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تاریخ پذیرش1000/09/00 :

چکیده :پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،به دلیل ماهیت دینی ،استقلال طلبانه و ضد استکباری نظام اسلامی،
توطئههای مختلفی از سوی قدرتهای بزرگ بر علیه ملت و کشور ایران طراحی و اجرا شد .حمله و تجاوز نظامی
رژیم بعث عراق به خاک ایران در شهریور سال  1531به نیابت از قدرتهای بزرگ و همراهی کشورهای منطقه از
جمله این توطئه ها و بزرگترین آن محسوب میشود .جنگ هشت ساله عراق علیه ایران ،با وجود هزینههای فراوان
مادی و تقدیم هزاران شهید و جانباز برای بقاء نظام اسلامی ،دربردارنده تجربیات و تلاشهای ارزندهای بود که در تداوم
بقاء و تقویت روزافزون نظام اسلامی نقش موثری داشت .از این منظر دوره دفاع مقدس به مثابه گنجینه ارزشمندی از
تجربیات ،سیاست ها ،طرحها ،تدابیر و راهبردهایی است که میتواند به عنوان چراغ راه آینده نظام اسلامی در مقابله با
تهدیدات آتی قرار گیرد .حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) به عنوان یک فقیه و مجتهد مسلم دینی و رهبر سیاسی آگاه در
مدیریت حکیمانه دفاع مقدس نقش بیبدیلی داشتند و مجموعه مولفهها و اصول دینی ،سیاسی ،اجتماعی و اخلاقی را
در مدیریت دفاع مقدس در نظر داشتند .این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل راهبردهای دفاعی
مد نظر حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) در دوران دفاع مقدس پرداخته است .روش پژوهش ،روش تحلیل محتوای
کیفی و کمّی است و با دو رویکرد قیاس و استقراء ،متن صحیفه امام خمینی(رحمه الله علیه) در دوران دفاع مقدس مورد
(رحمه

بررسی و واکاوی قرار گرفته است .برای شناخت و تبیین مفاهیم و راهبردهای دفاعی مد نظر حضرت امام خمینی

الله علیه) ،مولفه های هفت گانه دفاعی شامل(فلسفه و ماهیت دفاع مقدس ،فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح،
عملیات روانی ،اخلاق اسلامی در جنگ ،نیروی نظامی تراز انقلاب اسلامی ،نقش قدرت های جهانی در جنگ و نقش
و کارکرد بسیج مردمی) ملاک قرار گرفته است .در قالب یافته های پژوهش و بر بنیاد این هفت مولفه؛  35مفهوم دفاعی
بر اساس متن صحیفه امام خمینی(رحمه الله علیه) استخراج شده است .در ادامه با مبنای قرار دادن  35مفهوم و با روش تحلیل
محتوی کیفی و فرایند«مقوله سازی» ،هفده راهبرد دفاعی مد نظر حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) در مولفه های هفت
گانه احصاء شده است.
واژگان اصلی :دفاع مقدس ،راهبرد ،حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه) ،دفاع ،سیاست دفاعی.
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* این مقاله مستخرج از پروژه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی است و از
حمایت مادی و معنوی آن برخوردار شده است.

مقدمه
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،3شماره پیاپی ( ،)27پاییز 1044

امنیت و دفاع مهمترین دغدغه حکومتها در طی تاریخ بوده است و کشورها به منظور حفظ
تمامیت ارضی ،حاکمیت و استقلال ،حفظ جان مردم و مقابله با تهدیدات؛ سیاستها ،طرحها و تدابیر
مختلف نظامی و دفاعی را در پیش گرفته اند(تهامی .)5 :1511،تاسیس ساختار های نظامی و ارتش،
آموزش های منظم و افزایش مهارت های نظامی ،ایجاد مراکز و استقرار گاههای نظامی ،ایجاد
دیوارهای دفاعی بخشی از این تدابیر و اقدامات است(زرقانی .)15 :1511،جنگ و حملات نظامی
سابقه ای به تاریخ پیدایش اجتماعات بشری دارد و از اینرو ادبیات نظامی جهان دارای پیشینه و منابع
غنی است .در واقع ،مفاهیم و دانش واژه های نظامی و دفاعی دارای قدمت زیادی هستند و البته
متناسب با پیشرفت های علمی و فنی و افزایش دانش نظامی جوامع ،مفاهیم ،اصول و نظریه های
جدیدی نیز مطرح شده است .به عنوان نمونه می توان به مفاهیمی چون سیاست دفاعی ،دکترین
نظامی ،راهبرد دفاعی و راهبرد تسلیحاتی اشاره کرد که عمدتا در طی دهه های اخیر مطرح شده
اند.در این زمینه ،نکته بسیار مهم این است که هر رویداد جنگی و دفاعی در بردارنده تجربه های
ارزشمندی برای کشورهای درگیر است و تجربه نگاری این رویدادهای نظامی خود منبع باارزشی
برای غنی تر شدن ادبیات نظامی کشورها و تقویت توان دفاعی آنها محسوب می شود.چنانکه به
عقیده کارشناسان یکی از مهمترین منابع برای تدوین دکترینها و سیاستها و راهبردهای دفاعی،
تجربیات گذشته است(پاتاجو .)35 :1535 ،از همین روست که در دانشگاهها و مراکز نظامی ،جنگ
ها و رویدادهای نظامی به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند و لازم است تجربیات ارزشمند
دوران دفاع مقدس نیز از این منظر مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد.
بیان مساله
کشور ایران به عنوان یکی از قدیمیترین کشورهای صاحب تمدن در طول تاریخ پرفراز و
نشیب خود با تهاجمات نظامی روبرو بوده است و برای مقابله با این تهدیدات سیاستها و
طرحهای مختلف دفاعی ،نظامی و امنیتی را بکار گرفته است .پس از پیروزی انقلاب اسلامی و
تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران ،به دلیل ماهیت دینی ،مستقل و ضد استکباری نظام اسلامی،
توطئههای مختلفی از سوی قدرتهای بزرگ یا ایادی منطقهای آنان با هدف سقوط نظام جمهوری
اسلامی طراحی و اجرا شد .حمله و تجاوز نظامی رژیم بعث عراق در شهریور سال  1531یکی از
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بزرگترین این توطئهها و تهدیدها محسوب میشد که به نیابت از قدرتهای بزرگ و با حمایت
جنگ هشت ساله عراق و ایران با وجود هزینههای فراوان مادی و تقدیم هزاران شهید و جانباز
برای بقاء نظام اسلامی ،دربردارنده تجربیات و اندوخته های ارزشمندی بود که در تداوم بقاء و تقویت
روزافزون این نظام نوپا نقش موثری داشت .از طرفی تجربه چهار دهه اخیر نشان میدهد که
جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی و نیز
ماهیت ایدئولوژیکی انقلاب و نظام اسلامی ،همواره با طیف وسیعی از تهدیدات سخت و نرم روبرو
بوده و خواهد بود .از اینرو استمرار بقاء نظام اسلامی و افزایش روزافزون قدرت ملی و نظامی کشور،
مستلزم طراحی و تدوین دکترین ها ،سیاست ها و راهبردهای دفاعی متناسب با وضعیت جغرافیایی
کشور ،مبانی ،ارزشها و اهداف راهبردی حکومت و متغیرهای محیطی و فرامحیطی است(قیصری و
خزری .)35 :1513 ،در تدوین سیاست و راهبردهای دفاعی منابع مختلفی چون تجربههای زیسته
پیشین ،سناریوهای آینده و به ویژه مراجعه به نظر رهبران بلندپایه ،صاحبنظران و متخصصان نظامی،
نخبگان علمی ،سیاسی مدنظر قرار می گیرد .بدون تردید ،اندیشه ،تفکرات و دیدگاههای حضرت امام
(ره) ،به عنوان یک مجتهد و فقیه برجسته دینی ،بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا
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بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بر علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

