَانَتجَع جًاَع کََخر ُلَل لَنجَع ياَّلَرِضَفَه ُِدوَنِف ُمفس

قاَلماَمکَّّنيفیِهَرّبيَخیر (51)َبیَنناَوَبیَنُهمسَّدًا

مًا یَنُهمَرد یَنُکمَوَب لَب وٍَّه،َاجَع َاعیُنونيِبُق (59)َف

حَّتيِاذاساويَبیَنالصََّدَفینِقاَلآُتونيُزَبَرالَحديِد

یِه فِرغَعَل ونيُا قاَلآُت نارًا ُه يِاذاجََعَل ُواحَّت َانُفخ

َفَمللااسللَتطاُعواَانيظَهللُروُهَوَمللا(51)ِقطللرًا

َفِإَذاَربِّيِمنَْرْحَمة هذا(َقال55َ)اسَتطاُعواَلُهَنقباً

ر  (55حَقًّلا)َربِّليَوعْدَُوَكانَءََدكَّاجََعَلهَُربِّيَوعْدُجَاءَ

کننـد )خـونریزی و   آنان گفتند : ای ذوالقرنین ، یاجوج و ماجوج ) پشـت ایـن کـوه ( فسـاد مـی     

می کنند(، آیا چنانكه ما خرج آن را به عهده گیریم سدی میان مـا و آنهـا مـی     وحشیگری بسیار

تمكن و ثروتی که خدا به من عطا فرمـوده  : نها آسوده شویم (، ذوالقرنین گفتبندی ) که از شر آ

از هزینه شما بهتر است. اما شما با من به قوت بازو کمک کنید تا سدی محكم برای شـما بسـازم   

آنگاه دستور داد که زمـین را تـا    . قطعات آهن بیاورید  : و گفت که به کلی مانع دستبرد آنها شود.

آب بكنند و از عمق زمین تا مساوی کوه از سنگ و آهن دیواری بسازند. سپس آتش افروخـت   به

تا آهن گداخته شود، آنگاه مس گداخته را بر خلل آن آهن و سنگ ریختنـد. از آن پـس آن قـوم    

ایـن از لطـف و     : نه هرگز بر شكستن سد و نه بر باالی آن شدن توانایی یافتند. ذوالقـرنین گفـت  

 ( 418-431ص  9378پازوکی، ) (18-14سورۀ کهف، آیات  .« )ای من استرحمت خد

 تجاوز و دفاع از دیدگاه اسالم

آیـد. اسـالم    شمار می دفاع حق مسلم افراد و جوامع است و یک رفتار  موجه انسانی علیه تجاوز به

شـود   عنوان یک دین منطقی، از اقدامات دفاعی که توسط افراد تحت ستم در پیش گرفتـه مـی   به

ِللَّلِذينَُأِذنَ»  : نمایـد. بـه فرمـوده خداونـد     کند و تجاوز را محكوم مـی  کامالً حمایت می

ظُِلُمواَوِإنَِّبَأنَُّهمُْيَقاَتُلونَ عََللىهللاََّ
ا
 ؛َلَقلِدير َنْصلرِِهمْ

رخصت جنگ به جنگ جویان داده شد زیرا آنها از دشمن ستم کشیدند و خدا بریاری آنهـا قـادر   

 (  31سوره حج آیه )«  .است

َوَكَتْبَنلا» :  فرمایـد  چنـین مـی  در قـرآن کـریم   پیرامون حقوق اساسی افـراد خداونـد   



22  (یههللا عل ۀرحم)ینيامام خم حضرت يدفاع یشهبراساس اند يدفاع یراهبرد یالگو
                                                                                                                

َواْلَْنفَِباْلَعْینَِواْلَعْینَِبالنَّْفسِالنَّْفسََأنَِّفیَهاعََلْیِهمْ

اْلَْنفِ اْلُُذنَِواْلُُذنَِب َاص َواْلجُُروحَِبالسِّنَِّوالسِّنَِّب ِقص

َأْنَزلَِبَماَيْحُكمَْلمَْوَمنَْلهَُكفَّاَرة َفُهوَِبهَِتصَدَّقََفَمنْ

  در] کـه  داشـتیم  مقرّر اسرائیل بن  بر تورات در ما و ر الظَّاِلُمونَُهمُِئكَٰ  َفُأولَهللاَُّ

 بـه  گـوش  و بینـ ،  عـوض  بـه  بین  و چشم، مقابل در چشم و جان، برابر در جان[ قصاص قانون

 گذشـت  قصـاص  آن از کـه  هـر  و. اسـت  قصاص  را ها زخم و دندان، برابر در دندان و گوش، جاى

 نـازل  خـدا  آنچه طبق بر که آنان و. اوست[ معاص ِ و خطاها] براى اى کفّاره گذشت آن پس کند،

     (42)سوره مائده آیه  « ستمكارند. یقیناً نكنند، داورى کرده

َوَلُكْمِفلياْلِقَصلاِص » : فرماید چنین حكم می 971قرآن کریم در سوره بقره آیه 

ای عـاقالن حكـم قصـاص    ؛حََیاة َياُأوِلياْلَْلَبابَِلَعلَُّكْمَتتَُّقونَ

   ( 971)سوره بقره، آیه « ر بپرهیزید.برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یكدیگ

ورزد و  با وجود این آیات، خداوند بر رعایت عدالت، حتی در جنگ های تمام عیار اصـرار مـی   

  : کند، این مهم به وضوح در آیه ذیـل  بیـان گردیـده اسـت     مسلمین  را ملزم به رعایت حدود می

در راه خـدا بـا آنـان     ر الْم عْتَدِینَ ی حِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ  تَعْتَد وا وَلَا ی قَاتِلُونَكُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَقَاتِلُوا »

قتال کنید لیكن سـتمكار نباشـید کـه خـدا سـتمكاران را دوسـت         که با شما به جنگ پرداختند،

 (  914سوره بقره آیه  ) «ندارد.

ورد در آیـات  مـ  با تجاوز و خـونریزی بـی  مخالفت اسالم  ، سوره مائده 34 و 18و  17آیات در 

 :  ذیل تصریح گردیده است

َواْتللُلعََلللْیِهْمَنَبللَأاْبَنلليْآَدَمِبللاْلحَقِِّإْذَقرََّبللا »

اَل َرَِق َِناْلخ ْمُيَتَقبَّْلم َِدِهَماَوَل ْنَأح اَفُتُقبَِّلِم ُقْرَباًن

 ْلَْقُتَلنَّكَ َللِئْن (25)ِملَناْلُمتَِّقلینَقاَلِإنََّماَيَتَقبَّلُلهللاَُّ

كَ ِديَِإَلْی ٍطَي اِبَباِس اَأَن يَم َدكَِلَتْقُتَلِن يََّي َطَْتِإَل َبس

َربَّاْلَعلاَلمِینَ ْلَْقُتَلكَ َفطَوََّعلْتَللُه(25)ِإنِّيَأَخلاُفهللاََّ

و  » ر « (69)َنْفسُُهَقْتَلَأخِیِهَفَقَتَلُهَفَأصَْبَحمَِناْلخَاِسلرِينَ

بخوان برآنها به حقیقت و راستی حكایت فرزندان آدم را کـه تقـرب بـه قربـانی جسـتند. از یكـی       

هابیل( گفت مـرا   )قابیل( گفت من البته ترا خواهم کشت. ) پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد.

گناهی نیست که خدا قربانی متقیان را خواهد پذیرفت، اگر تو به کشتن من  دست بـرآوری مـن   
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ترسم. آنگاه پـس از ایـن    هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد، که من از خدای جهانیان می

   «سان از زیانكاران عالم گردید. گفتگوها هوای نفس او را به کشتن برادرش ترغیب نمود، و بدین

در همین چارچوب، گفته شده است در صورتی که دو گـروه مسـلمان بـا یكـدیگر بـه سـتیز       

َوِإْن»اری آشـتی بـین آنهـا وضـع نمـوده اسـت:       اسالم اصول خـوبی را جهـت برقـر   برخیزند، 

َفِإْن طَاِئَفَتاِنمَِناْلُمْؤمِِنیَناْقَتَتُلواَفَأصِْلحُواَبْیَنُهَما

َْرى ْتِإحَْداُهَماَعَلىاْلُخ َبَغ
ا
َفَقاِتُلواالَِّتيَتْبغِيَحتَّى

ا


َتِفيَءِإَلى
ا

 ِإْنَفاَءْتَفَأصِْلحُواَبْیَنُهَماِباْلَعلْدِلفَ َأْمِرهللاَِّ

ُيحِبُّاْلُمْقسِطِینَ  َوَأْقسِطُوا و اگر دو گروه از مؤمنان با یكدیگر بجنگنـد  ر  ِإنَّهللاََّ

میان آنان آشت  برقرار کنید، و اگر یك  از آن دو گروه بر دیگرى تجاوز کنـد، بـا آن گروهـ  کـه     

به حكم خدا باز گردد. و چون بازگشت، میانشان به عدالت آشت  برقـرار  کند، بجنگید تا  تجاوز م 

هر گـاه دو طایفتـه از اهـل     .کنیدر و همواره دادگرى پیشه سازید که خدا دادگران را دوست دارد

ایمان باهم به قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مومنان بین آنها صلح برقـرار کنیـد و اگـر یـک     

ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا بازآیـد، پـس هرگـاه بـه حكـم        د با طایفۀقوم بر دیگری ظلم کر

حق برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه عدالت را روا دارید کـه خـدا بسـیار    

 (1)سوره حجرات، آیه «اهل عدل و داد را دوست می دارد.

 وجوب دفاع در اسالم 

ده شده اسـت. از آنجـایی کـه اسـالم بـه کرامـت انسـانی        در اسالم بحث دفاع در قالب جهاد آور
شمارد، دفاع را در مقابل هـر عـاملی کـه باعـث     دهد و آزادی را اساس آن برمیاهمیت باالیی می

دانـد. اساسـاً واژه دفـاع، خـود از جهـاد      محدود شدن کرامت انسانی و آزادی بشـود، واجـب مـی   
تالش همراه با مشقت و سـختی بـرای نیـل     سرچشمه گرفته است. جهاد از ریشه جهد به معنای

به هدفی معین است. جهاد در فقه عبارت است از نهایت تالش، با بذل مال و جـان در راه مبـارزه   
اهلل و از بین بردن آیین شرک. در این حالت، دفاع نیز بـه معنـی   با دشمن حق، برای اعتالی کلمه

 تا دفع تجاوز همراه است.راندن و دور کردن است که اغلب با بذل جان و مال 

مورد بـا مشـقات    49در عین حال جهاد در برخی حاالت مترادف است با واژه جنگ، و حدود 
. بـه طـور   خود در قرآن آمده است. دفاع و مشتقات آن نیز ده بار در قرآن کریم به کار رفته اسـت 

را کـه ماهیـت روح   اسـت، چـ   اصولی دفاع به معنای دفع کردن یا مقابله با مهاجم و یا مهـاجمین 
انسانی، آزادی را اصل اساسی خود قرار می دهد و هر نیرو یـا عـاملی کـه آزادی انسـان را سـلب      
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کند، مانع بزرگی در جهت تحقق آزادی روح انسان می باشد. حق دفاع حقی است مشروح، ذاتـی  
 اسـت. و طبیعی که وجـودش در هـیچ دوره ای از تـاریخ مـورد تردیـد و یـا انكـار قـرار نگرفتـه          

 ( 42: 9382سهرابی، )

 ردر حوزۀ فقه اسالمی معموالً دو نوع جهاد مطرح گردیده استر جهاد ابتدایی و جهاد دفـاعی 
در جهاد ابتدایی معموالً جامعه سیاسی دچار نوعی بیماری فكری و سیاسی است و ایـن بیمـاری   

فر و شـرک اسـت.   کردن این ک نکوجود نوعی شرک و کفر است که هدف از جهاد ابتدایی ریشه
عنـوان   کند و سـرزمین اسـالمی، بـه   اما در جهاد دفاعی، دشمن به نوعی کیان اسالم را تهدید می

گیـرد. در ایـن   مـی  یكی از ارکان مادی حكومت اسالمی، در خطر از دست دادن موجودیـت قـرار  
المی حالت بر تمامی مسلمانان واجب است با هر وسیله ممكن برای دفع تجاوز و حفـظ بـالد اسـ   

 (             134-132: 9328فیصل،  ) جهاد کنند.

 اصول جنگ در اسالم 

هر عملی چون جنگ، متكی به اصولی است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید از آن اصـول  

پیروی کرد. ممكن است راه های وصول به هـدف متغیـر باشـد ولـی در هـر حـال، خـود اصـول         

باشـد. بررسـی    رود خـارج از ایـن مقولـه نمـی     کار می ها به نگهمیشه ثابت باشد. اصولی که در ج

های قبل تاکنون ثابت نموده که این اصول به وسیله فرماندهان شایسـته اعمـال    ها از دوران جنگ

العاده در سازمان، جنگ افزارها، تجهیزات و فنون جنگی، ایـن   های خارق شده، و با وجود پیشرفت

بعضی از ارتش ها با توام نمودن چند اصل یـا تجزیـه یـک اصـل،     اصول ثابت مانده استر اگر چه 

و امـام    نمایند. با توجه به پیروزی های چشمگیر پیـامبر  می تعداد اصول جنگ را کم یا زیاد

                و علـی   وجود آید که چون پیـامبر  ههای مختلف، شاید این تصور ب در جنگ   علی

داد الهی و توکل بر خدا در جنگ کافی بوده و احتیـاجی بـه رعایـت    مور بودند، امأاز جانب خدا م

و آیـات    علـی حضـرت امـام   و   اکـرم   اندر اما سیره پیامبر اصول و فنون نظامی نداشته

مور بـه رعایـت دقیـق و    أمـ   و علی قرآن ضمن رد این تصور، بیانگر آن است که پیامبر

شـد، چـه بسـا     مواردی اگر این اصول رعایت نمـی اند و حتی در  کامل مصالح و اصول جنگی بوده

گشتر در حالی که شـرط نـزول امـدادهای اعمـال      جبهه مسلمانان با شكست و ناکامی روبرو می

 (971: 9388هاشمیان فرد،  )دیگر تكالیف قرار داده شده بود. همین اصول جنگی و 

عبارت دیگر اصـول   بهاصول جنگ از تعدادی قواعد کلی برای هدایت نبرد تشكیل شده است. 
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ثر آنهـا در  ؤموقـع و مـ   جنگ حقایق مسلمی هستند که حاکم بر میدان نبـرد بـوده و کـاربرد بـه    

(، اصـول جنـگ در عمـل مكمـل      88:  9378رسـتمی،   ) دست آوردن پیروزی اثـر قـاطع دارد.   به

ه یكدیگرند، و میزان استفاده از این اصول منـوط بـه وضـعیت موجـود و هـدف رهبـر یـا فرمانـد        

 طور کلی لحام نشود.  ه باشد. از این رو، در شرایطی ممكن است یک یا چند اصل ب می

های پیشـرفته از جملـه نیروهـای مسـلح جمهـوری       گانه جنگ که مورد قبول ارتش اصول نه

 : شرح ذیل است باشد به اسالمی ایران نیز می

 اصل هدف -

طـرف آن متمرکـز و    ی نظـامی بـه  هـا  هـای نیـرو   عبارت از مقصود نهایی که کلیه تالش «هدف»

گونه عملیات و هر عنصـری از قـوا، یـک هـدف      گردد. بر اساس این اصل، باید برای هر هدایت می

منظـور   ها در راه وصول بـه ایـن هـدف سـوق داده شـود، و بـه       مناسب انتخاب شود و تمام تالش

اصـلی را نبایـد   تر، نباید از هدف اصلی منحرف شده و در حقیقـت هـدف    اجرای عملیات مناسب

تـرین قـدم در    های جزیی کرد. انتخاب و تعیین هدف صحیح، اولـین و مهـم   فدای بعضی موفقیت

منظـور   بردن اصول جنگ است و فرماندهی یگان بایـد کلیـه وسـایل و منـابع موجـود را بـه       کار به

 تـرین مرحلـه   کار گیرد. انتخاب بهترین هدف، ممكن است مشكل وصول به هدف انتخاب شده به

هـای مسـلح    هدف نهایی هر عمل نظامی در جنـگ، انهـدام نیـرو    اتخاذ یک تصمیم باشد. معموالً

دشمن و از بین بردن میل جنگجویی اوست. شرایط هدف در هـر عمـل نظـامی از عناصـر مهـم      

 مشخص، قابل دسترسی، قابل نگهداری در خور مقدورات آن نیرو باشـد.  دیگر است که باید کامالً

 (    3: 9372د اساسی رزم، اصول و قواع )

بنابر آنچه گفته شد، تنها اصلی که سایر اصول جنگ را تحت شعاع قرار داده و بدون داشتن 

هایی از  گردد، اصل هدف است. این اصل را در یک تقابل با نمونه معنی می آن سایر اصول بی

های  گیری این اصل در جنگکار  هنماییم. از بهترین نمونه های ب های صدر اسالم بررسی می نیرو

، جنگ  های صدر اسالم گیری این اصل در جنگ کار ههای ب نماییم. از نمونه صدر اسالم بررسی می

های خود هدفی اصلی را  برای کاستن از تلفات جنگ، برای نیرو  جمل است. امام علی

ردن ک مشخص کرد، که در حقیقت تعیین کننده سرنوشت جنگ بود، آن هدف، کشتن و پی

شتر عایشه بود و او دریافت تا هنگامی که شتر عایشه سر پاست جنگ ادامه خواهد داشتر لذا 

کنند. آنان نیز هجوم آوردند و یكی پس از دیگری  به یاران خود دستور داد تا شتر عایشه را پی
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های پای شتر عایشه را  موفق شد با ضربتی ساق« بجیر بن دجله » کشته شده ولی سرانجام 

ع کند. با قطع پاهای شتر عایشه، هودج وی بر زمین سقوط کرد و پایگاه فرماندهی و امید قط

سرعت تغییر یافت یاران عایشه با  سپاه جمل در هم شكسته شد. نتیجه جنگ با این اقدام به

، 4ر طبری ج942، ص2ر نویری، ج 324، ص1مسعودی، ج ) سقوط شتر، همگی گریختند.

 (973: 9388، ) هاشمیان فرد  (، 211ص
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 اصل آفند  -

نماید. تمایل به پیشـروی روح آفنـد    طرف دشمن را توجیه می واژهای است که حرکت به «آفند»

دهد در عملیات آفندی، یک یگان اراده خود را به دشمن تحمیل نمـوده و ابتكـار و    را تشكیل می

 (. 2اساسی رزم ، صاصول و قواعد  - 17: 9378نماید.) رستمی، آزادی عمل را حفظ می

دست گرفتن ابتكار و آزادی عمل اسـت کـه بـدین وسـیله، انتخـاب       بزرگترین حسن آفند، به

عبـارت   گـردد. بـه   موریت آسان میأها و محل و زمان و هم چنین وسایل الزم برای اجرای م هدف

درگیری بـا   تواند زمان، مكان و روز دیگر بزرگترین امتیاز عملیات آفندی این است که فرمانده می

باشـد. تصـرف    هـای دشـمن مـی    دشمن را خود انتخاب نماید. منظور اساسی از آفند، انهدام نیـرو 

زمین، کشف، گسترش، استعداد و نقاط ضعف دشمن و هم چنین محروم کردن دشمن از منـابع  

  حیاتی از سایر منظورهای آفندی است. آیات زیر، نشـانگر اصـل آفنـد در مبـارزات پیـامبر     

 :دباش می

  حَْیثُِمنَْوَأخْرُِجوُهمَْثِقْفُتُموُهمَْحْیثَُواْقُتُلوُهمْ»
ُتَقاِتُلوُهمَْوَّلَ اْلَقْتلِِمنََأشَدَُّواْلِفْتَنةَُأخَْرُجوُكمْ

 َحتَّىاْلَحَرامِاْلَمسْجِِدعِْندَ
ا

َفِإنْ ِفیهُِيَقاِتُلوُكمْ

َكذََفاْقُتُلوُهمَْقاَتُلوُكمْ
ا 

هرجا؛اْلَكاِفِرينََجَزاءُِلكَ
از و برسانید قتل به يافتید را مشركان
شهرهاشانبرانیدچنانچهآنهاشماراازوطن

گريكهآنهاكنندسختتروآوارهكردندوفتنه
با مسجدالحرام در و است جنگ از بیشتر فسادش
در كنند، پیشدستي آنكه مگر مكنید قتال آنها

هآنهارابهقتلرسانید.ايناينصورترواستك
(454)سورهبقرهآيه«استكیفركافران.

 «َفِإَذااْنسََلَخاْلَشُْهُراْلحُُرُمَفاْقُتُلوااْلُمشْرِِكیَنحَْیُث
 َوجَْدُتُموُهْمَوُخُذوُهْمَواْحُصُروُهْمَواْقُعُدواَلُهْمُكلََّمْرَصدٍ

الصََّلةَ َوَأَقاُموا َتاُبوا َفخَلُّواَفِإْن الزََّكاَة َوآَتُوا
َغُفور َرحِیم  سَبِیَلُهمْ هاىپسهنگامىكهماه؛ِإنَّهللاََّ

حرامسپرىشود،مشركانراهرجايافتید،بكشید
هر در و كنید محاصره و بگیريد اسیرى به و

گاهىبهكمینآنانبنشینید؛ولىاگرتوبهكمین
داشتند پا بر را نماز و زكاتكردند و

پرداختند،پسآزادشانگذاريد؛زيراخدابسیار
(9آيهتوبهسوره)«.آمرزندهومهرباناست

 «َفِإَذااْنسََلَخاْلَشُْهُراْلحُُرُمَفاْقُتُلوااْلُمشْرِِكیَنحَْیُث
  َوجَْدُتُموُهْمَوُخُذوُهْمَواْحُصُروُهْمَواْقُعُدواَلُهْمُكلََّمْرَصدٍ
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تَ َفخَلُّواَفِإْن الزََّكاَة َوآَتُوا الصََّلَة َوَأَقاُموا اُبوا
َغُفور َرحِیم   سَبِیَلُهمْ هاىپسهنگامىكهماه؛ِإنَّهللاََّ

، يافتید جا هر را مشركان شود، سپرى حرام
بكشیدوبهاسیرىبگیريدومحاصرهكنیدودر

كمین اگرهر ولى بنشینید؛ آنان كمین به گاهى
زكاتتوبه و داشتند پا بر را نماز و كردند

پرداختند،پسآزادشانگذاريد؛زيراخدابسیار
(9آيهتوبهسوره)«.آمرزندهومهرباناست

 به این امتیازات موصوف بود   عملیات آفندی پیامبر

 استتار و اختفا  -1

    پیـامبر  گرفت، چون بـه انجام « بحران»در غزوه « سلیم بنی»قبیله مانند آنچه علیه تمامی  

کـه   اند، آماده مقابله شـدند و بـدون آن   آمده سلیم در بحران گرد خبر رسید که گروه زیادی از بنی

طـوری   پیمودند به سرعت راه می مرد از اصحاب بیرون آمد و به 344شكار کنند، همراه آمطلب را 

 (943، ص9) واقدی، ج ، به نزدیک بحران رسیدند.که یک شب

 وت و خاموشیسک -2

مصـطلق، بـدر و سـرایای دیگـر انجـام       سلیم، بنـی  ویژه در غزوه بنی هدر تمامی غزوه ها و سرایا، ب

 آمد. شد و به اجرا در می می

 غافلگیری -3

سـعد وسـریه    سـوی بنـی   طالـب  بـه   ابـی  بن قریظه و خبیر و سریه علی گونه که در غزوه بنی همان

 زید صورت پذیرفت. بن اسامه

 در زمان و مکانفریب  -4

در   ( حضــرت علــی14وتــر، ص ) چنــان کــه در غــزوه خبیــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

التشـتدن علـیكم   »درمیدان نبرد  به سپاهیانش فرمود: العملی به هنگام آغاز جنگ صفین  دستور

ا فره بعدها کره و الجوله بعدها حمله و اعطوا السیوف حقوقها و وطئوا للجنـوب مصـارعها و اذمـرو   

ــل     ــرد للفش ــه اط ــوات فان ــوا الص ــی وامیت ــرب الطلحف ــی و الض ــن الدعس ــی الطع ــكم عل ر  انفس

دارد نگرانتان نسـازد،   هایی که مقدمه هجوم دیگری است، و ایستادنی که حمله در پی نشینی عقب

هـا و   و بـرای فـرو کـردن نیـزه     دشـمن را بـه خـاک بمالیـد     و پشـتِ  حق شمشیرها را ادا کنیـد 

هـا نگـه داریـد کـه در      های شمشیر، خود را آماده کنید، صدای خود را در سینه ترین ضربه محكم



                                                                                                                                                                                                         دفاع از منظر اسالم ياصول و مبان:فصل اول 29 

 

 (    721السالم، ص فیض ) «سزایی دارد. هزدودن سستی نقش ب

 اصل تمرکز قوا -

ـ     منظـور اجـرای    همنظور از اصل تمرکز قوا ایجاد برتری نیروی رزمی در مكـان و زمـان مناسـب ب

شامل اسـتفاده از کلیـه تسـهیالت الزم و داشـتن برتـری      باشد. برتری نیروی رزمی  می موریتأم

قدرت آتش، پشتیبانی خدمات رزمی، مهارت در رزم، تصـمیم، انضـباط، مسـائل اداری و رهبـری     

در لحظـه معینـی   » خواهد بود. تمرکز توان رزمی برتر وقتی موثر است که در زمان و مكان قطعی

   ( 38: 9372مهرآرار، ) کار گرفته شود. هب «بر نقطه معینی

شـودر بلكـه شـامل     هـای رزمـی محـدود نمـی     های موثر تنها به یگان بدون شک، تمرکز نیرو

بینـی   ثر آتش پشتیبانی، اعمال رهبـری قـوی و برتـر، نسـبت بـه دشـمن و پـیش       ؤکارگیری م به

گردد. این اصل با اصل صرفه جویی، الزم و ملزم یكدیگرند، بـدین   پشتیبانی خدمات رزمی نیز می

هـای   که برای رسیدن به تمرکز نیرو در یک منطقه، الزم اسـت نیـروی رزمـی و پشـتیبانی    معنی 

کار گرفت. تمرکز قوا یكـی از   ضروری را از مناطق که اهمیت برداشته و در مناطق مورد نیاز به غیر

ای  پذیر نخواهد بـود. در آیـه   اصول مسلم در جنگ است و بدون در نظر گرفتن آن، پیروزی امكان

ُيحِبُّالَِّذيَنُيَقاِتُلوَنِفيسَبِیِلِهصَفًّا» : خـوانیم  آن میاز قر ِإنَّهللاََّ

زده در راه او جهـاد   خـدا کسـان  را دوسـت دارد کـه صـف     ر  َكَأنَُّهْمُبْنَیان َمْرصُوص 

 : (4آیهصف  سوره )  «.کنند ]و از ثابت قدم [ گوی  بنای  پوالدین و استوارند م 

کـه گـویی بنـایی از     وست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنـان در حقیقت، خدا د

 ( 971: 9388هاشمیان فرد، ) .(کنند اند، جهاد می سرب

 جویي در قوا     اصل صرفه -

منظـور   جویی در قوا عبارت است از کاربرد حداقل نیرو در یک منطقه یـا منـاطق دیگـر بـه     صرفه

جـویی   (، اصل صرفه 7:9372اصول و قواعد اساسی در رزم، ) کاربرد نیروی بیشتر در دیگر مناطق.

برای تمرکز قدرت رزمی برتر در یـک منطقـه، الزم    .در قوا، ارتباط مستقیم با اصل تمرکز قوا دارد

 بینـیم پیـامبر   کار برد. در تاریخ صدر اسالم مـی  های کمتری به است که در سایر مناطق نیرو

های مناسـب بـرای مبـارزه اعـزام     دف، نیروهـایی را بـا اسـتعدا   نیز برای مقابله با دشـمنان مختلـ  

َوَملاَكلاَناْلُمْؤمُِنلوَن» :  نمود. این اصـل از آیـه زیـر قابـل برداشـت اسـت       می

َفَلْوَّلَنَفَرمِْنُكلِِّفْرَقلٍةِملْنُهْمطَاِئَفلة  ِلَیْنِفُرواَكافَّةً
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ِذُروا لدِّينَِوِلُیْن يا واِف واِلَیَتَفقَُّه ْوَمُهْمِإَذاَرجَُع َق

که همگ  ]بـه سـوى جهـاد[    شایسته نیست  و مؤمنان رار  ِإَلْیِهْمَلَعلَُّهْمَيحَْذُرونَ

کنند تا در دین آگـاه  یابنـد    ت  گروه  ]به سوى پیامبر[ کوچ نم یبیرون روندر چرا از هر جمع

ین که ]از مخالفـت بـا خـدا و    و قوم خود را هنگام  که به سوى آنان بازگشتند، بیم دهند، براى ا

   (911)سوره توبه آیه  «.عذاب او[ بپرهیزند

خـوبی اسـتفاده کـرد، خـوارج سـپاهی       در جنگ با خوارج از این اصـل بـه    حضرت علی

هزار نفر از تمامی نقاط عراق و حجاز فراهم ساخته و در نهروان اردو زدند، و با انجـام   حدود دوازده

 (   119، ص  2شرارت های مختلف و قتل عام مردم آماده جنگ با امام علی شدند.) نویری، ج

 اصل مانور -

موریت محولـه را اصـل   أها به طرف دشمن در زمان و مكان مناسب برای اجرای م تغییر محل عده

 ( 87: 9382رستمی،  ) مانور گویند.

هـا و   های خودی را با در نظر گرفتن محـدودیت  منظور از این اصل این است که وسایل و نیرو

موریت با حداقل پرسـنل و وسـایل   أاش انجام م نقاط ضعف دشمن، طوری مستقر کنیم که نتیجه

بـرداری از نقـاط    و بهـره  منجر بـه غـافلگیر شـدن دشـمن     باشد. استفاده صحیح از این اصل غالباً

 : گردد. این اصل جنگی در آیات زیر قابل مالحظه است ضعیف او می

ُروايَ» یُتُمالَِّذيَنَكَف واِإَذاَلِق اَأيَُّهاالَِّذيَنآَمُن

ارَ َلُتَولُّوُهُماْلَْدَب اَف ٍذ(49)َزحًْف َولِِّهْمَيْوَمِئ ْنُي َوَم

ا َرُهِإَّلَُّمَتحَرًِّف ىُدُب اٍلَأْوُمَتحَیًِّزاِإَل ِلِقَت
ا
ْد ٍةَفَق ِفَئ

َوَمْأَواُهجََهنَّمُ ای کسانی ر  (41) َوِبْئسَاْلَمصِیرُ َباَءِبَغضَبٍمَِنهللاَِّ

کننـد روبـرو    هنگام  که با کافران در حال  که بـر ضـد شـما لشكرکشـ  مـ      که ایمان آوردید، 

در آن موقعیت بـه آنـان پشـت کنـد ]و بگریـزد[       و هر کس( 92) .شوید، به آنان پشت نكنید م 

سبب خشم خدا دچار سقوط معنوى شود و جایگاهش دوزخ است و دوزخ عاقبـت بـدى اسـت     هب

مگر ]اینكه گریزش براى انتخاب محل  دیگر[ جهت ادامه نبرد بادشمن، یا پیوسـتن بـه گروهـ     

 ( 92و92انفال آیات سوره ) «(92) .]تازه نفس از مجاهدان براى حمله به دشمن[ باشد

بیانگر اصل مـانور و جابـه جـایی حسـاب شـده      « االمتحرفا لقتال او متحیزا الی فئه » عبارت 

 (989-981: 9388هاشمیان فرد، ) عده ها برای وارد آوردن ضربه قطعی به دشمن است.
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 اصل غافلگیری -

بـه ترتیبـی کـه دشـمن      غافلگیری یعنی وارد آوردن ضربه الزم به دشمن در محل و زمـان الزم، 

 ( . 94اصول و قواعد اساسی رزم ، ص ) خود را برای مقابله با آن آماده نكرده باشد.

شود که سایر اصول با اصل غافلگیری همزمـان   همیشه بهترین نتیجه از نبرد وقتی حاصل می

ات و کـردن حرکـ   هـا، مخفـی   کار برده شوند. غافلگیری با حفظ اسرار نظامی، رازداری در طـرح  به

آیـد.   دسـت مـی   ها، تظاهر و نمایش و سرعت در حرکت و اطالع کافی از دشمن بـه  گسترش عده

کنند و این کار ممكـن اسـت شـامل     های روانی به امر غافلگیری کمک می عملیات فریب و جنگ

افـزار و تـدارکات باشـد. قـرآن      ها، تاکتیک، جنگ عده دغافلگیری از نظر زمان، مكان، سمت، تعدا

دارد.  که دچار عملیات غافلگیرانه دشمن نشوند، بـر حـذر مـی    زمندگان جبهه حق را از اینکریم ر

 می فرماید : در این باره، خطاب به رزمندگان در جبهه

ة » َتُقْمَطاِئَف ُمالصََّلَةَفْل َتَلُه یِهْمَفَأَقْم َتِف َوِإَذاُكْن

ُذواَأسِْلَحَتُهْم كََوْلَیْأُخ ِإَذاسَجَُدواَفْلَیُكوُنوامِْنُهْمَمَع َف

ة ُأخْ ْأتِطَاِئَف ْمَوْلَت ِْنَوَراِئُك َریم
ا
لُّوا َلُّواَفْلُیَص ْمُيص َل

َودَّالَِّذيَنَكَفلُرواَللْو  َمَعكََوْلَیْأخُُذواحِْذَرُهْمَوَأسِْلحََتُهمْ

وَن ِتُكْمَفَیِمیُل ِْلَحِتُكْمَوَأْمِتَع ْنَأس وَنَع ًةَتْغُفُل ْیُكْمَمْیَل عََل

َوَّلجَُناَحعََلْیُكْمِإْنَكاَنِبُكلْمَأًذىِملْنَمَطلرٍَأْو  َواحَِدةً

  َوُخلُذواحِلْذَرُكمْ  َأْنَتضَُعواَأسْلِلحََتُكمْا ُكْنُتْمَمْرضَى ِإنَّهللاََّ

خطر[ میـان  و هنگام  که در ]عرصه نبرد و  ر  َأعَدَِّلْلَكاِفرِيَنعََذاًباُمِهیًنا

آنان باش ، و براى آنان ]به جماعت[ اقامه نماز کن ، پس باید گروه  از رزمندگان در حـال  کـه   

الزم است سالحشان را برگیرند، همراهت به نماز ایستند، و چون سجده کردنـد ]و رکعـت دوم را   

گیرنـد. و آن   سرتان قرار بدون اتصال به جماعت به پایان بردند[ باید ]براى حفاظت از شما[ پشت

اند بیایند و بـا تـو نمـاز گزارنـد. و      گروه دیگر که ]به خاطر مشغول بودن به حفاظت[ نماز نخوانده

آنان باید ]در حال نماز[ از هوشیارى و احتیاط ]نسبت به دشمن[ غافـل نباشـند، و سالحشـان را    

  خـود غفلـت   هـا و سـاز و بـرگ جنگـ     با خود برگیرندر چون کافران دوست دارند شما از سـالح 

باره به شما هجوم کنند. و اگر از باران در زحمت و مشقت هستید، یـا بیماریـد، بـر      ورزید، تا یک

شما گناه  نیست که سالحتان را بر زمین گذارید، ول  باید هوشیارى و احتیـاط خـود را حفـظ    

 (941 آیه نساءسوره ) «.اى آماده کرده است کنیدر یقیناً خدا براى کافران عذاب خوارکننده
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 مینأاصل ت -

عبارت است از حفاظت در برابر غـافلگیری، عملیـات   « مینأت» توان گفت: مین میأدر بیان اصل ت

 ( 82: 9382رستمی،  ). جاسوسی، خرابكاری، عملیات ایذایی و دیدبانی دشمن

ی هـای خـود   شود که از غافلگیر شدن نیـرو  مین به کلیه اقداماتی اطالق میأبه عبارت دیگر، ت

رزمـی   مین برای حفـظ قـدرت  أجلوگیری نموده و آزادی عمل را برای آنان فراهم و حفظ نماید. ت

تـوان آزادی عمـل را حفـظ و از غـافلگیر شـدن       مین مـی أضرورت قطعی داردر با رعایت اصـل تـ  

توان به سهولت دشمن را غـافلگیر   که می های خودی توسط دشمن جلوگیری کرد، ضمن این نیرو

مینی و یـا  أ، عبارتند از: برقراری عوامل تـ استمین ضروری أاقداماتی که برای رعایت اصل تنمود. 

ها و دسـتورات عملیـاتی، انجـام عملیـات اطالعـاتی و       داشتن طرح مین، پنهان نگهأاعزام عناصر ت

ــع و    ــراری ســد و موان شناســایی از دشــمن، عملیــات حفاظــت اطالعــات، اســتتار و اختفــا، برق

مین از عوامـل پیـروزی در جنـگ اسـتر عـدم رعایـت آن سـبب        أ.، رعایت اصل تاستحكامات و..

 خـورد.  چشـم مـی   گردد. این اصل در آیات مختلفی از قرآن به ها و تجهیزات می پذیری نیرو آسیب

 ( 981: 9388هاشمیان فرد،  )

 اصل سادگي -

ها باید واضـح،   گویند. طرح های نظامی را اصل سادگی می مشخص و ساده بودن دستورات و طرح

بـه   روشن و بدون اشتباه باشد. طرحی که ساده و خـوب تهیـه شـده باشـد ممكـن اسـت منجـر       

ممكـن اسـت    ،موفقیت شده و بالعكس یک طرح کامل کـه در آن اصـل سـادگی رعایـت نشـود     

 (   82: 9382رستمی، ) به شكست گردد. منجر

 های اصل سادگي  ویژگي

 نبودن پیچیدگی و ابهام در آنها.ها و دستورات و  روشن بودن طرح -9

 های تاکتیكی را به خوبی درک و اجرا نمایند. موریتأسادگی در رزم به این معنا که زیر دستان م -1

 معقول.  های پیچیده و غیر کار بردن تاکتیک پرهیز نمودن فرماندهان از به -3

روشـن، جـامع و    در آیات مربوط به جنگ و جهاد در قرآن، دستورات مربوط به جنگ کـامالً 

هـای آن   ای در فـرامین صـادره و طـرح    ای که هیچ گونـه ابهـام و شـبهه    گونه مشخص گردیده، به

 : آمده است 913 -914طور نمونه در سوره بقره آیات  شود. در این خصوص به مشاهده نمی
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سَبِیلِِفيَوَقاِتُلوا»  َتْعَتُدواَوَّلَُيَقاِتُلوَنُكمْالَِّذينَهللاَِّ

نَّإِ َثِقْفُتُموُهمَْحْیثَُواْقُتُلوُهمْ(459)اْلُمْعَتِدينَُيحِبَُّّلَهللاََّ

ُوُهمْ نَْوَأْخِرج ثُِم ُوُكمْحَْی ةَُأْخَرج َدَُّواْلِفْتَن نََأش لِِم اْلَقْت

اِتُلوُهمَْوَّلَ دَُتَق ْجِِدِعْن َرامِاْلَمس حَتَّىاْلَح
ا
اِتُلوُكمْ ُيَق

َكللذََفللاْقُتُلوُهمَْقللاَتُلوُكمَْفللِإنِْفیللهِ
ا

َجللَزاءُِلللكَ

اِفِرينَ ِإنِ(454)اْلَك ْواَف ِإنَّاْنَتَه َف ور هللاََّ (452)َرحِیم غَُف

اِتُلوُهمْ َحتَّىَوَق
ا
ونََّلَ ة َتُك ونَِفْتَن لدِّينَُوَيُك ا ِإنِّللَِِّ َف

با کسانی که با شـما  ر   (456)الظَّاِلمِینَعََلىِإَّلَّعُْدَوانََفَلَاْنَتَهْوا
اند، در راه خدا پیكارکنید، ولی تعدی نكنیـد کـه خداونـد سـتمكاران را دوسـت       جنگ پرداخته به

هر جا مشرکان را یافتید به قتل برسانید و از شهرهاشان برانید چنانچه  آنهـا شـما     ( 914) ندارد.
و فسادش بیشـتر از جنـگ اسـت و در    تر  که آنها کنند سخت گری را از وطن آواره  کردند و فتنه
دستی کنند، در این صورت رواسـت کـه آنهـا را     که پیش مگر آن ، مسجدالحرام با آنها قتال مكنید

 خـدا  یقینـاً  بـاز ایسـتند،   جنـگ  و گرى فتنه از اگر( 919) .به قتل رسانید. این است کیفر کافران
برطـرف   ید تا فتنه و فساد از روی زمینو با کافران  جهاد کن (911).است مهربان و آمرزنده بسیار

شود، و همه را آئین دین خدا باشد و اگر از فتنه و جنگ دست کشیدند با آنها عـدالت کنیـد کـه    
 ( 919-913: 9388هاشمیان فرد،  )  «(913نیست. ) ستم جز بر ستمكاران روا

 اصل وحدت فرماندهي -

های خود را هماهنگ نمـوده و   رزمی تالشهای  منظور از وحدت فرماندهی آن است که کلیه نیرو

ـ    آرار،  مهـر  ) دسـت آیـد.   هتحت یک فرماندهی و یک مسئولیت واحد در آیند، تا بهتـرین نتیجـه ب

 (   37، ص9ج :9372

گونه که وجود فرماندهی الیق برای نیروهای نظامی ضروری است و نقشی بس  همان

به لحام نقش و پیامدهای آن در  –زکننده در موفقیت آنان دارد، وحدت فرماندهی نی تعیین

توان از  شود. اهمیت این عامل را می عامل اساسی و سرنوشت ساز محسوب می –میدان جنگ

گونه که به فرماندهی اهمیت داده و برای هر جمع و  دریافت. ایشان همان   سیره معصومین

دهی نیز توجه کامل کردند، به وحدت فرمان فرمانده تعیین می –هر چند کوچک  –دسته نظامی 

جمعی را   نمودند. از جمله : پیامبر اکرم داشته و سلسله مراتب را در امور نظامی رعایت می

و جمعی دیگر را به فرماندهی خالد به سوی یمن گسیل داشتر    به فرماندهی حضرت علی

به آنان فرمود : هنگامی که از یكدیگر جدا هستید، هر یک فرماندهی سپاه خود را بر عهده دارد، 
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   (   187، ص9و چون به هم رسیدند، علی فرمانده کل است.) امین، ج

 هنر جنگ در اسالم 

گردد کـه اهـداف و    مبانی هنر جنگ در اسالم محسوب میقرآن کریم به عنوان نخستین منبع از 

اسـت  هایی است از این آیـات   آید نمونه می های جنگ در آن تعیین شده است. آنچه در زیر انگیزه

 گیرد. برمی که اصول و تعالیم مستقیم و مربوط به هنر جنگ را در

 جنگ و ابعاد آن در قرآن -الف

  بسیج یا آمادگي عمومي برای جنگ  -9

بسیج عمومی، انجام تدابیر و اقدام ضروری برای آماده ساختن نیروهای مسـلح، مـردم و بسـیج    » 

 «.مادی، روانی، معنوی برای جنگ و همچنـین آمـادگی در مسـائل اقتصـادی و مـادی آن اسـت      

 ( مجموعه من المولفین العسكریین، الموسوعه العسكریه )

صورت جزئی یا همگانی و بر اساس امكانات نیروهای مسلح و مردم را به   رسول اکرم 

و در غزوه « بسیج عمومی»به « فتح و تبوک»کرد. لذا در غزوات  فراوان و نوع دشمن بسیج می

ی ها به صورت مخف فرمان داد. این امر در بیشتر غزوات و جنگ« بسیج جزئی»و غیره به « بدر»

ت گرفت. نیروهای مسلح بدین طور آشكار صور به« تبوک»و سری و گاهی نیز مانند غزوه 

گشت،  ، به قبایل دیگر مسلمانان ابالغ می«فرمان بسیج»شدند و هنگامی که  صورت آماده می

شدند و لشكر برای  شدند. آن گاه نیروها سازماندهی می می خوانده همه برای آمادگی جنگی فرا

 (199:  9382)وتر،  گرفت. می های جدید شكل موریتأم

این مـورد   مسلمانان را قبل از آغاز جنگ به بسیج نیرو امر فرموده است. در و جل، خداوند عز

َوِثَقلاَّلًخَِفاًفلااْنِفلُروا: » است فرموده 49سوره توبه آیه در  در  قرآن کریم

سَبِیلِِفيَوَأْنُفسُِكمِْبَأْمَواِلُكمَْوجَاِهُدوا  ذَ هللاَِّ
ا

َلُكمْخَْیر ِلُكمْ

برای جنگ با کافران سبكبار و مجهز بیـرون شـوید و در راه خـدا    ر  َتْعَلُمونَُكْنُتمِْإنْ

   «اگر مردمی با فكر و دانش باشید. به مال و جان جهاد کنید. این کار شما را بهتر خواهد بود.

 تشویق به جنگ با توجیه معنوی  -2

و موفقیـت در هـر   تـرین عوامـل پیـروزی     بسیج روحی و روانی در علم نظامی جدید یكی از مهـم 

سـوره انفـال    22و این امر از بسیج مادی و انسانی جدا نیست. در آیـه    گردد می جنگی محسوب
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ِإْن  َياَأيَُّهاالنَّبِيُّحَرِِّضاْلُمْؤمِِنیَنعََلىاْلِقَتالِ»  : آمده اسـت 

َوِإْنَيُكلْن َيُكْنمِْنُكْمعِشُْروَنَصلاِبُروَنَيْغِلُبلواِملاَئَتْینِ

مِْنُكْمِماَئة َيْغِلُبواَأْلًفامَِنالَِّذيَنَكَفُرواِبَأنَُّهْمَقْوم 

اى پیامبر ! مؤمنان را به جنگ برانگیز کـه اگـر از شـما بیسـت نفـر صـابر       ؛َّلَيْفَقُهونَ

شوند، و اگر از شما صد نفر ]صابر[ باشـند بـر هـزار نفـر از کـافران       باشند بر دویست نفر چیره م 

 «.فهمنـد  [ نمـ   که حقـایق توحیـد و قـدرت خـدا را     شوندر زیرا آنان گروه  هستند ]  چیره م

 ( 79-78:  9378) سوید، ، ( 22سوره انفال آیه)

را به فـداکاری بـا آنچـه کـه در تـوان داشـتند،       « جنگجویان و رزمندگان»   رسول اکرم

از ورود بـه جنـگ    کـرد و بـه تقویـت روحیـه، معنویـت و آمـادگی روانـی آنـان قبـل          تشویق می

جنگیدنـد، راضـی و خشـنود     پرداخت و ایشان را بـه عـدالت در برخـورد بـا کسـانی کـه مـی        می

سـاخت و پـاداش    ( تشـویق و آنـان را دلیـر مـی    ساخت. همچنین لشكریان خود را )به جنـگ  می

جنـگ  ر زیرا لشكریان، خود را در کوره ثیر این مسائل زیاد بودأشد. ت جنگجویان صابر را یادآور می

ی از آنان با شـجاعت کامـل در    جستند. بسیار انداخته و برای مبارزه با دشمن بر مرگ سبقت می

گرفتند و در نتیجه بـا نیـروی کـم، بـر      شدند. جوانان برای نبرد سبقت می میدان جنگ ظاهر می

 ( 142-147: 9382وتر،  ) . شدند می ( پیروز دشمن ) انبوه

 اسالمهای جنگ در  تعیین اهداف و انگیزه -3

 : گونه تعیین کرده است های جنگ و اهداف آن را در اسالم به این قرآن کریم انگیزه
 ردین اسالم الف ـ نشر

 اند. ب ـ مقابله با تجاوز به مسلمانان و بازگرداندن آنان به سرزمینی که از آن اخراج شده
سَللبِیلِِفلليَوَقللاِتُلوا»ســوره بقــره آمــده اســت:  914در آیــه  الَّللِذينَهللاَِّ

ِإنََّتْعَتُدواَوَّلَُيَقاِتُلوَنكُمْ  راه در ر و اْلُمْعَتلِدينَُيحِلبَُّّلَهللاََّ
 را کننـدگان  تعـدّی  خـدا  کـه  نكنیـد،  تجاوز حدّ از و! کنید نبرد جنگند، می شما با که کسانی با خدا،

 نازل شده است.  پیامبرای است که در مورد جنگ بر  این نخستین آیه«  !دارد نمی دوست
حَتَّىَوَقاِتُلوُهمْ» : فتنه در اینجا به معنای شرک است. ج ـ مقابله با فتنه 

ا
َتُكلونََّلَ

الدِّينَُوَيُكونَِفْتَنة  عََلىِإَّلَّعُْدَوانََفَلَاْنَتَهْواَفِإنِّللَِِّ

 بـاقی ( مـردم،  از آزادی سـلب  و پرسـتی،  بـت  و) فتنـه  تـا ! کنید پیكار آنها با و؛الظَّاِلمِینَ
 آنهـا  مـزاحم ) برداشـتند،  دست( خود نادرست روش از) اگر پس. گردد خدا مخصوص دین، و نماندر
   (913سوره بقره آیه ) «.نیست روا ستمكاران بر جز تعدّی( زیرا! نشوید
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 تعیین و مشخص ساختن دشمن  -2

 : را به این گونه تعیین کرده استقرآن کریم دشمنان اسالم را که جنگ با آنان واجب شده 

 (914سوره بقره آیه  ) .کنند کسانی که با مسلمانان می جنگند و به آنان ستم می 

 (911-919سوره بقره آیه  ) .اند های خود رانده کسانی که مسلمانان را از سرزمین 

 (11سوره توبه آیه  ) .اهل کتاب تا زمانی که جزیه بپردازند 

  مشرکانی که به آنچه خداوند بر رسولش نازل کرده ایمان ندارند و کسانی که فتنه جویان یا

سوره  ) در دین مسلمانان فتنه جویی می کنند تا زمانی که کشته شده و یا ایمان آورند.

 ( 31انفال آیه و 913بقره آیه 

 اصول اساسي جنگ از نظر اسالم  -3

هـای خـود بـا مشـرکان و      ز آن در جنـگ قرآن کریم اصول اساسی جنگ را که مسـلمانان بایـد ا  

 : گونه تعیین کرده است تجاوزکاران و اهل کتاب تبعیت کنند به این

 ( 914سوره بقره آیه  ) .تجاوز و ستم نكردن 

 (919سوره بقره آیه ) .جنگ با دشمنان در هر مكانی که آنان را بیابند بجز در مسجدالحرام 

 های حرام مگر آنكه آنان تجاوزکار باشند که باید  جنگ با دشمنان درهرزمان به استثنای ماه

 (914سوره بقره آیه  ) گونه با آنان برخورد شود. به همان

 ( 2سوره توبه آیه ) .های حرام در هر مكان و زمان جنگ با مشرکان پس از پایان یافتن ماه 

 جرای کمین و ها و دژها و ا جنگ با مشرکان و به اسارت درآوردن و محاصره کردن آنان در قلعه

 ( 2سوره توبه آیه.)های آنان تا هنگامی که کشته شوند یا به دین اسالم درآیند مراقبت در راه

 آموزش تاکتیكي و تكنیكي جنگجویان -6

یابیم که اصول و مبادی جزئی در هنرجنگ، اعـم از تـاکتیكی و تكنیكـی     قرآن کریم آیاتی می در

ـ     همانند منظمدهد.  را به جنگجوی مسلمان آموزش می کـارگیری   هکردن صـفوف بـرای جنـگ، ب

سالح، پایداری درمیدان جنگ، مانور، چگونگی برخورد با دشـمن درهنگـام جنـگ و پـس از آن،     

 هشیاری و احتیاط در مقابل دشمن.

خداوند عزوجل مسلمانان را در آیات قرآن به سه اصل تـاکتیكی اساسـی در جنـگ آمـوزش     

 :   دهد می
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م آن را یک تاکتیک ضروری برای مسلمانان قرارداده که در جنگ از که اسال جنگ گروهی: (9

َقْدَكاَنَلكُْمآَية »  : فرماید می آن بهره ببرند و این امر در گفته خداوند است که

اْلَتَقَتا ِفَئَتْیِن َوُأْخَرىِفي هللاَِّ سَبِیِل ِفي ُتَقاِتُل ِفَئة 
ا



اْلَعْینِ َرْأَي ِمْثَلْیِهْم َيَرْوَنُهْم ِبَنصْرِِهَكاِفَرة  ُيَؤيُِّد َوهللاَُّ

ِإنَِّفيذََمْنَيشَاُء
ا

در دو گروهی که ر ِلكََلعِبَْرًةْلُوِلياْلَْبصَارِ

رو شدند، نشانه )و درس عبرتی( برای شما بود: یک گروه، در  به )در میدان جنگ بدر،( با هم رو

کردر و جمع دیگری که کافر بود، )در راه شیطان و بت،( در حالی که آنها )گروه  راه خدا نبرد می

دیدند. )و این خود عاملی برای وحشت و  مؤمنان( را با چشم خود، دو برابر آنچه بودند، می

. کند شكست آنها شد.( و خداوند، هر کس را بخواهد )و شایسته بداند(، با یاری خود، تأیید می

 (93)سوره آل عمران آیه « در این، عبرتی است برای بینایان!

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ » :خداوند فرموده است پایداری در مواضع و عدم بازگشت و عقب نشینی: (1

هنگام  که ]در  اى اهل ایمان ! ر آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَۀً فَاثْب تُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِح ونَ

میدان نبرد[ با گروه  ]از مشرکان و کافران[ برخورد کردید ، ایستادگ  نمایید و خدا را 

 ( 42سوره انفال آیه ) «.بسیار یاد کنید تا ]بر دشمن[ پیروز شوید

اسالم این تاکتیک را با جنگ سازمان یافته و با ثبات مقارن ساخت. این  جنگ بدون گریز: (3

 عنوان یک روش جنگی غافل شوند مخصوص مسلمانان بود. از مانور به تاکتیک بدون آنكه

 (  84-87:  9378 ، سوید )

  در قرآن آداب جنگ -ب

قرآن کریم برای جنگ و برخورد با دشمن آداب و رسومی را تعیین فرموده که احترام و پایبنـدی  

 : برشمرد توان برخی را به آنها برای مسلمانان ضروری و واجب است که در زیر می

  طمع نکردن در غنایم جنگی -1
ْوَمَوَماَكاَنِلَنبِي َأْنَيُغلَّ» ْأتِِبَماغَلََّي ْلَي ْنَيْغُل َوَم

ُثمَُّتَوفَّى اْلِقَیاَمةِ
ا

هـیچ  ر  ُكلَُّنْفسٍَماَكسََبْتَوُهْمَّلُيظَْلُمونَ

امت خود[ خیانت ورزد و هر که خیانـت کنـد،    پیامبرى را نَسِزد که ]در اموال و غنایم و سایر امور به

روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیایدر سپس به هر کس آنچه را مرتكب شده بـه طـور کامـل    

 (929)سوره آل عمران، آیه . گیرند دهند، و آنان مورد ستم قرار نم  م 
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 برابری میزان تجاوز و پاسخ به آن در جنگ -2

گیرنـد   دارند کناره هنگامی که آنان از شرک خود دست برمی با مشرکان بهمسلمانان باید از جنگ 

 و اگر دشمنان خواستار صلح باشند آن را نیز پذیرا شوند.

 ها احترام و پایبندی به عهده و پیمان -3

اَأيَُّهللاالَّللِذيَنآَمُنللواَأْوُفللواَيلل»  :درایـن مـورد خداونــد فرمـوده   

َبِهیَمُةاْلَْنَعاِمِإَّلََّماُيْتَلىُأحِلَّْتَلُكمْ  ِباْلُعُقوِد
ا 

عََلْیُكْم

َيحُْكُمَماُيرِيدُ  غَْیَرُمحِلِّيالصَّْیِدَوَأْنُتْمحُُرم  اى اهل  ر ِإنَّهللاََّ

ایمان ! به همه قراردادهاى ]فردى، خانوادگ ، اجتماع ، سیاس ، اقتصادى، نذر ، عهد و سـوگند[  

شـود برایتـان    ایان جز آنچه ]در آیات بعد، ح رمتش[ بر شما خوانده م وفا کنید . ]گوشتِ[ چهارپ

حالل است، ]و توجه داشته باشید که[ نباید شكار را در حال  که م حرم ]به احـرام حـج و عمـره[    

هستید حالل بشماریدر یقیناً خدا آنچه را بخواهد ]بر پایه علـم و حكمـتش و بـر اسـاس رعایـت      

 (9) سوره مائده، آیه  «.کند مصلحت شما[ حكم م 

 برخورد با اسیران -4

فدیـه   دیگـر خداوند دو راه را برای برخورد با اسیران قرارداده است که یكـی آزاد سـاختن آنهـا و    

 قرآن. گرفته بر اساس آیه کریمه

 فَإِذَا لَقِیتُم  الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّ » -
 وَإِماا بَعْد  مَنًّا فَإِماا الْوَثَاقَ فَشُدُّوا أَثْخَنْتُم وه مْ إِذَا ا

 حَتَّ  فِدَاءً
 لَانْتَصَـرَ مِـنْه مْ وَلَ   اللَّـه   یَشَاء  وَلَوْ لِکَا ذَ أَوْزَارَهَا الْحَرْب  تَضَعَ ا

 بَعْضَـكُمْ  لِیَبْلُـوَ  کِـنْ  ا

و هنگــامی کــه بــا کــافران ر  مْأَعْمَــالَه  ی ضِــلَّ فَلَــنْ اللَّــهِ سَــبِیلِ فِــی قُتِلُــوا وَالَّــذِینَ  بِــبَعْض 

هایشـان را بزنیـد، )و ایـن کـار را همچنـان       رو شدید گـردن  پیشه( در میدان جنگ روبه )جنایت

ادامه دهید( تا به اندازه کافی دشمن را در هم بكوبیدر در این هنگام اسـیران را محكـم ببندیـدر    

[  در برابـر آزادی از آنـان فدیـه ]ر غرامـت    سپس یا بر آنان منّت گذارید )و آزادشان کنیـد( یـا   

بگیریدر )و این وضع باید همچنان ادامه یابد( تا جنگ بار سنگین خود را بـر زمـین نهـد، )آری(    

خواهـد بعضـی از    کرد، اما مـی  خواست خودش آنها را مجازات می برنامه این است! و اگر خدا می

خدا کشته شدند، خداوند هرگـز اعمالشـان را    شما را با بعضی دیگر بیازمایدر و کسانی که در راه

 (4)سوره محمد آیه « برد! از بین نمی
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َأسَْرى»- َلُه َيُكوَن ِلَنبِي َأْن َماَكاَن
ا

َحتَّى
ا

ِفي ُيْثخَِن

اْلخَِرةَاْلَْرضِ ُيِريُد َوهللاَُّ الدُّْنَیا َعَرَض ُتِريُدوَن َوهللاَُّ

حق ندارد اسیرانی )از دشمن( بگیرد تا کامالً بر آنها پیروز هیچ پیامبری َعِزيز َحِكیم 

خواهیدر )و  گردد )ر و جای پای خود را در زمین محكم کند(! شما متاع ناپایدار دنیا را می

مایلید اسیران بیشتری بگیرید، و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنیدر ولی خداوند، سرای دیگر را 

  (27آیه  نفالاال)سوره « د قادر و حكیم است!خواهدر و خداون )برای شما( می

َيْنُصلْرُكْم» - َياَأيَُّهلاالَّلِذيَنآَمُنلواِإْنَتْنُصلُرواهللاََّ

کنـد و   ! اگر خدا را یارى کنید، خدا هم شما را یـارى مـ    اى مؤمنانر  َوُيَثبِّْتَأْقَداَمُكمْ

   (7)سوره محمد آیه  «.سازد م گام هایتان را استوار 

 تجاوز از نظر اسالم 

هـای   نابودی خدعه توان نتیجه گرفت که هرگاه خداوند متعال خواهان شكست و از موارد فوق می

فرسـتادن آرامـش بـر آنهـا      های مؤمنین از طریـق فـرو   ، این کار را با تقویت قلب دشمنانش باشد

درجنـگ، ضـروری   هایشان بـر مـؤمنین    برای بازداشتن دشمنان از تحلیل خواسته دهد. می انجام

منین آرامش و اطمینان  و امید را در صفوف خود حفـظ کننـد. مـؤمنین بـرای تحمیـل      ؤاست م

  فرماید:  میدر این مورد ، چه باید بكنند؟ پیرامون جنگ بدر، قرآن  ها اراده خود بر کفار درجنگ

الَِّذيَنِإْذُيوحِيَربُّكَِإَلىاْلَمَلِئَكِةَأنِّيَمَعُكْمَفَثبُِّتوا» 

َبَفاضْرُِبواآَمُنوا ُرواالرُّْع سَُأْلِقيِفيُقُلوبِالَِّذيَنَكَف

یـاد کـن ] هنگـام  کـه     ر  َفْوَقاْلَعَْناِقَواضْرُِبوامِْنُهْمُكللََّبَنلانٍ

پروردگارت به فرشتگان وح  کرد که من با شمایم، پس مؤمنان را [ براى نبرد با دشـمن[ ثابـت   

اندازم، پس سرهایشـان را در هـم کوبیـد و همـه      به زودى در دل کافران ترس م قدم دارید، ]و[ 

 (91سوره انفال آیه ) «. انگشتانشان را قطع کنید

شود روشن است. باید خود را بـرای   استراتژی که از قرآن مستفاد می 9به گفته سرلشكر مالک

جنگ تا منتها درجه مهیا کرد تا این آمادگی بر قلوب دشمنان وحشت بیافكند و در همـان حـال   

باید مراقبت کرد تا از دشمن وحشتی به دلمـان راه نیابـد. پاسـداری از خـود در مقابـل تـرس از       

ر افكندن تـرس و بـیم در   دشمن، اساس کار است، آمادگی تا منتها درجه برای جنگ، هدف است

                                                      

1-Brig.S.K.Malik  
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شـود. در   قلوب دشمنان، اثر مطلوب است. کل ماجرا بـه قلـب، روح و ایمـان آدمـی مربـوط مـی      

جنگ، هدف عمده قلب و روح خصم است، توان و قدرت روحی فرد، سالح عمده تهـاجمی علیـه   

لـب خـود   فرد باید تـرس و وحشـت را از ق    ای، آید و برای انجام چنین حمله شمار می این هدف به

تـر   شود از جنگ واقعی و عملی پراهمیـت  دور نگه دارد. جنگ تدارکاتی که در زمان صلح برپا می

پیشـاپیش  « هـا  جنگ اراده»موفقیت آغاز شود که انسان، در  تواند با می است. جنگ بازوها زمانی

 پیروز شده باشد.

رضعف است. برای نیـل  آوری توانمندی و غلبه ب ها تمرکز و جمع چكیده اصلی کلیه استراتژی

شـش مـورد اثبـاتی و دو مـورد      ): دستورالعمل ضروری اسـت  8ثر این اصول، رعایت ؤبه اجرای م

     ( سلبی

 حفظ هدف.   -9

 تطبیق دادن وسایل با اهداف.   -1

 مشخص کردن کمترین میزان توقعات و مقاومت در راه دستیابی به آن. -3

 در معرض تهدید قرار دهد. در پیش گرفتن عملیاتی که چندین هدف را -4

 حصول اطمینان از اینكه طرح  ها و ترتیبات در پیش گرفته شده، انعطاف پذیر می باشند. -2

 سازگار بودن طرح ها و ترتیبات با اوضاع.   -2

گیـری، برتـری هـدف، گـزینش      قاعده اصلی قرآن در هدایت جنگ، مشتمل بر هنر تصـمیم  
ارزیابی نسبی اوضاع، حفظ سیطره و حالت تهـاجمی، عـزم    اهداف عملی، مبارزه و تالش مستمر،

جـا آوردن دعـا و نمـاز اسـت. قـرآن از مسـلمین        اراده، صبر و پشتكار، قاطعیت و پایداری، و به و
کند که پس از اتخاذ تصمیم و گزینش هـدف، بـرای حصـول بـدان پیوسـته و فعاالنـه         دعوت می

   تالش و مبارزه کنند.  

