
 

 

 

 

 
                                                                                         )مدظله العالی(ایهای حضرت امام خامنهارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه

  1حسین سالمی

 2رضا یداللهی
 

 42/3/69:مقاله پذیرش                                                                      81/18/69: مقاله دریافت

 چكيده

 از گرفتهه بر دفاع، حوزۀ در (العالی مدظله)ایخامنه امام حضرت دفاعی هایاندیشه است مسلم آنچه

 پرداختن بنابراین. است کریم قرآن هایآموزه و(وآله علیه اهلل صلی)محمدی ناب اسالم بخش حیات تعالیم

 صهورت  فهو   موضهوع  تبیهین  هدف با که مقاله این لذا. است فراوانی اهمیت دارای موضوع این به

 داده روش از آن تحلیه   در و است کیفی اطالعات، آورینظرگرد از و کاربردی هدف نظر از گرفته،

 روش بهه  متکهی  روش، بنهدی  طبقهه  و رویکهرد  حیه   از. اسهت  شهده  استفاده محتوا وتحلی   بنیاد

 از استفاده با و ای کتابخانه مطالعات راه از نیاز مورد های داده. باشد می میدانی مطالعات و ای کتابخانه

 مهورد  15 دفهاعی،  بعهد  عنهوان  بهه  را مورد 5 تحقیق، نتایج. است شده گردآوری برداری،فیش ابزار

 .دهدمی نشان شاخص عنوان به را مورد 22 و مؤلفه

 دفاعی اندیشه دفاع، اندیشه، دفاعی، الگویواژگان کليدی: 

                                                           
1
  استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی - 

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

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 6969 پایيز، 96، شماره پانزدهمسال 

  5-93، از صفحه اولمقالة 
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 مقدمه

 « إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ کُ َّ خَوَّانٍ کَفُورٍ»

اى را دوست  کفران کننده کار انتیخکند، خداوند هیچ  اند دفاع مى خداوند از کسانى که ایمان آورده

 .1ندارد

حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ساختار دفاعی جمهوری اسالمی ایران که در تحقق اهداف خود برای 

کنهد،  پیهروی مهی   (یالعهال  مدظلهه )ایی حضهرت امهام خامنهه   کشور از راهبردها و رهنمودهای حکیمانه

اشراف تام و تمام یابد. زیرا تبلور عینهی و   معظم لهی رهنمودهای مایهبایست بر جوهره و درون می

رهبر، مرشد و مقتدای انقهالب   عنوان بهی ایشان های اسالم، در کالم و گفتار داهیانهعملیاتی آموزه

ی ارزشمندی از حقیقت اسالم ناب و ی این رهنمودها، ذخیرهمایهاست. درون مشاهده قاب اسالمی 

ابواب متعدد آن از قبی  فقه، حدی ، تفسیر، تاریخ اسالم، سیره نبوی و علوی و... نهفته است. ایهن  

عالوه بر فهم عمیق و روشنی که ایشان از تحوالت، رویهدادها   فهم مترقی و متعالی از ابواب اسالم

ی راه ی ارزشهمندی اسهت کهه در ترسهیم نقشهه     ی جهان دارند، ذخیهره و روندهای حال و گذشته

 معظهم لهه  ههای  توان گفت کهه دیهدگاه  خواهد بود. به جرأت می راهگشادفاعی جمهوری اسالمی 

های کهالن ایشهان اسهت کهه از ابتهدای پیهروزی       گاهی دیددفاعی، برگ زرینی از مجموعه نهیدرزم

در شهورای عهالی    علیهه(  اهلل رحمت)در مناصب گوناگون، از نمایندگی امام راح   تاکنونانقالب اسالمی 

های جنگ گرفته تا ریاست جمهوری و رهبهری نظهام جمههوری اسهالمی     دفاع و حضور در جبهه

 ایران بیان فرمودند.

اصهی  اسهالمی    یها ارزشپرواضح است، عرضه صحیح آرمان انقالبی و اندیشه دفاعی برگرفته از 

ها و تفکرات انقالبی مبتنی بهر فکهر اسهالمی تبیهین     ها،  پیامها،  فرمانایشان که در قالب سخنرانی

ته افهزون  سهاخ های دشهمن شده، نیاز امروز ما را به این رهنمودها از هر زمان دیگر، به دلی  بحران

 نموده است.

بها توجهه بهه     (یالعهال  مدظلهه )ای الگوی دفاعی نشهتت گرفتهه از اندیشهه دفهاعی حضهرت امهام خامنهه       

 .های زیر صورت گرفته است ویژگی
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 قدرت و توان عمومی بر یهتکداری و مردم -مداری و حرکت در راستای دستورات الهی ایمان -

دفاعی دارد. چراکه این اندیشه برگرفتهه از دسهتورات اسهالم و    بازدارندگی و اینکه ماهیتی کامالً  -

مسئله اساسی تحقيق نبود الگوی دفاعی مناسب بر اساس بنابراین است.  (السالم یهعل)سیره معصومین

سهار چنهین الگهویی، بهه دفهاع از       که نیروهای مسلح بتوانند در سایه است معظم لهاندیشه دفاعی 

و استقرار امنیت، عزت، اقتدار و دفاع در  ایجاد ای در جهتش برجستهمیهن عزیزمان بپردازند و نق

 تهدید ایفا نمایند.  هرگونهمقاب  

توانهد  با این خصوصهیات مهی   (العالی مدظله)ایبر این اساس شناخت اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه

 تهدید را فراهم آورد. هرگونهشود و امکان دفاع در مقاب  باع  ارتقاء امنیت و عزت جامعه 

 صورت گيرد موارد ایجابی آن به شرح زیر خواهد بود: خوبی بهچنانچه این تحقيق  طورکلی به

 کمك خواهد کرد. بااقتداراسالمى فراهم و به گسترش دفاع ه زمینه دفاع را براى ایجاد امت 

 گردد.ه باع  ارتقاء امنیت در جوامع اسالمی می

 .کند میتهدید با استفاده از نیروهای مردمی کمك  هرگونهه به امکان دفاع در مقاب  

احتمهالی   ههای  جنهگ نیروهای مردمی در برابر تهدیهدات و   کارگیری بهه نیروهای مسلح را برای 

 .دارد می واآینده به تفکر 

 بود.صورت نگيرد موارد سلبی آن به شرح زیر خواهد  خوبی بهاین تحقيق  چنانچه و

یکی از راهبردهای نیروهای مسهلح و پیوسهتگی مهردم و حکومهت بها       عنوان بهه دفاع مردم پایه  

 شود.مشک  روبرو می

هها تضهعی    در حیهات اجتمهاعی انسهان    تتثیرگهذار یکی از عوام  اصلی  عنوان بهه امنیت پایدار 

 شود. می

جانبهه در  ی و موضوع دفهاع همهه  ه مردم دفاع از نظام و کشور را صرفاً وظیفه نیروهای مسلح تلق

 شود.ینه نمینهاد بین آحاد مردم

در مورد  العالی()مدظلهایدر اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه شده ترسیمهای گیریه اهداف و جهت

 گیرد.ی اسالمی مورد غفلت قرار میتشکی  جامعه

 امههام حضههرت دفههاعی اندیشههه یههابی بههه الگههوی دفههاعی حههاکم بههر  دسههت» هههدف تحقیههق

 و اهداف فرعی آن«  (العالی مدظله)ای خامنه
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 امهام  حضهرت  دفهاعی  اندیشهه  به الگهوی دفهاعی حهاکم بهر     یابی دسته تعیین ابعاد دفاع جهت 

   (العالیمدظله)ای خامنه

 دفهاعی  اندیشهه  به الگوی دفاعی حاکم بهر  یابی دستهای دفاع جهت ها و شاخصه تعیین مؤلفه

   (العالیمدظله)ایخامنه امام حضرت

 از: اند عبارتو سؤاالت تحقیق که متناظر با اهداف هستند 

یهابی بهه الگهوی دفهاعی حهاکم بهر اندیشهه دفهاعی حضهرت امهام           جههت دسهت   ابعهاد دفهاع  ه 

 کدام است؟ العالی( )مدظلهای خامنه

یابی به الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه دفهاعی حضهرت امهام    های دفاع دستها و شاخصمؤلفهه 

 کدام است؟ (العالی مدظله)ایخامنه

 ، محدودکننهده، راهبهردی و پیامهدی الگهوی دفهاعی     کننهده  تقویتهای علی، محوری، شاخص -

 کدامند؟

در مقدمه ، در فص  دوم،  سؤاالتپژوهش حاضر، ضمن بیان مسئله، ضرورت و اهمیت، اهداف و 

ای ادبیات و مبانی نظری، مفاهیم و اصطالحات تحقیق را با استفاده از دیدگاه حضرت امهام خامنهه  

