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ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

دریافت مقاله69/18/81 :

(مدظله العالی)

حسین سالمی

1

رضا یداللهی

2

پذیرش مقاله69/3/42:

چكيده
خامنهای

اندیشههای دفاعی حضرت امام

آنچه مسلم است

(مدظله العالی)

برگرفتهه از
در حوزۀ دفاع ،

آموزههای قرآن کریم است .بنابراین پرداختن

تعالیم حیات بخش اسالم ناب محمدی(صلی اهلل علیه وآله)و
به این موضوع دارای اهمیت فراوانی است .لذا این مقاله که با هدف تبیهین موضهوع فهو صهورت
نظرگردآوری اطالعات ،کیفی است و در تحلیه آن از روش داده

گرفته ،از نظر هدف کاربردی و از
بنیاد وتحلی محتوا استفاده شهده اسهت .از حیه

رویکهرد و طبقهه بنهدی روش ،متکهی بهه روش

کتابخانهای و مطالعات میدانی میباشد .دادههای مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانهای و با استفاده از
فیشبرداری ،گردآوری شده است .نتایج تحقیق 5 ،مورد را بهه عنهوان بعهد دفهاعی 15 ،مهورد
ابزار 
میدهد.
مؤلفه و  22مورد را به عنوان شاخص نشان 
واژگان کليدی :الگوی دفاعی ،اندیشه ،دفاع ،اندیشه دفاعی

 -1استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -2دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول) reza.yad@chmail.ir
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مقدمه

«إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُ َّ خَوَّانٍ کَفُورٍ»
خداوند از کسانى که ایمان آوردهاند دفاع مىکند ،خداوند هیچ خیانتکار کفران کنندهاى را دوست
ندارد.1
ساختار دفاعی جمهوری اسالمی ایران که در تحقق اهداف خود برای حفظ تمامیت ارضی و اقتدار
کشور از راهبردها و رهنمودهای حکیمانهی حضهرت امهام خامنههای(مدظلههالعهالی) پیهروی مهیکنهد،
میبایست بر جوهره و درونمایهی رهنمودهای معظم له اشراف تام و تمام یابد .زیرا تبلور عینهی و
عملیاتی آموزههای اسالم ،در کالم و گفتار داهیانهی ایشان بهعنوان رهبر ،مرشد و مقتدای انقهالب
اسالمی قاب مشاهده است .درونمایهی این رهنمودها ،ذخیرهی ارزشمندی از حقیقت اسالم ناب و
ابواب متعدد آن از قبی فقه ،حدی  ،تفسیر ،تاریخ اسالم ،سیره نبوی و علوی و ...نهفته است .ایهن
فهم مترقی و متعالی از ابواب اسالم عالوه بر فهم عمیق و روشنی که ایشان از تحوالت ،رویهدادها
و روندهای حال و گذشتهی جهان دارند ،ذخیهرهی ارزشهمندی اسهت کهه در ترسهیم نقشههی راه
دفاعی جمهوری اسالمی راهگشا خواهد بود .به جرأت میتوان گفت کهه دیهدگاهههای معظهم لهه
درزمینه دفاعی ،برگ زرینی از مجموعهی دیدگاههای کهالن ایشهان اسهت کهه از ابتهدای پیهروزی
انقالب اسالمی تاکنون در مناصب گوناگون ،از نمایندگی امام راح (رحمتاهلل علیهه) در شهورای عهالی
دفاع و حضور در جبهههای جنگ گرفته تا ریاست جمهوری و رهبهری نظهام جمههوری اسهالمی
ایران بیان فرمودند.
پرواضح است ،عرضه صحیح آرمان انقالبی و اندیشه دفاعی برگرفته از ارزشهای اصهی اسهالمی
ایشان که در قالب سخنرانیها ،فرمانها ،پیامها و تفکرات انقالبی مبتنی بهر فکهر اسهالمی تبیهین
شده ،نیاز امروز ما را به این رهنمودها از هر زمان دیگر ،به دلی بحرانهای دشهمنسهاخته افهزون
نموده است.
الگوی دفاعی نشهتت گرفتهه از اندیشهه دفهاعی حضهرت امهام خامنههای
ویژگیهای زیر صورت گرفته است.

 -1سوره حج ،آیه  23

(مدظلههالعهالی)

بها توجهه بهه

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

 ایمانمداری و حرکت در راستای دستورات الهی  -مردمداری و تکیهبر قدرت و توان عمومی بازدارندگی و اینکه ماهیتی کامالً دفاعی دارد .چراکه این اندیشه برگرفتهه از دسهتورات اسهالم وسیره معصومین(علیهالسالم) است .بنابراین مسئله اساسی تحقيق نبود الگوی دفاعی مناسب بر اساس
اندیشه دفاعی معظم له است که نیروهای مسلح بتوانند در سایهسهار چنهین الگهویی ،بهه دفهاع از
میهن عزیزمان بپردازند و نقش برجستهای در جهت ایجاد و استقرار امنیت ،عزت ،اقتدار و دفاع در
مقاب هرگونه تهدید ایفا نمایند.
بر این اساس شناخت اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) با این خصوصهیات مهیتوانهد
باع

ارتقاء امنیت و عزت جامعه شود و امکان دفاع در مقاب هرگونه تهدید را فراهم آورد.

بهطورکلی چنانچه این تحقيق بهخوبی صورت گيرد موارد ایجابی آن به شرح زیر خواهد بود:
ه زمینه دفاع را براى ایجاد امت اسالمى فراهم و به گسترش دفاع بااقتدار کمك خواهد کرد.
ه باع

ارتقاء امنیت در جوامع اسالمی میگردد.

ه به امکان دفاع در مقاب هرگونه تهدید با استفاده از نیروهای مردمی کمك میکند.
ه نیروهای مسلح را برای بهکارگیری نیروهای مردمی در برابر تهدیهدات و جنهگههای احتمهالی
آینده به تفکر وامیدارد.
و چنانچه این تحقيق بهخوبی صورت نگيرد موارد سلبی آن به شرح زیر خواهد بود.
ه دفاع مردم پایه بهعنوان یکی از راهبردهای نیروهای مسهلح و پیوسهتگی مهردم و حکومهت بها
مشک روبرو میشود.
ه امنیت پایدار بهعنوان یکی از عوام اصلی تتثیرگهذار در حیهات اجتمهاعی انسهانهها تضهعی
میشود.
ه مردم دفاع از نظام و کشور را صرفاً وظیفه نیروهای مسلح تلقی و موضوع دفهاع همههجانبهه در
بین آحاد مردم نهادینه نمیشود.
ه اهداف و جهتگیریهای ترسیمشده در اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) در مورد
تشکی جامعهی اسالمی مورد غفلت قرار میگیرد.
هههدف تحقیههق «دسههتیههابی بههه الگههوی دفههاعی حههاکم بههر اندیشههه دفههاعی حضههرت امههام
خامنهای(مدظلهالعالی)» و اهداف فرعی آن
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ه تعیین ابعاد دفاع جهت دستیابی به الگهوی دفهاعی حهاکم بهر اندیشهه دفهاعی حضهرت امهام
(مدظلهالعالی)

خامنهای

ه تعیین مؤلفهها و شاخصهای دفاع جهت دستیابی به الگوی دفاعی حاکم بهر اندیشهه دفهاعی
(مدظلهالعالی)

حضرت امام خامنهای

و سؤاالت تحقیق که متناظر با اهداف هستند عبارتاند از:
ه ابعهاد دفهاع جههت دسهت یهابی بهه الگهوی دفهاعی حهاکم بهر اندیشهه دفهاعی حضهرت امهام
خامنهای(مدظلهالعالی) کدام است؟
ه مؤلفهها و شاخصهای دفاع دستیابی به الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه دفهاعی حضهرت امهام
خامنهای(مدظلهالعالی) کدام است؟
 شاخصهای علی ،محوری ،تقویتکننهده ،محدودکننهده ،راهبهردی و پیامهدی الگهوی دفهاعیکدامند؟
پژوهش حاضر ،ضمن بیان مسئله ،ضرورت و اهمیت ،اهداف و سؤاالت در مقدمه  ،در فص دوم،
ادبیات و مبانی نظری ،مفاهیم و اصطالحات تحقیق را با استفاده از دیدگاه حضرت امهام خامنههای
تبیین نموده که این کار بهنوعی از نوآوریهای تحقیق نیز محسوب میشود .همچنین ضمن تشریح
روششناسی تحقیق که بر مبنای نظریهپردازی داده بنیاد (نظریه مبنایی) بوده و گزارهها را در قالب
جداول کدگذاری باز ،محوری و انتخابی موردبررسی و تحلیه