َفلِإَذا»:  کنـد  نگ با مشرکان، مسلمانان را چنین راهنمایی مـی قرآن کریم در مورد ج

اْنسَللَلَخاْلَشْللُهُراْلُحللُرُمَفللاْقُتُلوااْلُمشْللِرِكیَنَحْیللُث

ٍد ْمُكلََّمْرَص ُدواَلُه ُروُهْمَواْقُع ُذوُهْمَواْحُص ْدُتُموُهْمَوُخ َوَج

ِإنْ اُبواَف اُمواَت ُواالصََّلةََوَأَق اةََوآَت َفخَلُّواالزََّك

ِإنَّسَِبیَلُهمْ هـای حـرام پایـان گرفـت،      )امّـا( وقتـی مـاه   ؛حِیم رََغُفور هللاََّ
مشرکان را هر جا یافتید بـه قتـل برسـانیدر و آنهـا را اسـیر سـازیدر و محاصـره کنیـدر و در هـر          

د، و زکات را بپردازند، آنهـا را  کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه کنند، و نماز را برپا دارن
 (2سوره توبه، آیه ) «رها سازیدر زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است!
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پردازد که در آن جنگ مذهبی موجه است و هر سه مورد نیـز   قرآن فقط به ذکر سه مورد می

امـاکن  باشد. نخست، دفاع  از جان و مال در برابـر مهـاجمر دوم، حراسـت از     می خصوص دفاع در

آزادی وجـدان و   مذهبی و عبادت، متعلق به هر دین و مذهبی که باشـدر سـوم جهـت برقـراری    

   .مذهب

گویـد:   مسـلمین چنـین مـی    راهبـرد راسـتین   با دریافت اساسِ 1پرفسور دبل یو، اچ مک نیل

روانـی را داشـت    یک ارتش به هنگام جنگ همان تـأثیر  ایشایان ذکر است که عبادات روزانه بر »

در جماعـت،   های نظامی امروزی دارد. حرکات دقیق و قرائـت آیـات نمازهـای پنجگانـه     شقکه م

عواقب همبستگی را در صفوف  افزایش داده و بر مراتب اطاعـت از مـافوق کـه در آن عصـر امـام      

افزاید، چنین اقـدامات و اعمـالی بـدون تردیـد در غلبـه یـافتن بـر         جماعت نیز بود، همچنین می

ای و فـردی، نقـش و    هـای قبیلـه   ناشی از رقابت و نیز نافرمانی ای ناپایدار قبیله های سست و پیوند

اهلل، رضـوان را   سـبیل  سزایی داشته است. آنها با توجه به اعتقاد به اینكه مرگ در جهاد فی تأثیر به

 «.  کند، از روحیه بسیار باالیی برخوردار بودند تضمین می

عنوان یک وسیلۀ الزم برای اجرای عـدالت   مستضعفان، بهجنگ صرفاً در مورد دفاع از ضعفاً و 

   های ضروری انسان، توصیه و تجویز شده است. ارزش و حفظ

  در اسالم جنگ اهداف

آورد  بـار مـی   کـه بـه  هـا   تلفات و ویرانـی  و مخصوصاً با توجه به ضایعات ،نیست که جنگ تردیدی

که جهاد اسالمی منحصـر بـه    بر این اساس است باشد. ها نیز می خیلی از حكومتسرنگونی عامل 

 بـا سـردمداران شـرک و    شود و در فقه اسالم، جهاد ابتدایی های مسلمان نمی دفاع از حقوق ملت

هـای اسـتعماری آمریكـا در     مبارزه بـا نقشـه   و استكبار جهانی ) و در جهان امروزی، خصوصاً کفر

پرسـتی و احقـاق حـق     ردم و بـازکردن راه خـدا  های م منظور رفع  مانع از هدایت توده به جهان( و

بینی شـده و در فقـه شـیعه، جـواز آن در زمـان حضـور امـام         پیش ( پرستش و اطاعت خدا الهی)

 ( 81-19همان ، ) .باشد می معصوم، مورد اتفاق

  

                                                      

1- W.H. Mcneill  
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 : اهداف جنگ از نظر اسالم عبارتند از

 .دفاع از جان مردم -9

 .دفاع از عرض و ناموس مردم -1

 .دفاع از اراضی و اموال و استقالل اقتصادی -3

 .دفاع از عزت و استقالل سیاسی -4

 .دفاع از دین حق و مقدسات دینی -2

 اند. گرفته حمایت از مظلومان و محرومان مناطق دیگری که تحت فشار دشمنان خدا قرار -2

 .های ناآگاه احقاق حق الهی و برداشتن موانع از سر راه هدایت توده -7

ست که تجاوز  به هر یک از حقوق  انسـانی  ا ای را که باید در اینجا خاطرنشان کنیم این نكته

کشـی    گیرد مانند کسـانی کـه بـا لشـگر     پرده و به طور مستقیم انجام می گاهی بی  و به حق الهی،

و  هـای تبلیغـاتی   چینی و اجـراء برنامـه   جان و مال  مردمی تجاوز کنند و گاهی با توطئه علنی، به

داخلـی و ...کـه همگـی     نشاندگان و ایجاد اختالفات تعلیماتی مسموم و استفاده از مزدوران و دست

کـار گرفتـه    وسیله استعمارگران به ها امروزه به شود و این روش عنوان می «فتنه» آنها  تحت عنوان

 شود.   می

د بـا دشـمنان و   گیر که، جنگ مشروعی که برای تأمین اهداف یاد شده انجام می آن دومنكته 

منـافع   انگیـزه دسـتیابی بـه    های منحرف داخلـی کـه بـه    گاهی با گروه تجاوزگران خارجی است و

اقتصادی یا کسب قدرت سیاسی نامشروع و احیاناً با کمک گـرفتن از بیگانگـان و سرسـپردن بـه     

اوز منافع اقتصادی و سیاسی دشمنان، به حقوق مردم خودشـان تجـ   و در نهایت برای تأمین آنان

 کنند. می

روا و شایسته است که تأمین اهـداف    ،ها در صورتی همه این جنگ ست کها این سومین نكته

که در فقه اسـالم بیـان    و با رعایت احكام و ضوابطی آمیز، میسر نباشد های مسالمت یاد شده از راه

 ( 112: 9328فیصل،  ) دشمن تمام شده باشد. شده حجت به

 جهاد  به ترغیب اسالم

ت که او راه تكامل حقیقـی و تقـرب بـه خـدای متعـال را      ن اساز آنجا که هدف آفرینش انسان ای

همـین هـدف،    آگاهانه و آزادانه برگزیند و نظام تشـریعی اسـالم هـم بـرای تحقـق بخشـیدن بـه       

جهـاد اسـالمی نیـز فـراهم شـدن زمینـه گسـترده بـرای پـرورش            شده، هدف نهایی از ریزی پی
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رشد و تكامل معنوی  هرچه بیشـتر افـراد و رفـع موانـع از حرکـت تكـاملی        های متعالی و انسان

سازی افراد برای شـرکت در   باشد. طبیعی است که روش اسالم در مورد تربیت و آماده همگان می

ای  انتخـاب شـود کـه مشـارکت  افـراد در جهـاد        جهاد هم از همین اصل، مایـه بگیـرد و شـیوه   

ای بـه معنـای موفقیـت اسـالم      یشان باشد. کارایی چنین شـیوه سبیل اهلل موجب تكامل خود ا فی

عنوان یک مكتب انسان ساز خواهد بود و حتی اگر پیروزی ظاهری در جنگ هم حاصل نشـود   به

شوند جان و مال و هستی خود را فدای راه خدا کنند پیروزی بزرگـی   می تربیت افرادی که حاضر 

 .رود شمار می برای این مكتب، به

  در قرآن ی الهيامدادها

 منان بسنده نكرده بلكه موارد متعددی از آنهـا ؤم قرآن کریم تنها به وعده امدادهای خاص الهی به

هـای   توان این موارد را به دو دسته کلـی امـدادهای درونـی، و امـداد     گوشزد کرده است که می را

 :   باشد بیرونی تقسیم کرد و هر یک از آنها دارای اقسام خاصی می

چنانكـه  « انزال سكینه در قلوب آنـان  » منان، و به تعبیر  قرآن کریم ؤتقویت روحی و روانی م -9

 از سوره فتح.   12و 98و 4از سوره توبه و  44و 12در این آیات  آمده استر 

کم نشان دادن تعداد مومنان و کافران در چشم یكدیگر تا کافران از میـدان نبـرد نگریزنـد یـا      -1

کـه در آیـات    منان از کثرت آنان نهراسند چنـان ؤنگیرند و م وان خود را به کارتمام نیروها و ت

 آمده است.   از سوره انفال 44و  43

 اسباب و شرایط پیروزی در جنگ  

شود از این قـرار   اسباب و شرایطی که برای پیروزی مسلمانان در جنگ، از قرآن کریم استفاده می

 :   است

 با شمار نیروهای دشمن متناسب بودن شمار رزمندگان -9

متناسب بودن شمار رزمندگان با شمار نیروهای دشمن، البتـه اعتبـار ایـن شـرط بـرای همگـان       

روشن است ولی قرآن کریم برابری یا برتری نیروهای اسـالم را از نظـر تعـداد، شـرط ندانسـته و      

دهم را اعـالم   نصف شماره دشمن را برای ایشان کافی دانسته، بلكه در مواردی کفایت نسبت یک

 شود. از سوره انفال استفاده می 22و  22داشته است. این مطلب از آیات  

 تأمین هزینه جنگ -2

تأمین  هزینه جنگ، همه مسلمانان موظفند به فراخـور توانـایی شـان در تـأمین هزینـه جنـگ،       
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نمایئد و اگر حضور آنها در جبهه، میسـر یـا ضـروری نباشـد از جهـاد مـالی خـودداری         مشارکت

  از سـوره  محمـد   18از سـوره انفـال و     24از سـوره بقـره،    914نكنند. این مطلب از آیـات 

 آید. دست می به

 تهیه ساز و برگ جنگي و وسائل نظامي -3

اْلخَْیللِرَِبلاطَِومِنُْقوَّةٍمِنْاسَْتطَْعُتمَْماَلُهمَْوَأعِدُّوا» 

َُدوَّبِهُِتْرِهبُونَ ع َُدوَُّكمْهللاَِّ ِنَْوآخَِرينََوع َّلَُدوِنهِمْم

َتْعَلُموَنُهمُ سَبِیلِِفيشَيْءٍمِنُْتْنِفُقواَوَماَيْعَلُمُهمْهللاَُّ هللاَِّ

 تـوان  و قـدرت  در چـه آن آنـان  برابر در و؛ُتظَْلُمونََّلََوَأْنُتمِْإَلْیُكمُْيَوفَّ

 بـه  تـا  کنیـد  آمـاده [ جنـگ  بـراى ] ورزیـده  اسبان و[ جنگ  برگ و ساز و نفرات و] نیرو از دارید

 آنـان  خـدا  ول  شناسید، نم  که را ایشان غیر ودشمنان  خودتان دشمن و خدا دشمن آنها وسیله

 داده شـما  بـه  کامـل  طـور  بـه  پاداشـش  کنید، هزینه خدا راه در چه هر و. بترسانید شناسد م  را

   (24)سوره انفال آیه «گرفت. نخواهید قرار ستم مورد و شود، م 

 حفظ وحدت و انضباط  نظامي و اطاعت از مقام فرماندهي   -2

نظـامی و اطاعـت از مقـام فرمانـدهی و جلـوگیری از       حفـظ وحـدت و انضـباط   : »به فرموده قرآن

 ، مورد تأکید واقع شده است.«از سوره انفال 42انگیز که در آیه  مشاجرات تفرقه

َوَتْذَهَب» َفَتْفشَُلوا َتَناَزعُوا َوَّل َوَرسُوَلُه هللاََّ َوَأِطیُعوا

َمَعالصَّاِبِرينََواْصبُِروارِيُحُكمْ و )فرمان( خدا و  ؛ِإنَّهللاََّ
شما  پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع )و کشمكش( نكنید، تا سست نشوید، و قدرت )و شوکت(

 «از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است!

 به کار گرفتن فنون نظامي -3

کار گـرفتن فنـون نظـامی مناسـب و احتـراز از       به»از سوره نساء  79آیه کریم در  به فرموده قرآن

 مورد تأکید است. ر«برنامه و حرکات بی انگاری سهل

الَِّذيَنآَمُنواُخُذواحِْذَرُكْمَفاْنِفُرواُثَباتٍَياَأيَُّها»

اید! آمادگی خود را )در برابر  ای کسانی که ایمان آورده؛َأوِاْنِفُرواَجِمیًعا

های متعدّد، یا بصورت دسته واحد، )طبق شرایط هر زمان و هر  دشمن( حفظ کنید و در دسته

   .«مكان،( به سوی دشمن حرکت نمایید
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 ها و شگردهای دشمن یار بودن در برابر نقشههش -6

آنكه فریب پیشنهاد  ها و شگردهای دشمن، و از جمله هشیار بودن در برابر نقشه به فرموده قرآن:

آمیز دشمن را نخورند و با وجود مساعد بودن شرایط برای جنگیدن، پیشنهاد صلح  صلح خدعه

 آید.  دست می بهآیات ذیل این مطلب از  ر ندهند

َوِإمَّاَتخَاَفنَِّمْنَقْوٍمخَِیاَنًةَفاْنبِْذِإَلْیِهْمعََلى» -
ا

سََواءٍ

َّلُيحِبُّاْلخَاِئِنینَ هایی،( از خیانت گروهی بیم  و هرگاه )با ظهور نشانهر ِإنَّهللاََّ

کن داشته باشی )که عهد خود را شكسته، حمله غافلگیرانه کنند(، بطور عادالنه به آنها اعالم 

 (28سوره انفال آیه .« )دارد که پیمانشان لغو شده استر زیرا خداوند، خائنان را دوست نمی

- « َوهللاَُّ اْلَْعَلْوَن َوَأْنُتُم السَّْلِم ِإَلى َوَتْدعُوا َتِهُنوا َفَل

پس هرگز سست نشوید و )دشمنان را( به  ؛َمَعكُْمَوَلْنَيِتَرُكْمَأعَْماَلكُمْ

ار( دعوت نكنید در حالی که شما برترید، و خداوند با شماست و چیزی از )ثواب( ب صلح )ذلّت

 (32آیه  محمد سوره ) .«کند اعمالتان را کم نمی

 باال بردن سطح آگاهي و معرفت رزمندگان -2

هـای متعـالی در ایشـان کـه تـأثیر       باال بردن سطح آگاهی و معرفت رزمنـدگان و تقویـت انگیـزه   

 22که از ذیل آیـه   کند چنان زی دارد و حتی جبران کمبود نیروی انسانی را میسزایی در پیرو به

 شود. از سوره انفال استفاده می

ِإْنَيُكْنَياَأيَُّهاالنَّبِيُّحَرِِّضاْلُمْؤمِِنیَنعََلىاْلِقَتالِ» 

اَئَتْینِ واِم اِبُروَنَيْغِلُب ُْروَنَص ْنمِْنُكْممِْنُكْمعِش َوِإْنَيُك

ْوم َّل َأنَُّهْمَق ُرواِب َِنالَِّذيَنَكَف ام واَأْلًف ة َيْغِلُب مِاَئ

جنگ )با دشمن( تشویق کن! هرگاه بیست نفر با اسـتقامت   ای پیامبر! مؤمنان را بهر  َيْفَقُهونَ

نفـر از کسـانی کـه کـافر     نفر باشند، بر هزار  کنندر و اگر صد از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می

 .«فهمند گردندر چرا که آنها گروهی هستند که نمی شدند، پیروز می

 تقویت روح تقوی -2

تقویت روح تقوی و اطاعت از خدای متعالی و پرهیز از گناهـان و هواهـای نفسـانی مخصوصـاً در     

 کند. اموری که به نحوی  ارتباط با مسائل جنگی پیدا می
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َنبِ» ِمْن َوَهُنواَوَكَأيِّْن َفَما َكِثیر  رِبِّیُّوَن َمَعُه َقاَتَل ي 

اسَْتَكاُنوا َوَما َضُعُفوا َوَما هللاَِّ سَبِیِل ِفي َأصَاَبُهْم ِلَما

ُيحِبُّالصَّاِبرِينَ چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ ر  َوهللاَُّ

رسید، سست و ناتوان نشدند )و تن به  ر راه خدا به آنان میگاه در برابر آنچه د کردند! آنها هیچ

 (942عمران آیه  )سوره آل« کنندگان را دوست دارد. تسلیم ندادند(ر و خداوند استقامت

 داشتن صبر و استقامت و احتراز از سستي و راحت طلبي -1

 شود. تفاده میاز سوره انفال، اس  22و  22سوره آل عمران و آیات  از 912از آیه  شروطاین 

َبَلى»
ا
ْورِِهْمهَ ْأُتوُكْممِْنَف لِإْنَتصْبُِرواَوَتتَُّقواَوَي

ا
َذا

آری،  ؛ُيْمِدْدُكْمَربُُّكْمِبخَْمسَِةآَّلفٍِملَناْلَمَلِئَكلِةُمسَلوِّمِینَ

خداونـد  )امروز هم( اگر استقامت و تقوا پیشه کنید، و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیاید، 

سـوره آل  .« )هایی با خـود دارنـد، مـدد خواهـد داد     شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان، که نشانه

 (912آیه  عمران

ِإْنَيُكلْنَياَأيَُّهاالنَّبِيُّحَرِِّضاْلُمْؤمِِنیَنعََلىاْلِقَتالِ»

اَئَتْینِ واِم اِبُروَنَيْغِلُب ُْروَنَص ْنمِْنُكْمعِش مِْنُكْمَوِإْنَيُك

ْوم َّل َأنَُّهْمَق ُرواِب َِنالَِّذيَنَكَف ام واَأْلًف ة َيْغِلُب مِاَئ

ونَ َْعًفا(؛19)َيْفَقُه یُكْمض َمَأنَِّف َْنُكْمَوَعِل ع اْلَنخَفََّفهللاَُّ

َيُكْنَوِإنْمِاَئَتْینَِيْغِلُبواصَاِبَرة ِماَئة مِْنُكمَْيُكنَْفِإنْ

ِمللْنُكْمَأْللل ف َيْغِلُبللواَأْلَفللْینِِبللِإْذنِهللاَِّ َمللعََوهللاَُّ

ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ )با دشمن( تشویق کـن! هرگـاه بیسـت    ر  (11الصَّاِبرِيَن)

کنندر و اگر صد نفر باشـند، بـر هـزار نفـر از      نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می

هـم  ( ر 22.)فهمنـد  گردندر چرا که آنها گروهی هسـتند کـه نمـی    یکسانی که کافر شدند، پیروز م

اکنون خداوند به شما تخفیف داد، و دانست که در شما ضعفی استر بنابراین، هرگـاه یكصـد نفـر    

شوندر و اگر یكهزار نفر باشند، بـر دو هـزار نفـر     با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر پیروز می

 («22. )کرد! و خدا با صابران است به فرمان خدا غلبه خواهند

 خدای متعال توکل و اعتماد بر -93

توکل و اعتماد برخدای متعال و مغرور نشدن به نیروهـای انسـانی و امكانـات مـادی و تجهیـزات      

رود چنانكـه   شمار مـی  منان بهؤاعتماد بر اسباب ظاهری یكی از اسباب شكست م نظامی و متقابالً 
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 اشاره شده است. توبهاز سوره  12در آیه 

ِفليَملَواطَِنَكِثیلَرةٍ» ِإْذَوَيلْوَمحَُنلْینٍَلَقْدَنصََرُكُمهللاَُّ

ْیُكُم اَقْتعََل َْیًئاَوَض َْنُكْمش نِع ْمُتْغ َرُتُكْمَفَل ْتُكْمَكْث َأعْجََب

زیـادی  خداوند شما را در جاهـای  ر  اْلَْرضُِبَماَرحَُبْتُثمََّولَّْیُتْمُمْدِبرِينَ

یاری کرد )و بر دشمن پیروز شدید(ر و در روز حنین )نیز یاری نمـود(ر در آن هنگـام کـه فزونـی     

جمعیّتتان شما را مغرور ساخت، ولی )این فزونی جمعیّت( هیچ به دردتان نخورد و زمین با همـه  

 .«وسعتش بر شما تنگ شدهر سپس پشت )به دشمن( کرده، فرار نمودید

 دامداومت بر یاد خ -99

 از سوره انفال، توصیه شده است. 42مداومت بر یاد خدا با قلب و زبان، چنانكه در آیه  

ای کسـانی کـه ایمـان    ر یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَۀً فَاثْب تُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِح ـونَ »

شـوید، ثابـت قـدم باشـید! و خـدا را       رد( با گروهی رو به رو میاید! هنگامی که )در میدان نب آورده

 (42آیه   سوره انفال) .«فراوان یاد کنید، تا رستگار شوید

 دعا و استغاثه به درگاه الهي -92

از سوره انفال، اشاره شـده   1از سوره آل عمران و آیه  947دعا و استغاثه به درگاه الهی که در آیه 

 است.

عَلَـ  الْقَـوْمِ    لَه مْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبانَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَثَب تْ أَقْدَامَنَا وَانْص ـرْنَا وَمَا کَانَ قَوْ»

پروردگـارا! گناهـان مـا را بـبخش! و از تنـدرویهای مـا در       »سخنشان تنها این بود کـه:  ر الْكَافِرِینَ

.« مهای ما را استوار بـدار! و مـا را بـر جمعّیـت کـافران، پیـروز گـردان       پوشی کن! قد کارها، چشم

 (947آیه  سوره آل عمران)

ِإْذَتسَْتغِیُثوَنَربَُّكْمَفاسَْتجَاَبَلُكْمَأنِّليُمِملدُُّكْمِبلَأْلفٍ»

)به خاطر بیاوریـد( زمـانی را )کـه از شـدت نـاراحتی در       ؛مَِناْلَمَلِئَكِةُمْرِدِفینَ

خواستیدر و او خواسته شما را پذیرفت )و گفـت(: مـن شـما     بدر،( از پروردگارتان کمک میمیدان 

 (1آیه  سوره انفال« )کنم. آیند، یاری می را با یكهزار از فرشتگان، که پشت سر هم فرود می

 با رعایت کامل این شرایط است که سپاه اسـالم، اسـتحقاق پیـروزی و نصـرت الهـی را پیـدا      

کند و در صورتی که اسباب ظاهری برای پیروزی فراهم نباشد خدای متعال به وسیله اسـباب   می
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   (133-118 :9328 ) فیصل، غیبی، آنان را مدد خواهد کرد.



 

 فصل دوم

  جهاد و دفاع در اندیشه امام خمیني
 

طور کلی راهبرد دفاعی در دین مبین اسالم دارای اهمیت و  هجنگ و دفاع و ب موضوع جهاد،

باشد و در آیات و روایات بسیاری به این موضوع اشاره گردیده است. اما بنیان  جایگاه واالیی می

دهد و  نظامی اسالم را ضرورت از یک سو و دفاعی بودن از سوی دیگر تشكیل می نظری راهبرد

در عرصه راهبرد دفاعی و جنگ   خمینی های حضرت امام این موضوع مبناء و اساس اندیشه

در دوران جدید بوده است. چرا که آن حضرت تمامی تعالیم خویش را در این راستا از اسالم و 

ده است. انسجام و به هم پیوستگی نظام ارزش در تفكر امام امت، نیز قرآن و سنت اخذ نمو

در اسالم اهمیتی چند  و دفاع جهاد ایشان دارد. ۀگیری اندیش تجلی آشكاری در چگونگی شكل

 :صورت ذیل بیان کرد توان برخی از آنها را بهجانبه دارد که می

 و مشكالتر   تقویت جوهرۀ انسانیت و آبدیده کردن روح انسان در حوادث -9

 هار ها و سستی بروز و ظهور عنصر شجاعت و مقاومت در انسان مؤمن و رفع رخوت -1

رفع موانع از مسیر تكامل و رشد جامعه اسالمی و قطع طمع دشمنان در حملـه بـه کشـوری     -3

 و آمادۀ دفاعر مقاوم

نمود انگیزۀ دفاعی ترین عنوان قوی وجوب شرعی جهاد و دفاع در کنار دیگر واجبات دینی به -4

همان طوری » : فرمایندمی در این خصوص  امام خمینیر در اقشار مختلف جامعه انسانی

که ظلم حرام است، انظالم و تن دادن به ظلم هم حرام است. دفاع از ناموس مسلمین و جان 

 مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یكی از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل

 ( 997ص ،92ج  صحیفه امام،) «کنیم.یم

در حوزه فقه اسالمی معموالً دو نوع جهاد مترتب استر یعنی جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی 

عنوان شد. امام در باب هر دو نوع جهاد نظریات مبسوطی ارائه  در بخش دوم که تعاریف آن هم

را تشكیل  م خمینیاند. در باب جهاد دفاعی که بخش اعظم اندیشه دفاعی اماکرده



932  (یههللا عل ۀرحم)ینيامام خم حضرت يدفاع یشهبراساس اند يدفاع یراهبرد یالگو
                                                                                                                

 

جنگ برای استقالل کشور و دفع اجانب از آن است... قسم دوم از : « دارنددهد، بیان می می

جنگ اسالمی که به نام دفاع اسم برده شده و آن ]چگونگی[ جنگیدن برای حفظ استقالل 

سی از کشور و دفاع، از اجانب است، به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نائب امام نیست و ک

مجتهدین نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد، بلكه بر تمام افراد توده واجب است 

کشف  ) «و استقالل آن را پابرجا نمایند. ]که[ به حكم اسالم از کشور اسالمی محافظت کنند

 ( 111-134،سرارا

ــ سیاسـی مواجـه     المیبنابراین ما در بحث جهاد دفاعی با حوزۀ بسیار وسیعی از مفاهیم اس

گیرد. این مفاهیم شامل اسـالم، حفـظ   ای را در بر میهستیم. مفاهیمی که هر یک حوزۀ گسترده

 اسالم، و استقالل است.

جایگاه و  واهداف جهاد دفاعی  و خمینی دفاع از نظر امامدر این بخش به بحث  

تهاجم کفر جهانی علیه ممالک جهان سوم و  به ایشان آن و همچنین دیدگاه اهمیت ویژه

و دفاع همه  اقتصادیاستكبار جهانی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و تهاجمِ  و منجمله ملل اسالمی

جانبه در برابر تهاجم دشمنان پرداخته و در جای دیگر، صلح به عنوان یک اصل مهم قرآنی و 

نها در پیروزی مورد بررسی قرار می و عوامل معنوی و نقش آ دینی و نقش آن در ثبات امنیت

 گیرد.

 دفاع و اهمیت امام خمیني -2.9

در  خمینـی  امـام باشـد.   دفاع در حقوق اسالمی و در فقه سیاسی اسالم یک اصل مسلم می

 : دارند تحریرالوسیله در باب دفاع بیان می

اگر دشمنی که از او بر اساس اسالم و اجتماع مسلمین ترس باشد، بالد مسلمین و یا  -1له أمس 

ای که  ها واجب است که ازآن به هر وسیله مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان

، 9ج: 9374،  )ترجمه فارسی(تحریر الوسیله )ممكن است با بذل مال و جان دفاع نمایند.

 ( 229ص

و اذن او یا اذن نایب خاص یا عـام او نیسـت. پـس      حضور امام مشروط به ، دفاع این -2له أمس

)  ای کـه باشـد، دفـاع نمایـد.     شرطی واجب است به هر وسیلهقید و بر هر مكلفی بدون هیچ 

 همان(
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شـجاعتی کـه در بـاطن     انسـان را  جنگ خیلی خوب است از یک جهت و آن این است که» 

  انسـان از آن خمـودی بیـرون     ،شـود تحرک برای انسان حاصـل مـی  دهد و انسان است، بروز می

 ( 141-124، ص93ج صحیفه امام،  ) «آید. می

 ،همـان «) جنگ، جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گرو همین مبارزات اسـت. » 

 ( 143، ص93ج

رشد و داند که با آن موانع از سر راه جنگ و دفاع را ابزاری می خمینیهمچنین امام 

کند می خیالانسان  را این یک رحمتی است، صورتش: » شودمی تكامل جوامع اسالمی برداشته

، 92ج ،)همان« که کشتار است، لكن واقعش بیرون کردن یک موانعی از سر راه انسانیت است.

 (413ص

مخصوصاً کشوری که انقالب اسالمی کرده است و اجرای احكام نورانی اسالم را در همۀ 

شود و صرف نظر از ها هدف قرار داده است، دفاع و جهاد برای او تكلیفی شرعی و الهی میهزمین

 تأثیرات فردی و اجتماعی، باید آن را به عنوان یک تكلیف شرعی مورد توجه قرار دهد. امام

شان تكلیف دارند برای حفظ یكیآحاد مردم یكی»:  اندفرمودهدر این مورد چنین   خمینی

هم است از نماز اهمیتش بیشتر ا اجب عینی، اهم مسائل واجبات دنیااسالمیر یک وجمهوری 

 ،همان )«سالم است، تكلیف برای همه ماست.برای اینكه این حفظ اسالم است، نماز فرع ا راست

 ( 482، ص91ج

های مسلمین و یا به مرزهای آنها حمله آورد کـه تـرس از بـین بـردن      هرگاه دشمنی بر سرزمین

سالم و جامعه اسالمی از آن برود بر همه مسلمین واجب است با هر وسیله ممكن بـه دفـاع   اصل ا

و اذن او   برخیزند و در این راه از بذل مال و جان دریغ نكنند و در وجوب دفاع، حضور امـام 

و همچنین اذن نائب خاص یا نائب عام آن حضرت شرط نیست. بنـابراین بـر هـر مكلّفـی بـا هـر       

 (  229ص  9ج  تحریر الوسیله) ترجمه فارسی(: ون قید و شرط دفاع واجب است.)ی بداوسیله

باشد. شاید تصور شود که مسأله دفاع و اهمیت آن محدود به مقطع خاصی از زمان نمی 

در مورد دفاع تنها در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مطرح بوده  خمینی بیانات امام

بد و رسالت جمهوری اسالمی، مردم سلحشور ایران، ارتش و سپاه یاو با خاتمه جنگ پایان می

نیز با دفع تجاوز و عقب راندن دشمن متجاوز به پایان رسیده است و تا آغاز تهاجم احتمالی 
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توان بعد جهانی بودن و ابدی ای به عهده آنان نیست! در حالی که با اندک دقتی میدیگر وظیفه

ای واالی رهبر فقید جمهوری اسالمی به وضوح دید. دفاع از اسالم هبودن امر دفاع را در اندیشه

بوده و به آن چشم دوخته بودند. امت و مسلمین، دفاع از محرومان و مستضعفین، آرمان امام 

ما باید تمام تالشمان » :کنیمبیانات امام خمینی اشاره میجهت تبیین این مطلب به فرازهایی از 

 «ی که ممكن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم.را بنماییم تا به هر صورت

 (82-87ص  19، ج صحیفه امام)

در مقابـل هـر مهـاجم،     اسالم عزیز کشور خودمان و دفاع از ایم در مقابل دفاع ازما ایستاده »

خواهد قدرت کم، فرقی در نظر ما نیسـت... مـادامی کـه در    می خواهد ابرقدرت باشد، مهاجم می

کنـیم و هـیچ هراسـی    مـی  خواهد هجمه بكند بر مـا، مقابلـه  ب فاع هستیم، با هر قدرتی کهحال د

 «هـای ماسـت.   نداریم، غایت امر این است که در راه خدا شهید شویم و ایـن غایـت آمـال جـوان    

 (441ص  97ج صحیفه امام،)

ه آمـاد حتی پس از پذیرش قطعنامه به همه نیروها هشدار داده و آنان را به  خمینی امام

ما باید برای دفع تجاوز احتمالی دشمن آماده و مهیا باشیم و ملـت  »  :بودن برای دفاع فراخواندند

ما هم نباید فعالً مسأله را تمام شده بداند... نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کید و مكـر دشـمنان   

د... مـردم مـا بایـد    غافل بمانند و در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضـعیت باشـ  

تر بدانند و فعالً چـون گذشـته   های مختلف را جدی ها و شكلخواران در شیوه خطر تهاجم جهان

ها برای دفـاع در برابـر شـیطنت اسـتكبار و     تمامی نظامیان اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه

 ( 14ص  19) همان، ج  «های خود ادامه دهند.عراق به مأموریت

  جنگ تدافعی تا چه زمانی باید ادامه»در پاسخ به این سؤال که  خمینی حضرت امام  

کنند که اسالم نگفته است: جنگ، جنگ تا پیروزی، اینهایی که گمان می :فرمایند می «یابد؟ 

گویند و اگر مقصودشان این عبارت نیست، درست می اگر مقصودشان این است که در قرآن این

 سورۀ بقره، آیۀکریم در کنند. قرآنن خدا نیست اشتباه میاست که باالتر از این زبا

با آنها بجنگید تا فتنه و شرکی ر وقاتِلُوهم حَتّی التَكو نَ فِتنَهٌ وَ یكُونَ الدّینُ لِلّهِ » فرماید: می913

 ( 991-993، ص 91) ر.ک: صحیفه امام، ج باقی نماند و آیین همه، آیین خدا باشد.
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 ضرورت دفاع  -2.2

دفاع و ضرورت آن در اسالم به عنوان یكی از موارد مهمی است که خیلی از اندیشمندان جهان 

ایشان در این خصوص  اند. توجه دقیقی به آن داشته امام خمینی اسالم و از جمله

نكته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود  »فرمایند:  می

ر دهیم این است که دشمنان ما و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل با بیگانگان قرا

کنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه  می

 وله تکریم هرگز دست از مقا شناسند. به گفته قرآنالهی مان نمی و های معنوی ها و ارزش هویت

دارند مگر اینكه شما را از دینتان برگردانند ما چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی رستیز با شما ب

مان  مان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مكتبی  ها و آمریكا و شوروی در تعقیب صهیونیست

 ( 14ص  19ج صحیفه امام،« )دار نمایند.را لكه

مبـارزه نمانـده اسـت و بایـد     پس راهـی جـز    »: فرمایند در جای دیگر می امام خمینی

ها و خصوصاً آمریكا را شكست و الزاماً یكـی از دو راه را انتخـاب نمـود: یـا      چنگ و دندان ابرقدرت

شهادت، یا پیروزی، که در مكتب ما هـر دوی آنهـا پیـروزی اسـت کـه انشـاءاهلل خداونـد قـدرت         

هـایی   یجـاد داربسـت  ت ام و ظالم جهان خواران و نیز جسارهای حاک ارچوب سیاستهشكستن چ

بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عطاء فرماید، و همه را از افول ذلت بـه صـعود عـزت و    

 (83ص  ،19ج« ) شكوت همراهی نماید.

شناسـد و مـا بایـد در جنـگ اعتقادیمـان      جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمـی »

 ( 87، ص 19ج همان،« )دازیم.راه ان به بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان

 تهاجم همه جانبه کفر  -2.3

بار و واقعه موحش تهاجم گستردۀ کفر جهانی بر پیكرۀ ملت اسالم، وقـت و  بررسی تراژدی خفت 

اقـدام  به تفصیل انـواع تهـاجم کفـر جهـانی و     در اینجا  ،طلبدفرصتی بسیار فراتر از این گفتار می

   : دهیم و به شرح زیر توصیح می ای گذرابا اشاره را ها تهاجماین گونه در برابر الزم 

 تهاجم سیاسي -9

دست گرفتن والیت و سرپرستی مسـلمین از طریـق    هترین مطلب، تهاجم سیاسی و ب اوّلین و مهم

دست نشاندگان و سرسپردگانی است که در لباس و ظواهر خودی نقشی جز پاشیدن بذر و رشـد  

گانه در سرزمین ملّی خویش ندارند. اینان مأمورند تا بـه حمایـت   و نموّ نهال و پروریدن درخت بی
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از حامیان قلدر و زورگوی خود و با اسـتقرار عناصـر همرنـگ و نظـام مـدیریتی همسـاز بـا کفـر         

المللـی را خفـه کـرده و جامعـه     بـین   جهانی، هر فریاد حق طلبی و هر حرکت مخالف با ظالمـان 

 وت پروری اجنبی مبدل سازند.تحت سلطه خود را به مرداب سكون و سك

بسته با بیگانانِ زورگوی جهـانی تنهـا در صـورتی ممكـن      تحقق مأموریت این مزدوران پیمان

المللـی و قـوانین دیكتـه    های پیش ساخته بین است که تمامی تحرکات داخلی خود را با سیستم

ر کس آزاد اسـت کـه   شده جهانی هماهنگ و همراه سازند. در این تفسیر نوین از آزادی عقاید، ه

عقاید و سننش را در درون خودش محترم شمارد، اما موظف است در ارتباط با دیگـران در سـایه   

المللی آنها را دخالت نداده و همگـام بـا دیگـران مجـری و مؤیـد      ها و روابط بین تبعیت از سازمان

 دهد!سوق می« یادوری مبهره»شد که مجموعه را به سمت افزایش اصول، معیارها و ضوابطی با

به تصریح هدف چهارم از مادۀ اوّل منشور سازمان، این قـوانین، نهایتـاً قـوانینی اسـت کـه      بنا

در سـازمان   و معـین  ها برای نیل به هدفهای تعیـین شـده   جهت هماهنگ ساختن اقدامات ملت

« یجهـان ایجـاد نظـم نـوین    »تر برای یكپارچه کردن دنیا و  است و به عبارتی روشن شدهتعیین 

هـای  است. ایجاد نظم نوین بدین معنا که همه دنیا را با حـذف گرایشـات، تصـمیمات، وابسـتگی    

ای، مكتبی و مذهبی، بسان محالت یک شهر، تحت یک مدیریت واحد پیونـد داده  قومی و منطقه

های فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی هـر کشـور هماهنـگ بـا سـایر ملـل براسـاس          و کلیه سیستم

تـر بـت مـادی را     تر و ظریفامكانات و پرستش عمیقجویی از لذت وری وت بهرهقوانینی که کیفی

سهولت و سرعت داده و منافع حاکمان و تنظیم کنندگان این نظم جدید را بیش از پیش فزونـی  

سـیری در  ) .بخشد، اداره شـود. ایـن تنهـا نمـودی از تهـاجم سیاسـی کفـر علیـه اسـالم اسـت          

 ( 242-248ص  1: ج  9377، های دفاعی امام خمینی اندیشه

پرستی راستی کدام انسان عاقلی است که بت : «  فرماید می در این مورد امام خمینی 

ای که ها و ترفندهای ویژه خود نشناخته باشد و از سلطه ها و افسون جدید و مدرن را در شكل

ان سوم پیدا هایی چون کاخ سیاه بر ممالک اسالمی و خون و ناموس مسلمین و جهخانه بت

 ( 397ص ، 14ج  صحیفه امام، ) «اند، خبر نداشته باشد.کرده
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 تهاجم فرهنگي  -2

بدان توجه اسالمی از اوّلین مراحل آغازینِ انقالب  خمینیترین مسائلی که امام  از مهم

های حیات نجات بخششان ملت را نسبت به آن هشدار دادند، جریان  نموده و تا آخرین فرصت

بی شک باالترین و واالترین » فرمایند: راحل در این مورد می کفر بود: امام« فرهنگی تهاجم »

عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ 

دهد و با انحرافِ فرهنگ، هر چند جامعه هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشكیل می

ادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان در ب عدهای اقتص

مرتزَق از فرهنگ مخالف باشد ناچار دیگر ابعاد آن  وای وابسته تهی است. اگر فرهنگ جامعه

شود و موجودیت خود کند و باالخره در آن مستهلک میجامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می

دهد. استقالل و موجودیت هر جامعه از استقالل فرهنگ آن نشأت میرا در تمام ابعاد از دست 

اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقالل در ابعاد دیگر یا یكی گیرد و سادهمی

نیست که هدف اصلی استعمارگران که در رأس تمام  اتفاق باب جهت. بیاستپذیر از آنها امكان

هنگ جوامع زیر سلطه است. اتفاقی نیست که مراکز تربیت و تعلیم اهداف آنان است هجوم به فر

کشورها و از آن جمله کشور ایران از دبستان تا دانشگاه مورد تاخت و تاز استعمارگران خصوصاً 

 ( 143ص ،92ج همان، «)غربیها و اخیراً آمریكا و شوروی قرار گرفت.

ماً به یک سازمان یا شـرکت بـزرگ   مگر نه این است که هر مرکز پژوهشی یا آموزشی مستقی

گیـرد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه برپـائی کرسـی         داری وابسته اسـت و از آنجـا خـط مـی    سرمایه

بـری  شناسی برای از بن کندن اسالم است و دزدیدن با چراغ؟ و مگر نه ایـن اسـت کـه ره    اسالم

انـد  خطر انداختـه  سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به: » انقالب بارها هشدار دادند که

 «انـد. ها نمـوده  ها و شهوت و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملتها را بازیچه هوس

 ( 392ص ،14ج همان،)

 تهاجم اقتصادی -3

ترین چهره تهاجم کفر جهانی علیـه ممالـک جهـان سـوم و منجملـه      شاید بتوان گفت که روشن

آن را می توان در ابـزار و امكانـات روزمـرۀ فـردی و      ملل اسالمی، تهاجمِ اقتصادی است که نمود

 های تأمین کنندۀ نیازهای مادی مشاهده نمود. اجتماعی و سیستم

وصول به میزان تهاجم محقق شدۀ اقتصادی، به درک و فهم میـزان حضـور و نفـوذ آنـان در     
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گـردد، کـه رفتـه رفتـه     های اقتصادی اداره کنندۀ جوامع تحت اسارت باز می ها و سیستم سازمان

ایجـاد و رشـد مـداوم    »مجموعۀ مقدورات اعم از انسانی و غیر انسانی، ایـن کشـورها را در جهـت    

به صورت ابزاری در سمت و سـوی  و بتواند به حساب آید  کهو تبدیل نمودن همه آنچه « سرمایه

 اند.سامان داده«  وری مادیافزایش بهره »

ها تحمیل  عمالً بردگی جدیدی بر همه ملت»  :ایدفرم در این مورد میخمینی امام 

اند و حق شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده

رغم منابع سرشار طبیعت و  گیری در مسایل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و علیتصمیم

ها و ذخائر، به فقر و درماندگی گرفتار  نگلها و دریاها و ج های حاصلخیز جهان و آب سرزمین

باید دید که در عصری همانند امروز که سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به  اند.آمده

ها و  ها را بازیچه هوس اند و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملتخطر انداخته

 (374،ص 3فلسفه، ج و تقریرات 331ص  14 ج صحیفه امام،«) .اند چه باید کردها نموده شهوت

 در برابر تهاجم  دفاع -2

در  خمینـی اینک باید پرسید، در برابر تهاجمی چنین وسیع و گسترده چه باید کرد؟  امـام  

عمـالً جهـان را    دول استكباری شرق و غرب و خصوصا آمریكا و شوروری » :فرمایند میاین مورد 

هـا هسـتند    در بخش آزاد جهان، این ابرقدرت .اندتقسیم کرده به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی

شناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و اسـتثمار و بردگـی   حد و قانونی نمیو  مرز که هیچ

منطبـق بـا همـه اصـول و مـوازین خـود        منطقی و ها را امری ضروری و کامالً توجیه شده و ملت

 و در بخش قرنطینه سیاسی که متأسفانه اکثر ملل ضـعیف عـالم   دانند امامی المللیبین ساخته و

اند هیچ حق حیات و اظهـار نظـری وجـود نـدارد.     خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانی شده

های دسـت نشـاندگان و    ها همان قوانین دیكته شده و دلخواه نظام همه قوانین و مقررات و فرمول

 ( 71ص ،19ج ، صحیفه امام «)بود. در برگیرنده منافع مستكبران خواهد 

ـ  اصل دفاع یک اصل تكوینی و پذیرفته شده» صـورت بـالقوه در    های است که در عالم خلقت ب

شود و در هرگروهی با ابزارهای متنوعی که دارند عمـل دفـاع    موجودات مختلف مشاهده می اکثر

کننـد، در بعضـی از حیوانـات بـا      آورده و از خـود دفـاع مـی    صورت بالفعـل در  هرا از حالت بالقوه ب

زدن، در گروهی دیگر با ترشح سم یا با چنگ و دندان و حتی با در گروهی با عمـل فـرار در    نیش

هـای   دهنـد. در انسـان نیـز عمـل دفـاع بـا مكانیسـم        مقابل مهاجم بنوعی عمل دفاع را انجام می
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و در مرحلـه بعـدی بـا     شود که در مرحله اول بـا کمـک ابـزار عقـل و اندیشـه      مختلفی انجام می

وجوده آمده از فكر بشر عمل دفاع از حالت بـالقوه آن بصـورت بالفعـل در     هاستفاده از تكنولوژی ب

هـای هـویتی او    دهـد در اصـل دفـاع از خـود و ارزش     آید، البته نوع دفاعی که انسان انجام می می

تـوان   ای است کـه مـی   شدهعنوان یک اصل مهم و پذیرفته  ههای انسان ب باشد و دفاع از ارزش می

هـای دینـی    ها مشترک است، امـا در ایـن بـین دفـاع از ارزش     گفت این اصل در بین تمام انسان

عبارتی دیگر در فرآیند دفاع، عمل دفاع کردن از بعـد معنـوی بـا     تر از سایر ابعاد آن است، به مهم

سـایر موجـودات از   تر از بعد مادی آن اسـت، هـر چنـد ابعـاد دفـاع در انسـان نسـبت بـه          ارزش

گستردگی بیشتری برخوردار است، اما دفاعی از ارزش باالتر برخـوردار اسـت کـه بـه دفـاع بعـد       

 معنوی انسان منتج شود.  

هم از اهمیت واالیی برخوردار است. در این حالت  دفاع و جنگ در منظر امام خمینی

جنگ  »: داننددر انسان مییه بروز شجاعت دفاع را پرورش دهندۀ جوهر انسانیت، و ما  امام

که در باطن انسان است  آن این است که انسان را، شجاعتی از یک جهت و خیلی خوب است

، همان) «آید.شود. انسان از آن خمودی بیرون  میدهد و تحرک برای انسان حاصل میبروز می

 (141ـ 124، ص 93ج 

وسیله آن، موانع رشد و تكامل  هدانند که بجنگ و دفاع را ابزاری می  در عین حال امام

این  » :فرمایند میدر این مورد  خمینیامام  .شودجامع اسالمی از سر راه آنان برداشته می

کند که کشتار است، لكن واقعش بیرون کردن رحمتی است، صورتش را انسان خیال می یک

 ( 413، ص 92)همان، ج « یک موانعی از سر راه انسانیت است. 

 امام خمیني در اندیشهاهداف جهاد دفاعي   -2.2

در طول دوران ده ساله رهبری انقالب اسالمی در قالب یک نظام  هر چند امام خمینی

داریم   های خود را نداشتند و آنچه از ایشان در دست حكومتی، هرگز فرصت تدوین اندیشه

اند،  مختلف بیان فرمودهمجموعه رهنمودهایی است که در مقاطع مقتضی به مناسبت رویدادهای 

 لكن مطالعه و بررسی علمی همین مطالب غیر مدون، از انسجام و پیوستگی روشنی حكایت دارد.

را به  ف جهاد دفاعی از دیدگاه حضرت امام خمینیاهداترین عمده( 979:9388 مجلسی،)

 :توان بیان نمودشرح زیر می
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 حفظ اسالم  -9

موجودیت اسالم استر بدون انگیزه و توان دفاعی، حفظ اسالم حفظ  از اهداف مهم جهاد دفاعی،

اَلخَیرُ کُلَّه  فِی السایفِ وَ ما قامَ » فرماید:می  عمالً ممكن نیست. چنان که امیر مؤمنان علی

اسالم( جز با شمشیر استوار  ها در شمشیر است و این دین) همه خوبیر هذَا الدّینُ ااِلّ بِالسایفِ 

 ( 348ص ،14البالغۀ ابن ابی الحدید،جشرح نهج) «.نگردیده است

بدیهی است شمشیر نماد توان دفاعی جامعه اسالمی است. در صدر اسالم بـا قـدرت گـرفتن    

در مكـه بـود،     مسلمانان در مدینه، حقیقت دین آشكار گردیدر اما در دورانی که رسول خدا

دلیل عدم قدرت دفـاعی در نشـر رسـالت توفیـق      رغم سختی و مشكالتی که متحمل شد، بهعلی

 چندانی نداشته است. پس قوام اسالم بر توان دفاعی مسلمانان استوار است.  

که مبتنی بر آیات و روایات است، در امور دفاع از اسالم، از سیاست  خمینی بینش امام

 : فرمایدمی کند و در همین راستا امام خمینیپیروی می و تدبیر ائمه معصومین 

خوام بگویم، این است که ملّت ما باید متوجه باشد که اسالم آنچه من به ملّت خودمان می»

کنیم و به کنیم، دفاع میاست و قضایای اسالم در کار است و ما تبع اسالم داریم جنگ می

 ( 124، ص93جهمان،  ) «کنیم.واسطۀ اسالم داریم دفاع می

حفظ نظام را برای  خمینی ری اسالمی تبلور یافت، اماماز آنجا که اسالم در نظام جمهو

شان تكلیف دارند برای حفظ یكیآحاد مردم یكی »:داندواجب عینی می آحاد مسلمانان

از نماز اهمیتش بیشتر  اهم مسائل واجبات دنیا، اهم استجمهوری اسالمی، یک واجب عینی، 

 ( 482، ص91ج ،همان ) «است.

عنـوان   جمهوری اسالمی، فراتر از حوزۀ نظامی است و همۀ مسـلمانان بـه  بنابراین حفظ نظام 

یک تكلیف شرعی، باید در قلمرو فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به دفـاع از اسـالم برخیزنـد و ایـن     

 امر از مصادیق دفاع همه جانبه است.
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 دفاع از مسلمین  -2

خـواه متجـاوز کفـر باشـد و خـواه      هدف دیگر جهاد دفاعی، دفع تجاوز و ستم از مسلمانان استر 

اگر متجاوز کافر و غیرمسلمان باشد، بر همۀ مسلمانان فـرض اسـت کـه بـرای دفـاع از       ،مسلمان

مظلوم به دفع تجاوز قیام کنند. به طوری که دفاع از مسلمانان در فلسطین اشغالی، از سوی امـام  

 ن شده است.عنوان یک استراتژی ثابت و پایدار برای مسلمانان تبیی به راحل

امّا اگر متجاوز یک طایفه یا یک ملّت مسلمان باشد، در اینجـا بـر همـۀ مسـلمین الزم اسـت      

نخست به اصالح بین دو گروه مسلمان بپردازند و چنانچه اصالح ممكـن نشـد، بایـد بـا گروهـی      

 جهاد کنند که تجاوز را آغاز کرده است.  

َوِانطاِئَفتلانِ» فرمایـد: مـی  1سورۀ حجرات، آیـۀ  و در  مورد این قرآن کریم در

ت ِانَبَغ ماَف صِلُحواَبیِنِه واَفَا ؤِمنیَناقَتَتُل َِنالُم م

في يَت غيحَّت تيَتب قاِتلوااّل خريَف ياُْل حدائُهماَعَل ِا

هرگاه دو طائفه از مؤمنان با یكدیگر به جنگ پرداختند، آنها را بـا هـم آشـتی     ر ِاليَامرهللا

ی از آن دو گروه، بر دیگری به ظلم و سـتم تـاختن آورد، بـا گـروه بـاغی مقاتلـه       دهید، امّا اگر یك

 .«کنید تا به فرمان خداوند بازگردد و تسلیم شود

ها، در  ها و وساطت بنابراین باغی کسی است که تجاوز را علیه مسلمانان آغاز کند و نصیحت

د با او مقاتله کنند تا تسلیم امر حق منع او از تجاوز مؤثر واقع نشود. در این صورت مسلمانان بای

بر اساس همین آیۀ قرآن، در رابطه با جنگ   خمینیشود و دست از تجاوز بردارد. امام 

بر کدام مملكت اسالمی پوشیده است این معنا » عراق علیه ایران اسالمی فرمودند: تحمیلی رژیم

است و هجوم کرده است... در که صدام به مابغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده 

بینند که او طغیان کرده است و هجوم کرده است بر یک مملكت اسالمی، عین حالی که می

کنند... بر همۀ کنند یا بعضی پشتیبانی میبدون جهت، بدون یک حجت، با او اعالم موافقت می

برگردد به ذکر خدا له کنند با دولت عراق تا تهای اسالمی به نص قرآن واجب است که مقا دولت

 (172، ص93ج :همان ) ،«امر خدا.به و 

 جهان دفاع از مظلومان و مستضعفان -3

یكی از اهداف جهاد دفاعی، دادرسـی و حمایـت از مستضـعفین اسـت. مسـلمانان تنهـا در برابـر        

ول نیستند، بلكه دفاع از مستضعفان و نجات آنها از چنگـال ظلـم و سـتم از    ئحقوق مسلمانان مس
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 ف مهم آنان است.  وظای

ــد: مــی چنانچــه قــرآن کــریم َومللاَلُکللمَّل» ( : 72، آیــۀ  ســورۀ نســاء) فرمای

جاِلَو َِنالرِّ ضَعفیَنم َوالُمسَت َبیِلهللاِ فيس قاِتُلوَن ُت

ِن نام ناَاخِرج وَنَربَّ لدانِالَّذيَنيُقوُل النِّساِءَوالِو

ل هاَواجَع ّاِلِمَاهُل يِهالظ ُذنکَهِذِهالَقر ِنَل نام َل

کنیـد و  چرا در راه خدا جهاد نمـی ر  َولیًاَواجَعلَلنامِنَلُدنکَنصیراً

خداونـدا! مـا را از ایـن وادی    »گوینـد:  چرا برای آزادی مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می

یـد؟  نماینمـی  ستمگران خارج ساز و برای ما از جانب خود ولی و یاوری قرار ده، تالش و کوشـش 

» 

هـا نبایـد از ایـن مـردم      شـما مسـلمان  : » فرمایدستشهاد به این آیه میبا ا خمینیامام 

كنید؟ شما اسالم شناسان نباید دفـاع از حـق مسـلمین کنیـد؟ دیـوار دور      بدفاع « عراق»دفاع  بی

مـا  «  یاللمسـلمین  »بگویـد کـه    نمـا به در اقصی بالد دنیا اگـر یـک کسـی   ما کشید؟ اسالم می

 (134، ص91، جهمان ) «که به درد آنها برسیم.موظفیم 

 تا رفع فتنه در عالم  جنگ -2

انگیزان در عالم اسمر یعنی، تـا زمـانی کـه کـانون فسـاد و      هدف دیگر جهاد دفاعی، مقابله با فتنه

دفـاع  هـای بـی   انگیزی در جهان فعّال است و آتش افروزان شعله بـر خـرمن هسـتی انسـان    فتنه

ویژه مسلمانان اسـت. هشـدار بـزرگ قـرآن      هبرابر آنها وظیفۀ هر انسان آزاده، بکوبند، دفاع در  می

قاِتُلوهمحَّتليَّلَتکلُوَن» :باره چنین اسـت  در این 913 ، آیۀ سورۀ بقره درکریم 

 با آنها بجنگید تا فتنـه و شـرکی بـاقی نمانـد و آیـین      ر ِفتَنه َويُکوَنالّديُنّللِِّ

 «همه، آیین خدا باشد.

 ، قاِتُلوهمحَتّيَّلَتکُوَنِفتَنه »قرآن  براساس این آیه خمینیامام 
  «جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. »له برای رفع فتنهر یعنیتکند به مقاهمۀ بشر را دعوت می

  ( 993، ص91، جهمان)

 دهد که اگر به فتنه در عالم قیام نشود، آتـش آن دامنگیـر  همچنین در قرآن کریم هشدار می
یـد ریشـۀ فتنـه و فسـاد     کنـدر بلكـه با  همه خواهد شد. از این جهت، تنها پیـروزی کفایـت نمـی   

ِاَّلَّتفَعُلوُهَتُکلنفتَنله فلياْلًرِضَوَفسلاد »: خشكانده شـود 
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 «اگر چنین نكنید، روی زمین را فتنه خواهد گرفت و فساد بزرگی به راه خواهـد افتـاد.  ر  َکبیر 
 (73سوره انفال، آیۀ )

گوید، : آنچه قرآن می دانددفاع را تا رفع کامل فتنه ضروری می خمینی ز این رو اماما
 (هماناست.)« جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»نیستر بلكه « جنگ جنگ تا پیروزی»تنها 

 دفاع در برابر استیالی سیاسي بیگانگان -3

هـای بیگانـه اسـت. زیـرا      قـدرت  خواهیهدف دیگر جهاد دفاعی، ایستادگی در برابر استثمار و باج

کنـد و بـه هـیچ روی،    نفوذ و سلطۀ بیگانگان، عزت و شرف کشورهای تحت سلطه را پایمال مـی 

هویت ملی و استقالل سیاسی برای آنان قائـل نیسـت. نگـاهی بـه وضـعیت سیاسـی کشـورهای        

 197 ، آیـۀ  بقـره سـورۀ  مورد در سازد. قرآن کریم در اینوابسته، همواره این واقعیت را آشكار می

َوَّليزاُلوَنيقاِتُلوَنُکمحَّتييُردُّوُکمعَنديلِنُکم» :فرمایـد می

کنند تا اگر بتوانند شـما را از دینتـان   دشمنان همواره با شما مقاتله میر ِانِاسَتطاعُوا

 «بازگردانند.

از اهداف ار جهانی را بمبارزۀ دائمی و همه جانبه با کفر و استك خمینی از این رو امام

راتژیک نظام جمهوری اسالمی در سیاست خارجی دانسته، سازش با آنان را از محاالت تاس

دانیمر ولی هیهات که خادمان خواران را نمی کسی تصوّر نكند که ما راه سازش با جهان» :داند می

و شت روحانیت واقعی نیست، سازش نو. آن چیزی که در سر... اسالم به ملّت خود خیانت کنند

هایمان را جدا سازند، اگر سرمان  تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است که اگر بندبند استخوان

مان مان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیهای آتشرا باالی دار برند، اگر زنده زنده در شعله

 «کنیم.نمیرا در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند، هرگز امان نامۀ کفر و شرک را امضاء 

 ( 18، ص19ج  ،)همان

 دفاع از وحدت کشورهای اسالمي  -6

همواره خواهان تشكیل جبهۀ واحد علیه دشمنان مشترک اسالم و کشـورهای   خمینی امام

های اسالمی را، ضامن بقای اسالم و عـزّت و شـرف    اسالمی است. ایشان وحدت واقعی بین دولت

های بیگانـه در بـالد اسـالمی را،     ها و سوء استفادۀ قدرت نابسامانیداند و ریشۀ همۀ می مسلمانان

 فرماید:میراحل ناشی از اختالف و عدم اتحاد مسلمانان ارزیابی نموده، و در همین راستا امام 
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شناسند. به گفتـۀ  مان نمیهای معنوی و الهی ها و ارزش آنان مرزی جز عدول از همۀ هویت »

مگـر ایـن کـه شـما را از دینتـان       دارنـد. نمـی  مقاتله و ستیز با شما بـر قرآن کریم هرگز دست از 

مان خواهنـد  ها و آمریكا و شوروی در تعقیب برگردانند. ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، صهیونیست

 ( 14، ص19ج ،)همان دار نمایند.(مان را لكهبود تا هویت دینی و شرافت مكتبی

های اسالمی، خصوصـاً   برای چندمین بار به دولت» : دفرمایمیدر این مورد  خمینیامام 

 ظدهیم که برای حفـ خواهیم و قاطعانه به آنان تذکر میهای منطقه روی کرده و از آنان می دولت

هـا   های اسالمی به پا خیزند و با ما و دولت سـوریه و فلسـطینی   شرف و جان و ناموس و مال ملّت

ف اسالم و عرب دفاع کنند و برای همیشـه دسـت ایـن    متحد شده و در صف واحد، از عزّت و شر

 ( 143، ص14ج  ،همان ) «جنایتكارن را از کشورهای زرخیز خود قطع نمایند.

های اسالمی، وحدت صوری  از تشكیل جبهۀ واحد بین دولت خمینی البته منظور امام

از حقوق و ظاهری نیستر بلكه نیل به یک احساس مشترک قلبی و درد و داغ واقعی دفاع 

  مسلمین است که قوام و جوهر جبهه متحد اسالمی خواهد بود. موالی متقیان علی

ِانَُّهَّلغناءفيَکثَرِهَعَدِدُکمَمَعِقلَّهاجِتماع»  : فرماید می

هایتان  بدانید که هرگز تعداد بسیار شما در صورتی که همدلی و پیوستگی قلبر   قلوبکم

 (91خطبۀ البالغه،نهج ) .«بخشد.نمی مااندک باشد، سودی به حال ش

های اسالمی همدل و همـدرد بودنـد، فلسـطین مظلـوم ایـن گونـه در        بدین ترتیب اگر دولت

چنگال رژیم اشغالگر قدس غاصب گرفتار نبود، و اگر درد و رنج آوارگی و ضـجّه زنـان و کودکـان    

تفـاوت  رژیم اشغالگر قـدس بـی   کردند و بدین حد در برابر جنایاتفلسطینی را با دل احساس می

 نبودند، تاکنون بارها رژیم اشغالگر قدس را از صحنۀ گیتی محو و نابود کرده بودند.

 دفاع از حق و عدالت -2

های جهانند. این جهان شمولی به  دین اسالم طبیعتی جهانی دارد و مخاطبین آن، همۀ انسان

ها، دعوت دهند. از جملۀ این مؤلفهیهایی است که موجودیت اسالم را تشكیل ممؤلفه دلیل

عمومی به حق و عدالت است. ممكن نیست که بنیان نظامی، اسالمی باشد، امّا از حق و عدالت 

دم برنیاورد. بنابراین وظیفه مسلمانان سراسر جهان، دعوت عمومی به حق و عدالت و نیز دفاع از 

 :  فرمایدمی  حریم حق و عدالت است. چنانچه موالی متقیان علی
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فَاِنََّ جِهاد  مَن صَرَفَ عَنِ الحَقِّ رَغبَهٌ عَنه  وَهَب فی نعاسی العَمی وَ الضّـاللِ إختیـاراً، فَریضَـهٌ    » 

جهاد با کسی که از راه حق دوری گرفته و به اختیـار خـود   ر  عَلَی العارِفینَ وَ اِنّا قوا هِمَم نا بِالمَسیرِ

افتاده، بر پیروان حق الزم است. ما برای این کـار کمـر همّـت     سراشیبی نابینایی و گمراهی فرو به

 ( 931البالغه، صمستدرک نهج)  «.ایمبسته

جهاد را برای هدایت مردم از ضاللت و گمراهی به    شود، علیکه مالحظه می طوری  به

سرنگونی داند. الزمۀ این کار نیز مقابله با ظلم و جور و سوی حق و عدالت، کاری پسندیده می

 پرچم جهل و ضاللت است.

و ملّـت   رهبـر کبیـر انقـالب   از این جهت، آنچه که در خالل هشت سال دفاع مقـدس بـرای   

بـاره تجـاوز    در راحل شهیدپرور ایران مهم بود، شناسایی و تنبیه متجاوز بوده است. از این رو امام

حـق و عـدالت تسـلیم اسـتر      ملّت ما در مقابـل : « رژیم عراق به جمهوری اسالمی ایران فرمودند

تـی بـه تجـاوزات و جنایـات     ئچنانچه در مقابل ظلم و جور ایستاده استر ما انتظـار داریـم تـا هی   

رسیدگی کامل نماید و ظالم و متجاوز را معرفی نموده و با آن طوری عمل کنند تا عبرتـی بـرای   

     «را بـه جهـان برگردانـد.   توان صلح و آرامـش  متجاوزان به حقوق بشر گردد و با این شیوه نیز می

 (121، ص94ج  ،همان )

 المللي جهان اسالمدفاع از منافع بین -2 

هـای مسـلمان را در رأس اهـداف دفـاعی قـرار       المللی ملّت، دفاع از منافع بین خمینی امام

جهـان اسـالم را   المللـی  ترین منافع بـین  دهد و برای آن اهمیت خاصی قائل است. ایشان مهممی

 :داندد زیر میموار

 دفاع از ملل مسلمان در برابر ظلم و تجاوز -الف 

 گر.ب ـ دفاع از ذخایر زمینی و اقتصادی و قطع زیاده خواهی و طمع کشورهای سلطه

 ج ـ دفاع از دعوت جهانی مبارزه علیه دشمنان مشترک اسالم.

 د ـ دفاع از آزادی و استقالل سیاسی و فرهنگی کشورهای اسالمی.

 دفاع از وحدت و همبستگی کشورهای اسالمی.هـ ـ 

و ـ دفاع از مراسم دینی ـ سیاسی حج ، به عنوان مظهر قدرت دینی جهان اسـالم و انزجـار از    

 ( 922-927:  9382سهرابی، «) فریاد برائت از مشرکین » استكبار جهانی در قالب 
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ریاد برائت ما، فریـاد برائـت   ف»  :فرمودند از مشرکین در فرمان برائت راحلبه همین دلیل امام 

انـد و  داده طلبانـۀ آن را از دسـت  همۀ مردمانی است که دیگر تحمل تفرعن آمریكا و حضور سلطه

خواهند صدای خشم و نفرتشان، برای ابـد در گلوهایشـان خـاموش و افسـرده بمانـد و اراده      نمی

  ،ص14ج ،همـان  ) «ند.هـا باشـ   انـد کـه آزاد زنـدگی کننـد و آزاد بمیرنـد و فریـادگر نسـل       کرده

 ( 398ص

گـر را، عمـل   های سلطه المللی جهان اسالم و قطع دست، راه حفظ منافع بینایشانهمچنین 

و در ایـن مـورد    دانـد به قرآن کریم و احكام نورانی اسالم و الگوگیری از شیوۀ پیشوایان دین مـی 

احكـام  داشتن قرآن کـریم و   آور نیست که باآیا برای علمای کشورهای اسالمی ننگ»  :فرماید می

احكـام و   -علیـه السـالم   -و ائمه معصومین صل اهلل علیه و آله و سلم  نورانی اسالم و سنت پیامبر

مقررات کفر در ممالک اسالمی تحت نفوذ آنان پیاده شود و تصمیمات دیكته شدۀ صـاحبان زر و  

کــرملین یــا واشــنگتن، زور و تزویــر و مخالفــان واقعــی اســالم اجــرا گــردد و سیاســت گــذاران 

 (337همان ، ص« ) دستورالعمل برای ممالک اسالمی صادر کنند؟

 خمینيامام  صلح از دیدگاه  -2.3

اسـت. قـرآن   « صلح» له أهای دین مقدس اسالم در باب جنگ و دفاع مس ترین آموزه یكی از مهم

یعنـی همیشـه صـلح     (،918آیۀ  نساء سوره...«.) والصلح خیر » صورت کلی فرموده است. همجید ب

بهتر از جنگ و نزاع است. و به مسلمانان دستور داده شده که اگـر دشـمن بـرای صـلح و آشـتی      

 :  کنید تمایل داشت شما نیز انعطاف داشته و از آن استقبال

و اگر تمایل به صـلح نشـان   ر  إِنَّه  ه وَ السامِیع  الْعَلِیم  وَإِنْ جَنَح وا لِلسالْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَ  اللَّهِ»

 (29آیۀ انفال سوره) .«دهند، تو نیز از در صلح درآیر و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست

اگر دشمنان شما تمایل به خاتمه جنگ و تسلیم شـدن داشـتند شـما نیـز      فرماید این آیه می

دهد کـه توکـل بـر     دست از جنگ و خونریزی برداشته و مسالمت را بپذیرید. و سپس دستور می

   خدا داشته باشید.

صلح  با توجه به اینكه همیشه خواهان وحدت بین مسلمین بود، طبیعتاً  خمینیامام 

یشه دفاعی ایشان بود، ولی در افكار ایشان این مطلب به این معنی نبوده هم یكی از زوایای اند

که یک جنایتكاری مانند صدام حسین بعد از اینكه به ملت مسلمان ایران تجاوز کرده و 
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خسارات هنگفتی به مملكت اسالمی ایران وارد کرده و در حالتی که بر اثر حمالت نیروهای 

نها را به شكست واقعی نزدیک کرده و آنها را در موقعیت ها، موقعیت آ رزمنده ما در جبهه

بار  اند، عاجزانه تقاضای صلح نماید و تمام آن جنایات و خساراتی را که به استیصال قرار داده

 طلبی قرار دهد.     پرده صلح آورده را در پشت

مانان توان ادعا کرد در دین اسالم اصل بر صلح و پرهیـز از جنـگ اسـت و مسـل     همچنین می

موظف هستند که از صلح استقبال نمایند. جنگ تنها ضرورتی است که برای دفع دشـمن و دفـع   

 باشد. می تهاجمات

این بود که حداکثر تـالش خـود را بنمایـد کـه جنـگ واقـع        خمینیامام  سیره و روش

نـگ  نشود. ایشان از جنگ استقبال نمی کرد. اما این به معنی ترس و هراس و واهمه داشتن از ج

نیست، بلكه به معنای آن است که تالش شود تا جنگ محقق نشود، ولـی اگرجنـگ پـیش آیـد.     

هیچ خوف و ترسی از آن نداشته و به دفاع و دفع تجاوز دشمن اهتمـام فـراوان    خمینیامام 

 داشت.

ما به تبع اسالم، با جنگ » :فرمایندمی بر اساس همین بینش و اندیشه امام خمینی

داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشدر لكن اگر جنگ را بر ما  و میل همیشه مخالفیم

 ( 129ص93، ج همان « )تمام ملتمان جنگجوست.ما تحمیل کنند، 

همیشه بر این بوده که کمترین تلفات انسانی  خمینیامام  در طول دفاع مقدس تالش

انسته و به فرماندهان جنگ رخ بدهد و همیشه این را یک اصل مهم دینی و وظیفه اخالقی د

گناه مانند زنان، پیرمردان، کودکان  جهت کسی کشته شود. افراد بی کرد که مبادا بی گوشزد می

آنان نرسد. وقتی نیروهای  نظامی دشمن باید از تعرض مصون باشند و آسیبی به و افراد غیر

متر کشته شوند یا زخمی اند، تالش شود ک جبهه آورده شده نظامی دشمن چون با زور و اجبار به

 گردند. 

بس نیز معتقد بود که صدام و  له پذیرش صلح یا آتشأنسبت به مس  خمینیامام 

کنند ولی صادق نیستند و آنها تنها مهلت برای  حامیان او وقتی ادعای صلح یا آتش بس می

آنان را این پیشنهاد   خمینی امام خواهند و به همین جهت تجدید قوا پیدا کردن صدام می

آن است که در پایان جنگ پس از پذیرش  پذیرفت. شاهد صدق دیدگاه امام خمینی نمی
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این اگر دشمن  دست به تهاجم به ایران زد. بنابر توسط ایران، باز صدام مجدداً 218قطعنامه 

نمود. ولی  از آن استقبال می جنگ را رها کند و صلح واقعی بخواهد، امام خمینی واقعاً

توان  خواست. از اینجا می نمی صلح را ی صداقت نداشت و واقعاًاین بود که دشمن بعثمشكل 

همیشه اصل بر صلح و عدم  امام نتیجه گرفت که طبق آیات شریفه قرآن و قاموس فكری

تجاوز و پرهیز از جنگ و خونریزی است. تا جایی که امام راحل در مورد نهی از جنگ 

و البته عكس آن را هم  «بردیم باروت را از بین می شتیم، اساساًاگر ما قدرت دا»فرمایند:  می

« رفتیم اگر ما قدرت داشتیم تا مسكو هم پیش می»فرمایند:  می  برای جنگ فرموده است و

طلبی است و یک  دو بال دارد، یک بال آن صلح و صلح یعنی اندیشه دفاعی امام خمینی

کند  باشد. یعنی وقتی دشمن حمله می جاوز و دفاع میبال دیگر اندیشه ایشان جنگ و مقابله با ت

 ( 9314:3رشید،) باید در برابر او مقاومت کرده و تسلیم دشمن نشد

به قرارداد و  نكته دیگری که در اینجا بسیار مهم است تعهد حضرت امام خمینی

ی قراردادی با کشور و یا دولت و یا شخص اگر امام خمینی های خود است. یعنی پیمان

کند.  داشته باشد به پیمان خود وفادار بوده و هرگز خیانت نكرده و نقض عهد و قرارداد نمی

عهد و  سمبل وفاء به های اخالقی است. امام خمینی ارزش پیمان شكستن یكی از موارد ضد

 پیمان بود. 

آَمُنواَأْوُفواِباْلُعُقوِد» َأيَُّهاالَِّذيَن َلُكْمَيا ُأحِلَّْت

ُيْتَلى َما ِإَّلَّ اْلَْنَعاِم َبِهیَمُة
ا

الصَّْیِد ُمحِلِّي غَْیَر عََلْیُكْم

َيحْكُُمَماُيرِيدَُوَأْنُتْمُحُرم  اید! به  ای کسانی که ایمان آوردهر  ِإنَّهللاََّ

بر پیمانها )و قراردادها( وفا کنید! چهارپایان )و جنین آنها( برای شما حالل شده استر مگر آنچه 

شود )و استثنا خواهد شد(. و به هنگام احرام، صید را حالل نشمرید! خداوند هر  شما خوانده می

 (9 آیهالمائده سوره ) «کند. چه بخواهد )و مصلحت باشد( حكم می

های خود وفاء کنید. فرقی  یعنی به قرارداد  «اوفوا بالعقود»فرماید:  می آیهقرآن مجید در این 

صورت  هرداد نوشته شده و امضاء شده باشد و یا قرار داد و عهد و پیمان بکند که این قرا نمی

 لفظی و گفتار زبانی باشد. 