در طول دوران دفاع مقدس در این زمینه منبعی ارزشمند و بسیار مهم محسوب میشود و از اینرو
ضرورت دارد در این حوزه پژوهش های دقیق و علمی متعددی صورت گیرد.تاکنون پژوهشهای
ارزندهای در خصوص سیاستها و راهبردهای دفاعی و نظامی حضرت امام در دوران دفاع مقدس
صورت گرفته است و یافتههای علمی ارزشمندی نیز از این پژوهشها استخراج شده و در اختیار
نظام علمی و اجرایی کشور قرار گرفته است .این پژوهش نیز در همین راستا ،به دنبال بررسی و تبیین
مهمترین راهبردهای دفاعی حضرت امام در طی دوران دفاع مقدس بر اساس مجموعه بیانات و پیام
های ایشان در قالب متن «صحیفه امام» (ره) می باشد.در واقع سوال اصلی پژوهش این است که
مهمترین راهبردهای دفاعی حضرت امام در دوران دفاع مقدس کدامند؟
مبانی نظری
کلید واژه اصلی این پژوهش «راهبرد دفاعی» می باشد و در ادامه مطلب به اختصار به تعریف
مفهوم راهبرد ،انواع آن و تعریف راهبرد دفاعی پرداخته می شود .لازم به ذکر است در تعریف
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مفاهیمی مانند سیاست دفاعی ،راهبرد دفاعی ،راهبرد نظامی و ....در ادبیات نظامی جهان نوعی ابهام
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و نسبی گرایی وجود دارد .در واقع این مفاهیم و دانش واژه ها با یکدیگر دارای اشتراک و
همپوشانی زیادی هستند و مرزبندی و فصل مشترک روشنی ندارند .حتی در دانشگاهها ومحافل
علمی نیز بین صاحب نظران و اندیشمندان متخصص در این رابطه اتفاق نظر وجود ندارد.چنانکه
در گزارش راهبرد امنیتی ملی آمریکا در مورد این ابهام چنین آمده است«:مساله ابهام در واژگان و
اصطلاحات دفاعی و نظامی مانند راهبرد از جمله راهبرد امنیت ملی،راهبرد بزرگ ،راهبرد دفاعی،
راهبرد نظامی و ...همواره وجود داشته و خواهد داشت و نه در محافل دانشگاههای و نه در مراکز
اجرایی ،توافقی در مورد مفهوم و حدود اطلاق این واژگان وجود ندارد(زهدی.)11 :1531،
 -1راهبرد:
کلمهی راهبرد(استراتژی) ،بطور غیر مستقیم ،برگرفته از لغت یونانی استراتگوس ،به معنای
فرماندهی ،و لغات هم خانوادهی آن ،استراتاگم ،به معنای تدبیر یا عمل فرمانده و استراتوس ،به
معنای ارتش است(.)webester, 1983: 1آنﭽه بطور گسترده بوسیله یونانیان ،از آئیناس در چهار
قرن پیش از میﻼد گرفته تا لئو در قرن هفتم میﻼدی استفاده میشد ،تاکتیک تکن بود که توصیف
کننده مجموعهای از دانش درمورد هدایت جنگ ،از تدارکات گرفته تا رجز خوانی تهییجی
بود( .)Luttwak,1987:239همﭽنین با وجود ایدههایی شبیه به راهبرد در متون نظامی قدیم
مانند کتاب «هنر جنگ» ،نوشتﮥ سون تزو و وجود بعضی حرکتها و تصمیم گیریهای نظامی کﻼن
در جنگهای گذشته ،فقﻂ از حدود قرن هجدهم به بعد است که میتوان بطور نسبتاً مشخصی،
کاربرد مفهوم راهبرد و مباحث مربوط به آن را مشاهده کرد .در واقع ،تدوین راهبرد نظامی به
عنوان یک حوزۀ علمی ،نتیجﮥ مستقیم تعمیم سازی تجربیات مربوط به فرماندهی نظامی در دوران
آماده سازی و اجرای جنگها در مقیاس استراتژیک در این دوران است(.)Sokolovsky,1983:7
در مجموع میتوان گفت برخی تعاریف موجود از راهبرد ،راهبرد را عبارت می دانند از «هنر
بکارگیری کلیﮥ امکانات موجود با هدف کسب نتیجﮥ موفقیت آمیز در منازعﮥ میان ارادههای
انسانی»( ،بوفر .)51 :1511 ،و بعضی دیگر در نگاهی کلانتر معتقدند راهبرد عبارتست از«هنر
بکارگیری همﮥ منابع موجود یک کشور توسﻂ عالیترین مرجع اقتدارملی برای کسب نتیجﮥ موفقیت
آمیز در منازعﮥ بین کشورها»( .حسینی جیر دهی)51 :1551،
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 -2انﻮاع ﺗقسیﻢ بﻨدﯾﻬای راهبرد:
متفاوتی استوار است که در ذیل ،با توجه به مهمترین معیارهای تقسیم بندی به ترتیب آورده می شود:
الف)برمبﻨای روش ﺗﺤﻠیﻞ :در یک تقسیم بندی ،راهبرد را بر مبنای روش تحلیل ،به دو دستﮥ
راهبرد کﻼسیک و راهبرد علمی ،دسته بندی میکنند.رهیافت کﻼسیک از راهبرد ،رهیافتی استکه
تجویزهای خود را از مطالعﮥ عملکردهای گذشته که با سطحی از تعمیم نیز پشتیبانی میشود،
میگیرد؛ منبع اطﻼعات آن ،تاریخ است و قواعدی را که در پی ساختن آنهاست ،از مطالعﮥ نزدیک
اجرای جنگها استنتاج کرده است.رهیافت دیگر که آن را علمی مینامیم ،بطور مشخصتری،
تئوریک است .این تئوری ،بطور آشکار یا ضمنی به دنبال توضیح رفتار بر مبنای عقﻼنیت تعمیم
یافته است .احکام عملیای را که او به عمل کنندگان توصیه میکند ،برخاسته از یک چارچوب
تحلیلی است که بر طبقه بندیهای مفهومی و نظم دهنده متکی است(.)Reynolds,1989:16
ب) برمبﻨای نﻮع ﺟﻨﮓ :اگر در مفهوم راهبرد ،تﺄکید بر تعیین راهبرد توسﻂ اهداف سیاسی
جنگ باشد یا در چشم اندازی گسترده تر ،بر محتوای سیاسی جنگ که همﭽنین شامل ویژگیهای
بازیگران اصلی نیز میشود تاکید شود؛ آنگاه استراتژیها را میتوان مطابق نوع جنگ ،نظام بندی
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از راهبرد ،تقسیم بندیهای مختلفی ارائه شده است .هر یک از این تقسیم بندیها ،بر مبنا و معیار

کرد .برای مثال ،یک تقسیم بندی استراتژیها میتواند شامل اینها باشد :جنگ بین سیستمی ،که برای
اهداف بلندمدت که به دو نوع هستهای و متعارف جنگیده می شود؛ و راهبرد جنگ انقﻼبی داخلی
و غیره .البته این تقسیم بندی ،قابل اعمال به همﮥ جنگها و استراتژیها نیست ،چون در یک نوع
جنگ ممکن است راهبرد نظامی ،حاکم باشد و در جنگی دیگر ،ممکن است راهبرد سیاسی ،هر
حرکت نظامی مهمی را دیکته کند.
ج) برمبﻨای روش ﮐﻠی ﺟﻨﮓ :هر راهبرد ،بر مفروضاتی در مورد روش کلی بدست آوردن
هدف نظامی اصلی جنگ ،مبتنی است :تحمیل ارادۀ یک طرف بر دشمن .در اینجا میتوان راهبرد را
به راهبرد انهدامی و راهبرد فرسایشی تقسیم بندی کرد.درراهبرد انهدام ،هدف عملیاتهای نظامی،
نابودی دشمن در صحنﮥ نبرد است ،و در راهبرد فرسایشی ،از طریق یک جنگ طوﻻنی ،محاصره و
دیگر وسایل ،تﻼش در نابود کردن تدریجی قدرت نظامی دشمن می شود .هدف اولی ،نابودی کامل
همﮥ نیروهای مسلح دشمن است؛ هدف دومی ،به طور عمده تضعیف تدریجی نیروهای مسلح و
پشت جبهﮥ دشمن است .در تقسیم بندی دیگری که با همان روش نظام بندی راهبردها انجام
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میشود ،استراتژیها را به دو دستﮥ راهبرد مستقیم که راهبرد جنگیدن مستقیم است و راهبرد
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غیرمستقیم ،تقسیم می کنند .لیدل هارت که با کتاب معروف خود« ،راهبرد :رهیافت غیرمستقیم» این
تقسیم بندی را رواج داد .منظور از راهبرد مستقیم ،آن راهبرد است که در آن ،نبرد ،محور اصلی را
تشکیل میدهد و منظور از راهبرد غیرمستقیم ،راهبردای است که در جریان آن ،طی زمان نسبتاً
طوﻻنی ،ﻇرفیت و ارادۀ جنگی دشمن ،با استفاده از وسایل سیاسی ،روانی ،اقتصادی و غیره تضعیف
میشود به گونهای که با یک نبرد کوتاه نهایی بتوان شکست را بر او تحمیل کرد( .کالینز.)51 :1555،
د) بر مبﻨای اﯾدههای ﻋﻤﻠیاﺗی اﺻﻠی :معیار این تقسیم بندی ،روش های عملیاتی مورد
استفاده در جنگ است .این تقسیم بندی ،به نوبه خود به اشکال مختلفی ارائه شده است .از جملﮥ
آنها ،تقسیم استراتژیها به راهبرد تراکمی و راهبرد پیاپی است .راهبرد پیاپی را ،قدمهای پی درپی و
مرتبی تشکیل میدهد که هر یک بعد از قدم قبلی ،محتمل الوقوعتر بوده و در نهایت به مقصود
نهایی منتهی میگردند .تﻼش در جهت تضعیف روحیه دشمن ،جلوگیری از تدارک او از خارج و
از بین بردن خطوط مواصﻼتی داخلی دشمن پیش از حمله به سرزمین او ،نمونه هایی از راهبرد
پیاپی هستند .برعکس ،راهبرد تراکمی ،مجموعهای از قدمهای منفرد و تصاعدی است که سرانجام
نتایج خردکنندهای برای دشمن در برخواهند داشت .بمباران استراتژیکی و عملیات دریایی علیه
کشتیرانی دشمن ،نمونههای بارزی از راهبرد تراکمی هستند.
ه) بر مبﻨای مﺤیﻂ ﺟﻨﮓ :تقسیم بندی دیگر ،تقسیم استراتژیها بر مبنای محیﻂ عملی است که
مخاصمه در آن روی می دهد .بر این مبنا ،استراتژیها عبارتند از راهبرد دریایی ،راهبرد زمینی و
راهبرد هوایی .این سه راهبرد ،تاریخ تولدهای متفاوتی دارند؛ راهبرد زمینی ،قدیمیترین راهبرد
است و راهبرد هوایی ،جوان ترین آنها.
و) بر مبﻨای سﻄﻮح بﮑارﮔیری زور برای رسیدن به هدف :اگر بپذیریم که راهبرد عبارت از
تصمیمگیری و اقدام برای هدایت جامع منابع در رسیدن به همﮥ اهداف مورد رقابت با دشمن
است ،پس باید ببینیم که در سراسر صحنﮥ بکارگیری منابع یا زور برای دستیابی به اهداف (اعم از
زمان جنگ یا صلح) ،چه سطوحی از تصمیم گیری و اقدام هدایتی را میتوان از هم تشخیص داد.
این سطوح ،همان سطوح مختلف راهبرد هستند که در عین حال ،پراستفاده ترین تقسیم بندی از
راهبرد نیز هست .در این باره ،محققین مختلف ،تقسیم بندیهای متقاوتی را ارائه کرده اند .برخی
مانند لوتواک ،آن را به پنج سطح تقسیم بندی میکنند :سطح تکنیک( تکنولوژی)؛ سطح تاکتیک؛
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سطح عملیات؛ سطح صحنه و سطح راهبرد بزرگ( .)Luttwak,1987:8-11به سخن دیگر او
فرماندهان رقیب ،تﻼش در پیش افتادن از همدیگر و از میدان بدر کردن یکدیگر دارند .به علاوه در
تقسیم بندی دیگر ،راهبرد را به راهبرد بزرگ ،راهبرد نظامی و راهبرد عملیاتی تقسیم میکنند.
 -3راهبرد دفاﻋی
همانند برخی دیگر از مفاهیم دفاعی ،راهبرد پردازان و اندیشمندان امور نظامی در رابطه با تعریف
راهبرد دفاعی نیز اتفاق نظر ندارند و اختلاف دیدگاه و تضارب آرا در این مبحث وجود
دارد.همﭽنانکه در تصویر زیر نشان داده شده است ،در تعریف راهبرد دفاعی دو رویکرد عام و موسّع
و دیدگاه خاص و محدود وجود دارد؛ که در اولی راهبرد دفاعی دانش و هنر بکارگیری همه مولفه
های قدرت ملی است و در دیدگاه دوم فقﻂ بر استفاده از نیروهای مسلح تاکید شده است .از همین
رو در برخی منابع از اصطلاح راهبرد نظامی هم به جای راهبرد دفاعی استفاده شده است.
نﻤﻮدار  :1اختﻠاف دﯾدﮔاه اندﯾشﻤﻨدان در مﻮرد مفﻬﻮم راهبرد دفاﻋی
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در سراسر منازعه ،پنج سطح تصمیم و هدایت را تشخیص میدهد که در جریان آنها ،رهبران و