قهرار داده و بهه سهؤاالت تحقیهق

پاسخ داده و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهایی را ارائه نموده است.
مبانی نظری:
الف -پيشينه تحقيق:

 -1مقاله علمی – پژوهشی بررسی اندیشههای دفاعی امام خامنهای

(مدظلهالعهالی)

نوشته امهین حهاجی-

زاده و همکههاران منتشرشههده در مجموعههه مقههاالت همههایش تبیههین اندیشههههههای دفههاعی امههام
خامنهای(مدظلهالعالی) در سال  1261در دانشگاه مالك اشتر .نویسندگان مبانی اندیشه دفاعی معظهم لهه
را برگرفته از مبانی نظری مکتب اسالم ناب محمهدی(صهلیاهللعلیههوآلهه) دانسهته کهه ایهن مبهانی خهود
زیرساخت پایدار همه ابعاد نظام اسالمی و نهادهای آن منجمله نیروهای مسلح است.
 -2مقاله علمی -پژوهشی تبیین اصول و مؤلفههای الگوی دفاعی -امنیتی جمهوری اسهالمی ایهران
از دیدگاه اسالم(با تتکید بر نظهرات و بیانهات امهام خامنههای«مدظلههالعهالی») نوشهته ههادی مرادپیهری

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

منتشرشده در سومین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنهای(مدظلهالعالی) در دانشگاه مالك اشتر در
سال  .1265نویسنده داشتن استراتژی دفاعی -امنیتی و به تعبیر دیگر وجود نظریه دفهاعی -امنیتهی
را وسیلهای در تحکیم و حفظ ثغور سرزمین و حفظ منافع ملی دانسته و اینکه مسئولین بخشههای
اجرایی میبایست در اصالح اه و عمران بالد مسئولیت خود را همگام با برنامه این مهم که بنهای
حفظ شئون و ثغور اسالمی است ایفا نمایند دانسته است.
ب -مفهوم شناسی :

 دفاع :آمادهسازی و بهکارگیری همه سهرمایهههای انسهانی ،امکانهات مهادی و معنهوی بههمنظهورپیشگیری و مقابله با هر نوع تهدید و تهاجم دشمنان خارجی و داخلی است(.عبداهلل خهانی:1279 ،
)146
 الزام آحاد مسلمانان و حکومت اسالمی در آمادهسازی و بهکارگیری حداکثری قدرتهای مهادىو معنوى(اجتماعی -فرهنگی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسهی) جههت کسهب آمهادگی دفهاعی کهافی-
بهعنوان یك امر فطری ،عقلی و شرعی -و بهمنظور ایجاد بازدارندگی و ترسانیدن دشمنان (بالفع ،
بالقوه ،شناخته و ناشناخته) از تجاوز و تعرض به سرزمین مسلمین و مقابله بها متجهاوزان بهه کیهان
اسالمی(.هاشمیانفرد)27 :1233 ،
دفاع یعنی استفاده از تمام مؤلفههای قدرت دفاعی در مقاب جنگ به ماهو جنگ ،یعنی اینکه دفهاع
فقط در مقاب جنگ صورت میگیرد در بقیه موارد بازدارندگی خواهد بهود .تها زمهانی کهه جنگهی
صورت نگیرد دفاعی وجود نخواهد داشت و کلیه مواردی که بهمنظور جلوگیری از تهاجم ،تجهاوز
و تعدی صورت میگیرد مرحله بازدارندگی است.

1

 دفاع تدابیری است که برای مقاومت در مقاب حمهالت سیاسهی ،نظهامی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی،روانی و یا فناوری دشمن یا دشمنان اتخاذ میشود و ابعاد مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتهاز:
دفاع اجتماعی -فرهنگی ،دفاع نظامی ،دفاع سیاسی و دفاع اقتصادی میباشند( .کیانی)23 :1265 ،

 -1برگرفته شده از فرمایشات سردار سرلشکر پاسدار دکتر غالمعلهی رشهید در جلسهه مطالعهات گروههی مورخهه
 62/2/21دانشگاه عالی دفاع ملی(جهت دسترسی بیشهتر ر .دانشهکده دفهاع ،گهروه مطالعهاتی بها عنهوان تهدوین
راهبردهای دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده)
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الگوی دفاعی :عبارت است از مجموعهای از دانشها و ارزشهای دفاعی یك ملت که بهگونههای
قاعدهمند و توأم با انسجام درونی که به بررسی مسائ دفاعی یك جامعه پرداخته تا آن را در برابهر
خطرها و تهدیدات نظامی ایمن نماید و در جهت حصول به امنیت و تهتمین منهافع آن ،بهه چهاره-
جویی بیردازد (سبحانیفر و همکاران)25 ،1261 ،
اندیشه :معنای اصطالحی اندیشه برابر با همان معنای لغوی آن است که فکر کردن و تتم و تفکر
عقالنی داشتن است که برای شناخت بهکاررفته است .همچنین به عقیدهای که عق پس از بررسهی
بدان دست مییابد ،اندیشه اطال شده است .مراد از عقیده نیهز اعتقهادات و باورههایی اسهت کهه
شخص نسبت به آنها دلبستگی دارد( .نجار)55 :1277 ،
اندیشه دفاعی :مقصود از اندیشه دفاعی در یك تعری
امور دفاعی و امنیتی است .».این تعری

عام« ،برآیند هرگونه تفکر و تتمه دربهاره

عام از اندیشه دفاعی ،مجموعهه دیهدگاههها ،رویکردهها و

مواضع قطعی و تثبیتشده یك اندیشمند یا یك مکتب درباره مسائ دفهاعی اسهت و در اصهطالح
خاص دفاع ،حاص تفکر و تتملی منسجم دارای چارچوب نظری ،اصولی و مستدل و بااهمیهت در
مورد امور دفاعی و نظامی است( .جمشیدی)26 ،1232 ،
الگوی دفاعی نشتت گرفته از اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) با توجهه بهه ویژگهی-
های زیر صورت گرفته است:
 ایمانمداری و حرکت در راستای دستورات الهی  -مردمداری و تکیهبر قدرت و توان عمومی بازدارندگی و اینکه ماهیتی کامالً دفاعی دارد .چراکه این اندیشه برگرفتهه از دسهتورات اسهالم وسیره معصومین(علیهالسهالم) است .با توجه به این مطالب میتوان گفت که اندیشه دفاعی معظم له در
سه بعد مبانی اعتقادی ،تحوالت سياسی و امنيتی منطقه ،تجارب و افکار قاب ترسیم است؛ در
بعد مبانی اعتقادی ،ایشان «مفاهیم و تعاری

دفاع ،جههاد و مبهارزه»« ،صهلح و مبهارزه»« ،فلسهفه

دفاع ،جهاد و مبارزه » و «فضائ  ،مزایا ،بههرههها و برکهات دفهاع و جههاد » را بههخهوبی ترسهیم
کرده اند؛ در بعد تجارب و افکار نیروهای مسلح «عل موفقیت و پیروزی»« ،آمادگی فردی ،یگانی
و سازمانی»« ،اصول ،راهبردها و تاکتیك ها» و «ویژگی های مجاهدان» را ترسیم و تتکید مینمایند؛
و همچنین در بعد تحوالت سیاسی و امنیتی نیز ایشان در بعد خارجی «دشمن شناسی » و در بعد
داخلی «بسیج مردمی» را برای جهاد و مبارزه بهخوبی ترسیم و تتکید مینماینهد .بنهابراین مسئئله

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

اساسی تحقيق نبود الگوی دفاعی مناسب بر اساس اندیشه دفاعی معظمله است کهه نیروههای
مسلح بتوانند در سایهسار چنین الگویی ،به دفاع از میهن عزیزمان بپردازند و نقش برجسهتهای در
جهت ایجاد و استقرار امنیت ،عزت ،اقتدار و دفاع در مقاب هرگونه تهدید ایفها نماینهد .بهر ایهن
اساس شناخت اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) با این خصوصیات میتوانهد باعه
ارتقاء امنیت و عزت جامعه میشود و امکان دفاع در مقاب هرگونه تهدید را فراهم آورد.

