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 عراق تهاجم با مقابله در( ره)خمیني امام نظامي تدابیر
 

 1 منشبصیرتحمید             
 7 علی جودکیمحمد            

     9 رقیه کشاورز                                                                                                                        
 چکیده

 پیروزی از پس بحران ترینمهم به ایران ،1933شهریور  در رانعراق علیه ای تحمیلی جنگ آغاز با
 را جنگ این مدیریت ایران، اسالمی انقالب رهبر عنوانبه( ره)خمینی امام. شد وارد اسالمی انقالب

 امام نظامی تدابیر بررسی حاضر ۀمقال نگارش از هدف. پرداختند امور کنترل به و گرفتند دست به
 پژوهش اصلی پرسش. است مقدس دفاع ۀسال هشت دوره در عراق تهاجم با مقابله در( ره)خمینی

 است این نوشتار فرضیه؟ داشتند نقشی چه تحمیلی جنگ مدیریت در( ره)خمینی امام؛ که است آن
 معنوی و سیاسی رهبر عنوانبه ایشان نظر مورد ارزشی چارچوب از برخاسته( ره)امام مدیریت که

 هماهنگ نقش نیز و نظامی متخصصان کردن سهیم و مشورت. است هبود ایران اسالمی جمهوری
 از استفاده با جستار این. بود انقالب رهبر مدیریت بارز ویژگی از مردمی و سیاسی نیروهای کننده
 برای را( ره)خمینی امام تدابیر نظامی ابعاد که است آن پی در اسنادی تحلیل و تاریخی روش

های در سخنرانی( ره)خمینی امام ،پژوهش این هاییافته پایه بر. دکن تبیین تحمیلی جنگ مدیریت
 قرار تهدید مورد را اسالم اساس و اسالمی جمهوری تواندمی که ایپدیده عنوانبه را جنگخویش، 

دینی  به مثابه یک تکلیف را دشمن تهاجم برابر در دفاع موضوع ایشان. داد قرار توجه مورد، دهد
 ،نظامی کارشناسان به جنگ تخصصی کار واگذاری راستای در شانای نظامی تدابیرند و مطرح کرد

 دهنده انسجام ،کننده هماهنگ نقش ،کشور از دفاع میادین در جنگ تحوالت روند بر نظارت
 سپاه تقویت در تالش. است تبیین قابل مردمی روهاینی بسیج در توانایی ویژهبه و مسلح نیروهای
 .بود انقالب رهبر نظامی مهم تدابیر دیگر از نیز نیرو این دفاعی و رزمی توان از استفاده و پاسداران
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 مقدمه
 خاک به عراق ارتش تهاجم اسالمی، انقالب پیروزی از پس هایبحران نتریمهم از یکی
 هایگروه و احزاب کشاکش   و داخلی هایچالش با سو یک از اسالمی انقالب. بودایران  کشور
 نهال تثبیت مسیر در ایران به حسین صدام حمله نیز خارجی عدب در و بود روهروب سیاسی
 پشتیبانی و نظامی باالی توانایی و امکانات با بعثی دشمن .کرد ایجاد بزرگی دشواری انقالب

 بود، انداختن پوست حال در کهسیس تازه تأ کشوری به «دوست خاورمیانه هایقدرت» برخی
 و بحران مدیریت برای سیاسی رهبران مدیریت نقش ینابرابر نبرد چنین در نظامی کرد. حمله
 .است چشمگیر بسیار خود رکشو ملی منافع راستای در آن هدایت و کنترل
 ةحوز ایران نیز معاصر تاریخ در مهم بسیار رخداد یک عنوانبهدفاع مقدس  ساله هشتة دور
 پایان از سال سی گذشت با. است پژوهشگران برای شده کاوش ترکم و گسترده نو، بسیار
 و هاارزیابی ۀسمقای امکان نیز و اسناد از ایپاره روی از تاریخ ردگ شدن پاک و تحمیلی جنگ