همﭽنانکه در شکل بالا مشخص است ،برخی اندیشمندان و موسسات مرتبﻂ با مباحث دفاعی،
نگرشی کلی و موسّعی به مفهوم راهبرد دفاعی داشته اند .این دیدگاه راهبرد دفاعی را فراتر از
قلمرو نظامی و حیطه نیرو های مسلح دانسته و آن را به کاربرد قدرت ملی ربﻂ می دهند که شامل
مولفه های سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...نیز می گردد.به عنوان نمونه در فرهنگ دفاعی-
امنیتی،راهبرد دفاعی اینگونه تعریف شده است«:راهبرد دفاعی،علم و هنر بکار گیری همه قدرت
کشور در جهت مقابله با تهدید یا تهدیدات علیه امنیت ملی است»(.نوروزی .)521 :1533 ،به
طوری که ملاحظه می شود چنین برداشت و تلقی از راهبرد دفاعی،سطح آنها را هم عرض راهبرد
دانسته و حیطه نفوذ آن را همه جنبه های قدرت ملی تلقی می کنند.در این دیدگاه هرگونه توانایی
و ﻇرفیت ملی که شایستگی استفاده برای امر دفاع از کشور را دارا می باشد بایستی در چهارچوب
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راهبرد دفاعی مورد نظر قرار گیرد.به عبارت دیگر،قدرت دفاعی کشور به مثابه کوه یخی می باشد
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که نیرو های مسلح قسمت آشکار آن می باشند و بخش عمده بدنه آن که نمایان نیست مربوط به
ﻇرفیت های بالقوه دفاعی در قلمروی نیروی انسانی،منابع طبیعی و سایر توانایی های سیاسی و
اقتصادی و  ...می باشد(زهدی.)12 :1531 ،
در مقابل عده ای دیگر از اندیشمندان از منظر ماهیت ،قلمرو و کارکرد نگرش متفاوتی به
تعریف راهبرد دفاعی دارند و راهبرد دفاعی را علم و هنر استفاده از نیروهای مسلح یک کشور
برای تامین اهداف سیاست ملی از طریق اعمال زور یا تهدید به استفاده از زور می دانند(.کلانتری،
 .)35 :1515به عبارت دیگر ،در این دیدگاه به جای استفاده از همه مولفه های قدرت ملی بر
استفاده از قدرت نظامی تاکید شده است و راهبرد دفاعی عبارتست از راهکارها و شیوه های کلی
استفاده از قدرت نظامی کشور در برابر تهاجمات نظامی احتمالی دشمنان خارجی ،رفع شورش
های مسلحانه مخالفان داخلی ،حفظ منافع امنیت و پشتیبانی از سیاست های ملی(زهدی:1531 ،
.)3لازم به ذکر است در این پژوهش راهبرد دفاعی به معنا و مفهوم اول و موسّع آن مد نظر قرار
گرفته است .جدول زیر تفاوت های دو نوع راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی را به تصویر می کشد.
ﺟدول :1مقاﯾسه ﺗفاوت ها و ﺗشابﻬات راهبرد دفاﻋی و نظامی
راهبرد دفاﻋی

راهبرد نظامی

در سطح ملی

در سطح نظامی

تامین منابع

تخصیص منابع

برآورد نیروهای مسلح مورد نیاز

تعیین کاربرد و ماموریت نیرو های مسلح

تعیین اهداف سیاسی متناﻇر برای دفاع

تعیین اهداف نظامی متناﻇر اهداف سیاسی

ارائه راهکار کلی دفاعی در جنبه های سیاسی ،اقتصادی ،ارائه راهکار نظامی
فرهنگی و نظامی
تدوین با مشارکت سطح سیاسی و نظامی

تدوین توسﻂ سطح نظامی

منبع( :زهدی)11 :1531 ،
روش شﻨاسی پژوهش
این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین مهمترین راهبردهای دفاعی حضرت امام در دوران دفاع
مقدس بر اساس متن «صحیفه امام(ره)» می باشد .پژوهش بر مبنای هدف بنیادی محسوب می
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شود و تلاش شده است در قالب آن راهبردهای دفاعی از منظر حضرت امام(ره) مبتنی بر متن
توصیفی-تحلیلی محسوب می شود که به شیوه تحلیل محتوی انجام گرفته است.تحلیل محتوی
یکی از انواع چهارگانه پژوهش های توصیفی -تحلیلی محسوب می شود که به منظور توصیف
عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظام مند انجام می شود .این پژوهش نیز به شیوه تحلیل
محتوی انجام شده است و متن مورد تحلیل صحیفه حضرت امام در دوره دفاع مقدس می باشد.در
تحلیل محتوی با توجه به اینکه پژوهش در چه زمینه پارادایمی انجام شود ،روش می تواند به
صورت تحلیل محتوی کمّی،کیفی یا ترکیبی باشد و در این پژوهش از روش تحلیل محتوی
ترکیبی(کمّی و کیفی) استفاده شده است.احصاء و تدوین راهبردهای دفاعی حضرت امام در دوره
دفاع مقدس ،مستلزم شناخت مهمترین مفاهیم دفاعی مرتبﻂ با این راهبردهای در گام اول است.
بر این اساس ،در این بخش از پژوهش برای بررسی و شناخت مهمترین مفاهیم مرتبﻂ با راهبرد
دفاعی از روش تحلیل محتوی کمّی استفاده شد .سپس در مرحله بعد و برای احصاء و تدوین
راهبردهای دفاعی حضرت امام از روش تحلیل محتوی کیفی وفرایند«مقوله یابی» استفاده شده
است .در ادامه مطلب به تفصیل فرایند پژوهش به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد:
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صحیفه امام استخراج و تدوین شود .از منظر ماهیت و روش نیز این تحقیق جزء پژوهش های

مرحﻠه اول) طرح سﻮال:
پژوهش با طراحی سوال اصلی آغاز می شوذ .سوال اصلی پژوهش بدین شرح است:
 مهمترین راهبردهای دفاعی حضرت امام بر اساس متن صحیفه در دوره دفاع مقدس کدامند؟
مرحﻠه دوم) ﺟستجﻮ در مبانی نظری و پیشیﻨه پژوهش:
بعد از طرح سوال ،مرحله دوم مراجعه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش است.هدف از مراجعه
به مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری اطلاعات راجع به کلید واژه ها ،مفاهیم ،نظریه ها،مدل
ها و روش های مرتبﻂ با سوال اصلی پژوهش است.در واقع خروجی این بخش یعنی بررسی و
مطالعه پیشینه و مبانی نظری موضوع ،مشخص شدن و تدوین مدل مفهومی پژوهش ،نوع روش
تحلیل محتوی و منطق پژوهشی مرتبﻂ با آن است که در قالب مرحله بعد توضیح داده شده است.
مرحﻠه سﻮم) مدل مفﻬﻮمی پژوهش:
یکی از مهمترین مولفه های پژوهش ها در حوزه علوم اجتماعی «مدل مفهومی» و به عبارتی
چهارچوب مفهومی پژوهش است.مدل مفهومی عبارت است از تبیین ،ارتباط منطقی و اتصال مفاهیم
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اساسی که قرار است مورد مطالعه قرا رگیرند(نوغانی و همکاران.)13 :1513 ،در واقع،در مدل
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مفهومی پژوهش مفاهیم اصلی،متغیرها و روابﻂ سازمان یافته میان آنها به نمایش در می آید و این
مفاهیم ،برای نزول به سطح واقعیت تجربی ،تبدیل به متغیر می شوند(ایمان .)51 :1515 ،مفهوم
«راهبرد دفاعی» زیر مجموعه مفهوم کلان تر «سیاست دفاعی» محسوب می شود .در واقع ،سیاست
دفاعی هر کشور در سطح ملی خطوط کلی ،اصلی و کلیدی فعالیت های نظامی آن کشور را
مشخص مینماید و چارچوبی است که راهبرد دفاعی(نظامی) در سطح ملی از آن شکل می-
گیرد(تهامی.)15 :1535 ،از اینرو ابتدا لازم بود با جستجو در مبانی نظری پژوهش ،مدل یا نظریه ای
که مبین ابعاد و مولفه های سیاست دفاعی باشد انتخاب شود.بعد از بررسی پژوهش های مرتبﻂ ،مدل
ابعاد و مولفه های سیاست دفاعی هانتیگتون از از استراتژیست های نظامی به عنوان مدل اصلی مبین
ابعاد و مولفه های سیاست دفاعی انتخاب شد که در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.
نﻤﻮدار  :2ابعاد و مﻮلفه های سیاست دفاﻋی از نظر هانتیگتﻮن

همﭽنانکه در نمودار بالا مشخص است ،مدل سیاست دفاعی هانتیگتون به معرفی ابعاد و مولفه
های اصلی سیاست دفاعی کشور ها پرداخته است .بدین ترتیب ،سیاست دفاعی دارای دو بُعد
اصلی راهبردی و ساختاری است .بُعد راهبردی سیاست دفاعی بیشتر به حوزه سیاست خارجی
کشور مربوط است و خود شامل دو مولفه وضعیت نیرو و کاربرد نیرو می شود .اما بُعد ساختاری
سیاست دفاعی به سیاست داخلی کشور ارتباط دارد و خود به پنج نوع سیاست شامل سیاست
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ساختار سازمانی ،سیاست بودجه و تشکیلات ،سیاست تسلیحات ،سیاست دفاع غیر نظامی و
شخصیت نظامی و اندیشمند حوزه دفاعی نبودند و از طرفی مبنای احصاء راهبردهای دفاعی
مجموعه بیانات و پیام های ایشان در دوران دفاع مقدس بر اساس متن صحیفه امام بود ،با الگو
گرفتن از مدل هانتیگتون تلاش شد تا مولفه های مرتبﻂ با ابعاد سیاست دفاعی در بیانات و پیام
های حضرت امام معادل سازی شود .به عنوان نمونه مولفه سیاست دفاع غیر نظامی در مدل
هانتیگتون با نقش و کارکرد بسیج در متن صحیفه معادل سازی شد .بر این اساس و همﭽنان که در
نمودار زیر مشخص است ،هفت مولفه اصلی دفاعی شامل «:فلسفه و ماهیت جنگ تحمیلی،
فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح ،عملیات روانی در دفاع مقدس ،اخلاق اسلامی در جنگ،
شاخص های نیروی نظامی مطلوب ،نقش و کارکرد بسیج ،نقش قدرت های جهانی در جنگ
تحمیلی» به عنوان هفت مولفه اصلی مرتبﻂ با ابعاد سیاست دفاعی طرح شدند.
نﻤﻮدار  :3معادل سازی ابعاد و مﻮلفه های سیاست دفاﻋی بر اساس متن ﺻﺤیفه