اندیشه دفاعی
حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی)

مبانی اعتقادی

نمودار :1اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) منبع( :محققین)1265 :

اهميت اندیشه دفاع از منظر فرماندهی معظم کل قوا :بهترین تبیین از اهمیت اندیشه دفهاعی را
برای این تحقیق در بیانات فرماندهی ک قوا  ،حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)آمده اسهت« :تَفَکهرُ
ساعَهٍ خَیرٌ مِن عِبادَه سَبعینَ سَنَه»؛ یك ساعت فکر کردن ،ارزشش از عبادت سالها بیشهتر اسهت؛
به خاطر اینکه اگر شما فکر کردید ،عبادتتان هم معنا پیدا مىکند؛ تالش سازندگیتهان ههم معنها
پیدا مىکند؛ مبارزهتان هم معنا پیدا مىکند؛ دوستتان را مىشناسید ،دشمنتان را هم مىشناسید.
( بیانات در)1273/6/1
در ارتباط با تحلی و بیان اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای(مدظلهالعهالی) تاکنون نظریههای مختلفی
ارائهشده که بررسی انتقادی آنها حکایت از آن دارد که رویکرد دفاعی معظم له را نمیتوان بر این
نظریهها منطبق نمود .بنابراین اندیشه دفاعی ایشان به دالی زیر مبنای اهمیت این تحقیهق را شهک
میدهد:
 -اجتهاد و اشراف کام ایشان بر مبانی فقهی و قرآنی مباح

علمی -دفاعی
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 تجربیات ارزنده و درخشان ایشان در عرصههای فرماندهی و راهبری سازمان دفهاعی نظهام ،ازابتدای انقالب و تتسیس نظام تاکنون و رهبریت جهان کنونی اسالم
 فرماندهی ک نیروههای مسهلح ا.ا.ا .و اشهراف کامه بهر اقتضهائات و الزامهات فرمانهدهی ومدیریت دفاعی کشور -بصیرت و شناخت دقیق از ماهیت بازیگران ملی ،منطقهای و بینالمللی
تتثیرگذار بر صحنهی سیاست جهانی.
مبانی نظری
ابعاد و مؤلفههای اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای

(مدظلئهالعئالی)

 :محقهق بیانهات مقهام معظهم

رهبری را از سال 1293تا  1265استخراا نموده و سپس تحلی محتوا انجام داده و کلیهدواههههای
مربوط به اندیشه دفاعی معظم له را در رساله احصاء نموده است .ازآنجاییکه تحلی محتوای انجام
شده باع

مطول شدن مقاله میگردد لذا جهت دسترسی بیشتر به رساله انجام شده محقق میتهوان

رجوع کرد .بنابراین ،در بح

دفاع در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری با حوزۀ بسهیار وسهیعی از

ابعاد مواجه هستیم .ابعادی که هر یك حوزۀ گستردهای را در برمیگیهرد .ایهن ابعهاد شهام  :ابعهاد
نظامی ،سیاسهی ،اقتصهادی ،فرهنگهی و اجتمهاعی اسهت کهه نقهش آنهها در ایجهاد ثبهات امنیهت
موردبررسی قرار میگیرد.
ابعاد دفاعی

دفاع
نظامی

دفاع
سياسی

دفاع
اقتصادی

دفاع
فرهنگی

دفاع
اجتماعی

شک  :2ابعاد دفاع در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری

 -1بُعد دفاع نظامی :مهمترین و عمدهترین مؤلفههای بعد دفهاع نظهامی در اندیشهه مقهام معظهم
رهبری را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 دفاع هوشمند بااقتدار :تمام نیروهاى دفاع کننهده از مرزههاى انقهالب  -ازجملهه نیروههاىاطالعاتى  -باید قوى و هوشیارانه عم کنند .با قهوت و نیهروى شهما ،دشهمن عقهب نشهینى

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

مى کند .با اعمال اقتدار نظام جمهورى اسالمى ،دشمن متیوس مى شود .بها ضهع

12

و سسهتى،

هیچ دشمنى از تعرض دست برنمىدارد( .بیانات)1293/2/21 ،
 نيروهای مسلح ایثارگر و حافظئان امنيئت :نیروههای مسهلح ایهن امتیهاز را در بهین همههخدمتگزاران اسالم و کشور دارا هستند که اوالً حافظ امنیتاند .دومین امتیاز نیروهای مسهلح
این ست که در عرصهی خدمت  ،جان خود را در ک

میگیرند و به میدان میآیند( .بیانات،

)1261/7/21
فداکاری در دفاع برای واالترین ارزشهای الهی :دفاع به معنای بهه میهدان آوردن ِ جهان و
هستی و سالمت خود و به معنای فداکاری است ؛ و آن چیزی کهه ایهن دفهاع بهه خهاطر آن
انجام میگیرد  ،واالترین ارزشهای انسانی و الهی است  .اسهتقالل و سهربلندی و افتخهار و
هویت و شخصیت ذاتی و دینی و ارزشههای مهورد اعتمهاد یهك ملهت  ،مهورد دفهاع قهرار
میگیرد( .بیانات)1232/7/22 ،
 -اقتدار دفاعی :مشک دولتها در کشورهای مختل

ایهن اسهت کهه در مقابه هجمههههای

جهانی ،قادر نیستند از ملتشان ،از منافعشان ،از عزتشان دفاع کنند  .جمهوری اسالمی ،استوار
و مستحکم مث شهیر در مقابه دشهمنان ایسهتاده  ،از منهافع ملهت دفهاع مهیکنهد( .بیانهات،
)1262/4/5
 دفاع از اسالم با وحدت و اقتدار :دشمنان اسالم میخواهند بین شیعه و سنّی  ،نههفقهط درنقاطی از ایران بلکه در همه دنیای اسالم  ،اختالف بیندازند من خبر دارم که تالش میکننهد .
اتّفا نظر برادران مسلمان و همراهی آنها با یکدیگر در دفاع از اسالم و نظام اسالمی به این
ملت و به این کشور و نظام قدرت میدهد ( .بیانات)1231/12/2 ،
 دفاع از منافع مشروع :ما طرفدار صلحیم .ما در فکر درآویختن با این و آن نیستیم ؛ اما یهكملت زنده  ،باید هرلحظه بتواند از خود و منافع مشروعش دفاع کند( .بیانات)1272/2/13 ،
 دفاع و مقاومت با امکانات کم :همین نیروی هوایی و همهین ارتهش و سهپاه و بسهیج  ،بهاامکانات کم  ،با محاصرهی اقتصادی و با تحریم عمومی توانستند در مقاب جبههای بایستند و
دفاع کنند( .بیانات)1272/2/13 ،
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 دفاع از عزت و کرامت :بدانید یك ملت وقتى میتواند از کرامت خهود ،از عهزت خهود ،ازموجودیت خود به معناى واقعى کلمه دفاع کند که مستق و متکى به خود ،متکى بهه نیهروى
خود و به اراده ى خود باشد و با توک بهه خداونهد متعهال آمهادگى را همیشهه حفهظ کنهد. .
(بیانات)1232/7/22 ،
 هوشياری و آمادگی نيروهای مسلح :همه نیروهای مسلح ،ارتش ،سپاه و نیروهای انتظهامی،باید هوشیار باشند .همه باید هوشیار باشند...،دشمن برای ضربه زدن بهه انقهالب و اسهالم از
یكراه نمیآید؛ از راههای مختل

میآید .باید چشمتان را بازکنید ،متوجه باشید و دشهمن را

بشناسید...هر چیزی که دیدید دشمنروی آن حساسهیت نشهان مهیدههد ،شهما ههمروی آن
حساس بشوید و بفهمید که دشمن ازاینجا میخواهد رخنه کند(. .بیانات)1261 /11/13 ،
 -2بعد دفاع سياسی :دفاع بهخودیخود هدف نیست ،بلکه بهمنظور نیه بهه ههدف یها اههدافی
خاص صورت میپذیرد .انقالب اسهالمی نیهز کهه اههداف و آرمهانههای بلنهدی را در ابعهاد
مختل  ،بهویژه بُعد سیاسی ،تعقیب میکند ،از این قاعده مستثنی نیست .مههمتهرین و عمهده-
ترین مؤلفههای منبع