-سیاسی تحوالت تبیین جهت در ویژه مجالی دوره این رخداد، این از گوناگون هایبرداشت
. است کرده فراهم تاریخ رگشپژوه برای را انقالب پیروزی از پس هایسال نخستین اجتماعی
 میان این در. است شده انجام چندی هایپژوهش دوره این در جنگ مدیریت موضوع درباره

 بحران مدیریت در کشور سیاسی مقام ترینعالی عنوانبه( ره)خمینی امام نقش به داختنپر
 . است اعتنا قابل بسیار جنگ
 میان در انسجام حفظ با معنوی ی وسیاس مقام یک جایگاه در مقدس دفاع دوره در( ره)امام
 تدابیر هجمل از. داشت حضور فعاالنه جنگ بحران حل در کشور سیاسی کارگزاران و ملت

 یا و مستقیم نظارت چگونگی و نظامی تدابیر اند،پرداخته آن به ترکم که ایشان مدیریتی
 .است جنگ ساله هشت دوره در نظامی ابعاد در جنگ روند بر غیرمستقیم

 عدب در( ره)خمینی امام: هستند هاپرسش این به پاسخگویی دنبال به جستار این پژوهندگان
 امام پشتیبانی و حمایتی نقش گرفتند؟ پیش در دشمن تهاجم با مقابله ایبر تدابیری چه نظامی
 نیز و انسجام افزایش مردمی، نیروهای بسیج در معنویو  سیاسی رهبری جایگاه در( ره)خمینی
  داشت؟ کارکردی چه نبرد میادین در مسلح نیروهای انگیزش

 شورای با پیوسته ارتباط و رمستقیمغی شکلی به قوا، کل فرمانده جایگاه در انقالب گذارانینب
 هاتوصیه سخنان، در کوشیدند ایشان همچنین. کردندمی نظارت جنگ روند بر ملی، دفاع عالی
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 دوره، این در مسلح نیروهای نقش و جایگاه تبیین با جنگ فرماندهان و مردم به خود فرامین و
 نظامی تدابیر ترینمهم به ادامه رد. دنبرسان انسجام و وحدت به دشمن تهاجم برابر در را آنان
 .پرداخت خواهیم جنگ ۀسال هشت ةدور در( ره)امام دفاعی اندیشه در
 

 پیشینه پژوهش -1
 نقش بررسی در منابع از ایپاره. است شده انجامدر خصوص موضوع این مقاله  پژوهش چند
 در انقالب ذاربنیانگ سخنان گردآوری و استخراج به بیشتر تحمیلی جنگ در( ره) خمینی امام
. اندکرده اقدام دوره این در ایشان یهاپیام و هاسخنرانی خالل در مقدس دفاع و جنگ مورد
 ؛1919 مرندی،). اندپرداخته جنگ مباحث تحلیل و تجزیه به ترکم هاپژوهش از دسته این

 (1919 سلیمانی، و مرندی
( ره)خمینی امام مدیریت هایجنبه از خاص بخشی تحلیل به نیز هاپژوهش از دیگر برخی

 در( ره)خمینی امام کاریزماتیک یا و نظامی ابعاد بر بیشتر آثار این تمرکز. اندپرداخته جنگ در
 تخصصی هایپژوهش جمله از (1911 شیداییان، ؛1939 ترکارانی،). است بوده تحمیلی جنگ

 جمهوری نظامی مدیریت مبانی و اصول بر نگرشی» کتاب ،یلیتحم جنگ مدیریت ةحوز در
. است یابایابآق زهره و جوکین انساحعلیقلم  به  «مقدس دفاع سال هشت در ایران اسالمی

 اندرکاراندست و فرماندهان با مصاحبه و اسناد بر اثر این تکیه (1913جو و آقابابایی، نیک)
 از کوتاهی بخش اتنه نویسندگان اما. است پژوهش این برجسته امتیازهای ازیکی  ،جنگ
 تحمیلی جنگ مدیریت در آن نقش و( ره) خمینی امام فرماندهی به را کتاب پنجم فصل