فرمود ما قطعنامه را پذیرفتیم   بر اساس این اصل مهم قرآنی و دینی وقتی امام خمینی
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گونه  بس هستیم، هرگز فریب و خدعه و نیرنگ نداشت. و این و حاضر به ترک مخاصمه و آتش

قوا دوباره بخواهد  عنوان یک تاکتیک بگوید قطعنامه را پذیرفتیم و پس از تجدید به ود که صرفاًنب

عهد و  های اخالقی مثل وفای به ارزش بس نماید. در مكتب دفاعی امام خمینی نقض آتش

پذیرفت که بخواهیم با  هرگز این را نمی پیمان جایگاهی رفیع و ارزشمندی دارند. امام

ها در گفتار و عمل کار را پیش ببرند. در مكتب امام خمینی و رذائل و زشتیاخالق  ضد

بس متعهد  آتش  بس، مردانه به کند و وقتی بگوید آتش گوید دفاع، مردانه دفاع می وقتی می

امام خمینی 218کند. و لذا در مدت پس از پذیرش قطعنامه  ماند و هرگز خیانت نمی می

کنیم و آنچه را که  نمی دشمن دیگر حمله ایم وفادار هستیم و به گفته آنچه فرمود: ما به مكرر می

معتقد است که  پذیرفتیم از روی ضعف و فریب دادن و ... نبود. در واقع امام خمینی

دستی دکترین دفاعی ما بوده و تمام  های معنوی و اخالقی و انسانی و اسالمی اسناد باال ارزش

  ( 97-91: 9381) عابدی،  د بر اساس آنها تنظیم گردد.اصول و مقررات دفاع و جنگ بای

 خمیني امام در اندیشه دفاع همه جانبهراهبرد  -2.6

های فرهنگی اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در تمامی عرصه از آنجا که امام خمینی

مقابل با ترفندهای اند و در ها، اصول انقالب اسالمی را بیان نمودهدر مقابل استكبار و ابرقدرت

توان به همه جانبه بودن اند، میآنان علیه اسالم، در ابعاد گوناگون به دفاع از اسالم برخواسته

 پی برد. خمینی دفاع در منطق حضرت امام

های گونـاگون   استراتژی دفاع همه جانبه به شكلی است که بتوان دفاع هماهنگی را در بخش

دی و نظامی علیه دشمن به هدفی مشخص سازماندهی نمـود،  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصا

عنوان ابعادی از هـرم دفـاع همـه جانبـه خواهـد بـود. وظیفـه         ها هر یک بهدر حقیقت این بخش

مشی کلـی   ها این است که مكانیزمی اتخاذ نمایند تا سیاست و خطمراجع سیاسی و استراتژیست

ونگی رهبری دفاع همه جانبه را تبیین کند. هـدف  را تعیین نمایدر این نوع استراتژی بایستی چگ

و مقصود اسـتراتژی دفـاع همـه جانبـه، بـه تعیـین اهـداف و هـر یـک از تصـمیمات تخصصـی            

هـای مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی      استراتژیک و روش ارتباط و هماهنگی بـین بخـش  

             (994-941: 9372سلیمانی،) اجتماعی و نظامی و دیپلماسی مربوط است.

کردن روح  جانبه را مبتنی بر توان ملی و توصیف، و باور استراتژی دفاع همه  امام بزرگوار
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جانبه با  نمایند. منطبق بودن استراتژی دفاع همههمكاری و هماهنگی و وحدت کلمه ترسیم می

ش از های زمان از طرف دیگر، ملت و مسئولین را بینظام دفاعی اسالم از یک طرف با واقعیت

 نماید.می  خمینی پیش موظف به پیگیری از رهنمودهای خردمندانه حضرت امام

ریـزی شـود، از   آمادگی دفاعی همه جانبه اگر در زمان صلح به طور منطقی و بـا فرصـت پـی   

هـای سـنگین   ها، غافلگیری و باالخره از تأثیرات منفی و هزینـه ها، تردیدها، دوباره کاریآشفتگی

هـای  بینـی کاهد و قدر مسلم در صورت داشتن آمادگی و پیشاقتصاد و جامعه میدفاعی بر روی 

نتر خواهد بود. تنهـا تصـمیم بـه دفـاع کـافی      ای قابل تحمل بوده و مقابله با آن آساالزم هر ضربه

پیـروزی بـه    باشد، کسب آمادگی و اجراء  مكمل یكدیگرند و ترکیب آنها عوامل اصلی نیل بـه نمی

وجود چنین عواملی دشمن متجاوز را که قصد تهاجم و تجاوز در سر داشـته باشـد،    آید.شمار می

سـازد. در آنجاسـت کـه    دارد و احتماالً از تصمیم خود منصرف میبه تفكر درباره عواقب آن وا می

اسـدی،  ) کنـد. عنوان هدف در استراتژی دفاع همـه جانبـه مفهـوم پیـدا مـی      اصل بازدارندگی به

9377 :483-481 ) 

خمینیزمانی که بخواهیم رسالت دفاعی نیروهای مسلح را از دیدگاه حضرت امام 

استراتژی  در موردرا    ای مقام معظم رهبرب حضرت امام خامنهدریابیم باید ابتدا دیدگاه 

 دفاعی مطالعه کنیم و آنگاه متناسب با این استراتژی، مأموریت نیروهای مسلح را ترسیم کنیم. 

که استراتژی دفاعی را  در زمینه ترسیم استراتژی دفاع همه جانبه ووینی تعریف ن  امام

این  مطرح کردند کهسال رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران عمالً پیاده نمودند 94در طول 

( و تقریباً یكماه  یعنی در روز ارتش ) 28فروردین سال  11له در تعریف نوین نهایتاً توسط معظم

 :فرمایندشود، آنجا که میمطرح میصورت رسمی و تئوریزه  جانسوزشان بهو نیم قبل از رحلت 

ها، و در ها و برنامهها و طرحی جهات قوتها و ضعفنبرد مجال پرداختن به همه ۀدر هنگام»

صدر و  ۀحقیقت ترسیم استراتژی دفاع همه جانبه، نبوده است. ولی در شرایط عادی باید با سع

ها و استعدادها... ها و تجربهی اندوختهبه این مسائل پرداختر و از همه هابه دور از حب و بغض

من به انقالب همت گماشت، و تجارب را به ؤاستفاده نمودر و در جذب هر چه بیشتر نیروهای م

فرمول خاص  و دیگران منتقل ساختر و در تجهیز کلیه آحاد و افراد این کشور، براساس اصول

دفاع همه جانبه و تا رسیدن به تشكل واقعی و حقیقی بسیج و ارتش بیست میلیونی، کوشش 



                                                                                                                                                             اهلل علیه( )رحمه خمیني امام اندیشه در دفاع و جهاد :دومفصل  923 

 

 (934 ـ932 ص19، ج همان)  «نمود.

 خمینيراهبرد دفاع همه جانبه در اندیشه دفاعي حضرت امام  عناصر  -2.2

کـل   یمـت و فرمانـده  رهبری والیت امر و امامـت ا  (9عبارتند از:  جانبه همه دفاع راهبرد عناصر

دولـت )اعـم از قـوای مجریـه، مقننـه و قضـاییه( یـا بخـش          (4ر مردم (3ر نیروهای مسلح( 1ر قوا

 .کشوری

در طول جنگ در حقیقت ایجاد ارتباط منطقی و پویا و فعال  خمینینوع رهبری امام 

تبیین کنیم، خواهیم رسالت نیروهای مسلح را بوده است. پس وقتی که ما می عناصرمابین این 

رکن دیگر توجه کنیم و عالوه بر آن رسالت نیروهای  نحوه ارتباط هر یک از ارکان با سه باید به

مسلح در حفظ و تقویت اقتدار خود را در کنار رسالت نیروهای مسلح در تأمین امنیت ملی قرار 

 دهیم.

 در جنگ کل قوا نقش فرماندهي 

ع در اسالم و نقـش مهـم نیروهـای مسـلح در حفـظ و      با توجه به درک اهمیت فراوان مسأله دفا

حدات ممالک اسالمی، باید به یک نكته روشن و بـدیهی   های اسالمی و سر حراست اسالم و ارزش

تـرین مسـأله در ایـن رابطـه، مسـأله       در ادارۀ امور نیروهای مسلح توجه نمود. بـدون شـک مهـم   

ار قـوی نیرومنـد اگـر فاقـد فرمانـدۀ بـا       باشد. یک ارتش بسیفرماندهی و راهبری قوای نظامی می

هـیچ وجـه    قطعـاً در نبردهـای داخلـی و خـارجی شكسـت خـورده و بـه        ،لیاقت و شایسته باشد

 تواند ضامن بقای یک حكومت باشد. نمی

در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، وظیفۀ حساس و مهم فرماندهی نیروهای مسـلح بـر   

دار الهـی و جانشـین معصـوم در     عنـوان امانـت   هولی فقیه بعهدۀ رهبر و مقام واالی والیت است. 

ترین تشكیالت موجـود در کشـور را    روی زمین، فردی است که بیش از همه شایستگی ادارۀ مهم

های جنوب و غـرب   اع مقدس و در شرایطی که رزمندگان ما در جبههفداراست. در طول دوران د

کردند، فرمانده و هدایت صحیح رهبر کبیر انقـالب  یخوار مبارزه م در نبردی نابرابر با دشمن خون

باعث شد که با تكیه بر امـداد الهـی کـه در رأس همـه امـور قـرار داشـت، جنگجویـان دالور مـا          

 دنیا و مستكبران درس عبرت بیاموزند. آفرینی کرده و به حماسه
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 کل قوا يرهبری والیت امر و امامت امت و فرمانده -2.2

اسالمی با برخورداری از سه ویژگی معماری، فرماندهی و فقاهت زعامت           نظر بر آنكه رهبران

  گردد. امام خمینی نمایند. لذا اعالم دفاع مقدس و صلح از شئونات والیی محسوب می می

از جمله آن رهبران اسالمی بود که بزرگترین جنگ فرسایشی قرن را فرماندهی کرد. چون اصل 

اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروها در نظام »  2ری اسالمی ایران بند قانون اساسی جمهو 994

همین اصل نیز عزل و  2جمهوری اسالمی را از جمله اختیارات رهبری برشمرده و بر اساس بند 

 «نصب فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی از وظایف رهبری است.

تكبار علیه نظام نوپای اسالمی شک ثقل فرماندهی جنگ نابرابر و تحمیل شده جهان اس بی

حیرت واداشت و ناچار  گران نظامی دنیا را به ایران بر دوش ابر مردی قرار گرفت که تمام محاسبه

 شكنی از نسل ابراهیم آنها را به اقرار عجز و ناتوانی وادار نمود. او قهرمانی از تبار هابیل و بت

بود. همان مردی که   پاک رسول اهلل و سیدی از سالله  و اعجاز آفرینی از نسل عیسی

های علمیه و در میان روحانیت متعهد و اصیل پرورش یافت و درس مقاومت و ایثار و  در حوزه

پهنای عالم  پهنای یک کشور یا بهتر بگوییم به خوبی فرا گرفت و شاگردانی به فداکاری را به

 تربیت نمود. 

به عنوان فرمانده کل قوا و کارشناس  در دفاع مقدس امروزه نقش حضرت امام خمینی

ها و یا برای توقف  تمام معنا بر هیچكس پوشیده نیست. دستور او برای اجرای عملیات نظامی به

ها همه و همه بر اساس مصالح و درست به مقتضا و شرایط جنگ بود. او با روح بلند و با  عملیات

عهده گرفت و  مقدس را به ال دفاعس اش مدیریت هشت مسیحایی  ناپذیر و با دم توکل وصف

ای در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح کوتاه نیامد. رهبری نظامی، شانی از شئون مختلف  لحظه

امكان   پیامبر گرامی اسالمۀ رهبر در جامعه اسالمی است که در این دوران با الهام از سیر

ای که صاحبان خرد و  گونه بروز و ظهور یافت و فصلی جدید در تاریخ رهبری جنگ گشود، به

نقش ) تفاوت از کنار آن بگذرند. آثار و تبعات آن غافل بوده یا بی توانند نسبت به اندیشه نمی

  (31-37: 9314روحانیت و مراجع در دفاع مقدس،

 دفاع همه جانبهنقش نیروهای مسلح در  -2.1

آینـد. نیـروی   شـمار مـی   کننده ثبات و دوام آن حكومـت بـه   در هر حكومتی، قوای مسلح تضمین

نظامی یک مملكت بسان دژ مستحكمی است که دولت و ملت در فضـای داخـل ایـن دژ حضـور     
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در تمـام ممالـک دنیـا     باشـند. وسیله از شر دشمنان خارجی و داخلـی در امـان مـی    دارند و بدین

شـود و همـه ایـن مطالـب     های هنگفتی در جهت تقویت بنیه نظـامی کشـور مصـرف مـی    هزینه

کـه   دین مبین اسالم در عین این دهندۀ اهمیت بسیار زیاد  قوای مسلح در یک کشور است. نشان

ـ      در رابطه با صلح و صفا و مودّت صحبت می دور از  هکنـد و خواهـان داشـتن روابـط دوسـتانه و ب

کند در راه مبارزه بـا دشـمنان و   اما در عین حال به مسلمین توصیه می هاست. کدورت بین انسان

 ن به بهترین وجه خود را تجهیز نموده و آمادۀ دفاع از خود و مقدسات اسالمی باشند.تجاوزگرا

َوَاعِدُّواَلُهممااسَتطَعُتممِنُقوٍَّهَوِملن: «  فرمایدقرآن کریم می

آوری توانیـد در مقابـل دشـمن جمـع    به هر مقدار از توان و نیـرو کـه مـی   ر  رِباِطالخَیلِ

 (24سوره انفال، آیۀ ) «کنید.

 رهبانیـت امـت مـن جهـاد در راه خداسـت.     : فرمایـد نیز در این رابطه مـی   پیامبر اکرم

 ( 97، ص 8 ، جق9443عالمه مجلسی،)

دهـد و  اسالم قوای مسلح را در رأس امور قرار می: » فرمایدباره می در این  خمینیامام 

   (114، 94) همان، ج«کنند. آنها هستند که استقالل کشور را حفظ  می

 در اندیشه امام خمینيبر نیروهای مسلح اصول فرماندهي  -2.93

   :اساس اصول زیر استوار بود در طول جنگ بر  خمینیفرماندهی حضرت امام 

 تشویق به تكیه بر قدرت الیزال الهي -9

اتكا کند یک راهی را داشته باشد، یک اتكایی حاال داشته باشد، ملت ما انسان باید هر کاری می »

کند و نماز کند. ملت ما اتكا به خدا دارد. در جبهه جنگ میبه خدا دارد در جبهه جنگ می

آنجا شهید بشود، آن اگر کند. که با دشمن اسالم مبارزه می و عرض می کنم که خواندشب می

 ( 12ص  92، ج همان )،«با خدای تبارک و تعالی است و پیش خدا آبرومند است. شاجر

 حیه امید و بردباری دادن رو -2

شـویم،  بما برنده جنگ هستیم و هیچ تردیدی در این نیست، و به فرض اینكـه مـا هـم کشـته     » 

پذیرند. و من امیدوارم کـه بـا خـدای    ملت ما در حال جنگ هستند و شهادت را با دل و جان می

 ( 121ص  93ج  همان)«تبارک و تعالی باشیم و خدای تبارک و تعالی با ماست انشاءاهلل. 
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   ( 493ص 1ج  همانامید را که از جنوداهلل است در خود زنده و یأس را نابود کنید.) 

 تكیه بر ملت و داشتن پیوند عمیق نیروهای نظامي و مردم  -3

توانـد  تواند ادامه زندگی بدهد، ارتش هم بدون ملت نمـی طوری که ملت بدون ارتش نمی همان» 

تواند این ارتش باشد، چنانچه ملتی هـم  ملت با او مخالف است نمیادامه زندگی بدهد. ارتشی که 

تواند زندگی بكند. شما کوشش کنید که پیونـد خودتـان را بـا    نمی اگر ارتشش با او مخالف باشد،

کنـیم و ایـن    شکوشش کنیم به اینكه این کشـور را حفظـ   توانید تقویت کنید...ملت هر چه می

یک ارتش اسالمی جانبـاز باشـد و بـا ملـت همـراه باشـد،        کشور حفظش به این است که ارتش،

-د با هم و سایر قوای مسلح هم با ارتش بـرادر باشـند   نخود ارتش هم منسجم باش دمنسجم باش

سپاه پاسداران را شما در آغوش بگیرید، آنها شما را در آغوش بگیرند. همـه شـما در    -که هستند

-442ص 94ج  ،همـان ) ،«ان را نجـات بدهیـد.   این مسائل باید کوشا باشید که مملكـت خودتـ  

444) 

 خود اتكایي و عدم وابستگي  -2

که ببیند خودش هست نه اینكـه از  ، تواند استقالل و غرور خودش را حفظ کندارتش وقتی می» 

خارج آمـدن ایـن    ازخارج یک کسی بیاید و مستشارانی بیایند و بخواهند او را اداره کنند. معنای 

ـ   .ارتش استعماری استاست که ارتش،  ارتـش   رخودش حیثیتی از خودش ندارد، از این جهـت ب

کـه   -داشـته هـایی   حسب قاعده باید بدتر گذشته باشد تا به سایر قشرها. اینها اگـر محرومیـت   هب

ند، اینها برای آنها شاید قابـل تحمـل   ه اند که همه دیده اهایی دید ها و عذاب و اگر رنج -اندداشته

سـرحدات کشـور را حفـظ کنـد، دفـاع از       ،ارتشی که باید یک کشور را حفظ کندبوده است لكن 

کشور بكند، این را بخواهند وابسته کنند به یک کشور دیگری هر چه باشـد آن کشـور، هـر چـه     

قدرتش زیاد باشد، این معنایش اصل از بین بردن تمام حیثیت ارتش است. از این جهـت یكـی از   

ای که از جانب خدای تبارک و تعالی بـه  نقالب به ما داده است، هدیههای با ارزشی که این اتحفه

های بزرگ از ارتش بریـده شـد و مستشـارهای     ده است، همین است که دست قدرتشما عنایت 

 (434-432ص  94، ج  ) همان «ند.ه اآنها بیرون رانده شد

 حفظ اسالم به عنوان یك امانت الهي  -3

ها داشـتند.  رهای صدر اسالم در احد و خندق و سایر جبههكد که لششما هم همان اجر را داری »

کردنـد و امـروز هـم اسـالم     می فشانی نگهداری  آن روز اسالم امانتی بود در دست آنها که با جان
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امانتی است در دست همه ما که باید به اندازۀ توان خودمان خدمتگزار به اسـالم باشـیم و حفـظ    

   (249-241ص  94، ج  ان) هم«کنیم کیان اسالم را. 

کنیـد   شما هیچ وقت از هیچ چیز هراس نداشته باشید، شما برای حفظ اسالم دارید جنگ مـی  »

در مقابل کفر واقع شده اسـت و شـما بایـد از اسـالم      هو او برای نابودی اسالم. االن اسالم به تمام

کس رهمـه کـس، بـر هـ     داری کنید و حمایت کنید و دفاع کنید. دفاع یک امر واجبی است بریپا

 (129ص 93، ج  همان)«که هر مقدار قدرت دارد باید دفاع بكند از اسالم.

 وحدت و انسجام بین نیروهای مسلح  -6

روزی  «یداهللِ مَعَ الجَماعَهِ »  ...دپس برای اینكه دشمنان نتوانند کاری کنند باید با هم باشی »

بینند. امروز د، روز صدمه است و همه صدمه میکه پاسدار از ارتشی و ارتشی از پاسدار جدا باش

 (121ص 92، ج  همان )«اند و همه برادرند و همه یک فكر دارند. همه تقسیم کار کرده

خـواهم کـه   من از همه شما دوستان، از همه شما برادران ارتشی ایران و پاسداران ایران می »

یک وقت اختالفی حاصـل نشـود. شـما     -خدای نخواسته -توجه داشته باشید که در بین خودتان

انـد. آنهـا   اند و امروز شما را به حال خود گذاشـته های بزرگ دست برداشته گمان نكنید که قدرت

، بـین  -شما را با هم اختالف ایجاد کننـد  -در کمین هستند که هر روزو هر روز در نقشه هستند 

نید که در هر جـایی کـه سـپاه پاسـداران و     بیبردارند. شما می ما اختالف ایجاد کنند و آنها بهرهش

بینیـد کـه وحـدت    شود. شما میشوند پیروزی عظیم نائل میارتش و سایر قوای مسلح با هم می

 های جهان پیروز کرد. کلمه، شما را بر همه قدرت

بود، با وحدت کلمـه  «ایران  »اسمش  ای که در دهان آمریكا بود وبینید که این طعمهشما می

بینیـد کـه اگـر یـک     او بیرون کشیدید و استقالل را برای خودتان تثبیت کردید. شما می از دهان

اختالف بین شما بیفتد خدای تبارک و تعالی نظر عنایت را بردارد و آن روز همان خواهد شد کـه  

 (442-442ص 92، ج  همان ) «.گذشتهای سابق بر ایران می در زمان

  و ایثار داشتن روحیه شهادت طلبي -2

سالم بر قوای مسلح و رزمندگان پرشور و عاشق لِقاءَاهلل کـه در راه هـدف مقـدس سـر از پـای      » 

جهـاد  بـه   هـا و پشـت جبهـه   نشناخته و جان بر کف به دفاع از حق و میهن عزیز خود در جبهـه 

شما عزیزان و جوانان بزرگوار باید بدانیـد کـه حفـظ و      ...دهند.می مقدس تا پیروزی نهایی ادامه
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حراست اسالم و کشور اسالمی و دین حق از بزرگترین طاعاتی اسـت کـه از صـدر عـالم تـاکنون      

فرسا نمـوده و   در راه آن کوشش جان -صَلَوات  اهللِ عَلَیهِم اَجمَعینَ  -بزرگ  یمعظم و اولیا یانبیا

-ارزنـده ، و تربیت و تعلیم و تعلم فنون نظامی در راه ایـن هـدف  اند از هیچ فداکاری دریغ ننموده

هاست و تا شما جوانان بیدار و سایر قشرهای ملـت بـزرگ بـا ایـن شـور و شـعور در        ترین ارزش

-387ص 92، ج  همـان  )«آسـیبی نخواهـد رسـید.   صحنه حاضرید به کشور و جمهوری اسالمی 

382) 

 افشای چهره متجاوز  -2

اسالم بود و  خواست که برای خودش یک حیثیتی پیدا بكند، و اینكه دشمن)صدام( می این» 

با عراق آنطور معامله کرد، و با علمای عراق آنطور  به ایران، کندکه هجوم هم  قبل از این

زائرین کربال که  رایطور، و ب طور، و با دستجات برای عاشورا آن کرد و با ملت عراق آن تمعامال

هر چه طور جنایت کارانه عمل کرد، این در دنیا رسوا شد و حاال هم  تند آنرفبرای اربعین می

خواهد سالوسی کند و نماز بخواند و اظهار اسالمیت بكند و امثال ذالک، دیگر فایده ندارد. می

 (339ص، 93، ج  همان )«.تواند با سالوسی، خودش را جا بیندازداین دیگر نمی

ای شی و جنایت است. اگر خدایی نخواسته ایـن یـک سـلطه   کآدم ،در روحیه صدام تبهكاری 

فـارس را، کویـت را   برد، ایـن چیزهـا خلـیج   برد، سوریه را از بین میپیدا بكند، حجاز را از بین می

ست، جنس این آدم ایـن طـوری اسـت،    ا  هم، همه اینها را از بین خواهد برد. این مرد این طوری

ایـن طـور اسـت کـه جنایتكـار اسـت و بـه جنایـت          همین طوری که جنس رژیم اشغالگر قدس

طور است. اینها برادر هم هستند خداونـد شـر شـیطان بـزرگ و      کند، این هم همینخوش می دل

 (93ص، 91، ج  همان )«ها را بیدار کند. شیاطین بزرگ و کوچک را انشاءاهلل دفع کند و مسلمان

 لزوم نظم و انضباط در نیروهای مسلح  -1

خواستم تذکر دهم این است که نظم را کامالً رعایت کنیـد، شـجاعت غیـر از    که میاز مسائلی » 

کـه   تهوّر است، شجاعت در جنگ حرکتی است قهرمانانه، روی نقشه و نظم و حساب و حـال آن 

 حساب و نظم بر دشمن تاختن است. کارها باید روی نظم و قاعـده صـورت گیـرد. تكـرار    بی تهور

و  ددیگر خوفی نیست چه کسـی کشـته شـ    ،و قاعده و برای خدا بود کنم کار وقتی روی نظممی

و  هـا  «هدولـ »که گر چـه کشـور ایـران بـاال و پـایین نـدارد و آن         چه کسی کشت. رمز دوم این

اند و ما خودمان هستیم، لكن باید نظم و نظام باشد. شما باید برای خـدا مراتـب   ها رفته «هسلطن»
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د، خودش رأی بدهد و علی حده عمل بكنـ اگر بنا باشد هر کسی و سلسله مراتب را حفظ کنید و 

کـه   آنبـا  دانیـد  رود و شـما مـی  های عادی هم از بـین مـی   وقت است که معنویات و موفقیت آن

دانسـت کـه کـدامیک از آنهـا     نمـی  ،شـد مـی  نشست و کسی که وارددر مسجد می اکرم پیغمبر

با هـم بـرادر هسـتیم، لكـن      هاست. با این حال همه مأمور اطاعت از او بودند. ما هم   پیغمبر

خورد. مـثالً اگـر در جنـگ بنـا باشـد از فرمانـدهی اطاعـت        اگر نظام نباشد برادری هم به هم می

وقتی شكست نیست که همه گوش بـه فرمـان     نشود، مسلماً شكست خواهیم خورد. در جنگ آن

ص  92ج  ،همـان  )«د همگـی بـه آن عمـل کننـد.    نـ دهو فرمان می هقشکسی باشند که وقتی ن

 (92ص 97ج  ،همان ) و (412-417

 ضرورت شرکت فعال مردم در جنگ  -93

 -انشـاءاهلل  -برادرهـا، و  سـایر وظیفه همه است که در آنجا برونـد)جنگ( و همكـاری کننـد بـا      »

انـدرکاران و قـوای    بزودی این اشرار را از مملكتتان بیرون کنید. از ملـت عزیـز و خصـوص دسـت    

جنـگ را سـرلوحه همـه    و  م که هیچ امری آنان را از جنگ تحمیلی اغفـال نكنـد  خواه مسلح می

 کار برای انصراف آنان از جنگ در کار است... های جنایت امور قرار دهند. که دست

ات به این جمهوری اسالمی رسیده است و هر چه پیروزی نائل ایـن ملـت   تاکنون هر چه برک

 کـه که در طول تاریخ مظلوم بود ـ عاید شده است از حضـور ملـت و همـه قشرهاسـت       -مظلوم 

سـت. اسـالم   اچنانچـه از خودشـان    .داننـد و از اینكه جمهوری اسالمی را از خود میاند حنه درص

ار ذندارد. اسالم، اسالم همه است و جمهوری اسالمی خدمتگـ  ی دون شخصیاختصاص به شخص

-914ص، 97و ج 149ص ، 92 ج و 373ص ،93ج ،همـان  ) « ..به همه است و مال همه اسـت. 

991) 

 برحذر داشتن قوای مسلح از ورود به احزاب سیاسي -99

اتحه آن ارتـش را  اگر ارتش یا سپاه پاسدار یا سایر قوای مسلحه در حزب وارد بشود آنروز باید ف» 

ها وارد نشوید، اصالً تكلیف الهـی ـ شـرعی همـه شـما ایـن        خواند. در حزب وارد نشوید، در گروه

یـد برویـد در   گیـری کن ید، مختاریـد، از ارتـش کنـاره   شـ اب ید ارتشاست که یا بروید حزب یا بیای

ش ا بایـد از ارتشـی   یاما هم ارتشی و هم حزب، معنایش این است که ارتشـ  ،حزب، میل خودتان

های سیاسی باید توی ارتش هم وارد بشود. در هرگروهی که وارد هستید بایـد   دست بردارد، بازی

از آن گروه جدا بشوید ولو یک گروهی است که بسیار مردم خوبی هم هسـتند، ولـو یـک حزبـی     
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بـرای ارتـش، بـرای سـپاه      در حـزب  وارد شـدن  سـت، لكـن اصـل   هاست که بسیار حزب خوبی 

 (  994ص ،92ج)همان،  «و انتظامی وارد شدنش جائز نیست. سداران، برای قوای نظامیپا

 
 محقق بر اساس مطالعه نظری ( ) :منبع

  خمینیامام در اندیشه دفاعی راهبرد دفاع همه جانبه  عناصر :1-9 شكل

  دفاع همه جانبه در بینش فقهي حضرت امام خمیني -2. 99

حوزۀ وسیعی داردر زیرا جهاد دفاعی، اختصاص  امام خمینیدفاع در بینش فقهی حضرت 

مسلمانان بشود، اعم از اقتصادی،  ای که بهبه حمله نظامی دشمن نداردر بلكه هر نوع حمله

های اقتصادی، سیاسی و چرا که حمله ،سیاسی یا فرهنگی، در همۀ این موارد دفاع واجب است

لو » :اندداده فتوا خمینیفرهنگی، در واقع حمله به اصل اسالم است. به همین دلیل امام 
خیف علی حوزه االسالم من االستیالء السیاسی و االقتصادی المنجر الی اسرهم السیاسی و 

و المقاومات االقتصادی و وهن االسالم و المسلمین وضعفهم یجب الدفاع بالوسائل المشابهه 

)   «متعتهم و ترک استعمالها و ترک المراوده و المعامله معهم مطلقاً االمنفیهر کترک شراء 

 ( 378-371تحریرالوسیله ، ص

اگر بر حوزۀ اسالم ترس از استیالی سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشدر به طوری که به )  
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سلمین و عاجز شدن آنها منجر اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موجب وهن اسالم و م

شود، دفع با ابزارهای مشابه و مبارزۀ منفی واجب استر مثل عدم خرید کاالهای و ترک استفاده 

 ( .از آن و قطع روابط و معامله با آنان به طور مطلق

 دفاع همه جانبه از ارزش های دیني  -2. 92

های  همه جانبۀ آحاد ملت از ارزش از راههای مهم دستیابی به اهداف فرهنگی، پایبندی و دفاع

چینی را  استفاده و توطئه ولیت در این امر، مجال سوءئالهی و اسالمی است. تعهد و احساس مس

های دینی را به جسارت و  نماید. عامل اصلی که دشمنان اسالم و ارزشاز دشمنان سلب می

قدرت بالقوۀ خود و عدم مقابله جدی آنان با   توجهی مسلمانان بهکند، بیخیانت دلیر می

  :فرمایدمی خمینیدشمنان کمین نشسته اسالم است. از این رو امام 

های الهی و منافع  دفاع از ارزش ومسلمانان باید با همۀ امكانات و وسایل الزم ، به مقابلۀ جدی  »

كم نمایند و به این مسلمین برخیزند و صفوف مبارزه و دفاع مقدس خویش را محكم و مستح

خبران و دل مردگان و پیروان شیاطین، بیش از این مجال حمله را به صفوف عقیده و عزت بی

 ( 392ص  14ج  ، امامصحیفه  ) «مسلمانان ندهند.

 در اندیشه امام خمیني دفاعو رویكردهای ابعاد  -2. 93

در  مختلف امام خمینـی های  در این بخش پس از مطالعه نظری پیرامون بیانات و سخنرانی

مورد مقوله دفاع و نقش دفاع بعنوان یک عامل مهم، ابعاد دفاع و رویكردهـای دفـاعی در اندیشـه    

گیـرد. مفهـوم دفـاع ارتبـاط تنگـاتنگی بـا مفهـوم         در بخش دفاع مورد واکاوی قرار می  امام

تردیـد   دفـاع دارد. بـی  امنیت دارد و امنیت ملی نیز ارتباط تفكیک ناپذیر و جدانشدنی بـا مفهـوم   

بـه   کند که امنیت مورد تهدید اسـت. آنچـه امـام خمینـی     دفاع زمانی تجلی عینی پیدا می

های آن بود. حكومـت اسـالمی نیازمنـد اسـت      لحام امنیتی مد نظر داشتند، حفظ اسالم و ارزش

بسـتری  منظور بقاء و مقابله با دشـمنان بالفعـل و بـالقوه خـود و همچنـین فـراهم نمـودن         که به

ها و اهداف ملی و با توجه به متغیرهای فراوان قـدرت در جهـان،    مناسب جهت پیاده کردن آرمان

که با عقاید و باورهای مكتبی و فرهنگی هماهنگ باشـند را طراحـی و    مشی و الگویی مناسب خط

ـ  نمـودن آن  ریزی دقیق، کلیه امكانات و مقدورات را در جهت پیاده تدوین نموده و با برنامه کـار   هب

 گیرد.  
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ویژه دفاع نظامی بر  هو ب  های حضرت امام خمینی بازشناسی، تفسیر و تحلیل اندیشه

عنوان یک رسالتی مقدس و ضرورتی  های دفاعی ایشان در مقطع کنونی به اساس اندیشه

عنوان قرائنی  به ها، افكار و سیره عملی امام خمینی شود. اندیشه ناپذیر محسوب می انكار

ای وسیع و ضروری برای  شناسی و دین پژوهی، عرصه های دینی از منظر دین از آموزهنوین 

 باشد.  ها می گونه پژوهش این

عنوان رهبر کبیر  به  در آراء و نظرات امام خمینی تدقیقسوی دیگر بازشناسی و   از

این خیزش عنوان فردی که بزرگترین نقش را در ایجاد، هدایت و بالندگی  انقالب اسالمی و به

عنوان یک نیاز در مطالعات تاریخی  ساز دارد، عالوه بر قدرشناسی به عظیم فرهنگی و تمدن

المللی نوین  سفانه در تدوین قواعد بینأگردد. مت ها محسوب می ها و تمدن مربوط به فرهنگ

 های صریح و کنایی و جنگ، اندیشه و فرهنگ اسالمی، نقشی نداشته است. هر چند که در آموزه

الملل به  شدن آنها و ورود در قواعد حقوقی بین استنباطی دینی، پتانسیل بسیاری برای جهانی

الملل نوشته مسلمانان بوده  خورد. آنچنان که نخستین آثار علمی در زمینه حقوقی بین چشم می

است. ما اگر بخواهیم در تعیین نگرش و محتویات حقوق مخاصمات مسلحانه، در سطح جهانی 

ترین منبع ما در این زمینه،  ترین و مهم و مشارکت داشته باشیم، اولین و گستردهدخالت 

های ایشان در این  خواهد بود، چرا که اندیشه ها و آرای دفاعی حضرت امام خمینی اندیشه

پشتیبانی مردمی از  باب عالوه بر اتكاء بر منابع وحیانی و شیوه استنباط اجتهادی، عالوه بر

ثر و کارساز در عرصه عمل و فرماندهی عالی جنگ نیز برخوردار ؤیری این آراء مسال بكارگ هشت

 است. 

 های دفاعی امام خمینی همین منظور نیاز این امر، یعنی بازشناسی و تحلیل اندیشه به

های مختلف، ضرورت تدوین استراتژی دفاع ملی است. از این جهت  و ابعاد گوناگون آن در زمینه

ها، سخنان و آثار دفاعی امام راحل، در این بخش به تبیین  ها، پیام لیل دیدگاهضمن بررسی و تح

در جهان امروز هر نظام پردازیم.  ایشان می و تحلیل ابعاد راهبردی دفاع در اندیشه دفاعی

های پیشرفت و توسعه مادی و معنوی مردم خود را فراهم کند.  حكومتی موظف است که زمینه

گذاری و تدوین  گذاری، سیاست ریزی، هدف برنامه به این هدف بزرگ، بهحكومت برای دستیابی 

 های مختلف و مراکز پژوهشی، نیازمند هستند. راهبرد و مشارکت و مشورت با نهادها و سازمان
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باشـد و در ایـن مسـیر، از     ها مـی  جهت دستیابی به منافع ملی و تحقق آرمان  «راهبرد ملی »

اقتصادی، سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی، نظـامی و فنـاوری       ها، از قبیل زمینه تمام نیروها و کلیه

توان کشور در یک مسیر قرار گیـرد   ۀشود که هم کنند. تدوین راهبرد ملی موجب می استفاده می

   و هم جهت گردند.

   دفاع در اندیشه امام خمینيانواع  -2.92

طلبد، روش مطلوب آن است که با بیان می د خاص خود راابعابا نظر به این که هر نوع دفاع، 

انواع مختلفی از نظر امام خمینیمربوط به هر یک را تعریف کنیم. دفاع  ابعادانواع دفاع، 

اقتصادی تقسیم دفاع فرهنگی و دفاع نظامی، دفاع سیاسی،  دفاع بهترین آنها  دارد که مهم

 .دهیم یل قرار میهر کدام از آنها را مورد تجزیه و تحلدر زیر گردد که  می

 دفاع سیاسي  -93

پـذیرد.  هدف یا اهدافی خاص صـورت مـی   منظور نیل به دفاع به خودی خود هدف نیستر بلكه به

ویژه ب عد سیاسـی، تعقیـب    ههای بلندی را در ابعاد مختلف، ب انقالب اسالمی نیز که اهداف و آرمان

 (23: 9377)منصوری الریجانی،  کند، از این قاعده مستثنی نیست.می

 اهداف دفاع سیاسي  -الف

به عنوان رهبر و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی،  ترین اهدافی که امام خمینی مهم

 :  سیاسی ترسیم فرمودند، عبارتند ازدفاع در زمینۀ 

 تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمي -9

های  های گروهک شرارت، دفع ط رژیم ستمشاهی، قطع سلطۀ آمریكابا سقو امام خمینی

های  منحرف داخل کشور و حذف شعارهای انحرافی از اذهان مردم و ترویج اسالم و ارزش

عنوان اساس و شالودۀ تثبیت شدۀ انقالب اعالم کردند و همۀ کسانی را که در  متعالی آن را، به

در این مورد یشان ااند، مرحلۀ تثبیت نظام فداکاری کرده بودند، مورد تقدیر و تشكّر قرار داده

  فرماید: می

... و سایرین باید تشكر کنم که با قدرت خودر این جمهوری اسالمی را همن از همۀ قوای مسلح »

چه در داخل و چه در خارج، باید بدانند که جمهوری اسالمی ما تثبیت کردند و دشمنان، 

کوری چشم امثال منافقین و مخالفین با جمهوری اسالمی، تثبیت  ها و به کوری چشم ابرقدرت به
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 ( 941ص 14 ج ،امامصحیفه  )«انشاءاهلل در او وارد نخواهد شد. شده است و خللی

 صدور انقالب و انتقال ارزش های آن به کشورهای اسالمي و جهان  -2

ی، تشنۀ فرهنگ با اعتقاد راسخ به این که مردم جهان، خصوصاً ملل اسالم امام خمینی

هر وسیلۀ ممكن، پیام انقالب و داستان رشادت   هستند، مصمم بودند به  اسالم ناب محمدی

گوش  و حماسۀ ملّت ایران در سرنگونی رژیم ستمشاهی و بازگشت به مقام عزّت و شرافت را، به

نشاندگان استكبار  جهانیان برسانند تا آنان نیز با تأسی به ملّت ایران، علیه حاکمان ستمگر و دست

 :  فرماید میامام راحل در این مورد جهانی به پا خیزند، 

امروز انقالب ما  .ما با کسی جنگی نداریم :اممسألۀ دیگر، صدور انقالب است که بارها گفته »

اندر باید با در همه جا اسم اسالم است و مستضعفین به اسالم چشم دوخته .صادر شده است

ها اسالم را  دنیا معرفی نمایید. وقتی ملت گونه که هست، به م را آنتبلیغات صحیح، اسال

-نمی  انز پیاده شدن احكام اسالم در جهآورند و ما چیزی جشناختند، قهراً به آن روی می

 ( 319-311ص 92، ج همان« )خواهیم.

به کسانی را که با برداشت غلط از صدور انقالب، ایران اسالمی را  امام خمینیهمچنین 

     فرمایند:سازند، خصوصاً دشمنان انقالب را مورد خطاب قرار داده و میکشورگشایی متهم می

گوییم خواهیم اسالم صادر بشود، ما که نمیخواهیم اسالم در همه جا باشد و میکه می ئیمما »

ولو یک  -خواهیم یک الگویی از اسالم در عالمما می ر ...خواهیم با سر نیزه صادر بكنیممی که

های مظلوم بفهمند که اسالم  همۀ ملت. ..دهیم که همۀ عقالی عالمبنشان  -الگوی ناقصی باشد

 ( 927ص 98ج  ،همان )«در دنیا  بكندچه خواهد چی آورده و می

بدین ترتیب هدف از صدور انقالب اسالمی، ارائه الگوی زندگی و کشورداری، براساس مـوازین  

و لشكرکشی که استكبار جهانی و عوامل او، از روی کینـه و دشـمنی    اسالم است، نه کشورگشایی

 ( 24-22: 9377منصوری الریجانی،  )پردازند.با اسالم، به تبلیغ آن می

 حفظ اسالم -3

دانسـتند و  وقوع جنگ در هر شرایطی را شبیخون جبهه کفر علیه اسـالم مـی   خمینیامام 
کننـد و  حیثیـت اسـالم و نظـام اسـالمی دفـاع مـی      معتقد بودند کـه مجاهـدان و رزمنـدگان از    

 (129، ص93ج  ،همان« )کنید.رای حفظ اسالم دارید جنگ میشما ب: » فرمایند می
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پیشگان جهـان در  گران و ستمانقالب اسالمی دارای ماهیتی است که با منافع و اهداف سلطه
فرمودند که ما چه بخـواهیم و  با علم به این مطلب، همواره به مسلمانان می. امام راحل تضاد است

چه نخواهیم، دشمن با ما در ستیز دائمی خواهد بود، چه بهتر آن که مـا بـا آمـادگی و تجهیـزات     
کامل در صحنۀ مبارزه حاضر باشیم و موقعیـت دشـمن را در هـر شـرایطی بـه خطـر انداختـه و        

گـویم همـه   ن بـاز مـی  مـ » فرمایـد: در این مورد مـی  ایشان .آرامش خاطر را از آنان سلب نماییم
الن نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق، تا شما را از هویت اسالمیتان، بـه خیـال   ئومس

نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شـوید و نـه از    ،بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست -خام خودشان
دشمنان خیـره شـوید و آنـان را    چشمانی باز، به با همیشه با بصیرت و  ،قطع ارتباط با آنان رنجور

، 19: ج 9382، همــان) «گذارنــد.نمــی متــان اای آرآرام نگذاریــد کــه اگــر آرام گذاریــد، لحظــه
 (311-318ص

به شواهد مستدل قرآنی و روایی و تجربۀ تاریخ، تقابل بـین کفـر و ایمـان، امـری بـدیهی و       بنا
مبارزه حضور دارند و اگـر بـه خـود     آشكار است. مسلمانان چه بخواهند و چه نخواهند، در میدان

کننـد   درپی جبهۀ کفر را دریافت مـی ت پینیایند و ضربه به جبهۀ کفر وارد نكنند، قهراً باید ضربا
   و این واقعیتی است که جای هیچ انكار و حتی تردید در آن وجود ندارد.

 احیای اقتدار و عزّت مسلمین  -2

، احیای اقتدار و عزّت مسلمین را از اهداف مهم انقالب اسالمی دانسته و خمینیامام 

کنم که جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای من به صراحت اعالم می» د:نفرمای می

کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان گذاری میهویت اسالمی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه

طلبی طلبی و فزوناصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوی جاه جهان را به پیروی از

 ( 19ص19ج، همان«)صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد.

 در جهان های فسادقطع ریشه -3

های اصلی فساد در داری و کمونیسم را، ریشهم، سرمایهسسه عنصر صهیونی ،خمینیامام 

ما در » داند:از اهداف مهم سیاسی انقالب اسالمی می جهان بشریت دانسته و نابودی آنها را

داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما م، سرمایهزهای فاسد صهیونیصدد خشكانیدن ریشه

هایی را که بر این سه پایه استوار  ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامتصمیم گرفته

را در جهان استكبار ترویج نماییم و دیر   -  - اهللکنیم و نظام اسالم رسول اند، نابود گردیده
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 ( 89ص19، ج همان ) «بند شاهد آن خواهند بود. های در یا زود، ملت

 امت اسالميبیداری آگاهي و  -6

های دربند و محروم، بر اساس  ، بیداری ملت از جمله اهداف سیاسی حضرت امام خمینی

های استكباری و تقویت  ها از قدرت ملّت های پلید دشمنان و شكستن باور کاذبافشای نقشه

طوری که تعمیق آگاهی و هشیاری  ست. بها ها ارادۀ عمومی برای دفاع همه جانبه از منافع ملّت

انقالب اسالمی ما تاکنون » فرمایند: داند و میها را وظیفه اولیه انقالب اسالمی می دائمی ملت

داران و خواران و سرمایه ان داده است. جهانها نش گاه شیطان و دام صیادان را به ملت کمین

شدن نونهاالن و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و  وابستگان آنان توقع دارند که ما شكسته

 صالکه این وظیفۀ اولیه ما و انقالب اسالمی ماست که در سراسر جهان  هشدار ندهیم و حال آن

 بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کناررفتگان! ای غفلت زدگان!  زنیم که ای خواب

اند و تا نابودی کاملتان از شما اید... آمریكا و شوروی در کمین نشستههای گرگ منزل گرفتهالنه

 ( 81 ، ص19، ج  همان) «دست بر نخواهند داشت....

و از آغاز نهضت اسالمی آگاهی و بیداری مسلمین جهان  یكی از اهداف امام خمینی

نجا که مقدمات ظهور حضرت آشنایی و عمل به وظایف و وحدت و اتحاد مسلمین بوده است تا آ

 :کارهایی به شرح زیر ارائه کردند فراهم شود و در این راستا راه ولی عصر

 هار ها و سخنرانی های حج و سایر پیام بیداری و آگاه کردن آنان از طریق پیام -9

 و نپرداختن به اختالفاتر  دعوت به وحدت و اتحاد با یكدیگر -1

 تالش در احقاق حقوق آنانر -3

 تالش در قطع نفوذ اجانب و وابستگی و ترغیب به استقالل همه جانبهر -4

 های جبارر قیام علیه حكومت -2

و در عصر کنونی الگو گرفتن از روش و مدل ایران   تاسی به الگوهای پیامبر اسالم -2

 اسالمیر 

 عنوان روز قدس در جمعه آخر ماه مبارک رمضانر بهرژیم صهیونیست  راهپیمایی علیه -7

 هار دعوت از نخبگان آنان به ایران و توجیه آنان و دعوت به بازدید از جبهه -8

 ، قرآن و قبلهر تقویت نقاط مشترک و اتكا به آن از قبیل اسالم، پیامبر -1
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 تالش برای استقالل همه جانبهر -94

 ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوریر -99

 ف زدایی و توسعه کمال در همه ابعاد تا مرحله کمال عبودیتراستضعا -91

 سازی آنان نسبت به مستكبران و توان آنهار آگاه -93

 مبارزه با مستكبرانر -94

 های آن به جهانر صدور انقالب و اهداف و آرمان -92

 در لبنان و فلسطینررژیم صهیونیست  اعالم حمایت از ملل اسالمی پس از فجایع -92

 (932:9314)اسالمی،  مسایه در منطقه مثل حمایت از مردم عراق.اعالم حمایت از ملل ه -97

 سیاسي دفاع  رویكردهای -ب

منبعث از بینش فقهی و قرآنی در دفـاع سیاسـی از نظـر امـام      رویكردهایترین عمدهو ترین  مهم

 :  عبارتند از آنهاکه اهم دتوان به شرح زیر بیان کررا می خمینی

 بر اصل والیت فقیه تشكیل حكومت اسالمي مبتني -9

اسالمی، حرکت و مبارزۀ هدفدار و  منافع مشترک ملل منظور حفظ به خمینیامام 

های ضعیف و رهایی از اسارت را، تنها در سایۀ  نظر داشته و تحقق حقوق ملّت شده را مد حساب

داند و در این رابطه پذیر می، امكانمبتنی بر اصل والیت فقیه تشكیل حكومت اسالمی

بپا خیزید و  شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان»: فرماید می

حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سر سپردۀ آنان نترسید و 

کنند، از کشور خود کار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسالم عزیز تسلیم می حكّام جنایت

دست گیرید و همه در زیر پرچم  برانید و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به

سوی یک  ، مجتمع و با دشمنان اسالم و محرومان جهان به دفاع برخیزید و بهپرافتخار اسالم

پیش روید که با تحقق آن، همۀ مستكبران  های آزاد و مستقل به اسالمی با جمهوری دولت

ی خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید جهان را به جا

 ( 448، ص19ج  ،، همان) «رساند.

 جهان حمایت از مستضعفان -2

رسیدگی به مشكالت و مسائل مسلمانان و حمایت از محرومان جهان  خمینیحضرت امام 
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: فرماید ن مورد میر اید آن حضرت. داندرا، از اصول مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی می

ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشكالت و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان »

و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود 

    «بدانیم.

 عدم سازش با ظالمان -3

ها، منبعث از قرآن و سیرۀ انبیا و در همۀ زمینه خمینیهای امام  گیری که هدف نجااز آ

های فاسد را میراث  ناپذیری با ظلم و ابرقدرتاست، لذا ایشان سازش   ائمه معصومین

کنند که شما چرا سازش آنهایی که به ما اشكال می» :فرمایندبهای انبیاء دانسته و می گران

باب این که همه چیز را با چشم مادی مالحظه های فاسد، آنها از  کنید با این قدرتنمی

کردند، یا می با ظالم چطور برخورد ؟ای داشتندانبیای خدا چه رویهکه دانند کنند... آنها نمی می

سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین استر سازش با  ؟زدندکری و کوری  دانند و خودشان را به می

یا جاهل هستند یا  آنها گویند سازش کنیده ما میها، ظلم بر بشر است. آنهایی که ب ابرقدرت

 (244ص98ج  ،همان) «مزدور.

 ها    قیام ملّتحمایت از  -2

ها نباید سرنوشت خود را به  هاست. ملت های مهم پژوهش اهداف سیاسی، قیام ملت یكی از راه

ها را  راه نجات ملت ، خمینینشاندۀ بیگانگان بسپارند. لذا امام دست حكّام مستبد و دست

ها هستند که باید نهضت کنند، قیام کنند و خودشان را از دست  این ملت» داند:می قیام آنها

ها بنشینند تا این که از جای دیگر و کسان دیگر، آنها را نجات  اشرار نجات بدهند. نباید ملت

 (177، ص94ج )همان،  «بدهند. مبدأ نجات، از خود ملّت است.

 ( المللي اسالمحفظ سیاست بین ) شعار نه شرقي و نه غربيرعایت  -3

خوبی آگاه بود که ترسیم خطوط استراتژیک کلّی برای نظام جمهوری  هب خمینیامام 

اسالمی، از اهم مسائل است. از این رو دستورالعملی را تدوین فرمودند که ایجاد خدشه در آن را، 

 :و حفظ آن را ضروری قلمداد نمودنداز سوی هر کس و هر مقامی جایز ندانسته، و رعایت دقیق 

ما، شعار اصولی انقالب اسالمی در جهان گرسنگان و مستضعفین  «شعار نه شرقی نه غربی»

بوده و ترسیم کنندۀ سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسالمی و کشورهایی است که در 

-پذیرند و ذرهبخش بشریت میعنوان تنها مكتب نجات آیندۀ نزدیک و به یاری خدا، اسالم را به
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المللی اسالم، پشت شت کردن به این سیاست بینای هم از این سیاست عدول نخواهد شد... پ

است و نهایتاً مرگ   و ائمه هدی  کردن به آرمان مكتب اسالم و خیانت به رسول خدا

کشور و ملّت ما و تمامی کشورهای اسالمی است و کسی گمان نكند که این شعار، شعار مقطعی 

می ما و همه مسلمانان سرتاسر است که این سیاست، مالک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسال

 (391، ص14ج  ،) همان «عالم است.

المللی ها را در جهت تحقق سیاست بین ، مبارزه با ابرقدرت خمینیهمچنین امام 

ریزی حكومت براساس اهلل، پایه اسالم، امری ضروری دانسته، معتقدند که شرط اعتالی کلمه

 (29-22: 9377منصوری الریجانی، ) غربی است. شرقی و نه سیاست، نه

 نهراسیدن از دشمن                       -6

ها، بزرگ جلوه دادن قدرت کاذب خود به  های معمول دشمن برای تطمیع ملّتیكی از شیوه

ضب غمنظور ایجاد خوف و ترس در دل آنان استر به طوری که با احساس ترس از قهر و 

همراه  گ با آنان را در سر نپرورانند. البته این شیوه تاکنون بههای بزرگ، فكر مبارزه و جن قدرت

نترسیدن  خمینیجنگ تبلیغاتی شدید محافل وابسته به بیگانگان، کارساز بوده است. امام 

داند می های مؤثر در تحقق اهداف سیاسیرا یكی از شیوه الهیاز دشمن، همراه با تقویت انگیزۀ 

جنگ کرده است برای اسالمر حضرت   اید بترسیم، پیغمبر اکرمما از جنگ نب» :فرماید و می

چند سال، چندین جنگ، هشتاد تا،  یک جنگ کرده است برای اسالمر صدر اسالم در  امیر

ها را داریم.  ها، و ما قدرت داریمر ما جوان چقدر جنگ واقع شدر ما باید مهیا بشویم برای جنگ

توانیم اتكال به خدای تبارک و تعالی، هم چیز را ما می یک ملتی هستیم که با وحدت کلمه و با

ند بكنند در شما، هخوامیپیش ببریم. هیچ خوف از این مسائل نداریم. اینها که ایجاد خوف 

 که در زمان شاه مخلوع هم ایجاد خوف کرده بودند و آن، به واسطۀ همان ایجاداند هایی  همان

کرد. وقتی این خوف شكسته خودش سلطنت می خیال خوف سر جای خودش نشسته بود و به

  های دیگر هم گفتند، نداشت. قدرتشد، دیدیم که تو خالی بودر واقعیت آن طوری که می

طور است. خیال نكنید که اینها شاخ و دم خیلی بزرگی دارندر اینها هم همین همین

 ( 341 -348، ص93ج ،  همان)  «طورهاست.

                  ی سیاسيدن از انزواینترس -2

ستم  خواهانه و ضد های آزادی های استكباری از آن علیه حرکت هایی که قدرتیكی از حربه
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درست در   خمینیکنند، تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی است، ولی امام استفاده می

جهت عكس قضیه، مسأله انزوای سیاسی را در راستای اهداف سیاسی، امری مؤثر دانسته و آن 

بودن  لمتكّمنزوی نبودن، یعنی » :داندهای خود می را موجب خودباوری و اتكال به خالقیت

با دیگران قطع است و ما نوکر دیگران  مانغیرر یعنی اسیر بودنر منزوی هستیم، یعنی ارتباط به

را درست کنیم... ما از این انزوا  بیا روابطمانگویند که آیند به ما میمی نیستیم. آنها هی

کند که خودمان به فكر که ما را وادار می یک همچو انزوایی راکنیم ترسیمر ما استقبال می نمی

منزوی،  . ملت غیرراه خودش را برود ،به ترقیتواند خودمان بیفتیم... ملتی که منزوی نیست، نمی

 (391، ص93ج ،همان) «ش به دیگران است.لیعنی ملتی که اتكا

 بخش های آزادی حمایت از نهضت -2

 حضـرت  عنوان یک سیاسـت و دکتـرین تهـاجمی از سـوی     بخش به های آزادی حمایت از نهضت

عنـوان یـک سیاسـت و دکتـرین بازدارنـدگی       مطرح شد و این اقـدام مهـم بـه    خمینی امام

اعالم گردید. یعنـی  رسما  9328با افزایش تهدیدات آمریكا علیه ایران در بهمن  خمینی امام

مـورد تاکیـد قـرار دادنـد. و مـا       9328در نیمه دوم سال  این اقدام راهبردی را حضرت امام

نرسیده بودیم و هنوز جنگـی هـم اتفـاق نیافتـاده بـود. در حالیكـه بـه فاصـله           21هنوز به سال 

آن  یكسال از پیروزی انقالب اسالمی در هیچ یک از مواضع آشـكار و رسـمی امـام خمینـی    

بخش نیست. یعنی از پیروزی انقالب اسـالمی تـا مهـر و آبـان سـال       های آزادی حمایت از نهضت

و حتی حرکت افراطی داخل مسجدالحرام را هم محكـوم کـرد و    9328و حتی بهمن سال 9328

 ( 2:9314) رشید، از آنها هم حمایت نكرد.

ن ملـل مستضـعف   بخـش و برخاسـت   های  آزادی در مورد حمایت از نهضت خمینیامام 

هـای   های مظلوم همه کشورهای اسالمی! ای ملتهای مسلم! ای ملتای ملت» :فرمایدجهان می

و شـما   کنـد عزیزی که در تحت سلطه اشخاصی واقع شدید که ذخایر شما را تقدیم آمریكـا مـی  

 کنید! بیدار بشوید، برخیزیـد از جـا، ای مستضـعفین جهـان!    خودتان با زحمت و ذلت زندگی می

)  «تواننـد بكننـد.   کاری نمـی  ها بایستید که اگر ایستادید، اینها هیچ برخیزید و در مقابل ابرقدرت

 ( 38 - 37، ص92ج،  همان

 دفاع نظامي  -2.96
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     های مختلفی استفاده  دشمنان در عرصۀ پیكار با موجودیت، استقالل و آزادی یک ملت، از روش

گاهی با محاصرۀ سیاسی و جنگ روانی و تبلیغاتی و گاهی کنندر گاه با تحریم اقتصادی و می

ها  اما دشمنان انقالب اسالمی دقیقاً همۀ این راه .گیرندمی  هم با حملۀ نظامی، اهداف خود را پی

نظر در دفاع  های موردکار گرفتند. شیوه ها را علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی بهو حربه

های نبرد، در این  های خاص میدانتاکتیک ها و، لذا شیوههای عام دفاعی استنظامی، شیوه

رد ویكدلیل هماهنگی با بقیۀ مباحث دفاعی، ناچاراً تحت عنوان ر شود. امّا بهبحث نمی تحقیق

های اهداف و روش  امام خمینیم. در حوزۀ حملۀ نظامی، از سوی کنی بحث را میآنها را 

 رد  به آنویكد دفاع سیاسی، در دو بخش اهداف و رمقابله دقیقاً مشخص شده است، که همانن

 :پردازیممی

 اهداف دفاع نظامي -الف

مـی تـوان   (علیهرحمۀهللا) با توجه به تحلیل محتوای حاصل از بیانات و سخنان امام خمینـی 

تـوان در مـوارد زیـر آنهـا را     بسیار است که دراین مبحث می دفاعی امنیتیتعداد اهداف گفت که 

                 :خالصه کرد

 تجاوز  از نظام و دفع عادف -9

امّا اگر  .در اندیشۀ اسالمی جنگ اصالت نداردر دعوت به صلح و آرامش، هویت اصلی دین است

کسی یا دولتی اقدام به تجاوزکند، وظیفۀ همۀ مسلمانان است که برای رفع تجاوز قیام کنند. 

تبع اسالم، با جنگ همیشه  ما به» :مایندفرس همین بینش و اندیشه میبر اسا امام خمینی

مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشدر لكن اگر جنگ را بر ما تحمیل 

 ( 129ص93ج  همان، ) «ست.ا مان جنگجو تمام ملتما کنند، 

 دفاع از تمامیت ارضي کشور -2

میهن اسالمی غیرقابل ، اشغال حتی یک وجب از خاک  خمینی در اندیشۀ دفاعی امام

: تصوّر است. از این جهت در بیان انتظار خود از نیروهای مسلح و مدافعان سلحشور فرمودند

امروز، روزی است که ملّت ما باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به »

نگجو د که بر فرض محال اگر وارد شهری شدند، تازه با مردمی مسلح و جندشمنان بفهمان

 ( 144ص 93ج  همان،) «نمایند.ان دفاع میشمواجه خواهند شد که از وجب به وجب شهر
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 :اسـت   ن کشور امام زمانا، خواهان دفاع از میهن اسالمی، به عنو همچنین امام 

 «باشـید.  - ءِالفـدا  لمقدمـه ارواحنـا   -اهلل االعظـم  از دین خدا دفاع کنید و نگهبـان کشـور ولـی   »

 ( 387ص، 92، ج همان )

 دفاع از استقالل  -3

شود، دفاع و پایداری همۀ ، وقتی تجاوزی علیه یک ملت انجام می خمینیبه اعتقاد امام 

  خمینیامام  ای وارد نگردد.استقالل و عزّت آنان لطمه آحاد ملّت باید در حدّی باشد که به

در این مورد   خمینی امام .شودباوران در جنگ شناخته میمعتقدند که عزّت دین و دین

 «جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گرو همین مبارزات است. ،جنگ» :فرماید می

 ( 143،ص93ج  همان،)

 تاتنبیه متجاوز و جبران خسار -2

مندانـه اسـت کـه بـدون تنبیـه       یكی از اهداف مهم در دفاع نظامی، تضمین امنیت و صلح شرافت

امـام  حضـرت  متجاوز و پرداخت غرامت و تأمین ضرر و زیان ناشی از تجاوز محقق نخواهـد شـدر   

که کردید معلوم نشـود کـه شـما     تا از خانۀ ما بیرون نروید و تا جرمهایی» فرمودند:  خمینی

ـ   ...مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید، جبران نشود ، 92، ج همـان ) «دارد.صلح معنـا ن

 (947ص

 

 

 

 

 خمینی امام محقق، بر اساس دسته بندی بیانات   منبع:

  در اندیشه امام خمینی امنیتی -ی دفاع اهداف :1-1 شكل

 دفاع نظامي رویكردهای -ب

 بـا رعایـت   تـوان را مـی  خمینیدر دفاع نظامی از نظر امام  رویكردهاترین عمدهو ترین  مهم

 .دبیان کراست، آمادگی روحی و  آمادگی جسمی که شامل آمادگیحفظ 

اهداف دفاعي 

 امنیتي

 دفاع از استقالل  تنبیه متجاوز
دفاع از تمامیت 

 ارضي کشور

دفاع از نظام و دفع 

 تجاوز 
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کند، باید بداند که ملتی که دارای اهداف بلند و مقدس بوده و در نظامی اسالمی زندگی می

لذا آمادگی رزمی و دفاع نظامی از ضروریات  ،همواره مورد تهدید دشمنان داخلی و خارجی است

من مجدداً به همۀ ملت »:  ه به این نكته فرمودندبا توج  خمینیاولیۀ مسلمانان است. امام 

اندیشی این  ساده کنم چه در جنگ و چه در صلح، بزرگترینولین عرض میئبزرگوار ایران و مس

 خواران، خصوصاً آمریكا و شوروی، از ما و اسالم عزیز دست است که تصوّر کنیم جهان

 (914-912، ص19ج  همان،) «بمانیم.ای نباید از کید دشمنان غافل لحظه راند برداشته

بر این اساس باید همۀ آحاد ملّت، خصوصاً جوانان در آمادگی کامل دفاعی باشند تا دشـمنان  

در هیچ شرایطی نتوانند ما را غافلگیر کننـد. ایـن آمـادگی بایـد در دو بخـش جسـمی و روحـی        

 :حاصل گردد

 آمادگي جسمي -الف

هـای   ی علمی و فنّـی، بایـد از مهـارت   ها ادگییز ما، عالوه بر آمویژه جوانان عز ههمۀ اقشار ملّت، ب

سـوره   24قـرآن در آیـه    ها کـاربرد دارنـد، برخـوردار باشـند.     مختلف جسمی که امروزه در جنگ

کند که یک مسلمان رزمنده بایـد در زمـین و هـوا و دریـا، از نیـروی      به ما حكم می شریفه انفال،

ان اندازه کـه در ابعـاد فنـی اهمیـت دارد، در زمینـۀ توانـایی       هم دشمن برتر باشد و این مطلب به

 جسمی نیز ضرورت دارد.

 آمادگي روحي  -ب

حفظ انگیزۀ دفاعی و آمادگی مقابله با دشمن در هر شرایطی، تا آن جا اهمیت دارد که بعضی از 

کارشناسان جنگ، نقش روحیه را در تعیین سرنوشت جنگ و جبهۀ پیروز میدان بسیار مهم 

با آمیختگی آمادگی روحی و توان جسمی، مجاهدانی در عرصه جامعه پا وصیف کردند. ت

سازدر زیرا در انگیزی و تهاجم مأیوس میگذارند که صالبت و شجاعت آنان، دشمن را در فتنه می

کنند. در زمانۀ ما نیز یاران واقعی فضای درخشش آن شیردالن، جایی برای خودنمایی پیدا نمی

، کسانی هستند که با صالبت و جاذبۀ معنوی   بازان منتظر فرج آقا امام زماناسالم و سر

کنندر بلكه دشمنان از آمادگی روحی خود، نه تنها مجال توطئه و تجاوز را از دشمنان سلب می

نمایند هرگز به آتش کنند و سعی میو توان جسمی آنان همواره در ترس و اضطراب زندگی می

  .هستند نشوند. ایشان از یاران حضرت مهدیقهر آنان گرفتار 

آمادگی روحی و توان جسمی یاران واقعی اسالم و سربازان منتظر فرج آقا امام زمـان در مورد 
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َوَلوُمرُّوِبجِبلاِلالحَديلِد»: نقل شده است  ، از ائمه معصومین

عَّزَوجَّل اگـر ایـن   ر َلَقطَُعوها،َّليُکفُّوَنسُیوَفُهمحَّتييرضَيهللاُ

 هایشـان را بـر زمـین    کننـد اسـلحه  هایی از آهن و فوالد عبور کنند، آن را خرد مـی  یاران، به کوه

بر همـین   ر(31، ص21جق،9443، عالمه مجلسی)  «.گذارند تا آن هنگام که خدا راضی شودنمی

« بـه نتیجـه   ، نه مأمورایمادای تكلیف و وظیفه ما مأمور به» :نیز فرمودند  خمینیاساس امام 

 ( 184ص 19ج  همان،)

 طلبي شهادت -9

کـه   یكی از مسائلی که تأثیر مهمی بر روند جنگ دارد آرامش روحی رزمنـدگان اسـت. سـربازی   

بینـد بـدون   داند برای دفاع از حق سالح به دست گرفته و شهادت را در این راه سـعادت مـی  می

چند حضور در جبهه احتمال کشته شـدن   ایستد. زیرا هرهیچ تردید و تزلزلی در برابر دشمن می

کند و آرزوی شهادت دارد نـه تنهـا ایـن مسـأله     دارد. اما برای کسی که هدف بزرگی را دنبال می

 ( 991:  9377بازدارنده نیست که خود عامل مهمی برای پیروزی است.) شاهرودی، 

ا یک همچو قدرت و ما باید ب»  :فرمایدمی در این مورد  امام خمینیرهبر کبیر انقالب  

از خواهیم شهید بشویم به پیش برویم. من گفتند ما میگویید که آنها میای که شما میروحیه

آمدند پیش آن وقتی که این نهضت شروع شد. مكرر هر چند روز یک مرتبه، زنان و مردان می

 بشویدما موفق کنم که ششهید بشویم، من دعا میما کردند که شما دعا کنید تا من و اصرار می

داشته باشید. برای اسالم خدمت کنید، این روحیه موجب پیشرفت است،  را و ثواب شهادت

 ( 112، ص91جهمان، )  «جدیت کنید که این روحیه محفوم باشد.