شود. همچنین ضمن تشریح های تحقیق نیز محسوب میاز نوآوری نوعی بهتبیین نموده که این کار 

ها را در قالب مبنایی( بوده  و گزاره داده بنیاد )نظریه پردازی نظریهتحقیق که بر مبنای  شناسی روش

تحقیهق   سهؤاالت و تحلیه   قهرار داده و بهه     موردبررسیجداول کدگذاری باز، محوری و انتخابی 

 .است نمودهو پیشنهادهایی را ارائه  گیری نتیجهو در  پایان پاسخ داده 

  :مبانی نظری

 :پيشينه تحقيق -الف

-نوشته امهین حهاجی   (یالعهال  مدظله)ایهای دفاعی امام خامنهپژوهشی بررسی اندیشه –مقاله علمی  -1

هههای دفههاعی امههام  در مجموعههه مقههاالت همههایش تبیههین اندیشههه   منتشرشههدهزاده و همکههاران 

العالی( )مدظلهای خامنه
 لهه  معظهم در دانشگاه مالك اشتر. نویسندگان مبانی اندیشه دفاعی  1261در سال  

دانسهته کهه ایهن مبهانی خهود       وآلهه(  علیهه  اهلل )صهلی را برگرفته از مبانی نظری مکتب اسالم ناب محمهدی 

 جمله نیروهای مسلح است.زیرساخت پایدار همه ابعاد نظام اسالمی و نهادهای آن من

امنیتی جمهوری اسهالمی ایهران    -های الگوی دفاعیپژوهشی تبیین اصول و مؤلفه -مقاله علمی -2

( نوشهته ههادی مرادپیهری    «یالعهال  مدظلهه »اییدگاه اسالم)با تتکید بر نظهرات و بیانهات امهام خامنهه    از د
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در دانشگاه مالك اشتر در  (یالعال مدظله)ایدر سومین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه منتشرشده

امنیتهی   -دفهاعی  امنیتی و به تعبیر دیگر وجود نظریه -. نویسنده داشتن استراتژی دفاعی1265سال 

ههای  ای در تحکیم و حفظ ثغور سرزمین و حفظ منافع ملی دانسته و اینکه مسئولین بخشرا وسیله

بایست در اصالح اه  و عمران بالد مسئولیت خود را همگام با برنامه این مهم که بنهای  اجرایی می

 حفظ شئون و ثغور اسالمی است ایفا نمایند دانسته است.

 مفهوم شناسی :  -ب

منظهور  ههای انسهانی، امکانهات مهادی و معنهوی بهه      همه سهرمایه  یریکارگ بهسازی و آماده دفاع: -

: 1279خهانی،   پیشگیری و مقابله با هر نوع تهدید و تهاجم دشمنان خارجی و داخلی است.)عبداهلل

146) 

مهادى  های حداکثری قدرت کارگیریسازی و بهالزام آحاد مسلمانان و حکومت اسالمی در آماده -

 -فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسهی( جههت کسهب آمهادگی دفهاعی کهافی       -)اجتماعیو معنوى

منظور ایجاد بازدارندگی و ترسانیدن دشمنان )بالفع ، و به -امر فطری، عقلی و شرعی یك عنوان به

ه بها متجهاوزان بهه کیهان     بالقوه، شناخته و ناشناخته( از تجاوز و تعرض به سرزمین مسلمین و مقابل

 (27: 1233فرد، .)هاشمیاناسالمی

های قدرت دفاعی در مقاب  جنگ به ماهو جنگ، یعنی اینکه دفهاع  دفاع یعنی استفاده از تمام مؤلفه

گیرد در بقیه موارد بازدارندگی خواهد بهود. تها زمهانی کهه جنگهی      فقط در مقاب  جنگ صورت می

جلوگیری از تهاجم، تجهاوز   منظور بهاشت و کلیه مواردی که صورت نگیرد دفاعی وجود نخواهد د

  1گیرد مرحله بازدارندگی است.و تعدی صورت می

دفاع تدابیری است که برای مقاومت در مقاب  حمهالت سیاسهی، نظهامی، اقتصهادی، اجتمهاعی،       -

: عبارتهاز  ها آنترین دارد که مهم شود و ابعاد مختلفیروانی و یا فناوری دشمن یا دشمنان اتخاذ می

 (23: 1265باشند. )کیانی، فرهنگی، دفاع نظامی، دفاع سیاسی و دفاع اقتصادی می -دفاع اجتماعی

                                                           

1
برگرفته شده از فرمایشات سردار سرلشکر پاسدار دکتر غالمعلهی رشهید در جلسهه مطالعهات گروههی مورخهه        - 

،گهروه مطالعهاتی بها عنهوان تهدوین       دانشگاه عالی دفاع ملی)جهت دسترسی بیشهتر ر.  دانشهکده دفهاع    21/2/62

 راهبردهای دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده(
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 یا گونهه  بههای دفاعی یك ملت که ها و ارزشای از دانشاز مجموعه عبارت است :الگوی دفاعی

جامعه پرداخته تا آن را در برابهر  مند و توأم با انسجام درونی که به بررسی مسائ  دفاعی یك قاعده

-خطرها و تهدیدات نظامی ایمن نماید و در جهت حصول به امنیت و تهتمین منهافع آن، بهه چهاره    

 (25، 1261فر و همکاران، )سبحانی جویی بیردازد

معنای اصطالحی اندیشه برابر با همان معنای لغوی آن است که فکر کردن و تتم  و تفکر  اندیشه: 

ای که عق  پس از بررسهی  است. همچنین به عقیده کاررفته بهعقالنی داشتن است که برای شناخت 

مراد از عقیده نیهز اعتقهادات و باورههایی اسهت کهه       .، اندیشه اطال  شده استیابد میبدان دست 

  (55: 1277. )نجار، دارد بستگی دل ها آنت به شخص نسب

 دربهاره برآیند هرگونه تفکر و تتمه   »مقصود از اندیشه دفاعی در یك تعری  عام،  اندیشه دفاعی:

هها، رویکردهها و   این تعری  عام از اندیشه دفاعی، مجموعهه دیهدگاه  «. امور دفاعی و امنیتی است.

مسائ  دفهاعی اسهت و در اصهطالح     دربارهیك مکتب یك اندیشمند یا  شده تثبیتمواضع قطعی و 

در  بااهمیهت خاص دفاع، حاص  تفکر و تتملی منسجم دارای چارچوب نظری، اصولی و مستدل و 

 (26، 1232مورد امور دفاعی و نظامی است. )جمشیدی، 

-ویژگهی با توجهه بهه    (العالی مدظله)ای الگوی دفاعی نشتت گرفته از اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه

 :های زیر صورت گرفته است

 قدرت و توان عمومی بر تکیهداری و مردم -مداری و حرکت در راستای دستورات الهی ایمان -

بازدارندگی و اینکه ماهیتی کامالً دفاعی دارد. چراکه این اندیشه برگرفتهه از دسهتورات اسهالم و     -

 در له معظمتوان گفت که اندیشه دفاعی می است. با توجه به این مطالب( السهالم  علیه)سیره معصومین

 در است؛ ترسیم قاب  افکار و تجارب سياسی و امنيتی منطقه، تحوالت اعتقادی، مبانی بعد سه

فلسهفه  » ،«مبهارزه  و صهلح » ،«مبهارزه  و دفاع، جههاد  تعاری  و مفاهیم» ایشان اعتقادی، مبانی بعد

 ترسهیم  خهوبی  بهه  را « دفهاع و جههاد   برکهات  و هها  بههره  مزایا، فضائ ،» و«  مبارزه و جهاد دفاع،

 یگانی فردی، آمادگی» ،«پیروزی و موفقیت عل » مسلح نیروهای افکار و تجارب بعد در اند؛ کرده

 نمایند؛می تتکید و ترسیم را «مجاهدان های ویژگی» و «ها تاکتیك ،راهبردها و اصول» ،«سازمانی و

 بعد در و«  شناسی دشمن» خارجی بعد در ایشان نیز امنیتی و سیاسی تحوالت بعد در همچنین و

مسئئله  بنهابراین   .نماینهد  می تتکید و ترسیم خوبی به مبارزه و جهاد برای را «مردمی بسیج» داخلی
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کهه نیروههای    است له معظماساسی تحقيق نبود الگوی دفاعی مناسب بر اساس اندیشه دفاعی  

ای در سار چنین الگویی، به دفاع از میهن عزیزمان بپردازند و نقش برجسهته  مسلح بتوانند در سایه