از بینش فقهی و قرآنی مقام معظم رهبری در دفاع سیاسی را مهیتهوان

به شرح زیر بیان کرد که اهم آنها عبارتاند از:
 حفظ اسئالم :انقهالب اسهالمی دارای مهاهیتی اسهت کهه بها منهافع و اههداف سهلطهگهران وستمپیشگان جهان در تضاد است .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،دشمن با ما در ستیز دائمهی
خواهد بود ،چهبهتر آنکه ما با آمادگی و تجهیزات کامه درصهحن مبهارزه حاضهر باشهیم و
موقعیت دشمن را در هر شرایطی به خطر انداخته و آرامش خاطر را از آنان سلب نماییم .بنها
به شواهد مستدل قرآنی و روایی و تجرب تاریخ ،تقابه بهین کفهر و ایمهان ،امهری بهدیهی و
آشکار است .مسلمانان چه بخواهند و چه نخواهند ،در میدان مبارزه حضور دارند و اگهر بهه
خود نیایند و ضربه به جبه کفر وارد نکنند ،قهراً باید ضربات پیدرپی جبه کفر را دریافهت
میکنند و این واقعیتی است که جای هیچ انکار و حتی تردید در آن وجهود نهدارد( .بیانهات،
)1236/9/21
 احيای اقتدار و عزّت مسلمين :احیای اقتدار و عزّت مسلمین از اهداف مهم انقهالب اسهالمیاست و جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)
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جهان سرمایهگذاری میکند و دلیلی هم ندارد کهه مسهلمانان جههان را بهه پیهروی از اصهول
تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاهطلبی و فزونطلبی صاحبان قدرت و پول
و فریب را نگیرد( .بیانات)1261/9/3 ،
 تشکيل حکومت اسالمی مبتنی بر اصل والیتفقيه :حفظ منافع مشتر مل اسالمی ،حرکتو مبارزۀ هدفدار و حسابشده مدنظر اسالم است و اسالم تحقق حقو ملتهای ضعی

و

رهایی از اسارت را ،تنها در سای تشکی حکومت اسالمی مبتنی بر اص والیتفقیه ،امکهان-
پذیر میداند( .بیانات)1271/2/14 ،
 عدم سازش با ظالمان :سازشناپذیری با ظلم و ابرقدرتهای فاسد میراث گهرانبههای انبیهاءبوده و سازش با ظالم ،ظلم بر مظلومین و سازش با ابرقدرتها ،ظلم بر بشر اسهت( .بیانهات،
)1261/7/21
 نهراسيدن از دشمن :یکی از شیوههای معمول دشمن برای تطمیع ملتها ،بهزرگ جلهوه دادنقدرت کاذب خود بهمنظور ایجاد خوف و ترس در دل آنان اسهت ،بههطهوریکهه بااحسهاس
ترس از قهر و غضب قدرتهای بزرگ ،فکر مبارزه و جنگ با آنان را در سر نپرورانند .البتهه
این شیوه تاکنون به همراه جنگ تبلیغاتی شدید محافه وابسهته بهه بیگانگهان ،کارسهاز بهوده
است( .بیانات)1275/11/13 ،
 -2بعد دفاع اقتصادی :در جوامع کنونی که محور رشد و پیشرفت حرکهت آنهها حهول مسهائ
اقتصادی و صنعتی دور میزند ،نقش اقتصاد در حفظ تعادل و پیشرفت جامعه ،امری است که
ازنظر اندیشمندان و مدیران جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت است.
بنابراین عمدهترین مؤلفههای بعد دفاع اقتصادی بر مبنای اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری را مهی-
توان به شرح زیر خالصه کرد :
 خودباوری اقتصادی :خودباوری و پشتکار را میتوان دو عام مهم در قطع وابستگی و تحققاستقالل صنعتی و اقتصادی قلمداد نمود .چون وقتیکه خودباوری آمد ،پشتکار را نیز بها خهود
میآورد( .بیانات)1261/3/11 ،
 قطع سلطة بيگانگان :قطع کامه وابسهتگی بهه بیگانگهان پایهه و اسهاس اسهتقالل و عهزّت وشکوفایی کشور است( .بیانات)1261/3/11 ،
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 قطع وابستگی از خارج :خودباختگی و مرگ استعدادهای خهال از آفهات بهزرگ وابسهتگیاست و تا وابستگی از بیگانگان قطع نشود ،اسهتعدادها و مغزهها بهه کهار نمهیافتنهد( .بیانهات،
)1262/9/3
 نفی وابستگی و خودباختگی :وابستگی به قدرتهای بزرگ ،آفهت رشهد ملهتهها ،سهرکوبیاستعدادها و درنهایت عام عقب نگهداشتن کشهورهای جههان سهوم اسهت و از آثهار مخهرب
وابستگی ،خودباختگی و عهدم اعتمادبههنفهس همه آحهاد ملهت مهیتهوان نهام بهرد( .بیانهات،
)1262/9/3
 تأمين امنيت مالی و عدالت اقتصادی :بدیهی اسهت اگهر مهردم یهك جامعهه ،امنیهت مهالی واقتصادی نداشته باشند ،درگیر مشکالتی میشوند کهه از مسهئولیت اصهلی خهود بهازمیماننهد.

انحرافات اقتصادی ،منفعتپرستی و گرانفروشی موجب فلج شدن مردم و ناراحتی آنهان مهی-
گردد .قدر مسلم طراحی و اجرای برنامهههای راهبهردی در اقتصهاد نشهات گرفتهه از فرهنهگ
اسالمی و ملی می تواند اثرات منفی سلطه اقتصادی دشمنان را خنثی نماید ،ولهی ازآنجهاییکهه
اجرای تحوالت اقتصادی به برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمهدت نیازمنهد اسهت ،لهذا
بیش از هر عام دیگر باید به عوام مؤثر در نیازمندیهای جامعه اسالمی و قطع وابسهتگی آن
توجه شود( .بیانات)1236/11/11 ،
 -4بعد دفاع فرهنگی :مهمترین مؤلفههای بعد دفاع فرهنگی برمبنای اندیشه دفهاعی مقهام معظهم
(مدظلهالعالی)

رهبری

را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:

 معرفی اسالم :یکی از اصول مهم در دفاع فرهنگی ،ایجاد زمینههای سهالم و مسهاعد بههمنظهورعرضه و معرفی احکام اسالم است تا انسانها در جوامع مختل

بتوانند بهدون ابههام و پیرایهه-

های غرضآلود اسالم را بشناسند( .بیانات)1275/11/13 ،
 قطع وابستگی فرهنگی :رویکرد فرهنگی ،مسئله بسیار مهم و حیاتی در بقاء و قوام یك جامعههاست ،بویژه اگر آن جامعه مبتنی بر ارزش های دینی شک گرفته باشد( .بیانات)1262/2/14 ،
 تحول فرهنگی در جامعه :هویت و موجودیت واقعی یك جامعه را فرهنگ آن جامعهه تشهکیمی دهد و انحهراف از آن ،جامعهه را اگرچهه در ابعهاد سیاسهی ،اقتصهادی و صهنعتی و نظهامی
قدرتمند باشد ،پوچ و میانتهی میسازد( .بیانات)1262/2/14 ،
 حضور مؤثر حوزۀ علمیه و روحانیت :معموالً آثار بارز وابستگی فرهنگی در ههر کشهوری ،بهامرعوب شدن قشر روشنفکر در برابر تهاجم فرهنگی غرب همراه بوده است که گاه با تعارض
یا با اظهارنظرهای غربپسندانه با مهاجمی نیز همنوایی میکردند .مها در انقهالب اسهالمی نیهز