الفتوح  ستاید و آن را فتحای را میدر جای دیگر داشتن چنین روحیه  خمینیحضرت امام 

زنند و رمز پیروزی قادسیه و مؤمنان نان که... دم از پیروزی قادسیه میآ: «  داندو موجب پیروزی می

فهمند، باید با شكست مفتضحانه و قدرت ایمان و شهادت طلبی را نمی اندنیافتهصدر اسالم را باز 

مالی الهی ببینند... آنچه برای این جانب غرورانگیز و افتخارآفرین است، روحیه  روبرو شوند، و گوش

-ولی  که سربازان حقیقی   طلبی این عزیزان قلوب سرشار از ایمان و اخالص و روح شهادتبزرگ و 

 ( 314،ص 92ج  ،همان) «الفتوح.این است فتحو هستند.   - ارواحنا فداه  - اهلل االعظم
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 تقویت بنیۀ دفاعي کشور   -2

اسْلَتطَْعُتمَْملاَلُهمَْوَأعِدُّوا» :باشد می 24سوره انفال، آیۀ  از مصادیق روشن

عَُدوَِّبهُِتْرِهُبونَاْلخَْیلِرَِباطَِومِنُْقوَّةٍمِنْ َوَعُدوَُّكمْهللاَِّ

َتْعَلُمللوَنُهمَُّلَُدوِنِهللمِْمللنَْوآَخللِرينَ َوَمللاَيْعَلُمُهللمْهللاَُّ

وا ِنُْتْنِفُق َيْءٍم يش َبِیلِِف س َوفَّهللاَِّ ْیُكمُْي ُتمِْإَل َّلََوَأْن

[ جنگـ   بـرگ  و ساز و نفرات و] نیرو از دارید توان و قدرت در آنچه آنان برابر در ور  ُمونَُتظْلَ

 خودتـان  دشـمن  و خـدا  دشـمن  آنهـا  وسـیله  بـه  تـا  کنیـد  آماده[ جنگ براى] ورزیده اسبان و

 راه در چـه  هـر  و. بترسـانید  شناسـد  م  را آنان خدا ول  شناسید، نم  که را ایشان غیر ودشمنان 

 .«گرفت نخواهید قرار ستم مورد و شود، م  داده شما به کامل طور به پاداشش کنید، هزینه خدا

 :در لزوم توجه کامل به آن فرمودندخمینیتقویت بنیۀ دفاعی کشور استر لذا امام   

مطمئناً غفلت از تقویت بنیۀ دفاعی کشور، طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتاً تحمیل »

 (328، ص19ج  همان، ) «آورد.دنبال می ها را بهها و توطئه جنگ

مدیریت دفاعی کشور و سازماندهی نیروها و توسعۀ صنایع نظامی توان گفت  در این مورد می

توسعه و تكامل  خمینیآیندر لذا امام حساب می از اجزای مهم بنیه دفاعی هر کشور به

با قبول و اجرای صلح، کسی تصوّر » :اندهصنایع تسلیحاتی را در اولویت دوران بازسازی قرار داد

نیاز نكند که ما از تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی

ایمر بلكه توسعه و تكامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور، از اهداف اصولی و شده

، در هر زمان و هر ساعت، احتمال تجاوز را اولیۀ بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقالبمان

 ( 928، ص19ج  ،) همان .«ها و نوکرانشان باید جدی بگیریم مجدداً از سوی ابرقدرت

 ایجاد توازن قوا -3 

معتقد بودند که کشورهای اسالمی باید از نظر قدرت و آمادگی  خمینیحضرت امام 

زیرا موازنۀ قوا موجب ترس دشمن از توان های بزرگ قرار گیرندر  دفاعی، حداقل در ردیف قدرت

خوار باشد،  گران جهاننفع سلطه قوا در جهان به شود. اگر تعادلو قدرت دفاعی مسلمانان می

 های آنان دریغ نخواهند کرد. امام راحلای در حمله به منافع مسلمانان و غارت سرمایهلحظه

ری بهینه از آن را، شرط ایجاد موازنۀ قوا گیتوجه مسلمانان به توان مادی و معنوی خود و بهره

خدای تبارک و تعالی آن قدر مقدورات به این کشورهای »:  فرماید داند و در این مورد میمی
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ها و  اسالمی داده است، چه از جهات معنوی و چه از جهات مادی، که اگر بفهمند این حكومت

) همان  «آنها قدرت دیگری اندک است.توجه به مسائل پیدا بكنند، قدرتی هستند که در مقابل 

 ( 319، ص92ج  ،

 بسیج همگاني -2

نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه پاسداران، بازوان اصلی قدرت   خمینیاز نظر امام 

آیندر با این حال ایشان حضور فعال عامۀ مردم در کنار نیروهای حساب می دفاعی کشور به

دانند و با توجه به اهداف فراگیر انقالب اسالمی، استراتژی دفاعی میمسلح را، از بزرگترین منابع 

آمادگی همه جانبه و در عین حال سازمان یافته نیروهای مردمی در قالب بسیج را از اولویت 

در شرایط بازسازی »:  فرمودند امت در این بارهامام . نمایندمی بازسازی نیروهای مسلح قلمداد

زرگترین توجه ما به بازسازی نیروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامی و نیروهای مسلح، باید ب

 (934، ص19همان منبع : ج  ) «دفاعی به کلیۀ آحاد ملت و مدافعان انقالب باشد. 

، بعد از خدای متعال اتكاء به نیروی مقاومت مردمی، یكی از   خمینی در نگاه امام

والن قوای مسلح، ئآید. همجوشی و اتحاد ملت با مسحساب می منابع مهم دفاعی همه جانبه به

ارادۀ عمومی  راحلنماید. امام ناپذیری را در مقابل حمالت دشمن ایجاد می توان دفاعی شكست

همه با هم مصمم،  و وقتی ملت یک چیزی را اراده بكند»: فرمایدناپذیر دانسته و میملت را خلل

تواند جلویش بایستد. همۀ قوا شكست خوردند در ینم ایملت یک کاری را بخواهد، هیچ قوه

 ( 941، ص 1ج ،) همان  «مقابل ملّت.

برای بسیج مد نظر می گیرند متفاوت از میلیشیا یا احتیاط در  الگویی که امام خمینی

( است در حقیقت بسیج ا کشورهای اروپای شرقیهمانند: سوئیس و ی) سایر کشورها

مین نیازهای یگان نیروهای مسلح است، در أپرسنلی برای ت صرفاًتر از یک سیستم  بسیارگسترده

 : توان عنوان داشت این رابطه چند ویژگی را می

گیـرد   له اعتقادی: در سیستم بسیج، دفاع از جمهوری اسالمی شكل اعتقادی به خود مـی أمس -9

 گردد. و یک کار عبادی محسوب می

شـود، حتـی اگـر     ص ولی فقیه خالصـه مـی  بسیج و سیستم بسیج: رهبر این سیستم در شخ -1

فرمانده کل قوا نیز نباشد. در این حالت تک تک سـربازان، خـود را تحـت فرمانـدهی والیـت      

 دانند.   فقیه می
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در سیستم بسیج، تنها نیروی انسانی مطرح نمی باشدر بلكه کلیه عناصـر پشـتیبانی، بایـد در     -3

 خدمت سیستم دفاعی باشند.

 گیرد.   در حد کمی و کیفی مطلوب که زنان و مردان را در بر می بحث ارتش میلیونی -4

تـوان بیسـت    نمـی  نكته مهم اینكه لفظ ارتش بیست میلیونی تنها یک اصطالح است و طبعـاً 

له داشـتن نیـروی انسـانی اسـت کـه در شـرایط       أمیلیون نفر را در مدت کوتاه گردهم آورد. مسـ 

عبارت بهتر، آنچـه همـواره مـد نظـر امـام      . بهحساس توانایی حرکت و دفاع را داشته باشند

است. داشتن سازمان و روابط سازمانی صحیح است کـه بتـوان بـه آن ارتـش اطـالق نمـود و در       

 ( 914-912: 9382 ،سهرابی) شرایط حساس از آن بهره الزم را برد.

اش نظامی باشد  مملكت اسالمی باید همه» : فرماید در این مورد می امام خمینی

میلیون   دارد، بیست که میلیون جوان  بیست کشوری بایک  ...تعلیمات نظامی داشته باشد

 بردار مملكتی آسیب همچهیک  این میلیون ارتش داشته باشد و  تفنگدار داشته باشد بیست

 (911-919ص 99ج همان،)  «نیست.

ادالت با انتخاب استراتژی بسیج همگانی در جنـگ تحمیلـی، توانسـت معـ     خمینی امام

نظامی دشمنان انقالب اسالمی را بر هم زند و سرفصلی نوین در فرایند مقابله نظامی ایجـاد کنـد   

بـه مردمـی در    خمینـی سال دفاع مقدس برگیرد. اطمینـان امـام    و بهرۀ مناسب را از هشت

داند و آمـادگی همـۀ جانبـه    حدی است که ارادۀ خدا را در ارادۀ مردان مؤمن و خداجو متبلور می

»...  :دانـد ی را در هـر شـرایطی ضـروری مـی    های انسـان  آنان در سنگرهای دفاع از اسالم و ارزش

ج  اسـتفتاءِات، ) «ها حاضر و آماده باشـند. واجب است پیشكسوتان جهاد و شهادت در همۀ صحنه

 ( 81، ص9

 ای که به مردم داشتند، گذشته از فداکاریبا همۀ عشق و عالقه  خمینیبنابراین، امام 

ترین  و ایثار آنان در راه اسالم و نظام جمهوری اسالمی، آمادگی دفاعی و استقامت آنان را مهم

دانستند و معتقد بودند که این اولین و حصار تسخیرناپذیر در برابر تهاجمات بیگانه می سد و

ود میلیونی و بسیج مردمی که با سازماندهی خ ارتش بیست :ترین گام دفاع همه جانبه است مهم

شود، آمادۀ فداکاری در راه اسالم و کشور است... امروز ملّت ما در کمک به ادارۀ ملّت مجهز می

 ( 199، ص93و ج122، ص91ج ،صحیفه امام) کشور و سازماندهی آن مهیا و فعالند.
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بسیار مهم استر به طـوری   خمینیبدین ترتیب، بسیج همگانی در سیاست دفاعی امام 

 ی امام راحل، بدون توجه به آن روشن نخواهد شد.که هویت اندیشۀ دفاع

 خودکفایي نظامي  -3

در سخنان و رهنمودهای خود با تأکید فراوان بر خودکفایی در همۀ ابعاد، خودکفایی  امتامام 

قطع وابستگی به  ،خمینیداند. در اندیشۀ دفاعی امام نظامی را رکن دفاع همه جانبه می
توسعۀ تكنولوژی دفاعی و خودکفایی کامل نیروهای خودی در این  های استكباری، تنها با قدرت

در حمله به پذیر است و غفلت از این امر مهم و حیاتی را موحب طمع بیگانگان زمینه امكان
 گیرندگان ولین و تصمیمئمس قوا به عنوان فرماندۀ کل من به» فرماید: داند و در همین زمینه میکشور می

های عقیدتی  در هیچ شرایطی، از تقویت نیروهای مسلح و باال بردن آموزش دهم کهنیز دستور می
نكنند و  های الزم و خصوصاً حرکت به طرف خودکفایی نظامی غفلت و نظامی و توسعۀ تخصص

ن و مستضعفین جهان در آمادگی یهای اسالم ناب و محروم این کشور را برای دفاع از ارزش
های دیگر، موجب غفلت از این امر حیاتی گردد که مطمئناً برنامهکامل نگهدارند و مبادا توجه به 

ها و  تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتاً تحمیل جنگمع غفلت از تقویت بنیۀ دفاعی کشور، ط
 (328 - 327ص  19ج  ، همان) «آورد.دنبال می ها را بهتوطئه

 سالح در دست افراد صالح -6

تنها مطلوب است، بلكه معتقدند  و تجهیزات دفاعی، نه ، داشتن سالحخمینیاز نظر امام 

دار بودن افراد که اسلحه باید در دست افراد صالح باشدر زیرا ریشۀ تمامی مفاسد در اسلحه

ها به  های بزرگ و کوچک را برای تحمیل سلطه و غارت منابع ملت زیرا که جنگ ناصالح است.

های بزرگ  شوند. ایشان ادعای دولتمی ها چیره مقدّرات ملّتاندازند و با زور اسلحه، بر راه می

دانستند و ای و میكروبی را، مشكوک و عاری از صداقت میاستكباری مبنی بر خلع سالح هسته

ریشه و ضد بشریت، صالحیت تسلیح شدن را بی های  در مجموع اعتقاد داشتند که افراد و دولت

 :فرماید ایشان در این مورد می .راد صالح و شایسته باشدباید در دست اف لحهندارندر بلكه اس

 ( 344ص ،3ج  ، همان) «باید اسلحه داشته باشند. صلحاً»

 دشمن شناسي  -2

های تهاجم و تجاوز اوست. دفـاع  الزمۀ مقابلۀ صحیح و منطقی با دشمن، شناخت ماهیت و شیوه

هـای دشـمن   هی موجب تقویت نقشـه ثمر است، بلكه گانامتناسب با تهاجم دشمن، به تنهایی بی
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کند. بنـابراین شـناخت ماهیـت و شـیوۀ     شده و مدافع را در دامهای آشكار و پنهان او غافلگیر می

، بـر معرفـی   رهبـر کبیـر انقـالب   همـین دلیـل    تهاجم دشمن از ضروریات مقابله و دفاع است. به

هـا   عنوان دشـمن اصـلی ملـت    به بارۀ آمریكا ، ماهیت دشمن و شیوۀ تجاوز او تأکید دارد. مثالً در

دارنـد از اجانـب اسـتر از     مسلمینکه ملّت ایران و ملل  ایهر گرفتاریکه دنیا بداند » : فرمایدمی

آمریكاست. ملل اسالم از اجانب عموماً و از آمریكا خصوصاً متنفر است. بـدبختی دول اسـالمی، از   

 (499ص  9ج  ،همان) «دخالت اجانب در مقدرات آنهاست.

 : فرماید توطئه آمریكا علیه انقالب اسالمی می هایهمچنین در افشای شیوه خمینی امام

زودی پاشنۀ  هگراها و منافقین و دیگر وابستگان چپ و راست او، بکه ملّی آمریكا به تصور این»

آورند، چند روزی سیاست انقالب و حاکمیت نظام و ادارۀ کشور را به نفع او به حرکت درمی

خوف و رجاء را در پیش گرفت و به طرح و اجرای کودتا و اعمال سیاست فشار و ترویج  سیاست

ترور شخصیت انقالب و انقالبیون واقعی کشور پرداخت که  های وابستۀ خود و نیز بهچهره

خداوند مجدداً بر ما منّت نهاد و در صحنۀ حماسی تسخیر النۀ جاسوسان، مردم ایران برائت 

دست  باره امریكا، همان تیغی که به آمریكا و اذناب آن اعالم نمودندر که دومجدد خویش را از 

 (314ص  ،14ج   ،همان) «محمد رضا سپرده بود، در کف صدام، این زنگی مست نهاد...

جز و در عین حال کامل، ؤدر این عبارات م خمینیشود، امام طوری که مالحظه می به

اسالمی را از آغاز تا جنگ تحمیلی بیان نموده و چهره دشمن شیوۀ مبارزۀ آمریكا با انقالب 

 .مسلمان را افشاء نمودند های مظلوم و واقعی ملت

 های عقیدتي و نظامي  باال بردن آموزش -2

دینی و  نظامی و هم اعتقادات ها هم اعتقادات مبناء را در تمام زمینه  امام خمینی

مناسبت  هن اطالعیه مكتوبی که در باره ارتش بود و بداد و در آخری های عقیدتی قرار می آموزش

عنوان یک  هکند که شما ب روی این مطلب تكیه می ،داده بود 9328سالروز ارتش در سال 

آنچه ما داریم از ایمان داریم. در  .های عقیدتی غافل نكنید دانشگاه اینجا را ببینید و از آموزش

ان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود و تضعیف آنان را من تا آخر پشتیب» :فرمایند همین مورد می

دهم که  گیرندگان نیز دستور می عنوان فرمانده کل قوا به مسئولین و تصمیم دانم. من به حرام می

های عقیدتی و نظامی و توسعه  در هیچ شرایطی از تقویت نیروهای مسلح و باال بردن آموزش

کفایی نظامی غفلت نكنند و این کشور را برای حرکت به طرف خود های الزم و خصوصاً تخصص
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دارند و  و مستعضعفین جهان در آمادگی کامل نگه های اسالم ناب و محرومین دفاع از ارزش

غفلت از تقویت  های دیگر موجب غفلت از این امر حیاتی گردد که مطمئناً مبادا توجه به برنامه

دنبال  ها را به ها و توطئه تحمیل جنگ نهایتاًدفاعی کشور، طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و  بنیه

آورد. ارتش و سایر نیروهای مسلح در دوران بازسازی باید به اصل بازسازی معنوی و اعتقادی  می

اند که  نیز توجه کافی داشته باشند، چرا که همه در میدان نبرد و کارزار آموخته و تجربه کرده

ثر است. ؤو استقامت نیروها متوان ها و باال بردن  فقیتها و مو معنویت و ایمان چقدر در پیروزی

نماینده  خصوصبهسیاسی ارتش،  -من با تشكر از زحمات روحانیون عزیز و مسئولین عقیدتی

من و خوب و صدیق این انقالب است، ؤهای م االسالم آقای صفایی که از چهره خود جناب حجت

 بیشتر توجه شود.  اخالقی های عقیدتی و آموزش مسئله کنم که به کید میأت

دوران خدمت نظامی برای جوانان کشور بهترین فرصت و مناسبتی است که نظـام و ارتـش و   

توانند از آن استفاده کننـد و جوانـان عزیـز و غیـور را بـا بهتـرین        سیاسی می -مسئولین عقیدتی

ه و تـا آخـر عمـر،    های دفاعی اعم از تجربی و علمی یا اعتقادی بارور سازند که برای همیشـ  روش

 (327-328ص  19ج  ،همان) «سرباز و مدافع اسالم و میهن اسالمی باشند.

 مردمي کردن دفاع  -1

مطرح است، تغییر الگوی دفاعی   امام خمینیاز جمله نكاتی که در رابطه با اندیشه دفاعی 

دفاع مكمل ( است. این جانبه دفاع مردمی همههای جهانی، به الگوی )ی به قدرتاز وابستگ

کند و بر همین نیروهای مسلح است. این تسلیح گسترده در حقیقت جنگ را کامالً مردمی می

امام  دانندر البته مبناء تمامی آحاد مردمی جنگ را بخشی از وجود خود و زندگی روزمره خود می

 فرمایند.کفایت و حضور مردم را به تشخیص سران ارتش و سپاه احاله می  خمینی

 ( 124: 9377زمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، سا )

هـا بایـد افـراد     ها احتیاج به افـراد دارد. در جبهـه   اآلن جبهه» فرماید: امام امت در این باره می

اله  است، منتها واجب کفای ، به همه واجب است، مگر اینكـه بـه    -بروند. این یک واجب شرع 

د، قدرت دارد، بر او واجـب اسـت. و اگـر بـه انـدازه      توان اندازه کفایت حاصل شده باشد. هر که م 

پاسداران و سران ارتش و اینهـا گفتنـد دیگـر احتیـاج       طورى که سران نظام ، از سران کفایت به

 ( 424ـ423ص،92ج ،همان)شود.  نیست، آن وقت از همه ساقط م 
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  بیستالگوی بسیج مردمی یا طرح ارتش   خمینی امامباشد که  در همین راستا می

میلیونی را که بدنه عظیم مردمی برای دفاع از اندیشه اسالمی است را با مردمی کرد دفاع ارائه 

های مختلفی از طبقات مختلف  زمانی که انسان دهند. به عقیده حضرت امام خمینیمی

یابد و تنها رشادت و شهادت، محلی از اعراب پیدا وارد بسیج شدند، گمنامی در آن شهرت می

بسیج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهیدان گمنامی »فرماید:  می ایشانکه  کند. چنانمی

اند. بسیج میقات شهادت و رشادت سرداده های رفیع آن، اذاناست که پیروانش بر گلدسته

پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و 

 ( 914ص ، 19همان، ج « )ند.انشانی گرفته بی

 انگیزه الهي -93

ای که در ارتش و در انگیزه»:  فرماید، دربارۀ انگیزه نیروهای مسلح میخمینیحضرت امام 

هوایی  زمینی، نیروی دریایی، نیروی نیروی ،قوای مسلحۀ ما و پاسدارها و همه نیروهایی که هست

ما برای خدا داریم کار  آنكهو سایر نیروهایی که در ایران هستند، انگیزه آنها یكی است و 

 ( 137ص  ،93ج  ،همان) «کنیم. می

 دفاع اقتصادی    -92،2

در جوامع کنونی که محور رشد و پیشرفت حرکت آنها حول مسائل اقتصادی و صنعتی دور 

زند، نقش اقتصاد در حفظ تعادل و پیشرفت جامعه، امری است که از نظر اندیشمندان و  می

حفظ منافع ملی، ، امام خمینیمدیران جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت است. از این جهت 

و تأمین امنیت مالی جامعه را در پیشرفت اهداف کلی انقالب اسالمی  فناوریرشد صنعت و 

منصوری ) اند.های اقتصادی تأکید داشتههمواره بر هدایت و تقویت بنیه بسیار مؤثر دانسته و

   ( 29 :9377 ،الریجانی

 هداف دفاع اقتصادیا -الف

  :توان به شرح زیر خالصه کردرا می خمینیف دفاع اقتصادی از نظر امام اهداترین  مهم

 صليحفظ منافع ملي و ذخایر ا -9

الملل و نیز نقش نفت در معامالت جهانی و اقتصاد بین کردن با اهمیت توصیف امام خمینی
 :ها، در حفظ این منافع و ذخایر ملی فرمودندعظیم صنعت نفت و انرژی در کشورها و سیاست
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خدادادی سیال ها و ذخایر  لین امر با توجه کافی و بصیرت و دقت از این گنجئوانشاءاهلل مس»
چه بیشتر و بهتر آنها تالش نمایند و در تأمین نیازهای  پاسداری نمایند و در توسعه و استفادۀ هر

 ( 133 ص ،19ج  همان،) «دادن به مناطق محروم موفق باشند. جامعه و پابرهنگان و اولویت

 تحقق عدالت اجتماعي -2

نظران،  قدری مهم است که بسیاری از صاحب نقش اقتصاد در تحقق قسط و عدالت اجتماعی، به

 خمینیکنند. لذا امام منحصراً در نظام اقتصادی جامعه جستجو میاقامۀ قسط و عدل را 
ویژه  هدر پیام خود به دولت و به مناسبت گشایش مجلس دوم، ضمن توجه به مسائل اقتصادی، ب

ای انجام  مجلس محترم دورۀ اول، گر چه کارهای بسیار ارزنده»: اقشار محروم جامعه، فرمودند
فراوان از عهدۀ وظایف خود به درآمدر لكن تراکم مشكالت پس از داد و با کوشش و مشكالت 

آنچنان زیاد بود که قهراً بسیاری از مشكالت به عهدۀ مجلس  های رژیم سابق انقالب و خیانت
جمله حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و مبارزه با تورم و حل مسأله مسكن و  آناز . حاضر است

ه امور محرومان و قشرهای کم درآمد و از آن جمله افراد زمین است و رسیدگی هر چه بیشتر ب
 ( 424-423ص98ج  ،همان) «...باشندمحترمی می

 خودکفایي صنعتي  -3

 خمینیوری، از مباحث مهمی است که توجه امام اپیوند بنیان اقتصاد کشور با رشد صنعتی و فن

و قطع وابستگی از طوری که خودکفایی در بخش صنعت  را به خود جلب نموده استر به 

چه است اندرکاران ها و دست بر دولت»: نمودندزد میولین گوشئخارج را همواره به مردم و مس

انی کنند و آنان را با دهای آینده که از متخصصین خود قدر در نسل حاضر و چه در نسل

برانداز  ساز و خانه کار نمایند و از ورود کاالهای مصرف های مادی و معنوی تشویق به کمک

 ( 497ص ، 19ج  ،همان ) «جلوگیری نمایند و به آنچه دارند، بسازند تا خود همه چیز بسازند.

ادعـا و مخلصـانه در صـدد اسـتقالل و خودکفـایی      من دست و بازوی همه کسانی کـه بـی  » 

 (133ص ،19، ج همان« )بوسم.میرا  کشورند

 گرایيمصرفمبارزه با رفاه طلبي و  -2

رهنگ هر جامعه، تقویت عوامل مؤثر در دفاع همه جانبه است و آنچه کـه آفـت   مأموریت اصلی ف

طلبـی و دنیـاگرایی    آید، گرایش جامعـه بـه رفـاه   حساب می ها بهبزرگ عوامل دفاع در همۀ زمینه

 است.  
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دشمنان و مغایر روح استقالل و  گرایی را عامل وابستگی بهطلبی و مصرفرفاه خمینی امام

ها و مشكالت را الزمۀ دستیابی به  از این رو تحمل سختی نمودندرمی قلمدادعزت مسلمین 

کنم که به خدا متكی باشید و برای همیشه باز سفارش می» :فرمایند اند و میاستقالل دانسته

گرایی یا تحمل زیر بار شرق و غرب نروید. مردم باید تصمیم خود را بگیرند یا رفاه و مصرف

یقیناً دومین ما  ولی مردم، این مسأله ممكن است چند سالی طول بكشد و .سختی و استقالل

 ( 133ص، 19ج  ،همان ) «راه را که استقالل و شرافت و کرامت است، انتخاب خواهند کرد.

خدا نیـاورد آن روزی را کـه سیاسـت مـا و     »: فرمودند مورددر این خمینیچنانچه امام 

دفـاع از محـرومین و رو آوردن بـه حمایـت از     ولین کشـور مـا، پشـت کـردن بـه      ئسیاست مسـ 

، همـان ) «دارها گردد و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبـار و عنایـت بیشـتری برخـوردار شـوند.      سرمایه

 (                                     349ص ، 14 ج

 فاع اقتصادیرویكردهای د -ب

ترسیم نمودند، بسیار در خور برای دستیابی به اهداف اقتصادی  امام خمینیهایی که شیوه

کند. لذا ضروری است در کارگیری آنها، قطعاً مقاصد کشور را تأمین می توجه و اهمیت است و به

اقتصادی از نظر امام  رویكردهایترین های کالن اقتصادی به آن توجه گردد. عمده ریزیبرنامه

  : توان به شرح زیر خالصه کردرا می راحل

 اتكال به خدا -9

وردهای دستا  استر به طوری که امام ای، اتكال به خدارمز موفقیت انسان در هر زمینه

داند و معتقد است که راه هدایت در هر عظیم انقالب اسالمی را مرهون عنایت خدای متعال می

خودباوری از برکات اولیۀ آن  کاری را، خداوند به انسان با ایمان الهام می کند و اعتماد به نفس و

عمده این است که شما دو جهت را در نظر بگیرید... یكی اعتماد به خدای تبارک و » :است

کندر کندر راه را برای شما باز میكنید، به شما کمک میبتعالی که وقتی که برای او بخواهید کار 

د و یكی اتكال به نفسر اعتماد به کنمی  های هدایت را به شما الهام در هر رشته که هستید، راه

 (981ص  ،98ج  همان، ) «خودتان.

 اقتصادیخودباوری  -2

، خودباوری و پشتكار را دو عامل مهم در قطع وابستگی و تحقق استقالل  خمینیامام 
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آورد. امام دانند و معتقدند وقتی خودباوری آمد، پشتكار را نیز با خود میمی صنعتی و اقتصادی

یكی از برکات و نتایج جنگ تحمیلی را، خودباوری و شخصیت یافتن ملت   خمینی

شدیم، خود ما که در این جنگ تحمیلی که پیش آمد و محاصرۀ اقتصادی  یدشما دید» : داند می

قطعات را  آنها این قطعات را درست کردند. اگر قبل از این بود، یكی از  ها، خود ارتشی ایرانی

گفتند باید شان را گم کرده بودند، می ر از باب این که شخصیتتوانستند درست کنند نمی

متخصص بیاید. من اعتقادم است که اگر ما در محاصرۀ اقتصادی یک ده سال، پانزده سال واقع 

 (994ص ، 94ج  ،همان) «کنیم.بشویم، شخصیت خودمان را پیدا می

 قطع سلطۀ بیگانگان -3

گانگان را پایه و اساس استقالل و عزّت و شكوفایی ، قطع کامل وابستگی به بی خمینیامام 

مسلمین نباید تحت » دانستند حساسیت خاصی به این مسأله داشتندر لذا فرمودند:کشور می

سلطۀ کفار باشندر خدای تبارک و تعالی، برای هیچ یک از کفار، سلطه بر مسلمین قرار نداده 

 ( 34ص ، 92، ج همان ) «د.است و نباید مسلمین این سلطۀ کفار را قبول بكنن

 از خارجوابستگي قطع  -2 

دانسته خودباختگی و مرگ استعدادهای خالق را از آفات بزرگ وابستگی می امام خمینی

مهم این » :افتندکار نمی و معتقد بودند تا وابستگی از بیگانگان قطع نشود، استعدادها و مغزها به

این معنا را همچو  ،زمان طول اینتوانند کار بكنند. در ها بفهمند که خودشان می است که ایرانی

ها چیزی نیستند و باید همه، همه چیز را بروند از خارج بیاورند، از اروپا  کرده بودند که ایرانی

این شد که اسباب این شد که مغزهای ایرانی به کار نیفتاد و نگذاشتند  .بیاورند، از آمریكا بیاورند

 ( 312ص ، 93، ج همان) «به کار بیفتد.

 صبر و قناعت -3

های اقتصادی، صبر و قناعت است. ملّت انقالبی باید به آنچه که خود الزمۀ تحقق برنامه

های کالن خود، صبر و استقامت را پیشه سازد. به  سازد، قناعت کند و تا به ثمر رسیدن طرح می

به آنچه دارند بسازند تا » :اب به ملت انقالبی ایران فرمودندخطخمینیهمین دلیل، امام 

همچنین ایشان الزمۀ حفظ استقالل و ر ( 497ص ،  19ج  ،همان) «خود همه چیز بسازند.

ملتی که برای به دست آوردن آزادی و استقالل ، کشته » :دانندآزادی را صبر و استقامت می

ص ، 4 ج ،نهما) «پذیرد.دهدر برای حفظ و پاسداری از آن، صبر و استقامت و رنج را میمی
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324) 

 

 نفي وابستگي و خودباختگي -6

هـا، سـرکوبی اسـتعدادها و     های بزرگ را آفت رشـد ملـت   ، وابستگی به قدرت خمینیامام 

دانـد و معتقـد اسـت کـه از آثـار مخـرب       داشتن کشورهای جهان سوم مـی  نهایتاً عامل عقب نگه

 لـذا ضـمن هشـدار بـه    وابستگی، خودباختگی و عدم اعمـاد بـه نفـس همـۀ آحـاد ملـت اسـت.        

ن و اامروز پدر پیر شـما، خمینـی، از تمـامی شـما کـارگر     » :فرمودندمتخصصان متعهد کشور می

باره مـردم مـا گرفتـار     خواهد که با تمام قدرت مواظب باشید که دوگران و متخصصان می صنعت

 (131 ص،19ج  ،همان) «ها نشوند. ها و قدرت ابرقدرت

ها و متخصصین را نپذیرفتند و صـراحتاً هرگونـه تخصـص     تخصص توجیه نیاز بهحتی  امتامام 
تخصصی که ما را به دامن آمریكا بكشد یا انگلستان، یـا بـه دامـن شـوروی     »: وابسته را نفی فرمودند

 ( 321 ص، 94ج  ،همان) «مهلک است نه تخصص سازنده. تخصصبكشد یا چین، این تخصص،

خودباختگی را بـه عنـوان عامـل شـكوفایی اسـتعدادها و      همچنین قطع وابستگی و مبارزه با 
بدانیـد مـادام کـه در احتیاجـات صـنایع      » : شـمارند مـی  قدرت ابتكار و نوآوری در آحاد ملت بـر 

بگذرانیـد، قـدرت ابتكـار و    را پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمـر  
و دربـارۀ ایجـاد    ( 433ص  ،19ج  ،همـان ) «د.پیشرفت در اختراعات، در شما شكوفا نخواهـد شـ  

هـا   باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بـدون وابسـتگی  » روحیۀ خودباوری فرمودند: 
   (444ص  19ج  ،همان ) «توانند.زندگی کنند، می

 تأمین امنیت مالي و اقتصادی جامعه -2

نداشته باشند، درگیر مشكالتی  بدیهی است اگر مردم یک جامعه، امنیت مالی و اقتصادی

خطاب به بازاریان کشور،  امام خمینیمانند. ولیت اصلی خود باز میئشوند که از مس می
فروشی را  پرستی و گران ضمن منع آنان از انحرافات اقتصادی، پیامد کارهایی نظیر منفعت

انصاف نیست در بازار » :فرماید و در این مورد می موجب فلج شدن مردم و ناراحتی آنان دانسته
ها دارند از زده فروشی باشد. در موقعی که مردم ایران، زن و بچۀ مردم ایران برای جنگ گران

کنندر مبادا در یک همچو موقعی در گذرند و آن چیزی که دارند، هدیه میمنافع خودشان می
 «حتی مردم بشود.فروشی کنند که موجب فلج مردم و نارا اشخاصی پیدا بشوند که گران ،بازار
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  ( 217 - 218ص 93ج  ،همان )

ت گرفته از فرهنـگ اسـالمی و   أهای راهبردی در اقتصاد نش قدر مسلم طراحی و اجرای برنامه
تواند اثرات منفی سلطه اقتصادی دشمنان را خنثـی نمایـدر ولـی از آنجـایی کـه اجـرای        ملی می

بلند مدت نیازمند است، لذا بیش از هـر   های کوتاه مدت، میان مدت و تحوالت اقتصادی به برنامه
 های جامعه اسالمی و قطع وابستگی آن توجـه شـود.   ثر در نیازمندیؤعامل دیگر باید به عوامل م

 (944: 9382سهرابی، )
  عدالت اقتصادی - 

  نترسیدن از انزاوی اقتصادی - 

  حفظ منافع ملّي و ذخائر اصلي - 

  استفاده مناسب از سالح نفت - 

 تكیه بر امكانات بومي و محلي. - 

 دفاع فرهنگي    -2.92

، فرهنگ از گستردگی عمیقی برخوردار است که در حوزۀ آن، همه در اندیشۀ امام خمینی

شوند. فرهنگ در اصطالح، به مجموعۀ سنن و آداب و رسوم یک ها تعریف می رفتارها و نگرش

رهنگ اسالمی فراتر از تعاریفی است ، ف خمینیشودر اما در نگرش امام جامعه اطالق می

هنگ را کارخانه فر  خمینیکه تاکنون از سوی دانشمندان و علماء بیان شده است. امام 

                                          «ای است از نبوت.فرهنگ سایه سازی است...فرهنگ یک کارخانه آدم »:داندسازی میآدم

  ( 411-417ص  ، 7ج همان، )

با این نگرش عمیق از فرهنگ اسالمی، اهدافی را برای دفاع  امام خمینیبدین ترتیب، 

 :قابل توجه و اهمیت استفرهنگی ترسیم کردند که در نوع خود 

 اهداف دفاع فرهنگي -الف

 تضمین استقالل جامعه -9

شیطنت ترین راه تضمین استقالل یک ملت و رهایی کامل آن از دام  ، مهم خمینیامام 

قضیۀ تربیت یک ملّت به این است که »: داندو استقالل فرهنگ آن ملت می دشمنان را، اصالح

 ( 88ص ، 8ج  ،همان) «فرهنگ آن ملّت، فرهنگ صحیح باشد.

آمیـز  شـیطنت  هـای  ملّت عزیز ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان، اگر بخواهنـد از دام »
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 «ای جـز اصـالح فرهنـگ و اسـتقالل آن ندارنـد.     چـاره  های بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند، قدرت

 ( 447ص، 92ج  ،همان )

بـدون توجـه جـدّی بـه     ، امام امـت شود، تربیت صحیح از نظر طوری که مالحظه می به

پـذیر  فرهنگ اسالمی و شناسایی خطـر هجـوم فرهنـگ بیگانـه و انحرافـات ناشـی از آن، امكـان       

هـای وارداتـی را نشاسـد، هرگـز از      ی استعمار و فرهنگها نیست. لذا تا وقتی که یک ملّت ویژگی

 دام شیاطین رها نخواهد شد.                

 احیای هویت مسلمین و محرومین جهان -2

 با علم به توانایی اسالم در ادارۀ جوامع بشری، احیای هویت اسالمی دانسته و خمینیامام 

من به صراحت اعالم »: داندیران میایف جمهوری اسالمی اگذاری در این زمینه را از وظسرمایه

کنم که جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر می

کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب گذاری میجهان سرمایه

بان قدرت و پول و فریب را طلبی صاحطلبی و فزونقدرت در جهان دعوت نكند و جلوی جاه

 (19ص  19)همان، ج « نگیرد.

 انتقال تجربه انقالب اسالمي به جهان -3

با اعتقاد به این که جهان امروز تشنۀ فرهنگ اسالم است، انتقال تجربۀ انقـالب   خمینیامام 

 ای پیـروزی قلمـداد کـرده و   هـ های دربنـد، شـكوفه   اسالمی و شیوۀ مبارزه با دشمن را برای ملت

کنیم و نتیجۀ مبارزه و دفـاع بـا سـتمگران    هایمان را صادر میما به تمام جهان، تجربه»  :فرمودند

دهیم و مسـلماً محصـول صـدور    داشتی، به مبارزان راه حق انتقال می ترین چشم را، بدون کوچک

دربنـد  هـای   های پیروزی و استقالل و پیاده شدن احكام اسالم برای ملتز شكوفهجها، این تجربه

کـردن جهـان    نیست. روشنفكران اسالمی همگی با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب دگرگـون 

بینـی و روشـنگری، راه   خواهان بایـد بـا روشـن    را بپیمایند و تمام آزادی نیسمداری و کموسرمایه

ای ها خصوصاً آمریكـا را بـر مـردم سـیلی خـوردۀ کشـوره       ها، و قدرت زدن بر گونۀ ابرقدرت سیلی

 ( 312ص ، 14همان، ج  ) «مظلوم اسالمی و جهان سوم ترسیم کنند.

 يخودباوری فرهنگ -2

دهد، در اصوالً خصیصۀ خودباوری و اعتماد به نفس، که اساس استقالل کشور را تشكیل می
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یابد. انسان تا خود را باور نكند، هرگز به استعداد و حوزۀ فرهنگ یک جامعه تبلور می

دلیل عدم اعتماد به خود، جرأت و جسارت  کند و بهنمی ذاتی خود اطمینان پیداهای  توانمندی

ی به کارهای عظیم را ندارد و ادامه زندگی و پیشرفت را، تنها با تكیه بر دیگران ممكن ریادست

فرهنگ اساس ملت استر اساس ملّیت یک » اند: در این باره فرمودهخمینیداند. امام می

اند که فرهنگ ما را کرده قالل یک ملت است و لهذا آنها کوششاساس است ،ملت است

ترسیدیمر به خودمان ند که از خودمان می ا هاستعماری کنند... با تبلیغات خودشان ماها را ترساند

 ( 27ص ، 7همان، ج  ) .«..اعتماد نداشتیم

 مقابله با تهاجم فرهنگي -3

اصلی مقابله با تهاجم نیستر حملۀ مسـتمر و مـداوم   ، کار رهبر کبیر انقالب اسالمی در جوهرۀ تفكر

خـود   راحـل به همۀ ارکان وجودی استكبار جهانی، ویژگی اصلی و برجستۀ این اندیشه اسـت. امـام   

ای اسـتكبار جهـانی را در هـم شكسـت و     اش چنین عمل کرد و قدرت افسانهدردوران عمر گرانمایه

ـ ها تا مرفـق بـه خـون جوا    قدرتدست آمریكا و سایر ابر»  : فرمودشجاعانه می ان مـا و سـایر مـردم    ن

جنگـیمر  فرو رفته است. ما تا آخرین قطرۀ خون خویش با آنـان شـدیداً مـی   جهان مظلوم و رزمنده 

کنیمر چـرا کـه انقـالب مـا اسـالمی      می مان را به تمام جهان صادر چرا که ما مرد جنگیم. ما انقالب

اهلل بر تمام جهان طنین نیفكند، مبارزه هسـت و تـا مبـارزه    رسولاالّاهلل و محمّد است و تا بانگ الاله

 (948-947ص91ج ،همان) «در هر جای جهان علیه مستكبرین هست، ما هستیم.

با اعالم روشن اهداف انقالب اسالمی و هجوم به دنیای کفر و استكبار، آنان را در الک  ایشان

و ندانستن شیوۀ مقابله با آن،  یر انقالبرهبرکبگونۀ  خود فرو برد. عدم درک بیانات پیامبر

که با همۀ امكانات مادی و  طوری ها را در موضع انفعالی و سردرگمی قرار دادر به ابرقدرت

ایستادندر غافل از این که مرز نفوذ پیام الهی امام  راحلتكنولوژی، در برابر حمالت فرهنگی امام 

 ( 9377الریجانی :  منصوری) های تشنۀ حق و عدالت است. ، دلخمینی
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  خمینیاهداف دفاع فرهنگی از نظر امام  :1-3شكل 
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 د دفاع فرهنگيویكرر -ب

عنوان  ، باید به خمینیهای تحقق اهداف فرهنگی از دیدگاه حضرت امام دها و شیوهویكرر

 تواند بر اهدافای میکار گرفته شود. تعلل در هر زمینه یک دستورالعمل مستمر و دائمی به

فرهنگی، قابل  یدهاویكرفرهنگی جامعه خدشه وارد نماید. از این جهت، هدف فرهنگی منهای ر

 را خمینی فرهنگی از نظر امام یدهاویكرترین ر تعقیب و دسترسی نخواهد بود. مهم

 شرح زیر خالصه کرد:  توان به می

 معرفي صحیح احكام اسالم  -9

های سالم و مساعد به منظـور عرضـه و معرفـی    زمینهیكی از اهداف مهم در دفاع فرهنگی، ایجاد 

آلـود اسـالم   های غرضها در جوامع مختلف بتوانند بدون ابهام و پیرایه احكام اسالم است تا انسان

طرف سـازیم. تـا ایـن     اند برما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسالم به وجود آورده»  را بشناسند:

آینـده را وادار   توانیم انجام بـدهیم. مـا بایـد خـود و نسـل     کاری نمی ابهام را از اذهان نزداییم، هیچ

ایـن ابهـامی را کـه بـر اثـر       .کنیم و به آنها سفارش کنیم که نسل آتیۀ خویش را نیز مأمور کننـد 

پیـدا   ،های مـا ساله نسبت به اسالم در اذهان حتی بسیاری از تحصیل کرده صد تبلیغات سوء چند

های رهبـری و حكومـت اسـالمی را، بـه     د خودتان را، اسالمتان را، نمونهشده رفع کنند... شما بای

) والیــت «وه دانشــگاهی و طبقــۀ تحصــیل کــرده.گــر مــردم دنیــا معرفــی کنیــدر مخصوصــاً بــه

 (  934فقیه)حكومت اسالمی(، متن، ص

ویژه دانشگاهیان، به فرهنگ  هباید این واقعیت را پذیرفت که یكی از عوامل گرایش جوانان، ب

شود. جواب ماندن سؤاالت و شبهاتی است که در ذهن آنان ایجاد میبی یگانه و افكار انحرافی،ب

طور منطقی و درست عرضه شوند،  ، اعتقاد راسخ دارند که اگر احكام اسالم به خمینیامام 

دانشجویان چشمشان باز » :فرمایند دانشگاهیان از آن استقبال خواهند کرد و در این مورد می

شما مطمئن باشید، اگر این مكتب را عرضه نمایید و حكومت اسالمی را چنانكه هست به  است.

 (934) همان ، ص « ها معرفی کنید، دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد. دانشگاه

 قطع وابستگي فرهنگي  -2 

ـ     ویكرر اگـر آن  ویـژه   هد فرهنگی، مسأله بسیار مهم و حیاتی در بقاء و قـوام یـک جامعـه اسـتر ب

حفظ اصـول  رهبر کبیر انقالب، های دینی شكل گرفته باشد. از این جهت  جامعه مبتنی بر ارزش

پذیر دانسـته، تضـمین اسـتقالل در    های اسالمی را تنها با سیاست فرهنگی مستقل امكان و ارزش
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 :انـد  ودهاند و در این باره فرمـ اندیشی دانستهساده سایر جهات را با وجود وابستگی فرهنگی، نوعی

یكـی از آنهـا    ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقالل در ابعاد دیگـر یـا   »

 (143ص، 92ج  ،امامصحیفه  )«پذیر است.امكان

  در جامعه تحول فرهنگي -3

هویت و موجودیت واقعی یک جامعه را فرهنگ آن جامعه تشكیل ، خمینیامام در اندیشۀ 

دهد و انحراف از آن، جامعه را اگرچه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و صنعتی و نظامی قدرتمند می

عزّت و قدرت یک ملّت را، تنها در  راحل،سازد. از این جهت، امام تهی میباشد، پوچ و میان 

بزرگترین تحوّلی که باید بشود، در » : فرمایند دانستند و میسایۀ تحول فرهنگی آن ملّت می

کشد یا به به تباهی مییا ای است که ملّت را که بزرگترین مؤسسههنگ باید بشود. برای اینفر

 ( 473ص  7ج  ،همان) «کشد.اوج عظمت و قدرت می

 نیتحضور مؤثر حوزۀ علمیه و روحا -2

فكر در برابر تهـاجم   معموالً آثار بارز وابستگی فرهنگی در هر کشوری، با مرعوب شدن قشر روشن

پسندانه با مهاجمی نیـز   نظرهای غرب ی غرب همراه بوده است که گاه با تمارض یا با اظهارفرهنگ

هـای چـپ و راسـت، اعـم از     کردند. ما در انقالب اسالمی نیـز شـاهد امـواج اندیشـه    نوایی می هم

ایمر لكن قشری که همواره خطر تهاجم غرب را جدی گرفتـه اسـت   مارکسیسم و لیبرالیسم ، بوده

رهبـر  جای همزبانی، به مقابلۀ با آن پرداخته، قشر متعهد روحانیت بوده است. از ایـن جهـت،    و به

برای استحكام مبانی فرهنگی و تربیتی در جامعه، حضـور فعـال روحانیـت و     کبیر انقالب اسالمی

ز تر از همـه جـا و ا  اسالم عمیق»  :اند مندی بهینه از علوم حوزوی را ضروری دانسته و فرمودهبهره

کـه در رأس مسـائل اسـالم     دارد، نظـر ها، راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی  همۀ مكتب

 ،) همـان  «هـای علمیـه متخصـص بیاورنـد.    است... متخصص الزم است و در این امر باید از حوزه

 ( 492 ص، 92 ج

 توجه به مراکز آموزشي و تبلیغي -3

نظام آموزشی و تبلیغی کشور، نقش اصلی را در تحقق  ریزی صحیح و هدفدار دراهتمام به برنامه
کند. دشمنان نیز برای نفوذ در این مراکز، بیشتر از جاهای این اهداف فرهنگی جامعه ایفا می

و امّا در دانشگاه، نقشه آن » : فرمودند ، خمینیکنند. از این جهت امام دیگر، تالش می
سوی شرق یا غرب  های خودی منحرف کنند و به است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش
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دست  به تامردان را از بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حكومت دهند  بكشانند و دولت
 (498ص ، 19ج  ،همان) «خواهند، انجام دهند.آنها هر چه می

عزیـز،  های مناسب سیاسی و اجتماعی هر چه بیشتر برای دانشـجویان  بنابراین با ایجاد زمینه
باید درک و شناخت آنان را نسبت به شگردهای دشمنان انقالب اسالمی ارتقـا داد، تـا بـا عناصـر     

 فاسد و مروّجین فرهنگ بیگانه در محیط دانشگاه مبارزه کنند.

ریشۀ توطئه و نقشه دشمنان را از دبستان تا دانشگاه دانسته و هدف  ، امام خمینی
از یک  [در گذشته]» : به اسالم و روحانیت ترسیم فرمودندعمدۀ آنان را، ایجاد بدبینی نسبت 

ها از  ها کوشش شد که معلّمان و دبیران و اساتید و رؤسای دانشگاه ها تا دانشگاه طرف از دبستان
کار گماشته شوند و  زدگان و منحرفان از اسالم و سایر ادیان انتخاب و به زدگان یا شرق بین غرب

گیرند، از دست می قرار گیرند که قشر مؤثر را که در آتیه حكومت را بهمتعهدان مؤمن در اقلیت 
خصوص و از  هجوانی طوری تربیت کنند که از ادیان مطلقاً و اسالم بتا و  کودکی تا نوجوانی

 ( 493ص  19ج  ،همان)«وابستگان به ادیان، خصوصاً روحانیون و مبلّغان متنفر باشند.

ـ  هـای آموزشـی و   رای جوانـان و تـالش بـرای سـالمت محـیط     بر این اساس، تبلیغ و تعلیم ب
اآلن حجـت بـر    » :فرمودنددر این باره  ایشانکند. چنانچه فرهنگی، هویتی ملی و شرعی پیدا می

        ( 247ص ،92ج  ،همان)«ما بیشتر است و اهمیت تبلیغات هم زیادتر

محتـوا  روح و بـی ای بـی هـ  نتیجه این که تبلیغ یک حرفه نیستر منبع درآمد نیست. مراسم 
   نیستر یک وظیفۀ الهی است.

ویژه رادیو و تلویزیون نقش تبلیغـی مـؤثری    هبرای وسایل ارتباط جمعی، ب امتهمچنین امام 
ها مردم را منحـرف کنـد و بـا انـدک      تواند این دستگاه با اندک انحرافی، میلیونمی » : قائل بودند
، بسیاری از مـردم در  اومردم را به اشتباه بیندازد... دستگاهی است که با صحت میلیونها  اشتباهی

 (323ص ، 98ج  ،صحیفه امام «)شوند.، فاسد میاوشوند و با فساد  داخل و خارج صحیح می

 های انقالب.حفظ ارزش -

 حفظ وحدت و انسجام اسالمي. -

 ها.صدور انقالب و بیداری ملت -

 المي.معرفي صحیح احكام اس -
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 های اجتماعي در اندیشه دفاعي امام خمیني رویكرد -2.91

  اصالح نظام تربیتي -9

یكی از اهداف مهم انقالب اسالمی در حوزۀ فرهنگ، اصالح نظام تربیتی بر اساس مبانی و اصـول  

ریزی در محیط بستۀ خانواده یا مدرسه، به هر میزان که خـوب  اعتقادی اسالمی استر زیرا برنامه

های فرهنگی یا نفوذپذیر بـودن فرهنـگ جامعـه در برابـر      مفید باشد، در صورت بروز ناهنجاریو 

های تربیتی به هدر خواهد رفت. بـدین   هجوم فساد و ابتذال اخالقی، از داخل و خارج، همۀ تالش

حـوض منـازل افـراد     ای است کـه آب آن از مجـاری مختلـف بـه    خانهدترتیب، فرهنگ همانند رو

های منازل، مشـكل  آلود شد، تنها با تصفیه و پاالیش آن حوضچهر آب این رودخانه گلرود. اگ می

)منصـوری   شدن آب رودخانه را پیدا کرد و درصدد رفـع آن برآمـد.   شود. باید علت آلودهحل نمی

 (12-12:  9377الریجانی، 

وابستگی ما یک وابستگی روحی پیدا کردیم، این » :ندا در این مورد فرموده امتامام  

 ( 12ص  ،8ج همان، ) «روحی از همۀ چیزها برای ما بدتر است

 توجه به جوانان و مشكالت آنان -2

 برای رشد و تعالی آنـان، همـواره    های الزم توجه مستمر به نیازهای جوانان و فراهم کردن زمینه

الت بـین مشـك  ،  خمینیبوده است. به همین منظور نیز امام ، خمینیامام توجه  مورد

ایــن جــوان... فــردا کــه » : نماینــداقتصــادی جوانــان و حفــظ دیــن، رابطــۀ مســتقیم برقــرار مــی

توانـد دیـن خـود را حفـظ      شود، سرگردان است. اگر معاشش فراهم نشود، نمـی التحصیل می فارغ

 ( 174ص  9ج  ،) همان «کند.

هـای آنـان در    توانمنـدی بدین ترتیب، بهترین راه برای حفظ جوانان و هـدایت اسـتعدادها و   

مسیر اعتالی اهداف فرهنگی و سیاسی جامعه، درک درست و منطقی جوان، آشـنایی کامـل بـه    

تواند جوانان مـا را از مضـرّات و   ریزی براساس این دو عنصر است که مینیازهای او و سپس برنامه

م جامعـه و اهـداف   اسـتخدا  تأثیرات تهاجم فرهنگی حفظ کند و نیروی خالق و کارآمد آنها را بـه 

عنوان فرهنگ بسیجی امروز در جامعۀ ما موضوعیت پیـدا کـرده،    آورد. آنچه به ملی و دینی آن در

مـردان بـه    والن و دولـت ئبهترین راه نجات و هدایت جوانان است که باید با همت و پشـتكار مسـ  

 (943-941: 9377منصوری الریجانی، ) اجرا درآید.
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 طلبي  مبارزه با رفاه -3

موریت اصلی فرهنگ هر جامعه، تقویت عوامل مؤثر در دفاع همه جانبه است و آنچه که آفت مأ
طلبی و دنیاگرایی  آید، گرایش جامعه به رفاهحساب می ها بهبزرگ عوامل دفاع در همۀ زمینه

رهبر کبیر از این جهت فرهنگ یک جامعه در تقابل دائمی با این رویكرد خطرناک است.  ،است
داند و گسترش طلبی قابل جمع نمی با عنایت به این مطلب، مبارزه را با رفاه المیانقالب اس

و در این مورد  داندمی ای را مغایر استقالل، آزادی و اهداف الهی حكومت اسالمیچنین اندیشه
خوبی  ههای اسالمی هستند، ب ملّت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش » : فرماید می

استقالل و  کنند مبارزه در راهطلبی سازگار نیست و آنها که تصوّر می رفاهاند که مبارزه با دریافته
طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه  داری و رفاهسرمایه آزادی مستضعفین و محرومان جهان، با

پند و اندرز درد، با نصیحت و بی مرفهانداران و کنند سرمایهاند و آنهایی هم که تصور میبیگانه
کنند، آب در هاون شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک میمتنبه می

جویی، طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت بحث قیام و راحت و سرمایه کوبند. بحث مبارزه و رفاه می
ند که درد شوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستست که هرگز با هم جمع نمیا  ایدو مقوله

بضاعت، گردانندگان و برپا فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی
 ( 82ص ،  19 ج همان،)  «ها هستند. دارندگان واقعی انقالب

به قدری عمیق و پرجاذبه است  خمینیتحلیل محتوای این فراز از بیانات گهربار امام 
له و منشور حفظ راهبرد و ملخّص سیاست دفاعی معظم توان آن را عصارۀکه از جهتی می

شک عدول از این شیوه شمار آورد که بی سال دفاع مقدس به ها و دستاوردهای هشت ارزش
های دفاعی جامعه، به رفاه جای تقویت انگیزه دنبال خواهد داشت. اگر به پیامدهای مرگباری را به

داران را تقویت کنیم، آن محرومین، ناخواسته سرمایهو دنیاخواهی رو آوریم یا به جای حمایت از 
های انقالب  ایم، بلكه باید شاهد مرگ تدریجی ارزشکرده روز نه تنها از خط مبارزه عدول
 اسالمی و دفاع مقدس نیز باشیم.

خـدا نیـاورد آن روزی را کـه سیاسـت مـا و سیاسـت       »:  در این باره فرمودنـد  ایشانچنانچه  
دارها گـردد  پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه ولین کشور ما،ئمس

 (349ص ، 14همان : ج ) «و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند.

 ،پیغمبـر  مروری کوتاه در تاریخ صدر اسالم و بررسی سیر حوادث، پس از عروج ملكوتی 
طلبـی و تكـاثر    ت بزرگ اسالم و جامعۀ اسالمی، توسعۀ فرهنگ رفـاه گواه این واقعیت است که آف
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خـواری، بـه    ها، کاسب منشی و حـرام  بوده است. بسیاری از بزرگان قوم با سوء استفاده از موقعیت
چنان فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار دادنـد کـه    زر اندوزان و مالّکان بزرگ مبدّل گشتند و آن

ای که حتـی فریـاد مظلومانـۀ مـوالی     گونه نار و زر سرخ بوده استر بهمالک ارزش در همه جا دی
و دفاع وی از عدالت و زهد اسالمی نیز نتوانست مانع تهـاجم فرهنـگ تكـاثر و      متقیان علی

طلبـی را  با عنایت به این پیشیۀ تـاریخی و بـا صـراحت تمـام، رفـاه      امتثروت اندوزی شود. امام 
انـدوزان و  میدان عیش و نـوش ثـروت   محرومان و تبدیل جامعه بهسان عدول از خط حمایت از  به

 کرد.های اسالمی معرفی می نشانۀ شكاف عمیق در خط مبارزه و دفاع از ارزش

 فعال زناندادن مشارکت  -2

بـه    خمینـی  آیند. نگرش امامزنان از ارکان مهم نظام سیاسی و فرهنگی جامعه به شمار می
هـای روزگـار ماسـت. امـام      ی مختلف سیاسـی و اجتمـاعی از شـگفتی   هاعرصه زن و نقش او در 

زن نقش بزرگی در اجتمـاع دارد. زن مظهـر تحقـق    »  در عظمت مقام زن فرمودند: خمینی
رود. آمال بشر است زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند است. از دامـن زن، مـرد بـه معـراج مـی     

 (349ص ، 7ج  ،همان) «است.دامن زن، محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان 

 پشتیباني مردمي -3

 برقراری امنیت عمومي -6

 اتحاد ملّي و همراهي آحاد جامعه -2

 امر به معروف و نهي از منكر -2

 های داخليمقابله با فتنه -1
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 فناوری در اندیشه دفاعي امام خمیني -رویكردهای علمي -2.23

 وراناحمایت از مبتكران و فن -9

ترین عامل در کسب خودکفایی و استقالل صنعتی را توجه کامل به  مهم،  خمینیامام 

طوری که  داندر بهمبتكران و استعدادهای درخشان و توسعۀ مراکز علمی و تخصصی می

و  تحقیقاتترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعۀ مراکز علمی و  مهم» :فرمایند می

تمرکز و هدایت امكانات و تشویق کامل و همه جانبۀ مخترعین و مكتشفین و نیروهای متعهد و 

متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق 

دادها توانند کشور را روی پای خود نگهدارند. انشاءاهلل این استعاند که میداده آمده و نشان به در

 (928ص ، 19ج ، صحیفه امام« )د.نها خسته و ناتوان نشوادارههای در پیچ و خم کوچه

 برای کسب علم و فناوریارادۀ عمومي تقویت  -2

 با اعتقاد به این که اگر یک ملت چیزی را بخواهـد بـه انجـام آن قـادر خواهـد بـود، بـر         امتامام 

بـه خودمـان   » انـد: تأکید ورزیده و فرموده برای کسب علم و فناوری ارادۀ عمومی و قدرتتقویت 

بع ارادۀ دیگران نباشیمر لكن همه بـا هـم مجتمعـاً    اارادۀ خودمان بكنیمر ت به امیدوار باشیمر تكیه

 ( 232ص ، 93ج  ،همان ) «این اراده را بكنیم تا کار انجام بگیرد.

 به فرصت ها تحریم تبدیل -3

سیاسـی،   فنـاوری،  عامـل رشـد و جهـش آحـاد ملـت در همـۀ ابعـاد        اسالمی، رهبر کبیر انقالب

داند که همه چیزمـان را خودمـان   را قطع امید از دیگران و فهم این نكته می اقتصادی و فرهنگی

مـا در جنـگ   » : باید تهیه کنیم. فلذا یكی از برکات جنگ را فهم همین مطلب دانسته و فرمودنـد 

 ( 183ص  19ج  ،همان ) «ه باید روی پای خودمان بایستیم.ایم کبه این نتیجه رسیده

ای الهـی  از سوی بیگانگان را هدیه و فناوری های علمی به همین دلیل، تحریم های اقتصادی

ای این جنگ و تحریم اقتصادی و اخـراج کارشناسـان خـارجی، تحفـه    » : اندقلمداد کرده و فرموده

 ( 433ص ، 19ج  ،همان)  «الهی بود که ما از آن غافل بودیم.

که حاصل آن خودباوری، خودجوشی و شـكوفایی مغزهـا و    بنابراین تحریم اقتصادی و انزوایی

بـا   خمینـی نهایتاً استقالل و خودکفایی است، یقیناً از برکات الهی است. از همـین رو، امـام   

کننـد، بـا   ن خیـال مـی  که این آقایـا را ما انزوایی » : استقبال از انزوای سیاسی و اقتصادی فرمودند
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شـما، از مغـز    [ی]افتد. مغزهـا نمی  پذیریم، تا انزوا نباشد، افكار شما به راهآغوش باز این انزوا را می

آمریكایی کوچكتر نیستر لكن شما را از انزوا بیرون آورند و مرتبط کردند، تـا آخـر قیامـت شـما     

باید منزوی آنوقت باشید، وابسته، افكارتان اصالً بـه راه نیفتـدر مغزهایتـان بخشـكد آنجـا و هـیچ       

 (394-393ص ، 93ج ، همان) «را عمل نكنید. [کاری]

 رصه های علميجوانان به عفراخواني  -2

اند، حضور پرشور و های انقالب به آن چشم دوختهدر همۀ عرصه خمینیآنچه را که امام 

به  آن حضرتمشارکت همه جانبۀ جوانان کشور است که در عرصۀ صنعت و نوآوری، چشم امید 

و ولین ئمس من به همه»اند: والن فرمودهئجوانان بوده است. از این جهت در سفارش آنان به مس

کنم که به هر شكل ممكن وسایل ارتقاء اخالقی و اعتمادی و علمی اندرکاران سفارش میدست

ها همراهی  ها و نوآوری آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشو و هنری جوانان را فراهم سازید. 

 ( 12ص  19ج  ،همان  «)دارید. کنید و روح استقالل و خودکفایی را در آنان زنده نگه

  ود اتكایي و عدم وابستگيخ -3

 تعامل وسیع بین حوزه و دانشگاه -6

 کارگیری فناوری پیشرفته و مناسب  هب -2

 مبارزه با خودباختگي و قطع وابستگي علمي و فناوری -2

   گانه دفاع و اهداف اندیشه دفاعی امام خمینی نتایج ابعاد شش -1شماره  در جدول 

دهنده اصول و مبانی الگوی راهبردی  حاصل از تحلیل محتوا در مطالعه منابع مكتوب که تشكیل

 :طور کامل آمده است هباشد ب می آن حضرتدفاعی بر اساس اندیشه دفاعی 

  



962  (یههللا عل ۀرحم)ینيامام خم حضرت يدفاع یشهبراساس اند يدفاع یراهبرد یالگو
                                                                                                                

 

 خمیني امام دفاعي اندیشه اهداف و ابعاد -2شماره  جدول

 سیاسی بعد

 رصدور انقالب -1         ر ج.ا.ا تثبیت اقتدار نظام  -9

   راحیای اقتدارمسلمین -4         رمبارزه دائمی با استكبار  -3

 رهای دینی دفاع از ارزش  -2           ر حمایت از مستضعفان  -2

 ر امت اسالمیبیداری   -8             رهای فسادقطع ریشه  -7

 .حفظ اسالم  -1

 نظامی بعد
 رتجاوز دشمن دفع  -1ر    دفاع از تمامیت ارضی  -9

 .نبیه متجاوزت -4         ر   دفاع از استقالل  -3

 معنوی بعد

 والیت محوری  -3     ر     انگیزه الهی  -1        ر   توکل به خدا  -9

 رشهادت طلبی  -2ر   عبادت بودن دفاع  -2ر    های اعتقادی آموزه -4

 اصل سادگی  -1       ر  جهاد دفاعی  -8       ر  تكلیف محوری  -7

 فرهنگی بعد

 رمعرفی صحیح احكام اسالمی -1ر     تضمین استقالل جامعه - 9

 رخود باوری فرهنگی - 4ر   مبارزه تا نفی فرهنگ کفر -3

 .مقابله با تهاجم فرهنگی  -2ر           اصالح نظام تربیتی -2

 مردمی بعد

 کشورهااقدام مردمی   -1       ر   مردمی کردن دفاع  -9

 وحدت کلمه  -4          ر         نقش مردم  - 3

 نقش بسیج  -2       ر        اتحاد مسلمین  -2

 جنگ عاشورایی -8      ر           آمادگی روحی -7

 .الگو قراردادن ایران  -1

 اقتصادی بعد

 رصنعتی و فناوری خودکفایی -1ر              تحقق قسط و عدالت -9

 رقطع سلطه بیگانگان -4ر    امنیت مالی و اقتصادیتامین  -3

 رحفظ منافع و  ذخایر ملی -2ر                 مبارزه با رفاه طلب -2

 .قطع وابستگی از بیگانگان -7

 



 



 

  فصل سوم

مسلح یروهاین یریتو مد  ینيامام خم
 

 

شرایطی نهضت عظیم انقالب اسالمی را آغاز کردند که از نظر غرب و در   خمینیامام 

ساله  شده و تحت کنترل آنها بود. تاریخ دویست اسالمی تصرف های جهانی تمامی سرزمین استكبار

 امتهای مسلمانان و غرب، گویای این حقایق است. امام اخیر کشورهای اسالمی و تاریخ جنگ

در واقع انقالب  عنوان ژاندارم منطقه و ارباب او آمریكا آغاز کردند. از اول مبارزه را با شاه به

عنوان مرکز  به استكبار جهانی و تصرف ایران به راحل مؤفق امامیک جانبه و  حملهاسالمی 

خواهی و نجات  کفر و استكبار جهانی و برافراشتن پرچم عزّت، استقالل  فرماندهی مبارزه علیه

گیری  تواند چگونگی شكل می ز رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمیاستفاده ا مسلمانان بود.

دفاعی کشور را مطرح نماید، همچنین تدوین یک  های دفاعی ایشان را در رابطه با اندیشه اندیشه

جانبه  های جهانی باشد را به یک الگوی )دفاع همهقدرت الگوی دفاعی که مستقل از وابستگی به

این الگوی دفاعی که مكمل تسلیح گسترده نیروهای مسلح و نیروهای  مردمی( تبدیل نماید. در

لفه مردمی بیان ؤباشد در حقیقت جنگ و مدیریت نیروهای مسلح را با استفاده از م مردمی می

کند و بر همین مبناء تمامی آحاد مردم جنگ را بخشی از وجود زندگی روزمره خود دانسته می

گیرد. دفاع از  شكل کامل خود را می  خمینیامام  دفاعیو در این فرایند الگوی اندیشه 

اجتماعی، اقتصادی، نظامی،  -سیاسی، فرهنگی ) های قدرت انقالب اسالمی بسیاری از حوزه

های اصلی  لفهؤبه بحث نیروهای مسلح و م گیرد. مطالب این بخش عمدتاً علمی و ...( را در برمی

  اختصاص داده شده است. خمینیامام  دفاعی دهنده دفاع نظامی بر اساس اندیشه تشكیل
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  امام خمیني در اندیشه دفاعينیروهای مسلح  -3.9

 های مكتبي نیروهای مسلح  ارزش -

بخش اسالم و محـور آن خـدا بـاوری اسـت      بنیان ارزشی نیروهای مسلح، اعتقاد به مكتب حیات

 های عبارتند از :  که برخی از شاخصه

 انگیزه الهي -الف

ای که در ارتش و انگیزه»: فرمایدۀ انگیزه نیروهای مسلح میبار در ، خمینیحضرت امام 

در قوای مسلحۀ ما و پاسدارها و همه نیروهایی که هست نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی 

نكه ما برای خدا داریم کار آهوایی و سایر نیروهایی که در ایران هستند، انگیزه آنها یكی است و 

 (137ص  ،93ج  صحیفه امام،) «کنیم. می

 ایمان -ب

این » :فرمایدمیدر این مورد ستاید و ایمان پاسداران و ارتشیان را می رهبر کبیر انقالب اسالمی،

شب  طور کرده، آن پاسدار و آن ارتشی که در سنگر خودش نماز ایمان است که اینها را این

 (941، 97 همان، ج) «که برای خداست. کند، برای اینبخواند، این ارتشی مثل شیر مقاومت می

 پیروان مكتب عاشورا  -ج

: فرمایـد  دانـد و مـی  مـی    ن امام حسینابنیانگذار جمهوری اسالمی، نیروهای مسلح را پیرو

جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح، پیـروان شـهید جاویـدی هسـتند کـه      »

رسـیدند رخسـار مبارکشـان    او کـه بـه شـهادت مـی    و یـاران  گوید هر یـک از جوانـان   می تاریخ 

 ( 124 ص، 92همان، ج «) گردید. می تر و آثار شجاعت و تصمیم در او بارزترافروخته

   اهللسربازان بقیه -د

جمهوری نیروهای مسلح امت امام  برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی همین افتخار بس که

مردم ایران و ارتش » : فرمایدکند و میمعرفی می  را سرباز حقیقی امام زمان ایران اسالمی

و سپاه و بسیج و سایر قوای نظامی و غیرنظامی برای حفظ اسالم و کشور اسالمی و رسیدن به 

آنچه برای این جانب غرورانگیز و افتخار آفرین است روحیه بزرگ و قلوب  ..کنند.لقاءاهلل دفاع می

-اهلل االعظم که سربازان حقیقی ولی -طلبی این عزیزانشار از ایمان و اخالص و روح شهادتسر

 ( 312ص  92) همان، ج  «الفتوح.،  و این است فتحهستند -ارواحنا فداه
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 طلبي  شهادت -وه

جلوۀ ایمان به خدای بزرگ در میدان رزم، پایداری در برابر دشمنان است و رمز پایمردی روحیـه  

کاری و شــهادت طلبــی اســت و شـهادت ســرانجامی اســت بــس نیكـو. امــام راحــل دربــارۀ   فـدا 

اش این اسـت کـه مـن    ای که عقیده ایمانیاین روحیه»:  فرمایندطلبی نیروهای مسلح می شهادت

روم در جوار رحمت الهی، این روحیه اسـت  می من اگر کشته بشوم، یک توفیقی است برای من و

از هـم  مـا   هبحمداهلل دارند و سایر قـوای مسـلح   ارتش ما هم این روحیه را که ما را پیروز کرده و

    (134ص ،93ج،همان«)قبیل پاسدارها و ژندارمری و شهربانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: محقق بر اساس مطالعات نظری 

 های مكتبی نیروهای مسلح ارزش :3-9 شكل

 

  

ارزش های مكتبي 

 نیروهای مسلح

 شهادت طلبي

 شجاعت

 

 اخالق اسالمي

سربازان        

 بقیهاهلل

 

پیروان مكتب 

 عاشورا

 ایمان

 انگیزه الهي
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 های اجتماعي نیروهای مسلح  ارزش

اسالمی ایران در دل مردم جای دارند و از حمایت مردمـی برخوردارنـد    نیروهای مسلح جمهوری

هـای بـزرگ ملـت سـربلند      اند و همواره آماده دفاع از آرمـان زیرا در خدمت مردم و نظام اسالمی

 :های آن عبارتند ازبرخی از جلوه ایرانند.