بهر ایهن   تهدید ایفها نماینهد.    هرگونهو استقرار امنیت، عزت، اقتدار و دفاع در مقاب   ایجاد جهت

توانهد باعه    وصیات میبا این خص (العالی مدظله)ایاساس شناخت اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه

 تهدید را فراهم آورد. هرگونهشود و امکان دفاع در مقاب  ارتقاء امنیت و عزت جامعه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین تبیین از اهمیت اندیشه دفهاعی را   :کل قوا معظم دفاع از منظر فرماندهیاندیشه اهميت 

 رُک ه فَتَ»آمده اسهت:  (یالعال مدظله)ای برای این تحقیق در بیانات فرماندهی ک  قوا ، حضرت امام خامنه

ها بیشهتر اسهت؛   از عبادت سال شش؛ یك ساعت فکر کردن، ارز«هنَسَ بعینَسَ هبادَن عِمِ یرٌخَعَهٍ سا

ههم معنها    تهان  یسازندگکند؛ تالش که اگر شما فکر کردید، عبادتتان هم معنا پیدا مىاین خاطر به

 .شناسیدشناسید، دشمنتان را هم مىکند؛ دوستتان را مىتان هم معنا پیدا مىکند؛ مبارزهپیدا مى

 (1/6/1273بیانات در) 

های مختلفی نظریه تاکنون (یالعهال  مدظله)ایدر ارتباط با تحلی  و بیان اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه

توان بر این را نمی معظم لهحکایت از آن دارد که رویکرد دفاعی  ها آنکه بررسی انتقادی  شده ارائه

به دالی  زیر مبنای اهمیت این تحقیهق را شهک     ها منطبق نمود. بنابراین اندیشه دفاعی ایشاننظریه

 دهد:می

 دفاعی -اجتهاد و اشراف کام  ایشان بر مبانی فقهی و قرآنی مباح  علمی -

 اندیشه دفاعی

 )مدظله العالی(ایحضرت امام خامنه

 

 مبانی اعتقادی

 (1265منبع: )محققین:  )مدظله العالی(ای : اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه1نمودار
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های فرماندهی و راهبری سازمان دفهاعی نظهام، از   تجربیات ارزنده و درخشان ایشان در عرصه -

 اسالم  نیت جهان کنوو رهبری تاکنونابتدای انقالب و تتسیس نظام 

فرماندهی ک  نیروههای مسهلح ا.ا.ا. و اشهراف کامه  بهر اقتضهائات و الزامهات فرمانهدهی و          -

المللی ای و بینبصیرت و شناخت دقیق از ماهیت بازیگران ملی، منطقه -مدیریت دفاعی کشور

 ی سیاست جهانی.تتثیرگذار بر صحنه

 نظری مبانی

محقهق بیانهات مقهام معظهم      :العئالی( )مدظلئه ای های اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهابعاد و مؤلفه

ههای  داده و کلیهدواهه استخراا نموده و سپس تحلی  محتوا انجام  1265تا  1293رهبری را از سال

تحلی  محتوای انجام  که ییازآنجارا در رساله احصاء نموده است.  معظم لهمربوط به اندیشه دفاعی 

تهوان  گردد لذا جهت دسترسی بیشتر به رساله انجام شده محقق میشده باع  مطول شدن مقاله می

با حوزۀ بسهیار وسهیعی از    دفاع در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری در بح بنابراین،  رجوع کرد.

ابعهاد    :شهام   ابعهاد . ایهن  ردیه گ یبرمای را در که هر یك حوزۀ گستردهابعادی مواجه هستیم.  ابعاد

 هها در ایجهاد ثبهات امنیهت    نظامی، سیاسهی، اقتصهادی، فرهنگهی و اجتمهاعی اسهت کهه نقهش آن       

   گیرد. قرار می یموردبررس

 

 

 

 

در اندیشهه مقهام معظهم    دفهاع نظهامی    های بعدمؤلفهترین عمدهو ترین  مهم :دفاع نظامیعد بُ -1

   د:توان به شرح زیر بیان کررا میرهبری 

 نیروههاى  ازجملهه  - انقهالب  مرزههاى  از کننهده  دفاع نیروهاى تمام: بااقتداردفاع هوشمند  -

 نشهینى  عقهب  دشهمن  شهما،  نیهروى  و قهوت  با. کنند عم  هوشیارانه و قوى باید - اطالعاتى

 ابعاد دفاعی 

دفاع 
 اجتماعی

دفاع 
 فرهنگی

دفاع 
 یاقتصاد

دفاع 
 سياسی

دفاع 
 نظامی

 ابعاد دفاع در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری :2شک 
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 سسهتى،  و ضهع   بها . شود مى متیوس دشمن اسالمى، جمهورى نظام اقتدار اعمال با. کند مى

 (21/2/1293دارد. )بیانات،  برنمى دست تعرض از دشمنى هیچ

نیروههای مسهلح ایهن امتیهاز را در بهین همهه       امنيئت:   حافظئان  ونيروهای مسلح ایثارگر  -

دومین امتیاز نیروهای مسهلح   .اند امنیتخدمتگزاران اسالم و کشور دارا هستند که اوالً حافظ 

. )بیانات، آیند میو به میدان  گیرند میخدمت ، جان خود را در ک   ی عرصهاین ست که در 

21/7/1261) 

دفاع به معنای بهه میهدان آوردن ِ جهان و    الهی:  یها ارزشفداکاری در دفاع برای واالترین 

هستی و سالمت خود و به معنای فداکاری است ؛ و آن چیزی کهه ایهن دفهاع بهه خهاطر آن      

انسانی و الهی است . اسهتقالل و سهربلندی و افتخهار و     های ارزش، واالترین  گیرد میانجام 

مهورد اعتمهاد یهك ملهت ، مهورد دفهاع قهرار         ههای  ارزشهویت و شخصیت ذاتی و دینی و 

 (22/7/1232. )بیانات، گیرد می

 ههای  هجمهه در کشورهای مختل  ایهن اسهت کهه در مقابه       ها دولتمشک  اقتدار دفاعی:  -

جهانی، قادر نیستند از ملتشان، از منافعشان، از عزتشان دفاع کنند . جمهوری اسالمی، استوار 

. )بیانهات،  کنهد  مهی منان ایسهتاده ، از منهافع ملهت دفهاع     و مستحکم مث  شهیر در مقابه  دشه   

5/4/1262) 

در  فقهط  نهه بین شیعه و سنّی ،  خواهند میدشمنان اسالم دفاع از اسالم با وحدت و اقتدار:  -

.  کننهد  مینقاطی از ایران بلکه در همه دنیای اسالم ، اختالف بیندازند من خبر دارم که تالش 

با یکدیگر در دفاع از اسالم و نظام اسالمی به این  ها آنن و همراهی اتّفا  نظر برادران مسلما

 (2/12/1231. )بیانات،  دهد میملت و به این کشور و نظام قدرت 

ما طرفدار صلحیم. ما در فکر درآویختن با این و آن نیستیم ؛ اما یهك  دفاع از منافع مشروع:  -

 (13/2/1272مشروعش دفاع کند. )بیانات، بتواند از خود و منافع  هرلحظهملت زنده ، باید 

همین نیروی هوایی و همهین ارتهش و سهپاه و بسهیج ، بها      دفاع و مقاومت با امکانات کم:  -

بایستند و  ای جبههاقتصادی و با تحریم عمومی توانستند در مقاب   ی محاصرهامکانات کم ، با 

 (  13/2/1272دفاع کنند. )بیانات، 
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 از خهود،  عهزت  از خهود،  کرامت از تواند می وقتى ملت یك بدانید دفاع از عزت و کرامت: -

 نیهروى  بهه  متکى خود، به متکى و مستق  که کند دفاع کلمه واقعى معناى به خود موجودیت

 . .کنهد  حفهظ  همیشهه  را آمهادگى  متعهال  خداونهد  بهه  توک  با و باشد خود ى اراده به و خود

 (22/7/1232)بیانات، 

 ،و نیروهای انتظهامی  سپاه ارتش، ،همه نیروهای مسلح :نيروهای مسلحهوشياری و آمادگی  -

هوشیار باشند. همه باید هوشیار باشند،...دشمن برای ضربه زدن بهه انقهالب و اسهالم از     باید

باشید و دشهمن را   متوجه د،یبازکنچشمتان را  بایدآید.  های مختل  می از راه آید؛ نمی راه یك

آن  یرو ههم  شهما  ،دههد  آن حساسهیت نشهان مهی    یرو دشمنبشناسید...هر چیزی که دیدید 