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

شاهد امواا اندیشههای چپ و راست ،اعم از مارکسیسم و لیبرالیسم ،بودهایم ،لکن قشری کهه
همواره خطر تهاجم غرب را جدی گرفته است و بهجای همزبانی ،به مقابل با آن پرداخته ،قشر
متعهد روحانیت بوده است( .بیانات)1233/7/12 ،
 توجه به مراکز آموزشی و تبلیغی :اهتمام به برنامهریزی صحیح و هدفدار در نظام آموزشهی وتبلیغی کشور ،نقش اصلی را در تحقق این اهداف فرهنگی جامعه ایفا میکند .دشمنان نیز برای
نفوذ در این مراکز ،بیشتر از جاهای دیگر ،تالش میکنند .بنابراین با ایجاد زمینههههای مناسهب
سیاسی و اجتماعی هر چه بیشتر برای دانشجویان عزیز ،باید در و شناخت آنان را نسبت بهه
شگردهای دشمنان انقالب اسالمی ارتقا داد ،تا با عناصر فاسهد و مهرويجین فرهنهگ بیگانهه در
محیط دانشگاه مبارزه کنند( .بیانات)1261/9/5 ،
 -5بعد دفاع اجتماعی  :مهمترین مؤلفههای بعد دفاع اجتماعی برمبنای اندیشه دفاعی مقام معظم
رهبری را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 نظام تربیتی :یکی از اهداف مهم انقالب اسالمی در حوزۀ اجتماعی ،اصهالح نظهام تربیتهی بهراساس مبانی اعتقادی اسالمی است ،زیرا برنامهریزی در محیط بست خانواده یا مدرسه ،بهه ههر
میزان که خوب و مفید باشد ،در صورت بهروز ناهنجهاریههای اجتمهاعی یها نفوذپهذیر بهودن
فرهنگ جامعه در برابر هجوم فساد و ابتذال اخالقی ،از داخ و خارا ،هم تالشهای تربیتهی
به هدر خواهد رفت( .بیانات)1233/4/6 ،
 توجه به جوانان و مشکالت آنان :توجه مستمر به نیازهای جوانان و فهراهم کهردن زمینههههایالزم برای رشد و تعالی آنان ،همواره باید موردتوجه قرار گیرد .بهترین راه برای حفظ جوانهان
و هدایت استعدادها و توانمندیهای آنان در مسیر اعتالی اهداف فرهنگهی و سیاسهی جامعهه،
در درست و منطقی جوان ،آشنایی کام به نیازهای او و سپس برنامهریزی بر اساس ایهن دو
عنصر است که میتواند جوانان ما را از مضرّات و تتثیرات تهاجم فرهنگی حفظ کند و نیهروی
خال و کارآمد آنها را به استخدام جامعه و اهداف ملی و دینهی آن در آورد .آنچهه بههعنهوان
فرهنگ بسیجی امروز در جامع ما موضوعیت پیدا کرده ،بهترین راه نجهات و ههدایت جوانهان
است که باید باهمت و پشتکار مسئوالن و دولتمردان به اجرا درآید( .بیانات)1261/1/1 ،
 حمایت از مبتکران و فناوران :مهم ترین عام در کسب خودکفایی و اسهتقالل صهنعتی ،توجههکام به مبتکران و استعدادهای درخشان و توسع مراکز علمی و تخصصی است ،بهطهوریکهه
مهم ترین عام در کسب خودکفایی و بازسازی ،توسهع مراکهز علمهی و پهژوهش و تمرکهز و
هدایت امکانهات و تشهویق کامه و همههجانبه مختهرعین و مکتشهفین و نیروههای متعههد و
متخصص است (بیانات)1261/3/13 ،
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 فراخوانی جوانان به عرصههای علمی :حضور پرشور و مشارکت همهجانب جوانهان کشهور درعرصه صههنعت و نههوآوری ،مههیتوانههد عامه مهمههی در بازدارنههدگی دفههاعی باشههد( .بیانههات،
)1261/3/13

بعد نظامی

تشکیل حکومت

اندیشه
دفاعی

شک  :2مدل مفهومی اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه ای

توجه به جوانان

(مدظله العالی)

روششناسی تحقيق :
نوع تحقيق و روش تحقيق :نوع تحقیق ازلحاظ هدف کهاربردی و روش آن «نظریههپهردازی داده
بنیاد» است .محققین با استفاده از روش داده بنیاد  ،بیانات حضرت امهام خامنههای را در خصهوص
دفاع احصا و طی سه مرحله کدگذاری مورد تحلی قرار دادهاند.

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

جامعه آماری و حجم نمونه :جامعه آماری این تحقیق ،مجموعه بیانات ،سخنرانیها ،احکام ،پیهام-
ها ،خطبهها و( ...سالهای  1293تا  )1265رهبر معظم انقالب امهام خامنههای(مدظلههالعهالی) در قالهب
والیههت و همچنههین پایگههاه اطههالعرسههانی دفتههر حفههظ و نشههر آثههار حضههرت

نههرمافههزار حههدی

آیتاهللالعظمی امام خامنهای(مدظلهالعهالی) که مجموعه بیانات و دیدگاههای ایشان را منتشر مهیکننهد و
همچنین  12نفر از صاحبنظران خبره در حوزه فقهی -دفاعی بوده است.
روش گردآوری دادهها :محققین از طریق مطالعهه کتابخانههای (اسهنادی) و بها اسهتفاده از پایگهاه
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهللالعظمهی امهام خامنههای (مدظلههالعهالی) و همچنهین
نرمافزار حدی

والیت که مجموعه بیانات و دیهدگاهههای ایشهان را منتشهر مهیکننهد ،نسهبت بهه

جمعآوری دادهها و در روش میدانی از طریق مصاحبه با خبرگان اقدام نمودهاند.
نظرات جامعه خبره در خصوص دفاع:
 دفاع و جهاد در اسالم برای حفظ ارزشهاسهت ،از روزی کهه حضهرت امهام فرمهان دفهاع ازکشور را در برابر تجاوز دشهمن بعثهی صهادر کردنهد ،نیروههای نظهامی و مردمهی دوشهادوش
یکدیگر ،حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند ،بهگونهای که اکنون بها گذشهت بهیش از
دو دهه از پایان جنگ ،جانفشانیها و حماسهآفرینیهای رزمندگان نق محاف ادبی اسهت کهه
در کنار آن ادبیات دفاع مقدس شک مهیگیهرد و روزبههروز زوایهای پنههانی از رشهادتهها و
شجاعتهای شهدا و جانبازان این دیار ،برای نس های پس از ما به یادگار مهیمانهد .نبردههای
 22و  22روزه حزبا ...و مقاومت با دشمن صهیونیستی بها الگهوبرداری از هشهت سهال دفهاع
مقدس نمونهای است که فرزندان مقاومت در گفهتوگوههای خهود بهه وضهوح بهه آن اذعهان
نمودهاند(.سعیدی)1265 ،

1

 هدف دفاع ازنظر اسالم ،فساد ستیزی است ،یعنی هر وقت فسادی در جامعهه دیهده مهیشهود،باهدف اصالح جامعه رخ میدهد و درواقع این تفاوتهای دفهاع در اسهالم بها دیگهر مکاتهب
است.