 رکن انقالب اسالمي -الف

امروز شما »: فرمایدشمارد و میاسالمی میالب ارتش و سپاه را از ارکان انق امام خمینی

نورچشم همه ما هستید و ما به وجود امثال شما باید افتخار بكنیم و شما باید برای اسالم یک 

ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید. ارتش یكی از ارکان یک کشور است و در این زمان 

ج  همان،) «ارکان این کشور است.  پاسداران اسالم ]سپاه پاسداران انقالب اسالمی[ هم یكی از

 ( 12ص  ،97

   اقتدار نظام اسالمي ضامن  و بقای نظام و توانمندیموجب  -ب

دانم با چه بیانی احساسات و عالقه خویش را به شما نمی»:  فرمایدمی باره در این امام

صحنه کارزار شما اهلل از سینه وفان خشم این ملت حزبتسربازان گمنام و سرداران دالوری که 

جوشیده است، بیان نمایم. در نزد موحدین و سالكان طریقت سخن از اجر و پاداش دنیایی، 

مراتب کوچكتر  ها و اعتباراتش بهاسائه ادب به منزلت و مقام آنان است و دنیا با همه زرق و برق

اهلل بزرگتر سبیل اهلل گردد و مجاهد فیسبیل از آن است که بخواهد پاداش و ترفیع مجاهدان فی

، 19ج  ،) همان «عیار زخارف دنیا محک بزند. را بهاز آن است که گوهر زیبای عمل خود 

 (  933 ص

توان گفت که حدیث منزلت مجاهدان راه خدا، آرمان بلند و کمال حقیقی  بنابر این می

ریزی نامهنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است. امید آن که با تعهد ایمانی و عملی بر

سازمانی، همواره در راه کمال و دفاع از کیان اسالمی کوشا باشیم و از پاداش مجاهدان راه خدا 

 (182، ص 3ج ، سیری در اندیشه دفاعی امام خمینی :9377مهتدی،  ) مند گردیم.بهره

از مبانی نظری مستحكم  خمینی دیدگاه و تفكرات دفاعی و راهبردی حضرت امام

ی دفاعی استوار به پیروزی، تواند بدون یک اندیشهت. هیچ رهبر قیام و نهضتی نمیبرخوردار اس

راز موفقیت ایران اسالمی در دفع تجاور عراق بعثی و . ای دست پیدا کندحتی پیروزی مرحله
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امت  داشتن رهبری مانند امام، دفاع مقدسسال  8پشتیبانان جهانی وی و سرافرازی ملت ما در 

با مقاصد عالی متكی به مصالح عالیه و و های کلی مشخص که فرمانده کلّ قوایی با سیاست بود

با اندیشه دفاعی سازمان یافته و مجرب و استراتژی و دکترین متكی بر دین مبین اسالم بوده 

 .است

 امام خمیني در اندیشهعوامل مؤثر در تبیین رسالت نیروهای مسلح  -3.2

 يتعریف امنیت مل -الف

ین امنیـت ملـی یـا بـه     تـأم »ترین مأموریت و رسالتشان  نیروهای مسلح در هر نظام سیاسی مهم

 است.« تأمین امنیت منافع ملی»عبارت دیگر 

هر نظام سیاسی تعریف خاصی از امنیت ملی دارد و برای شناخت رسالت نیروهای مسـلح در  

یت ملی مراجعه کـرد. کشـورهایی در   هر کشور باید به تعریف آن کشور و نظام از منافع ملی و امن

سـپرند و حتـی   هـای خـارجی مـی   جهان وجود دارند که به راحتی زمام اختیارشان را به حكومت

دهند که نیروهای مسلح سایر کشورها قسمتی از خاکشان را تحـت سـلطه درآورد و در   اجازه می

صـرفاً  « امنیـت ملـی  »ت زند. در تعریف چنـین کشـورهایی   آنجا به اقدامات نظامی و امنیتی دس

کند. لكن در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با توجـه بـه   می حفظ حكومت در آن معنا پیدا

 عنــوان مبنــای تمــامی هــا و منــافع ملــی و اصــول مترقــی اســالم بــههــا، ارزشاهـداف و آرمــان 

منـافع   حفـظ و دفـاع از   معنی ها، امنیت ملی بهگذاریها و هدفگذاری ها و سیاستگیری تصمیم

 :شودتعریف میموارد  ملی و شامل

 رنظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اصل والیت فقیه -9

 راسالمیت نظام -1

 راستقالل )حاکمیت ملی( -3

 رتمامیت ارضی -4

 رامنیت و آسایش عمومی -2

   .حفظ کیان اسالم و تشیع -2

 محیط و فضای امنیتي جمهوری اسالمي ایران -ب

جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه از بیشترین مسـاحت برخـوردار اسـت و    
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سـت و از لحـام جمعیـت نیـز جـزء      ا ترین وضعیت جغرافیایی دشـت، کـوه و دریـا   دارای متنوع

هـای  قـدرت  همچنین به دلیـل رویـه اسـتقالل از ابـر     .باشدترین کشورهای منطقه می پرجمعیت

ای متعددی بـوده  ای و فرامنطقهسال گذشته مواجه به تهدیدات منطقه 34شرق و غرب در طول 

آبـادی،   ی دفاعی ما از تمامی کشورهای همسایه کمتر است.) فیروزسرانه است. با این حال بودجه

9384 :1-8  ) 

 خمینيرسالت نیروهای مسلح در اندیشه دفاعي حضرت امام  -3.3

در پنج محور مجزا  قابل  خمینیحضرت امام رسالت نیروهای مسلح در اندیشه دفاعی 

  شرح زیر عبارتند از : هارائه و ب
 رسالت نیروهای مسلح در قبال رهبری.ـ 9محور 

 رسالت نیروهای مسلح در اجرای مأموریت خود در تأمین امنیت ملی. ـ1محور 

مطلوب )رسیدن به حدّ  رسالت نیروهای مسلح در حفظ و تقویت بنیه اقتدار خود ـ3محور 

 آمادگی رزمی(

 رسالت نیروهای مسلح در قبال مردم. ـ4محور 

  (94-1 همان،) رسالت نیروهای مسلح در قبال دولت. ـ 2محور

 رسالت نیروهای مسلح در قبال رهبری -9محور 

هـای  های جهان، انضباط است و بر مبنـای کلیـه سیسـتم   ارتش ۀمبنای فرهنگ مدیریتی در هم

مافوق است در کشور ما فرمانده کل قـوا در ضـمن اینكـه ولـی فقیـه نیـز       انضباطی نیز اطاعت از 

لـه واجـب و تبعیـت کامـل نیـز از رسـالت و وظیفـه        هست اطاعت از فرامین و دستورات معظـم 

کـه آحـاد    گوییم نیروهای مسلح منظورمـان عـالوه بـر آن   نیروهای مسلح است. آن هنگام که می

ها و سلسله مراتـب تشـكیالتی   شود، شامل سازمانمی پرسنل و کارکنان نیروهای مسلح را شامل

 شود.نیز می

 شما که اطاعت کنید از  کنم بهاسالم اطاعت فقیه را واجب دانسته است و من امر می

 .( 8/28/ 9در تاریخ  )سخنرانی امام خمینی های خود و حفظ نظام را بكنید.مافوق

 (317،ص 94)همان،ج
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  فرمانده اسالم است واجب است به حسب حكم اسالم، تخلف اطاعت از یک فرماندهی که

 (444،ص 91.)همان،ج( 92/3/21در تاریخ   سخنرانی امام خمینی) است. محرا

 « این در قرآن واجب شمرده  .هستند «االمراولی»اطاعت از فرماندهان که به یک تعبیر

ی) «شود و واجب است.  می  92/3/21در تاریخ   سخنرانی امام خمین

 (441،ص91.)همان،ج(

 رسالت نیروهای مسلح در تأمین امنیت ملي -2محور

های قانونی تصریح شده و در قـانون اساسـی جمهـوری    این محور به خاطر ماهیت نقش مأموریت

 :ورت رسالت مشترک و رسالت اختصاصیشود: به صاسالمی ایران در دو قسمت بیان می

 امنیت ملی. رسالت مشترک نیروهای مسلح در تأمین -الف 

 رسالت اختصاصی ارتش جمهوری اسالمی ایران. -ب 

 رسالت اختصاصی سپاه پاسداران انقالب اسالمی. -ج 

 رسالت اختصاصی بسیج مستضعفین. -د 

 رسالت مشترک نیروهای مسلح در تأمین امنیت منافع ملي -الف 

 حفظ کیان اسالم -9

فه مهم، دفاع از ملت و دولت و مرزهای نیروهای مسلح بایستی سه وظی  از نظر امام خمینی
تر از همه پاسداری از  کشور اسالمی، برقراری امنیت داخلی و جلوگیری از آشوب، و مهم

 : فرماید های دولت و جامعه اسالمی را به خوبی انجام دهند. امام امت در این مورد می اندیشه
 و غیر انتظامی تظامی و نظامی وسایر قوای ان شماها توجه داشته باشید، چه پاسداران و چه»
سایر ملت، همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم که این اسالمی که االن به ما رسیده  چه

شود موظف است برای حفظ م تا آن فرد آخری هم که خدای نخواسته کشته مینیحفظش ک
تا آن آخر، زن و مرد، بچه اسالم، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان اسالمی، دفاع از کشور اسالمی 

 (991،ص92)صحیفه امام،ج و بزرگ، مكلفند که دفاع کنند.

مسأله دفاع یک امر عمومی است برای همه، هر کس قدرت دارد دفاع کند، به هر مقـدار کـه    
 )همانجا( قدرت دارد دفاع کند. از کشور اسالم، باید دفاع کند.

دفـاع از حـق خودتـان و دفـاع از کشـور      بـا اراده مصـمم   بحمداهلل امروز هم که شما عزیـزان  
کنید، همان اجر را دارید که لشكرهای صدر اسالم در احـد و خنـدق و   خودتان از اسالم عزیز می
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ها داشتند. آن روز اسالم امانتی بود در دست آنها که با جانفشـانی نگهـداری کردنـد و    سایر جبهه
ما که باید به اندازه توان خودمان خدمتگزار بـه اسـالم    امروز هم اسالم امانتی است در دست همه

 (249-241،ص94)همان،ج «باشیم و حفظ کنیم کیان اسالم را. 
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 حفظ نظام جمهوری اسالمي -2

هـا و چـه   اندرکار هستند در یكی از پسـت  ملت ما عموماً، چه قوای مسلح و چه کسانی که دست

همیشه توجه داشته باشند که شما در مقابـل همـه    سایر قشرهای میلیونی ملت باید این جهت را

قوای مسلح مـا و تمـام اقشـار ملـت در      ۀملت و هم ۀما و شما و هم ۀها ایستادید... باید همقدرت

سراسر کشور باید با هشیاری و توجه مهیا باشند از برای حفظ جمهوری اسـالمی کـه ایـن همـه     

 (1-8: 9384فیروز آبادی،  ) دشمن دارد.

 : فرماید می حفظ نظام جمهوری اسالمی خصوصدر  ینیامام خم
  «.(991،ص92)ر.ک:همان،ج «تا ارتش و سپاه هست این جمهوری هست 

  «و این امانتی است بزرگ که باید از آن حفاظت کنید.  ،یعنی اسالم راالن جمهوری اسالم

 (973،ص91)همان،ج«

 نگهباني از مرزها و نگهداری امنیت و نظم -3

قوای مسلح از ارتش و سپاه و ژانـدارمری و شـهربانی   »  : فرماید در این مورد می امام خمینی

هـا و شـهرها و   و نگهبـان سـرحدات و راه  ... ها و بسیج و عشـایر ویژگـی خاصـی دارنـد     تا کمیته

بایسـت مـورد توجـه    مـی  ،باشند روستاها و باالخره نگهداران امنیت و آرامش بخشان به ملت می

 (439،ص19)همان،ج «و مجلس باشند. خاص ملت و دولت

شـان تكلیـف دارنـد بـرای حفـظ      یكـی آحاد مردم یكـی » : رهبر کبیر انقالب اسالمیبه تعبیر 

جمهوری اسالمی، یک واجب عینی اهم مسائل واجبات دنیا، اهم است از نمـاز اهمیـتش بیشـتر    

 «ماسـت.  ۀبـرای همـ   است. برای این که این حفظ اسالم است، نماز فرع اسالم است، این تكلیف

 (   482ص، 91ج  همان،)

فرمایند که حفظ نظام جمهوری اسالمی ایـران عینـاً مشـابه حفـظ     در این اینجا مالحظه می

تـرین رسـالت مشـترک    اسالم مطرح شده است و حفظ اسالم نیز واجب عینی اسـت. پـس مهـم   

فـظ نظـام جمهـوری    باشد، حنیروهای مسلح که دقیقاً به عنوان یک تكلیف شرعی نیز مطرح می

 اسالمی ایران است.
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 رسالت نیروهای مسلح در حفظ و تقویت بنیه و اقتدار خود -3محور 

 ـ معرفت اسالمی و تقوی  9

 ـ آمادگی رزمی  1

 وری(اخودکفایی نظامی )تخصصی و فن -3

دانم. من بـه  من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود و تضعیف آنان را حرام می»

دهم که در هیچ شـرایطی از  گیرندگان نیز دستور میولین و تصمیمئعنوان فرمانده کل قوا به مس

هـای الزم و  های عقیدتی و نظـامی و توسـعه تخصـص   تقویت نیروهای مسلح و باال بردن آموزش

هـای   خصوصاً حرکت به طرف خودکفایی نظامی غفلت نكنند و این کشور را بـرای دفـاع از ارزش  

دارنـد و مبـادا توجـه بـه      و محـرومین و مستضـعفین جهـان در آمـادگی کامـل نگـه       اسالم ناب

دفـاعی   های دیگر موجب غفلت از این امر حیاتی گردد کـه مطمئنـاً غفلـت از تقویـت بنیـه      برنامه

-دنبـال مـی   هـا را بـه  هـا و توطئـه  کشور طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتـاً تحمیـل جنـگ   

 (127-128،ص19)همان،ج«آورد.

 ) بصیرت، شناخت التقاط، بینش اطالعاتي و امنیتي (آگاهي و بینش سیاسي و امنیتي  -2

، در قوای مسلح از هر قشـری کـه هسـتند   : «  فرمایددر مورد بصیرت نیروهای مسلح می امام امت

 (74،ص94)همان،ج«.باید دارای دید سیاسی باشند و هرگز کورکورانه عمل نكنند  حالی که

له تعلیماتی اسـت کـه در سـپاه    اله باشد، مساترین مسای که شاید مهم... مسألهالتقاط :شناخت 

شـوند، کـامالً   شود و باید توجه داشته باشید تا کسانی کـه بـرای ایـن کـار انتخـاب مـی      می داده

 (319،ص92)ر.ک:همان،جشناسایی شوند تا این که خدای ناکرده مواجه نشویم با التقاط. 

انـد، در  که اسالم همان است که از صدر اسالم تاکنون فقها آن را حفظ کـرده  باید توجه کنید

اند و در بیشتر موارد دست نخـورده در قـرآن و اخبـار و    کرده اند و پیادهبعضی موارد قدرت داشته

شناس نشوند و یـک مرتبـه    های فقه موجود است. توجه کنید تا کسانی ظاهرالصالح، اسالمکتاب

اید. یعنی سعی کنید اسالمتان از روحانیت جدا نشود و بـا  ز راه راست منحرف شدهمتوجه شوید ا

متوجه باشید از آنجا که شما زحمـت   .آنان که اسالمشان با روحانیت مخالف است، مخالفت کنید

: 9384) فیروزآبـادی،  کشید، شیاطین از همه بیشتر متوجه شمایند تا شـما را از بـین ببرنـد.   می

 (319،ص92ان،ج و )هم ( 94-91
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 و عدم تحزّب قوای مسلح خمینيامام  -3

وصیت اکید من به » : فرمایدنامه الهی، سیاسی خود چنین میدر فرازی از وصیت امام امت

ها و  قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه

مسلح مطلقاً، چه نظامی و چه انتظامی و پاسدار و بسیج ها است به آن عمل نمایند و قوای جبهه

های سیاسی دور نگهدارند. در و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی

توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختالفات درون گروهی مصون این صورت می

 (431،ص19،جصحیفه امام).«باشند

 احزاب صددرصد اسالمي و وفادار به جمهوری اسالمي ممنوعیت ورود حتي در

هـای  شـودر بلكـه گـروه   هـای غیراسـالمی مـی   عدم تحزب در نیروهای مسلح نه تنها شامل گروه

از امـور  » : فرماینـد مـی  راحلگیرد، چنانچه امام می جمهوری اسالمی را نیز در بر اسالمی وفادار به

توان کـرد  یروی کنند و اغماض از آن به هیچ وجه نمیمهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پ

های باال یـا پـایین، در   آن است که هیچ یک از افراد نیروهای مسلح چه رده ،امو باز هم تذکر داده

حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صددرصـد اسـالمی   

 (143،ص92مان،ج )ه«و به جمهوری اسالمی وفادار باشند.

  نظامي و سیاسي های استقالل نیروهای مسلح در بخش  -6

  «ول، از دخالت در امر فرماندهی خودداری کنند.ئمس باید اشخاص و مقامات غیر» 

 (118،ص93)همان،ج

  «دهم که در هیچ گیرندگان نیز دستور میولین و تصمیمئبه عنوان فرمانده کل قوا به مس

های عقیدتی و نظامی و توسعه نیروهای مسلح و باالبردن آموزششرایطی از تقویت 

 )همان، «های الزم و خصوصاً حرکت به طرف خودکفایی نظامی غفلت نكنند.تخصص

 (327ص ،19ج

 و رسالت نیروهای مسلح در قبال مردم2محور 

در استراتژی دفاعی کشور مـا، مـردم دارای نقـش و جایگـاه کلیـدی هسـتند. وظیفـه و رسـالت         

نیروهای مسلح در قبال مردم آن است کـه جایگـاه مـردم را در نظـام دفـاعی دقیقـاً بشناسـند و        

های الزم را برای بروز و ظهور استعدادهای دفاعی مردم فراهم آورند این یک مفهوم مترقـی  زمینه

گوییم نیروی مسـلح مردمـی از   می و متعالی از نیروهای مسلح و ارتش مردمی است آن هنگام که
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 شود.  این موضوع متبادی می ذهن

این تعبیر صحیح است لكن زمـانی سیسـتم   « نیروی مسلحی که مردم طرفدار آن هستند » 

بـرداری را از ماهیـت مردمـی بـودن خـود بكنـد کـه        بیشترین بهره دتوانمی دفاعی در یک کشور

مقام معظـم   .ندجایگاه نیروهای مردمی را در ساختار و سازمان خود دقیقاً تعریف و به آن عمل ک

خواهیم از بسیج تجلیل شود و برادران ارتش و سپاه توجه کننـد کـه   ما می»  : فرمایندرهبری می

هـا اولـی   در احترام بـه بسـیج نظـامی    ها مثل من نگذارند...نظامی تجلیل از بسیج را به عهده غیر

 «گشاست و از متن مردم تشكیل شده است. هستند زیرا بسیج راه

 الت نیروهای مسلح در قبال دولتو رس 3محور 

ای هسـتند و بایـد از   ولیت و جایگاه ویـژه ئدر استراتژی دفاع همه جانبه بخش کشوری دارای مس

های آنان در سیستم دفاعی استفاده نمود لذا نیروهای مسلح بایـد دارای  تمامی امكانات و ظرفیت

بر اعتماد متقابـل بـا دولـت )اعـم از     تر، دوستانه و مبتنی ارتباطات منجسم، منطقی و از همه مهم

ریزی صحیح و منطقی امكان حضـور فعـال   قوای مقننه، مجریه و قضاییه( داشته باشند و با برنامه

 های دفاع فراهم آورند.دولت را در صحنه

در دوران دفاع مقدس طـی فرمـانی شـورای عـالی پشـتیبانی جنـگ و سـتادهای        راحل امام 

همكاری نیروهای مسلح بـا   امكانات دولتی و مردمی تشكیل دادند.پشتیبانی جنگ را برای بسیج 

دولت در سازندگی عمومی کشور نیز نیروهای مسلح را در پیشبرد این رسالت موفق خواهد نمـود  

سازندگی درونی به شكل جهادی و نیز سـهیم شـدن   »:  فرمایندباره میمقام معظم رهبری در این

نیروهای مسلح است و انجام ایـن امـر مهـم بـا تشـریک       در سازندگی عمومی کشور جزء وظایف

مساعی، عالقمندی و خالقیت ممكن خواهد بود. نیروهای مسلح ما باید هماننـد جنـگ تحمیلـی    

 «در دوران بازسازی نیز پیشگام باشند و ملت ایران آن را احساس کنند.

نـد، در شـرایط   کنارتش و سپاه و نیروهای مشمول، ضمن آنكه آمادگی رزمی را حفظ مـی » 

 (92-94 :9384فیروزآبادی،) «صلح کامل، باید در خدمت آبادانی و بازسازی کشور باشند. 

                     رسالت نیروهای مسلح در منطقه و جهان اسالم  -3.2

 دفاع از مسلمانان -9

 تشكیل جبهه قدرتمند اسالمی -1
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 ایجاد ارتش صد میلیونی اسالمی -3

 ای مقاومت اسالمی  هایجاد هسته -4

 المللیتشكیل جبهه واحد علیه استكبار در سطح بین -2

 تشكیل جبهه واحد علیه استكبار در سطح منطقه -2

 دفاع از مظلومان و مستضعفان -7

 مقابله با ستم   -8

 های فسادخشكاندن ریشه -1

 تأدیب سازشكاران با رژیم اشغالگر قدس -94

مفتخریم که نیروهای مسلح تحت فرماندهی ولی امـر مسـلمین   کنیم و امروز خدا را شكر می

ها بـا تمـام   عزیز در راه تحقق این رسالت  ایمقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا خامنه

دهـد و تـوان دفـاعی، آمـادگی رزمـی و قـدرت       مـی  توان به تالش رو به پیشـرفت خـود ادامـه    

 هاست.بازدارندگی نیروهای مسلح حاصل این تالش

 .ای بـرای امنیـت هسـتیم   خـواهیم و دنبـال همكـاری منطقـه    ما قـدرت را بـرای دفـاع مـی    

   (97-92،)همان

 اصول و ویژگي های اساسي نیروهای مسلح  -3.3

 اصول و ویژگی های اساسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:  

   .والیی بودن – 1  .ـ اسالمی بودن 9

 خودکفایی -4 مردمی بودن – 3

 سادگی    –2 انضباط – 2

 تدافعی بودن -8 اقتدار -7

گیری از تمـامی تـوان خـود دشـمن را از تعـرض بازداشـته و در برابـر         نیروهای مسلح با بهره

نمایند و درعین اعتقـاد بـه اصـل عـدم      دفاع نموده و متجاوز را تنبیه و سرکوب می هرگونه تجاوز

 .کننـد  معارض بـا اسـالم را بـرای دفـاع از خـود یـاری مـی        تعرض، ملل مسلمان یا مستضعف غیر

                     ( 77-71:  9381)منصور،

 ارتش جمهوری اسالمي در اندیشه امام خمیني -3.6
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وجود و حفظ و تقویـت ارتـش را امـری مـی داننـد کـه از اسـالم سرچشـمه          امام خمینی

ارزش قائـل اسـت و وجـود ارتـش و      گیرد و معتقد هستند که اسـالم بـرای آمـادگی دفـاعی     می

 ( 943:  9388نیروهای مسلح قوی را برای امر دفاع الزم و واجب می دانند.) مجلسی،

ارتش ارج قائل  برای باید توجه داشته باشید که اسالم»  : فرماید امام امت در مورد ارتش می 

است اسالم ارتش را الزم می داند و احترام برای او قائل است و پشتیبان اوست و ملت ایران هم 

عنوان یک مسلمان هستیم، ارتش را با کمال قدرت حفظ  که مسلمان هستند و ما هم که به

 که هایی که ممكن است در بین ارتش گفته بشود یک وقتی این مسائل وسوسه .کنیم  می

 .کنید و کنار بگذارید یکلی منس هاین مسائل را ب ...ممكن است شما هم یک وقتی چه بشوید،

بینید که شما دارید آنجا  می ایران و تمام مردم مسلمان با ارتش دوستند و پشتیبانند. چنانچه

کسی  کنند بدون اینكه ها را می کنید مردم هم دارند پشت سر شما همه کمک جنگ می

ساله  دهد برای شما، پیرزن هفتاد آید قلكش را می د، خودشان، بچه کوچولو هم میالزامشان بكن

دهد برای شما، ایران ارتش الزم دارد، اسالم  می ،آید آن طالیی که ذخیره کرده است هم می

 (443ص94ج صحیفه امام،) «لكن یک ارتش اسالمی.... خواهد[،]میارتش 

ا به وجود امثال شما باید افتخار بكنیم و شـما بایـد   امروز شما نور چشم همه ما هستید و م» 

 «برای اسالم یک ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید. ارتش یكی از ارکان یـک کشـور اسـنت.   

 ( 12، ص97)همان، ج 

ارتش ما پشتوانه ملت ماستر ارتش ما ضامن استقالل کشور ماست. ارتـش مـا از ماسـت و    » 

 ( 239، ص2)همان، ج  «ملت و ارتش از هم جدایی ندارند. ما از ارتش.

 ( 71، ص 98)همان، ج  «.ارتش هم امروز مردم است » 

ارتش یكی از ارکان حكومت است که مسئولیت حفظ تمامی ارضی را عهده دارد. توجه به 

اندیشیدند،  به حكومت اسالمی می ارتش و ارتشیان در طی دورانی که حضرت امام خمینی

های ایشان این بود که چرا چنین  جایگاهی داشت و یكی از نگرانی آن حضرتدر ذهن و اندیشه 

 های اسالمی از جمله ایران، در اختیار بیگانگان قرار گرفته است.  تشكیالتی در برخی از کشور

زور  از سوی دیگر هنگامی که رژیم شاهنشاهی تصمیم گرفت طالب علوم دینی را با ارعـاب و 

بازی فرزنـدان  ما از سر» : خدمت سربازی ببرد و تحت آزار و اذیت قرار دهد،  امام راحل فرمودند به
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ر بگذار جوانان ما به سرباز خانه بروند و سربازان را تربیت کنند و سطح افكـار  اسالم هراسی نداریم

باشند تا بلكه بـه خواسـت    را باال ببرندر بگذار در بین سربازان افراد روشن ضمیر و آزاد منشیآنها 

 (918، ص9همان، ج« )به آزادی و سربلندی نایل شود.خداوند متعال ایران 

 :  کرد با این موضع گیری دو هدف را دنبال می حضرت امام
 ربازداشتن رژیم شاه از آزار و اذیت طالب علوم دینی -9
گی در برابـر مستشـاران   برقراری ارتباط و ایجـاد بیـداری در بدنـه ارتـش بـه منظـور ایسـتاد        -1

   .آمریكایی، وکسب استقالل ارتش

تر و محوریتر بود، چرا که نجات کشور بدون خروج  مهم خمینی امامالبته هدف دوم 
ارتش از سلطه مستشاران و فرماندهان وابسته به شاه ممكن نبود و تشكیل یک رژیم اسالمی 

ممكن است. لذا امام  کشور دارند غیر بدون رکن نظامیان آن، که رابطه مستقیم با حفظ امنیت
ویژه  هدانستند که شاه برای جلب رضایت افسران ب عزیز با آگاهی از وضعیت ارتش و بدنه آن می

های سازمانی،  افسران گارد شاهنشاهی، امكاناتی از قبیل حقوق و مزایای بیشتر، خانه
اختیار آنها قرار داده تا  های مخصوص در های رایگان جهت فرزندانشان و فروشگاه آموزشگاه

پشتیبان رژیم وی باشند و در مواقع خطر و بحران به کمک او بشتابند، اما شاه از آنچه در درون 
همان واقعیتی که جامعه ایران با او مواجه شده بود( غافل مانده بود. ایشان در گذشت ) ارتش می

شما ای طبقه جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت : «  فرماید این مورد می
نجات دهید، و دست غارتگران را کوتاه کنید... وظیفه دانشجویان است که در محیط دانشگاه هر 
ر «چه بیشتر ارتش را برای یک قیام همگانی تشویق و ترغیب کنند، و آنان را برادر خود بنامند 

ی افسران جوان پیام فرستادم که به صف ملت بپیوندند که ما آنان را از برا» (487،ص3)همان،ج
نماییم. افسران محترم جوان از  زیر یوغ مستشاران نظامی نجات داده و با آغوش باز پذیرایی می

مقابله خصمانه با برادران و خواهران خود جدا احتزاز کنند و با آنان در صف واحد که خواست 
 (111، ص2ج )همان،«  اسالم است در آیند.

توانست عالوه بر اقشار مختلف مردم، بدنه وسیع ارتش را نیز  سرانجام امام خمینی
ثیر خود قرار دهد تا جایی که آنان نیز گمشده خود را در پیروی از آرمان بلند او که أتحت ت

ثیر دعوت أهای اجتماعی بود جستجو کنند. ارتشیان نیز تحت ت ها و نابرابری همان نفی تبعیض

گرای آن  قرار گرفتند و با عنایت به شخصیت جامع و واقعیت خمینی امامعزت بخش 
گونه  بزرگوار، انقالب اسالمی و رهبری دینی او را به جان پذیرا شده و بدان دل بستند. بدین
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و اختالف در ارتش رو به تزاید نهاد و بدنه ارتش از فرماندهی آن جدا شد و ارتشیان که استفاده 
دیدند، دست از همراهی با  توسل به زور را در برابر خواسته های بر حق مردم نابجا و نادرست می

 (3: 9383)مرندی،  نظام شاهنشاهی کشیدند و به صف انقالب و مردم پیوستند.

  برای بقاء و اصالح ارتش حمایتي امام خمیني -راهبردهای نظارتي -3.2

برای بقاء  کار گرفته شده توسط حضرت امام خمینی هحمایتی ب -عمده راهبردهای نظارتی

 و اصالح ارتش عبارتند از :

 تحكیم پیوند ارتش با ملت -9

در قبل و بعد از پیروزی  خمینی امامپیوند ارتش با ملت از محوریترین تاکیدات حضرت 

همواره  های اسالمی است که امام انقالب است و ارتش مكتبی متكی به ملت خواسته

مین أدانستند. چراکه ضرورت وجود ارتش در کشور برای ت دنبال کرده و آن را تحفه الهی می

امنیت ملت در برابر هجوم بیگانگان و یا بازدارندگی آنان کامال آشكار است و اگر قرار باشد ارتش 

ت بایس بتواند با اتكا بر خود در برابر تجاوزات دشمنان از تمامیت ارضی کشور دفاع کند، می

تر و حقیقی تر از ملت کیست؟ ارتشی که  متكی به دریای خروشان ملت باشد. پشتیبانی محكم

که ارتش  چنان هایش موفق شود. موریتأمتكی به ملتش نباشد هرگز نخواهد توانست در م

رژیم شاه نتوانست در برابر ملت مقاومت کند و رژیم شاه سرنگون گردید. امام راحل در  متكی به

تان فرض کنید چند هزار دشما ان شاءاهلل، پشتوانه ملت را دارید. شما عد »: فرماید میاین مورد 

تان سی و چند میلیون است، همه مردم است... این پشتوانه را حفظ کنید که  باشد. لكن پشتوانه

صد تا  تا، در مقابل چند تان در مقابل صد این پشتوانه آنچنان قدرتی به شما خواهد داد که یكی

  (444،ص91همان،ج) خواهید بود.

درود بر ملت » : فرماید ها مبنی بر تسویه ارتش می در پاسخ به گروهک خمینی امام

بزرگ اسالمی ایران، سالم بر جوانانی که در راه اهداف مقدسه اسالمی مجاهدت کردند، درود بر 

م طبقات ملت تشكر شهیدانی که در راه اهداف اسالمی جان خود را از دست دادند، من از تما

کنم. من در خدمت ملت هستم، من از جوانانی که در راه اهداف اسالمی جدیت دارند تا  می

کنم، شما امروز لشكر اسالم و قرآن هستید، ملت موظف  ثمر برسد تشكر می اهداف اسالمی به

ا هستیم. شما احترام بگذارد، موظف است از شما پشتیبانی کند، ما و اسالم پشتیبان شم است به
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زنند، آزرده نشوید، ما شما را از  های بیجا می گران که حرف شما دلخوش باشید و از بعضی اخالل

 نوروزی فرسنگی،) «دانیم. تا آخر نهضت شما با ما و ما با شما هستیم... می خود و خود را از شما

 (212ص ،2ج صحیفه امام، و نیز)ر.ک: ( 124: 9382

 از عناصر وابسته     اصرار بر پاکسازی ارتش -2

از آنجا که ارتش، تازه به صفوف انقالب و مردم پیوسته بود، عناصر باقی مانده خود فروخته در 

کردند با ایجاد انواع موانع در داخل و خارج ارتش، پیوند مقدس  سطوح باالی ارتش تالش می

کار  ها و ترفندها را به صورت نگیرد. بنابر این انواع توطئه مردم و ارتش کند صورت گیرد یا اصالً

کردن رابطه مردم با ارتش، تالش کردند و دستور  گرفتند و با صدور فرامین شیطانی برای تیره

گشودن آتش بر روی مردم را صادر نمودند. ترفند دیگر آن بود که اگر انقالبیون پیروز شوند 

هند و ارتش را منحل می کنند، اما با هوشیاری امام راحل خوا دیگر ارتش و صاحب منصب نمی

مبنی بر  خمینی امامهای به موقع ایشان همه آنها خنثی گردید، لذا دستور قاطع  و پیام

که امام خمینی ها را نقش بر آب کرد ، چنان پاکسازی ارتش از عناصر وابسته، بیشتر توطئه

ائل بسیار مهم است. با تصفیه ارتش، حفظ استقالل تصفیه ارتش از مس»  در این باره فرمودند:

که استقالل کشورتان را حفظ کنید. و موظفید به اینكه  شود. و شما موظفید به این کشور می

 ( 312، ص94ج همان،) «انشاءاهلل تصفیه بكنید.

 تالش برای حفظ ارتش  -3

ارتـش کـاهش یافـت،     هنگامی که پاکسازی در ارتش صورت گرفت، زمینه برای توطئه در داخل

لذا فعالیت دشمنان از بیرون برای عدم انسجام و شكل گیری ارتش بـا ایجـاد شـایعات زیـر آغـاز      

 گردید:

 شود به آن اعتماد کرد. ارتش طاغوتی و آمریكایی است و نمی -9

 در جامعه توحیدی همه با هم برابرند و سلسله مراتب نباید باشد. -1

 بندی نظامیان. ردن و دستهنفوذ و تالش برای سیاسی ک -3

ها را جدی دیدند به منظور دفاع از ارتش که در  که خطر توطئه خمینی امامحضرت 

سازمان به هم ریخته خود بود با مجموعه بیانات خود، مردم و ارتشیان  حال انسجام بخشیدن به

موجودیت ارتش دفاع کردند گران هشدار و اخطار دادند و از  ها و توطئه را آگاه ساختند و به گروه

االن این ارتش، ارتش اسالم است و ارتش اسالم احترام دارد و کسی حق »  و چنین فرمودند:
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 ( 431، ص7) همان، ج  «.ندارد این احترام را از آنها سلب بكند 

شما دیدید که از اولی که این انقالب به پیروزی رسید، اول قـدم ایـن بـود کـه ارتـش الزم      »

های خـارجی هسـتند ایـن بـود کـه ایـن ارتـش         ، اول حرف آنهایی که تابع سیاستنیست دیگر

است، این ارتش طاغوتی باید از بین برود. این کلمه را هم رویش گذاشتند کـه مـردم   « طاغوتی »

خواهند چه بكننـد. از ایـن    له چیست و اینها میأمس که را اغفال کنند ! خوب، ما هم می دانستیم

اول این مطلب را محكوم کردیم و گفتیم که ارتش باید باشدر آن هم ارتشـی   جهت، ما هم از روز

هم دادند و مسـائل را پـیش بردنـد.      به  که با قیام ارتش بود که ملت پیش برد و همه با هم دست

-443، ص94همـان، ج ) «خواستند که این قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود کنند. آنها می

441 ) 

 بر نظم و سلسله مراتب در ارتش کیدأت -2

های  تر آن در برابر آسیب گیری هر چه سریع به منظور حفظ و بقای ارتش و شكل امت امام

کیدات أموریت دفاعی کند، تأکه بتواند اجرای م دوران پیروزی انقالب و رساندن ارتش به سطحی

و انضباط و سلسله مراتب را  اند عنوان ضرورت نظم و انسجام سازمانی بیان نموده راهبردی را با

های ارتش برای رویارویی با دشمن و غلبه بر آن  ترین عوامل تقویت و استحكام نیرو عنوان مهم به

حاال ارتش، اسالمی هستند وظایفشان با آن  » : فرماید در این مورد می امت امامدانند.  ضروری می

که موظفند مراتب سلسله را حفظ وقت که ارتش، ارتش طاغوتی بود فرق دارد. همان طوری 

های ارشد موظفند که با سایر طبقات به طور سالمت و  ها، افسر منصب ها، صاحب کنند. بزرگتر

حاال که انقالب شد ما باید اطاعت نكنیم. که طور اسالمیت رفتار کنند. گمان نكنند سربازان  به

های  مافوق شما که اطاعت کنید از کنم به اسالم اطاعت فقیه را واجب دانسته است، و من امر می

کنم به افسرها، افسرهای ارشد و دیگر افسرها که  خود، و حفظ نظام را بكنید. و من سفارش می

 دستان با زیر   دستان همان کنند که پیغمبر اسالم مراعات اسالمی خودشان را بكنندر با زیر

 ( 317، ص 94)همان،  ج.«   المومنین فرمود و امیر می

 هدایت به سمت ارتش مكتبي   -3

در ارتش مكتبی، پایه و اساس ارتش اسالم، ایمان است نه سالح، اگر ایمان تقویـت شـود، حجـم    

مشـكالت کــاهش خواهــد یافــت. زیـرا اســاس نیروهــای مســلح، خـدا محــوری، دیــن بــاوری و    

ید به امدادهای الهی و عنایات غیبی خداونـد اسـت. امـا بایـد     ؤگرایی است. ارتش مكتبی م تكلیف
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از عنایـات  » : فرماینـد  مـی  راحل اماماتكال بر او داشته باشند و هم برای رضای او تالش کنند، لذا 

  «سعی کنید این عنایات الهی را برای خودتان و برای ملت حفظ کنیـد.   غیبی الهی غافل نباشید.

 (141، ص92)همانر ج

سمت مكتب و معنویت و  گیری ارتش به همواره خواهان جهت  خمینی امامحضرت 

های دینی بودند. لذا  ارتشی با مشخصه تبدیل شدن به ارتشی اسالمی و فعلیت بخشیدن به

ارتش اسالم، ارتش هدایت است. سردارهای صدر اسالم اساتید اخالق بودند، » : فرمایند ایشان می

کوشش  . ...کردند کردند، هدایت می همان حالی هم که جنگ میکسانی بودند که مردم را در 

کنید که ارتش اسالمی باشید، نیروی اسالمی باشید، نیرویی باشید که بخواهید با این نیروی 

 (  242 -294، ص91همانر ج) «ها را تربیت کنید. کنند این خودتان اشخاصی هم که خالف می

 لذا رهبر کبیر انقالب اسالمی با دادن صبغه مكتبی به ارتش آن را تثبیت و بیمه کردند.       

 شرکت ارتش در جنگ تحمیلي   -6

هـای   کید داشـتند و در سـخنرانی  أهمواره بر نقش مهم ارتش در حوادث بعد از انقالب ت امت امام

 : می فرمودندمختلف خود در مورد نقش تعیین کننده ارتش در دفاع ایران اسال

 متوقف کردن دشمن -الف

تبریک به ارتش و قوای مسلح و ملت که چنین ارتشی دارند » فرماید: در این مورد می امام

که با  -که با مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیز خود را از شر جنود ابلیس

نجات  -اند هجوم نموده های وابسته، به کشور عزیزمان پشتیبانی دو قدرت بزرگ و سایر قدرت

همان،  ) «کنند. داده و چون سدی عظیم و بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و می

 ( 344، ص94ج

 جانفشاني در دفاع از کشور  -ب

کنـد و   دارد جانفشـانی مـی  و کـه هسـت االن   ]است [این ارتشی: «  فرماید ایشان در این مورد می

، 92همـان، ج ) «خواهد دفاع کند از کشور خـودش  دهد و می میها خون خودش را  دارد در جبهه

 ( 932ص

 حضور قهرمانانه ارتش در مرزها  -ج

نیروی زمینی قهرمان که در »  فرماید: فروردین روز ارتش می 11به مناسبت  امام خمینی
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حقیقت در تمامی حوادث در نوک پیكان حمالت ناجوانمردانه دشمنان بوده است. بحق چهره 

ناپذیر و استوار خویش در دفاع از مرزهای گسترده کشورمان را نشان داد.  ین و شكستراست

همه خصوصیات  حضور و آمادگی دفاعی در مرزهای غرب و جنوب و شمال غرب با آن

ها کار آسانی  فرسای مناطق، آن هم با کمبودها و محاصره جغرافیایی و با سرما و گرمای طاقت

 ( 322ص، 19)همان، ج« نبوده است.

 خمینيرسالت اختصاصي ارتش در حفظ کشور از دیدگاه امام  -3.2

 پاسداری از استقالل کشور -9

 پاسداری از امنیت کشور -1

 ارتش باید پاسدار استقالل و امنیت کشور باشد. -3

 ارتش ما ضامن استقالل کشور ماست. -4

 ارتش اساس و رکن استقالل یک کشور است. -2

 ی ملت ماست.هارتش ما پشتوان -2

 ارتش اساس یک مملكت است ، حافظ یک مملكت است.   -7

 سپاه پاسداران در اندیشه امام خمیني -3.1

طـور کـه از نـامش پیداسـت، پاسـدار انقـالب اسـالمی و         سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی همـان   

و  های حاصل از آن استر نهادی جوشیده از دل مبـارزات مردمـی و سـپر حـوادث کشـور      ارزش

های الهی نظام ماست. سـپاه پاسـداران هنگـامی تولـد یافـت کـه        ترین سنگر دفاع از ارزش بزرگ

هـای شـرق و    ها از طرف ابر قدرت های داخلی و گروهک ها و شرارت انقالب اسالمی با انواع توطئه

ر شدند رو به رو بودر از این رو مقابله جدی با آن آفات، ضرورت داشـت و ایـن امـ    غرب هدایت می

عهده سپاه پاسداران گذاشته شدر و این برای نهادی که هنوز آمـادگی الزم بـرای دفـاع را     مهم به

 : کسب نكرده بود، میسر نبود مگر به واسطه عوامل ذیل

 ( نصرت الهیر9

 ( حمایت و رهبری حضرت امام خمینی1

 ( روحیه انقالبی و شهادت طلبی پاسدارانر3

 ( برخورداری از حمایت ملتر  4

 (  جذب عناصر با ایمان و انقالبی به مجموعه سپاهر  2
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های مختلـف   افزون عوامل ذکر شده، توان مقابله سپاه با حوادث و بحران با توجه به تقویت روز

هـای   هـایی همچـون : کمـین    ها و شـرارت  تر گردید، و در برخورد با کلیه قائله داخلی کشور افزون

های ترکمن صحرا و .... که بـا تحریـک    منافقین و درگیریخونین در کردستان، ترورهای خیابانی 

شد، فعاالنه حضـور یافـت و بـا تقـدیم شـهدا و جانبـازان        دشمنان داخلی و خارجی دامن زده می

 بسیاری، از اسالم و انقالب و نظام اسالمی پاسداری کرد.

هـم  اگـر سـپاه نبـود کشـور     »  : فرمایـد  در بیان اهمیت وظـایف آنـان مـی    امام خمینی

 (394ص ،1ج )همان،«.نبود

این جمله ایشـان بـرای تعـارف و یـا افـزایش روحیـه پرسـنل سـپاه نبـود، بلكـه فرمایشـی            

آور بوده کـه نقـش سـپاه را در امنیـت گذشـته، حـال و آینـده ترسـیم کـرده اسـت و            مسئولیت

هاد انقالبـی  های مكرر ایشان بر حفظ و تقویت، گویای اعتقاد و اعتماد عمیق ایشان به این ن  کیدأت

 (9-1: 9371) مرندی،  است.

انـدازه ارزش دسـتاوردها و اهـداف مـورد نظـر       فلسفه وجودی سپاه پاسداران را هیچ چیز بـه 

و نهال طیبه ایمـان و اسـتقامت    های فساد را قطع کند. انقالبی که ریشه انقالب اسالمی بیان نمی

یت، آن را آبیاری نمـودهر خطـر عظیمـی    را در کشور و در دل ملت ایران بارور کرد و با رحمت وال

این، انقالب اسالمی بـا طیفـی    ها تحمل آن را نداشتند. بنابر آمریكایی ها خصوصاً شد که ابر قدرت

های خصمانه فرهنگی، سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی مواجه گشـتر زیـرا کـه متحـد      از اقدام

های مستكبران جهـانی شـده    تمامی عرصهترین تهدید در مقابل  دیروز آمریكا، تبدیل به خطرناک

بودر در نتیجه دشمنان انقالب اسالمی از ابتـدای پیـروزی، در صـدد سـرنگونی آن برآمـده و بـه       

 (4-3همان، ) انگیزی دست زدند. توطئه و فتنه اشكال مختلف، به

 اهمیت حفظ سپاه         -الف

ما از این به بعد هم احتیاج » فرماید: میضرورت وجود جوانان متعهد سپاهی امام امت در این مورد 

هستیم، ما بعد ها هم برای کشورمان احتیاج به  هابه شما داریم، ما همیشه محتاج به شما جوان

وارم که در همه مراحل، شما با مردانگی با ما  های برومند داریمر و من امید فعالیت شما جوان

 (233، ص2ج ،همان) «همراهی کنید و این نهضت را به پیش ببرید.

 از سپاه حمایت امام خمیني -ب
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ها تضعیف  نگذارید این» : فرماید میپرهیز از تضعیف پاسداران در این مورد   امام خمینی

ها همه در خدمت اسالم هستند، و این شیاطین  کنند پاسداران انقالب اسالمی را .... این

    ( 79، ص7همان ، ج ) « خواهند اینها را تضعیف کنند. می

تان را هر چه زودتـر   های شما رسیدگی کند و بودجه به کار سریعاًبه دولت دستور می دهم  ...

 (394، ص1همان، ج ) «بپردازد.

 پاسداری از اسالم -ج

 «از شما برای اسالم و قدرت اسالم و قرآن همراهـی مـی خـواهم.    » انتظار همراهی با اسالم : -9

                                                                                                                                     ( 442ص ،2همان، ج  )

برادرهـا ! از پاسـداری خـوب پاسـداری کنیـد. پاسـدار        »کید بر پاسداری حقیقی از اسالم : أت -1

: 9371مرنـدی،   ) ،( 124ص ،8همـان، ج  )  «یـد. اسالم و قرآن باشید، پاسداری از اسـالم بكن 

91 ) 

 پاسداری از انقالب اسالمي -د

باید از این به بعد هم پاسداری کنیـد کـه ایـن انقـالب بـه ثمـر       » استمرار پاسداری انقالب :  -9

 (  392، ص2همان، ج) «اش برسد. واقعی

راسخ، با اراده، باید این حـال بعـد   با همت، با عزم  باید» : هم قیام کردید و هم پاسداری کردید -1

کـنم کـه در ایـن     من از شما تشكر مـی »... ر (11،ص7)همان،ج«از انقالب را هم کنترل کنید.

ها بود ، شما قیام کردید و هم نهضـت   برهه از زمان که احتیاج به وجود غیرتمندانی مثل شما

   (                                                                                                                             11: 9371ی، ، ) مرند(34، ص7همان، ج  ) «را پیش بردید و هم پاسداری کردید.

 پاسداری از کشور  -وه

خواهیم که این مرز ها را خودتان حفظ کنید.  ما از شما می» : فرماید امام راحل در این مورد می

دیروز اجانب در آن تصرف داشتند، امروز یک مملكتی است  . روز مال خود شماستمملكت ام

ر  ، یک مملكتی است مال امام زمان اسالمی، یک مملكتی است مال پیغمبر اسالم

آن هستیم و باید این مملكت را حفظ کنیم  انمملكت از آن وجود مقدس است و ما همه پاسدار

توانید  های برومند مسلح به آن مقداری که می تواند. شما جوان ای که می هر کس به هر اندازه

    (32: 9371) مرندی،  ،(411،ص7، ج صحیفه امام) «باید مرز ها را حفظ کنید.
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 مقابله با دشمنان اسالم -و

ما هنوز پیروز  ]که[! توجه داشته باشیدبرادران من » : فرماید می در این مورد امام خمینی

 شدیدآورد. وقتی گمان کردید که پیروز  گمان پیروزی نبرید که سستی می ایم، نشده حقیقی

شوید. پیروزی باز حاصل نیست و دشمنان اسالم  کار خود مشغول می کنید و هر کدام به رها می

کنند و توطئه دارند، همین امشب هم در روزنامه دیدم  ند و اختالف ایجاد میا و کشور در کمین

خواستند در ایام عید فساد ایجاد کنند. شما خودتان را  کرده بودند و میها توطئه  که ساواکی

های گندیده هم از زیر زمین  پیروز مطلق ندانید، پیروزی وقتی حاصل می شود که این ریشه

هایی که تا کنون برای  ها، جوان ها خنثی شود و آن با همت شما جوان بیرون بیاید و این توطئه

د و پیش خدای تبارک و تعالی رو سفید هستید، میسر یا ت کشیدهاسالم و قرآن شریف زحم

  ( 442، ص2همان، ج  ) «است.

 خمینيرسالت اختصاصي سپاه پاسداران از دیدگاه امام 

 رآوردهای آنـ نگهبانی از انقالب و دست9

 های الهی نظام. ـ دفاع از ارزش1

هـای   ترین سنگرهای دفاع از ارزش رگـ نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به حق از بز3

 الهی نظام ما بوده و خواهد بود.                  

 (394، ص1همان، ج)ـ اگر سپاه نبود کشور هم نبود. 4

  (334ص ،92 ج همان،) که سپاه برای ایران و اسالم مفید است. فهمدانسان می ،ـ از این حمالت 2

) بنی  ر( 382ص، 91ج  همان،) دستاوردهای آن.ـ ادامه نقش سپاه در نگهبانی از انقالب و 2

 ( 343:  9378لوحی، 

 اندیشه دفاعي امام خمیني بسیج در -93

منـدی   ثبات»بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، کشور عالوه بر اینكه با تهدیدات جدی بر علیه 

بود، قدرت دفاعی در مقابل این تهدیدات را نیـز   مواجهجمهوری اسالمی  «مندی نظام و حتی بقاء

انـدازی   نداشت. در آن مقطع زمانی رهبر کبیر انقالب، با تـدبیر هوشـمندانه خـود نسـبت بـه راه     

هـای بسـیار زیـادی در برخـورد بـا تهدیـدات مختلـف و بـا          نهادی مبادرت فرمودند که از قابلیت

سـال   34نقطه عطف در این  عنوان یک هب های متفاوت را داشت. تشكیل بسیج مستضعفین ماهیت

 دهد.   ارزش و اهمیت این اقدام را نشان می
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 لغویتعریف بسیج از نظر 

 :بسیج هم در لغت و هم در اصطالح دارای تعاریف متعددی است

گیـری آن در   کار آوری کلیه قوای موجود جامعه و به عبارتست از جمع از نظر اصطالحیبسیج  -9

 فعل در آوردن امكانات و منابع جامعه است. واقع از قوه به مواقع ضروری که در

بسیج عبارتست از جذب، آموزش، سازماندهی و حفظ انسجام آحاد نیروها و امكانـات مردمـی    -1

هـای ملـی، انقالبـی و     منظور ایجاد آمادگی ملی در جهت تأمین و توسـعه ضـرورت   و دولتی، به

 .لیه اهداف، عالئق و منافع اسالمیگونه تهدید ع ارزشی و نیز مقابله با هر

هـا   صـحنه  ۀتدارک، آمادگی و حضور به هنگام، مداوم و مؤثر مردم با ساز و کار انقالبی در هم -3

 ها برای مشارکت در نیل به اهداف است. و عرصه

 بسیج ملي 

ع بسیج عبارتست از عمل آماده نمودن و باال بردن امكانـات ملـی بـرای مقابلـه بـا هرگونـه اوضـا       

های سیاسی و جنگ اعم از محدود و عمومی از طریق تجمـع و   اضطراری حاصله در نتیجه بحران

ـ   سازمان دادن کلیه منابع ملی شامل پرسنل، تدارکات، وسـیله آن   هماتریل و انجام اقداماتی کـه ب

شـود، بـرای مقابلـه بـا هـر دشـمن        حالت آمـاده در آورده مـی   هنیروهای مسلح و مقدورات ملی ب

 (91 :9374نورایی، ) لی و نابودی او و نیل به پیروزی در صورت وقوع جنگ.احتما

   بسیج مستضعفین

انقـالب اسـالمی، کشـور و     معتقد بـه  بسیج مستضعفان تشكلی است فراگیر، برآمده از آحاد مردم

کـار حضـور و مشـارکت مـردم را بـرای پیشـبرد        و نظام جمهوری اسالمی که بستر، زمینه و ساز

 کنـد.  هـای مختلـف تهدیـد و بحـران فـراهم مـی       انقالب در برابر طیف دفاع  ازکشور وها و  هدف

 ( 7: 9314برنامه ستاد کل، معاونت طرح و )

 انواع بسیج

ـ     شامل انجام فعالیت: بسیج عمومی -9 هـای دولتـی و    وسـیله کلیـه دسـتگاه    ههـایی اسـت کـه ب

هـای اقتصـادی کشـور انجـام      سسات ملی برای پشتیبانی از عملیات نظامی و گردش چرخؤم

 گیرد. می

هایی است که بـرای منظـور نظـامی در پدافنـد ملـی انجـام        شامل کلیه فعالیت : بسیج نظامی -1

 .  شود می
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نیـروی انسـانی بـرای     یعنی مورد استفاده قرار دادن کلیه منابع انسانی و غیـر : بسیج اقتصادی -3

   .یتهیه تدارکات و ذخیره کافی جهت دفاع از امنیت مل

افـزار و   های جنگ، از نظر جنـگ  مین نیازمندیأمنظور ت یعنی کنترل صنایع به: بسیج صنعتی -4

 ( 913 : 9382،نوری ) مهمات و سایر تدارکات مورد نیاز نیروهای مسلح.

 اهداف تشكیل بسیج

   منظر قرآن کریم عبارتند از:اهداف تشكیل بسیج از 

 خدابرچیدن شرک و فتنه و استقرار دین  -الف

ِإنِ» َف لدِّيُنّللِِّ وَنا ة َوَيُك وَنِفْتَن اِتُلوُهْمحَتَّىَّلََتُك َوَق

و با آنان بجنگیـد تـا فتنـه اى     ر انَتَهوْاَفَلَعُْدَواَنِإَّلَّعََلىالظَّاِلمِینَ

]چون شرک ، بت پرست  و حاکمیّت کفّار [ بر جاى نماند و دین فقط ویژه خدا باشـد. پـس اگـر    

 «ستمكاران جایز نیسـت.  زى جز بر ضدند ]به جنگ با آنان پایان دهید و از آن پس [تجاوایست باز

     (913سوره بقره آیه )

 حمایت از مستضعفان -ب

َواْلُمسَْتْضلَعِفیَنِملَن»  َوَماَلُكْمَّلَُتَقاِتُلوَنِفيسَلبِیِلهللاِّ

َدانِالَِّذيَن َاءَواْلوِْل َاِلَوالنِّس وَنَربَّنَاالرِّج َيُقوُل

ا للََّن اَواجَْع ِةالظَّاِلِمَأْهُلَه لِذِهاْلَقْرَي ِْنَه ام َأخِْرْجَن

شما را چه شده کـه  ر  مِنلَُّدنكََوِلیًّاَواجَْعللََّنامِنلَُّدنكََنصِیًرا

را  گونـه راه چـاره   در راه خدا و ] رهای  [ مردان و زنان و کودکان مستضعف] ى که ستمكاران هر

: پروردگـارا ! مـا را از ایـن     گوینـد  جنگید ؟ آن مستضعفان  که همواره مـی  بر آنان بسته اند [ نمی

شهرى که اهلش ستمكارند، بیرون ببر و از سوى خود، سرپرست  براى ما بگمار و از جانـب خـود   

          (72سوره نساء آیه ) «براى ما یاورى قرار ده.

 وی زمینجلوگیری از فساد و تباهي ر -ج

النَّاسََبْعَضلُهْمِبلَبْعٍضلََّفسَلَدتِاْلَْرضُ...»  َوَلْوَّلََدْفُعهللاِّ

ُذوَفضٍْلعََلىاْلَعاَلمِینَ [ برخ  از مـردم  اگر خدا ]تجاوز و ستم ر َوَللِكنَّهللاَّ

ـ     رگرفـت  مـی  کرد، قطعاً زمین را فساد فـرا  را به وسیله برخ  دیگر دفع نمی  هولـ  خـدا نسـبت ب

   (129سوره بقره آیه ) «جهانیان داراى فضل و احسان است
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 دفاع از وطن) سرزمین( -د

َوَقلْد...» َقاُلوْاَوَملاَلَنلاَأَّلَُّنَقاِتلَلِفليسَلبِیِلهللاِّ

گفتند: ما را چه هـدف و مـرادى   ر ...ُأخْرِجَْنامِنِدَيارَِناَوَأْبَنآِئَنا

فرزنـدانمان بیـرون رانـده     هـا و  حـال  کـه از میـان خانـه    است که در راه خدا جنـگ نكنـیم، در   

     (142سوره بقره آیه ) .«ایم؟! شده

 برقراری امنیت اجتماعي و نمایش قدرت مسلمانان -وه

َياَأيَُّهاالَِّذيَنآَمُنوْاَقاِتُلوْاالَّلِذيَنَيُللوَنُكممِّلَن» 

َمللَعاْلُكفَّللاِرَوِلَیجِللُدوْاِفللیُكْمغِْلَظللًةَواعَْلُملل وْاَأنَّهللاَّ

و آنـان بایـد در    راى اهل ایمان ! با کافران  که هم جوار شما هستند، نبرد کنیـد ر  اْلُمتَِّقینَ

   (913سوره توبه آیه ) «و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. رشما سرسخت  و شدت یابند

 کیفر دادن ، خوارساختن و ذلت دشمنان خدا -و

ِبَأْيِديُكْمَوُيخْزِِهْمَوَينصُْرُكْمعََلْیِهْمَقاِتُلوُهْم»  ُيَعذِّْبُهُمهللاُّ

با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شـما عـذاب    ؛َوَيشْفِصُُدوَرَقْوٍممُّْؤمِِنینَ

[ مـردم مـؤمن را   هاى ]پرسوز و غـم  کند و رسوایشان نماید و شما را بر آنان پیروزى دهد و سینه

                     (94سوره توبه آیه . )«شفا بخشد

 اهداف تشكیل بسیج از نظر روایات  -2

 دفاع از مسلمانان -الف

 دفاع ازکشور   -ب

 ترساندن دشمن و آمادگی دفاعی -ج

 های داخلی مقابله با فتنه -د

   برقراری امنیت -ـه

 امر به معروف و نهی از منكر   -و

    ( 14219ق،حدیث 9434نوری،.) مقابله با ظلم و ستم -ز

 ترین وظایف بسیج از نظر امام خمیني مهم

 دفاع از اسالم و امنیت کشور. -9

 آمادگی رزمی و دفاعی -1
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 کمک به مسلمانان و دفاع از آنها -3

 امر به معروف و نهی از منكر -4

 دشمن شناسی -2

 حاکمیت و حفظ ارزش های دینی -2

 خمینيعضعفین( از دیدگاه امام بسیج به معني خاص ) بسیج مست -

 خمیني بسیج از دیدگاه امام -الف

آن را همه مجاهدان از اولـین تـا آخـرین امضـاء      تشكلبسیج لشگر مخلص خداست که دفتر »  -9

 (914ص ،19ج  )صحیفه امام، «.اند نموده

کردنـد تشـكر   اینجانب از ملت شریف ایران، از جوانان برومند کـه از بسـیج عمـومی اسـتقبال     » -1

 (921ص ،91ج )همان، ( 28/ 9/91در تاریخ ) سخنرانی امام  «کنم. می

 99جهمـان ، «) باشـد   تعلیمـات نظـامی داشـته    اش نظامی باشـد و  مملكت اسالمی باید همه»  -3 

 ( 919ص

،  شمشـیری ) «.( فرمول دفاع همه جانبه از انقالب اسـالمی اسـت  ارتش بیست میلیونی )بسیج»  -4

9389 :19 ) 

 کارکردهای بسیج از زاویه دکترین دفاع همه جانبه امام خمیني -ب

 ربسیج راهبرد ملی و بازدارندگی -9

 ربسیج و مردمی بودن -1

   ربسیج و ضرورت پویایی و نوآوری مداوم -3

 .مشی دفاع پوششی بسیج به منزله ارتش هولوگرافیک با خط -4

تكیه بر دفاع پوششی در متن جامعـه، ماشـین   ارتش هولوگرافیک، ارتشی مردمی است که با 

سـازد.   جنگی دشمن مهاجم را مختل ساخته، هزینه سلطه بلندمدت دشمن را بسیار سنگین مـی 

هـای مردمـی و توسـعه فنـاوری دفـاعی ویـژه شـهروندان توسـعه          چنین ارتشی بر بنیان حمایت

آموزد و مردم در هر منطقـه از   یمردم م یابد. ارتش هولوگرافیک آنچه عامه مردم باید بدانند به می

ایـن   آفریننـد. بنـابر   کشور، به فراخور مقتضیات جغرافیایی و فرهنگی آن منطقه، آرایشی بهینه می

طور مستقل ولی هماهنگ بـا   هارتش هولوگرافیک ضمن بهرمندی از حمایت فنی ارتش رسمی، ب
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در شـرایط عـادی هـیچ    کنـد. بـدین ترتیـب، در حـالی کـه       آن و در جهت اهداف آن فعالیت می

صـفی مسـتحكم از    کند، در صورت لزوم بـه  ای از حیث نیروی انسانی به کشور تحمیل نمی هزینه

شود که هر بخش آن در عین اسـتقالل، بـه اهـداف ارتـش کالسـیک       نیروهای مردمی تبدیل می

در  سـازد،  طور مداوم، صدمات زیادی را متوجه دشـمن مـی   هرساند و در حالی که ب کشور مدد می

متن جامعه ناپدید می شود. هزینه مقابله با چنـین ارتشـی، هزینـه مقابلـه بـا کـل یـک ملـت و         

کشی همه آحاد آن استر از این رو، قدرت بازدارندگی چنین ارتشـی بـا قـدرت بازدارنـدگی      نسل

 ( 192:9382نواده توپچی و فتاحی، ) های کالسیک قابل مقایسه نیست. ارتش

 خمینيامام های اصلي تشكیل دهنده اندیشه دفاعي  لفهؤم -3.99

از مبانی دینی و اسالمی،  خمینی های دفاعی، امام پذیری فراوان اندیشه ثیرأبا وجود ت

توان گفت که بخش مهمی از این اندیشه در عرصه عمل و مواجهه با تهدید شكل گرفته و  می

گرددر چرا که بین تبیین  ی بارزی تلقی میکارآمدی خود را نیز به اثبات رسانده است و این ویژگ

های نظامی در حین مقابله با  ریزی اندیشه واقعی از یكسو، و طرح ها در خال و شرایط غیر اندیشه

 تهدیدی مانند جنگ، تفاوت فراوانی وجود دارد.

دهند که  تشكیل میسه ضلع یک مثلث را   خمین  امامهای اندیشه دفاعی  لفهؤم

س قرار داشته و انسان محوری و أعنوان عامل اصلی در ر هب« ارزش محوری»اندیشه نای این مب

 (  12:  9381آقاجانی، ) گیرند. های بعدی دیگر آن قرار می توان محوری در اولویت

 
    .توان محوری -ر  جانسان محوری -ر  بارزش محوری -الف

 ارزش محوری های هلفؤم

 اسالم و دین محوری -9

شد. از  اسالم اصل بود و همه چیز با تراز دین و اسالم سنجش می امام خمینیبرای حضرت 

این رو مبانی و شالوده اندیشه دفاعی ایشان نیز اسالم بود. این مهم بارها از سوی رهبرکبیر انقالب 

ای نیست که ما  مسئله، مسئله» : فرماید کید قرار گرفته است. امام راحل در این مورد میأمورد ت
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از  از آبروی اسالم خواهیم می یعنی ما ...كنیمبخواهیم دفاع  كنیم یا میبجنگ  فقط خواهیم می

 «كنیم، این یک دفاعی است که عقل و اسالم، هر دو با آن موافقند.ب آبروی کشور اسالمی دفاع

 ( 27ص  ،91ج  صحیفه امام، )

دادندر بنابراین از  ها را در چارچوب دین اسالم انجام می ریزی طرح حضرت امام خمینی

 نگریستند. منظر دستورهای دینی به جنگ و صلح می

 «کنـیم.  کنیم و به واسطه اسالم داریم دفاع می کنیم، دفاع می ما تبع اسالم داریم، جنگ می»

 (124ص  ،93)همان، ج 

 تكلیف محوری -2

زاویه و  ها از جمله جنگ، به تفكراتشان به مقوله نگاه دین مدارانه حضرت امام خمینی

نمودندر  کید میأمداری ت شیوه سیدالشهداء، همواره بر تكلیف ای بخشیده بود. ایشان به ویژه ماهیت

ادای مور به أما م: »فرمایند دفاعی ایشان، انجام وظیفه، اصل است. ایشان می این در اندیشه بنابر

 ( 184ص  ،19همان، ج  ) «مور به نتیجه.أنه م ،ایمتكلیف و وظیفه

 طلبي شهادت -3

و ایـن بزرگتـرین عامـل    « خـون بـر شمشـیر پیـروز اسـت     »نظام اندیشگی امام راحل همواره در 

ای که از مرگ نهراسـد، در برابـر هـر متجـاوزی خواهـد ایسـتاد و بـه         باشد. جامعه ساز می برتری

بـا  ) نرژی نهفتـه در قیـام در راه خـدا   ها و ا باشد. ایشان از یكسو ظرفیت پیروزی بسیار نزدیک می

سـاالر   خـوبی از عشـق ملـت ایـران بـه      شناخت و از سوی دیگـر، بـه   ( را میکید بر حادثه کربالأت

عنـوان   طلبـی را بـه   آگاه بود. از این رو با تلفیـق ایـن دو، شـهادت     شهیدان و ائمه معصومین

 (    12: 9381آقاجانی، ) جوانان این سرزمین هدیه نمود. اکسیر ظفرمندی به

ای نیست کـه بشـود    شهادت در راه خدا، مسئله»  : فرمایند این مورد می در امام خمینی

های نبرد مقایسه شود. مقام شهادت، خـود، اوج بنـدگی و سـیر و     با پیروزی یا شكست در صحنه

امام امت در سخنانی دیگر چنـین بیـان    ر (88ص  ،19)همان، ج  «سلوک در عالم معنویت است.

 ۀشـهدا شـمع محفـل دوسـتانند. شـهدا در قهقـ       . شود چیزی گفـت  از شهدا که نمی»  : دارند می

هسـتند کـه   «ای  نفوس مطمئنـه  »اند  و از «عندربهم یرزقون»شان  شان و در شادی وصول مستانه

 (947، ص 19همان، ج  ) «پروردگارند.« وادخلی جنتیفادخلی فی عبادی »مورد خطاب 
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 لفه انسان محوریؤم

های نظامی و فناورانـه و   بر ارتقای سطح توانمندی کید فراوانأبر تفرماندهی معظم کل قوا، افزون 

ترین و برتـرین عامـل در عرصـه     ها و راهبردهای نیروهای مسلح، همواره مهم سازی سیاست بهینه

 دانند. دفاع را نیروی انسانی می

های فیلسوفانی  گونه است که در اندیشه نه آن  امام خمینیانسان محوری مورد نظر 

داند و نه  ( که انسان را محور مرکز همه هستی می)پدر علوم اجتماعی مدرن اگوست کنت چون

های مكتب اسالم  آنگونه که حتی انسان محوری را رد و خدا محوری، که اساس تمامی بینش

شود. در  گونه روابط اجتماعی تلقی می دانند، نیست بلكه مقصود این است که انسان اساس هر می

شودر  گونه که آفریده شده است در نظر گرفته می گونه که هست و آن انسان آنبینش اسالمی 

نیروهای خیر و شر که در یک جدال تكاملی، آزادی و مسئولیت انسان را در  یعنی ترکیبی از

عنوان نگهبان خویش، تقویت نیروهای  دهد. وظیفه انسان به ها قرار می ترین آزمایش بوته سخت

بینی افراطی رواقیون در مورد انسان  های شر است. از این رو، نه خوشراندن نیرو خیر و پس

شود و نه بدبینی افراطی مسیحیان و فرضیه گناه ذاتی که نظریه مكتب رئالیسم  پذیرفته می

 ( 91: 9319رحمتی، ) آمریكایی بر آن بنا شده است.