 (1261/ 13/11)بیانات، . خواهد رخنه کند. می ینجاحساس بشوید و بفهمید که دشمن ازا

نیه  بهه ههدف یها اههدافی       منظور بههدف نیست، بلکه  خود خودی بهدفاع  :دفاع سياسیبعد  -2

ههای بلنهدی را در ابعهاد    پذیرد. انقالب اسهالمی نیهز کهه اههداف و آرمهان     خاص صورت می

-عمهده و تهرین   مههم  کند، از این قاعده مستثنی نیست.بُعد سیاسی، تعقیب می ویژه بهمختل ، 

تهوان   مهی در دفاع سیاسی را مقام معظم رهبری منبع  از بینش فقهی و قرآنی  هایمؤلفهترین 

 اند از:  عبارت ها آنکه اهم د به شرح زیر بیان کر

گهران و  انقهالب اسهالمی دارای مهاهیتی اسهت کهه بها منهافع و اههداف سهلطه          :حفظ اسئالم  -

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، دشمن با ما در ستیز دائمهی  . است پیشگان جهان در تضاد ستم

مبهارزه حاضهر باشهیم و     درصهحن  ما با آمادگی و تجهیزات کامه    که آن بهتر چهخواهد بود، 

بنها   .موقعیت دشمن را در هر شرایطی به خطر انداخته و آرامش خاطر را از آنان سلب نماییم

به شواهد مستدل قرآنی و روایی و تجرب  تاریخ، تقابه  بهین کفهر و ایمهان، امهری بهدیهی و       

خواهند، در میدان مبارزه حضور دارند و اگهر بهه   آشکار است. مسلمانان چه بخواهند و چه ن

درپی جبه  کفر را دریافهت  خود نیایند و ضربه به جبه  کفر وارد نکنند، قهراً باید ضربات پی

)بیانهات،   کنند و این واقعیتی است که جای هیچ انکار و حتی تردید در آن وجهود نهدارد.  می

21/9/1236) 

احیای اقتدار و عزّت مسلمین از اهداف مهم انقهالب اسهالمی    :احيای اقتدار و عزّت مسلمين -

جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در سراسر است و 
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کند و دلیلی هم ندارد کهه مسهلمانان جههان را بهه پیهروی از اصهول       گذاری میجهان سرمایه

طلبی صاحبان قدرت و پول ی و فزونطلبتصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه

 (3/9/1261. )بیانات، و فریب را نگیرد

حفظ منافع مشتر  مل  اسالمی، حرکت فقيه:  تشکيل حکومت اسالمی مبتنی بر اصل والیت -

های ضعی  و  تحقق حقو  ملت اسالم و است اسالم مدنظر شده حسابدار و و مبارزۀ هدف

-، امکهان فقیه مبتنی بر اص  والیت رهایی از اسارت را، تنها در سای  تشکی  حکومت اسالمی

 (14/2/1271)بیانات،  .داندپذیر می

بههای انبیهاء   های فاسد میراث گهران  ناپذیری با ظلم و ابرقدرتسازشعدم سازش با ظالمان:  -

)بیانهات،  ها، ظلم بر بشر اسهت.   سازش با ابرقدرت ولومین و سازش با ظالم، ظلم بر مظ بوده

21/7/1261) 

ها، بهزرگ جلهوه دادن    های معمول دشمن برای تطمیع ملتیکی از شیوه: نهراسيدن از دشمن -

 بااحسهاس  کهه  طهوری  بهه ایجاد خوف و ترس در دل آنان اسهت،   منظور بهقدرت کاذب خود 

بارزه و جنگ با آنان را در سر نپرورانند. البتهه  های بزرگ، فکر م ضب قدرتغترس از قهر و 

این شیوه تاکنون به همراه جنگ تبلیغاتی شدید محافه  وابسهته بهه بیگانگهان، کارسهاز بهوده       

 (13/11/1275)بیانات، است. 

هها حهول مسهائ      محور رشد و پیشرفت حرکهت آن در جوامع کنونی که  :دفاع اقتصادیبعد  -2

زند، نقش اقتصاد در حفظ تعادل و پیشرفت جامعه، امری است که اقتصادی و صنعتی دور می

 اندیشمندان و مدیران جامعه بسیار مهم و حائز اهمیت است.  ازنظر

-را مهی  بر مبنای اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری اقتصادی های بعد دفاعمؤلفهترین عمدهبنابراین 

  توان به شرح زیر خالصه کرد :

دو عام  مهم در قطع وابستگی و تحقق توان می خودباوری و پشتکار را: اقتصادیخودباوری  -

خودباوری آمد، پشتکار را نیز بها خهود    که وقتی چون قلمداد نمود. استقالل صنعتی و اقتصادی

 (11/3/1261)بیانات، آورد. می

 قطع کامه  وابسهتگی بهه بیگانگهان پایهه و اسهاس اسهتقالل و عهزّت و        : قطع سلطة بيگانگان -

 (11/3/1261)بیانات،  است.شکوفایی کشور 
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خودباختگی و مرگ استعدادهای خهال  از آفهات بهزرگ وابسهتگی     از خارج: وابستگی قطع  -

. )بیانهات،  افتنهد و تا وابستگی از بیگانگان قطع نشود، اسهتعدادها و مغزهها بهه کهار نمهی      است
3/9/1262) 

هها، سهرکوبی    آفهت رشهد ملهت    ،بزرگهای  وابستگی به قدرت: نفی وابستگی و خودباختگی -
و از آثهار مخهرب    اسهت کشهورهای جههان سهوم     داشتن نگهعام  عقب  درنهایت استعدادها و

تهوان نهام بهرد. )بیانهات،     مهی همه  آحهاد ملهت     نفهس  اعتمادبهه وابستگی، خودباختگی و عهدم  
3/9/1262)   

امنیهت مهالی و    بدیهی اسهت اگهر مهردم یهك جامعهه،     : اقتصادی عدالت تأمين امنيت مالی و -
. ماننهد  بهازمی ولیت اصهلی خهود   ئشوند کهه از مسه  اقتصادی نداشته باشند، درگیر مشکالتی می

-مهی موجب فلج شدن مردم و ناراحتی آنهان   فروشی گرانو  پرستی منفعتانحرافات اقتصادی، 

راهبهردی در اقتصهاد نشهات گرفتهه از فرهنهگ       ههای  برنامهقدر مسلم طراحی و اجرای  گردد.
 کهه  ازآنجهایی تواند اثرات منفی سلطه اقتصادی دشمنان را خنثی نماید، ولهی   اسالمی و ملی می

نیازمنهد اسهت، لهذا     بلندمهدت و  مدت میان، مدت کوتاه های برنامهاجرای تحوالت اقتصادی به 
های جامعه اسالمی و قطع وابسهتگی آن  در نیازمندی مؤثربیش از هر عام  دیگر باید به عوام  

 (11/11/1236توجه شود. )بیانات، 
اندیشه دفهاعی مقهام معظهم     برمبنای فرهنگیهای بعد دفاع مؤلفهترین  مهم :دفاع فرهنگیبعد  -4

 توان به شرح زیر خالصه کرد: می را  العالی()مدظلهرهبری
 منظهور  بهه های سهالم و مسهاعد   مهم در دفاع فرهنگی، ایجاد زمینه اصولیکی از  :معرفی اسالم -

-ها در جوامع مختل  بتوانند بهدون ابههام و پیرایهه   عرضه و معرفی احکام اسالم است تا انسان

 (13/11/1275. )بیانات، آلود اسالم را بشناسندهای غرض
در بقاء و قوام یك جامعهه  د فرهنگی، مسئله بسیار مهم و حیاتی ویکرر :قطع وابستگی فرهنگی -

   (14/2/1262)بیانات،  گرفته باشد. است، بویژه اگر آن جامعه مبتنی بر ارزش های دینی شک 
هویت و موجودیت واقعی یك جامعه را فرهنگ آن جامعهه تشهکی     در جامعه: تحول فرهنگی -

و نظهامی  دهد و انحهراف از آن، جامعهه را اگرچهه در ابعهاد سیاسهی، اقتصهادی و صهنعتی        می
 (14/2/1262)بیانات، سازد. تهی میمیان قدرتمند باشد، پوچ و

، بها  کشهوری  ههر معموالً آثار بارز وابستگی فرهنگی در نیت: حضور مؤثر حوزۀ علمیه و روحا -
ارض عفکر در برابر تهاجم فرهنگی غرب همراه بوده است که گاه با تمرعوب شدن قشر روشن

کردند. مها در انقهالب اسهالمی نیهز     نه با مهاجمی نیز همنوایی میپسنداغرب اظهارنظرهاییا با 
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ایم، لکن قشری کهه  های چپ و راست، اعم از مارکسیسم و لیبرالیسم، بودهشاهد امواا اندیشه

، به مقابل  با آن پرداخته، قشر زبانی هم جای بههمواره خطر تهاجم غرب را جدی گرفته است و 
   (12/7/1233انات، )بی متعهد روحانیت بوده است.