 .اندداده اختصاص
 شکلی بهمقاله سعی بر این خواهد بود  این دربا توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش، 

ررسی کرده و ب را تحمیلی جنگ کنترل و مدیریت در( ره)امام رویکرد و تدابیر ابعاد، تخصصی
 قرار ارزیابی مورد ایشان نظامی فرماندهی نیز و معنوی جایگاه داشتن نظر در با این مسئله را

 اد.د خواهیم
 

 مدیریت و بحران، شناسيمفهوم  -2
 باز نوزدهم قرن به اجتماعی و سیاسی فرآیندهای تبیین در بحران مفهوم بردن کاربه پیشینه

 از «جنگ» و 1«تعارض» مانند هاییواژه نیز کالسیک ادبیات در و دورتر هایسال در. گرددمی

                                                           
1. Conflict 
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 مصداقی بر داللت برای خاص مفهومی بحران،. بودند بحران مفهوم با نزدیک و موازی مفاهیم
 معمول، حد از بیش شکنندگی دفعی، دگرگونی نظمی،بی گسیختگی، هم از همچون عام

( 12: 1911 رشیدی،). است ...و نظامی همخاصم سیاسی،و  اجتماعی ثباتیبی ها،ارزش تهدید
 هاویژگی از ایپاره سبب به که سیاسیو  نظامی بحران یک عنوانبه جنگ داشتن نظر در با

 مدیریت نظری تعاریف ارزیابی به کلی شکل به کند،می پیدا نیز ایگسترده اجتماعی ابعاد
 هابحران کنترل و هدایت در رهبران روی پیش راهکارهای و مسائل ترینمهم و بحران
 .پرداخت خواهیم
 : است آمده زیر ۀچندگان تعاریف مدیریت دانش  برای سیاسی علوم فرهنگ در

 انسانی، عوامل شناختی روان تجهیز. 7 کردن؛ هماهنگ و متشکل هنر و علم. 1»
 منظور به آگاهانه عمل. 9 مؤثر؛ اقداماتی سلسله انجام منظور به اقتصادی و فنی
 و انسانی نیروهای منطقی همکاری طریق از معین مقاصد و اهداف هب نیل

 کردن راهنمایی دادن، سازمان دانش و فن. 4 موجود؛ امکانات از مطلوب استفاده
 سیاسی اقتصادی، هایهدف به رسیدن برای هاگروه و افراد هایفعالیت کنترل و
  (933: 1911 راد،افشاری و آقابخشی) «.اجتماعی و

 صنعتی یا شغلی مشیخط اجرای و تنظیم فرآیند بر دارد داللت مدیریت»: دیگر اشتیبرد در
 .(219: 1921 کولب، و گولد) «.کنترل و هماهنگی هدایت، بندی،سازمان ریزی،برنامه طریق از

 واژه کلید چند امّا ؛شودمی ارائه مدیریت از گوناگونی تعاریف مختلف هایدیدگاه در سانبدین
-سازمان» ،«ریزیبرنامه» ،«بینیپیش» مانند مفاهیمی. خوردمی چشم به تعاریف این ربیشت در

 هایمؤلفه از «کارگزینی» و «کنترل» ،«سازیهماهنگ» ،«فرماندهی یا هدایت» ،«بندی
 به مدیران توجه ،مدیریت از تعاریف و هابرداشت ترینتازه در. هستند بحران مدیریت در مهم
 (214: 1921کولب،  و گولد). دهدمی قرار تأکید مورد مادی اشیای به توجه از یشب را هاانسان