 - 1مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و
مدرس دانشگاه
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 دفاع از بالد اسالمی ( وظیفه هر مسلمانی است که برای جلوگیری از تسلط کفار بر بالد اسالمبه دفاع از آن برخیزد)(سعیدی)1265 ،

1

 ارزش دفاع در اسالم در دفاع از سرزمین و همتراز دانستن آن با جهاد در راه خدا است وجوب دفاع در اسالم از ضروریات فقه است که بهحکم عق و شرع واجب است. اهمیت دفاع بهمنظور جلوگیرى از محو اسالم و از بهین رفهتن جامعهه اسهالمى و حراسهت ازاستقالل ،جان و مال و ناموس مسلمانهاست .
 دفاع از دین و مکتب به هر صورتى ،در برابر مهاجمان کافر ،مشر یا مسلمانان فاسق و یهاغىکه کیان اسالم و جامعه اسالمى یا سرزمینهای مسهلمانان یها جهان و مهال مسهلمانان را مهورد
هجوم قرار دهند ،بیگمان جهاد در راه خداست ( .تااآبادی)1265 ،

2

 دفاع در اسالم وظیفهای الهی است که در کنار توجه به ابعاد عقلی ،انسانی و ...وجوب مییابد،یعنی در مواردی که خدا دستور میدهد ،باید این حکم فطری الهی اجرا شود
 دفاع مستلزم معرفت به حقو انسان است ،یعنی تا انسان حقو خود را نشناسد نمیتواند درمسیر دفاع قدم بردارد.
 الزمه دفاع دینی نیازمند کسب روحیه دینی در مسهیر اطاعهتپهذیری اسهت ،بهه عبهارت بهتهرکسانی در این دفاع موفق هستند که ازنظر باطن و آمادگیهای نفسانی به مرحلههای رسهیدهانهد
که میتوانند خون خود را باخدا سودا کنند ،ازاینرو به آمادگی نیاز دارد .البته هرکسهی بها ههر
میزان از آمادگی می تواند وارد این بازار شده و بکوشهد تها قهدرت روح خهود را تعهالی دههد.
(علیاکبری)1265 ،

2

 - 1مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سهپاه پاسهداران و
مدرس دانشگاه
 - 2مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر تااآبادی مدرس دانشگاه مالك اشتر
2

 -مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین حسن علیاکبری محقق مرکز راهبردی سپاه

پاسداران انقالب اسالمی

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

21

روش تحليل دادهها :در این تحقیق مجموعه اطالعات جمعآوریشده در مهورد دفهاع در اندیشهه
حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) طی سه مرحله کدگذاری ،مطابق فرآیند زیر موردبررسهی و تحلیه
قرار گرفته است.
ه فرآیند جمعآوری و تحلی  :فرآیند جمعآوری و تحلی بیانات والیت در قالهب شهک 4

ال

به شرح زیر انجام گرفته است.
فرآیند جمعآوری و تبیین اندیشههای دفاعی حضرت امام خامنهای

(مد ظله العالی)

ورودی

خروجی

بیانات
حضرت
امام
خامنهای
(مدظله العالی)

جمعآوری
 -1تعیههین واحههد
تحلی
 -2تعری

منابع:
 -1پایگاه اطالع
رسانی
Kamenei.ir
 -2نهههرم افهههزار
حدی

کدها

سازماندهی
بررسی و تحلی
 -1رجهههوع

 -1تطبیق و مقایسه

به متن

 -2سنجش روابط

 -2جستجو

 -2بررسههی

 -4فیشبرداری

و تجزیههههه

 -5تشکی بانهك

متن

فیشها

نتیجهگیری

 -2مفهههوم سههازی و
تعیین درختواره

الگوی دفاعی
حاکم بر
اندیشه دفاعی
حضرت امام

خامنهای

(مدظله

العالی)

 -2دسههههته
بندی

والیت

شک  :4فرآیند جمعآوری ،سازماندهی و تحلی بیانات حضرت امام خامنهای

فرآیند جمعآوری و تجزیهوتحلی دادهها بهگونهای بوده که ابتدا بر اساس تعهدادی کلیهدواههههای
متناسب با عنوان تحقیق اطالعات مورد جستجو ،جمعآوری ،فهیشبهرداری ،دسهتهبنهدی ،تشهکی
بانك ،بررسی ،تطبیق و مقایسه و در تمام مراح کدگهذاری همهواره بهه متهون مراجعهه و در ههر
مرحله مطابق الگوی ارائهشده ،بخشهایی را حذف یا اضافه نموده تها بهه اشهباع نظهری رسهیده و
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نهایتاً ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها احصاء و سپس مشخص گردید که کدامیك از ایهن شهاخصهها،
علی ،محوری ،تقویتکننده ،محدودکننده ،راهبردی و پیامدی هستند.
ب ئ کدگذاری :با توجه به اینکه روش تجزیهوتحلی این تحقیق کیفی بوده بهرخالف روشههای
کمی با مرحله گردآوری دادهها توأمان انجام شده است؛ و جمهعآوری دادههها در تمهام مراحه بها
رویکرد موضوعی با کلیدواهههای متناسب با عنوان تحقیق یا کدهای آزاد شروع و در تمام مراحه
کدگذاری به متون مراجعه و در هر مرحله مطابق الگوی ارائهشده ،بخشهای را حهذف یها اضهافه
نموده تا به اشباع نظری رسیده و طی سه مرحله کدگذاری به شرح زیر انجام گرفته است:
مرحله اول ه کدگذاری باز  :کدگذاری فرآیند طبقه بندی و نظم دهی بهه دادههها اسهت و یکهی از
مهمترین بخشهای تئوری سازی داده بنیاد میباشد .کدگذاری باز بهمنظور استفاده از دادهها بهرای
تشکی برچسبها و مقوالت مفهومی و برای ساخت نظریه مورداستفاده قرار میگیهرد .کهارکرد آن
نشان دادن احتماالت نظری موجود در دادهها است(.سید جوادین واسفیدانی)57 :1236،
جدول تحلی گزارههای منتخب (ابعاد و مؤلفهها)(کدگذاری باز)
جدول :1نمونه جدول کدگذاری باز
منبع

بیانات
1261/7/21

بیانات
1232/7/22

بیانات
1264/1/21

شناسه

ب41

ب41

ب42

گزارههای منتخب
تمام نیروهاى دفاع کننده از مرزهاى انقهالب -
ازجملههه نیروهههاى اطالعههاتى  -بایههد قههوى و
هوشیارانه عم کننهد .بهاقوت و نیهروى شهما،
دشمن عقب نشینى مى کند .با اعمال اقتدار نظام
جمهورى اسالمى ،دشمن متیوس مى شهود .بها
ضع و سستى ،هیچ دشمنى از تعرض دسهت
برنمىدارد.
دفاع به معنای به میدان آوردن ِ جهان و هسهتی
و سالمت خود و به معنای فداکاری اسهت ؛ و
آن چیزی کهه ایهن دفهاع بهه خهاطر آن انجهام
می گیرد  ،واالترین ارزش های انسهانی و الههی
است  .استقالل و سربلندی و افتخار و هویهت
و شخصیت ذاتی و دینهی و ارزشههای مهورد
اعتماد یك ملت  ،مورد دفاع قرار میگیرد
احیای اقتدار و عزّت مسلمین از اههداف مههم
انقالب اسالمی است و جمهوری اسالمی ایران
با تمهام وجهود بهرای احیهای هویهت اسهالمی
مسلمانان در سراسر جهان سرمایهگذاری مهی-
کند و دلیلی هم ندارد کهه مسهلمانان جههان را

بعد

نظامی

نظامی

مؤلفه

دفاع هوشمند
بااقتدار

فداکاری برای
واالترین ارزشها

سیاسی

احیای اقتدار و
عزت مسلمین

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

بیانات
1261/6/1
بیانات
1232/6/5

ب42

ب44

1236/11/5

ب49

1261/2/11

ب 26

1233/2/3

ب 41

به پیروی از اصول تصاحب قهدرت در جههان
دعوت نکند و جلوی جاهطلبی و فهزونطلبهی
صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد.
سازشناپذیری با ظلم و ابرقهدرتههای فاسهد
میراث گرانبهای انبیاء بوده و سازش بها ظهالم،
ظلم بر مظلومین و سازش با ابرقدرتها ،ظلهم
بر بشر است.
خودباوری و پشتکار را میتوان دو عام مههم
در قطع وابستگی و تحقق اسهتقالل صهنعتی و
اقتصههادی قلمههداد نمههود .چههون وقتههیکههه
خودباوری آمد ،پشتکار را نیز با خود میآورد.
خودبههاختگی و مههرگ اسههتعدادهای خههال از
آفات بزرگ وابستگی اسهت و تها وابسهتگی از
بیگانگان قطع نشود ،استعدادها و مغزها به کهار
نمیافتند.
هویههت و موجودیههت واقعههی یههك جامعههه را
فرهنگ آن جامعه تشکی میدهد و انحراف از
آن ،جامعه را اگرچه در ابعاد سیاسی ،اقتصادی
و صههنعتی و نظههامی قدرتمنههد باشههد ،پههوچ و
میانتهی میسازد.
یکی از اهداف مهم انقالب اسهالمی در حهوزۀ
اجتماعی ،اصالح نظام تربیتی بر اسهاس مبهانی
اعتقادی اسالمی اسهت ،زیهرا برنامههریهزی در
محیط بست خانواده یا مدرسه ،به هر میزان کهه
خهههوب و مفیهههد باشهههد ،در صهههورت بهههروز
ناهنجاریههای اجتمهاعی یها نفوذپهذیر بهودن
فرهنگ جامعه در برابر هجهوم فسهاد و ابتهذال
اخالقی ،از داخ و خهارا ،همه تهالشههای
تربیتی به هدر خواهد رفت