جنگی  در مورد محوری بودن انسان در پیروز و شكست در هر ای  خامنه امام 

های نظامی  امروزه دنیا از لحام ابزارهای مادی از جمله ابزار » : دارند می سخنانی چنین بیان

 «، اما همچنان نقطه اصلی برای هر پیروزی و شكستی، انسان است.های زیادی کرده پیشرفت

 (91/1/9383در تاریخ   بیانات مقام معظم رهبری)

 مردمي کردن دفاع  -9

می، تغییرات گسترده سیاسی، اجتماعی و ... را در ساختارهای جامعه ایجاد وقوع انقالب اسال

ویژه مقوله دفاع و امنیت از  کارها به« سازی مردمی»ی تردید به دلیل ماهیت انقالب، کرد ولی ب

برای « سپاه پاسداران»أسیسآیدر در واقع، اقداماتی همچون ت شمار می ترین این تغییرات به مهم

ی گسترش نظم و امنیت اجتماعی برا« کمیته انقالب اسالمی »وردهای انقالب، حفاظت از دستا

های مردمی و حفاظت از دستاوردهای انقالب و برقراری  برای مشارکت همگانی توده« بسیج»و 

های دیگر، را باید در این راستا تحلیل کرد.  امنیت اجتماعی در کنار ایجاد برخی نهادها و سازمان

به مثابه « مردم»بدیل بوده است.  ایران بیجمهوری اسالمی نقش بنیانگذار در این رابطه، 
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های راهبردی ایشان بود. بیانات  گاه دیدگاه غیر قابل جایگزین، همواره شالوده و تكیه« امكان »

 :باشد سازی مقوله می به خوبی بیانگر اهمیت حضور مردم و مردمی حضرت امام خمینی

ما باید دست در دست سپاه و ارتش نجیب و دلیر گذاشته و به  امروز، روزی است که ملت»

جنگجو  مسلح و، تازه با مردمی ندد که بر فرض محال اگر وارد شهری شدندشمنان بفهمان

ص ، 93ج  صحیفه امام،) «نمایند. که از وجب به وجب شهرشان دفاع  می د شدنمواجه خواه

144) 

اش نظـامی   مملكت اسالمی باید همـه » : فرماید در جای دیگری می حضرت امام خمینی

 مملكت بعد از یک چند سالی بشـود یـک کشـوری بـا    باشد... همه جا باید این طور بشود که یک 

میلیـون ارتـش داشـته     . بیسـت باشـد میلیون تفنگـدار داشـته    بیستدارد، که میلیون جوان  14

 (   12-17 :9381ر )آقاجانی،(911-919 ،99)همان، ج« باشد.

 ارتقای روحیه  -2

بر مبنای تكیه بر نیروی انسانی شكل گرفته است، به  اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی

یک نیروی رزمنده  ها را به هایی است که انسان لفهؤترین م همین منظور نیز روحیه از جمله اصلی

 کند.) همان(  تبدیل کرده و کیفیت آنها را تعیین می

عناصـر  : « گویـد  کالوزویتس نیز در مورد روحیه چنین مـی  همچوناندیشمندان نظامی دیگری 

 ( Clausewitz, 1976 : 184-186)  «تر هستند. آفرین در جنگ، مهم روحی، در میان دیگر عوامل نقش

ای  کیـد ویـژه  أامام راحل نیز در سخنان فراوانی به حفظ و ارتقای روحیـه رزمنـدگان اسـالم ت   

 ( 121ص، 93 جصحیفه امام ، « )و هیچ تردیدی در این نیست.ما برنده جنگ هستیم » : داشتند

ثیر أبدون تردید ایمان به خدا و عشق به شهادت در راه حق و وجود رهبری دینی امام امت تـ 

غیر قابل انكاری در ارتقای روحیه رزمندگان داشت. این واقعیت از سـوی فرمانـدهان جنـگ نیـز     

ثر از فرمانـدهی حكیمانـه   أعتماد به نفس رزمنـدگان متـ  بخش اعظمی از ا: »کید قرار داردأمورد ت

یـک دزدی آمـده یـک    »ظیـر  بود. این اعتماد به نفس از طریق بیان جمالتی ن  حضرت امام

 (113،ص93و نیز)ر.ک:صحیفه امام،ج ( 93: 9383رشید،  ) «شد. و ... ایجاد می، «سنگی انداخته

 نهراسیدن از دشمن -3

ای برآن  کید ویژهأاز ارکان روحیه نظامی بود و از این رو ت شجاعت، امام خمینی در باور
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جنگ کرده است برای اسالم، حضرت  []، پیغمبر اکرمبترسیمما از جنگ نباید : »داشت

چند سال چندین جنگ، هشتاد تا،  یک جنگ کرده است برای اسالم، صدر اسالم در  امیر

امام  « )ها... هیچ خوف از این مسائل نداریم. چقدر جنگ واقع شد، ما باید مهیا بشویم برای جنگ

 ( 341 -348 ص، 93ج  صحیفه امام،

 کید بر حفظ انسجام و وحدتأت -2

های موجود و موجب ارتقای سطح  افزاکننده ظرفیت ، عامل هموحدت از منظر امام خمینی

مسلح کشور، شرط آمد. از دیدگاه ایشان، یگانگی در فكر و عمل نیروهای  شمار می ها به توانمندی

 باشد. پیروزی می الزم برای نیل به

ها در اثر انسجام تمام قوای مسـلح، بـا    می دانید که پیروزی» : فرماید امام امت در این مورد می

و این وحدت حفظ شود که تزلـزل در  ما نقشه واحد و فكر واحد نصیب شما شد. باید این انسجام 

 92همـان، ج  ) «و خـدای ناخواسـته، شكسـت اسـت.     این امر الهی، از بزرگتـرین اسـباب فشـل   

 ( 141ص

پیـروزی شـما در گـرو وحـدت     » :انـد  در بیانی دیگر ایشان بر این عامل موفقیت اشاره نمـوده 

                                                                                                                                                                                               (314ص 93همان، ج ) «شماست.

 ایجاد اعتماد به نفس وروحیه خودباوری)مدیریت فرهنگي و معنوی جنگ( -3

 خودباوری و اعتماد به نفس ملي از دیدگاه امام خمیني -الف

 از منظری ملی و حتی  له کامالًأهنگام بحث از اعتماد به نفس، به این مس امام خمینی

نفس و خودباوری،  نگرد. از نظر ایشان کسب اعتماد به ملی و در سطح مسلمانان جهان می  فرا

نفس ملی و تقویت روحیه اعتماد  تر از آن، کسب اعتماد به تنها برای افراد الزم است، بلكه مهم نه

کید، کالم أیشی دارد و همین تهای ایشان چنین گرا نفس اسالمی استر لذا غالب خطاب به

نفس و خودباوری در  اعتماد به توجهی ایشان به معنای بی سازد. این نكته به ایشان را جذاب می

نفس فردی قانع و محدود  اعتماد به له این است که ایشان بهأسطح فردی نیستر بلكه مس

نفس  است که این اعتماد به داند و بر آن نفس را برای افراد کافی نمی شود و کسب اعتماد به نمی

خودباوری، تا سطح ملی و اسالمی گسترش یابد و گره از مشكالت ایرانیان و مسلمانان  و

هایی که این دو سطح  رغم تفاوت توان پیوند اعتماد به نفس فردی و ملی را علی بگشاید. لذا می
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مبینی  ) یت نمود.ؤراحتی راز اعتماد به نفس دارند، در دانش متصل به معارف الهی امام راحل به 

 ( 23: 9381دهكردی،

ها باید خودشان را پیدا کنند. یعنی  مسلمان» فرماید: در این مورد می امام خمینی

بفهمند که خودشان یک فرهنگی دارندر خودشان یک کشوری دارند، خودشان یک شخصیتی 

بشود،  پیادهفالن مكتب در اینجا  اند که باید مثالً های ما کرده دارند. این که در ذهن جوان

اند. آنها  ها در ایران پیاده کرده قدرت مكاتب شما چیزی نیستند! اینها همین تعلیماتی است که ابر

فرهنگی را برای ما درست کردند که ما از خودمان بیخود بشویم و آنها تمام چیزی  نیک همچو

حال اول اسالم، باید مسلمین  رگردیم بهکه ما داریم و حیثیتی که ما داریم ببرند. باید ما ب

 ،91ج ،صحیفه امام« )ها غلبه کردند برهمه قدرتکم همان حال که با جمعیت  برگردند به

 ( 319 ص

ما تا بیدار نشویم از این خواب و تا توجه بـه ایـن نكنـیم    » :فرماید در جای دیگر می امام راحل

هـای بـزرگ هسـتیم، مـا هـم،       هـم ملـت   که ما هم انسان هستیم و ما هم شخصیت داریم و مـا 

جمعیت با همه وسایل دارند، تـا ایـن معنـا را مـا باورمـان نیایـد،        مسلمین هم یک میلیارد تقریباً

شـود و اگـر بیـدار بشـوید      ، اطمینان داشـته باشـید کـه اگـر بخواهیـد مـی      ...رویم دنبال کار نمی

همـان،   )من از نژاد آریا باالتر نیست... ژر خواهید شما بیدار بشوید و بفهمید این معنا را که نژاد می

 (   233-237ص، 93ج

گام نخستین خودباوری و اعتماد به نفس ملی را برای همه کشورها در ، امام خمینی

...  »:  در مورد ژاپن و هند چنین گفتند داند، بیداری که مقدمه خواستن باشدر مثالً بیداری می

ا بیدار شد و اراده کرد و شد یک مملكت صنعتی که االن ژاپن همین معنا را مبتال بود و بعد

کند با امریكا، هندوستان بیدار شد با این که از همین نژادهایی بود که  صنعت او مقابله می

ها ابر هستند و اینها  : اینگفتند آلمانی و غیر ژرمنی بودند که آنها می عربی بودند و غیر غیر

 ( 237) همان، .« شود شما هم بخواهید، می .شد ،شان خواست توانند، وقتی ملت نمی

 امام خمیني اعتماد به نفس مثبت و منفي از دیدگاه -ب

مفهوم مثبت آن یعنی اعتماد به نفسی که در طول اتكای  از منظر امام راحل اعتماد به نفس به

براین اساس اعتماد به نفس همراه با اعتماد به خداوند متعال و تبعیت از  به خداوند متعال باشد.
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نفس، مفهوم  شود. اما شق دیگر اعتماد به اوامر و نواهی الهی، اعتماد به نفس مثبت محسوب می

ویژه در مباحث و کتب  ای از آثار، علوم اسالمی و آیات و روایات، به باشد که در پاره منفی آن می

نفسی  شود. چنین اعتماد به ، نكوهش شده و منفی دیده می  ر و سلوک اماماخالقی و سی

همان است که در عرض و استقالل از اعتماد و توکل به خداوند متعال است که منشاء شرارت و 

در همین ارتباط چنین  امام خمینی  «آداب صاله»آید. در کتاب  حساب می طغیان به

اهلل آن است که در خالل مجاهده و  سبیل اهلل و مجاهد فی الی  سالکاز وظایف بزرگ »:  خوانیم می

ق به متعلّ االسباب و فطرتاً دست کشد و جبلتا متوجه به مسبب کلیبه  نفس سلوک، از اعتماد به

المبادی گردد و از آن وجود مقدس، عصمت و حفظ طلب کند و به دستگیری آن ذات   مبدأ

 ( 42ص متن، آداب الصالهً)آداب نماز(،،  ی) امام خمین« اقدس اعتماد کند.

آید که منظور ایشان در نفی اعتماد به  چنین می در بررسی این سخنان امام خمینی 

حق از سر  نفس، اعتماد به نفسی است که فارغ از توکل به خدای متعال و فراموشی حضرت

خداوند متعال و بر اساس توکل به  برعجب و غرور است و نه اعتماد به نفسی که در طول اعتماد 

 اوست.

از نظر امام راحل اعتماد به نفسی که به عجب و استغنای از حضرت حق منجر شود مردود و 

نفس و ) تكیه ( بر اعمال خود کند و این سبب شود  براعتماد »  : فرمایند می مذموم است. ایشان

فضل حق تعالی نكند و  ند و توجه بهکه انسان جاهل بیچاره، خود را از حق تعالی مستغنی دا

حق تعالی را ملزم داند به عقل کوچک خود به این که او را اجر و ثواب دهد و گمان کند که اگر 

 ( 21شرح چهل حدیث،ص، با عدل هم با او رفتار شود، مستحق ثواب است. ) امام خمینی

نیـاز و   زمانی که خـود را بـی  این نظر امام راحل برخاسته از این دیدگاه قرآنی است که انسان 

 ( 22: 9381کند.) مبینی دهكردی، مستغنی از ذات حضرت حق بداند، طغیان می

 توان محوری های لفهؤم

 تقویت بنیه دفاعي -9

های  بر پایه نیروی انسانی شكل گرفت، ولی ایشان از ضرورت هر چند اندیشه امام خمینی

 غفلت از» : فرماید در این مورد می امام خمینیمادی به عنوان ابزارهای دفاع غافل نبودند. 
ها را  ها و توطئه تحمیل جنگ تجاوز بیگانگان و نهایتاًتهاجم و تقویت بنیه دفاعی کشور، طمع 
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 ( 328ص ، 19ج  صحیفه امام،« ) آورد. دنبال می به

 ضرورت خودکفایي     -2

کشورها در اوایل جنـگ تحمیلـی موجـب    نتایج بسیار پر هزینه وابستگی نیروهای مسلح به سایر 

گردیـد. امـام    کید بنیانگذار جمهوری اسالمی بر ضرورت تالش برای نیل به خودکفایی نظـامی آت

مســئولین و  عنــوان فرمانــده کــل قــوا بــه مــن بــه: » فرمایــد در ایــن مــورد مــی خمینــی

ح و بـاال بـردن   دهم که در هیچ شرایطی از تقویت نیروهـای مسـل   گیرندگان نیز دستور می تصمیم

حرکت به طـرف خودکفـایی    های الزم و خصوصاً های عقیدتی و نظامی و توسعه تخصص آموزش

 ( 327ص، 19همان، ج  ) «نظامی غفلت نكنند.

 حفظ آمادگي -3

همواره بر حفظ هوشیاری و آمادگی اصرار داشتندر چرا که در اندیشه دفاعی  امام خمینی

 آمد.  شمار می ایشان، آمادگی، کلید موفقیت به

کـنم چـه در    به همه ملت بزرگ ایران و مسئولین عرض مـی » : فرماید ایشان در این مورد می

خصوصـا   خـواران  اندیشی این است کـه تصـور کنـیم جهـان     جنگ و چه در صلح، بزرگترین ساده

 ای نبایـد از کیـد دشـمنان غافـل     داشته انـد، لحظـه   ، از ما و اسالم عزیز دست برآمریكا و شوروی

 (   914-912ص، 19همان، ج ) «بمانیم.

 موازنه قواایجاد  -2

گوئیم. در برابری توان رزمی دو طرف نبرد در یک جنگ و یا کشمكش معین را موازنه قوا می

وجود دارد و آن عبارت از برتری توان رزمی یک طرف « برتری قوا » مقابل این اصطالح مفهوم 

از  ،شود و یا جنگکنند، یا صلح ایجاد میجنگ عبور مینبرد بر دیگری است که از مرز صلح و 

در مورد میزان قوه دفاعی و انتقال تجارب و تجهیز کلیه آحاد این  امام خمینیبیانات 

کشور براساس اصول و فرمول خاص دفاع همه جانبه تا رسیدن به تشكیل واقعی و حقیقی 

الملل اسالمی برای تشكیل ارتش بین ارتش بیست میلیونی و یا خطاب ایشان به ممالک اسالمی

به دو عنصر  امام خمینیتوان دریافت که حضرت وضوح می ها میلیون عضو دارد، به که ده

 .تأکید دارند «قدرت دفاعی»و « موازنه قوا»مهم در 

 وجود بازدارندگي نیروهای مسلح -3
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هـا   شهادت در همه صـحنه واجب است پیش کسوتان جهاد و »  : فرماید امام امت در این مورد می

خواران و آمریكا و شـوروی غافـل نماننـد ... در تجهیـز      حاضر و آماده باشند و از کید و مكر جهان

کلیه آحاد و افراد این کشور بر اساس اصول و فرمول خاص دفـاع همـه جانبـه و تـا رسـیدن بـه       

-934ص، 19همـان، ج ) «و ارتش بیست میلیـونی کوشـش نمـود.    تشكل واقعی و حقیقی بسیج

932) 

 ایجاد اعتماد نفس ملي -6

ثیر أت ای به در مقابل نظریه پردازی، گفتار و عمل، اعتقاد فوق العاده حضرت امام خمینی

های مسلمان  ویژه ملت ها به اعتماد به نفس ملی در پیروزی و پیشرفت همه ملت عامل

و بر تعریف اعتماد  الخصوص مردم مسلمان ایران در مسیر رشد و تعالی واقعی داشتند علی

که میدان عمل  «باورهای مشترک»و  «آگاهی ملی»، «اعتماد»نفس ملی بر اساس سه مفهوم  به

کید أکند در فرمایشات و تدابیر خود بارها ت را برای رسیدن به یک تعریف منسجم هموار می

ر این نیز تعریف خاص خود را د «درماندگی ملی»گونه که پس از آن مقوله  کنند. همان می

 .یابد فرمایشات می

هایی که این دو سطح از  رغم تفاوت توان پیوند اعتماد به نفس فردی و ملی را علی لذا می

 به راحتی رویت نمود.  معارف الهی امام خمینی نفس دارند، در دانش متصل به اعتماد به

ب توسـعه  شاید بتوان اهمیت و ضرورت این موضوع را بعد از کشف نظرات امام راحـل، موجـ  

 : ایرانی در کشور دانست. بدیهی است که –گفتمان غالب اسالمی

تـرین   عنـوان یكـی از ضـروری    اهمیت زاید الوصف راهبردهای توسعه اعتماد به نفس ملی بـه  -9

امـام   حضرت های مین و تقویت هویت ملی کشور و در جایگاه نظرات و اندیشهأهای ت شاخص

 عنوان شاخص ممتاز در این زمینه بوده و باید پاس داشته شود.     به  خمینی

ویـژه در شـرایط    نظری اعم از تولید نظریه و خلق ادبیـات بـه   -اهمیت موضوع در حوزه علمی -1

 گردد. امروزی که این کاستی به شدت احساس می

عنـوان یـک      به کیدات امام راحل بر بسیاری از موضوعات ملیأاولویت و تقدم این موضوع در ت -3

ای و زیربنایی برای سایر موضوعات بـر شـمرده شـد و لـذا شـناخت اصـولی و        ای ریشه مقوله

مبینـی   ) ناپـذیر اسـت.   صحیح از گفتمان قدرت در نظرات امام راحـل یـک ضـرورت اجتنـاب    

 (32:  9381دهكردی، 
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  موازنه قوا در اندیشه دفاعي امام خمیني - 3.92

یم. در گـوئ طرف نبرد در یک جنگ و یا کشمكش معین را موازنـه قـوا مـی   برابری توان رزمی دو 

وجود دارد و آن عبارت از برتری تـوان رزمـی یـک طـرف     « برتری قوا»مقابل این اصطالح مفهوم 

 شود و یا جنگ.  کنند، یا صلح ایجاد مینبرد بر دیگری است که از مرز صلح و جنگ عبور می

های متخاصم را از ارتكـاب بـه   یعنی موازنه قوا طرفاست.  ازدارندگیترین اثر موازنه قوا، ب ـ مهم9

کند. خسارات ناشـی از جنـگ بـرای    دارد و از خسارت ناشی از جنگها جلوگیری میمی جنگ باز

دلیل ناتوانی هـر کـدام در تسـلیم کـردن دیگـری،       هو چشمگیر است. زیرا ب طرفین کامالً مشهود

 کشاند.شود و منابع اقتصادی و ملی طرفین را به نابودی میجنگ طوالنی و فرسایشی ایجاد می

که طرفین را از تحمیل نظریات خـویش بـر همـدیگر بـاز      ـ اثر دوم موازنه قوا اثر سیاسی است.1

آورد و اسـتقالل دفـاعی اسـتقالل    این موازنه قـوا، اسـتقالل دفـاعی را بوجـود مـی      دارد. بنابرمی

 زند.سیاسی را رقم می

هـای  هر کشوری با تكیه بر قابلیتموازنه قوا تضمین توسعه سیاسی یک کشور است.  اثر سوم -3

تواند در کشورهای پیرامون خود تأثیر سیاسی بگذارد. از ایـن رو،  فرهنگی و اقتصادی که دارد، می

ای کـه  است. هر نوع تفكر توسعه موازنه قوا عامل تضمین کننده و شرط الزم برای توسعه سیاسی

هـای دشـمن را   را نادیده بگیرد، عمالً موانع واقعی و انحصار طلبی« قدرت دفاعی» و « قوا موازنه»

های نظامی، بهایی است کـه بـرای توسـعه سیاسـی کشـور      در مقابل توسعه پذیرفته است. هزینه

شود. بنابراین پشتوانه سیاست و دیپلماسی خـارجی مـا و پشـتوانه توسـعه سیاسـی      پرداخته می

 است.« قدرت نظامی»قوا و دارا بودن نه کشور مواز

در حقیقـت موازنـه قـوا و توسـعه     اثر چهارم موازنه قوا، تضمین توسعه اقتصادی کشور اسـت.   -4

ویـژه   گذاری بـه اقتصادی اثر متقابل بر همدیگر دارند. امنیت ملی یک کشور شرط اساسی سرمایه

« ژاپـن »سـؤال مطـرح شـود کـه      ممكن است اینهای زیربنایی و دراز مدت است.  گذاریسرمایه

توسـعه اقتصـادی دسـت یابـد؟ و یـا       توانسته اسـت بـه رشـد و   « یک درصدی»چگونه با بودجه 

توانسته است توسعه یابد؟ در اینجا چند مسـأله جـدی   « چند درصدی»با بودجه دفاعی « آلمان»

 رد:  در مقایسه توان دفاعی این دو کشور با سایر کشورها و از جمله کشور ما وجود دا

هـای بـزرگ جهـانی بودنـد و زیـر      اوالًـ آلمـان و ژاپـن تـا جنـگ دوم جهـانی، هـر دو از قـدرت       
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دهـد کـه آنهـا در پنهـان،     اند. اطالعات ما نشان مـی قدر کافی داشتهه های دفاعی را ب ساخت

اند و در یک مدت کوتاهی، هم از نظـر  ها را حفظ و متحول کرده نحو ظریفی این زیرساخت هب

م از نظر اجرایی توانستند یک بسیج عمومی در صنایع و مردم ایجاد کنند. ولـی در  روحی و ه

کشورهای جهان سوّم و کشور ما، مخصوصاً از پایان دورۀ صـفویه کـه قـدرت نظـامی کشـور      

 پنجاه سال گذشته، تحرک بسیار اندکی صورت گرفته است.   و ریخت، در تمام این دویست فرو

وه بر آنكه در تهیه و تدارک قدرت دفاعی خود فرصت را از دست ندادنـد،  ثانیاً ـ ژاپن و آلمان، عال 

های دفاعی خود را افـزیش دادنـد   دهد که هر دو کشور بودجهبلكه اخبار و اطالعات نشان می

للـی  المهای دفاعی را در خارج مرزها تقبـل کردنـد و در مانورهـای مشـترک بـین      و مأموریت

در شورای امنیت سازمان ملـل را نمودنـد. تجربـه نشـان     « حق وتو» شرکت کردند و تقاضای

تواند نسبت به موازنه قـوا ـ کـه یـک امـر حیـاتی       نمی دهد که هیچ کشوری در دراز مدتمی

 تفاوت بماند.  ملی است ـ بی

 عناصر اصلي موازنه قوا  -ج

آنجائی که قصد را بررسی کنیم. از « موازنه قوا » ایم که عناصر اصلی اکنون به این نقطه رسیده

و اسالم  خمینی های دفاعی حضرت امامداریم نظریه جدیدی را براساس افكار و اندیشه

و همچنین آیاتی از قرآن مجید را ذکر نموده و سپس  راحلارائه نمائیم، ابتدا بیاناتی از امام 

 کنیم. نظریه فوق را تشریح می

دن دشمنان و جلوگیری از حمله آنها به ایجاد قوه دفاعی برای ترسان خمینیالف ـ امام 

در فراهم کردن کمّی تجهیزات و نفرات در حد وسع و  خمینیب ـ امام ر اندکرده اشاره

 ایمان، آموزش، ترسیم استراتژی و مدیریت توانایی ملی، و در آمادگی کیفی به عناصر چهارگانه
 اند.اشاره فرموده دفاعی

 تحلیل عناصر اصلي موازنه قوا -د

تشـكیل  « کیفـی »و « کمّـی »دفاعی هر ملتی از دو عنصر مهـم   گونه که متذکر شدیم، قوه نهما

 .هستند ترکیبی از آن دو عنصر و دفاعی رزمی توان شده است  و لذا

 نشان دهیم و عنصر کیفی را با عالمـت یونـانی    Tاگر تعداد نفرات و تجهیزات را با عالمت

مشخص کنیم، آنگاه قوۀ دفاعی یک ملت عبارت خواهد بود از:  TW    
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تعـداد تجهیـزات و پرسـنل را نمـایش      T ضـریب کیفـی و   توان دفاعی و رزمـی و  wیعنی

عنـوان عنصـر    باشند، ما عنصـر تكنولـوژی را نیـز بـه    دهد. از آنجایی که تجهیزات متفاوت می می

تابعی از عنصری اسـت کـه بیـان     دهیم. بنابراینمتغیر قرار می جزء« کیفیت رزمی»پنجم 

 هد. در ایـن صـورت  را تحت تأثیر قرار می کردیم. هر نوع تغییری در آن پنج پارامتر، مقدار

 شود.  پرسنل تجهیز شده تعریف شده تعریف می« کارآیی رزمی»ن عنوا هب

انـدازۀ بیسـت نفـر     وارد نبرد شـوند، بـه   1یعنی اگر ده نفر پرسنل تجهیز شده با کارآیی برابر 

را از طریـق انگیـزه و یـا    تجهیز شده ساده توانایی نبرد دارند. و اگر با  حفظ همـان تجهیـزات،  

و یا تكنولوژی تجهیزاتی افزایش دهیم، خواهیم دید که ده نفر تجهیز شده، تـوان رزمـی   مدیریت 

هـای معنـوی و روحـی، ارائـه     کننـد. افـزایش تـوان مـدیریت، افـزایش انگیـزه      می چند برابر پیدا

موقع و اقناع ذهنی سربازان و افسران، در افزایش کارآیی رزمـی اثـر تعیـین     ههای سیاسی ب تحلیل

رضـایی،   ) دهد.گانه کیفی، کارآیی رزمی را افزایش می دارند. بنابراین، افزایش عناصر پنجای کننده

9377 : 32-37) 

کنـیم  هـای علمـی دفـاعی قـرون گذشـته اضـافه مـی       اندیشـه  مسأله مهم و جدیدی که ما به

اسـت. مفهـوم کـارآئی رزمـی کـه      « تكنولـوژی »جای مفهوم جامد  هب« کارآئی رزمی»کارگیری  هب

همـین دلیـل بیـان مـا در ترسـیم       ای را در دل خود دارد اعم از تكنولوژی است. بهگانهعناصر پنج

واقعی توان رزمی با تجارب و نبردهایی که تـاکنون اتفـاق افتـاد، مطابقـت بیشـتری دارد. تجربـه       

رغـم تكنولـوژی تسـلیحاتی دشـمن و دارا بـودن       دهد که علـی ساله دفاع مقدس نشان می هشت

های نبرد در اختیار رزمنـدگان اسـالم بـوده اسـت.     از استانداردهای نظامی، ابتكار صحنهبسیاری 

خالء تكنیكی نبرد را جبران کرد. یعنی بـا کمـک    عناصر چهارگانه کارآیی رزمی در دفاع مقدس،

کردیم، بلكه بر صاحبان تكنولوژی جدید هـم   ایمان و مدیریت نبرد، نه تنها کمبود تكنولوژی را پر

توانند جای یكـدیگر  می گانه کارآیی رزمی خاصیت جایگزینی دارند و نمودیم. لذا عناصر پنج غلبه

   را بگیرند. اگرچه سهم هر کدام از آنها در کارآیی رزمی متفاوت است.

طـور کـه    پردازیم. همانحال که عناصر توان رزمی را بیان کردیم به ارائه فرمول موازنه قوا می

« موازنه قـوا »فین مخاصمه در یک نبرد معین را بیان کردیم، تعادل رزمی طردر تعریف موازنه قوا 

م. فـرض  توانیم آن را برای دو طرف نبرد بیان نمائینامیم. براساس معادله توان رزمی اکنون میمی

11باشد از معادله می که خودی« الف»کنیم توان رزمی کشور  TW    از معادلـه  « ب»و کشـور
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22
TW  21کند. زمانی که موازنه قوای طرفین برقرار شود پیروی می

WW  گـردد  می

و 
21

TT  شود. در اینجا نكته مهم نسبت می


 ر فـرد  باشـد کـه کـارآئی نسـبی هـ     می

دهد. بنابراین در موازنه قـوا کـارآئی   نشان می «ب»نسبت به کشور « الف»تجهیز شده را از کشور 

« کـارآئی نسـبی رزمـی   »آنچه که مهم و تعیین کننده است بلكه  ،نظر نیست مطلق طرفین مورد

سـوره انفـال اسـت کـه      22و  22است. از عجایب قـرآن مجیـد تـذکر همـین معادلـه در آیـات       

الِقتاِلِانياَايَهاالنَّبِيحَرِِّضالُمؤمِنیَنعََلي»فرمایـد:   می

ن َِائَتینَِوِانيُک وام صاِبُرونيغِلُب شُروَن نُکمِع نِم يُک

مِنُکمِمَائه يغِلُبواَالفًامَِنالَّذيَنَکَفُرواِبَانَُّهمَقوم 

ای پیامبر! مؤمنین را بر قتال تشویق کن، اگر از شما بیسـت نفـر صـابر و مقـاوم     ر  َّليفَقُهونَ

 ) «کننـد. اگر صد نفر صابر از شما باشند بر هزار نفر از کفار غلبه مـی  یافت شوند بر دویست نفر و

 (22ه انفال آیسوره 

آل در حقیقت شرایط ایده


 کـارآئی نسـبی رزمـی افـراد جبهـه اسـالم در        باشد یعنـی می

 94نفره از سربازان اسالم بـر   14باشد. یعنی یک دسته شرایط عالی نسبت به دشمن برابر ده می

َعلنُکمَو»فرمایـد:  کند. در آیه بعد میمینفره از کفار غلبه   14دسته  َاْلَنخَفََّفهللاُ

صاِبَره  ئه  ِنُکمِما ِانيکُنم َعفًاَف فیُکمض عَلَِمَانَّ

واَال لف يغِلُب ِنُکمَا نم ِاَئَتینَِوِانيُک وام ینِيغِلُب َف

َمَعالصّاِبرينَ َوهللاُ اکنون خدای متعال بر شما تخفیف دارد )حكم ؛ِبِاذنِهللاِ

جهاد را آسان گرفت( و دانست که  بر شما ضعفی وجود دارد، پـس اگـر صـد نفـر صـابر از شـما       

 (22ه آی ،انفالسوره ) «کنید.یافت شود بر دویست نفر غلبه می

 

بینـیم بـاز   وحی و معنوی در جبهه اسالم پیدا شده مـی در حقیقت در این شرایط که ضعف ر

یابـد و مقـدار آن   بـه شـدت کـاهش مـی    « کـارآئی رزمـی نسـبی   »رغم صابر بودن افراد  هم علی

2


 شود.  می 

 خواهد بود.   94و  1بنابراین حدود تغییر کارآئی نسبی رزمی بین 
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102 :شود یعنی می 



   

آیه اوّل علت برتری مسلمین را برکفار، عدم تفقه کفار ذکر فرمـوده و در آیـه دوّم علـت را     در

 .داند به خود مؤمنین و به توکل آنها و اذن الهی مرتبط می طور غیرمستقیم هب

 طبیعی است که در شرایط پیدایش ضعف در مسلمین، صبر و توکل آنها تعیین کننده است.

را   آیه اول این برتری را نسبت ده برابر دانسته و در آیه دوّم آن مسأله این است که چرا در

دو برابر ذکر کرده است؟ آنچه مسلم است این است که علت این کاهش، ضعف حاصله است. 

کارآئی  ولی آیا این ضعف مربوط به خودی است و یا قوت یافتن دشمن؟ اگر ما به جای کاربرد

یت دشمن و هم کنیم آن موقع هم تقوتأکید می« بی رزمیکارآئی نس»مطلق در نبرد به مفهوم 

توان به همان کلمه ضعف نمایان خواهد بود که می« کارآئی رزمی»ضعیف شدن خودی در 

حضرت بینیم که چگونه استناد کرد. اکنون که معادله موازنه قوا و عناصر آن را شناختیم، می

ترین مفهوم  روی حساسبر ویش، دست با استناد به قرآن مجید و تجارب خ  خمینیامام 

 اند.دفاع گذاشته

 عناصر اصلي موازنه قوا  بندی جمع -ه 

بنابراین ما برای رسیدن به یک امنیت ملی بیمه شده بایستی حداکثر توان رزمـی را بـا اهـداف و    

 :  دست آوریم هقیود زیر ب

21 ـ توان رزمی ما باید مساوی و یا بزرگتر از دشمنان محتمل باشد: 9 WW  

) مـا هـر چـه بتـوانیم ایـن      تواند بین دو تا ده نوسان داشته باشـد.  ـ کارآئی رزمی نسبی ما می  1

 ایم.(تر کنیم، توان رزمی خود را افزایش دادهکارآئی را به عدد ده نزدیک

 ـ دفاع مردمی میلیونی، اساس دفاع را تشكیل بدهد.   3

دهـد و بایـد بـرای تحقـق آن     جانبـه مـا را تشـكیل مـی    اع همهگانه فوق فرمول دفاصول سه

ریزی کنیم. اما برای به حداکثر رساندن توان رزمی که در سه اصل فـوق بیـان شـده دارای     برنامه

بـدانیم، بایـد   Mیک قید و محدودیت هستیم و آن قید اقتصادی است. یعنی اگر بودجه دفاعی را 

MMMقرار بگیردر یعنی   M2و  M1 بین  .M  عی اسـت. یعنـی   احد پایین بودجه دف

هـای آنـان   خـانواده  خانمـانی خط قرمزی که باعث پراکنده شدن نیروها، گرسنگی سربازان و بـی 
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 شود.می

M   جامعـه  حد باالی بودحه دفاعی است که اگر به آن حد برسیم موجب تنگدستی و فقر

های ناشی از بودجه دفـاعی بـه توسـعه و اسـتقالل اقتصـادی کشـور لطمـه وارد        گردد. هزینهمی

Mو Mکند. تعیین حدود نوسـان بودجـه دفـاعی و تعیـین مبـالغ       می      فقـط در یـک تـیم

توان رزمی خـود را بـا توجـه     پس ما باید پذیر است.کارشناسی مشترک دفاعی و اقتصادی امكان

به قید و محدودیت فـوق بـه حـداکثر برسـانیم. یعنـی بـا توجـه بـه معـین بـودن بودجـه، چـه             

هایی انجام دهیم که تـوان رزمـی حـداکثر شـود. هـر چـه قیـدهای زیـادتری را بـه ایـن            فعالیت

فه کـردنِ  گیری اضافه کنیم نتیجه آن کاهش کارآئی رزمی نیروهای مسلح خواهد بود. اضا تصمیم

ممكـن اسـت شـرایط    ، هـای همـراه آن باشـد   قیود سیاسی و یا مصلحتی بایستی با توجه به زیان

اقتصادی را هم دخالت دهیم. مهم این اسـت کـه زیـان     مهمی پیش آید که ناچار باشیم قیود غیر

جـال  اعمال و عدم اعمال این قیود غیراقتصادی را به دقت، منصفانه و بدور از هرگونه هیـاهو و جن 

تر است. ستاد کل نیروهای مسـلح بـا   ضررتر و پرفایدهبررسی کنیم و راهی را انتخاب کنیم که کم

کمک ستادهای ارتش و سپاه و وزارت دفاع، تهیه استراتژی دفاع همه جانبـه را براسـاس فرمـول    

 .خاص آن بر عهده دارد تا آنرا جهت تصویب فرمانده معظم کل قوا آماده نماید

  رندگي مردمي در اندیشه دفاعي امام خمینيبازدا -3.93

شـود   ترین راهبردهای دفاعی کشورهایی محسوب مـی  استراتژی بازدارندگی مردمی در زمره مهم

که بالقوه در معرض خطر تهاجم یا تجاوز دشمن قرار دارند. این سیاسـت دارای دو بعـد دفـاعی و    

کوشد با افزایش منـابع داخلـی قـدرت و     تبلیغی است. در بعد دفاعی، کشور در معرض هجوم می

بسیج نیروهای نظامی و مردمی)عدِه( و تسلیحات و جنگ افزار) ع ده(، برتری قدرت بسـیج یافتـه   

و در دسترس خود را بر توان نظامی بالقوه دشـمن نشـان دهـد تـا از ایـن رهگـذر، او را از اقـدام        

کشـیدن نیـروی مقاومـت مردمـی و قابلیـت       تجاوزکارانه یا از تداوم اشغال باز دارد و یا با بـه رخ 

نظـامی، در اراده تجـاوزگری    سازی نظامی از طریـق بسـیج دفـاعی و تشـكل نیروهـای غیـر       آماده

 دشمن تزلزل ایجاد کند و او را از اقدام به هجوم یا تجاوز احتمالی بر حذر دارد.  

سازی  جنبه آمادهدر بعد آمادگی رزمی و روحی و نیز از  امام خمینی در اندیشه دفاعی

ای خاص داشته است. در بعد دفاعی،  المللی جلوه افكار عمومی داخلی و توجیه افكار عمومی بین
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کید داشتند و در این خصوص، به آمادگی أامام راحل بر تحكیم دو جبهه رزمی و معنوی ت

ند و در بعد ورزید و نیز بسیج معنوی و ارتقای روحیه ایمانی توجه می نظامی نیروهای غیر دفاعی

های انسانی و اهداف دفاعی ایران در جنگ تحمیلی و نیز تبلیغات  تبلیغی، بر انگیزه -سیاسی

داخلی برای توجیه افكار عمومی مردم ایران با اهتمام به نقش روحانیون در مقام گروه پیشتاز 

 ان بنمایانند ودشمن کردند تا از این رهگذر، اراده مستحكم ملی برای دفاع مقدس را به کید میأت

    (947: 9371) دهشیری،  آنان را از تداوم اشغال سرزمین اسالمی بازدارند.

 های دفاعي استراتژی بازدارندگي مردمي در کالم امام خمیني جنبه -9

در بعد دفاعی بر تحكیم دو جبهه رزمی  استراتژی بازدارندگی مردمی در کالم امام خمینی

 پردازیم : زیر به هر یک از آنها میو معنوی استوار است که در 

 رزمي بازدارندگي مردمي   -بعد دفاعي -الف

در خصوص جنبه صوری دفاع علیه دشمن، امام امت بر عنصر مشارکت و حضور مردم در جبهـه،  

پیونـد میـان پیكـره نظـامی و سـاختار       آمادگی و آموزش رزمی بسیج میلیونی در پشت جبهـه و 

 اند.     کیدکردهأت سیاسی و بنیادهای اجتماعی

 مشارکت و حضور مردم در جبهه    -ب

کید بر تكلیف بودن دفاع بر همه افراد جامعه و اولویت أبا ت در این خصوص، امام خمینی

جنگ بر سایر امور مملكتی، حضور و مشارکت داوطلبانه و متعهدانه تمامی قشرها اعم از ارتش، 

نبرد حق علیه باطل ضروری دانسته و در این باره  های سپاه، بسیج عمومی و عشایر را در جبهه

، ج صحیفه امام) «هر فردی از افراد این ملت، تكلیف است که حفظ کند اسالم را ایبر» : اند فرموده

حضور شما »ر (  131، ص91همان، ج ) «.بر همه واجب است که دفاع کنند»  ر ( 92ص ،92

گران تاریخ را خنثی  های ستمگران و حیله مردم عزیز و مسلمان در صحنه است که توطئه

 (473ص، 94، ج صحیفه امام)  «کند. می

 آمادگي و آموزش نظامي بسیج میلیوني در پشت جبهه -ج

ضمن بیان سابقه بسیج در اسالم، بر ضرورت آمادگی تمام قشرها برای دفاع از  امام خمینی

 :فرماید کنند و در این باره می میکید أمیهن اسالمی و لزوم آموزش به ارتش بیست میلیونی ت

پیدا کنید به دوستانتان تعلیم دهید،  خودتان تعلیمات نظامی یک قوای خودتان را مجهز بكنید و»
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روند تعلیمات نظامی بدهید.  می  راهدارند همین طوری  -که  کنمعرض می -به اشخاصی که

اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد. یكی از ابواب فقه باب  مملكت اسالمی باید همه

ست به یک ااندازی آن وقت تیراندازی بوده، حاال هم تیرخوب تیراندازی است،  کهاست. «رمی »

 (919ص، 99)همان، ج «... جور دیگر

 های دفاع بازدارندگي و دفاع همه جانبه  توسعه قابلیت -2

فالجنود باذن اهلل حصون الرحیه، و زین الواله، و »،   ت علیمنان حضرؤبه گفته امیر م

االمن و لیس تقوم الرعیه اال بهم ر سپاهیان به فرمان خدا پناهگاه استوار و عزالدین، و سبل 

رعیت زینت و وقار زمامداران و شكوه دین و راههای تحقق امنیت کشورند. امور مردم جز با 

 ( 448، ص23البالغه، نامه نهج ) «سپاهیان استوار نگردد.

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایـران بـه عنـوان بـازوی قدرتمنـد والیـت، پاسـدار حفـظ         

دستاوردهای نظام و کارگزار اصلی استقرار امنیت داخلی و مرزهای کشورند. تقویت بنیـه دینـی و   

تولید تجهیـزات   سیاسی همراه فراگیری فنون پیشرفته و الزم نظامی در کنار دستیابی به فناوری

آیـد کـه مقتدرانـه حـافظ      مدرن نظامی، از مجموعه نیروهای مسلح بنیـان مرصوصـی پدیـد مـی    

تـرین عامـل    شـود. پـس از دفـاع مقـدس مهـم      استقالل، تمامیت ارضی، امنیت داخلی کشور می

بازدارندگی تهاجم نظامی دشـمنان بـه کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران، صـالبت و اسـتواری و         

 یروهای مسلح است.توانمندی ن

های الزم و هوشیاری نیروهای مسلح در رصد کردن  آمادگی   مقام معظم رهبری

شود و خواهان افزایش توان دفاعی آنان  ای را یادآور می ای و فرامنطقه منطقه تحرکات دشمنان

ه نیروهای مسلح، باید کاری کنند ک: »بازدارندگی از تهاجم دشمنان است مین امنیت درأبرای ت

)حدیث  .«هیچ دشمنی نتواند در استقالل و استحكام یكپارچگی و تمامیت ارضی ما طمع کند

 (194، ص 2والیت،ج 

کنیم، همـین حـاال مـا آمـاده      های خود را برای مقابله با استكبار، همیشه حفظ می ما آمادگی

ایـم کـه بـرای مقابلـه بـا       هستیم، ما قصد تجاوز به هیچكس را نداشتیم، باز هم نداریمر اما آمـاده 

تجاوز هر کس که باشد، اقدام کنیم. مزیت و امتیاز منحصـر بـه فـرد نیروهـای مسـلح جمهـوری       

اسالمی پشتوانه میلیونی ملت ایثارگر ایران در قالب بسیج است که نقـش مهمـی در اسـتحكام و    
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هـای نبـرد    پیـروزی  های آنان در کارنامه درخشان اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی دارد و دالوری

 ( 73-74: 9314)فیروز آبادی،  سال دفاع مقدس ثبت است. هشت

 امام خمیني در اندیشهعناصر مهم قدرت نظامي جامعه اسالمي  -3.92

 ر، خلوص نیت و انگیزه متعالی و الهی داشتنایمان، پاکی -9

 رمدیریت صحیح و خوب دفاعی و نظامی -1

 رهای دفاعی مشیها و خط  ترسیم برنامه، سیاست -3

 رهای نظامی و رزمی ها و آ موزش گیری تجارب کار هانتقال و ب -4

 رکارگیری فناوری پیشرفته و مناسب هب -2

 رامدادهای الهی و غیبی -2

 رهای نظامی بر مردم گرایی و تكیه و اعتماد نیرو مردم -7

 رعنوان بهترین ارزش و مالک تقوی به -8

 رعدم وابستگی به دیگران -1

   رو نیز نیروها با مردم ی مسلححفظ وحدت و یكپارچگی نیروها -94

 رتوسعه تكنولوژی دفاعی -99

 رشناسی دشمن -91

 .قاطعیت و اعتماد به نفس -93

چنان » :دنبرای نمونه در جنگ ایران و عراق فرمو، قاطعیت و اعتماد به نفسدر خصوص 

نشود . ایران یک موجود الهی است که ی به صدام وحزب بعث بزنیم که از جای خود بلند لسی

. و یا در صدور فرمان نظامی در رابطه با آزاد سازی شهر هیچ چیز به او صدمه نخواهد زد

با قاطعیت به مسئولین و فرماندهان جنگ  خمینی آبادان امام سوسنگرد و یا شكستن حصر

  ( 214 - 12 :9384جمشیدی،) «ابالغ کرد که شهر سوسنگرد بایستی آزاد شود.

 

 فصل چهارم
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  دفاعي امام خمیني ۀدفاع مقدس دراندیش 
 

ای بـزرگ را   ، حادثـه 9321هجوم وحشیانه و گسترده رژیم بعث عراق در آخرین روز شهریور 

انگیـز در   جاودان و حیـرت ای  در تاریخ انقالب اسالمی به ثبت رساند که سرانجام به خلق حماسه

های براندازی نظام جمهـوری اسـالمی بـا اسـتفاده از      شكست طرح .تاریخ سرزمین ایران انجامید

شد و شكسـت ایـن کشـور     می گیری محاصرۀ اقتصادی و سیاسی که از سوی آمریكا در جهان پی

سـتان،  در عملیات صحرای طبس پس از اشغال النه جاسوسـی آمریكـا و ناکـامی در تجزیـه کرد    

حل نظـامی تمـام عیـار سـوق داد، و      سمت تجربۀ راه به 9321سال  هیأت حاکمه این کشور را در

ـ   عنـوان آغـازگر    هچون شرایط برای توجیه لشكرکشی مستقیم آمریكا فراهم نبود، انتخاب عـراق ب

هـای مـرزی    طلبـی صـدام و خصـومت    جنگ، انتخابی حساب شده بود، از طرفـی روحیـه قـدرت   

آورد تا به صدام بـرای تجـاوز و اشـغال     آل برای آمریكا پدید می ر نیز شرایطی ایدهگذشته دو کشو

 صادر کند.  را نظامی ایران چراغ سبز داده و فرمان عملیات 

 9184تجاوز گسترده نظامی خویش را در طول  9321شهریور  39ارتش عراق در روز 

شرایط جنگ تحمیلی با همه  شد.کیلومتر مرز مشترک آغاز کرد و عمالً جنگ به ایران تحمیل 

را در تشخیص وظیفه دچار دغدغه و   هایش کوچكتر از آن بودند که امام خمینی دشواری

که زمام  ها قبل از آن را سال« اهلل فی فنای»مان شهودی داشت و مقامات معنوی تردید سازد. او ای

 دست گیرد طی کرده بود. هدایت امت را به

عنـوان   احكام جهاد و دفـاع را در مـتن رسـالۀ عملیـه خـویش بـه       اسالمیرهبر کبیر انقالب 

دنیا ثابـت کـرد کـه     در جنگ بهراحل  ناپذیر الهی آورده بود. تدبیر و فرماندهی امام تكالیف تخطی

های مقاومت گرفته تا دعـوت مـردم    خوبی جنگ را هدایت کرد. از تشكیل بسیج و پایگاه به ایشان

دنبـال   های پیـاپی رزمنـدگان اسـالم را بـه     موفقیت ،دیگر رهنمودهای ویپشتیبانی از جنگ و  به

 نمایان ساخت. ها شكست را در جبهه بعثی داشت و آثار

هـای ملـت    هـا و فعالیـت   ها، پـایمردی  ها، حماسه به مجموعه مجاهدت» :دفاع مقدس تعریف

وجب گردید مـردم  گویند که مشریف و مسلمانان ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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در برابر تهاجم استكبار جهانی و رژیم بعث عـراق   روز 1812 عبارت دیگر  به سال 8در طول  ایران

گفتـه  .« ینـد و در این امتحان الهی سربلند و پیروز بیـرون آ  شده بودبه خاک ایران اسالمی انجام 

     ( 7: 9319آشنایی با مبانی دفاع مقدس،) شود. می

کرد که جمهوری اسالمی رسماً از سوی  طی دفاع مقدس را هدایت میدر شرایراحل  امام 

در  رهبر کبیر انقالب اسالمیسال از زندگی  آمریكا و اروپا تحریم تسلیحاتی شده بود. هشت

برای   سپری شده است. این جنگ از دیدگاه عرفانی و معنوی امام هدایت این دفاع مقدس

 .قلمداد شد «امتحان الهی»یافته بود، یک  شاهنشاهی رهاییملتی که به تازگی از استبداد رژیم 

ای بود که انسان  لهأجنگ هم یک مس» : فرماید در این مورد می حضرت امام خمینی

بسیار مهم است، لكن معلوم  ای استیک مسئله مسأله ای است برای ما و که یک  کرد می خیال

قشرها پیدا شد  ۀکه در اثر جنگ بین هم شد که منافعش بیشتر از ضررهایش بود. آن انسجامی

پاسداران ه ارتش و ژاندارمری و سپاعزیز از که در خود سربازان  ایو آن معنای روحانی و معنوی

نمایش گذاشته شد و آن روح تعاونی که در همه ملت از زن و مرد در سرتاسر کشور تحقق  به

) امام  «ان است با همه مسائل جداست.ای که در ایر لهأدنیا فهماند که این مس پیدا کرد، به

 (292ص، 92جصحیفه امام،

جنگ را برای ملت مقاوم و مبارز ایران، عامل آگاهی، حرکـت و خـروج از   راحل  همچنین امام

شـود،  مـی یک جنگی شروع که وقتی » :اند ، ایشان در این مورد فرمودهدانست می فترت و سستی

 (311ص ،93ج ،) همان «شود. میشود، بیشتر متحرک  ملت ما بیدار می

 جنگ و دفاع از منظر حضرت امام خمیني -2.9

نظر  جهان و صاحب اسالمی قدر شیعیان و رهبر امت عنوان مرجع عالی به امام خمینی

کل نیروهای مسلح پس از پیروزی  ۀعنوان فرماند نظامی و دفاعی و هم به ۀبرجسته در اندیش

کید بر أهای جهان، ضمن ت یكی از بزرگترین جنگ ۀرهبری کنندعنوان  انقالب اسالمی و هم به

 اصل تدبیر در جنگ، اصولی چند را مورد نظر قرار داده است. برخی از این اصول عبارتند از:

 ر«جهاد فی سبیل اهلل»ایمان به هدف متعالی و مقدس  -9

 راطاعت از فرماندهی -1

 راتكا بر مردم )مردمی بودن جنگ(  -3
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 راخالق جنگی و اخالق در جنگاصل  -4

 روحدت نیروهای مسلح و نیز بین قوای نظامی و مردمی -2

 رجنگ اعتقادی )جنگ در راه آرمان و اعتقادات واال( -2

 رابزار ۀتوجه به اسلحه و تكنولوژی به مثاب -7

 رسالح و صالح )اسلحه باید در دست انسان صالح باشد( -8

 رگ متعارفای و تكیه بر جن نفی جنگ هسته -1

 رخدایی غیرۀ گونه سلط نفی هر -94

 رنگرش تكلیفی و مسئولیتی -99

 رتكیه بر نقش اساسی انسان -91

 رباور، اراده و عمل -93

 رنفی یأس و نومیدی -94

 راستفاده از تجارب دیگران -92

 رریزی اطالعات و آمادگی و برنامه -92

 رباطل جنگ حق و -97

 ( 211: 9383)جمشیدی، اسالم وکفر. -98

 خمینيعلل تجاوز دشمن از دیدگاه امام  -2.2

رژیم بعث عراق که خود آغازگر تجاوز به میهن اسالمی ایران بود در همان روزهای شـروع جنـگ   

ذیـل را بـرای ایـن     دالیـل های مسلمان و اعـراب منطقـه،    برای فریب افكار عمومی جهان و ملت

 :برشمردتهاجم 

 رن به شناسایی حاکمیت عراق بر اروند رودـ الزام ایراالف 

 رـ بازگرداندن سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به اعرابب 

 رـ قطع دخالت ایران در امور داخلی عراقج 

های مرزی همچون خوزسـتان   مجبور کردن ایران به پذیرش خودمختاری برخی از استان ـ د

 .و کردستان

 المللی در روزهای آغاز جنگ به گمان پیروزی نظامی عـراق، در  هر چند مجامع و محافل بین

 یناکـام  ونـابودی  معرض باره دالیل واقعی عراق سكوت اختیار کردند، اما هنگامی که عراق را در 
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قصـد سـرنگونی نظـام اسـالمی ایـران و شكسـت انقـالب         دیدند اعتراف کردند که رژیم عراق بـه 

  ایران حمله کرده است. ن اسالم و خاورمیانه بهاسالمی و پیشگیری از نفوذ آن به جها

که از اهداف دشمن و استكبار جهانی در رویارویی با انقالب اسالمی  امام خمینی

شناخت ژرف و عمیقی داشت در روزهای آغازین جنگ ریشه و علت تهاجم را در چند موضوع 

 :مهم مشخص و تبیین نمودند که عبارتند از

 حكومت اسالم خواهي نظام و -9

اینكه انقالب اسالمی برای تحقق حاکمیت دینی به وجود آمده و بـر مسـائلی همچـون رهـایی از     

هـای   سلطه بیگانگان، قطع رابطه با رژیم اشغالگر قدس، تاکید بر مشترکات اسالمی و وحدت فرقه

ود. امـام  اسالمی اصرار دارد، واکنش و مخالفت استكبار جهانی را برانگیخت و بر دشمنی آنان افـز 

کنـد، علـتش    اینكه می بینید عـراق بـه ایـران حملـه مـی     » :فرمایند در این باره می خمینی

گرفتن چهار وجب خاک نیست، بلكه علت اصلی ترس آنها از حكومت اسـالمی و اتحـاد اسـالمی    

 ( 2، ص92ج صحیفه امام،) «است.

 جلوگیری از صدور انقالب اسالمي -2

برای رهایی از ظلم بانگ بیدار بـاش را بـرای خفتگـان در چنگـان     حرکت توفنده انقالب اسالمی 

تابید بـرای مهـار آن بـه     نمی استعمار به صدا درآورد و استكبار جهانی که این خیزش اسالمی را بر

دانند کـه مـردم کشـورهای اسـالمی در مقابلشـان       می (استكبار جهانی)آنها »: جنگ متوسل شد

اســالمی کــه متوجــه مــا هســتند، مثــل  ورهای غیــرایســتند و همچنــین اســت مــردم کشــ مــی

 ( 939، ص98ج، همان) «پوستان. سیاه

 ()آمریكا دشمني شیطان بزرگ -3

ساله آمریكا بر فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت و نیروهـای مسـلح     34سلطه  ،با پیروزی انقالب اسالمی

دی، تصـرف  ایران پایان یافت. اخراج مستشـاران نظـامی آمریكـا، قطـع رابطـه سیاسـی و اقتصـا       

هـای اسـتكباری آمریكـا در منطقـه      جاسوسی و مخالفت جمهوری اسالمی ایران بـا سیاسـت   ۀالن

در ایـن بـاره   راحـل  امـام   .خلیج فارس خواب آمریكا را برای سلطه مجدد بر ایران آشفته سـاخت 

های بزرگ که دستشان از مخازن بزرگ ایران کوتاه شده و سلطه و قدرتشـان   قدرت» : فرمایند می

انـد تـا بـا جنـگ      دسـت و پـا افتـاده    با همت ملت ایران و قوای مسلح آن قطع گردیده، اکنون بـه 

، 93ج ،)همـان  «و چپاولگری خـود را از سـرگیرند.   دهندافروزی بین برادران، سلطه خود را اعاده 
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 (128ص 

 تباني رژیم اشغالگر قدس و آمریكا -2

مخفی نماند، دشمنی  ، خمینینكته مهمی که در تحلیل علل تحمیل جنگ از نظر امام 

 شاهی ستم های انقالب اسالمی در جهان اسالم است. رژیم قدس با اهداف و سیاست رژیم اشغالگر

 شد پیمانان رژیم اشغالگر قدس در منطقه خاورمیانه محسوب می ترین پشتیبانان و هم از قوی

بلكه عامل  ،رژیم اشغالگر قدس وارد آورد سختی به ضربه انقالب اسالمی نه تنهاکه با پیروزی 

های  رژیم گردید. لذا یكی از راه  های غاصبانه این سیاست در بسیج مسلمانان علیه مهمی

جلوگیری از وحدت مسلمانان، تبانی رژیم اشغالگر قدس و آمریكا برای تحمیل جنگ علیه ایران 

سردمداران رژیم اشغالگر قدس با خوشحالی اعتراف کردند که ما از درگیری ایران و بود. برخی از 

ن، رژیم اشغالگر قدس اعراق شدیداً شادمان هستیم زیرا با تحلیل رفتن قدرت نظامی عراق و ایر

)روزنامه  طلبانه خود را ادامه دهد. یابد تا سیاست توسعه با خطر بزرگی روبرو نیست و فرصت می

 به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ( 1/7/21اطالعات

و نجـات   اسـرائیل هایی که بایـد صـرف برانـداختن     قدرت»  : فرمایند در این باره میامت  امام

 المقدس بزرگ شود، با تبانی بین شیاطین بزرگ و صهیونیسـم جهـانی و بـین حـزب بعـث      بیت

 ،صـحیفه امـام  ) «شـود.  و آمریكـا شـد و مـی    اسرائیل، صرف هجوم بر ضد مخالف سرسخت عراق

 (144-131ص ،92ج

 توسعه طلبي رژیم بعثي عراق -3

هـا ژانـدارم منطقـه بـود، ایـن       شاهی ایران که با حمایت آمریكـا سـال   پس از فروپاشی رژیم ستم

ایـن حادثـه   راحـل   سیاسی و نظـامی مواجهـه گردیـد. از منظـر امـام      با خالء قدرت منطقه عمالً

ک کرد تا با تهاجم به ایران و برتـری نظـامی خـود در منطقـه،     طلب عراق را تحری حاکمان قدرت

حاکمیت خود را بر خلیج فارس تحمیل کند. همچنین خالء قدرت در رهبری اعراب رژیـم عـراق   

   .دست بگیرد تا شاید در این موقعیت بتواند رهبری اعراب را به هرا وسوسه کرد

 سـیادت در تهاجم خود به این کشور اسالمی نقشـه  هم صدام » : فرمایند در این باره میراحل  امام

ـ آمریكـا از جه  نمـود مـی خود بر اعراب و منطقه و ژاندارمی خلیج فارس را تعقیـب   ت و غـرور و  ال

 ،97و ج 31، ص14ج ،همـان ) «پروازی صدام استفاده کرد و او را به هجوم به ایران واداشـت.  بلند

 (314ص
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 مساعد بودن شرایط داخلي -6

های انقالب، زمینه مناسب سیاسی و روانی را برای حملـه   داخل کشور در اوایل سال شرایط سیاسی

علـت اخـراج مستشـاران     های سیاسی، ضعف بنیه نظامی ارتش بـه  عراق آماده کرده بود. وجود تنش

نظامی و دستگیری تعدادی از افسران نظامی خائن در کودتای شهید نوژه، اختالف نظر مسـئوالن و  

   .گیری تهاجم بود صدر اولین رئیس جمهوری ایران، زمینه مناسب شكل بنی خیانت

صدر در اوائل جنگ، داشتن حالـت انفعـالی در مقابـل هجـوم دشـمن، عـدم        گواه خیانت بنی

هـای   کار نگـرفتن نیروهـای عظـیم مردمـی در یگـان      تحرک جدی برای بیرون راندن دشمن و به

رماندهی کل قوای او است کـه پـس از عـزل    رزمی در طول مدت ریاست جمهوری و جانشینی ف

پی با حضور جوانان پرشـور بسـیجی    در های مهم پی وی این مشكل جدی بر طرف شد و عملیات

کسـانی کـه آن    آن وقـت   البته با خیانـت بعضـی   » : فرمایند در این باره میامت امام . انجام گرفت

هـا در   جـوان ایسـتادند  آن وقتـی کـه    ،یک جاهایی را به غافلگیری گرفتند غافلگیر کردند –وقت 

 ( 433ص ،92ج ،)همان «دیگر نتوانستند یک قدم پیش بیایند. ،مقابلشان 

 ماهیت جنگ تحمیلي از دیدگاه امام خمیني -2.3

شد. زمینه بروز این شبهات،  باره دفاع مشروع مطرح می در روزهای آغازین جنگ شبهاتی در

دفع این  به آنها بود. از این رو امام خمینی اسالمی بودن کشور عراق و مسلمان بودن

ین ماهیت جنگ و متجاوزان پرداختند تا رزمندگان با بصیرت کامل به دفاع یشبهات و تب

دارای سه  خمینی مقدس خویش ادامه دهند. ماهیت جنگ عراق علیه ایران از دیدگاه امام

 : مشخصه ذیل بود

 جنگ اسالم و کفر -9

زب بعث عراق از آغاز تسلط بر کشور عراق که با کودتا انجام پذیرفت تا با مروری بر عملكرد ح

 خمینی کنون، مخالفت شدید آنان با احكام و قوانین اسالمی به خوبی مشهود است. امام

های  های متمادی در عراق تبعید بودند و از نزدیک شاهد فعالیت عنوان یک مرجع دینی سال به

دانیم  شناسیم و می ما حزب بعث عراق را می» اند: ودهفرم  مورداین در ایشان دینی آنان بود،  ضد

و صدام ... دانند می خودشاناسالم عقیده ندارند و دشمن اسالمند و اسالم را خار راه  که اینها به

. ما کسانی را که از اصول اسالم و قرآن هحسین این جنگ را بر ملت مسلمان ایران تحمیل کرد

 دانیم... و شما پردازند مسلمان نمی کنند و به قتل عام مسلمانان می یکریم انحراف حاصل م
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ن اسالم به برای نابودی اسالم، اال (صدام)کنید و  برای حفظ اسالم دارید جنگ می (رزمندگان )

 (129و  234ص ،93ج  ،398ص، 92ج، همان) «تمامه در مقابل کفر واقع شده است.

 جنگ حق و باطل -2

دهد ملتی در یک حرکت و عمل در موضـع حـق یـا باطـل قـرار دارد،       نشان میکه  از معیارهایی

های درست یا نادرستی است که از انجـام آن دارد. رژیـم عـراق بـا انگیـزه نـابودی انقـالب         انگیزه

بـرای تحقـق آن    هایی از میهن اسالمی تجاوز به خاک ایران را آغاز کرد و اسالمی و تصرف بخش

های اسـالمی پـا    نكرد، اما رزمندگان اسالم با انگیزه دفاع از اسالم و ارزش گذار از هیچ جنایتی فرو

   .عرصه جنگ گذاشتند به

های  است، جنگ ارزش این جنگ، جنگ اعتقاد» : اند ودهفرم در این باره  خمینیامام 

 ( 21-28، ص19ج ،همان) .«و خوشگذرانی است علیه دنیای کثیف زور و پولانقالبی  -اعتقادی

 جهاد دفاعيعنوان  هبجنگ  -3

امام  .جهاد دفاعی بودعنوان  بهخمینیماهیت جنگ ایران در برابر عراق از دیدگاه امام 

دهد و جز  برای خدا ادامه می و ایران برای خدا قیام کرده است» اند: ودهفرم در این باره راحل 

 ( 313، ص92ج ، امام خمینی)« جنگ ابتدائی با هیچ کس نخواهد کرد. دفاع،

کردنـد تـا    مـذهبی تـالش مـی    هـای ضـد   های اسـتكباری و نظـام   در روزگار معاصر که قدرت

هـای   برنامـه  های اخالقی و معنوی را از جوامع انسـانی دور سـازند و طبـق اصـول مـادی و      ارزش

تمام نمـای مكتـب   ۀ ای درخشید که آئین ها را شكل و جهت بخشند، چهره ارزشی خود، انسان ضد

بـود.   نـور حقیقـت   نمای استقامت و معنویت بود، گفتارش و رفتـارش تجلـی   جهان و جان او جام

مجاهدان مدافع اسـالم   برای مبارزان راه حق و ،طوری که آرای دفاعی ایشان پایگاه مستحكمی به

 (www.ea-agrijahad.ir) .آید می شمار های متعالی آن به و ارزش

بر دفاع از  بوده و همواره خمینیپایه اصلی اندیشه امام  اصوالًگرایی  خدامحوری و دین -9

توسعه اسالم در عالم  ها را به منظور اند و حتی جنگ کید کردهأحریم ارزش های اسالم و قرآن ت

عقیده  جنگ ،جنگ ما»فرمایند:  در دوران دفاع مقدس میرهبر کبیر انقالب اند،  بیان داشته

 (87ص ،19ج )صحیفه امام، «.نمی شناسد و جغرافیا و مرز است

زندگی برای  مشق در حقیقت الگو و سر  با سیره نبوی پیامبر راحلآشنایی امام 
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دوستان،  ، حضرت در نحوه ارتباط با خداوندآن دستیابی به حیات طیبه الهی است. سیره 

 اسیرانرفتار با دشمنان، منافقان، حكومت و رهبری، تبلیغات، سیاست خارجی، جنگ و صلح، 

اگر یک »: اند جنگی، آموزش و سازماندهی و ... تمامی آموزنده است، چنانكه در بیانی فرموده

تاریخ اسالم  ملتی بخواهد مقاومت کند، برای یک حرف حقی، باید از تاریخ استفاده کند. از

هست از برای مار  استفاده کند. ببیند که در تاریخ اسالم چه گذشتهر و اینكه گذشته سرمشق

همه است   اسوه حسنه پیغمبر بزرگ اسالم رسول اهلللكم فی  »(921ص ،2ج ن،)هما

 (419، ص3)همان،ج «.اسالم کرد تا پرچم توحید را به اهتزاز در آورد چیزش را فدای

 این پیر فرزانه همواره در طول مبارزاتی و انقالبی خود سعی داشتند،  خمینیامام 

ارئه  را به دور از هرگونه خرافه و اندیشه واهی  و ائمه معصومی  سیره پیامبر اسالم

ایم که  با خدای خویش عهد نموده»: اند ، چنانكه فرمودهرو آنان قرار گیرند دهند و دنباله

های اسالم  جنگ (193، ص93)همان، ج «.باشیم  امام خود سیدالشهداء روی دنباله

اند و برای حفظ  داشتهنیعنی اسالم  ،احكام وجودشان ها و جاری کردن مقصدی جز تربیت انسان

اسالمی در  انقالب و شهدای امام .اند این راه نموده این امانت الهی جان خود را تقدیم

گردن به مسلخ عشق سپردند.  ،همسفران اهل نور شدند و عاشقانه مقدس دوران نورانی دفاع طی

 های دیگر گردد.  و نسلهمواره بجوشد و چراغ هدایت عصرها  باشد که خون این رادمردان

 آغوش و سینه خویش را امروز خمینی: »اند ودهفرم در این باره رهبر کبیر انقالب اسالمی 

های دشمنان باز کرده است و  ها و موشک برای تیرهای بال و حوادث سخت و برابر همه توپ

و » (87،ص19)همان، ج ،«کند. می شماری شهادت روز همچون همه عاشقان شهادت، برای درک

و دعا کنید من  خواهد و نجات آن قربانی می چیزها در دنیا همین اسالم است ترین امروز غریب

 ( www.sajed-khozestan.com) ( 924 ص )همان، .«های آن گردم از قربانی نیز یكی

قابل  اشغال حتی یک وجب از خاک میهن اسالمی غیر در اندیشه دفاعی امام خمینی -1

، حفظ اسالم و حفظ تمامیت راحل الهی امام - ن در وصیتنامه سیاسیآ تصور است. عالوه بر

شود،  ، وقتی تجاوزی علیه یک ملت انجام میایشان به اعتقاد ارضی داراالسالم تأکید شده است.

ای  استقالل و عزت آنان را حفظ و به آن لطمهدفاع و پایداری همه ملت باید درحدی باشد که 

کردن اقتدار و شجاعت مسلمانان، در دفاع از  وارد نسازد. جنگ بهترین فرصت برای ظاهر

http://www.sajed-khozestan.com/
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استقالل و عزت مسلمانان است و آنچنان باید عرصه را بر دشمن تنگ کنند که به عذرخواهی و 

 تسلیم آنان منجر شود.