در نظام آموزشهی و   دار هدفریزی صحیح و اهتمام به برنامه: توجه به مراکز آموزشی و تبلیغی -
کند. دشمنان نیز برای تبلیغی کشور، نقش اصلی را در تحقق این اهداف فرهنگی جامعه ایفا می

ههای مناسهب   ایجاد زمینهه بنابراین با . کنندمی نفوذ در این مراکز، بیشتر از جاهای دیگر، تالش
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     

 (5/9/1261)بیانات،  محیط دانشگاه مبارزه کنند.
های بعد دفاع اجتماعی برمبنای اندیشه دفاعی مقام معظم مؤلفهرین ت مهم بعد دفاع اجتماعی : -5

 توان به شرح زیر خالصه کرد:  می را رهبری
، اصهالح نظهام تربیتهی بهر     اجتماعییکی از اهداف مهم انقالب اسالمی در حوزۀ : نظام تربیتی -

یا مدرسه، بهه ههر   ریزی در محیط بست  خانواده اساس مبانی اعتقادی اسالمی است، زیرا برنامه
یها نفوذپهذیر بهودن     اجتمهاعی ههای  میزان که خوب و مفید باشد، در صورت بهروز ناهنجهاری  

های تربیتهی  فرهنگ جامعه در برابر هجوم فساد و ابتذال اخالقی، از داخ  و خارا، هم  تالش
 (6/4/1233)بیانات، به هدر خواهد رفت. 

ههای  به نیازهای جوانان و فهراهم کهردن زمینهه    توجه مستمر: توجه به جوانان و مشکالت آنان -
. بهترین راه برای حفظ جوانهان  قرار گیرد موردتوجهباید برای رشد و تعالی آنان، همواره  الزم 

های آنان در مسیر اعتالی اهداف فرهنگهی و سیاسهی جامعهه،    و هدایت استعدادها و توانمندی
ریزی بر اساس ایهن دو  او و سپس برنامه در  درست و منطقی جوان، آشنایی کام  به نیازهای

تواند جوانان ما را از مضرّات و تتثیرات تهاجم فرهنگی حفظ کند و نیهروی  عنصر است که می
 عنهوان  بهه آورد. آنچهه   ها را به استخدام جامعه و اهداف ملی و دینهی آن در  خال  و کارآمد آن

ترین راه نجهات و ههدایت جوانهان    فرهنگ بسیجی امروز در جامع  ما موضوعیت پیدا کرده، به
 (1/1/1261. )بیانات، والن و دولتمردان به اجرا درآیدئو پشتکار مس باهمتاست که باید 

توجهه   ،ترین عام  در کسب خودکفایی و اسهتقالل صهنعتی   مهم: وراناحمایت از مبتکران و فن -
 کهه  طهوری  به، ستاکام  به مبتکران و استعدادهای درخشان و توسع  مراکز علمی و تخصصی 

ترین عام  در کسب خودکفایی و بازسازی، توسهع  مراکهز علمهی و پهژوهش و تمرکهز و       مهم
مختهرعین و مکتشهفین و نیروههای متعههد و      جانبه   همهه هدایت امکانهات و تشهویق کامه  و    

 (13/3/1261)بیانات، متخصص است 
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جوانهان کشهور در    جانب  همهحضور پرشور و مشارکت های علمی:  جوانان به عرصهفراخوانی  -

توانههد عامهه  مهمههی در بازدارنههدگی دفههاعی باشههد. )بیانههات، مههیعرصهه  صههنعت و نههوآوری، 
13/3/1261) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحقيق :  یشناس روش

ی داده پهرداز  هیه نظر»هدف  کهاربردی و روش آن   ازلحاظنوع تحقیق نوع تحقيق و روش تحقيق: 

ای را در خصهوص  محققین با استفاده از روش داده بنیاد ، بیانات حضرت امهام خامنهه   .است« بنیاد

 اند.دفاع احصا و طی سه مرحله کدگذاری مورد تحلی  قرار داده

 )مدظله العالی(مدل مفهومی اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه ای  :2شک 

اندیشه  
 دفاعی

 بعد نظامی

 تشکیل حکومت

 توجه به جوانان
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-ها، احکام، پیهام جامعه آماری این تحقیق، مجموعه بیانات، سخنرانی جامعه آماری و حجم نمونه: 

در قالهب  ( یالعهال  مدظلهه )ایرهبر معظم انقالب امهام خامنهه    (1265تا  1293ی ها سالها و... )ها، خطبه

ی دفتههر حفههظ و نشههر آثههار حضههرت رسههان اطههالعپایگههاه حههدی  والیههت و همچنههین  افههزار نههرم

و  کننهد  یمه ی ایشان را منتشر ها دگاهیدکه مجموعه بیانات و ی( العهال  مدظله)یا خامنهامام  یالعظم اهلل تیآ

 دفاعی بوده است.   -نظران خبره در حوزه فقهی حبنفر از صا 12همچنین 

و بها اسهتفاده از پایگهاه    ی )اسهنادی(  ا کتابخانهه محققین از طریق مطالعهه   :ها دادهروش گردآوری 

و همچنهین   ی(العهال  مدظلهه )ی ا خامنهه امهام   یالعظمه  اهلل تیآی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت رسان اطالع

نسهبت بهه    ،کننهد  یمه ی ایشهان را منتشهر   هها  دگاهیه دحدی  والیت که مجموعه بیانات و  افزار نرم

 اند.و در روش میدانی از طریق مصاحبه با خبرگان اقدام نموده ها دادهی آور جمع

 نظرات جامعه خبره در خصوص دفاع:

، از روزی کهه حضهرت امهام  فرمهان دفهاع از      هاسهت  ارزشدفاع و جهاد در اسالم برای حفظ  -

کشور را در برابر تجاوز دشهمن بعثهی صهادر کردنهد، نیروههای نظهامی و مردمهی دوشهادوش         

که اکنون بها گذشهت بهیش از     ای گونه بهیکدیگر، حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند، 

ق  محاف  ادبی اسهت کهه   های رزمندگان ن آفرینی و حماسه ها فشانی جاندو دهه از پایان جنگ، 

و  هها  رشهادت زوایهای پنههانی از    روز روزبهه گیهرد و   در کنار آن ادبیات دفاع مقدس شک  مهی 

مانهد. نبردههای    پس از ما به یادگار مهی  های نس شهدا و جانبازان این دیار، برای  های شجاعت

سهال دفهاع   ا... و مقاومت با دشمن صهیونیستی بها الگهوبرداری از هشهت     روزه حزب 22و  22

گوههای خهود بهه وضهوح بهه آن اذعهان        و ای است که فرزندان مقاومت در گفهت  مقدس نمونه

 1(1265.)سعیدی، اند نموده

شهود،   است، یعنی هر وقت فسادی در جامعهه دیهده مهی    ستیزی فساداسالم،  ازنظرهدف دفاع  -

دیگهر مکاتهب    دفهاع در اسهالم بها    های تفاوتاین  درواقعدهد و  اصالح جامعه رخ می باهدف

 است.

                                                           
مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و  - 1

 مدرس دانشگاه
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دفاع از بالد اسالمی ) وظیفه هر مسلمانی است که برای جلوگیری از تسلط کفار بر بالد اسالم  -

 1(1265به دفاع از آن برخیزد()سعیدی، 

 دانستن آن با جهاد در راه خدا  است تراز همارزش دفاع در اسالم در دفاع از سرزمین و  -

 عق  و شرع واجب است.   حکم بهفقه است که وجوب دفاع در اسالم از ضروریات  -

جلوگیرى از محو اسالم و از بهین رفهتن جامعهه اسهالمى و حراسهت از       منظور بهاهمیت دفاع  -

 هاست .استقالل، جان و مال و ناموس مسلمان

دفاع از دین و مکتب به هر صورتى، در برابر مهاجمان کافر، مشر  یا مسلمانان فاسق و یهاغى   -

مسهلمانان یها جهان و مهال مسهلمانان را مهورد        های سرزمینکه کیان اسالم و جامعه اسالمى یا 

 2(1265، آبادی تااگمان جهاد در راه خداست . ) هجوم قرار دهند، بی

یابد،  الهی است که در کنار توجه به ابعاد عقلی، انسانی و... وجوب میای  دفاع در اسالم وظیفه -

 دهد، باید این حکم فطری الهی اجرا شود یعنی در مواردی که خدا دستور می

تواند در  دفاع مستلزم معرفت به حقو  انسان است، یعنی تا انسان حقو  خود را نشناسد نمی - 

 مسیر دفاع قدم بردارد.