سیاسی

(مدظلهالعالی)
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عدم سازش با
ظالمان

اقتصادی

اقتصادی

خودباوری
اقتصادی

قطع وابستگی از
خارا

فرهنگی

تحول فرهنگی در
جامعه

اجتماعی

نظام تربیتی

جدول 1نمونهای از جداول کدگذار باز میباشد که ارائه شده است .جدول یادشده شهام  5سهتون اسهت؛
ستون اول منبع داده است ،یعنی آدرس و مرجع داده که در اینجها بیانهات  32/7/22مقهام معظهم
رهبری بوده است .ستون دوم شناسه میباشد؛ شام یك حرف ب ( بیانات ) نیك عدد که شماره
بیانات است .مثالً شناسه (ب )1ستون سوم گزاره منتخب از بيانات؛ ستون چهارم ابعاد دفاعی؛
ستون پنجم شام مؤلفههای استخرااشده از مرحله کدگذاری میباشد.
مرحله دوم ئ کدگذاری محوری (شاخصها):
کدگذاری محوری ،زیر مقولههای قبلی را با روشهای متفاوت مفهومی در کنار هم قرار مهیدههد.
بنابراین کدگذاری محوری به فرایند توسعه مقولههای اصلی و تعیین مقولههای فرعی آنهها اشهاره
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دارد( .سید جوادین واسفیدانی )53 :1236،کدگذاری محوری در طول دورۀ میانی تحلیه و در دو
گام انجام میگیرد .اولين گام آن نمونهگیری نظری است .گام دوم در کدگذاری محوری ،مقایسهه
مداوم بین گروهها و عناصر دیگر است.
جدول تحلی مقولهها(کدگذاری محوری):
جدول  :2نمونه جدول کدگذاری محوری
ردیف

1

2

2

مؤلفهها

شناسهها
ب1

دفاع هوشمند بااقتدار

ب22

نیروهای مسلح ایثارگر

ب42

فداکاری در دفاع برای واالترین ارزشها

ب42

اقتدار دفاعی

ب7

دفاع از منافع مشروع

ب43

دفاع از اسالم با وحدت و اقتدار

ب17

هوشیاری نیروهای مسلح

ب97

حفظ اسالم

ب19

احیای قدرت و عزت مسلمین

ب21

دفاع غیرتمندانه از ارزشهای انقالب

ب51

دفاع از اسالم مبتنی بر اراده ملتها

ب37

عدم سازش با ظالمان

ب91

تشکی حکومت اسالمی مبتنی بر اص والیتفقیه

شاخصها

دفاع ملی مقتدرانه هوشمند
مبتنی بر وحدت و یکپارچگی
برای حفظ اسالم

حضور در صحنه برای دفاع
غیرتمندانه از ارزشهای
انقالب اسالمی و احیای
قدرت و عزت مسلمین

ب22

دفاع از اسالم با داشتن بصیرت

ب3

دفاع از انقالب با حضور درصحنه

ب11

خودباوری اقتصادی

ب12

قطع سلطه بیگانگان

برنامهریزی مدون برای ایجاد

ب25

قطع وابستگی از خارا

امنیت مالی و عدالت اقتصادی

ب54

برنامهریزی مهدون بهرای تهتمین امنیهت مهالی و عهدالت

با سازماندهی مناسب

اقتصادی
4

5

ب97

قطع وابستگی فرهنگی

دفاع از فرهنگ ملت ایران

ب31

تحول در فرهنگ جامعه

ب35

حضور مؤثر حوزه و روحانیت

ب71

برقراری نظام تربیتی

ایجاد نظام تربیتی صحیح و

ب31

توجه به مشکالت جوانان

توجه به جوانان در تمامی

ب4

حمایت از مبتکران و فناوران

برای ایجاد مدینه فاضله

عرصهها
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مرحله سوم ه کدگذاری انتخابی(تعیین نوع شاخص):
کدگذاری انتخابی با تلفیهق مقولههههایی کهه بهرای شهک گیهری چهارچوب نظهری اولیهه توسهعه
دادهشدهاند ،مرتبط است (.سید جوادین واسفیدانی)53 :1236،
اصطالح «انتخابی» بهاینعلت برای این مرحله به کار مهیرود کهه تحلیلگهر بههوضهوح یهك جنبه
مرکزی از دادهها را بهعنوان «مقوله هستهای» انتخاب میکند و روی آن متمرکز میشود .وقتی ایهن
انتخاب صورت بگیرد ،تحلی نظری محدود و کدگذاری باز متوق

میشود .بنابراین در کدگذاری

انتخابی ،هدف یکپارچهسازی و در کنار هم قرار دادن گزارههای بهدستآمده و تحلی روبهه رشهد
است.
(مدظلهالعالی)

کدگذاری انتخابی :دستهبندی مقولههای دفاع از منظر اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای
جدول :2نمونه جدول کدگذاری انتخابی
ردیف

شناسه

1

ب ،2ب ،5ب ،92ب65

2

ب ،6ب ،12ب ،22ب،36
ب21

شاخصها
ایجاد نظام تربیتی صحیح و توجه به جوانان
اسالم و پایبندی به اصهول آن عامه ایجهاد امنیهت و
امنیت عام توسعه در عدالت اقتصادی
هوشیاری و ایمان بهه خهدا در دفهاع عامه عهزت و

2

ب ،64ب ،36ب44

4

ب ،26ب41

نیروهای مسلح حافظان امنیت و مظهر قدرت دفاعی

ب ،2ب ،27ب ،61ب،41

همگرایی و فداکاری در دفاع از ارزشها و ملتههای

5
9
7

ب72
ب ،69ب ،61ب ،91ب،96
ب72
ب ،75ب ،32ب ،34ب،45

پایداری

جهان
دفاع قوی از عزت و کرامت با اتکا به روحیه جهادی
و وحدت
حضور مقتدرانه دفاعی بااحساس مسهئولیت در دفهاع

نوع شاخص
علّی(زمینهای)
علّی(زمینهای)
علّی(زمینهای)
علّی(زمینهای)
محوری
محوری
محوری

ب ،47ب ،52ب23

از مظلومان

3

ب ،56ب ،59ب46

تقویت عناصر اقتدار دفاعی با عدم وابستگی

تقویتکننده

6

ب79

حمایت مردم در دفاع

تقویتکننده

11

ب9

شجاعت و پیشتازی در دفاع

تقویتکننده

برنامهریزی مدون برای ایجاد امنیت

تقویتکننده

عدم توانایی دفاع از مظلوم در یك جامعه فاسد

محدودکننده

11

ب ،49ب99

12

ب22
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ب71

14

ب ،52ب51

15

ب ،14ب ،24ب ،29ب،27
ب92

19
17
13
16
21
21
22

ب ،15ب ،24ب ،57ب39
ب ،93ب ،95ب ،26ب53
ب ،73ب ،32ب ،16ب21

دفاع و مقاومت در برابر دشمن با امکانات کم

محدودکننده

دفاع از اسالم و منهافع مشهروع ملهتهها بها حضهور
شجاعانه و توسعه دفاعی
آمادگی دفهاعی بها نیروههای مسهلح مقتهدر در برابهر
تهدیدات
غاف نشدن در دفاع با شناخت طرح دشمن و حفهظ
قابلیتهای دفاعی و حرکت سازنده
موضع نظام دفهاع و جههاد بها کفهر و رفهع تهدیهد از
مظلومان