ارد، دعوت به صلح و آرامش، هویت اصلی دین است، امـا  در اندیشۀ اسالمی، جنگ اصالت ند 

کسی یا دولتی اقدام به تجاوز کند، وظیفۀ همه مسلمانان اسـت کـه بـرای دفـع تجـاوز قیـام        اگر

 (928 -924: 9384)سهرابی،  کنند.

تبع اسالم با جنگ  ما به» : فرمایند براساس همین بینش و اندیشه می خمینی امام

باشد. لكن اگر جنگ را برما  صلحهمیشه مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و 

 (  129ص  ،93ج  صحیفه امام، )  «تحمیل کنند، ما تمام ملتمان جنگجوست

که باعث تغییر دهنیت و نگرش عمومی نسبت  خمینی یک نكتۀ مهم در اندیشه امام

نسبت به  خمینیمبهم و ناگوار، به برکت است در مدیریت امام به جنگ از یک وضعیت 

نفع اسالم و ملت ایران رقم زد. درحقیقت  خورد که سرنوشت جنگ را به چشم می جنگ به

 با این کار و بیان منافع موجود در جنگ، نوعی احساس درونی را در خمینی امامحضرت 

قی داشت و از لحام روانی آنان را آماده جنگ میان سربازان و مردم ایجاد کردند که جنبه تشوی

 ( 917-918:  9384) سهرابی،  کرد.

عنـوان سـه رهیافـت مترتـب بـر یكـدیگر        هسه عامل، ایمان، یاد خدا، وحدت ب راحلاز نظر امام 

ایمـان اسـت   »فرمایند:  در جایی می خمینیامام  اند. عوامل پیروزی در دوران دفاع مقدس بوده

کند بروید برای اسالم فداکاری کنید و ایمان است که در جبهه هـا ایـن عزیـزان     می که شما را وادار

ما در جنگ تا حد شهادت حاضر هستند و تا این ایمان را حفظ کردید و تا ایـن تعهـد بـه اسـالم را     

 (423ص ،92ج صــــحیفه امــــام،) «دیــــد... آســــیب نخواهیــــد هرگــــز یــــدحفــــظ کرد

آفرین اسـت کـه    ای اعجاز ها و اصالح جامعه، مقوله انسان طلبی در تربیت ثیر فرهنگ شهادتأت -3

 یابـد. شـهادت در واقـع شـهر و محضـر      در پرتو خداباوری و بندگی و طاعت خالصانه تحقـق مـی  

الهـی شـراب    کنند و از چشـمه قـرب   طوری که اولیای خدا از نور مشهود او ارتزاق می خداست، به

ان جنگ تحمیلی ترس و لرزه را برانـدام دشـمنان   که در دور طلبی بود نوشند. فرهنگ شهادت می

از دشمن بعثی گرفته تا ابرقدرت غرب به سرکردگی آمریكا انداخت و اصـالً بایـد گفـت کـه ایـن      

بـود     ی امام خمینـی دفاعفرهنگ بود که انقالب و کشور اسالمی ایران را بیمه کرد. اندیشه 
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دفاع از اسالم و کیان اسالمی در درجـه اول  طلبی را بسط و توسعه داد، و  که این فرهنگ شهادت

 (www.imam-Khomeini .com ) .قرار گرفت اندیشه دفاعی امام

در دوران جنگ تحمیلی بـود کـه تمـام دنیـای      رهبر کبیر انقالبتأثیرات مهم اندیشه دفاعی 
می را عمل آوردند نتوانسـتند، انقـالب اسـال    هغرب و شرق با تمام پشتیبانی که از حكومت بعثی ب

معنـای واقعـی در دنیـا مطـرح      بود که اسالم بـه  راحل به زانو درآورند و در سایه اندیشه قوی امام
در دوران دفاع مقدس با تدبیر و مدیریت قوی جنگ را فرمانـدهی کردنـد و مـانع    راحل  شد. امام

امـام   های دفـاعی بـزرگ   های شوم صدام و اهداف استكباری شدند. تأثیر اندیشه از تحقق خواسته
بود که انرژی عظیم و متراکم بسیج بیست میلیونی از قلب کشور و ملت ایـران آزاد گشـت و ایـن    

در کنار فرهنـگ   که نیروی عظیم بود که حرکت آن در مسیر جنگ چنان معنا و مفهوم پیدا کرد
هـای   قـدرت  و هطلبی بسیجیان قهرمـان بـه یـک ارتـش قدرتمنـد در دنیـا تبـدیل شـد         شهادت

 المللی را برهم زد.   تمام معادالت بین در این عرصه از نام او هراس داشته و دارند واستكباری 

عالی  معروف به پیام قبول قطعنامه از شاهكارهای رهبری و مدیریت پیام امام خمینی
روشنی بازگویی شده و خطوط  بود که درآن کارنامه جنگ تحمیلی و ابعاد آن بهدفاع ایشان 

ها و پایداری بر  ها و از آن جمله مواجهه با ابرقدرت ب اسالمی در همه زمینهآینده نظام و انقال
  (944-949:  9382انصاری، ) ها و اهداف انقالب ترسیم شده است. آرمان

 تلفیق دفاع و معنویت -2.2

از جمله نكـات جالـب و    خمینی بررسی رفتار فردی و شیوه مدیریت و رهبری حضرت امام

آیـد و   دسـت مـی   رهبری ایشان به واسطه مطالعه رفتار و منش مدیریتی و ارزشمندی است که به

مدیران و رهبران سیاسـی و اجتمـاعی    تواند برای علم مدیریت موهبتی بزرگ باشد. همچنین می

خوانیـد نگـاهی از زاویـه     مـی  بیاموزند. آن چه توانند از روش رفتاری ایشان در تمامی سطوح  می

از دیدگاه قـرآن کـریم کـه گنجینـه معـارف       .است راحل امام ریدانش مدیریت به شخصیت رهب

بعثت رسوالن الهی و کیفیت دعوت آنان از مردم بـرای ایمـان    .هدایت بشریت است الهی و کتاب

 خداوند متعال، مشحون از لطایف و نكات ظریف رهبری انبیای عظام است. آوردن به

 در دفاع مقدس رهبری معنوی امام خمیني  -2.3

 و « نمود»معاصر یک  نظیر قرن در انقالب اسالمی و نهضت بی رهبری امام خمینی

 امت مشخصات آن بود. امام الهی و دینی جهان اسالم با تمام معیارها و رهبری« تحقق علمی»
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های تاریخ  از کم نظیرترین حادثه شخصیتی جامع در ابعاد مختلف علمی و عملی بود و یكی

و تأثیر شگرف آن بر روحیه  معنوی امام های رهبری و نقش ارزترین جلوهاسالم را آفرید. از ب

سال حماسه دفاع مقدس است.  رهبری ایشان در هشت ملت و رزمندگان اسالم، هدایت و

باالترین مراتب عرفان، فقهش متبلور در فلسفه عملی  آمیخته به ،رزمش ۀمردی که حماس بزرگ

 های نظام اسالمی بود.  تسیاس حكومت اسالمی، و حكمتش، شالوده

 خمینی امام رهبری حضرت های فرماندهی و درباره ویژگی ای  خامنه امام حضرت

فرمانده کل قوای  ، غیر از دوران پیامبر»فرماید:  در هدایت نیروهای رزمی و مسلح می

نه در  دنیا، نه امروز و جای ما در هیچ ... عارف و حكیم و عاشق و الهی در دنیا سراغ نداریم

معنوی و الهی و عارف و دارای  گذشته نیروی نظامی سراغ نداریم که تحت فرماندهی انسانی

صالبتی که هیچ فرماندهی در دنیا از  ترین احساسات بشری و در عین حال با قاطعیت و رقیق

مندانه ملت در مقابل تجاوزگران  حیات شرافت حراست و دفاع از ناموس و آن برخوردار نیست، به

  «بپردازد.

 :پردازیم ها در ارتباط با فرماندهی عالی و رهبری جنگ میترین آن در این بحث به برجسته

 دردفاع مقدس  عناصر رهبری معنوی امام خمیني -2.6

 شجاعت  -9

طاغوت  در دوران قیام علیه ،ندارد واژه ترس وجود در فرهنگ مبارزات سیاسی حضرت امام

مبارزه شد او  سال دفاع مقدس با شجاعت و دلیری وارد رهبری هشتو رویارویی با آمریكا و 

او هرگز نترسید. هنگامی که وزیر دفاع  ،های اولیای الهی راه نیابد دل ترس را ترساند که به

زمانی که صالح بداند از دوستان عرب  این جنگ هر مریكا علناً تهدید کرده بود که امریكا درآ

 خود پشتیبانی خواهد کرد. 

هر یک از  : اند هبه این گونه تهدیدهای نظامی دشمنان فرمود در پاسخ خمینی امام

 ایستیم مقابلش. خواهند تعدی بكنند، ما تا آخرین نفرمان می( اگر  ها )حامیان رژیم عراق این

 (911، ص14ج ر29ص ،97ج ر947،ص91)ر.ک: ج

 طمأنینه  -2
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و اعتقاد راسخ به دریای  ایمان محكمپیامد   دل آرام و قلب مطمئن حضرت امام خمینی

کمرشكن قادر به متزلزل کردن و در هم  ای که حوادث ناگوار و بیكران الطاف الهی بود. طمأنینه

داشت و  یمانالهی ا الطاف و عنایات دید و به تعالی می حق عالَم را محضر ایشانشكستن آن نبود. 

ثیری شگرف در أو این عنصر مهم ت بود «بذکراهلل تطمئن القلوب اال»مصداقی از آیه: 

 مقدس داشت.  رهبری دفاع های ایشان در گیری تصمیم

کشور  به در برابر هجوم سراسری دشمن رهبر کبیر انقالب اسالمیالعمل ساده و آرام  عكس

انداخته و فرار  یک سنگیاست یک دزدی آمده » ایران بارزترین نمونه این طمأنینه بود که فرمود:

 های جنگ پس از روزها مطالعه و فرماندهان و طراحان عملیات( 113، ص93)همان، ج« کرده

هنگام  شناسایی و بررسی امكانات و تجهیزات و تهیه راه کارهای عملیاتی و نظامی باز هم به

اطمینان از  های مهم اضطراب و نگرانی خویش را از سرانجام عملیات و عدم اجرای عملیات

 هنمودهای امامر .جستند پناه می  مطمئنه( امام کردند و به )نفس نمیموفقیت آن را پنهان 

دیگر از  ای نمونهجنگر  به فرماندهان 8 عملیات والفجرو المبین  قبل از عملیات فتح راحل

 اسالم داشت.  بود که تأثیری عجیب در پیروزی رزمندگان    امامآرامش و اطمینان قلبی 

 تواضع و فروتني -3

تحول معنوی و روحی ملت  ترین عامل در ، مهم م و معنوی امام خمینیشخصیت عظی

مقدس بود. حضور پرشور جوانان  سال دفاع های نور علیه ظلمت در هشت ایران و رزمندگان جبهه

ساز و متعالی اسالم و  های انسان ارزش در عرصه جهاد و شهادت، گرایش توده مردم و نوجوانان به

های پیامبرگونه  پرتو رهنمودها و راهنمایی های جنگ همه در در جبههها  شكوفایی این ارزش

مراحل و مدارج عالی سیر و سلوک را پیموده صورت  عارف و عالمی وارسته و استكبارستیزی که

  .گرفته است

داد که از کار خود سخن به میان  گاه اجازه نمی هیچ راحل امام اما خصلت تواضع و فروتنی

د، بهتر یفرمود: اگر به من خدمتگزار بگوی کرد و می می خدمتگزار معرفی یک آورد و خویشتن را

زده معرفی  یافت خود را خجل رهبر بگویند، هرگاه در جمع رزمندگان حضور می از این است که

ترین  دانست. اوج مرتبه و عالی خیل مشتاقان جنگ و شهادت عقب مانده می کرد و خود را از می

رزمندگان، جمله معروفی است که در وصف  نسبت به خمینی ی امامفروتن درجه تواضع و
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ای است که  رهبر ما آن طفل دوازده ساله»اند:  حسین فهمیده بیان نموده دالوری نوجوان شهید،

خودر که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجک خود را زیر تانک  با قلب کوچک

 (73،ص94)همان،ج « نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.انداخت و آن را منهدم  دشمن

 با رزمندگان خمیني محبت و صمیمیت امام -2

شخصیت معنوی  های نبرد به ساحت مقدس گونه که رزمندگان اسالم خداجویان جبهه همان

 نیز عالقه و محبتی خاص نسبت به هعاشقان خمینی ورزیدند، امام می رهبرشان عشق

پیوند  در حقیقت ارادت و عالقه بین مرید و مراد یک .کردند خویش اظهار میفرزندان معنوی 

گفتار و  نسبت به رزمندگان درراحل  های الفت و صمیمیت و محبت امام دو جانبه بود، جلوه

یكایک  اینجانب دستِ» : بیان فرموده اندجمالتی چنانكه در طور کامل نمایان بود.  کردارش به

گویای عمق و ( 942ص ،19ج )همان،ر « کنماز صمیم جان به شما دعا میو فشارمر  می شما را

در  ایشانپیرایگی رفتار  به دالوران دفاع مقدس بود. بی خمینی ارادت و محبت قلبی امام

های احترامات رسمی و رایج میان یک  ها و برداشتن مانع جبهه جمع فرماندهان و رزمندگان

ای از  تصویرگر گوشه ،های خصوصی وهای تحت امر در مالقاتبا نیر رهبر و فرمانده عالی جنگ

های دیدارهای خصوصی  به رزمندگان بود و صحنه امام خمینی محبت و صمیمیت قلبی

پذیر و ارتباط عاطفی و محبت و  های دل با رزمندگان مشحون ازصحنه   خمینی امام

 صمیمیت است.

 قاطعیت -3 

های  ها و سیاست راه گشای برنامه خمینی قاطعیت امام شاهی با رژیم ستم در دوران مبارزه

ساز بودن آن اعتراف داشتند. در  شگفتی و کار اطرافیان و شاگردان ایشان به مبارزه بود که حتی

های ایجاد شده  بست های کور و بن گره ،ایشانو فرماندهی عالی جنگ هم قاطعیت  امور رهبری

 کرد. می باز های رزمی و نظامی را ریزی در برنامه

حصر آبادان، آزادسازی سوسـنگرد   دستور شكست  راحل ترین جلوه های قاطعیت امام از مهم

ـ فرماندهی نیروهـای مسـلح بـود.    صدر از  بنیو عزل  کـه در زمـان محاصـره آبـادان بـه       طـوری  هب

 (333،ص93همان، ج) «.شودبشكسته  ... باید این حصرحصر آبادان» فرماندهان جنگ فرمودند:

 استقامت در مبارزه ناپذیری و سازش -6
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ناپذیر و  سازش ای های دشمنان، روحیه در برابر توطئه ظلم ستیزی و پایداری امام خمینی
مبارزاتی خود  در سیره عملی و روشرهبر کبیر انقالب اسالمی مقاوم از ایشان پدید آورده بود. 

در قرآن « معک  امرت و من تابفاستقم کم » و  «ال تظلمون و ال تظلمون» به آیات شریفه 
 بر طلبانه و تحمیلی دشمن را های ظالمانه و سلطه گاه نقشه جست و هیچ سی میأت کریم،
به  های تسلیحاتی تافت. فشارهای شدید نظامی، تبلیغاتی و روانی حامیان دشمن در کمک نمی

و  روحیه مقاومهیچ تأثیری در  ،های استكبار جهانی رژیم بعث عراق برای پذیرفتن خواسته
ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا »فرمود:  میدر بیاناتش نداشت و یشان ناپذیر ا سازش
 (911، ص 14)همان، ج «ایم. برای اعالی کلمه اهلل ایستاده ،خون ۀقطر آخرین

 شناسي نیرنگ -2

اقداماتی بود که برای جمله  نمایی و تظاهر به مسلمان بودن از مظلوم ،ی عراقاز سوی رژیم بعث
با  راحلامام  ،اما هوشیاری و زیرکی منحصر به فرد گرفت، فریب ملت سلحشور ایران صورت می

دشمن را خنثی نمود. از  ۀهای فریبند خویش تمام این توطئه های دقیق و سنجیده گیری موضع
های  از پیروزی گیری اران استكبار جهانی برای پیشذعراق و سیاستگ حامیان رژیم بعث ،این رو
تا و های نبرد که از شكست حصر آبادان تا فتح بستان و نبرد چزابه  ظفرمندان جبههو مداوم 

ضربات کوبنده خود را بر پیكر رژیم  ،خرمشهر آسایِ معجزه المبین و نیز فتحِ عملیات مهم فتح

و فرمانده کل قوا عنوان رهبر  به تدابیر رهبری امام خمینی ها و شیوه آورده بودند. بعث وارد
بر عهده داشت و در  تعیین و هدایت استراتژی جنگتآثیر به سزایی در جنگ،  فرماندهی عالی و

سال دفاع مقدس را رهبری نمود  هشت ،ها و تدابیر خاص خویش گیری از شیوه بهره این مدت با
 ( www.shahed.isaar.ir) . مداران دشمن را برانگیخت شگفتی سیاست و اعجاب و

 

http://www.shahed.isaar.ir/
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 محقق بر اساس مطالعات نظری() :منبع

 دردفاع مقدس  رهبری معنوی امام خمینیعناصر  :4-9شكل 

 راهبرد دفاعي با تأکید بر نیروهای مردمي  -2.2

 ترین راهبردهای دفاعی در اندیشه امام خمینی استراتژی بازدارندگی مردمی در زمره مهم

در بعد دفاعی بر تحكیم دو جبهه رزمی و معنوی تأکید داشته و در  ایشانگردد.  محسوب می

این خصوص به آمادگی دفاعی نیروهای غیرنظامی و نیز بسیج معنوی و ارتقای روحیه ایمانی 

های انسانی و اهداف دفاعی ایران در جنگ  تبلیغی برانگیزه -ورزیدند و در بعد سیاسی توجه می

تحمیلی و نیز تبلیغات داخلی برای توجیه افكار عمومی توسط روحانیت در مقام گروه پیشتاز 

گشا بود.  ورزیدند. تأکید بر توجه به جهاد اصغر به همراه، جهاد اکبر بسیار کارساز و راه تأکید می

ها افكار عمومی تن سیاسی تبلیغی نه در بعدیر انقالب اسالمی و رهبر کبدر استراتژی دفاعی 

توجه مظلومیت مافكار عمومی نیز  ،بایست کارگیری دیپلماسی جهاد ضرورتاً می داخل بلكه با به

  .پنهان نبود آن حضرتشد که این امر هرگز از نگاه  ملت ایران می

 .حیرت و تعجب جهانیان گردید عنوان الگویی نمونه موجب اگر ایجاد انقالب اسالمی به

های ایشان در نزد  انگیزتر از ابعاد دیگر اندیشه مراتب حیرت به اندیشه دفاعی امام خمینی

را از دیگر ابعاد  راحل دفاعی امام جرأت بتوان گفت اگر ابعاد اندیشه جهانیان شد. شاید به

 گرفت. شكل نمی« گرا اصول بنیادگرا یا»هرگز ادبیات ،های سیاسی ایشان حذف نماییم اندیشه

های استكباری از زمانی آشكار گردید که آثار و پیامدهای اندیشه  ادبیات رسانه ها به ورود این واژه

  ((www.basirat.ir  .انداز شد در دنیا طنین آن حضرتدفاعی 

  از امت اسالميامام و راهبرد دفاع  -2.2

آخر عمر  هایاسالمی تا لحظه گیری نهضتاز همان مراحل اولیه شكل خمینی امام

عنوان یكی از اهداف استراتژیک مبارزاتی  های اسالمی و مستضعف را بهمبارکشان، دفاع از ملت

اند. دفاع امام های مختلف حمایت و پشتیبانی خویش را اعالم داشتهخود قرار داده و در مناسبت

طلبی و کشورگشایی نبوده و یا توسعه 3سالمی و مستضعف در قالب منافع ملیراحل از ملل ا

                                                      

های اولیه و همیشگی که مردم و دولت درصـدد حفـظ و تحصـیل     اشاره است به هدف ،National Interests منافع ملی  -9 

های همیشگی عبارتنـد از: حفـظ تمامیـت ارضـی، حفـظ جـان مـردم، حفـظ نظـام           المللی هستند. این هدفآنها در صحنه بین

http://www.basirat.ir)/
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دانستند. دفاع اسالمی دارای اعتبار و ارزش می بلكه ایشان منافع ملی را در چارچوب منافع .است

از ملت افغانستان، لبنان، فلسطین و سایر کشورها در واقع دفاع از اعتقادات و مبانی و اصول 

یا صدور حكم اعدام سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن آیات شیطانی در واقع اسالمی است و 

آید. چرا که ایدئولوژی اسالم حد و مرز جغرافیایی شمار می هدفاع از کیان و موجودیت اسالم ب

 شناسد و مكتبی فراملیتی و جهان شمول است.نمی

مسلمانان تنها به حدود و ثغـور  شود که جبهۀ دفاعی مشخص می امت با توجه به بیانات امام 

شود. حدود مررزها و قلمرو جغرافیایی را باید با دفاع نظـامی حفـظ کـردر    جغرافیایی محدود نمی

شـعاع اندیشـۀ    دفاع از مرزهای عقیدتی اسالم اسـت کـه قلمـرو آن بـه     تر،تر و عظیم امّا دفاع مهم

شود یـا  اگر علیه اسالم توطئه مینورانی اسالم و نفوس مسلمین استر یعنی در هر کجای جهان، 

کنند، وظیفه هـر مسـلمان اسـت کـه     دشمنان برای بدنام کردن اسالم و رهبران آن شیطنت می

دفاع کند و با هر وسیلۀ ممكن، ریشۀ توطئه را بخشكاند. الزمۀ این دفاع، رفع موانع و ارائه چهـرۀ  

 است.  « کلمه اهلل»حقیقی اسالم و اعتالی 

هـای بـزرگ دنیـا مواجـه      قـدرت  اما اآلن که ب: « فرمایدمیدر این مورد  قالبرهبر کبیر انلذا 

هستیم، حال دفاعی داریمر یعنی ما مدافع از آن چیزهایی که نهضت ما قیـام مـا بـرای مـا هدیـه      

آورده است و از اهداف اسالمی و از کشور اسالمی خودمـان و از تمـام چیزهـایی کـه مربـوط بـه       

 (131، ص91جصحیفه امام، ) «است، در حال دفاع هستیم. کشور اسالم و مربوط به

عنوان مصداق عینی تجلّی وظیفۀ همگانی مسلمین یـاد   همچنین ایشان از اشغال فلسطین به

بینیـد  هنگامی که مـی »داند: کند و دفاع از مردم مظلوم فلسطین را وظیفه همۀ مسلمانان میمی

ی اسـت و  رهـای مقـدس فلسـطین جـا     سـرزمین گنـاه شـما در   های برادران و خواهران بی خون

بـه دسـت   هایمـان  اشـغال شـده و خانـه   هـای مـا    سـرزمین کـه  کنیـد  هنگامی که مشاهده مـی 

و بـر همـۀ   جز ادامه جهاد راهی نیسـت  در این شرایط  است گشته ویران ،های تبهكارصهیونیست

 .«بنماینـد مقـدس   پیكـار های مـادی و معنـوی خـود را در ایـن     مسلمانان واجب است که کمک

شناسـد  بدین ترتیب دفاع از اسالم و مسلمین مرز جغرافیایی نمـی ر  (144-149، ص1همان، ج)

-وظیفه یک مسلمان در دورترین نقاط جهان، همانند وظیفـه  خمینیو از نظر حضرت امام 

                                                                                                                                  

    اجتماعی و حاکمیت کشور. 
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در حـالی کـه اسـالم و امـاکن     » :المقـدس دارد فلسطینی در شهر بیـت  ای است که یک مسلمان

تفـاوت  بـی  تواند در مقابل آنتجاوز قرار گرفته، هیچ فرد مسلمانی نمی بهورد تهدید مقدسۀ آن م

 ( 389، ص92ج ،)همان« باشد.

از مرز عقیده است و  ی، مرز جغرافیایی فرعخمینیبنابراین، از دیدگاه حضرت امام 

مسلمانان باید در همۀ نقاط جهان از موجودیت اسالم و منافع مسلمین دفاع کنند. دفاع در 

 طوری که امام راحل شودر بهنمید سنگر عقیده، تكلیفی دائمی است و به مرز جغرافیایی محدو

گ عقیده است و جنگ ما جن» :باره بیان فرمودند ترین و زیباترین عبارت را در اینحكیمانه

سالم را در مان، بسیج بزرگ سربازان اما باید در جنگ اعتقادی و شناسدجغرافیا و مرز نمی

 (87، ص 19 ج ، همان) «جهان به راه اندازیم.

روز مقابله مستضعفین با مستكبرین اسـت، روز  [ روز قدس ]» :اند ایشان در جای دیگر فرموده

هاسـت.   فشار ظلم آمریكا و غیر آمریكا بودند، در مقابل ابرقـدرت هایی است که در زیر  مقابله ملت

خـاک   روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستكبرین، و دماغ مستكبرین را به

بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قـدس  

 ( 172ص 1)همان، ج« دانند.می

، قلـب    المقدس تنها یک مكان مذهبی نیستر بلكه به تعبیر مقام معظم رهبـری یتب

ای اسـت کـه نیازمنـد کمـک دول     جغرافیای عالم اسالم است. قدس شریف هر روز شاهد توطئه

شان متوجه ایـن خـو و   اسالمی است، امام راحل در راستای مبارزات ضداستكباری و ضد طاغوتی

نگری خاص خودشـان،  ند و با هدفی بلند و عالی و با دوراندیشی و آیندهنقصان در عالم اسالم شد

باره علت ایـن   و در اعالم نمودند« روز جهانی قدس»عنوان  آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به

قدر است، الزم است که در بین مسـلمانان احیـاء    شبروز قدس که همجوار »نامگذاری فرمودند: 

هـای  سـده  خصوصـاً هایی که در طول تاریخ،  شیاری آنان باشد و از غفلتشود و مبدأ بیداری و هو

هـا و   هـا سـال ابرقـدرت    اخیر شده است، بیرون آیند تا ارزش آن روز هوشـیاری و بیـداری، از ده  

ریـزی و  پی ،خود دست قدرت به منافقان جهان واالتر باشد و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود

اسـت، سـزاوار اسـت کـه      اعظـم روز قدس که آخـرین روزهـای شـهراهلل     در . ...گذاری کنندپایه

ها رها شده و به قـدرت الیـزال    شیاطین بزرگ و ابرقدرت بردگیمسلمانان جهان از قید اسارت و 

کاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطـع و رشـته طمـع آنـان را      اهلل بپیوندند و دست جنایت
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 ( 21ص ، 92همان، ج ) «بگسالنند.

 علل ضعف مسلمانان در برابر رژیم اشغالگر قدس -2.1

 عمل نكردن به دستورات اسالم -9

اگر دول اسالمی و ملل مسلمان به جای تكیه به » : فرمایند در این مورد می امام خمینی

بخش قرآن کریم را کردند و تعالیم نورانی و رهاییبه اسالم تكیه می ،بلوک شرق و غرب

بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب فانتوم کار می خود قرار داده و به عین نصب

شدند، دوری دول های شیطانی شوروی واقع نمی بازیآمریكا و مقهور ارادۀ سازشكارانه و نیرنگ 

، ص 1همان، ج) «.ساختهبار مواجه  به این وضع سیاه نكبت ملت اسالم رااسالمی از قرآن کریم 

438) 

 رشد سیاسي نبودن  -2

این کشورهای عریض و طویل رشد سیاسی داشتند و با هم متحـد   هفتصد میلیون مسلم با اگر» 

کـه در   نبـود  های بزرگ استعمار ممكـن  گرفتند برای دولت می و متشكل شده در صف واحد قرار

تا چه رسد به مشتی یهود که از عمال استعمارند، ایـن اختالفـات سـران     ،ممالک آنها رخنه کنند

 همـان، ) «.گـذارد حـل شـود    وجود آورده نمـی   هفلسطین را ب ۀکشورهای اسالمی است که مشكل

 (313ص ،1ج

 های عربي دولت بین استقالل و اتحاد وجود نداشتن -3

اند استقالل خودشان را  توانسته ههای عربی ن دولت» : فرمایند در این مورد می امام خمینی

 ... را از بین ببرند اسرائیلکه  نمایندوحدتی بین خودشان ایجاد یک اند  توانستهه حفظ کنند و ن

 (428ص ،  4)همان،ج .«ست در آنجا باشدیکه صهیون باعث این شده است

  های مسلمان ها و ملت تفاهم بین دولت نبود -2

کنندگان کشورهای اسالمی نماینده  اگر حكومت» : فرمایند در این مورد می مام خمینیا

گذاشتند و دست از  بودند اختالفات جزئی را کنار مییم مردم با ایمان و مجری احكام اسالم

بودند، در آن صورت  می« ید واحده»شدند و  داشتند و متحد می اندازی بر می خرابكاری و تفرقه

را بكنند، هر  هااین کارتوانستند  آمریكا و انگلیس و اجانبند نمی عواملمشتی یهودی بدبخت که 

عرضگی کسانی است که بر مردم مسلمان  چند آمریكا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بی



                                                                                                                                     اهلل علیه( )رحمه  خمیني امامدفاع مقدس در اندیشۀ دفاعي  :چهارمفصل  233 

 

دهد که تا حد امكان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند  دستور می آیۀ...کنند.  حكومت می

کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده  به شما ظلم و تجاوز

 (34: والیت فقیه )حكومت اسالمی( ، امام خمینی ) «بینیم. شویم و ظلم می و می

 دفاع  راهبردهایراه حل آزادی قدس و  -2.93

فكر رهایی قدس در قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از پیروزی انقالب همواره در  امام خمینی

های خود که در پیونـد بـا    های غاصب بوده و در خالل گفتارها و نوشته شریف از چنگال صهیونیست

های اصولی به مسـلمین و   کردند و با ارائه برنامه های عملی نجات قدس را یادآوری می قدس بوده راه

ن جهـان در جهـت آزادی   ها درصدد بودند نسبت به برانگیختن مسـلمانا  تشویق به اجرای آن برنامه

با استفاده از تحلیل محتوای مكتوبات قدس شریف اقدامات عملی را به منصحه ظهور رساند، در ذیل 

 : ارائه شده است که عبارتند ازبرای آزادی قدس شریف حل  راه  هفتنظری امام راحل 

 قیام مسلمین برای خدا و اسالم -9

ترین پشتوانه و سرمایه، یعنی د که مطمئنراهی را به مسلمین نشان دادن خمینیامام 

خدامحوری را دارد. راهی که اگر توجه به خدا در آن باشد، محكوم به پیروزی و سربلندی است. 

هر کس باید خودش قیام ]کند[، مسلمین باید خودشان قیام کنند در » فرمایند:از این رو می

کنند. نمی ها کاری کاری بكنند. دولت هایشان یک دنبال این نباشند که دولت ،مقابل اینها

خودشان باید بكنند... باید خودتان حفظ کنید. توجه به خدا بكنید. توجه به اسالم بكنید و برای 

  «انشاءاهلل پیش بروید و پیروز هستید. خدا و برای اسالم قیام بكنید و برای خدا و برای اسالم به

 ( 81ص ، 93، ج  همان)

 اتحاد مسلمین -2

در پیش روی مسلمین جهان گذاشتند، بازگشت به اسالم، اتفـاق   خمینی دومی که امام راه

هایی کـه در طـول تـاریخ بـر پیكـرۀ اسـالم وارد        تمام مصیبت راحلنظر امام  باشد، بهو اتحاد می

 ها بوده است.   آمده، ناشی از اختالفات داخلی بین ملت

قدس، همه بیرون بیاینـد از خانـه، فریـاد بكننـد      اگر در روز» :  فرماینددر این مورد میایشان 

   ن قـول... بـرای آنهـا مـرگ    ، همـی «مرگ بر شـوروی »و « اسرائیلمرگ بر »و « یكامرگ بر آمر»

 ( 84-89ص، 93ج )همان، «آورد.می
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 اقدام مردمي در کشورهای اسالمي -3

های  حاکمیت دولتهای اسالمی درگیر آن هستند،  یكی از مشكالت مهمی که امروزه سرزمین

 :فرمایند در این مورد می  خمینیباشدر امام  گر می های سلطه ضد مردمی و وابسته به قدرت

واسطه  ها به . حكومتحكومتهاستاز  ،استاسالمی  و فساد در ممالک در مسلمین چه ضعف هر»

خودشان کنند و برای ملت  می عملطور نوکری  هاالسف برای اجانب ب خواهی که دارند مع خود

 .«کنند و تمام مفاسد را همین نوکری و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است  آقایی می

 (  172ص ، 1ج ،  امام خمینی )

 کار بردن سالح نفت هب -2

امروز شریان اقتصادی جهـان در دسـت مسـلمانان جهـان قـرار دارد کـه بایـد از آن بـرای          -الف

انـد،   گـران از آن محـروم گشـته    واسطه دخالت سـلطه  هب رساندن مسلمین به حقوق حقه خود که

 درستی سود برند.   به

شریان حیات شرق و غرب در دست اینهاست، » ...  : فرمایند می در این بارهخمینی امام

 «شوند آنها... نفت شریان حیات اینهاست. اگر ده روز نفت را به روی آنها ببندند خاضع می

 ( 22 - 24، ص98ج ، همان )

نفت در دست مسلمین است و شما نباید به استكبار تملق بگویید.کشور عراق، عربسـتان،   -ب

   .ایران و سایر ممالک اسالمی بحمداهلل دارای ذخایر ارزشمند هستند

عجایب است که ثروت در دست شرق اسـت، ایـن ثـروت مهـم      »  :فرمایند در این باره میایشان 

مخـازن  ایـن   -در ممالک اسالمی است. اینكه  -است،  نفت در دست شرق است، در دست مسلمین

هر مملكتـی پیشـرفت کـرده اسـت بـه واسـطه ایـن مخـازن         دنیا به واسطه آن ]و[بسیار مهمی که 

هر مملكتی در جنگ مقدم شده اسـت بـه واسـطه    . هر جنگی مقدم شده است پیشرفت کرده است

بحمـداهلل نفـت دارد، ایـران بحمـداهلل     نفت مقدم شده است، اینها در دست شماست. عراق موجهای 

نفت دارد، کویت نفت دارد، حجاز نفت دارد، نفت دست مسلمین اسـت. آنهـا بایـد بیاینـد بـه شـما       

بخرنـد.   القِـیَم اعلَی تملق بگویند، دست شما را ببوسند، پای شما را ببوسند و این ذخایر را به قیمت 

گویید. آنهـا بایـد تملـق شـما را بگوینـد، ثـروت          نمیشما نباید ، از آنها یک تملقی بگویید. انشاءاهلل

مستعمرین ایـن مطلـب را   جوری طور نیست،  بیند که مطلب این دست شماست. معذالک انسان می
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کنند که نه، باید از آنهـا هـم یـک تملقـی      ند که بعض ممالک را بازی دادند و خیال میاهدرست کرد

، ص 1ج ، همـان  ) سـف دارد. أاینكه ثروت آنها را ببرند، این تبگویند، به آنها هم یک تعارفی بدهند تا 

34) 

بلكـه دیگـر مسـائل مبـتال بـه       ،این خضوع و تسلیم نه تنها برای حل مساله فلسـطین اسـت  

 مسلمانان را نیز حل خواهد کرد.  

های منطقه با سالح نفت و سـالح گـرم    اگر امروز دولت»  :فرمایند می راحل در این موردامام 

و پـس از آن آمریكـا و هـر قدرتمنـد چپـاولگر       اسرائیلدر مقابل این جنایتكاران بایستند، مساله 

 ( 323ص 92ج ، همان) «شود... میدیگر حل 

 رد هر گونه سازش با رژیم اشغالگر قدس -3

گـذرد   از میان آتش و خون مـی راه رهایی قدس، راه سازش نیست، راه مبارزه است، مبارزه ای که 

رهـایی   در راه و در این راه عقب نشینی و مماشات و سازش با رژیم اشغالگر قدس معنـایی نـدارد.  

 .قدس باید فقط به یک هدف اندیشید

باید از صفحه روزگار محو شود  اسرائیلگوییم  ... ما می» : فرمایند در این مورد می امام 

 (414 ص، 92ج ، همان ) «قبله اول مسلمین است ... المقدس مال مسلمین و  و بیت

و هویـت بخشـیدن بـه ایـن      اسـرائیل هرگونه تالش برای رسمیت بخشیدن به دولت پوشالی 

 . باشد دولت غیر قانونی محكوم به شكست می

و  اسـرائیل مـن طرفـداری از طـرح اسـتقالل رژیـم      » ...  : فرماینـد  در این مورد می امام

دانم و مخالفـت   های اسالمی یک انفجار می ی مسلمانان یک فاجعه و برای دولتشناسایی او را برا

دسـت مسـلمان    ها که به خداوند بزرگ از این نقشه شمارم و به با آن را یک فریضه بزرگ اسالم می

   (114-113ص، 92ج ، )همان «.برم می شود پناه نماها برای اسالم کشیده می

 الگو قرار دادن ملت ایران -6

عنوان یک  ه، ب9327 اسالمی سال همواره از ملت ایران و انقالب شكوهمند خمینیامام 

نمود و در این  های مسلمان یاد می نمونه عالی برای سرمشق گرفتن ملت فلسطین و دیگر ملت

های غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند و از این  خوب است یک مقدار ملت»... :فرمایند می باره
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 ( 89ص ،93ج ،  همان) ...«عزیز ما ملت نجیب 

ملت ایران همانی است که با تكیه برقدرت الیزال الهی و الهام گرفتن از اقیانوس مواج احكـام  

اسالمی و مجهز نمودن خود به سـالح ایمـان توانسـت بـا دسـت خـالی در برابـر شـاه و اربابـان          

اش قد اعلم کند و بدانچه در دست داشت نیز، بی هیچ کـم و کاسـتی دسـت یابـد. امـام       خارجی

و  -شما دیدید که مشكل ما که از مشكالت دیگران بیشـتر بـود   »  : فرمایند در این مورد می راحل

هـا و همـه    هـا بیشـتر بـود و طرفـداران او، ابرقـدرت      قدرت شیطانی شاه مخلـوع از همـه قـدرت   

بـردن بـه    مالحظه کردید که حل این مشـكل بـه پنـاه    -اسالمی بودند و غیر های اسالمی حكومت

پـس چنـین   « مشكل را خود ملت کردند ...حل د. یک کشوری یا یک قدرتی یا یک ابرقدرتی نبو

   (   84ص ، 93ج ،)همان ملتی شایسته سرمشق قرار گرفتن برای دیگران هست.

 های مسلمان به خود تكیه ملت -2

ضعف مسلمانانی که نشانه رویارویی با رژیـم اشـغالگر قـدس و پیمـودن راه رهـایی      جمله نقاط  از

گـر بـدین    های سلطه قدس را در سر دارند، عدم خودباوری آنان است، چرا که در اثر القائات قدرت

پیماینـد کـه دیگـران     های خود ناتوانند و راهی را مـی  اند که برای رسیدن به آرمان باور دچار شده

هـای اسـالمی    بسیاری از دولت» ...  : فرمایند میراحل در این مورد  امام اند. ر نظر گرفتهبرایشان د

، 1 ج، همـان  ) «باشـند...   های شوم و خائنانه آنان می موریت، مجری نقشهأاثر خود باختگی یا م بر

 ( 488ص 

های شیطانی شرق و غرب نبوده و مسلمین  تحت تأثیر هیچ یک از قدرت خمینیامام 

نمودند و راه نجات از ها و حفظ حریت و آزادگی خویش می را نیز دعوت به دوری از ابرقدرت

دانستندر کار بستن آن می بخش قرآن کریم و بهسلطه بیگانگان را تكیه بر تعالیم نورانی و رهایی

تكلیف مسلمین جهان را در خصوص رفع تجاوز از قبله اول مسلمین و اشغال  امتو امام 

طور صریح و قاطعانه اعالم نموده و بر پایداری، زنده نگه داشتن روز قدس،  ه یک کشور، بهغاصبان

های جهادی و مبارزه تأکید نمودندر و بهتر  ها و حرکت وجوب تجهیز مسلمین، ایجاد جنبش

بر هر مسلمانی الزم است که خود  امروز...» :  است این بیانات را از کالم امام بشنویم که فرمودند

تمام مسلمین توجه بكنند. »( ر 924-921ص، 94ج )همان، مجهز کند. اسرائیلا علیه رژیم ر

های اسالم با هم توجه بكنند و این روز را زنده نگه  روز قدس روزی است که باید تمام ملت

ـ بایستند  انهای مسلم دارند... شما باید محكم بایستید در مقابل اینها و چنانچه مسلمین ـ ملت
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آسیب به یک همچو  توانندها اگر روی هم باشند، نمی و تا آخر هم همه قدرت ... ابل اینهادر مق

 ( 78-71ص 93، جهمان)  «ملتی برسانند.

ای عمومی و جهانی قلمداد کرده و آن را از حالت شخصـی و  مسأله قدس را مسأله راحلامام 

منسوب نمودنـد و وظیفـۀ تمـام     های مستضعف جهان، ها و امت ای به تمام ملتقومی و یا منطقه

:  مسلمین و موحّدین را در مبارزه به هر شكل و صورتی که ممكن و میسّر است، معـین فرمودنـد  

مسأله قدس یک مسأله شخصی نیست، و یک مسأله مخصوص به یک کشـور و یـا یـک مسـأله     »

ن و ای اسـت بـرای موحـدین جهـا    مسلمین جهان در عصر حاضر نیست، بلكه حادثه مخصوص به

ریزی شـد تـا آنگـاه کـه ایـن      مؤمنان اعصار گذشته و حال و آینده، از روزی که مسجداالقصی پی

 ( 914ص، 92ج همان، ) «سیاره در نظام هستی در گردش است. 

طلبی و ارزش قائل نبودن برای  رزوی شهادت و ایجاد فرهنگ شهادتآ، خمینی امام

در این  آن حضرت دانستند،مستكبرین میها بر  حیات دنیوی و مادی را رمز پیروزی ملت

شما... اگر بخواهید قدس را نجات بدهید، اگر بخواهید فلسطین را نجات » اند: فرموده خصوص

را بفهمند که رمز پیروزی این است که « رمز»ها باید  ها باید قیام کنند... ملت بدهید... ملت

ی، حیوانی، ارزش قائل نباشند... این را آرزو بكنند و به حیات، حیات مادی، دنیای« شهادت»

 ( 243ص،  2ج  همان،) «آورده است.رمزی است که قرآن 

 ایران اسالمي و دفاع از قدس -2.99

القرای جهان اسالم، پیشتاز در مبارزه و جهاد علیه مستكبران و طاغوتیان است. عنوان اُم ایران به

های ارزشمند ها و نوشتهطوری که از اعالمیه قبل از پیروزی انقالب اسالمی، به امام خمینی

مشی سیاسی  آید، دفاع از فلسطین و دشمنی با صهیونیزم را سرلوحه سیاست و خطمی ایشان بر

های اسالمی و  های مناسب و همسو با حرکتخود قرار دادند و بعد از انقالب اسالمی با ایجاد زمینه

 اصلی مبارزات ضدطاغوتی و استكباری قرار گرفت. عنوان پایگاه  های انقالبی، ایران به جنبش

 ایران اسالمي حامي و یاور فلسطین -9

ایران اسالمی را طرفدار، حامی، شریک و غم و یار و یاور  خمینیدر این خصوص امام 
 : ان مظلوم معرفی نمودند و فرمودندفلسطینی

ملت ایران... به دلیل احساس عمیق اسالمی خود از دست رفتن فلسطین را به مثابه از »  -الف
ترین احساسات  دانست. و به همین دلیل همیشه... عمیقای از پیكر خود میپاره  دست رفتن 
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ما »ر  (137ص 2ج  ،امام خمینی« )نثار مبارزین فلسطینی کرده است. پاک خود را
ها  هستیم. و فلسطینی اوهر کسی در هر که مظلوم باشد، ما طرفدار  طرفدار مظلوم هستیم.

( ها فلسطینی )این جهت ما طرفدار آنها  به، ستا  آنها ظلم کرده به اسرائیلمظلوم هستند. و 
 (948ص  ،2ج همان،) «هستیم.

و آمریكا در حال مبارزه هستیم و امیـدواریم کـه لشـكر حـق بـر       اسرائیلما در کنار شما با » -ب
 (   74ص ، 8ج  همان،) «لشكرهای طاغوتی و شیطانی غلبه کند.

 غاصـب کـامالً   اسـرائیل ما از مبارزات برداران فلسـطینی و مـردم جنـوب لبنـان در مقابـل      »  -ج
 ( 999، ص99همان، ج.« ) نماییم  پشتیبانی می

پیش در باره فلسطین گفته بـودیم و اخطـار کـرده بـودیمر ایـن دیـدگاه مـا        ما از پانزده سال   -د
وسیله شـاه،   های ایجاد شده به از بین بردن خرابی سنسبت به فلسطین همچنان استوار است و پ

 (421ص ، 2ج ، ر.ک:همان) طور افزونتر فكر خواهیم کرد. در باره رژیم اشغالگر قدس به

 ح امور خودتوجه به خدا و معنویت و اصال -2

ها و  با بینش و درک و عمیق به این مسأله، مشكل اساسی را متوجه دولت خمینیامام 
های مسلمان منطقه نموده و راه اساسی را بازگشت به اسالم، احكام نورانی قرآن، توجه به  ملت

 ها و بازنگری و اصالح امور خود دانستند.  خدا و معنویت و احیای ارزش

اتحاد و اتفاق مسلمین و سیاست سازشكاری را عامل سكوت و  عدم خمینیامام 
قدس نیز با  ها قلمداد نموده و آمریكا و رژیم اشغالگر های منطقه، و بالطبع ملت خاموشی دولت

در این مورد  راحلبار اعراب، بر دامنه جنایات و تجاوزات خویش افزودند. امام  مشاهدۀ وضع رقّت
ها مواجه شد. اکنون،  المقدس را از مسلمین گرفت، و با مسامحه دولتبیت اسرائیل»:  فرمایندمی
، در صدد است که اسرائیلکه آثارش ظاهر شده است، امریكا و شاخه فاسد آن  چنان

-مسجدالحرام و مسجدالنبی را قبضه کند. باز هم مسلمانان نشسته وتماشاگرند و بی

 ( 994ص 99ج ،صحیفه امام«)تفاوت!..

 برای ملل اسالمي  های امام خمینيراهبردها و خط مشي -2.92

گونه که رسالت اصلی خویش را ایجاد حكومت جهـانی اسـالم و نـابودی     همان خمینیامام 

ها و مسیر رسـیدن بـه آن   دارند، برای ملل مسلمان و مستضعف جهان شیوهنظام سلطه اعالم می

تـرین ایـن راهبردهـا و خـط      ن قسمت، مهمکنند. در ایهدف و رسالت را نیز مشخص و معین می
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 دهیم.ها را مورد بحث قرار میمشی

 ایمان و توکل به خدا  -9

سـازد تـا بـه    در واقع ایمان رابطه محكم و نیروی درونی است که انسان با معبود خود برقـرار مـی  

ایمـان  آنچه که موجب رضایت خداوند است دست یابد. تمام اعمـال نیكـو و پسـندیده انسـان از     

گیرد، هرچه ایمان و اعتقاد انسان به خداوند تبـارک و تعـالی بیشـتر و محكمتـر     کامل منشأ  می

باشد، رفتار نیک و شایسته او نیز زیادتر است، زیرا که ایمان هم به زبان است هم به عمـل و هـم   

ی دهنـد.  به تمامی اعضاء و جوارح، یعنی تمام ارکان بدن انسان بایستی بدان عمل کـرده و گـواه  

 است:   چنانچه قرآن در این باره فرموده

 سازد.ای که دل را به یاد خدا خاشع و فروتن میایمان عبارت است از اعتقاد و باور قلبی -9

  (ر92سوره حدیدـ آیه  )

 ر(91سوره حدید ـ آیه نماید. )ها را تأمین می سعادت اخروی انسان -1

 (      127 آیه ـ رهبق ۀسورکند. )سوی نور هدایت می و از ظلمت به -3

 «وکالت او است. بهآن و اعتماد نمودن  جمیع امور است به مالکتوکل، واگذار نمودن  »

(، زمانی که انسان در حصول به یک هدف 144شرح جنود عقل و جهل: ص،   )امام خمینی

که بایستی به کسی یا چیزی یابد، الجرم میگردد و راه را باز نمییا مقصد دچار مشكل می

گاه اعتماد به او دارد تكیه نماید تا به سرمنزل مقصود برسد. در اسالم این فاعل و این تكیه

کند و با اصرار به عجز خداوند متعال است که فرد با ایمان دست نیاز و تضّرع به سوی او دراز می

 جوید. و ناتوانی در رسیدن به مقصد خود از او مدد می

َفُهَو...»  فرماید:باره میچنانكه قرآن کریم در این  َوَمنَيتََوكَّْلعََلىهللاَِّ

ِلكُلِّشَيٍْءَقْدًرا َباِلغَُأْمرِِهَقْدجََعَلهللاَُّ و هر که ر حَسُْبُهِإنَّهللاََّ

بر خداوند توکل نموده و کارش را به او واگذارد، پس خدا او را بس است محققاً خدا به کار خود 

)سورۀ طالق آیه  «.ه خدا برای هر چیزی اندازه و وقت و هنگامی قرار داده استرسیده است، البت

3) 

هر که خواهد نیرومندترین مردم » نیز در این رابطه فرموده است:پیامبر مكرم اسالم

خواهد از همه توانگرتر باشد باید بدانچه نزد خداست باشد باید بر خدا توکل کند و هرکه می
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 «باشد از آنچه خود دارد. اعتمادش بیشتر 

شان مملو از نور ایمان و توکل به بنیانگذار انقالب اسالمی ایران که سراسر وجود مبارک

عنوان منشأ پیروزی  خداوند سبحان بود، ضمن توصیه به همگان در توجه و توکل به پروردگار، به

سطین، لیبی، عراق و در جمع گروهی از مردم فل 97/9/28و سرافرازی کشور و ملت، در تاریخ 

برد و آنها را بر حصول و ها را ایمان و توکل به خدا نام می ترین عامل غلبه برابر قدرت مصر، مهم

ما به قدرت طبیعی بر این » فرماید:کند. چنانچه میافزایش این عامل در خویش سفارش می

نكه قدرت ما به حسب ایم برای ایهایی که واردشده است فائق نیامدهکل و بر این مصیبتامش

های بسیار بزرگ، مثل قدرت آمریكا و بود در مقابل قدرت یطبیعت یک قدرت بسیار ناچیز

اینها که غلبه کردیم، ملت ما در  به قدرت شاه سابق، با آن ابزاری که اینها در دست داشتند. ما

 ( 241 ص  ،2ج  ،صحیفه امام)   .«این نهضت پیروز شد این فقط برای اتكال به خدا بود

 دعوت به قیام -2

که مردم را به قیام همه جانبه علیه   همانند انبیای عظام و امامان معصوم خمینیامام 

عدم سكوت در  اسالمی را به های اسالمی و غیرکردند، ملتدستگاه استبداد و ستمگر دعوت می

چپاول و غارت منابع گر که مشغول های سلطهنشانده و زورگو و قدرت های دستمقابل حكومت

خواندند و با تأکید بر آیۀ اسالمی و مستضعف هستند فرا می و معادن طبیعی و ذخائر ملی ملل

َمْثَنى»شریفه  ّللَِِّ َتُقوُموا َأن ِبَواحَِدٍة َأعِظُُكم ِإنََّما ُقْل

 فرمایند:میکنند و می حق را قیام لِلّه ذکر تنها راه احقاق -(42 آیه ،سورۀ سبأ ) «َوُفَراَدى

پیشه  دست مشتی جنایت های دربند مظلوم، به کنیم که مقدرّات ملتمادر عصری زندگی می»

باشد. دنیا در عصر ما و عصرهایی نظیر آن مبتال به  که خوی سبعیت بر آنها غالب است می

کند. ما در عصری هستیم که هایی بوده است که جز قانون جنگل در آن حكومت نمیحكومت

بریم که سر می شوند ما در عصری بهجنایتكاران به جای توبیخ و تأدیب، تحسین و تأیید می

جنایتكاران و مدافع ستمكاری آنان  اصطالح حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانه ابر  ههای ب سازمان

ن دهیم که اکثر حكام آزندگی مرگبار خود ادامه می ای بهو بستگان آنان هستند. ما در منطقه

-و حزب بعث عراق مشروعیت می اسرائیل چشم و گوش بسته تحت فرمان آمریكا، به جنایات

کنیم که مظلومان می کنند. ما در محیطی گذراندهند و در هدم اسالم و قرآن کریم کوشش می

شوند و آخوندهای کثیف درباری که جرمی جز دفاع از حق ندارند زیر چكمۀ ستمگران خُرد می
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دهند. ما و دنیای مسیحیت در عصری هستیم که پاپ، رهبر وجهۀ اسالمی میبه این عمال 

کند، محكوم کند و پیروان خود می که آمریكا را در جنایاتی که به بشریت جای آن ها به کاتولیک

ستمكاران دیگر توصیۀ همكاری با  کند و بهرا به مقابله با ظالمان برانگیزد، از آمریكا پشتیبانی می

آن مرگ تدریجی است، تكلیف  کشیدن در کند. اکنون در این دنیای مسموم که نفس آن را می

ت های جنایصحنه باید بنشینند و این آنان چیست؟ هایها و انگل های دربند این ابرقدرت ملت

، 97، ج  امام صحیفۀ) «را تماشا کنند و با سكوت مجال دهند که دنیا در آتش بسوزد؟ بار

 (249-244ص

های مظلوم همه کشـورهای  های مسلم! ای ملتای ملت» :فرمایددر جای دیگر می راحلامام 

های عزیزی که در تحت سلطه اشخاصی واقع شدید کـه ذخـایر شـما را تقـدیم      اسالمی! ای ملت

کنید! بیدار بشوید، برخیزیـد از جـا، ای   ند و شما خودتان با زحمت و ذلت زندگی میکآمریكا می

کـاری   ها بایستید که اگـر ایسـتادید، اینهـا هـیچ     برخیزید و در مقابل ابرقدرتمستضعفین جهان! 

 (38-37، ص92همان، ج) «توانند بكنند.نمی

 دعوت به برادری و اتحاد  -2

یكی از عواملی که اسالم باید بسیار برآن سفارش نمـوده حفـظ وحـدت و بـرادری و تمسـک بـه       

جَمِیًعلا» فرماید:کریم در این مورد می حبل اهلل است. قرآن َواعَْتصُِموْاِبحَْبِلهللاِّ

عمران، آیـه   )سوره آل «.ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید همگی بهر  َوَّلََتَفرَُّقواْ

943) 

نمایـد و از  اسالم همواره مسلمین را در جهت تحقق بخشیدن به این آرمان انسانی دعوت مـی 

اهلل  امل آن در ایجـاد تفرقـه و جـدایی و دورکـردن از حبـل     های دشمنان و عودسیسه ها وتوطئه

دادن  هدر رفتن نیروهـا و از دسـت   سوء تفرقه و اختالف، به دهد، چرا که از جمله عواقبهشدار می

» فرمایــد:کــه قــرآن کــریم مــی آســایش و اســتقالل اســت. چنــان عــزت، َوَأطِیُعللوْاهللاَّ

َلُ اَزُعوْاَفَتْفش ُوَلُهَوَّلََتَن بُِروْاَوَرس ْمَواْص ْذَهَبِريحُُك وْاَوَت

َمَعالصَّاِبرِينَ گـاه بـا هـم نـزاع و     از خدا و پیـامبرش اطاعـت کنیـد، هـیچ     ر  ِإنَّهللاَّ

تان از بین خواهد رفت، شـكیبا باشـید کـه    اختالف نكنید که ناتوان خواهید شد و عزت و آسایش

 ( 42)انفال، آیه  «.خدا با صبر کنندگان است

نیز در ضمن روایتی، یكپـارچگی امـت اسـالم را مایـه ایمنـی و تفرقـه و          اسالم پیامبر
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همـراه عمـوم باشـید    » :فرمایـد داند، آنجا که میاختالف مسلمین را موجب هالکت و نابودی می

طور که گـرگ، گوسـفندهای از گلـه     زیرا دست خدا با جماعت است از تفرقه بپرهیزید زیرا همان

 «  نماید.ند، اهریمن نیز افراد بازمانده از اجتماع را شكار میکمانده را شكار می

سیاسـت  »کردنـد،  های اهریمنی که استعمارگران در طـول تـاریخ تعقیـب مـی    از جمله نقشه

ای دیگـر، نـژادی را در   ای در مقابل فرقـه بود. آنان با قرار دادن فرقه« تفرقه بینداز و حكومت کن

ـ   های ناسیونالیستی از وحدت و تشكل ملتمقابل نژاد دیگر و تقویت جنبش عمـل   ههـا ممانعـت ب

رفـت. از طـرف   شـمار مـی   چرا که وحدت مردم تهدیدی جدی در مقابل برتری آنها بـه  ،آورندمی

دیگر کنترل اتباع و دشمنان متفرق آسانتر بوده تا کنترل اتباع و دشـمنان متحـد، در نتیجـه بـه     

داشته، و با ایجاد شـكاف میانشـان، آنـان را     تر ضعیف نگهسودشان بود تا استعمار شوندگان را بیش

 از هم جدا سازند.

های اسالم باید یكی بشوند. اگر همه ملت» : بنابراین برابر فرمایش حضرت امام خمینی

دانم داریم یا نداریم و دولت اسالمی که نمی -های اسالم متفرق نبودند، های اسالم و دولت ملت

طور ذلیل  اگر مسلمین با هم بودند، این -نداریم، امید است که پیدا کنیم بدانید کهشما شاید 

میلیارد  اند، ولی یکمیلیارد جمعیت مسلمین قریب یک و عمال اجانب دست اجانب نبودند زیر

مثل صدر اسالم، یک حكومت بود و همه تابع،  ،جمعیت متفرق، جدا از هم اگر یک حكومت بود

ها را به نفع خودشان متفرق  جدیت کردند تا حكومت -اجانب -م، آنها نشستیما به این روز نمی

 ( 331، ص 2ج  همان،) «کردند، تكه تكه کردند.

 ،92/91/27تاریخ   مسلمانان قطر به ای ازکه در جمع عده خمینی امامدر واقع این سخن 

ایراد گردید، عالوه بر توصیه به حفظ وحدت و برادری ملل مسلمان با یكدیگر، نشان از اعتقاد 

آن حضرت به ایجاد حكومت واحد جهانی اسالم دارد که مسلمانان و حتی تمامی ملل محروم و 

توانند در قلمرو آن درآمده و در صلح، امنیت و آرامش به حیات خود ادامه دیده جهان می ستم

: فرمایند نیز می 9321د. چنانكه در دیدار هیأتی از نیكاراگوئه در بیستم اردیبهشت دهن

مندان  سلطه سایر قدرت سلطه آمریكا و چه آنها که زیر مستضعفین جهان، چه آنها که زیر»

های شیطانی رفع اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قیام نكنند، سلطه ،هستند

باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبی که  نخواهد شد. و همه

باشند، تحقق پیدا کند. که اگرخدای ناخواسته سستی پیدا شود، این دو قطب مستكبر شرق و 
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ها را نابود غرب مانند سرطان همه را به هالکت خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه

ها را با حق همراه کنید. و آنچه مهم است این است که سازیم و شما هم کوشش کنید که ملت

شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخالص را حفظ و به خدای تبارک و تعالی اعتماد 

همان، ج ) «ها خارج سازد.داشته باشیم تا عنایت او شامل حال ما باشد و ما را تحت این سلطه

 ( 141، ص 97

 ی  گرپذیری و سلطهنفي سلطه -2

معنـای   شود و در فرهنـگ سیاسـی بـه   گفته می« قدرت از روی قهر»معنای  سلطه که در لغت به

رود، عبارت از تسـلط سیاسـی   به کار می 4امپریالیزم( و در زبان قرآنی به معنای استكبار) استعمار

اصـل  الملل، باشد، هرچند که در حقوق بینو یا اقتصادی کشوری بر کشور یا کشورهای دیگر می

هـای  ها و عدم مداخله کشورها در امور داخلی یكدیگر استر امّا واقعیت بر تساوی حاکمیت دولت

کند کـه بـه   های گوناگون میهای امپریالیستی و سلطه اجتماعی و سیاسی حكایت از وجود قدرت

 (929: 9374)هاشمی،  شود.صورت اقتصادی، سیاسی و عقیدتی ظاهر می

َّل»عنوان  دو کلمه با برنامه مكتب اسالم در این خصوص درضمن اعالم  خمینیامام 

های خارجی ، در جمع سفرا، وابستگان نظامی و دیپلمات«َتظِلُموَنَوَّلُتظَلُمونَ

این دو کلمه را   ما تحت رهبری پیغمبر اسالم»فرمودند:  11/99/21مقیم ایران به تاریخ 

مر ما در طول تاریخ مظلوم بودیم، از همه جهات خواهیم اجرا کنیم نه ظالم باشیم و نه مظلومی

خواهیم که مظلوم نباشیم و ظالم هم نباشیم. ما تعدی به هیچ مظلوم بودیمر و ما امروز می

واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسالم، نخواهیم کرد و تجاوز به هیچ فردی  کشوری، به

نخواهیم کرد و نباید بكنیم لكن از تجاوز نخواهیم کرد و نباید بكنیم تجاوز به هیچ کشوری 

عازم این هستند  -از زن و مرد، صغیر و کبیر -دیگران هم باید جلوگیری کنیم مردم ما امروز 

که در مقابل تجاوزهایی که تاکنون به آنها شده است و امروز جلوگیری شده است بایستند و 

بار ظلم کنند و ما از همه  رفتن از زیرجان خودشان را فدای آزادی و استقالل و فدای بیرون 

                                                      

توان معادل سلطه و امپریالیسم دانست و آن عبـارت اسـت از غـروری کـه از هواهـای نفسـانی       در قرآن مجید، استكبار را می -9

(. یكـی  7دارد. )لقمـان /  اعتنایی وا مینسبت به دستورات خداوند به بی( و آنان را 19گیرد. )فرقان / ها سرچشمه می افراد و گروه

از اوصاف مستكبران آن است که با غرور و خودپرستی ناشی از ثروت و علم و دانـش و قـدرت نظـامی و بـا اسـتفاده از نیروهـای       

 (.   31سازند.) سوره عنكبوت آیه د میهای ناآگاه، حق مردم ضعیف را پایمان کرده و آنها را محتاج خوتبلیغاتی در میان توده
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 ( 81، ص 94ج  صحیفه امام،) «ها این توقع انسانی را داریم. ها و از همه دولتملت

و ای جهـان  ای مسـلمانان  : »براساس فرمایش رهبر عالی قدر انقالب اسـالمی ایـران   بنابراین

 و ه اسالم پناهنده شـوید مستضعفان عالم دست به دست هم دهید و به خدای بزرگ رو آورید و ب

 (331، ص 94)همان، ج  «ها پرخاش کنید.علیه مستكبران و متجاوزان به حقوق ملت

 ناپذیری در مقابل دشمن  سازش -3

کیـد فراوانـی داشـته و آن را از    أناپذیری در مقابل دشـمن ت  اسالم به مسأله ظلم ستیزی و سازش

که مبـارزه در ایـن راه ممـدوح و عمـل      طوری هب کند،ها معرفی می ناپذیر انسان مسئولیت اجتناب

َوَكَأيِّنمِّننَّبِي َقاَتلَل» فرماید:داند. قرآن در این مورد میپایمردان در راه خدا می

 َمَعُهِربِّیُّوَنَكِثیر َفَماَوَهُنوْاِلَماَأصَاَبُهْمِفيسَبِیِلهللاِّ

 چـه بسـیار رخ    ر ُيحِبُّالصَّاِبرِينََوَماضَُعُفوْاَوَمااسَْتَكاُنوْاَوهللاُّ

داده که جمعیت زیادی ازپیروان پیغمبری در جنگ کشته شـده و بـا ایـن حـال اهـل ایمـان بـا        

 هایی که در راه خدا به آنها رسیده مقاومت کردند و هرگز بیمنـاک و زبـون نشـدند و سـر    سختی

« خداونـد صـابران را دوسـت دارد.    زیر بار دشمن فرو نیاوردند و راه صبر و ثبات پیش گرفتند که

 (   942آیه  عمران، سوره آل)

ای برای رسیدن به مطاع ناچیز دست از مبارزات های سیاسی و انقالبات معموالً عدهدر نظام

ها و اصول را فدای امیال و منابع شخصی یا درون  سیاسی و پیكار نظامی شسته و همه آرمان

تاریخ بارها این مسأله را نشان داده که  - .روندیدان بدر میکنند و با تطمیع از مگروهی خود می

امام  -وی را مثالی در این مورد ذکر کردتوان ایران زمان دوره قاجار و پهلطور نمونه می هب

گرانه، آن را ظلم بر بشریت ذکر نموده،  با تقبیح و محكوم کردن روح سازش خمینی

کنید با این کنند که شما چرا سازش نمیبه ما اشكال میآنهایی که » اند:قاطعانه اعالم داشته

کنند، با چشم های فاسد، آنها از باب این که همه چیز را با چشم مادی مالحظه میقدرت

با ظالم  ؟ای داشتنددانند که انبیای خدا چه رویّهکنند. آنها نمیطبیعی حل و فصل اشیاء را می

سازش با ظالم، ظلم  ؟اندو خودشان را به کوری و کری زدهدانند یا می ؟کردندچطور برخورد می

گویند سازش ها، ظلم بر بشر است. آنهایی که به ما می بر مظلومین استر سازش با ابرقدرت

کنید، آنها یا جاهل هستند یا مزدور، سازش با ظالمر یعنی، این که دست ظالم را باز کن تا ظلم 

ظلم را نبیای عظام، تا آن جا که توانستند جدیت کردند که کند، این خالف رای تمام انبیاست. ا
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 ( 244، ص98ج ،  همان) «از این بشر ظالم بزدایند.

های منطقه[ متوقعید مـا در مقابـل آمریكـا و    شما ]دولت: »فرمایدامام امت در جای دیگر می

نه ما بـا هیچكـدام از   تفاوت باشیم؟ خواهند منطقه را ببلعند، بیها که می و دیگر ابرقدرت اسرائیل

رویم و نه زیـر بـار شـوروی. مـا     ها سر سازش ندایم، نه تحت سلطۀ آمریكا میها و قدرت ابرقدرت

خـواهیم زنـدگی فقیرانـه داشـته باشـیم ولـی آزاد و       خواهیم زندگی کنیم، ما میمسلمانیم و می

خـواهیم، مـا   و تمدنی که دستمان پیش اجانب دراز باشد را نمـی  پیشرفتمستقل باشیم، ما این 

خواهیم که بر پایه شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفـظ نمایـد.   تمدنی را می

ما و شما ]خطاب بـه گروهـی   و ها را تحت سلطه قرار دهند.  خواهند انسانیت انسانها می ابرقدرت

 «نان[ و هر مسلمانی مكلف است در مقابل آنها بایسـتد و سـازش نكنـد.   از اعضای جنبش اَمَل لب

 ( 331 -344، ص 92همان، ج )

 حفظ استقالل   -6

که زمامداری آن به هیچ وجه تابع زمامداری دیگـر کشـورها    ای است گونه یک کشور به 2استقالل

 ت انحصـاری و هـا در ادارۀ کشـور خـود دارای صـالحی     نباشد. بنابراین اصـل، هـر یـک از دولـت    

 ( 971: 9374هاشمی،) االجرا در اعمال حاکمیت هستند. الزم

تـرین آن   لكن همه آنها با یكدیگر مرتبط هستند. مهـم  ،ای استاستقالل دارای ابعاد گسترده 

عبارتند از استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، عدم وجود یا کاستی در هر یـک از ایـن   

 اصل آن خواهد بود.ابعاد موجب مخدوش شدن 

استقالل و آزادی » : دارندبا مهم دانستن این اصل اعالم می،  )امام خمینیخمینیامام 

با وجود دخالت اجنبی از هر جنس و مسلک و مكتب، در هر امری از امور کشور، اعم از سیاسی 

های گرفتاری ها وبدبختی تماماقتصادی و نظامی خواب و خیالی بیش نیست،... و  و فرهنگی

 (482-482، ص 3 ج صحیفه امام،) «خالت اجانب در مقدورات آنان است.مسلمین از د

علت ، سیبیسئوال خبرنگار بی در پاسخ به،  امام خمینیحضرت   91/94/27تاریخ در 

های مسلمان در برخی از کشورها را دستیابی به استقالل همه جانبه ذکر کرده و قیام ملت

                                                      

1- Independence 



226  (یههللا عل ۀرحم)ینيامام خم حضرت يدفاع یشهبراساس اند يدفاع یراهبرد یالگو
                                                                                                                

 

های شرق و غرب موجب این شد که دار دولتهای طوالنی، تبلیغات دامنه در سال»فرمایند:  می

و گمان کنند که ترقیات این کشورهای ضعیف، در گرایش  بازی بخورند مسلم از آنان هایملت

به یكی از این دو ابرقدرت است. لكن به هر طرف که تمایل پیدا کردند، بعد از مدتی فهمیدند 

کنند... با کردن مخازن آنها کار دیگری نمی ردن اینها و بردن خزائن و غارتک که آنها جز اسیر

ها پیدا کردند، از دست این هایی که ملتکردند که تمام گرفتاری مطالعه تاریخشان درک

 ( 442، ص2همان، ج) «اند.ها رویگردان شدههاست، ناچار از آن ابرقدرتابرقدرت

داشتن زندگی فقیرانه امّا آزاد و مستقل و  بر ، در جای جای سخنانشان خمینیامام 

در  8/8/28در تاریخ  داشتند وکید أت ویژه وابستگی فكری و فرهنگی بدون وابستگی به اجانب به

مسلمین که در » :فرمایندشان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد استقالل الجزایر میپیام

    های شیطانی بزرگ جز یافته و از قدرتهای جانفرسای خود را دآستان این قرن، در

اند باید با به هم پیوستگی صمیمانه ها و جنایات چیزی ندیدههای گوناگون و چپاولگریگرفتاری

و توجه به خداوند بزرگ و اسالم عزیز به فكر چاره برآیند. چاره و مقدمۀ اساسی آن است که 

نند تا وابستگی فكری خود را از غرب ها اگر ملی هستند کوشش کهای مسلمان و دولتملت

-می وحی الهیکه الهام از  -را بیابند و فرهنگ مترقی اسالم را  بزدایند و فرهنگ و اصالت خود

 (312، ص94)همان، ج «باشد بشناسند و بشناسانند.می -گیرد 

كه اال این ،تواند استقالل پیدا بكندهیچ ملتی نمی» : فرمایدجای دیگر می درامام راحل 

و دیگران را به جای  ندها خودشان را گم کردکه ملت مادامیخودش را بفهمد و تا خودش، 

 ( 4، ص91) همان، ج «د.نتوانند پیدا کننمیاستقالل ، ندخودشان نشاند
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 توجه به امكانات بومي، محلي و قدرت خود -2

کشـورهای اسـالمی و   داشـتن   نگـه  گر، بـرای عقـب  های سلطههای استعماری قدرتیكی از روش

تعبیر خودشان کشورهای جهان سوم، ایجاد مـانع بـر سـر راه پیشـرفت و توسـعه       مستضعف و به

 صنعتی و کشاورزی آنان است.  