 نظارت یا تسلط و نظر تحت سازمان ،دستورها ،فردی اقتدار بر نظامی حوزه در فرماندهی
 نیروهای کنترل و هماهنگی ،هدایت برای فرد یک به که است قدرتی فرماندهی. دارد داللت
 به خوب مدیریت و ضرورت وقت به خوب رهبری معنای به ماندهیفر. شودمی واگذار نظامی
 شخصیت اثرگذاری و گیردمی بر در را رهبری و مدیریت عناصر فرماندهی. است نیاز وقت

-11: 1931 ،و همکاران خودسیانی ؛43: 1921 اردستانی،). دارد اهمیت بسیار نیروها بر فرمانده
18) 
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 و اسالمی انقالب رهبر عنوانبه( ره)خمینی امام حضرت نیز لییتحم جنگ بحران در
 عهده بر را جنگ کنترل و هدایت رهبری، ،ایران به عراق جنگی تجاوز برابر در قوا کل فرمانده
 و شرعی عوامل  از یاچرخه در برهه این در( ره)امام ریزیبرنامه و گیریتصمیم مبانی. گرفت
 :از نداعبارت که دارد قرار انسانی نیروی بر کیهت ویژهبه و المللیبین و داخلی شرایط ،مذهبی

کننده اهداف  عنوان تعیینهای مکتبی بهآموزهپایبندی به اصول و مبانی ارزشی و الف. 
های ایشان را گیریگرایی، که پایه و زیربنای تصمیمسوی آرمانی و حقیقتوراهبردی و سمت

 دهد؛تشکیل می
 یعنی درک موضوع تصمیم و آگاهی نسبت به عوامل داخلی ،هاشناخت  راهبردی از بحرانب. 
 های بارز در تصمیمات ایشان است؛محیطی کشور از ویژگیو 

ساز داشتن رویکرد فعّال در مواجهه با تهدیدها و اتخاذ تصمیم در مواقع حساس و سرنوشتپ. 
 به جای حالت انفعالی؛

خلی و تبدیل تهدیدها  به فرصت در هنگام از امکانات و شرایط موجود داهاستفاده بت. 
 (323-318: 1912 )فروتنی، .های راهبردی امام)ره( برجستگی خاصی داردتصمیم

در جنگ تحمیلی از ماهیت دفاعی جنگ در اندیشه ایشان ریشه  )ره(الگوی مدیریتی امام
 در زمینۀ ابعاد دینی و معنوی بلکهتنها در بر انقالب نهگیرد. جنبه کاریزماتیک شخصیت رهمی

می برای دفاع اجتماعی نیز بر مدیریت جنگ اثرگذار بوده است. تأمین مشروعیت و اقبال عمو
تدارک نظام سازمانی جنگ و کنترل و هدایت  در برابر حمله عراق، تقویت روحیه جنگاوری،
)افضلی و . ترین دستاوردهای این مدیریت بودنیروی انسانی در جنگ هشت ساله از مهم

 (41: 1932 همکار،
 

 و حمایت از آن  واگذاری فرماندهي جنگ به شورای عالي دفاع ملي -3
 یک از ایران، به عراق تجاوز به نسبت خود واکنش نخستین در )ره(خمینی امام جنگ آغاز با

 سنگی که دزدی به را صدام دیگر طرف از و کرد دعوت خونسردی به را ایران ملت طرف
 این اصلی عامل دوراندیشانه، نگاهی با آغاز همان در( ره)امام. دندکر تشبیه کرده فرار و انداخته
 (793: 1917 خمینی، مام)ا .دانستند آمریکا را تهاجم

-می انتهابی توانایی و قدرت استوار هایپایه ترینبزرگ را خدا به توکل و ایمان ایشان

 هر در که خواهانم ایران بزرگ ملت از من»: فرمودند چنین مردم به خطابدر  و دانستند
 از و باشند تعالی و تبارک خدای به متکی باشند، قدرتمند باشند، قوی آیدمی پیش که ایلهمسئ
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 قدرتی که( صدام) این. نترسیدیم بزرگ هایقدرت آن از ما که باشند نداشته باکی چیز هیچ
 (797: 19، جلد1913، امام خمینی) «.نیست چیزی که عراق. ندارد
 جهت در تدابیری اسالمی انقالب رهبر ایران، به عراق تجاوزات تداوم و گجن گسترش با