ب ،1ب ،22ب ،42ب،42

دفهاع ملههی مقتدرانههه هوشهمند مبتنههی بههر وحههدت و

ب ،7ب ،43ب ،17ب،97

یکپارچگی

ب ،19ب ،23ب ،21ب،51

دفههاع غیرتمندانههه از ارزشهههای اسههالمی بهها حفههظ

ب ،37ب ،91ب ،22ب،3

بصیرت و نفی فرهنگ غربی و حضور درصحنه

ب ،11ب ،12ب ،25ب54
ب ،97ب ،31ب ،35ب،77
ب11

22

سکوت دولتها در دفاع از مظلوم

محدودکننده

ب ،71ب ،31ب4

برنامهریزی مدون برای ایجاد امنیت بها سهازماندههی
مناسب
دفاع از مسلمانان و ملهتهها سیاسهت اصهولی ملهت
ایران برای ایجاد مدینه فاضله
دفاع جانانه و مخلصانه برای پاسخگویی به تهدیدات

راهبردی
راهبردی
راهبردی
راهبردی
پیامدی
پیامدی
پیامدی
پیامدی
پیامدی

مالحظات اجرایی:
 -1سعی شده مضامین و جمالت برداشتی از سخنرانیها ،حتیالمقدور نزدیك به اصه بیانهات،
خالصه و ویراستاریشده باشند.
 -2سخنان معظم له در طول سالهای  1293تا  ،1265طوری انتخاب شدهاند که مربوط به همهه
سالها باشد نه صرفاً یك سال خاص.
 -2سعی شده بیشتر از سخنان معظم له در جمع مردم ،بسیج و نیروهای مسلح استفاده شود.
 -4از جمالت مشابه کمتهر اسهتفاده شهده و در صهورت تکهرار بهرای ایهن بهوده کهه مفهاهیم و
موضوعات مختلفی از آن استخراا شده است.
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(مدظلهالعالی)

نتيجهگيری و پيشنهاد:
الف -نتيجهگيری

اندیشه دفاعی و اندیشه شناسی ،موضوعی اساسی و تعیهینکننهده در رفتهار و کارکردههای دفهاعی
محسوب میگردد و در صحیح اندیشهها و به تعبیر دیگر تبیین نظریههای بنیادین و اندیشهههایی
که فعلیت یافته باهدف فهم ،جهتگیری صهحیح ،دریافهت معیهار سهنجش و تصهویری منطقهی و
شفاف از موضوعات موردمطالعه بسیار حائز اهمیت میباشد .اندیشهههای دفهاعی ،اندیشهه دربهاره
پدیدههای دفاعی است که در جامعه سیاسی از جههت دفهاعی بهودنش مطهرح مهیگهردد و چنهین
پدیدههایی موضوع اندیشه دفاعی است.
در تبیین اندیشه دفاعی از یكسهو مهی تهوان بهه بیهان افکهار ،آراء و حقهایق ،ارائهه علیهت ،تفسهیر
رویدادها ،توصی

وضعیتها ،ترسیم مؤلفهها ،شاخصها و وضعیت مطلوب پرداخهت و از سهوی

دیگر با طرح نظریههای اساسی و چارچوب نظری به بررسهیههای روشههای شهناخت ،منطهق و
چرائی آرا همت گمارد تا در پرتو آن جهانبینی و مبانی اندیشههای مطرح کش

گردد.

در این میان اندیشه دفاعی امام خامنهای(مدظلهالعهالی) مقولهای ارزشی -الهی و جهت دهنده اسهت کهه
اساس منش و رفتار نظامی و سیر تحقق امنیت ،تحکیم و توسعه اقتدار دفاعی بوده است و بیگمان
مجاهدت و مبارزه با استبداد و استکبار ،مبارزه با ظلم و جهاد برای تحصی حاکمیت اهلل و خهروا
از والیت طاغوت به والیت اهلل یك اندیشه دفاعی -سیاسی است.
پاسخ به سؤاالت:
سؤال اول :ابعاد دفاع از منظر حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) کدام است؟
محققین در پاسخ به سؤال فو  ،بیانات حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) را طهی مراحه کدگهذاری
باز موردبررسی و تحلی و درنتیجه موارد زیر را بهعنوان ابعاد عمده استخراا نمودند:
دفاع نظامی ،دفاع سیاسی ،دفاع اقتصادی ،دفاع فرهنگی و دفاع اجتماعی
سؤال دوم :مؤلفههای دفاعی از منظر اندیشه دفاعی امام خامنهای (مدظلهالعالی) کدام است؟
محققین در پاسخ به این سؤال از طریق کدگذاری انتخابی مؤلفههای زیر را اسهتخراا و بهه شهرح
زیر ارائه نمودهاند.
دفاع هوشمند بااقتدار ،فداکاری در دفاع ،اقتدار دفاعی ،دفاع از اسهالم بها وحهدت ،دفهاع از منهافع
مشروع ،هوشیاری نیروهای مسهلح ،احیهای قهدرت و عهزت مسهلمین ،عهدم سهازش بها ظهالمین،
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نهراسیدن از دشمن ،خودباوری اقتصادی ،قطع وابستگی از خارا ،قطع وابستگی فرهنگهی ،تحهول
فرهنگی در جامعه ،توجه به جوانان ،حمایت از مبتکران و فناوران
سؤال سوم :شاخصهای علی ،محوری ،تقویتکننده ،محدودکننده ،راهبردی و پیامدی کدماند؟
محققین با استفاده از کدگذاری محوری و در کنار هم قراردادن مؤلفهها کهه بهاهم قرابهت معنهایی
داشتند نوع شاخص را مشخص و به شرح زیر ارائه میدهند.
شاخصهای علی شامل :ایجاد نظام تربیتی صحیح و توجهه بهه جوانهان  -اسهالم و پایبنهدی بهه
اصول آن عام ایجاد امنیت و امنیت عام توسعه در عدالت اقتصهادی  -هوشهیاری و ایمهان بهه
خدا در دفاع عام عزت و پایداری -نیروهای مسلح حافظان امنیت و مظهر قدرت دفاعی
شاخصهای محوری شامل :همگرایی و فداکاری در دفاع از ارزشها و ملهتههای جههان -دفهاع
قوی از عزت و کرامت با اتکا به روحیه جهادی و وحدت -حضور مقتدرانهه دفهاعی بها احسهاس
مسئولیت در دفاع از مظلومان
شاخصهای تقویت کننده شامل :تقویت عناصر اقتدار دفاعی با عدم وابستگی -حمایت مهردم در
دفاع -شجاعت و پیشتازی در دفاع -والیت و بسیج عنصر پیشبرنده دفاع
شاخصهای محدودکننده شامل :عدم توانایی دفهاع از مظلهوم در یهك جامعهه فاسهد -سهکوت
دولتها در دفاع از مظلوم -دفاع و مقاومت در برابر دشمن با امکانات کم
شاخصهای راهبردی شامل :دفاع از اسالم و منافع مشروع ملتها با حضهور شهجاعانه و توسهعه
دفاعی -آمادگی دفاعی با نیروهای مسلح مقتهدر در برابهر تهدیهدات -غافه نشهدن در دفهاع بها
شناخت طرح دشمن و حفظ قابلیت های دفاعی و حرکت سازنده -موضع نظام دفاع و جهاد با کفر
و رفع تهدید از مظلومهان دفهاع ملهی مقتدرانهه هوشهمند مبتنهی بهر وحهدت و یکپهارچگی دفهاع
غیرتمندانه از ارزش های اسهالمی بها حفهظ بصهیرت و نفهی فرهنهگ غربهی و حضهور در صهحنه
برنامهریزی مدون برای ایجاد امنیت با سازمان دهی مناسب دفهاع از مسهلمانان و ملهتهها سیاسهت
اصولی ملت ایران برای ایجاد مدینه فاضله.

مقاله اول :ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشههای حضرت امام خامنهای

شک  :5الگوی اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

(مدظله العالی)

ب ـ پيشنهادها

بهطورکلی این تحقیق قاب توسعه است و پیشنهاد میشود:
1ه ستاد ک نیروهای مسلح با شورای عالی امنیت ملی در راستای پیهادهسهازی الگهوی پیشهنهادی
اقدام نمایند.
2ه اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی(رحمتاهلل علیه) نیز موردبررسی و تحلی قرار گیرد.
2ه الگوی جامعی با استفاده از نتایج این پژوهش و نتایج پیشنهادهای بندهای  1تا  2در قالب یهك
الگوی ارزیابی جامع ارائه گردد.
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