اسهت، بهه عبهارت بهتهر      پهذیری  اطاعهت ینی نیازمند کسب روحیه دینی در مسهیر  الزمه دفاع د -

انهد   ای رسهیده  های نفسانی به مرحلهه  باطن و آمادگی ازنظرکسانی در این دفاع موفق هستند که 

بها ههر    هرکسهی به آمادگی نیاز دارد. البته  رو ازاینسودا کنند،  باخداتوانند خون خود را  که می

تواند وارد این بازار شده و بکوشهد تها قهدرت روح خهود را تعهالی دههد.        میمیزان از آمادگی 

 2(1265اکبری، )علی

                                                           
ده ولی فقیه در سهپاه پاسهداران و   مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی نماین - 1

 مدرس دانشگاه

 آبادی مدرس دانشگاه مالك اشترمصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر تاا - 2

اکبری محقق مرکز راهبردی سپاه مصاحبه حضوری محقق با حضرت حجت االسالم والمسلمین حسن علی - 2

 پاسداران انقالب اسالمی
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در مهورد دفهاع در اندیشهه     شده یآور جمع: در این تحقیق مجموعه اطالعات هاروش تحليل داده 

و تحلیه    یموردبررسه طی سه مرحله کدگذاری، مطابق فرآیند زیر  ی(العال مدظله)ایحضرت امام خامنه

 قرار گرفته است.

 4 شهک  و تحلی  بیانات والیت در قالهب    یآور جمعآوری و تحلی : فرآیند  ال  ه فرآیند جمع 

 به شرح زیر انجام گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهها  دواههیه کلبوده که ابتدا بر اساس تعهدادی   یا گونه بهها داده  یوتحل هیتجزو  یآور جمعفرآیند 

، تشهکی   یبنهد  دسهته ، یبهردار  شیفه ، یآور جمعمتناسب با عنوان تحقیق اطالعات مورد جستجو، 

و در تمام مراح  کدگهذاری همهواره بهه متهون مراجعهه و در ههر       بانك، بررسی،  تطبیق و مقایسه 

یی را حذف یا اضافه نموده تها بهه اشهباع نظهری رسهیده و      ها بخش ،شده ارائهمرحله مطابق الگوی 

 ایآوری، سازماندهی و تحلی  بیانات حضرت امام خامنه: فرآیند جمع4شک 

 )مد ظله العالی(ایهای دفاعی حضرت امام خامنهآوری و تبیین اندیشهفرآیند جمع

 ورودی

بیانات 

حضرت 

امام 

 ایخامنه
 )مدظله العالی(

 منابع:

پایگاه اطالع  -1

 رسانی

Kamenei.ir 

نهههرم افهههزار  -2

 حدی  والیت

 آوریجمع

تعیههین واحههد  -1

 تحلی 

 تعری  کدها -2

 جستجو -2

 برداریفیش -4

تشکی  بانهك   -5

 هافیش

 

 

 سازماندهی

 

رجهههوع  -1

 به متن

بررسههی  -2

و تجزیههههه 

 متن

دسههههته  -2

 بندی

 

 

 بررسی و تحلی 

 تطبیق و مقایسه -1

 سنجش روابط -2

مفهههوم سههازی و  -2
 تعیین درختواره

 

 خروجی

 

 گیرینتیجه

لگوی دفاعی ا

حاکم بر 

اندیشه دفاعی 

حضرت امام 

)مدظله ای خامنه

 العالی(
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هها،  یك از ایهن شهاخص  ها احصاء و سپس مشخص گردید که کدامها و شاخصابعاد، مؤلفهنهایتاً 

 کننده، راهبردی و پیامدی هستند.کننده، محدودعلی، محوری، تقویت

ی هها  روشی بوده بهرخالف  فیک این تحقیق  یوتحل هیتجزبا توجه به اینکه روش  ب ئ کدگذاری: 

در تمهام مراحه  بها     هها  دادهی آور جمهع  ؛ وانجام شده است ها توأمان دادهکمی با مرحله گردآوری 

ی آزاد شروع و در تمام مراحه   کدهای متناسب با عنوان تحقیق یا ها دواههیکلرویکرد موضوعی با 

ی را حهذف یها اضهافه    ها بخش شده، ارائهکدگذاری به متون مراجعه و در هر مرحله مطابق الگوی 

 نموده تا به اشباع نظری رسیده و طی سه مرحله کدگذاری به شرح زیر انجام گرفته است:

اسهت و یکهی از    هها  دادهفرآیند طبقه بندی و نظم دهی بهه   یکدگذارمرحله اول ه کدگذاری باز :  

ها بهرای   استفاده از داده منظور به. کدگذاری باز باشد یمتئوری سازی داده بنیاد  یها بخش نیتر مهم

گیهرد. کهارکرد آن    قرار می مورداستفادهها و مقوالت مفهومی و برای ساخت نظریه  تشکی  برچسب

 (57: 1236ها است.)سید جوادین واسفیدانی، احتماالت نظری موجود در داده نشان دادن

 ها()کدگذاری باز( های منتخب  )ابعاد و مؤلفهجدول تحلی  گزاره
 نمونه جدول کدگذاری باز :1 جدول

 مؤلفه بعد های منتخبگزاره شناسه منبع

 بیانات

21/7/1261 
 41ب

 - انقهالب  مرزهاى از کننده دفاع نیروهاى تمام
 و قههوى بایههد - اطالعههاتى نیروهههاى ازجملههه
 شهما،  نیهروى  و بهاقوت . کننهد  عم  هوشیارانه

 نظام اقتدار اعمال با. کند مى نشینى عقب دشمن
 بها . شهود  مى متیوس دشمن اسالمى، جمهورى

 دسهت  تعرض از دشمنى هیچ سستى، و ضع 
 دارد.   برنمى

 نظامی
دفاع هوشمند 

 بااقتدار

 بیانات

22/7/1232 
 41ب

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       

انسهانی و الههی    های ارزش، واالترین  گیرد می
است . استقالل و سربلندی و افتخار و هویهت  

مهورد   ههای  ارزشو شخصیت ذاتی و دینهی و  
 گیرد میاعتماد یك ملت ، مورد دفاع قرار 

 نظامی

 

 

 فداکاری برای

 ها ارزشواالترین 

 بیانات

21/1/1264 
 42ب

احیای اقتدار و عزّت مسلمین از اههداف مههم   
جمهوری اسالمی ایران است و انقالب اسالمی 

با تمهام وجهود بهرای احیهای هویهت اسهالمی       
-مهی  گذاریمسلمانان در سراسر جهان سرمایه

کند و دلیلی هم ندارد کهه مسهلمانان جههان را    

 سیاسی
احیای اقتدار و 

 عزت مسلمین
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به پیروی از اصول تصاحب قهدرت در جههان   

طلبهی  طلبی و فهزون دعوت نکند و جلوی جاه
 .صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد

 بیانات

1/6/1261 
 42ب

ههای فاسهد    ناپذیری با ظلم و ابرقهدرت سازش
و سازش بها ظهالم،    بودهبهای انبیاء میراث گران

ها، ظلهم   سازش با ابرقدرت وظلم بر مظلومین 
 بر بشر است.  

 سیاسی

 

عدم سازش با 

 ظالمان

 بیانات

5/6/1232 
 44ب

دو عام  مههم  توان می خودباوری و پشتکار را
در قطع وابستگی و تحقق اسهتقالل صهنعتی و   

 کههه وقتههی چههون قلمههداد نمههود.  اقتصههادی
 آورد.  خودباوری آمد، پشتکار را نیز با خود می

 اقتصادی
خودباوری 

 اقتصادی

 49ب 5/11/1236

خودبههاختگی و مههرگ اسههتعدادهای خههال  از  
و تها وابسهتگی از    اسهت آفات بزرگ وابستگی 

بیگانگان قطع نشود، استعدادها و مغزها به کهار  
 .افتندنمی

 اقتصادی

 

قطع وابستگی از 

 خارا

 26ب  11/2/1261

هویههت و موجودیههت واقعههی یههك جامعههه را  
دهد و انحراف از فرهنگ آن جامعه تشکی  می

آن، جامعه را اگرچه در ابعاد سیاسی، اقتصادی 
 وو صههنعتی و نظههامی قدرتمنههد باشههد، پههوچ  

 سازد. می تهی میان

 فرهنگی

 

تحول فرهنگی در 

 جامعه

 41ب  3/2/1233

یکی از اهداف مهم انقالب اسهالمی در حهوزۀ   
، اصالح نظام تربیتی بر اسهاس مبهانی   اجتماعی

ریهزی در  اعتقادی اسالمی اسهت، زیهرا برنامهه   
محیط بست  خانواده یا مدرسه، به هر میزان کهه  
خهههوب و مفیهههد باشهههد، در صهههورت بهههروز 

یها نفوذپهذیر بهودن     اجتمهاعی ههای  ناهنجاری
فسهاد و ابتهذال    فرهنگ جامعه در برابر هجهوم 

ههای  اخالقی، از داخ  و خهارا، همه  تهالش   
 تربیتی به هدر خواهد رفت

 نظام تربیتی اجتماعی

اسهت؛  سهتون   5شهام    ادشدهیباشد که ارائه شده است. جدول از جداول کدگذار باز می یا نمونه 1 جدول

مقهام معظهم     22/7/32بیانهات   نجها یااست، یعنی آدرس و مرجع داده که در  داده ستون اول منبع

عدد که شماره  كین(  باشد؛  شام  یك حرف ب ) بیاناتمی ستون دوم شناسهرهبری بوده است. 