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

سیاست نیروی انسانی تقسیم می شود(تهامی .)12 :1535 ،با عنایت به اینکه حضرت امام یک

مرحﻠه چﻬارم) انتخاب روش ﺗﺤﻠیﻞ مﺤتﻮی،روﯾﮑرد و مﻨﻄق آن:
روش تحلیل محتوی بر اساس زمینه پاردایمی،ماهیت و منطق پژوهشی آن به انواع مختلفی
تقسیم می شود .یکی از تقسیم بندی های رایج در روش تحلیل محتوی ،تقسیم آن به سه روش
کمّی (تجربی) ،روش کیفی و در نهایت روش تلفیقی(ترکیبی) است این پژوهش مبتنی بر روش
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«تحلیل محتوی تلفیقی» است .در روش تحلیل محتوای تلفیقی ،مانند روش تحلیل محتوای کمّی
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پژوهشگر به شمارش واژه ها ،جمله ها و مفاهیم دست می زند ،اما فرایند پژوهش در این جا
متوقف نشده و به جای تمرکز بر فراوانی داده ها ،ارائه تحلیل آماری از آن ،پژوهشگر توجه خود
را به استفاده از واژه ها در هر بافت خاص معطوف می کند .از جمله اینکه چه معانی پنهان و
آشکاری در استفاده از هر واژه یا مفهوم ویژه مد نظر است .چنین رهیافت تلفیقی که داده ها را
شمارش می کند و نتایج به دست آمده از آن را با توجه به مقتضیات پژوهش ،مورد تفسیر قرا رمی
دهد ،به دنبال بهره بردن همزمان از مزایای پژوهش کمی و کیفی است(تبریزی.)155 :1515 ،
موضوع دیگر در تحلیل محتوی ،نوع رویکرد،رهیافت یا منطق مورد استفاده در آن است.در تحلیل
محتوی سه رویکرد سنتی ، 1هدایت شده 2و جامع 5برای کاربرد تحلیل محتوا مطرح است .تمام
رویکردها برای تفسیر مفهوم محتوی متن بکار گرفته می شوند ،لکن تفاوت عمده این رویکردها
در چگونگی کد گذاری ،اساس کدها و چالش های مربوط به درستی داده ها است(گلشنی و
قائدی.)52:1513 ،در این پژوهش از رویکرد هدایت شده استفاده شده است بدین معنی که برای
شناخت مفاهیم اصلی مرتبﻂ با سیاست دفاعی حضرت امام ،از نتایج پژوهش های پیشین به عنوان
کد های اولیه و راهنما استفاده شده است.در نهایت سومین موضوع مرتبﻂ با این مرحله انتخاب
منطق پژوهش بر مبنای دو منطق قیاس و استقراء است .در تحلیل محتوی از رویکردهای مختلف
قیاسی ،استقرائی به تنهایی یا به صورت ترکیبی استفاده می شود .رهیافت های استقرا و قیاس در
شکل ناب خود ،هر دو به حرکت خطی و یک جهتی قائل هستند.در منطق استقرایی ،از جزء به
کل و از داده های تجربی به سمت نظریه حرکت می کند و منطق قیاسی به عکس ،از کل به جزء
و از نظریه به سمت تجربه و مشاهده می رود(ایمان .)111 :1515 ،در این پژوهش در فرایند
بررسی سوالات پژوهش از هر دو منطق قیاس و استقراء استفاده شده است و در واقع رویکرد
ترکیبی مد نظر قرار گرفته است .لازم به ذکر است،به اعتقاد اندیشمندان استقرا و قیاس ،دو منطق
فکری هستند و نه دو روش تحقیقی و از این رو ،نمی توان از هیچ یک از گرایش های رایج در
تحلیل محتوا انتظار داشت که به طور صد در صد با هر یک از این دو ،انطباق داشته و یا آشکارا از
آنها صحبت کرده باشند(بلیکی.)113 :1535 ،
1 -Conventional
2 -Directed
3-Summative
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مرحﻠه پﻨجﻢ) ﺟستجﻮ در متن ﺻﺤیفه امام و استخراج مفاهیﻢ مرﺗبﻂ با دفاع:
نمودار مشخص است،برای شناخت مهمترین مفاهیم مرتبﻂ با دفاع در هر مولفه مانند «فلسفه و
ماهیت دفاع مقدس» ،ابتدا براساس سوال مربوط به هر مولفه ،پیشینه پژوهش با هدف آشنایی با
مفاهیم و کلید واژه های مرتبﻂ با این مولفه مورد بررسی قرار گرفت .بعد از مشخص شدن برخی
مفاهیم و کلید واژه های اولیه ،متن صحیفه با رویکرد استقرائی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت
و برخی واژه ها و مفاهیم جدید به لیست مفاهیم و واژه های اولیه اضافه شدند و لیست نهایی
کلید واژه ها مشخص شدند .در مرحله بعد ،بر اساس لیست کلید واژه های نهایی ،متن صحیفه
مجدد مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و لیست نهایی مفاهیم مرتبﻂ با مولفه مورد نظر تدوین
شد.
نﻤﻮدار : 4مدل فراﯾﻨد استخراج مفاهیﻢ دفاﻋی

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

نمودار زیر فرایند استخراج مفاهیم مرتبﻂ با دفاع را به تصویر کشیده است .همﭽنان که در

مرحﻠه ششﻢ) فراﯾﻨد مقﻮله بﻨدی و ﺗدوﯾن راهبرد های دفاﻋی:
هدف از تحلیل محتوی استخراج پیام ها،مفاهیم مرتبﻂ با موضوعات پژوهش از داخل متن مورد
تحلیل است .روش تحلیل محتوی کیفی و نظریه داده بنیاد(گراندد تئوری ،نظریه زمینه ای) از این
نظر با هم مشترک هستند که هردو روش به دنبال استخراج مفاهیم و مقوله ها از داخل متن مورد
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تحلیل هستند ،با این تفاوت که هدف از تحلیل محتوی کیفی لزوما تدوین یک نظریه به شیوه
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استقراء نیست و اساسا استخراج مفاهیم و مقوله ها مد نظر است(نوغانی و همکاران.)11 :1513،
در نظریه زمینه ای و روش های تحلیل محتوی ،تحلیل داده ها با فرایند کد گذاری آغاز می شود.
کدگذاری فرایندی تحلیلی است که طی آن داده ها مفهوم گذاری می شوند و به هم می پیوندندتا
مقوله یا نظریه را شکل دهند(استراوس و کوربین .)23 :1511 ،در واقع مهمترین هدف کد گذاری
عبارتست ازخرد کردن و فهم متن و پیوند اجزای به دست آمده با یکدیگر و تدوین مقوله ها و
منظم کردنشان بر اساس روند زمانی .در واقع کد گذاری باز قصد دارد تا داده ها و پدیده ها را در
قالب مفاهیم درآورد(نوغانی و همکاران.)31 :1513 ،در فرایند کد گذاری باز در مرحله کد بندی
اولیه مفاهیم زیادی به دست می آید.قدم بعدی آن است که باید این کدها یا مفاهیم را بر اساس
پدیده های کشف شده در داده هایی که مستقیما به پرسش تحقیق مربوط می شوند«،دسته بندی یا
مقوله بندی» کرد .یعنی مفاهیمی که به لحاظ معنایی با یکدیگر ارتباط دارند را باید ذیل یک مقوله
قرار داد و عنوانی انتزاعی بری آن انتخاب کرد .بنابراین مفاهیم به دست آمده از مرحله مفهوم
سازی ،مجددا به کدهایی مرتبﻂ می شوند که اکنون انتزاعی تر از کدهای اولیه هستند .به این کدها
که مجموعه ای از مفاهیم به هم مرتبﻂ را شامل می شوند و زیر پوشش خود قرار می دهند«مقوله»
گفته می شود(استراوس و کوربین .)111 :1515 ،در واقع همﭽنانکه در نمودار زیر نشان داده شده
است ،بعد از مفهوم سازی محقق می تواند برخی از مفاهیم را که ویژگی مشترکی دارند ،از لحاظ
معنایی با یکدیگر تناسب دارند و نیز بر موضوع واحدی دلالت دارند را زیر یک مفهوم انتزاعی تر
که به آن «مقوله» گفته می شود ،قرار دهد و یک عنوان برای آنها در نظر گیرد.مثلا مفاهیم پرنده،
بادبادک و هواپیما را می توان تحت عنوان یک مفهوم انتزاعی تر مثلا «پرواز» قرار داد.به این مفهوم
پرواز که انتزاعی تر است ،مقوله گفته می شود(نوغانی و همکاران.)15 :1513 ،
نﻤﻮدار  : 5فراﯾﻨد مقﻮله سازی از مفاهیﻢ
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استخراج شده بود؛ راهبردهای دفاعی مد نظر حضرت امام در مولفه های هفتگانه «فلسفه و ماهیت
دفاع مقدس؛ فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح؛ عملیات روانی در دفاع مقدس؛ اخلاق در
جنگ؛ نقش و کارکرد بسیج؛ نقش قدرت های جهانی در جنگ ،شاخص های نیروی نظامی

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

بر اساس فرایند مقوله سازی و با استناد به مفاهیم دفاعی که از متن صحیفه در قالب مرحله قبل