گران با ایجاد یک نظام استعماری در کشورهای جهـان سـوم هرگونـه توسـعه و بهبـود      سلطه

انـد. اجبـار   رها را غیرممكن ساختهوسایل تولید و در نتیجه استفاده صحیح از نیروی کار این کشو

های دست نشانده )در دنیای سوم( به خرید تسلیحات عظیم نظـامی، تشـویق بـه    و تشویق دولت

رفتن مصـرف کاالهـای    ای برای باالمصرف کاالهای لوکس و ایجاد صنایع مونتاژـ که خود وسیله

مجموعـه ایـن اقـدامات باعـث     رود. ـ از اقدامات آنها در این کشور به شمار مـی غیرضروری است  

هـا در تولیـد محصـوالت کشـاورزی و صـنعتی      گذاری دولتسرمایه شود که از یک سو قدرتمی

سوی دیگر در اثر مهاجرت روستائیان به شهرها تولید مواد غذایی سیر نزولـی را   کاهش یافته و از

اورزی، تولیـد  گـذاری در بخـش صـنایع و کشـ    کند. در نتیجه به علت عـدم توانـایی سـرمایه    طی

کننـده و متكـی بـه واردات سـوق      محصوالت داخلی کم شده و کشور به سوی یک جامعه مصرف

های جدید نیز دچـار وقفـه شـده بـدین ترتیـب اسـتخدام در       شود. در نهایت ایجاد شغلداده می

 ( 21: 9327الهی،)ماند. عنوان تنها راه تحصیل درآمد باقی می ادارات دولتی به

 : نویسـد مـی باره در اینبا شناخت و بصیرت کامل از این حربه استعمارگران  خمینیامام 

نقشه آن است که ما را عقب نگهدارند، و به همین حالی که هسـتیم و زنـدگی نكبـت بـاری کـه      

هـا و نیـروی   های مـا، از مخـازن زیرزمینـی و منـابع و زمـین     داریم نگهدارند، تا بتوانند از سرمایه

خواهند ما گرفتـار و بیچـاره بمـانیم، فقـرای مـا در همـین بـدبختی        کنند. می انسانی ما، استفاده

بـه   بمانند و به احكام اسالم، که مسئله فقر و فقرا را حـل کـرده اسـت، تسـلیم نشـوندر بنـابراین      

ای مسلمانان جهان که به حقیقـت اسـالم ایمـان داریـد!     » :اند گونه پیام داده این مسلمانان جهان

زیر پـرچم توحیـد و در سـایه تعلیمـات اسـالم، مجتمـع شـوید و دسـت خیانـت          بپاخیزید و در 

ابرقدرتان را از ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید... بـر فرهنـگ اسـالم تكیـه زنیـد و بـا       

زدگی مبارزه نمائید و روی پای خودتان بایستید... بدانید که قدرت معنـوی شـما بـر     غرب و غرب

-بـی سرشار و ثـروت   و قریب یک میلیارد جمعیت شما با خزائن  د شدخواهها چیره  همه قدرت

 (191-199، ص93ج  صحیفه امام،) «ها را در هم شكند.تواند تمام قدرتپایان می
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 تقویت روحیه خوداتكایي و خودباوری  -2

های استكباری که تأثیر زیادی در کشورهای اسالمی گذاشـته و آثـار آن   های قدرتاز جمله نقشه

اسـت. اسـتعمارگران بـرای     2«الیناسـیون »حد زیادی بر جای مانده، از خود باختگی، به عبارتی  تا

تأمین مقاصد شوم خود و زیر سلطه بردن کشورهای ضعیفر فرهنگ و آداب و رسوم مـذهبی آن  

کننـد کـه هـیچ    خود نماینـد و بـه آنهـا القـاء مـی     کشورها را به س خره گرفته تا آنها را از خود بی

بـه  را شـان  د و هرچه هست غرب است، در نتیجه بایستی برای تـداوم حیـات خـود دسـت    نیستن

 سوی غرب دراز کنند.

در کتاب والیت فقیه بعد از بیان نقش تخریبی و فاسد کننده استعمار در  خمینیامام 

اشاره  ،کشور شده است داخلی که باعث توسعه نیافتگی نقش عامل ماندگی این کشورها به عقب

حساب  وقتی کشورهای استعمارگر با پیشرفت علمی و صنعتی، یا به» :فرمایدکند و میمی

استعمار و غارت ملل آسیا و آفریقا، ثروت و تجمالتی فراهم آوردند، اینها خود را باختند. فكر 

کردند راه پیشرفت صنعتی این است که قوانین و عقاید خود را کنار بگذارند. همین که آنها مثالً 

کنند باید قوانین خود را کنار بگذارند! رفتن به کره ماه چه کره ماه رفتند، اینها خیال میبه 

د که کشورهایی با قوانین و نظامات اجتماعی متضاد نبینمگر نمی ؟ربطی دارد به قوانین اسالمی

«  اند در پیشرفت صنعتی و علمی و تسخیر فضا با هم رقابت کنند، و با هم پیش بروند.توانسته

    در جای دیگر راحلامام  ر (91 -14ر ص(والیت فقیه )حكومت اسالمی،  خمینی )امام

آورند. شما گمان نكنید که از  ای میشما گمان نكنید که از غرب برای ما یک تحفه: « فرمایدمی

آورند که ما را مترقی کنند، ترقی به ما بدهند. غرب تا ما را در سطح می غرب برای ما چیزی

تواند از ما استفاده کند کوشش آنها این است که ماها، این ممالک اسالمی، پائین نگه ندارد، نمی

این مملكت مستضعف در یک سطح پائینی از همه امور باشیم. هر امری را که آنها برای ما 

 بیاورند، یک امر استعماری استر یعنی اگر طب را برای ما بیاورند طب استعماری است، اگر دارو

آن هم استعماری است، اگر دانشگاه برای ما بخواهند درست کنند آن هم  ،برای ما صادر کنند

طوری درست کنند که برای خودشان  خواهند، بههمه چیز را آنها می ،دانشگاه استعماری است

 -371، ص93،ج 9382صحیفه امام،) «گوش بسته تسلیم آنها باشیم. نافع باشد و ما چشم و

                                                      

1- Alienation 
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379 ) 

هـا و   با شناخت ژرف نگرانه از این بلیّـه، خودبـاختگی را سرمنشـأ همـه گرفتـاری      احلرامام 

هـا و   ها معرفی نموده و روحیه خود اتكایی و خودباوری را تنها راه رهـایی از آن گرفتـاری  بدبختی

فرماینـد:  کـه مـی   ترین عامل در کسب پیشرفت، توسعه و استقالل کشـور برشـمردند. چنـان    مهم

هـا   که ملت مادامیو اال اینكه خودش، خودش را بفهمد  ،كندبتواند استقالل پیدا یهیچ ملتی نم»

 «پیدا کننـد. توانند نمی قاللاستاند، اند و دیگران را به جای خودشان نشاندهخودشان را گم کرده

 (4، ص91همان، ج  )

فكـری و  باختگی و کسب خودباوری تحول فرهنگـی یعنـی عـدم وابسـتگی      راه مقابله با خود

تا این وابستگی مغزی و فكـری از بـین نـرود، رشـد حقیقـی پیـدا       » :مغزی به غیر اسالم چرا که

ها خارج بشـوید،  توانید مستقل بشوید، شما اگر بخواهید از همه وابستگینمیهم شود و شما نمی

 (2ص، 91همان، ج ) «اول این وابستگی مغزی را، قلبی را کنار بگذارید.

 رهنگ خودی و گسترش آنتقویت بنیه ف -1

اهتمام به هویت اصلی خویش و پاسداری از آن، مایـه سـرفرازی در میـان ملـل دنیـا و نشـان از       

 استقالل فرهنگی و در نهایت استقالل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

تواند هر ملتی را بـه تبـاهی،   ای است که میترین مولفه فرهنگ مهم خمینیامام از نظر 

تواند به مجد و عظمت خـود برسـد، مگـر اینكـه     اوج عزّت و قدرت بكشاند. هیچ ملتی نمیو یا به 

فرهنگ و اصالت خود خود را بازیابـد، چـرا کـه اساسـاً فرهنـگ هـر جامعـه اسـتقالل، هوّیـت و          

دهد و با انحراف فرهنگ، هرچنـد جامعـه در ابعـاد اقتصـادی،     موجودیت آن جامعه را تشكیل می

امـام  امی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. از این رو سیاسی، صنعتی و نظ

دست آوردن مقاصد شـوم   خواران برای به تردیدی نیست که جهان» فرمایند:در این باره می راحل

های فرهنـگ و ادب کشـور   راهی بهتـر از هجـوم بـه    ،کشیدن مستضعفان جهان خود و تحت ستم

هـا  هـا و دبیرسـتان  بی یا شرقی معلم و اسـتاد اسـت کـه دبسـتان    غرضعیف ندارند. زیرا با تربیت 

مـردان و   هـایی کـه دولـت   مجهـز بـرای تربیـت غربـی یـا شـرقی جـوان        ،شـوند هایی مـی محل

گونه تربیت است که جوانـان بـا گـرایش بـه یكـی از دو       با این و اندرکاران آتیه کشورهایند. دست

ـ   صـورتی   کشـیدن کشـورهای مستضـعف بـه     دام هقطب قدرت، راه را برای مستكبرین جهـان در ب
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 ،نماینـد. بـرای آنـان   زده بـاز مـی   های نظـامی زنـگ  سالح به یزیاشایسته و بدون زحمت و دست

ق وصدا بلكه با شـ  و سرها را بیهای هر کشور، ملتکه با دست قشری از بومی راهی بهتر از آن چه

ذخایر کشورها را با عـرض ارادات و ادب  ها و آنان کشیده تا دسترنج ملت مقاصدبت به سوی رغو 

هـای  اگـر بخواهنـد از دام   ،انهـ و قبول منت از اربابان تقدیم آنان نمایند. کشورهای مستضعف ج

صالح فرهنگ و اسـتقالل آن  ای جز اچاره، های بزرگ تا آخر نجات پیدا کنندآمیز قدرت شیطنت

 (447 -442، ص92، ج  )امام خمینی« ندارند.

 های مقاومت در جهانهستهتشكیل  -93

ساختار نظام جهانی در واقع تسلط ظالم بر مظلوم در تمامی ابعاد آن اعـم از اقتصـادی، سیاسـی،    

المللـی یـک رابطـه    باشد، از این رو، نظـام حـاکم بـر روابـط بـین     فرهنگی، نظامی و اجتماعی می

 ظالمانه، زورگویانه و غیرانسانی است.

جهانی اسیر و گرفتار ظلم و تحت سلطه ظـالمین و کفـار    ملل مسلمان و مستضعف در چنین

برنـد. بـر همـین اسـاس، تحمـل ایـن       سر مـی  )استكبار جهانی( بوده و در بدبختی و مشكالت به

و  «من سمع رجالینادی، للمسـلمین فلـم وجبـه فلـیس بمسـلم     »مصداق حدیث نبوی  شرایط به

پایـه   و همچنین بر« و للمظلوم عوناً ا للظالم خصمناًکون»  فرمایش امیرالمؤمنان حضرت علی

 ویژه رهبـران و  ه، به هیچ وجه مورد تحمل و قبول یک مسلمان، ب«حقوق انسانی»شرافت و عزت 

 باشد.نخبگان اسالمی نمی

ضمن دعوت از ملل اسالمی و مستضعف مبنی بر تحمل هرگونـه مـرارت و    رهبر کبیر انقالب

نیـاز کـردن جامعـه از بیگانگـان و اکتفـا بـه       برای بـی های بالفعل  سختی، و بسیج همه توانمندی

های خویش، برای برهم زدن تعادل قوا در جهان استراتژی آزادسازی انرژی متراکم جهـان  توانایی

ما بـا اعـالم برائـت از مشـرکین تصـمیم بـر آزادی انـرژی        » فرماید:می نمایند واسالم را ارائه می

به یاری خداونـد بـزرگ و بـا دسـت فرزنـدان قـرآن روزی       متراکم جهان اسالم داشته و داریم، و 

 ( 84، ص19همان، ج ) «کار صورت خواهد گرفت. این

نفـع   قوا در جهان بـه  مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل»: همچنین می فرماید راحلامام 

شـیطان بـزرگ   شـود و در روز  آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقـدم مـی  

، 19همـان، ج  ) «آورنـد. وجـود مـی   ای را بـه ع خود حادثـه یكا[ یا شوروی به بهانۀ حفظ مناف]آمر
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 برقراری روابط حسنه با یكدیگر -99

ویژه ایفای نقش برجسته و  هجوامع بشری به طریق اولی برای تداوم حیات، رفع حوائج و ب

با  امام خمینی ا محیط خارج از خود بوده است.نیازمند برقراری رابطه ب ،گسترده در جهان

منظور تحقق اهداف جهانی اسالم و یعنی عملی شدن امت واحده و انجام  شناخت این مسأله، به

کشیده و  بطالن جهان، بر سیاست انزواگرایی خط اسالمی و مستضعف برابر ملل تكالیف در

حدود آن یعنی حفظ عزت و عظمت اسالم و برقراری رابطه با کشورها ـ البته با رعایت حد و  به

 کید داشت. أپذیری تگری و سلطهمسلمین و عدم سلطه

روابط ما با »دارند: سران کشورهای اسالمی اعالم می خطاب به امام خمینیاین رو  از

 .منزله یک دولت باشند های اسالمی باید به همیشه باید قوی باشد. دولت ...های اسالمیدولت

جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند، اینها همیشه باید  کانّه یک

های همه جانبه داشته باشند و اگر چنانچه این آمال حاصل با هم متحد باشند، با هم عالقه

های اسالمی از همه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشكالت بشود که بین دولت

 «ها باشند. های دیگر در مقابل سایر قدرت قدرتی بزرگتر از قدرت یک وخودشان غلبه کنند 

 (911، ص7)همان، ج 

طـور کـه دسـتور     های اسالمی همـان امیدوارم که مسلمین و ملت» فرماید: در جای دیگر می

کشورهای اسـالم بـا   ]و[اسالم و قرآن مجید است با هم برادر باشند و نسبت به دشمنان انسانیت، 

هـا  شود اال به اینكه از اختالفات جزئی که بین دولـت درت رفتار کنند و این حاصل نمیشدت و ق

هـای اسـالم و   بردای دشـمن هست دست بردارند و مثل برادر هم باشند. این اختالف موجب بهره

که همـه در تحـت    برداری جلوگیری بشود به وحدت اسالمی و اینمسلمین است. باید از این بهره

بیـنهم   «ماءرح» ،طور که قرآن دستور داده است و قرآن مجید مجتمع بشوند، زیرا آنلوای اسالم 

 (173، ص1همان، ج ) «بر کفار باشد. «اشداء»و 

 الگوگیری از انقالب اسالمي ایران  -92

 انقالب اسالمی ایران که با مبارزات مستمر و تاریخی مردم به رهبری حضرت امـام خمینـی  

ـ      با الهام از مكتب اسال ویـژه   هم علیه حكومت وابسـتۀ محمدرضـا پهلـوی و حامیـان غربـی آن و ب

به پیروزی رسید، نشـان داد   9327بهمن ماه  مهـ.ش آغاز، و در بیست و دو 9341آمریكا از سال 

تواند مردم را از زیر سلطه غرب و شـرق خـارج کنـد. چـرا کـه دیـن       که تنها مكتبی است که می
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ن الهی اسـت کـه بـرای سـعادت و خوشـبختی بشـر، در تمـامی        ترین دی ترین و کامل اسالم مهم

های فردی و اجتماعی زنـدگی انسـان و مطـابق بـا نیازهـای مـادی و معنـوی او قـوانین و         جنبه

 تواند او را بر مشكالت فائق سازد.  مقرراتی وضع کرده است که می

توانـد بهتـرین   دستاوردهایی که انقالب اسالمی ایران در داخل و خارج از کشـور داشـت، مـی   

، نفی مظـاهر   الگو برای ملل اسالمی و مستضعف جهان باشد. حاکمیت اسالم ناب محمدی

ناپـذیر   ویژه اتكای به اصل خدشـه  هفرهنگی غرب، کسب استقالل و آزادی، شكستن اُبهت آمریكا ب

گـری  که مبتنی بـر نفـی سـلطه و سـلطه    « نه شرقی و نه غربی»حاکم بر سیاست خارجی یعنی 

 است از جمله این دستاوردها است.  

زمانی که جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسـیم شـده بـود و شـاه نیـز بـه عنـوان یكـی از         

هـای اسـتعمارگرانه از راه پیـاده    های اصلی آمریكا در خاورمیانه ـ ژاندارم منطقـه ـ سیاسـت     مهره

ی از دو قطب حاکم بودنـد،  کرد و بقیه کشورهای مسلمان و جهان سومی نیز تحت سیطره یكمی

انقالب اسالمی ایران با طرح شعار نه شرقی و نه غربی در مقابـل نظـام سـلطه حـاکم بـر جهـان       

 (328 :9371آبادی،علی) همچون کوهی استوار ایستاد و استقالل خود را حفظ کرد.

  



 

 فصل پنجم

 یریگ یجهو نت یبند جمع
 

عبارت  دانند. بهتر می امر دفاع را یک واجب عینی و حتی از نماز هم با اهمیت امام خمینی

تكلیف را نیز حفظ علت این و دانند مسائل می دیگر ایشان دفاع و جهاد در اسالم را در رأس بقیه

 دانند. می  اسالم و سنت پیامبر

در کلیه ابعاد، که  خمینی توان دریافت که هسته اصلی اندیشه دفاعی امام در نتیجه می

از جایگاه و اهمیت  از نظر امام خمینی گیرد، اسالم است. دفاع حول محور آن شكل می

بروز شجاعت در  انسانیت و مایۀ دهندۀ جوهر را پرورش طوری که آن ای برخوردار است، به ویژه

داند که با آن موانع از سرراه و تكامل جوامع  داند. امام جنگ و دفاع را ابزاری می انسان می

 شود. اسالمی برداشته می

،  تری دارد، زیرا جهاد دفاعی حوزه وسیع  امام خمینی دفاع نظامی در بینش فقهی

مسلمانان بشود، اعم از حمله  ای که به نظامی دشمن ندارد، بلكه هر نوع حمله حمله اختصاص به

فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی، در همه این موارد دفاع واجب است. چرا که در واقع حمله به اصل 

اهداف مهم جهاد دفاعی، حفظ موجودیت اسالم  از اسالم است. در بینش امام خمینی

است، بدون انگیزه و توان دفاعی، حفظ اسالم عمالً غیرممكن است. پس قوام اسالم برتوان 

دفاعی مسلمانان استوار است. بنابراین حفظ نظام جمهوری اسالمی، فراتر از حوزۀ نظامی است و 

دفاع از  رهنگی، سیاسی و اقتصادی بهعنوان یک تكلیف شرعی، باید در قلمرو ف مسلمانان به

همین خاطر است که امام راحل  اسالم برخیزند و این امر از مصادیق دفاع همه جانبه است. به

 خمینی شناسد و از نظر امام و مسلمین مرز جغرافیایی نمی فرماید که دفاع از اسالم می

که یک مسلمان فلسطینی  ای است وظیفه یک مسلمان در دورترین نقطه جهان، همانند وظیفه

 المقدس دارد. در شهر بیت
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کاربرد،  ههای گوناگونی را ب توان شیوه این تحقیق می منطقی در یک نتیجه یافتن به برای دست

طورکلی اندیشه  هاست. ب خمینی اما بهترین راه رسیدن به هدف تحلیل شخصیت خود امام

ت جامع است، که محور این دارای یک چهارچوب، سیستم و کلیدفاعی امام خمینی

از نظر نظام  خمینی ها حفظ اسالم و کشور بر مبنای تبیین و ترسیمی است که امام اندیشه

به   خمینی دفاعی امام جهانی در تفكر خود داشتند استوار است. اندیشه الملل و نظام بین

در حوزه  مینیخ که امام معنای عام از موضع دفاع از اسالم در برابر غرب است، در حالی

 کرد. جنگ نگاه نمی عنوان یک فقیه و فرمانده خیلی موثق به به یجنگ ائلمس

معنای  ایشان به ۀجانب همراه با استراتژی دفاع همه اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی

امكانات و توان است. این دفاع  ۀطرق و وسایل و با هم ۀها و به همحوزه همه در ،دفاع هماهنگ

طورکلی اسالم برای مسالۀ دفاع دو نوع حكم دارد. احكامی که به  هریشه در احكام اسالمی دارد. ب

عنوان کل واحد مربوط است،  فرد مسلمان مربوط است و احكامی که به کلیت امت اسالمی به

در عین حال مسأله دفاع دو عبارت دیگر به حكومت اسالمی یا والیت اسالمی مربوط است.  به

 گیرد : می  بر رکن عمده را در

کـه مسـالۀ دفـاع     معنای ضرورت تشكیل حكومت اسالمی و این الف ـ رهبری و والیت اسالمی به 

 گردد. ترین ادلۀ ضرورت تشكیل حكومت اسالمی مطرح می عنوان یكی از مهم به

و بـرانگیختن قیـام عمـومی علیـه      : ایجاد آگاهی عمومی و توسـعه آن م عمومیآگاهی و قیا –ب 

 جهانی نیز برعهده رهبری اسالمی است.   ۀنظام سلط

را ...« واعدوالهم ما استطعتم من قوه »حكم  مبنای همین اصول بود که امام خمینی بر

کار  دانند و هرگاه مسلمانان این باش و بازدارندگی در دوران صلح و آرامش می عنوان امر آماده به

اند  اند، توانسته های خود ساخته داده و وضعیت دفاعی خود را منطبق با نیازها و آرمانرا انجام 

افول و زوال قرار   ها در مسیر صورت برای قرن  این  عظمت تاریخی خود را احیا کنند و در غیر

 اند. گرفته

در مقابـل  را قرار گرفتن   امام استراتژی دفاع همه جانبه را توسعۀ تدریجی قدرت دانسته و آن

هـای   سازی و بسیج کل توان معنای بالفعل قوا در جهان که به زدن تعادل نظام جهانی سلطه و برهم

 .تـوان بـه آنهـا اسـتناد کـرد      ایـن مسـیر مـی    هایی که در داند. برخی از استراتژی می، بالقوه است
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 عبارتند از:

هـای   تشـكیل بسـیج و هسـته    عنوان مثال: هسازی انرژی متراکم جهان اسالم، ب استراتژی آزاد -9

   رمیلیونی مقاومت و ارتش بیست

ـ    -1 تـرین   عنـوان مهـم   ویـژه علـم و تكنولـوژی بـه     هاستراتژی فتح سنگرهای کلیـدی جهـان و ب

 رسنگرهای کلیدی قدرت

 عنوان مثال، قدرت نظامی و تسلیحاتی باال. استراتژی تصاحب ابزار کلیدی قدرت، به -3

اسـالم نیـز بـر آن    دین و  است ملل و اقوام مورد توجه بوده د همهیكی از انواع جهاد که در نز 

سـاله تحمیلـی عـراق علیـه      که جنگ هشت باشد. به لحام این، جهاد دفاعی میداردتأکید فراوان 

. بنـابراین از دیـدگاه امـام   ایران نیز از این نوع بوده و بحـث اصـلی نیـز پیرامـون آن اسـت     

و پایه سیاسـت و اسـتراتژی دفـاعی امـام      استترین هدف از انجام جهاد دفاعی حفظ اسالم  مهم

نیز بر مبنای دفاع همه جانبه از اسالم قرار دارد. همچنین در اندیشه حضـرت امـام    خمینی

آفـرین هسـتند. زیـرا از نظـر امـام       های اعتقادی و اخالقی بسیار مهم و نقـش  آموزه خمینی

یک از ایـن   وجه به سه حوزه اندیشه، اخالق و عمل، دارای سه مقام است و در هرانسان با تراحل 

 انجام شود.به آنان نسبت  یمقامات، باید تربیت مخصوص

مورد  ایران و عراق جنگایجاد سه اقدام راهبردی را در قبل از  خمینی حضرت امام

عنوان یک  كا و عراق بهتعریف آمری اولین اقدام راهبردی حضرت امام کید قرار دادند.أت

تهدید برای امنیت کشور و منطقه بود و همچنین کلیه تحوالت امنیتی در داخل را در یک 

های آمریكا علیه انقالب اسالمی و  هم پیوسته در داخل و خارج و در چارچوب سیاست سیكل به

 تعریف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و با هدف جلوگیری از استقرار و برقراری نظام

شود که یک فضای ذهنی در مردم  باعث می و همین فرمایشات حضرت امام کند می

هنگام تجاوز عراق علیه ایران نقش بسیار  وجود بیاید که حاصل از این تعمیدات بوده و به هب

برای مقابله با تجاوز داشت. دشمن  ،ثری بر اعتماد به نفس مردم و تسلط روحی و روانی مردمؤم

هم بزند. که در حقیقت  آمد که یک شوکی وارد کند و تعادل روحی و روانی مردم ایران را به

 شده بودند.  جنگ تربیت  مردم قبل از آغاز
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آمد  اقدامی دیگر بود که امام خمینی خمینی دومین اقدام راهبردی حضرت امام

میلیونی را برای دستیابی  14عنوان یک اقدام استراتژیک ارتش هسازی ب و در چارچوب این مفهوم

ماه قبل از شروع  99بازدارندگی در برابر مداخله نظامی احتمالی آمریكا تشكیل داد. یعنی  به

عالوه امام  هاینجا شكل گرفت. ب جنگ تحمیلی، خوب مدل رفتاری حضرت امام خمینی

ک نگران بود و برای مقابله با تهدیدات آمریكا، توانمندی نیروهای کالسی  نسبت به خمینی

برگرفته از مدل پیروزی انقالب و با تكیه بر حضور میلیونی مردم در صحنه مبارزه، این  اساساً

های اول و دوم جنگ را مطالعه  رسد. یعنی اگر سال نیز به اثبات می بینی امام خمینی پیش

گرفتیم و  سرعتدر اوایل جنگ ما  هنگامی که رسد اثبات می  بی بهوخ این مطلب به قرار دهیم،

که نیروهای مردمی و سپاه و ارتش یكی شدند و حاصل این  زمانی بودبر دشمن غلبه کردیم 

های جنگی  آن همه پیروزی ، آن شد کهاتحاد و یكپارچگی نیروهای مسلح در سال دوم جنگ

  ه شد.برای ایران اسالمی به ارمغان آورد

قرار گرفت، اعالم حمایت از  خمینی کید حضرت امامأراهبردی که مورد تسومین اقدام 

عنوان  عنوان یک سیاست و دکترین تهاجمی بود و این اقدام مهم به بخش به های آزادی نهضت

با افزایش تهدیدات آمریكا علیه ایران در  خمینی یک سیاست و دکترین بازدارندگی امام

سه اقدام راهبردی را  حضرت امام خمینی بدین صورت اعالم فرمود. رسماً 9328بهمن 

هنگامی بوده  9328دوم سال  ۀو شاید هر سه اقدام راهبردی هم در نیم کید قرار دادندأمورد ت

و هم  بود جنگی اتفاق نیافتادهدر آن دوران و هنوز بودیم  نرسیده 21سال  واردما هنوز  که

آذر  7فرمان تشكیل بسیج در  و با صدوربشود جاد که ای ه بودندبسیج را که امر فرمودتشكیل 

هم آن اقدام اول و هم آن اقدام سوم را که حمایت از  کهبود ماه قبل از جنگ  99یعنی ، 9328

 بودند. اعالم نموده  بخش بود های آزادی نهضت

عنوان یكی از اصول و مبانی مكتب اسالم و  های دین مقدس اسالم به در این فصل آموزه

ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت جهاد و دفاع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابر  از مهمیكی 

 جنگ در زمان پیامبر های اعتقادی و نظامی و پایبندی به اصول جنگ در اسالم و هنر این آموزه

در دوران دفاع مقدس و اعمال  و کاربردی کردن آنها در شرایط جنگی و مخصوصاً اسالم

قوا برای  کل عنوان  فرماندهی به وسیله امام خمینیه بینش و مدیریت عالی جنگ بآنها در 
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 ساز بوده است. ثر و تصمیمؤعملكرد نیروهای مسلح بسیار م

در دوران حیات خود و در زمان مدیریت نیروهای مسلح معتقد بود که  امام خمینی 

حدود مرزها و  ، هر چندشودد نمیجبهۀ دفاعی مسلمانان تنها به حدود و ثغور جغرافیایی محدو

دفاع از مرزهای  تر،تر و عظیم با دفاع نظامی حفظ کردر امّا دفاع مهم شود میقلمرو جغرافیایی را 

شعاع اندیشۀ نورانی اسالم و نفوس مسلمین استر یعنی در  عقیدتی اسالم است که قلمرو آن به

نام کردن اسالم و  دشمنان برای بد یاو شود می ای هر کجای جهان، اگر علیه اسالم توطئه

 .کنند، وظیفه هر مسلمان است که دفاع کندرهبران آن شیطنت می

روی بحث دفاعی و مسائل نظامی بر این مطلب اعتقاد داشت که اقتدار ما  امام خمینی

ثر در نظام دفاعی ؤهای بسیار م لفهؤو توانمندی ما روی بحث معنویت ما است، یعنی یكی از م

چه در هر جنگی، عوامل مادی و عوامل معنوی در  گربحث معنویت است.  خمینی امام

گیری کرد  نتیجه طور اینتوان  می کنند، امامی کنار یكدیگر، سرنوشت اصلی جنگ را مشخص

 تر سریع پیروزی در جنگساز،   عنوان عوامل برتری به لحام اهمیت بیشتر عوامل معنوی که به

 دست آید.  هب

عوامل معنوی در نگاه اول و تالش در سایه  این پیروزی در جنگ چیزی جز توجه بهبنابر 

 هایی که در نبردهای مختلف در طول دوران مختلف آید و بیشتر پیروزی نمی دست هابزار مادی ب

برآیند ترکیب دو عامل معنوی و مادی است، به  حاصل گردید، در دوران دفاع مقدس و خصوصاً

 .ها بوده است در پیروزی ،نوان بستر اصلی عوامل مادیع هعوامل معنوی ب از سخن ،دیگرعبارتی 

همیشه اصل را بر صلح و عدم تجاوز و پرهیز از جنگ و خونریزی  خمینیامام حضرت 

قدر در مورد صلح معطوف بود که در مورد  آن داد. تا جایی که توجه امام خمینی قرار می

)صحیفه «. بردیم باروت را از بین می اصالًقدرت داشتیم، اگر ما» فرمایند:  نهی از جنگ می

را  تواند عقیده محكم و راسخ امام خمینی این مطلب به خوبی می (998 ،ص92امام،ج 

در  طلبی امام خمینی گزینه صلح در درجه اول معطوف نماید و خود بیانگر اندیشه صلح به

 راهبرد دفاعی ایشان است. 

  



                                                                                                                                                                                                                    گیری  بندی و نتیجه جمع :پنجمفصل  231 

 

اصـول و مبـانی اندیشـه    » توان به اختصـار   می ،های قبلی گفته شد بخشبا توجه به آنچه در 

: را در زیر بیان نمود«  دفاعی امام خمینی

اعتقاد به نصرت الهی -9

عنوان یک اصل مهم حفظ اسالم به -1

جهاد دفاعی به عنوان یک اصل دفاعی در اسالم -3

های اعتقادی اسالم عمل به آموزه -4

های نظامی اسالم عمل به آموزه -2

دفاع به عنوان انجام تكلیف الهی  -2

بسیج عمومی، صلح طلبی، امدادهای غیبی  -7

استفاده از اصل سادگی، دفاع از استقالل سیاسی   -8

دفاع از تمامیت ارضی   -1

اعتقاد به اصول جنگ در اسالم  -94

نقش رهبری ولی فقیه  -99

مردمی کردن دفاع -91

ثر از اندیشه أنیز مت خمینیاندیشه دفاعی حضرت امام ، در نظام اسالمی و به طبع آن

مایه  ر چرا که هویت و دروندر اسالم جنگ تهاجمی اصالت نداردنظامی اسالم است. زیرا 

امام خمین که رویكرد  توان دریافت که با توجه به این می بنابرایناسالم، صلح و آرامش است.  دین

های  لفهؤباشدکه م م مینظامی اسال ثر از اندیشهأرویكرد راهبردی متمسائل دفاعی یک  به 

دهند که مبنای این اندیشه  تشكیل میرا سه ضلع یک مثلثی  خمین  اماماندیشه دفاعی 

« توان محوری»و « محوری انسان» و س قرار داشتهأاصلی در ر عنوان عامل هب« محوری ارزش»

 دهند.  دیگر مثلث را تشكیل می عاضال

این موضوع بیانگر  مكتوبات امام خمینینتایج حاصل از مطالعه و استخراج منابع و 

یخمین های اصلی الگوی راهبردی دفاعی بر اساس اندیشه دفاعی حضرت امام لفهؤم»است که 

توان و  محوری انسان ،محوری ارزشؤلفه اصلی، یعنی م اختصار در سه توان به را می « 

 شرح زیر بیان نمود: هتفكیک کرده و هر کدام را ب  محوری
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دفاع  رعنوان انجام تكلیف الهی دفاع بهر اعتقاد به نصرت الهی راسالم محوری محوری: ارزش -9

 .طلبی شهادت و تكلیف محوری رهای دینی از ارزش

کید بر حفظ أت رارتقای روحیه رنهراسیدن از دشمن رکردن دفاع مردمی انسان محوری: -1

 .روحیه خودباوری ایجاد اعتماد به نفس ور انسجام و وحدت

ر اموازنه قوایجاد  رحفظ آمادگی رضرورت خودکفاییر دفاعی تقویت بنیه محوری:توان  -3

  .ایجاد بازدارندگی در نیروهای مسلح

-ای کامل از اصول و مبانی دینی اندیشه نظامی جمهوری اسالمی ایران، مجموعه»بنابراین، 

س اندیشه بوده که بر اسا شناسی شناسی و دشمن جامعههای مردم شناختی،  ارزشی، ویژگی

مقدس و مبتنی بر تدابیر  های عملی دوران دفاع و برآمده از تجربه دفاعی امام خمینی

 «باشد. میرهبری آن پیر فرزانه انقالب اسالمی 

دفاع از مرزهای عقیدتی، دفاع از مسلمین، جلوگیری از تهاجم همه جانبه کفر، دفاع در برابـر  

مهـم در   عنوان یـک فـاکتور   طلبی به های دینی، شهادت استیالی سیاسی بیگانگان، دفاع از ارزش

میلیـونی   بیسـت عنوان یک اصل مهـم، تشـكیل ارتـش     طلبی به پیروزی، جنگ تا رفع فتنه، صلح

بخـش،   هـای آزادی  عنوان یک اقدام استراتژیک، نقش معنویت در پیـروزی، حمایـت از نهضـت    به

هدف مقدس، برخـورداری از پشـتیبانی    برخورداری از یک ،در برابر مشكالت استقامت و پایداری

جهان، دفـاع از مظلومـان و مستضـعفان جهـان، دفـاع از منـافع        مردمی، صدور انقالب اسالمی به

 نگ، دفاع از وحـدت کشـورهای اسـالمی   کید بر نیروهای مردمی در جأجهان اسالم، ت المللی بین
 بوده است.

یكی از اهداف مهمی که در عنوان  در برابر  هجمه سیاسی دشمنان به امام خمینی

دنبال داشت، قدرتمندانه توانست  پشت آن، هدف ضربه به پیكره اسالم و انقالب اسالمی را به

کشورهای اسالمی  های آن به صدور انقالب و انتقال ارزشکند و تثبیت را نظام جمهوری اسالمی 

حمایت از محرومان و  و جهانی استكبارو مبارزۀ دائمی با ظلم  را تسهیل نماید، و جهان

امت بیداری  واحیای اقتدار و عزّت مسلمین  با  کار خود قرار داد و را در دستور مستضعفان

 عنوان اهداف مهم سیاسی دنبال نماید.  اسالمی را به

طور  هاز آغاز انقالب اسالمی ب یكی از بزرگترین مشكالت و معضالتی که امام خمینی
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خود مردم را به آن هشدار دادند، تهاجم  حیات خرین لحظاتکرده و تا آ بدان توجه دقیق

ترین  فرهنگی استكبار به نظام جمهوری اسالمی ایران بود. نفوذ در نظام آموزشی، یكی از مهم

نیروی انسانی مورد نیاز خود  ،فرهنگی است که طی آن استكبار توانسته است ۀهای سلط راه

خی از کشورهای جهان سوم تربیت نماید. به جهت دفاع مبنی بر پیروی از منویات آنان را در بر

 ۀهای صحیح، هم ریزی دقیق و اجرای آموزش الزم بود که با  برنامه ،و مقابله با چنین ترفندهایی

مند شده تا بتوانند  ملی بهره -موقع از فرهنگ غنی اسالمیه آحاد مردم با تبلیغات سودمند و ب

از  یغات در مقابله با هجمه و تهاجم فرهنگی دشمن عمالًها و تبل با استفاده از این آموزش

 دستاوردهای انقالب دفاع نمایند. 

های تهاجم  ترین چهره تهاجم اقتصادی علیه کشورهای جهان سوم و ملل اسالمی از روشن

نمود آن را در ابزار و امكانات روزمره فردی و  توان خوبی می هاستكبار بود که در این تهاجم ب

کننده نیازهای مادی مشاهده نمود. قدر مسلم طراحی و اجرای  مینأهای ت و سیستم اجتماعی

تواند اثرات منفی سلطه  ت گرفته از فرهنگ اسالمی و ملی میأهای اقتصادی صحیح و نش برنامه

اقتصادی دشمنان را خنثی نماید. ولی از آنجایی که اجرای تحوالت اقتصادی به راهبردهای 

عوامل  مدت و بلندمدت نیازمند است. لذا بیش از هر عامل دیگر بایستی بهکوتاه مدت، میان 

حفظ منافع ملی و های جامعه و قطع وابستگی توجه شود. اهدافی مانندر  ثر در نیازمندیؤم

تأمین امنیت مالی و  ،وریاخودکفایی صنعتی و فن ،تحقق قسط و عدالت اجتماعی ،ذخایر ارضی

از وابستگی  و قطع گراییمصرفطلبی و  ، مبارزه با رفاهگانگانقطع سلطۀ بی ،اقتصادی جامعه

برای دفاع در مقابله با تهاجم اقتصادی روی آنها  بیگانگان از اهدافی است که امام خمینی

 اند.  کید داشتهأت

را  توان ابعاد دفاع در اندیشه دفاعی امام خمینی می بنابراین با توجه به آنچه گفته شد

 : شرح زیر بیان نمود هدر شش بعد ب

 بعد فرهنگی  -1 بعد سیاسی  -9

 بعد نظامی  -4 بعد اقتصادی  -3

 بعد مردمی -2 بعد معنوی  -2

ترین راهبردهای دفاعی در اندیشه  راهبرد دفاعی با تأکید بر نیروهای مردمی در زمره مهم

در بعد دفاعی بر  امام خمینیبه همین منظور نیز گردد.  محسوب می امام خمینی
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دفاعی نیروهای  آمادگی خصوص به جبهه رزمی و معنوی تأکید داشته و در اینتحكیم دو 

 نمودند. معنوی بیشتر توجه میغیرنظامی و نیز بسیج معنوی و ارتقای روحیه 

شود. لذا  ل انقالب محسوب میئترین مسا از ضروریو انجام تكلیف الهی و فداکاری الزمه 

خمینی رین زوایای اندیشه دفاعی امامت از برجسته طلبی فراگیر شدن فرهنگ شهادت

. شود های جهان شناخته می خواهی در میان ملت گرایی و آزادی باشد که نشانه موج اسالم می

عنوان شالوده  ضمن کسب باالترین رتبه معنوی به شهادت در مكتب سیاسی امام خمینی

شهادت،  خمینی امامدر اندیشه دفاعی  گردد. راهبرد بازدارندگی در اسالم نیز محسوب می

،  شناختی فردی و مظهر ایمان درونی جامعه اسالمی، تحول در محیط ادراکی و روان مظهر تحول

آگاهی و ایمان قلبی  ۀجاوید و نشان بردباری و سند ایمان و تعهد به اسالم و شهادت مظهر حیات

 شود. به مبدأ و معاد و عروج به مقام ربوبی قلمداد می

عنوان یكی از اهداف  جهان به بخش های آزادی اسالمی و مستضعف و نهضت هایدفاع از ملت

در طول انقالب اسالمی بود. این راهبرد در  ،در روند مبارزاتی ایشان امام خمینی راهبردی

عنوان بخشی از اهداف امام  عین حال بخشی از صدور انقالب اسالمی نیز بود که از ابتدا به

ال تظلمون »بر مبنای  خمینی ا اصل اساسی نهضت امامشد. زیر محسوب می  خمینی

بخش در زمره  های آزادی شد تا حمایت از تمامی حرکت می بوده و این اصل باعث« و ال تظلمون

تعالیم  و عمل نكردن به دستورات اسالم خمینی اهداف جمهوری اسالمی قرار گیرد. امام

 تفاهم در بین کشورهای اسالمی را از عواملنبودن و نداشتن  سیاسی، متحد نبودن رشد قرآن،

قبل از پیروزی  خمینی امام دانستند. می ضعف مسلمانان در برابر رژیم اشغالگر قدس

دفاع از  ،دهد نشان میهای ارزشمند ایشان ها و نوشتهطوری که اعالمیه انقالب اسالمی، به

سی خود قرار دادند و بعد از مشی سیا فلسطین و دشمنی با صهیونیزم را سرلوحه سیاست و خط

های انقالبی،  های اسالمی و جنبش های مناسب و همسو با حرکتانقالب اسالمی با ایجاد زمینه

 و جهان نام ایراندر ضدطاغوتی و استكباری های  ست  ی با سیامبارزاترهبر  ترین بزرگعنوان  به

 گرفت.

  

  



                                                                                                                                                                                                                    گیری  بندی و نتیجه جمع :پنجمفصل  263 

 

شرح زیر  هتوان ب را می خمینی امام از امت اسالمی در اندیشه دفاعیدفاع  راهبردهای

  بیان نمود:

 رقیام مسلمین برای خدا و اسالم -

 راتحاد مسلمین -

 راقدام مردمی در کشورهای اسالمی -

 رکار بردن سالح نفت هب -

 رگونه سازش با رژیم اشغالگر قدس رد هر -

 ردادن ملت ایران الگو قرار -

 های مسلمان به خود.   تكیه ملت -

 

 



 

  و مآخذ منابع

  منابع دیني  (9

 قرآن کریم. -

  .موسسه فرهنگ انتشاراتی زهد (، تهران،9389)محمد دشتی، چاپ پنجم :نهج البالغه، ترجمه -

 امیرکبیر.انتشارات ، (9329)، چاپ سیزدهم9فاضل، دعای صحیفه سجادیه، ترجمه و نگارش جواد -

 تهران، انتشارات آفتاب عدالت.(،9321، چاپ اول،)انجیل، عیسی مسیح -

  )س(موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی )حكومت اسالمی(،تهران، والیت فقیه، ، خمینی امام -

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(، ،فارسی ، ترجمه1 جلد -تحریر الوسیله،  خمینی امام -

 9382چاپ 

 . خمینی سسه تنظیم و نشر آثار امامؤ(، تهران، م9378)چاپ اول ،آداب الصاله،  ،خمینی امام -

 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم (، تهران،9374ره عشق، چاپ سوم) ، خمینیامام  –

 سسه تنظیم و نشرؤم تهران، ،(9381، چاپ دوم)شرح حدیث جنود عقل و جهل ، خمینیامام  –

 .آثار امام خمینی

سسه تنظیم و نشر آثار امام ؤم تهران، (، 9383، چاپ سی ویكم) حدیث چهل شرح ،خمینیامام  –

 .خمینی

 (، قم، انتشارات آزادی.سرار) بی تاا  کشف،امام خمینی –

 تهران، (،9323)11 دفتر و 94 دفتر، 1 دفتر، دوم در جستجوی راه از کالم امام، چاپ،خمینیامام  -

 انتشارات امیرکبیر.

سسه تنظیم و نشر آثار ؤ(، تهران، م9381،)11تا  9،ج  پنجم، چاپ امام صحیفه ، امام خمینی -

 .امام خمینی

 

 کتب (2

خمینی سسه تنظیم و نشر آثار امامؤدوم، تهران، م  و  سی ، حدیث بیداری، چاپ(9382،)انصاری، حمید -

.    

 (، چاپ سوم، شیراز، چاپخانه مرکز آموزش پیاده.9372،)اصول و قواعد اساسی رزم -

 تهران، انتشارات اندیشه. ماندگی، (، امپریالیسم و عقب9327الهی، همایون) -
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 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ، تاریخ پیامبر اسالم(9374)آیتی، علی -

 ات دانشگاه تهران.، تهران، انتشار، تاریخ پیامبر اسالم(9322محمد ابراهیم)آیتی،  -

 (، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، چاپ اول، تهران.9319) شنایی با مبانی دفاع مقدسآ -

در دفاع مقدس با تحلیلی   ، مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی(9378) علی لوحی، سید بنی -

 .سسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصرؤای، چاپ دوم، تهران، انتشارات م مقایسه

نقش مراجع و روحانیت در دفاع مقدس، چاپ  ،(9314) های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش -

 اول، تهران. 

(، چاپ اول، تهران، انتشارات زمزم هدایت، پژوهشكده تحقیقات 9383)،تاریخ سیاسی معاصر ایران -

 اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.            

 .، قم، نشراسراء  بنیان مرصوص امام خمینی (،9372) ،عبداهللآملی،  جوادی -

تهران، انتشارات  چاپ اول،، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی در جهان، (9383،)جمشیدی، محمد حسین -

 .دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ر ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات ، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی د(9384،)جمشیدی، محمد حسین -

 دانشكده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

سسه چاپ و نشر ؤمشهد، مچاپ اول، ترجمه دکتر رضا انزابی نژاد، « الرائد » (، 9371جبران، مسعود ،) -

 آستان قدس رضوی.

 ی.(، جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع مل9381حاج صادقی، عبداهلل،) -

  سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤ، تهران، م9372 هشتم سال ، جلد«حدیث والیت» -

ناشر معاونت فرهنگی و تبلیغات جنگ  (،9321) ،البالغهحماسه مقاومت، جهاد و دفاع از دیدگاه نهج -

 .کل قوا، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ستاد فرماندهی

سسه ؤسیزدهم، چاپ اول، م دوازدهم، جلد هفتم، جلد نامه، جلد ، لغت(9373،)علی اکبردهخدا،  -

 .انتشارات دانشگاه تهران
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به اهتمام دکتر محمد معینی و دکتر سیدجعفر شهیدی، تهران، « نامه لغت»(، 9371دهخدا، محمد،) -

 سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.ؤچاپ دوم، م

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ اول، تهران،  ،(9374،)دالور، علی -

 انتشارات رشد.

بنیاد ، انتشارات تهران ،، چاپ اول، جلد اول«نهضت روحانیون ایران»(،9327ـ9324دوانی، علی،) -

 . فرهنگ  امام رضا

انتشارات  ،پ اول، تهران، چا9ترین سرودهای ایرانیان، جلداوستا، کهن ،(9374،)خواه، جلیل دوست -

 .مروارید

، تهران چاپ اول، ، امام خمینیدرآمدی بر نظریه سیاسی  ،(9371دهشیری، محمدرضا،) -

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 ، تهران، کتاب فروشی نصرتی.، مفردات راغب، حرف جق( 9449،)راغب اصفهانی -

ستاد انتشارات عقیدتی سیاسی  چاپ اول، تهران، می،های نظا ، فرهنگ واژه(9378،)رستمی، محمود -

 .جمهوری اسالمی ایرانمشترک ارتش 

تهران، انتشارات دانشكده فرماندهی و چاپ دوم،  های نظامی، ، فرهنگ واژه(9382،)رستمی، محمود -

 ستاد آجا.

فرماندهی و تهران، انتشارات دانشكده چاپ سوم،  های نظامی، ، فرهنگ واژه(9382،)رستمی، محمود -

 ستاد آجا.

 ، بیروت. تحقیق گروهی از نویسندگان، دارالهدایه« تاج العروس» ق(،  9312زبیدی، سیدمرتضی،) -

انتشارات  ،علی اصغر قائدان، تهران :اصول و مبانی هنر جنگ در اسالم، ترجمه ،( 9378،)سوید، یاسین -

  دانشگاه امام حسین

، انتشارات پژوهشكده   دفاعی در اندیشه سیاسی امام خمینی، استراتژی ( 9382،)سهرابی، محمد -

 و انقالب اسالمی، تهران، نشرعروج. امام خمینی

 تهران، انتشارات دافوس سپاه. چاپ اول، بسیج از دیدگاه آیات و روایات، (، 9389 ،)شمشیری، علی -

جلدهای سوم و چهارم، حسینی،  احمد تحقیق: سید «مجمع البحرین»(، 9321طریحی، فخرالدین،) -

 تهران، المكتبه المرتضویه.

 ، بیروت، داراحیاء الراث العربی.«مجمع البیان»ق.(،  9371بن حسن،) االسالم فضل طبرسی، امین -

 (، مدیران جامعه اسالمی، تهران، نشر رامین.9371رضا)آبادی، علیعلی -

، رساله کارشناسی ، امام خمینی استراتژی دفاعی از دیدگاه ، حضرت (،9374)علیجانی، احمد -
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 دانشكده فرماندهی و ستاد آجا.انتشارات  ارشد مدیریت  امور دفاعی، تهران،

 تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.  ،،(، جزوه درسی دانشكده دفاع ملی9314عابدی، احمد،) -

    .ع ملیدانشگاه عالی دفا تهران، ،جزوه درسی دانشكده دفاع ملی (،9381عابدی، احمد،) -

، چاپ اول، تهران،  (، امنیت پایدار در مكتب امام خمینی 9314حسن،) آبادی، سید فیروز -

 انتشارات سپاه پاسداران.

 .یژیتهران، انتشارات آ فنون (، ها و الگو سنجی آموزشی) ، نیاز(9389،)کوروش فتحی واجارگاه،  -

 (، تجاوز و دفاع از دیدگاه اسالم، تبیین مبانی نظری جنگ و دفاع، جلد اول،9328فیصل، عبدالرحمن،) -

 تهران.  

انتشارات  .]بی محل[البالغه، چاپ دوم (، ترجمه و شرح نهج9329النقی،) علی سالم، سیداال فیض  -

 .پژوهشكده امام خمینی

سالم و انحطاط مسلمین، چاپ اول، تهران، دفتر نشر (، علل پیشرفت ا9329العابدین،)قربانی، زین -

 فرهنگ اسالمی.

 .دارالكتب االسالمیه ، انتشاراتتهران، جلد اول، « قاموس القرآن»(، 9378قریشی، علی اکبر،) -

مجلس  (،9328همراه با اصالحات  9328مهر ماه سال ) ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

نهاد ریاست جمهوری، اداره کل قوانین  ،چاپ پنجم، تهران، 929 اصل ،(9372) خبرگان قانون اساسی،

  .و مقررات

، در باب جنگ) کتاب اول : ماهیت جنگ (، مترجم :حسن پروان، (9382،)کالوزویتس، کارل فون -

 . حسین دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام جلد

م، چهارترجمه:کوروش بایندر، چاپ « ها زرگ، اصول و رویهاستراتژی ب» ، (9383،)کالینز، جان ام -

  .المللی تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین

،  خمینی در اندیشه امام تحمیلی( )جنگ مقدس ، دفاع(9383) ،سلیمانی، داود -مرندی، مهدی -

 امام خمینیسسه تنظیم و نشر آثار ؤم ،اول، تهران پنجم(، چاپ و )دفتر بیست تبیان آثار موضوعی

(، نهم  و سیدفتر  ، تبیان آثار موضوعی )امام خمینی ارتش از دیدگاه، (9383،)مرندی، مهدی -

 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤچاپ اول، تهران، م

و  سیتبیان آثار موضوعی )دفتر  ،خمینی امامسپاه پاسداران در اندیشه ، (9371،)مرندی، مهدی - 

 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم ،هران(، چاپ اول، تسوم

 .چاپ هشتم، تهران، انتشارات چاپخانه سپهر ، فرهنگ لغت فارسی،(9379،)معین، محمد -

چاپ دوم، ، ، سیری در اندیشه دفاعی حضرت امام خمینی(9377،)منصوری الریجانی، اسماعیل -
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 .کانون چاپ تهران،

، مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، چاپ (9384،)منصور، جهانگیر -

  سسه انتشارات آگاه.ؤ، مم، تهرانپنج

 ، فرهنگ فارسی یک جلدی، چاپ دوم، تهران، نشر سرایش.(9384،)معین، محمد -

 ، فرهنگ فارسی، جلد دوم ، چاپ نهم، تهران، چاپ سپهر.(9379،)معین، محمد -

 ، چاپ سوم، تهران، جلدهای اول و دوم، انتشارات آدنا.«نامه فارسی لغت»(، 9384معین ، محمد،) -

 دفتر بیست و، تبیان آثار موضوعی )خمینی ، جنگ و دفاع در اندیشه امام(9378،)مرندی، مهدی -

 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم (، چاپ اول، تهران،چهارم

 چاپ چهارم، تهران تبیان آثار موضوعی ،امام خمینی(، بسیج در اندیشه 9382مرندی، مهدی) -

 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤدفتر بیست و نهم (، م ) 

 ، تهران، مكتبه الصدوق.کنزالعرفان، کتاب جهاد(،9382) مقداد، فاضل، -

 .انتشارات صدرا ، تهران،چاپ اول ، جهاد،(9321) ،مطهری، مرتضی -

، تفكر سیاسی ودفاعی بسیج در نهج البالغه، چاپ اول، تهران،  (9378) ،عیلمنصوری الریجانی، اسما -

  .مرکز نشر فرهنگی آیه

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دارالكتب االسالمیه.« بحاراالنوار»(، 9323محمدباقر،)مجلسی،  -

 ، جلدهای اول و سوم، تهران، انتشارات صدرا.«مجموعه آثار»(، 9371مطهری، مرتضی) -

سسه ؤ، قم، مرکز انتشارات م«نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی» (،9382) مصباح یزدی، محمدتقی، -

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی

سسه ؤ، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات م«جنگ و جهاد در قرآن»(،9382) مصباح یزدی، محمدتقی، -

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

(، واژگان و اصطالحات مورد استفاده در 9314معاونت طرح و برنامه ستادکل نیروهای مسلح،) - 

 نیروهای مسلح، تهران.

(، دانش نظامی افسران، اطالعات نظامی،جلد اول، چاپ دوم، تهران، چاپخانه 9372مهر آرار، داود،) -

 معاونت آموزشی نزاجا.

امه ریزی بسیج ملی، چاپ دوم، تهران، دانشگاه علوم برن طرحریزی و ،(9374،)نورائی، منوچهر -

  جمهوری اسالمی ایراناستراتژیک ارتش 

سسه فرهنگی ؤ(، ارتش در تاریخ و انقالب اسالمی، چاپ اول، م9382نوروزی فرسنگی، احمد،)  -

 انتشاراتی زهد.
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 ، تهران، چاپ نهم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.«جهاد»(، 9377نوری، حسین،) -

    .دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، ،جزوه درسی بسیج از نگاه امام خمینی (،9382)ی، علینور -

 االسالمیه. تهران، انتشارات دارالكتب ،«جواهر الكالم»ق (، 9444نجفی، محمدحسن،) -

 Lisrelو  SPSS(18.0) ،STATISTICA(8.0) افزارهای آماری نرم -

(، المغازی،تحقیق مارس جونس، بیروت، ترجمه: محمود 9322کاتب،)بن  بن سعد عمر واقدی، محمد بن -

 مهدوی دامغانی، مرکز نشر دانشگاهی تهران.

(، جهاد دفاعی)اصول و الزامات(، چاپ اول،تهران، انتشارات دانشگاه عالی 9388هاشمیان فرد، زاهد،) -

 دفاع ملی.

، جلد اول، تهران، انتشارات (، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران9374هاشمی، سیدمحمد،) -

 دانشگاه شهید بهشتی.

 تهران، ، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه: ساالر امیرزاده،(9372،)هولستی، ال.آر -

 .انتشارات دانشگاه تهران

  مقاالت (3

با مروری بر اندیشه (، چارچوب نظری اندیشه نظامی)9381عسكری، محمود،)مهر  -آقاجانی، احمد -

، انتشارات  81شماره  -(، ماهنامه اطالعات راهبردی، سال هشتمجمهوری اسالمی ایراننظامی در 

 مرکز مطالعات رهبردی.

، فصلنامه شناسی امنیتی از نگاه امام خمینی های محیط (، اولویت9314اسالمی، علیرضا،) -

 ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.44، شماره دوازدهمسال  استراتژیک، -مطالعات دفاعی

سیری مجموعه مقاالت ، ، استراتژی توان رزمی از دیدگاه امام خمینی(9377،)اسدی، هیبت اهلل -

تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت  ، جلد سوم،خمینی های دفاعی امام در اندیشه

 . دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

، جلد اول، خمینی های دفاعی امام سیری در اندیشه دفاعی و ابتدایی، جهاد (،9378)پازوکی، ناصر -

 .سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحانتشارات تهران، 

 چاپ اول دفتردوم، و ، دفتراولخمینی های دفاعی حضرت امام اندیشه چهارمین گردهمایی -

 .عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انتشارات سازمان، ، تهران(9372)

 ،عوامل پیروزی و شكست از دیدگاه امام خمینی(، 9377،)محمد شاهرودی، سید حسینی -

سازمان انتشارات  ،تهران ، جلد سوم،های دفاعی امام خمینی سیری در اندیشهمجموعه مقاالت 

 .لحعقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مس
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ثر در تبیین و تدوین دکترین نظامی، فصلنامه ؤعوامل م (، 9383 پاییز) ،دانش آشتیانی، محمد باقر -

 ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. 14 ، شمارهاستراتژیک، سال ششم -مطالعات دفاعی

اعی امام های دف سیری در اندیشه جانبه، مجموعه مقاالت، استراتژی دفاع همه(9377،)حسین دقیقی، -

 .مینیخ

(، بازدارندگی و تهدیدات فراروی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه 9383پاییز  ) رشید، غالمعلی، -

 استراتژیک، سال ششم، شماره بیستم، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. -مطالعات دفاعی

مقاالت سیری در ، مجموعه  ، موازنه قوا در اندیشه دفاعی امام خمینی(9377)رضایی، محسن -

 . انتشارات دانشگاه امام حسین ، جلد اول، تهران،خمینی های دفاعی امام اندیشه

 ،، تهراناولدفتر  (، 9372 )، های دفاعی حضرت امام خمینی سومین سمینار تبیین اندیشه -

 .سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع

دفتر دوم، چاپ  ، سومین سمینار،(9372) ،های دفاعی حضرت امام خمینیاندیشه سیری در -

 .انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،اول، تهران

، جلد دوم، چاپ اول، دبیرخانه گردهمایی تبیین ( 9377،)های امام خمینی سیری در اندیشه -

 .وزارت دفاع، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی های دفاعی حضرت امام خمینی اندیشه
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دبیرخانه تبیین ، جلد اول، چاپ اول، تهران(، 9378،)های دفاعی امام خمینی سیری در اندیشه -

 .اسالمی های ، مرکز پژوهشخمینی های امام اندیشه

، اولین گردهمایی سیری  خمینی گاه حضرت امام ، دفاع از دید(9371، محمد،)آبادی طاهری خرم -

انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و  چاپ اول، ،مام خمینیهای دفاعی ا در اندیشه

 .پشتیبانی نیروهای مسلح

، دومین کنگره عاشورایی در اندیشه امام خمینی ، فرهنگ(9372)احمد الهدی، سید علم -

 .موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، تهران، خمینی المللی امام بین

،  رسالت نیروهای مسلح از دیدگاه امام خمینی (، 9384 تابستان ) حسن، آبادی، سید فیروز  -

، انتشارات دانشگاه عالی ، سال سوم، شماره نهم فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک

 دفاع ملی.

  نفس ملی از دیدگاه امام خمینی اعتماد به راهبردهای توسعه (، 9381 بهار ) ،دهكردی، علی مبینی -

 ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. 31استراتژیک، سال یازدهم  شماره  -فصلنامه مطالعات دفاعی

ساله کشور  14(، سند چشم انداز  9381 ) پائیز،مبینی دهكردی، علی و مرادی قاسم آبادی، فرج اهلل -

سال   49استراتژیک، شماره –از منظر مكاتب فكری مدیریت راهبردی، فصلنامه مطالعات دفاعی

 یازدهم،  انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

(، راهبردهای توسعه اعتماد به نفس ملی از دیدگاه  9381 ) بهار،مبینی دهكردی، علی، چگینی، علی -

، سال  استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی -، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعیامام خمینی

 انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. ، 31م شمارهده

 .سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤ، انتشارات م98مجله حضور، شماره  -

 92/1/9381در دانشگاه عالی دفاع ملی در تاریخ علمی  مصاحبه، (9381)مصباح یزدی، محمد تقی -

 اه عالی دفاع ملی.       مناسبت روز معلم و افتتاح ساختمان مجتمع آموزشی اصل والیت فقیه دانشگ هب

خمینی های دفاعی امام جانبه، سیری در اندیشه نقش بسیج در دفاع همه (،9374) ،مطهر نیا، مهدی -

 ، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 

مسلح، سیری در اندیشه های دفاعی امام ، امام خمینی و منزلت نیروهای (9377،)هادی مهتدی، محمد -

 .، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خمینی

 (، بسیج به منزله ارتش هولوگرافیک،9382تابستان و پائیز ) ،اده توپچی، حسین و فتاحی، وحیدنو -

 ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی. 34رهاستراتژیک، سال هشتم شما–فصلنامه مطالعات دفاعی
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  ها  روزنامه (2

، روزنامه  امام خمین نظر  ای از (، رسانه اسالمی و اسالم رسانه 9319/ 97/3 ) انصافی، مصطفی، -

 کیهان.

 .، روزنامه کیهان( 9381/ 93/3 ) ،غروب خورشید بی -

 .، روزنامه اطالعات( 91/2/21) ،در جمع پرسنل ژاندارمری خمینی سخنرانی حضرت امام -

 (1/7/9321اطالعات،)روزنامه  -

  ها ها و پروژه رساله (3

های اعتقادی و نظامی اسالم بر دکترین عملیاتی سپاه  (، بررسی نقش آموزه9388) رئوفی، محمد، -

دفاع پاسداران انقالب اسالمی در دوران هشت سال دفاع مقدس، رساله دکتری، تهران، دانشگاه عالی 

 ملی، دانشكده دفاع ملی.

 دکتری، رساله ، خمینی استراتژی دفاعی در اندیشه سیاسی حضرت امام (9371)محمد، ،سهرابی -

 ، دانشكده علوم انسانی.دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

 ،تهران پروژه تحقیقاتی، ، ملی در جمهوری اسالمی ایران دفاع راهبرد (9381)محمد، نظامی، قدیر -

 عالی دفاع ملی.اه دانشگ

نامه  ، تهران، پایان خمینی (، فلسفه سیاسی راهبرد نظامی در اندیشه امام9388) مجلسی، مهدی، -

و انقالب اسالمی  خمینی سیاسی در اسالم، پژوهشكده امام کارشناسی ارشد در رشته اندیشه

                    .وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 منابع انگلیسي( 6

-Clausewitz,Carl Von,(1976), on war, Micheal Howard and Peter Paret(Editors and 

Translators), Princeton: Princeton University Press. 

-http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang  -  

-http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=9944 -  

-http://www.sajed-khozestan.com/content/view/475/9 - 

-http://www.shahed.isaar.ir/fa/index.php?Page=definition&UID   - 

-http://www.ea-agrijahad.ir. /index.php/publisher/articleview /?EAJ- 

  عربيمنابع ( 2

  .الوار االسالمیه ،بیروت،، الدفاع الشرعی فی الشریعه االسالمیه(9449)العطار، داود -

ق(، دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه، قم، المرکز العالمی 9441المنتظری، حسینعلی) -

 للدراسات االسالمیه. 

 لسبع امثانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.،روح المعانی فی تفسیر القرآن و ا]بی تا[آلوسی، محمود -

http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11463&cat=0&lang
http://www.basirat.ir/news.aspx?newsid=9944
http://www.sajed-khozestan.com/content/view/475/9
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ق(، السیره النبویه، تحقیقف مصطفی السقا، ابراهیم البیاری، عبدالحفیظ 9491ابن هشام، عبدالملک) -

 شلبی، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی.

، الثانیه،الطبع و النشر : موسسه النشر اال سالمی، الطبعه جواهر الكالم،،( ق9418)محمد حسن ،النجفی - 

 المدرسین بقم المشرفته.  التابعه الجماعه ، قم

ق(، مجموعه الوثاق السیاسیه للعهد النبوی و الخالفه الراشده، الطبعه السادسه، 9447حمیداهلل، محمد) -

 بیروت، دارالنفائس.

جلد، بیروت، لبنان،  14تحصیل مسائل الشریعه،  الی شیعهق(، وسایل ال9443حسن) بن حر عاملی، محمد -

 چاپ پنجم، داراحیاء التراث العربی.

 ،فی ظالل القرآن، بیروت، دارالمشرق. (ق9441سید قطب) -

 ، بیروت، مطبعه مرسلی.«اقرب الموارد»م.(،  9881شرتونی، سعید خوری،) -

و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، طبری، ابوجعفر محمد بن جریر)بی تا(، تاریخ االمم  -  

 سویدان، بیروت.  دار

ق(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفته، بیروت، 9442الحسن) بن طبرسی، الشیخ ابوعلی الفضل -

 لبنان.

 .]بی محل[ ش(، ترجمه و شرح نهج البالغه، چاپ دوم9329م،سید علی النقی)االسالفیض  -

ق(،بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار، موسسه الوفاء، بیروت، 9443ر)مجلسی، محمد باق -

 لبنان،.

المصریه، اداره  ق(، مروج الذهب و معادنالجوهر، مصر، مطبعه البیهه9448مسعودی، علی بن الحسین) -

 الملتزم، و لبنان، دارالقلم.

 االدب، مصر، وزاره الثقاقه و االرشاد القومی. فنون فی ق(، نهایه االرب9312عبدالوهاب) بن نویری، احمد -

دارالفكر دمشق، مكتبه الرشید  ، (، االداره العسكریه فی حروب الرسول محمد ق9442وتر، ضاهر)  -

 بحلب.

تحقیق مارس جونس، بیروت، ترجمه:  (، المغازی،9322بن سعد بن کاتب) بن عمر واقدی، محمد -

 ر دانشگاهی تهران.محمود مهدوی دامغانی، مرکز نش

 