ستون چهارم ابعاد دفاعی؛  ستون سوم گزاره منتخب از بيانات؛ ( 1ب)بیانات است. مثالً  شناسه 

 .شدبا یم یکدگذاراز مرحله  شده استخرااهای  ستون پنجم شام  مؤلفه

 :ها(مرحله دوم ئ کدگذاری محوری )شاخص

دههد.   های متفاوت مفهومی در کنار هم قرار مهی  های قبلی را با روش کدگذاری محوری، زیر مقوله

اشهاره   هها  آنفرعی  یها مقولههای اصلی و تعیین  بنابراین کدگذاری محوری به فرایند توسعه مقوله
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کدگذاری محوری در طول دورۀ میانی تحلیه  و در دو   (53: 1236دارد. )سید جوادین واسفیدانی،

در کدگذاری محوری، مقایسهه   گام دوم گیری نظری است. آن نمونه اولين گامگیرد.  گام انجام می

 .ها و عناصر دیگر است مداوم بین گروه

 )کدگذاری محوری(:ها مقولهجدول تحلی  
 نمونه جدول کدگذاری محوری: 2جدول 

 هاشاخص هامؤلفه هاشناسه ردیف

 
1 

 بااقتداردفاع هوشمند  1ب

 دفاع ملی مقتدرانه هوشمند
 مبتنی بر وحدت و یکپارچگی

 برای حفظ اسالم

 نیروهای مسلح ایثارگر 22ب
 ها ارزشفداکاری در دفاع برای واالترین  42ب
 اقتدار دفاعی 42ب
 دفاع از منافع مشروع 7ب
 اقتداردفاع از اسالم با وحدت و  43ب
 هوشیاری نیروهای مسلح 17ب
 حفظ اسالم 97ب

2 

 احیای قدرت و عزت مسلمین 19ب

حضور در صحنه برای دفاع 
 یها ارزشغیرتمندانه از 

انقالب اسالمی و احیای 
 قدرت و عزت مسلمین

 انقالب یها ارزشدفاع غیرتمندانه از  21ب
 ها ملتدفاع از اسالم مبتنی بر اراده  51ب
 عدم سازش با ظالمان 37ب
 هیفق تیوالتشکی  حکومت اسالمی مبتنی بر اص   91ب
 دفاع از اسالم با داشتن بصیرت 22ب
 درصحنهدفاع از انقالب با حضور  3ب

2 

 خودباوری اقتصادی 11ب

ریزی مدون برای ایجاد برنامه
امنیت مالی و عدالت اقتصادی 

 مناسب یده سازمانبا 

 سلطه بیگانگانقطع  12ب
 قطع وابستگی از خارا 25ب
ریزی مهدون بهرای تهتمین امنیهت مهالی و عهدالت       برنامه 54ب

 اقتصادی

4 
 قطع وابستگی فرهنگی 97ب

دفاع از فرهنگ ملت ایران 
 برای ایجاد مدینه فاضله

 تحول در فرهنگ جامعه 31ب
 حضور مؤثر حوزه و روحانیت 35ب

5 
ایجاد نظام تربیتی صحیح و  تربیتیبرقراری نظام  71ب

توجه به جوانان در تمامی 
 ها عرصه

 توجه به مشکالت جوانان 31ب
 حمایت از مبتکران و فناوران 4ب
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 :انتخابی)تعیین نوع شاخص( یکدگذارمرحله سوم ه 

چهارچوب نظهری اولیهه توسهعه      یریه گ شهک  کهه بهرای    ییهها  مقولهه انتخابی با تلفیهق   یکدگذار

 (53: 1236، مرتبط است.) سید جوادین واسفیدانی،اند شده داده

یهك جنبه     وضهوح  بهه رود کهه تحلیلگهر    برای این مرحله به کار مهی  علت نیا به «انتخابی»اصطالح 

شود. وقتی ایهن   کند و روی آن متمرکز می انتخاب می «ای مقوله هسته» عنوان بهها را  مرکزی از داده

شود. بنابراین در کدگذاری  انتخاب صورت بگیرد، تحلی  نظری محدود و کدگذاری باز متوق  می

و تحلی  روبهه رشهد    آمده دست بههای  سازی و در کنار هم قرار دادن گزاره انتخابی، هدف یکپارچه

   است.

 (یالعال مدظله)یا امام خامنهاز منظر اندیشه دفاعی حضرت  های دفاعلهبندی مقوکدگذاری انتخابی: دسته
 نمونه جدول کدگذاری انتخابی :2 جدول

 نوع شاخص هاشاخص شناسه ردیف

 ای(علّی)زمینه ایجاد نظام تربیتی صحیح و توجه به جوانان 65، ب92، ب5، ب2ب 1

2 
، 36، ب22، ب12، ب6ب

 21ب

عامه  ایجهاد امنیهت و     اسالم و پایبندی به اصهول آن 

 امنیت عام  توسعه  در عدالت اقتصادی
 ای(علّی)زمینه

 44، ب36، ب64ب 2
هوشیاری و ایمان بهه خهدا در دفهاع عامه  عهزت و      

 پایداری
 ای(علّی)زمینه

 ای(علّی)زمینه نیروهای مسلح حافظان امنیت و مظهر قدرت دفاعی 41، ب26ب 4

5 
، 41، ب61، ب27، ب2ب

 72ب

 یهها  ملتو  ها ارزشهمگرایی و فداکاری در دفاع از 

 جهان
 محوری

9 
، 96، ب91، ب61، ب69ب

 72ب

دفاع قوی از عزت و کرامت با اتکا به روحیه جهادی 

 و وحدت
 محوری

7 
، 45، ب34، ب32، ب75ب

 23، ب52، ب47ب

مسهئولیت در دفهاع    بااحساسحضور مقتدرانه دفاعی 

 از مظلومان
 محوری

 کننده تیتقو تقویت عناصر اقتدار دفاعی با عدم وابستگی 46ب، 59، ب56ب 3

 کننده تیتقو حمایت مردم در دفاع 79ب 6

 کننده تیتقو شجاعت و پیشتازی در دفاع 9ب 11

 کننده تیتقو مدون برای ایجاد امنیت یزیر برنامه 99، ب49ب 11

 محدودکننده عدم توانایی دفاع از مظلوم در یك جامعه فاسد 22ب 12
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 محدودکننده در دفاع از مظلوم ها دولتسکوت  71ب 12

 محدودکننده دفاع و مقاومت در برابر دشمن با امکانات کم 51، ب52ب 14

، 27، ب29، ب24، ب14ب 15

 92ب

 بها حضهور   هها  ملهت دفاع از اسالم و منهافع مشهروع   

 شجاعانه و توسعه دفاعی
 راهبردی

19 
 39، ب57، ب24، ب15ب

دفهاعی بها نیروههای مسهلح مقتهدر در برابهر        آمادگی

 تهدیدات
 راهبردی

17 
 53، ب26، ب95، ب93ب

غاف  نشدن در دفاع با شناخت طرح دشمن و حفهظ  

 دفاعی و حرکت سازنده یها تیقابل
 راهبردی

13 
 21، ب16، ب32، ب73ب

موضع نظام دفهاع و جههاد بها کفهر و رفهع تهدیهد از       

 مظلومان
 راهبردی

، 42، ب42ب، 22، ب1ب 16

 ،97، ب17، ب43، ب7ب

دفهاع ملههی مقتدرانههه هوشهمند مبتنههی بههر وحههدت و   

 یکپارچگی
 پیامدی

، 51، ب21، ب23، ب19ب 21

 ،3، ب22، ب91، ب37ب

اسههالمی بهها حفههظ  یههها ارزشدفههاع غیرتمندانههه از 

 درصحنهبصیرت و نفی فرهنگ غربی و حضور 
 پیامدی

21 
 54، ب25، ب12، ب11ب

 یدهه  سهازمان ریزی مدون برای ایجاد امنیت بها  برنامه

 مناسب
 پیامدی

، 77، ب35، ب31، ب97ب 22

 11ب

سیاسهت اصهولی ملهت     هها  ملهت دفاع از مسلمانان و 

 ایران برای ایجاد مدینه فاضله
 پیامدی

 پیامدی دفاع جانانه و مخلصانه برای پاسخگویی به تهدیدات 4، ب31، ب71ب 22

 اجرایی: مالحظات

به اصه  بیانهات،   نزدیك  المقدور یحتها، از سخنرانی جمالت برداشتیمضامین و سعی شده  -1