مطلوب» احصاء و تدوین شدند که در بخش یافته های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
 -5ﯾافته های پژوهش :
 )5-1مفاهیﻢ و راهبرد های دفاﻋی از مﻨظر حضرت امام (ره) :
هدف اصلی این پژوهش ،احصاء راهبردهای دفاعی حضرت امام در طول دوران دفاع مقدس
است و همﭽنانکه قبلا ذکر شد ،این امر مستلزم بررسی و شناخت مهمترین مفاهیم مرتبﻂ با دفاع
می باشد .بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،و با مراجعه به پژوهش های پیشین و همﭽنین متن
صحیفه حضرت امام هفت مولفه اصلی سیاست دفاعی به شرح زیر مشخص شدند
 .1فلسفه و ماهیت دفاع مقدس
 .2فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح
 .5عملیات روانی در دفاع مقدس
 .5اخلاق اسلامی در جنگ
 .3نقش و کارکرد بسیج مردمی



07

 .1نقش قدرت های جهانی در جنگ
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 .5شاخص های نیروی نظامی مطلوب» احصاء
در ادامه و بر اساس این مولفه ها و با در نظر گرفتن مفاهیم مرتبﻂ با آنها ،با دو شیوه قیاس و
استقراء مهمترین مفاهیم هر مولفه مورد شناسایی قرار گرفت .در نهایت بر مبنای آن مفاهیم و بر
اساس فرایند «مقوله بندی» ،مهمترین راهبردهای دفاعی حضرت امام در هر کدام از مولفه های
هفت گانه فوق احصاء شد .در ادامه مطلب ،به ترتیب ابتدا به بیان مهمترین مفاهیم دفاعی و پس از
آن مهمترین راهبردهای دفاعی حضرت امام در هر کدام از مولفه های دفاعی هفتگانه و بر اساس
متن صحیفه پرداخته می شود:
 )5-1-1مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در مﻮلفه «فﻠسفه و ماهیت دفاع مقدس»
الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه « فﻠسفه و ماهیت دفاع مقدس»:
همﭽنانکه در بخش روش شناسی ذکر شد ،برای شناخت مهمترین مفاهیم دفاعی مد نظر حضرت
امام بر اساس متن صحیفه امام؛ شیوه کار بدین ترتیب بود که ابتدا با رویکرد قیاسی و با استفاده از
پژوهش های پیشین ،مفاهیم مرتبﻂ با هر مولفه شناسایی شدند .در مرحله بعد و با رویکرد
استقرائی با جستجو و واکاوی در متن صحیفه ،مفاهیم مرتبﻂ دیگری شناسایی شد و در نهایت
لیست مهمترین مفاهیم مرتبﻂ با هر مولفه بدین شیوه مشخص و تکمیل شد .بر اساس جستجو و
تحلیل محتوی متن صحیفه امام «ره» در مولفه «ماهیت و فلسفه دفاع مقدس» در مجموع  11مفهوم
به شرح جدول زیر به عنوان مهمترین مفاهیم دفاعی این مولفه مشخص شدند:
ﺟدول  : 2مفاهیﻢ دفاﻋی نﻬاﯾی مﻮلفه « فﻠسفه و ماهیت دفاع مقدس»
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امام می پردازند .در واقع فلسفه و ماهیت جنگ ایران و عراق از منظر حضرت امام طیف وسیعی از
موارد را شامل می شود؛ از دفاع از سرزمین در مقابل دولت یاغی بعث و جهاد دفاعی گرفته ،تا
جهاد برای احیاء ارزش های الهی ،جهاد برای مقابله با کفر و سلطه مستکبرین و جهاد برای نجات
ملت ایران و عراق.

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

مفاهیم ده گانه فوق هر کدام به بخشی از فلسفه و ماهیت جنگ و دفاع مقدس از منظر حضرت

ب)راهبردهای دفاﻋی مﻮلفه « فﻠسفه و ماهیت دفاع مقدس»
نمودار زیر راهبردهای دفاعی حضرت امام را در مولفه«فلسفه و ماهیت دفاع مقدس» نشان می
دهد .مشروعیت بخشی به جنگ و دفاع از سرزمین را می توان به عنوان یک سیاست دفاعی در
نظر گرفت که نقش بسیار مهمی در جنگ دارد .به عبارت دیگر اساسا انسان برای انجام هر کنش
فردی و اجتماعی نیاز به انگیزه و هدف مشخص دارند ،به ویژه در موضوع جنگ و منازعات
خونین که ارزشمندترین دارائی یک انسان یعنی جان او در معرض خطر است .اگر رهبران سیاسی
و فرماندهان نظامی نتوانند فلسفه و دلائل جنگ و تداوم آن را برای نیروهای نظامی و مردم خود
خوب تبیین نمایند ،بدون تردید در انگیزه جنگیدن آنها و در نتیجه در توان رزمی و دفاعی آن
کشور تاثیر منفی خواهد داشت.از این رو ،تبیین دلائل وزمینه هایی وقوع جنگ و تداوم یا حتی
پایان آن برای نیروهای نظامی و ملت بسیار مهم است ،به ویژه در جنگ تحمیلی ایران و عراق که
با توجه به مدیریت دفاعی حضرت امام اساسا مبتنی بر دفاع همه جانبه و مشارکت بنیادین و
گسترده مردم استوار بود .همﭽنان که در نمودار زیر مشخص است ،حضرت امام برای مشروعیت
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بخشی جنگ و دفاع مقدس سه راهبرد مشخص را در نظر داشتند .راهبرد اول تبیین فلسفه جنگ
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و دفاع از منظر دینی و عقیدتی بود .با توجه به محوریت رضای الهی در منظومه فکری و عقیدتی
حضرت امام ،به نظر می رسد این راهبرد در راهبردهای سه گانه مهمترین راهبرد محسوب می
شود.این راهبرد شامل سه مفهوم جنگ اسلام و کفر ،احیای ارزش های اسلامی و جهاد دفاعی
است.در پژوهش کرم نیا نیز «خدا محوری» و «توحید محوری» به عنوان دو مولفه اصلی سیاست
دفاعی حضرت امام مطرح شده است(کرم نیا .)111 :1511 ،راهبرد دوم «تبیین فلسفه جنگ از
منظر امت محوری و جهانی اندیشی» است که نگرش عینی تری به فلسفه جنگ دارد .در این
راهبرد مقابله با سلطه استکبار و تامین منافع جهان اسلام برجسته است .راهبرد سوم در زمینه فلسفه
و ماهیت جنگ ،بُعد ملی و سرزمینی دارد.بر اساس این راهبرد و با توجه به متن صحیفه امام می
توان گفت حضرت امام دفاع از سرزمین و ملت ایران ،شکست متجاوز و تثبیت نظام جمهوری
اسلامی ایران را جزء دلائل اصلی دفاع مقدس می داند که همگی ماهیت ملی و سرزمینی دارد.
نﻤﻮدار  : 6راهبردهای حضرت امام «در ﺗبیین فﻠسفه دفاع مقدس و مشروﻋیت بخشی به
ﺟﻨﮓ»

مﻨبع  :زرقانی625 :1411،
34

الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه «ﻋﻤﻠیات روانی در دفاع مقدس»
یکی دیگر از مولفه های دفاعی که از منظر حضرت امام در طول دوران دفاع مقدس مورد بررسی
و تحلیل محتوی قرار گرفت مولفه «عملیات روانی در دفاع مقدس» است .بر اساس جستجو و
تحلیل محتوی متن صحیفه امام «ره» در مولفه «عملیات روانی در دفاع مقدس» در مجموع 11
مفهوم به شرح جدول زیر به عنوان مهمترین مفاهیم دفاعی این مولفه مشخص شدند:
ﺟدول  : 3مفاهیﻢ نﻬاﯾی مﻮلفه «ﻋﻤﻠیات روانی در دفاع مقدس»

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

 )5-1-2مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در «ﻋﻤﻠیات روانی در دوران دفاع مقدس»

ب) راهبردهای دفاﻋی مﻮلفه «ﻋﻤﻠیات روانی در دوران دفاع مقدس»
عملیات روانی در دفاع مقدس به عنوان یکی از مولفه های سیاست دفاعی محسوب می شود و
برای رسیدن به این هدف راهبردهای مختلفی قابل طرح است.همﭽنانکه در نمودار زیر مشخص
است ،بر اساس متن صحیفه و مبتنی بر مفاهیم یازده گانه عملیات روانی ،می توان گفت حضرت
امام در طی دفاع مقدس سه راهبرد مشخص را مد نظر داشته است .راهبرد اول«طرح دوگانه اسلام
و کفر» است که مشتمل بر سه مفهوم است .در قالب این راهبرد حضرت امام تلاش کردند تا با
استفاده از مفاهیم و استعاره های دینی دو طرف جنگ را به عنوان دو نیروی حق یا باطل و اسلام یا
کفر مطرح کنند .بدین ترتیب حضرت امام با طرح مفاهیمی چون جنگ ایران و عراق به عنوان
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تقابل اسلام و کفر ،معرفی رژیم بعث عراق به عنوان نماد کفر و تفسیر جنگ تحمیلی به مثابه جهاد
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دفاعی ایرانیان؛ رژیم بعث عراق را به عنوان یک رژیم کافر و متجاوز مطرح کردند.در واقع در این
راهبرد ،تقابل نیروهای نظامی ایران با عراق تقابل دو کشور و ملت مسلمان نبود بلکه تقابل همه
اسلام در مقابل همه کفر و دفاع ملت مسلمان ایران از سرزمین اسلامی در مقابل تجاوز یک رژیم
کافر بود.
راهبرد دوم حضرت امام در مولفه عملیات روانی تحت عنوان«مقابله با جنگ روانی دشمن در
تحریف ،تردید و تفرقه» مطرح است که به نوعی آگاه سازی ملت و نیروهای نظامی ایران نسبت به
جنگ روانی دشمن بود .از منظر حضرت امام سه توطئه خطرناک دشمن در قالب جنگ روانی
عبارت از تحریف و تردید در ماهیت دفاع مقدس و ایجاد تفرقه در بین نیروهای نظامی و همﭽنین
نیروهای نظامی و ملت بود.این راهبرد مشتمل بر پنج مفهوم است و حضرت امام در قالب این
مفاهیم بر مقابله جّدی با تردید و تشکیک در ماهیت دفاع مقدس ،هشدار نسبت به تفرقه بین ملت
و نیروهای مسلح و تاکید بر حمایت ملت و همه قوای سه گانه و سازمان های مملکتی از نیروهای
مسلح و در نهایت هشدار نسبت به توطئه دشمن در زمینه تحریف واقعیت های دفاع مقدس
پرداختند .سومین راهبرد مد نظر حضرت امام در بحث عملیات روانی«،روشنگری و دعوت ملت
و نیروی نظامی عراق» بود که در قالب این راهبرد حضرت امام تلاش داشتند تا به نوعی به مقابله
به مثل با عملیات روانی دشمن بپردازند.در واقع هدف این راهبرد این بود که هم ملت و هم
نیروهای نظامی عراق را متوجه ماهیت باطل و ضد اسلامی رژیم صدام نمایند و از آنها دعوت
نمایند تا به مقابله با این رژیم پرداخته و به سپاه اسلام بپیوندند .این راهبرد نیز مشتمل بر سه مفهوم
است ،مفهوم اول به افشای ماهیت تجاوز گر و باطل رژیم بعث نزد ملت عراق می پردازد و دو
راهبرد دیگر مشتمل بر دعوت ملت و نیروهای نظامی عراق برای مقابله با این رژیم کاف ِر متجاوز و
پیوستن به صفوف ملت مسلمان ایران است
نﻤﻮدار : 7راهبردهای حضرت امام در مﻮلفه «ﻋﻤﻠیات روانی در دفاع مقدس»
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مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