 در جنگ فرماندهی موضوع اهمیت به توجه با. گرفتند کاربه نظامی ةحوز در جنگ مدیریت
 واگذار دفاع عالی شورای به را جنگ فرماندهی( ره) امام که شد سبب دشمن با مبارزه روند
 .کنند
 رهبر و فقیه ولینیز  1931 آبانچهارم وبیست مصوب ساسیا قانون 118اصل اساس بر

 اختیارات از یکی ،روازاین. دارد عهده بر را «مسلح نیروهای کل فرماندهی» اسالمی جمهوری
 اسالمی انقالب رهبر عنوانبه( ره)خمینی امام به اساسی قانون اساس بر که مهمی بسیار
 به اختیاراتی مسئولیت این آن متعاقب که دبو «مسلح نیروهای کل فرماندهی» شد واگذار
 : از نداعبارت که دادمی ایشان
 ؛مشترک ستاد رئیس عزل و نصب. الف
 ؛اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده عزل و نصب. ب
 ؛نفر هفت از مرکب ملی دفاع عالی شورای تشکیل. پ
 ؛دفاع عالی رایشو پیشنهاد به گانهسه نیروهای عالی فرماندهان تعیین ت.
 بهشتی،). دفاع عالی شورای پیشنهاد به گانهسه نیروهای بسیج و صلح و جنگ اعالن ث.

1922 :113-114). 
 کل فرماندهی که( ره)امام کرد، حمله ایران کشور به عراق که زمانی اساس همین بر

 مقابله اهمیت به توجه با. (132: 17لدج، 1913 خمینی، امام) داشت عهده بر را مسلح نیروهای
 تحمیلی، جنگ امور به رسیدگی جهت مرزها، از آن راندن بیرون و دشمن با ترسریع هرچه

 مهربیستم  در راستا همین در ایشان .دکر واگذار دفاع عالی شورای به را جنگ فرماندهی
 به را جنگ فرماندهی ،ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای به خطاب پیامی طی ،1933
 شرح به پیام این متن. کردند مشخص را آن اختیارات و وظایف و واگذار دفاع الیع شورای
 :است ذیل
 که موقعی تا آن، العادهفوق حساسیت و اسالمی کشور از دفاع استثنایی موقعیت به نظر»
 : شودمی مقرر و اخطار زیر مراتب دهند،می ادامه خود تجاوزگرانه کار به افروزان جنگ

 ق بل از نمایندگان از نفر یک اضافه به دفاع عالیشورای نظر تحت جنگ به مربوط امور کلیه. 1
 هماهنگ را مسلح قوای تمام است موظف شورا این و شود اداره باید اسالمی شورای مجلس
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 ایخامنه آقای غیاب در .بکند نباید مذکور شورای اوامر از تخلف شخصی یا گروه هیچ و ؛دکن
 در باید است اسالمی شورای مجلس رئیس آنها از یکی که نمایندگان از نفر دو چمران، آقای و

 .ندک شرکت شورا
 این در تصمیمات و ند؛ک تبعیت مذکور شورای از باید نیروها کلیه جنگی، مناطق ةادار در. 7 

 .است مذکور شورای با باره
 باید مذکور شورای نظر تحت -مطبوعات یا تلویزیون، رادیو وسیله به چه- مطلقا   تبلیغات. 9 

 بدون را هانوشته و هانطق یا مصاحبات پخش حق مطبوعات و گروهی هایرسانه و شود اجرا
 .ندارند مذکور شورای از دستور و مراجعه