 .باشند شده یراستاریوخالصه و 

اند که مربوط به همهه  دهانتخاب ش یطور، 1265تا  1293 یها سالسخنان معظم له در طول  -2

 .یك سال خاص صرفاًنه  ها باشدسال

 شود. استفادهدر جمع مردم، بسیج و نیروهای مسلح معظم له سعی شده بیشتر از سخنان  -2

رای ایهن بهوده کهه مفهاهیم و     در صهورت تکهرار به   و  شهده   اسهتفاده از جمالت مشابه کمتهر   -4

 شده است. استخراااز آن  یموضوعات مختلف
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 :و پيشنهاد گيرینتيجه 

 گيری نتيجه -الف

در رفتهار و کارکردههای دفهاعی     کننهده  نیهی تع، موضوعی اساسی و یشناس شهیانداندیشه دفاعی و 

ههایی  های بنیادین و اندیشهها و به تعبیر دیگر تبیین نظریهگردد و در  صحیح اندیشهمحسوب می

گیری صهحیح، دریافهت معیهار سهنجش و تصهویری منطقهی و       فهم، جهت باهدفکه فعلیت یافته 

 دربهاره ههای دفهاعی، اندیشهه    ندیشهباشد. ابسیار حائز اهمیت می موردمطالعهشفاف از موضوعات 

گهردد و چنهین   های دفاعی است که در جامعه سیاسی از جههت دفهاعی بهودنش مطهرح مهی     پدیده

 هایی موضوع اندیشه دفاعی است.پدیده

تهوان بهه بیهان افکهار، آراء و حقهایق، ارائهه علیهت، تفسهیر         مهی  سهو  كیدر تبیین اندیشه دفاعی از 

ها و وضعیت مطلوب پرداخهت و از سهوی   ها، شاخصرسیم مؤلفهها، ترویدادها، توصی  وضعیت

ههای شهناخت، منطهق و    ههای روش های اساسی و چارچوب نظری به بررسهی دیگر با طرح نظریه

 های مطرح کش  گردد.و مبانی اندیشه ینیب جهانچرائی آرا همت گمارد تا در پرتو آن 

الهی و جهت دهنده اسهت کهه    -ای ارزشیمقوله (یالالعه  مدظله)ایدر این میان اندیشه دفاعی امام خامنه

گمان اساس منش و رفتار نظامی و سیر تحقق امنیت، تحکیم و توسعه اقتدار دفاعی بوده است و بی

مجاهدت و مبارزه با استبداد و استکبار، مبارزه با ظلم و جهاد برای تحصی  حاکمیت اهلل و خهروا  

 سیاسی است. -اندیشه دفاعیاهلل یك از والیت طاغوت به والیت 

 : سؤاالتپاسخ به 

  است؟ کدام (یالعال مدظله) ایخامنه امام حضرت منظر از دفاع ابعاد اول: سؤال

را  طهی مراحه  کدگهذاری    العالی( )مدظلهایفو ، بیانات حضرت امام خامنه سؤالمحققین در پاسخ به 

 ابعاد عمده استخراا نمودند:  عنوان بهموارد زیر را  درنتیجهو تحلی  و  موردبررسیباز 

 دفاع نظامی، دفاع سیاسی، دفاع اقتصادی، دفاع فرهنگی و دفاع اجتماعی

 است؟ کدام (العالی مدظله) ایخامنه امام های دفاعی از منظر اندیشه دفاعیمؤلفه :دوم سؤال

بهه شهرح    و اسهتخراا  زیر را هایمؤلفه انتخابی کدگذاری طریق از سؤال این به پاسخ در محققین

 .اندنموده ارائه زیر

، فداکاری در دفاع، اقتدار دفاعی، دفاع از اسهالم بها وحهدت، دفهاع از منهافع      بااقتداردفاع هوشمند 

مشروع، هوشیاری نیروهای مسهلح، احیهای قهدرت و عهزت مسهلمین، عهدم سهازش بها ظهالمین،          
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ا، قطع وابستگی فرهنگهی، تحهول   نهراسیدن از دشمن، خودباوری اقتصادی، قطع وابستگی از خار

 فرهنگی در جامعه، توجه به جوانان، حمایت از مبتکران و فناوران

 ؟اند کدم، محدودکننده، راهبردی و پیامدی کننده تقویتهای علی، محوری، شاخصسوم:  سؤال

معنهایی  ها کهه بهاهم قرابهت    محققین با استفاده از کدگذاری محوری و  در کنار هم قراردادن مؤلفه

 دهند.داشتند نوع شاخص را مشخص و به شرح زیر ارائه می

اسهالم و پایبنهدی بهه      -ایجاد نظام تربیتی صحیح و توجهه بهه جوانهان    های علی شامل: شاخص

هوشهیاری و ایمهان بهه      -اصول آن عام  ایجاد امنیت و امنیت عام  توسعه  در عدالت اقتصهادی  

 نیروهای مسلح حافظان امنیت و مظهر قدرت دفاعی -خدا در دفاع عام  عزت و پایداری

 دفهاع  -جههان  ههای  ملهت  و ها ارزش از دفاع در فداکاری و همگراییهای محوری شامل: شاخص

 احسهاس  بها  دفهاعی  مقتدرانهه  حضور -وحدت و جهادی روحیه به اتکا با کرامت و عزت از قوی

 مظلومان از دفاع در مسئولیت

 در مهردم  حمایت  -وابستگی عدم با دفاعی اقتدار عناصر تقویت شامل: کننده تقویتهای شاخص

 دفاع برندهپیش عنصر بسیج و  والیت -دفاع در پیشتازی و شجاعت  -دفاع

 توسهعه  و شهجاعانه  حضهور  با ها ملت مشروع منافع و اسالم از دفاعهای راهبردی شامل: شاخص

 بها  دفهاع  در نشهدن  غافه    -تهدیهدات  برابهر  در مقتهدر  مسلح نیروهای با دفاعی آمادگی  -دفاعی

 کفر با جهاد و دفاع نظام موضع -سازنده حرکت و دفاعی های قابلیت حفظ و دشمن طرح شناخت

 دفهاع یکپهارچگی   و وحهدت  بهر  مبتنهی  هوشهمند  مقتدرانهه  ملهی  دفهاع  مظلومهان  از تهدید رفع و

 صهحنه  در حضهور  و غربهی  فرهنهگ  نفهی  و بصهیرت  حفهظ  بها  اسهالمی  های ارزش از غیرتمندانه

 سیاسهت  هها  ملهت  و مسهلمانان  از دفهاع مناسب  دهی سازمان با امنیت ایجاد برای مدون ریزی برنامه

   .فاضله مدینه ایجاد برای ایران ملت اصولی

 سهکوت   -فاسهد  جامعهه  یهك  در مظلهوم  از دفهاع  توانایی عدمهای محدودکننده شامل: شاخص

 کم امکانات با دشمن برابر در مقاومت و دفاع  -مظلوم از دفاع در ها دولت
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 ـ پيشنهادهاب 

 :شود یماین تحقیق قاب  توسعه است و پیشنهاد  یطورکل به

سهازی الگهوی پیشهنهادی    ه  ستاد ک  نیروهای مسلح با شورای عالی امنیت ملی در راستای پیهاده 1

 نمایند.اقدام 

 و تحلی  قرار گیرد. یموردبررسنیز  علیه( اهلل رحمت)ه اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی2

در قالب یهك   2تا  1ه الگوی جامعی با استفاده از نتایج این پژوهش و نتایج پیشنهادهای بندهای 2

 الگوی ارزیابی جامع ارائه گردد.

 )مدظله العالی(ای الگوی اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه: 5شک 
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