مﻨبع  :زرقانی626 :1411،
 )5-1-3مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در«شاخص های نیروی نظامی ﺗراز انقﻠاب
اسﻠامی »
الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه «شاخصهای نیروی نظامی ﺗراز انقﻠاب اسﻠامی»
مولفه دفاعی دیگری که در صحیفه امام به شیوه تحلیل محتوی به جستجوی و تکمیل مفاهیم آن
پرداخته شد ،مولفه«شاخص های نیروی نظامی تراز انقلاب اسلامی» است .از منظر حضرت امام،
نیروهای نظامی علاوه بر داشتن شاخص های معمول در ارتش های جهان می بایست آراسته به
شاخص های دیگری نیز باشند که ریشه در باورهای دینی و فرهنگ ایرانی دارد .همﭽنان که در
جدول زیر نشان داده شده است ،در این مولفه 1 ،مفهوم به عنوان مهمترین مفاهیم دفاعی مرتبﻂ با
بحث شاخص های نیروهای نظامی تراز انقلاب اسلامی قرار دارد.
ﺟدول  : 4مفاهیﻢ مرﺗبﻂ با مﻮلفه «شاخصهای نیروی نظامی ﺗراز انقﻠاب اسﻠامی» از مﻨظر
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امام (ره)
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ب) راهبردهای دفاﻋی مﻮلفه « شاخصهای نیروی نظامی ﺗراز انقﻠاب اسﻠامی »
نمودار زیر راهبردهای حضرت امام را در مولفه نیروی نظامی در تراز انقلاب اسلامی نشان می
دهد .ماهیت اسلامی انقلاب ایران ایجاب می کرد تا در همه ابعاد و عناصر کشور ویژگی اسلامیت
برجستگی و اولویت داشته باشد .طبیعتا از نظر حضرت امام نیروی نظامی در این راستا از اهمیت
و اولویت بسیار بیشتری برخوردار بوده است ،از آن روی که امنیت و ثبات کشور و بقای نظام
اسلامی مرهون عملکرد مطلوب نیروهای نظامی و امنیتی است.بر این اساس حضرت امام در
بیانات و مکتوبات خود به دفعات به تبیین و توصیف شاخص های نیروهای نظامی در تراز انقلاب
اسلامی پرداختند که می توان مجموعه این تلاش ها را در قالب سه راهبرد «شاخص سازی در بُعد
معنوی»  «،شاخص سازی در بُعد اجتماعی/سازمانی» و « شاخص سازی در بُعد فردی» مطرح کرد.
در بین سه راهبرد مذکور ،شاخص سازی نیروی نظامی در بُعد معنوی و دینی از نظر حضرت امام
جایگاه برجسته تری داشته است .در واقع همﭽنان که در دو مولفه قبل نیز به خوبی مشهود بود،
عامل «خدا محوری» در منظومه فکری و عقیدتی حضرت امام به عنوان یک رهبر سیاسی و فقیه
دینی بسیار برجسته بوده است و از همین روی در زمینه های مختلف شاهد تبلور این عامل
محوری در اندیشه و بیانات ایشان هستیم .تلاش حضرت امام برای تبیین و برجسته ساختن
شاخص های معنوی و دینی در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی نظامی تراز
انقلاب اسلامی نیز شاهدی بر این مدعا است.
نﻤﻮدار  : 8راهبردهای حضرت امام در مﻮلفه «نیروی نظامی ﺗراز انقﻠاب اسﻠامی»
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مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

مﻨبع  :زرقانی633 :1411،
 )5-1-4مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در «نقش و ﮐارﮐردهای بسیج در دفاع
مقدس»
الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه «نقش و ﮐارﮐردهای بسیج در دفاع مقدس»
سیاست دفاع غیر نظامی یکی از ابعاد اصلی سیاست دفاعی کشورها محسوب می شود که مشتمل
بر استفاده از توانائی های غیر نظامیان در بخش دفاع از کشور و همﭽنین کاهش تلفات جانی و
مالی است(تهامی.)11 :1535،در مدیریت دفاعی حضرت امام در دفاع مقدس ،مشارکت مردم و به
عبارتی مشارکت توده ها در قالب بسیج مستضعفین نقش برجسته ای داشته است.در واقع ،در
چارچوب سیاست دفاع غیر نظامی،حضرت امام به بهترین شکل ممکن از ﻇرفیت نیروهای
مردمی در قالب نیروی مقاومت بسیج در دفاع مقدس استفاده کردند.جدول زیر مهمترین مفاهیم
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مولفه «نقش و کارکردهای بسیج در دوران دفاع مقدس» را نشان داده است که بر اساس تحلیل
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محتوی صحیفه امام (ره) مشخص شده است.
ﺟدول  : 5مفاهیﻢ نﻬاﯾی مﻮلفه «نقش و ﮐارﮐردهای بسیج در دفاع مقدس»

ب) راهبردهای دفاعی مولفه «نقش و کارکردهای بسیج در دوران دفاع مقدس» :
نمودار زیر راهبردهای دفاعی حضرت امام را در مولفه «کارکرد های بسیج در دفاع مقدس» را در
چارچوب سیاست دفاع غیر نظامی نشان می دهد.تحلیل محتوی متن صحیفه نشان می دهد
حضرت امام از ﻇرفیت و کارکرد غیر نظامیان هم در بحران های داخلی و هم در دفاع مقدس
آگاهی کامل داشته است .فرمان تاسیس بسیج مستضعفین در تاریخ  3آذر  1533و قبل از شروع
جنگ تحمیلی نشان از درایت حضرت امام در این زمینه دارد .همﭽنان که در نمودار مشخص
است ،امام (ره) برای فعال سازی نیروی مقاومت بسیج و استفاده از توان مردمی دو راهبرد
مشخص را در نظر داشتند.در راهبرد اول ،استفاده از ﻇرفیت نیروی بسیج در دفاع از کشور مد نظر
بوده است.در واقع بر خلاف سیستم مدیریت نظامی کلاسیک بنی صدر ،حضرت امام در مدیریت
دفاعی جنگ توجه ویژه ای به نقش توده های مردم داشتند(افضلی و محسن زادگان .)1511،به
گفته فرماندهان نظامی ،این تدبیر و راهبرد دفاعی حضرت امام یعنی استفاده از توان بسیج مردمی
در دفاع مقدس ،هم در توقف پیشروی دشمن و هم در عملیات های پیروزمندانه رزمندگان اسلام
نقش بسیار موثری داشته است(صفوی .)5 :1535 ،راهبرد دوم حضرت امام در این زمینه «فعال
ساختن ﻇرفیت پشتیبانی و خدماتی بسیج» بوده است .در واقع ،همﭽنان که قبل از شروع جنگ
تحمیلی ،بسیج مردمی در مدیریت بحران های داخلی کشور نقش موثری داشت ،این ﻇرفیت بسیج
در طول دوران دفاع مقدس بسیار فعال تر شد و نیروهای بسیجی در بخش های امنیتی و تامین
امنیت مراکز حساس و سکونتگاههای شهری ،آموزش دفاعی ،فعالیت های فرهنگی و اجتماعی،
سازماندهی کمک های پشت جبهه و ....نقش موثری را داشتند(عامری.)2 :1511 ،
نﻤﻮدار : 6راهبردهای حضرت امام در مﻮلفه «نقش و ﮐارﮐرد بسیج در دفاع مقدس»
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مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

مﻨبع  :زرقانی636 :1411،
 )5-1-5مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در مﻮلفه «اخﻠاق اسﻠامی در ﺟﻨﮓ»
الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه «اخﻠاق اسﻠامی در ﺟﻨﮓ»:
اخلاق و مکارم اخلاقی آنقدر در پیشگاه خدای باری تعالی مهم و ارزشمند هستند که پیامبران الهى
یکى پس از دیگرى به تهذیب نفوس و تکمیل اخلاق که خمیر مایه سعادت دنیا و آخرت انسانها
است پرداختند .حضرت امام به عنوان یک فقیه دینی و رهبر اسلامی پرورش یافته چنین مکتبی
است و از اینرو تلاش ایشان این بوده است که در تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی هم
خود مقید به اخلاق و مکارم اخلاقی بوده است و هم دیگران را نیز به رعایت آن فرا می خواندند.
جنگ و درگیریهای خونین یکی از عرصههایی است که به دلیل ماهیت خشونتآمیز آن و
عملکرد دشمن مقابل ،تقید به اصول و ارزشهای اخلاقی در آن بسیار مشکلتر است ،لیکن اسلام
در این عرصه نیز تاکید بر حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی دارد .به عنوان نمونه حضرت علی(ع)
موارد اخلاقی متعددی را که باید در جنگ و جهاد رعایت شود ذکر می کند که از جمله می توان
به مقدم شمردن صلح بر جنگ ،پرهیز از آغاز کردن جنگ در میدان نبرد ،رعایت اصول اخلاقی و
پرهیز از پیمانشکنی ،ممنوعیت جنگ با غیر جنگجویان و عدم تعرض به اموال ایشان اشاره
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کرد(پهلوان و احمدی آشتیانی .)25 :1513 ،حضرت امام نیز به عنوان یک فقیه مسلﻂ به مبانی
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دینی و آگاه به سنت پیامبر و سیره اهل بیت و به تاسی از آنان در عرصه جنگ تحمیلی نیز بر
رعایت اخلاق و ارزشهای اخلاقی تاکید داشتند .به عنوان نمونه ایشان در دوران دفاع مقدس بر
رعایت اصول اخلاقی در رفتار نیک با اسیران و مجروحین ،عدم حمله به غیرنظامیان و زیرساخت
شهری و عمومی و ...تاکید داشتند.جدول زیر مفاهیم هفتگانه مولفه «اخلاق اسلامی در جنگ» را
نشان میدهد.
ﺟدول  : 6مفاهیﻢ نﻬاﯾی مﻮلفه «اخﻠاق اسﻠامی درﺟﻨﮓ» از مﻨظر حضرت امام (ره)

ب) راهبردهای دفاﻋی مﻮلفه «اخﻠاق اسﻠامی در ﺟﻨﮓ»
نمودار زیر راهبرد های حضرت امام را در مورد رعایت اخلاق اسلامی در دفاع مقدس نشان می
دهد .با توجه به متن صحیفه امام و مفاهیم مستخرج از آن در قالب این مولفه می توان دو راهبرد
اصلی را برای رعایت اخلاق اسلامی در جنگ تحمیلی طرح کرد .راهبرد اول به رعایت اخلاق
اسلامی در برخورد با دشمن اشاره دارد .در قالب این راهبرد حضرت امام بر سه محور تاکید می
نمایند ،اول نیروهای نظامی را توصیه و موﻇف می نمایند در استفاده از تسلیحات در مقابل دشمن
اخلاق اسلامی را مد نظر قرار دهند.علاوه بر این ،با وجود حملات شدید و غیر انسانی عراق به
مراکز مسکونی و زیرساخت های شهری ،حضرت امام اجازه حمله و بمباران مناطق مسکونی را
نمی دهند و در نهایت حضرت امام در بیانات و پیام های خود به تعدّد از رعایت حق اسیران و
برخورد با آنها به عنوان میهمانان جمهوری اسلامی ایران یاد می کنند (صحیفه امام ،جلد .)311 :15
راهبرد دوم حضرت امام در موضوع اخلاق اسلامی در جنگ به رعایت اخلاق اسلامی در تعامل با
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هم وطنان اشاره دارد.ایشان با عنایت به اینکه نیروهای نظامی به دلیل داشتن قدرت و سلاح ممکن
با سایر نظامیان و همﭽنین مردم عادی اصول و ارزشهای اسلامی را رعایت کنند .خطاب حضرت
امام در این راهبرد فقﻂ نیرو های نظامی نیستند بلکه همه افرادی هستند که به نحوی با موضوع
جنگ ارتباط پیدا می کنند .به عنوان نمونه بعد از شروع جنگ تحمیلی و آوارگی هزاران هم وطن
ایرانی ،حضرت امام از مردم سایر استان ها و شهرها می خواهند با آغوش باز به استقبال آنها رفته
و شرایﻂ زیست و سکونت آنها را فراهم نمایند .علاوه بر این ،به کادر درمان توصیه می نمایند که
با وجود فشار کار روانی به دلیل جنگ و تعداد زیاد مجروحان ،در پذیرش مجروحان و برخورد
مناسب با آنها رعایت اخلاق اسلامی را نمایند.
نﻤﻮدار  :11راهبردهای حضرت امام در مﻮلفه «اخﻠاق اسﻠامی در ﺟﻨﮓ»

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

است دچار کبر و غرور شوند ،آنها را نسبت به این خطر آگاه کرده و از آنها می خواهند در تعامل

مﻨبع  :زرقانی642 :1411،
 )5-1-6مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در مﻮلفه «نقش قدرتهای ﺟﻬانی در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤیﻠی»
الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه «نقش قدرتهای ﺟﻬانی در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤیﻠی»
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اگرچه در ﻇاهر مانند بسیاری دیگر از جنگهای در مناطق
مختلف جهان جنگ بین دو کشور است و به رقابتهای تاریخی ،سیاسی ،ژئوپلیتیکی و ...آنها
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برمیگردد؛ لکن واقعیت این است که در این جنگ رژیم بعث عراق نه در شروع جنگ ،نه تداوم و
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نه پایان آن نقش چندانی نداشت و قدرتهای جهانی در این زمینه نقش زیادی داشتند .انقلاب
اسلامی در نظام بینالملل دوقطبی شکل گرفت و پیروز شد و از همان ابتدا با طرح شعار راهبردی
نه شرقی – نه غربی نظام بینالمللی موجود را به چالش کشید و قواعد بازی و ساختار آن را به
رسمیت نشناخت .از اینرو ،وقوع انقلاب اسلامی در ایران و به چالش کشیدن نظام دو قطبی به
عنوان نظامی که حقوق ملتها را نادیده میگیرد ،موجب هم راستایی و اشتراک منافع دو ابرقدرت
در تحریک رژیم بعث عراق در حمله به ایران و وقوع جنگی هشت ساله بین دو کشور شد
(موسوی.)5 :1511 ،
در مورد علل جنگها اندیشمندان مختلف دیدگاهها و نظریههای متفاوتی را بیان کردند.کنت
والتز از اندیشمندان حوزه روابﻂ بینالملل برای توضیح علت جنگ در روابﻂ بینالملل ،به سه
سطح تبیین اشاره میکند که عبارتند از :اول سرشت انسان ،این دیدگاه ریشه جنگها را در سرشت
جنگطلب انسان یا انسانهای خاص جستجو میکند ،دوم دولتها ،که در این دیدگاه تاکید بر
جنگطلبی دولتهای خاص با ایدولوژیهای خاص است و سوم ساختار نظام بینالملل که وقوع
جنگ را برمبنای خصوصیات آنارشی نظام بینالملل تبیین میکند (صالحی .)153 :1511،اگرچه در
نظریههای جدید چون نو واقعگرایی دو عامل اول را برای علل جنگ کم اهمیتتر تلقی میکنند و
توضیح قابل قبول برای علت جنگها در روابﻂ بینالملل را توضیحی ساختاری یا سیستماتیک
میدانند .درواقع ،ساختار مستقل از خصوصیات کشورها و تعاملات میان آنها به عنوان بازیگران
نظام بینالملل عمل میکند و رفتار این واحدها را تعیین میکند (رسولیثانی آبادی .)35 :1533 ،به
عبارت دیگر ،برمبنای نظریه نو واقعگرایی ،تمامی ابرجنگها ،متاثر از نوع گفتمان حاکم بر نظام
بینالملل و نوع سیاست کشورهای بزرگ است و بالطبع جنگ ایران و عراق نیز از این قاعده
مستثنی نیست .در این چارچوب ،شروع تهاجم ویرانگر عراق علیه ایران تا حد زیادی بر عناصر و
مولفههای خارجی و اصول و قواعد نظام بینالملل آن زمان بستگی داشت .در واقع شروع ،تطویل
و پایان ابر جنگ ایران و عراق بیش از آنکه بر عناصر داخلی و منطقهای متکی باشد بر عناصر و
جهتدهی نظام بینالملل اشارت دارد (صالحی.)153 :1511 ،تحلیل محتوی صحیفه امام(ره) نشان
می دهد از نظر ایشان قدرت های جهانی به شیوه های مختلف در جنگ تحمیلی نقش آفرینی
کردند.جدول زیر مهمترین مفاهیم مولفه«نقش قدرت های جهانی در جنگ تحمیلی» را نشان می
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دهد ،در این مولفه شش مفهوم به شرح زیر مطرح بوده است.

ب) راهبردهای دفاﻋی مﻮلفه «نقش قدرتهای ﺟﻬانی در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤیﻠی»
نمودار زیر دیدگاهها و راهبردهای حضرت امام را در مورد مولفه «نقش قدرت های جهانی در
جنگ تحمیلی» را نشان می دهد .همﭽنان که ذکر شد ،بر اساس تحلیل محتوی متن صحیفه و بر
مبنای دیدگاه حضرت امام در مجموع شش مفهوم درباره نحوه تقابل ایران و نظام جهانی در جنگ
تحمیلی مطرح است .تضاد عقیدتی و فکری بین نظام جمهوری اسلامی ایران و قدرت های سلطه
گر جهانی مهمترین زمینه تقابل دو طرف محسوب می شود.در واقع مانند سایر مولفه ها ،عنصر
توحید محوری و خدا محوری در منظومه فکری و عقیدتی رهبر انقلاب باعث شده است ،از

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

ﺟدول  : 7مفاهیﻢ نﻬاﯾی مﻮلفه «نقش قدرتهای ﺟﻬانی در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤیﻠی» از مﻨظر امام (ره)

ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره تقابل عقیدتی بین ایران و نظام سلطه وجود داشته
باشد .این تقابل عقیدتی درقالب مجموعه اقدامات و طرح های قدرت های جهانی بر ضد ایران در
دوران دفاع مقدس و پس از آن تجلی پیدا می کند .تحریم های تحمیلی قدرت های جهانی و
شورای امنیت سازمان ملل بر ضد ایران در چهل سالگی انقلاب اسلامی نشان از تداوم این تقابل
عقیدتی دارد .این تقابل عقیدتی منجر به یکسری اقدامات نظام سلطه بر ضد ایران و حمایت از
عراق شد که در قالب «تقابل عملیاتی نظام سلطه بر علیه ایران» قابل طرح است .از نظر حضرت
امام هر دو ابرقدرت نظام دو قطبی در دوران جنگ سرد یعنی آمریکا و شوروی در دوران جنگ
تحمیلی حمایت های زیادی از عراق در قالب کمک های نظامی و تسلیحاتی ،اطلاعاتی و مالی و
اعتباری داشتند .آمریکا در دوران جنگ تحمیلی علاوه بر حمایت از عراق ،از مخالفین نظام اسلامی
در داخل و خارج کشور نیز حمایت های زیادی انجام داد .در نهایت هر دو ابرقدرت به تناسب
منافع ملی خود در سطح منطقه یا جهان از کارت سازمان ملل نیز در جهت حمایت از عراق و
مقابله با ایران استفاده کردند.
نﻤﻮدار  :11راهبردهای حضرت امام در مﻮلفه «نقش قدرت های ﺟﻬانی در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤیﻠی»
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فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،3شماره پیاپی ( ،)27پاییز 1044

 )5-1-7مفاهیﻢ و راهبردهای دفاﻋی حضرت امام در مﻮلفه «فرهﻨﮓ و رفتار سازمانی نیروهای مسﻠح»
الف) مفاهیﻢ دفاﻋی مﻮلفه «فرهﻨﮓ و رفتار سازمانی نیروهای مسﻠح»
یکی دیگر از مولفههای مهم سیاست دفاعی کشورها بحث ساختار سازمانی ،فرهنگ و رفتار
سازمانی در نیروهای مسلح است .در قدرت و توانمندی نیروهای نظامی عواملی چون ساختار
سازمانی کارآمد ،فرهنگ سازمانی جامع و بومیگرا و رفتارهای سازمانی موفق و مثبتگرا تاثیر
بسیاری دارند (احمدی زاده و همکاران 1511؛ نیکوکار و همکاران ،1512،عسکری و همکاران
 .)1515البته به دلیل اهداف و مﺄموریتهای مشابه سازمانهای نظامی در سراسر جهان ،چون دفاع
از مرزها و تمامیت سرزمینی کشور ،محافظت از جان ،مال و ناموس ملت ها؛ برخی ویژگیهای
سازمانی و فرهنگ سازمانی بین همه ارتشها مشترک است .لکن در زمینه عناصر و ارزشهای
فرهنگ سازمانی در نیروهای مسلح ایران با برخی شاخصها و معیارهای خاص چون
خدامحوری ،ولایتمداری ،ﻇلمستیزی ،رحمت و عطوفت در برخورد با مردم و معنویتگرایی و
تقید به آموزههای دینی روبرو هستیم .این ارزشها و شاخصها برگرفته از دین مبین اسلام
وارزشهای انقلاب اسلامی است و به منزلﮥ فرهنگ محوری و مسلﻂ سازمانهای نظامی و انتظامی
و ماهیت انقلابی آنها مطرح هستند(نیکوکار و همکاران .)155 :1512،بیانات حضرت امام در طی
سالهای دفاع مقدس در مورد نیرویهای نظامی نشاندهنده این موضوع است که ایشان نیز به
عنوان یک فقیه و مجتهد دینی و همﭽنین آگاه به مسائل نظامی جنگ تحمیلی ،مجموعه شاخصها
و ارزشهایی را برای عملکرد مطلوب نیروهای نظامی مطرح کردهاند که میتوان آنها را در قالب
«مولفه فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح» از منظر حضرت امام مطرح کرد.در همین زمینه،
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جدول زیر مهمترین مفاهیم دفاعی مولفه«فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح» را از دیدگاه
ﺟدول  : 8مفاهیﻢ نﻬاﯾی مﻮلفه «فرهﻨﮓ و رفتار سازمانی نیروهای مسﻠح» در دوران دفاع مقدس

ب) راهبردهای دفاﻋی مﻮلفه مﻮلفه «فرهﻨﮓ و رفتار سازمانی نیروهای مسﻠح»
نمودار زیر راهبردهای حضرت امام را در قالب شاخص سازی فرهنگ و رفتار سازمانی در
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد .بر اساس مفاهیم برگرفته شده از متن
صحیفه امام(ره) ،می توان گفت حضرت امام برای تبیین شاخص های مد نظر خود در مورد
فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دو راهبرد را مد نظر داشته است.

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

حضرت امام(ره) و بر اساس تحلیل محتوی متن صحیفه امام (ره) نشان می دهد.

راهبرد اول ،طرح شاخص هایی است که به دلیل ماهیت آنها می توان گفت اختصاص به نیروهای
نظامی جمهوری اسلامی ایران دارد .در راس این شاخص ها ،خدا محوری و اعتقاد به قدرت مطلق
خداوند در همه پدیده ها قرار دارد .نیروهای نظامی در کشورهای مختلف جهان به دلیل داشتن
توان جسمی بالا و همﭽنین در اختیار داشتن سلاح و تجهیزات مدرن و قدرتمند ،غالبا دارای
روحیه خود محور و متکبرانه ای هستند .در حالیکه در منطق عقیدتی و فکری حضرت امام به
عنوان یک رهبر سیاسی و فقیه دینی ،همه قدرت ها از آن خداست و ارداه الهی فوق همه اراده ها
است و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران باید این باور و عقیده را در ذهن و رفتار خود
متجلی نمایند که«:ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلکِنَّ ال َّلهَ رَمى» .شاخص ویژه دیگر مد نظر حضرت امام در
این زمینه ،اعتقاد به رابطه حق و تکلیف بین فرماندهان و نیروهای تحت امر آنان است .در فرهنگ
سازمانی نیروهای نظامی کشورها ،معمولا رابطه یکسویه ای بین فرماندهان و نیروهای تحت امر
آنها وجود دارد و حداکثر این است که قوانینی برای رعایت حقوق زیر دستان وضع می شود .حال
آنکه در فرهنگ سازمانی نیروهای نظامی در تراز اسلامی رابطه حق و تکلیف بین فرمانده و
نیروهای زیر دست وجود دارد .سومین شاخص ویژه مد نظر حضرت امام برای نیروهای مسلح،
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مردمی بودن این نیروها است .در واقع حضرت امام اعتقاد دارند ،بر خلاف رژیم طاغوت که
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نیروهای نظامی کشور در خدمت شاه و رژیم بوده است ،نیروی نظامی در جمهوری اسلامی ایران
باید در خدمت ملت و منافع ملت باشد و قدرت نیروی نظامی هم به پشتوانه ملت است.
نﻤﻮدار  :12راهبردهای حضرت امام در مﻮلفه «فرهﻨﮓ و رفتار سازمانی نیروهای مسﻠح»

منبع :زرقانی135 :1511،
نتیجه ﮔیری
جنگ و تجاوز نظامی ،از آن حیث که پیامدهای منفی متعددی برامنیت ملی کشورها در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،زیست محیطی و سیاسی دارد ،جزء بزرگترین و مخاطره انگیز ترین
بحران ها در سطح ملی محسوب می شود.جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با پشتیبانی کامل
تسلیحاتی ،تجهیزاتی ،اطلاعاتی و مالی قدرت های جهانی و کشورهای منطقه همراه بود و در
اوضاع نابسامان سال های اول پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت از این دسته بحران ها
محسوب می شود.این بحران و تهدید امنیتی با درایت و مدیریت حکیمانه حضرت امام و همراه
ساختن نظام اجرایی و ملت به نحو خوبی مدیریت شد.مطالعه شیوه مدیریت حضرت امام در دفاع
مقدس و دیدگاهها و رویکردهای مختلفی که ایشان در مدیریت این بحران داشتند از منظر دانش
80

مدیریت بحران از حیث نظری و کاربردی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.از اینرو ضرورت
هدفی که این پژوهش نیز در صدد آن بود و تلاش شد تا با بررسی و واکاوی بیانات و پیام های
حضرت امام در قالب متن صحیفه امام(ره) ،مهمترین راهبردهای دفاعی مد نظر ایشان مورد
شناخت و تبیین قرار گیرد.
اساسا تحقیق در مورد اندیشه های امام (ره) به دلیل ویژگی های شخصیتی،دینی و علمی امام
دشوار است به ویژه پژوهش در مورد اندیشه های دفاعی و نظامی ایشان بسیار دشوار تر می
باشد.این امر به این دلیل است که حضرت امام یک صاحب نظر و متخصص نظامی محسوب
نمی شود و لذا دایره اندیشه نظامی ایشان نسبت به حوزه های دیگر مانند اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی بسیار محدود تر است .ضمن اینکه نگرش ایشان به موضوع جنگ و جهاد مانند اغلب
حوزه های دیگر اساسا مبتنی بر رویکرد فقهی و دینی ایشان است.طبیعتا اندیشمندان و
پژوهشگرانی که در حوزه دفاعی -امنیتی صاحب نظر هستند ،آشنایی کافی با حوزه فقهی و دینی
ندارند و بر عکس اندیشمندانی که در حوزه دینی و فقهی متخصص هستند ،با مفاهیم و ادبیات
نظامی و دفاعی چندان آشنایی ندارند .براین اساس ،در این پژوهش تلاش شد در مرحله اول به

مقالۀ پژوهشی :بررسی و تبیین راهبردهای دفاعی  /...سید هادی زرقانی و همکاران

دارد شیوه مدیریتی حضرت امام در دفاع مقدس مورد بررسی و تحلیل موشکافانه قرار گیرد،

آثاری که به بررسی نگرش و رویکرد دینی و فقهی امام (ره) به موضوع جهاد و دفاع پرداخته اند
مراجعه شود .در ادامه کار ،با مراجعه به منابع و آثار تخصصی نظامی و دفاعی ،مفاهیم،مولفه ها و
نظریه های مرتبﻂ با دفاع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مدل ابعاد و مولفه های سیاست
دفاعی هانتیگتون به عنوان مدل مفهومی پژوهش برای بررسی مفاهیم و راهبردهای دفاعی مد نظر
حضرت امام در دوران دفاع مقدس ملاک قرار گرفت .با عنایت به اینکه حضرت امام یک
شخصیت و صاحب نظر نظامی محسوب نمی شدند ،طبیعتا نمی توان انتظار داشت در بیانات و
پیام های ایشان مفاهیم و مولفه های نظامی همانند سخنان یک شخصیت نظامی وجود داشته باشد.
بر این اساس ،تلاش شد تا مولفه های نظامی مدل هانتیگتون به نوعی بومی سازی و معادل سازی
شود و مولفه های دفاعی مرتبﻂ با دیدگاههای حضرت امام در متن صحیفه مفهوم سازی شود و
در نتیجه هفت مولفه اصلی شامل(فلسفه و ماهیت دفاع مقدس ،فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای
مسلح ،تامین هزینه های جنگ ،عملیات روانی در دفاع مقدس ،اخلاق اسلامی در جنگ ،شاخص
های نیروی نظامی مطلوب ،نقش قدرت های جهانی در جنگ و نقش و کارکرد بسیج مردمی؛) به
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عنوان مولفه های دفاعی نهایی مبنای کار قرار گرفتند.در مرحله بعد با مبنا قرار دادن این مولفه ها و
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به شیوه تحلیل محتوی کمی و کیفی با دو رویکرد قیاس و استقراء متن صحیفه مورد بررسی در
چند مرحله قرار گرفت و در نهایت مفاهیم اصلی مرتبﻂ با مولفه ها مشخص شد .در نهایت ،بر
مبنای این مفاهیم و بر اساس فرایند «مقوله بندی» ،راهبردهای دفاعی مد نظر حضرت امام مبتنی
بر بیانات و پیام های ایشان در متن صحیفه احصاء و تدوین شد

.
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