 حق اجازه بدون دیگر کسان و است مذکور شورای با دفاع به مربوط خارجی سیاست. 4 
 .ندارند دخالت

 مذکور شورای از مستقیم اجازه بدون هااعالمیه پخش و تبلیغات و هانوشته و هابیان کلیه. 3 
 .است ممنوع جدا 
 .است انقالب هایدادگاه به تحویل و متخلفین جلب مأمور دولت. 1 
 .کنندمی عمل انقالبی و دفاعی وضع حسب جرایم، به هادادگاه. 2 
 گیرد انجام امور آنها سیلهو به که دکن تعیین نمایندگانی جنگی مناطق در است موظف شورا. 1 
 .(719-714: 19لدج ،1913امام خمینی، ). نشود تأخیر موجب و

 تدبیر اما بودند، مسلح نیروهای کل فرمانده و رهبر( ره)امام اگرچه زمانی مقطع این در
 به شورا این تا. ندکن واگذار دفاع عالی شورای به را جنگ فرماندهی که بود این بر ایشان
 در اجرا به ایشان هماهنگی با را الزم هایتصمیم و نظارت جنگ امور بر تخصصی صورت
 ( 778: 19، جلد1913امام خمینی، ) .بیاورند

 مسئولین بین در( ره)امام نظارت حفظ با دفاع عالی شورای به جنگ فرماندهی واگذاری
. داشت پی در ار آنان جانبههمه حمایت و بود همراه هاییبازتاب با کشور نظامی غیر و نظامی
 فرمان این ،1933 مهریکم وبیست در دفاع عالی شورای ۀجلس اولین در ایخامنه اهللآیت
 گیردمی انجام شورایی کارهانیز  تصمیم این با بودند معتقد و دانستند موقع به بسیار را( ره)امام
. (7: 77/2/1933 اسالمی، انقالب روزنامه) .شوندمی اجرا و طرح بیشتری دقت با هانقشه و

 یک عنوانبه آن از و پرداخته( ره)امام فرمان تأیید به جلسه این در نیز رجایی محمدعلی
 سیاست و نظام تبلیغات، بخش در نیروها هماهنگی جهت کنونی حساس ۀمرحل در ضرورت
 .(7: 77/2/1933 اسالمی، انقالب روزنامه) .برد نام خارجی
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 انقالب رهبر وظایف جمله از اساسی قانون 118 صلا اساس بر دفاع عالی شورای تشکیل
 وقوع از پس اختیار این به توجه با( ره)خمینی امام. است مسلح نیروهای کل فرمانده عنوانبه

 در. دکر صادر را دفاع عالی شورای تشکیل دستور ،1933 اردیبهشت پنجم در و طبس ۀواقع
 و ایخامنه سیدعلی اهللآیت د،کر صادر 1933 اردیبهشت بیستم در ایشان که احکامی طی

 از هدف. دندکر منصوب دفاع عالی شورای در خود مشاورین عنوانبه را چمران مصطفی
 و دقت کمال با» تا خواهندمی آنان از و دانسته کشور در استثنایی وضعیت را شورا این تشکیل
 را «ارتش مختلف اراتاد در داخلی رویدادهای از هفته هر در را دقیق و جامع گزارش بررسی
 .(711-717: 17لدج ،1913 خمینی، امام) .ندکن ارسال ایشان برای

 سیدعلی اهللآیت آنکه به توجه با دفاع عالی شورای به جنگ فرماندهی واگذاری از پس
 یکموبیست در داشتند، حضور جنگ ۀجبه در( ره)امام مشاورین چمران مصطفی و ایخامنه
 از -اسالمی شورای مجلس وقت رئیسعنوان به-رفسنجانی هاشمی االسالمحجت 1933 مهر
 در و شدند انتخاب اسالمی شورای مجلس نمایندگان طرف از منتظری محمد و( ره)امام طرف
 اطالعات، روزنامه). کنند شرکت دفاع عالی شورای جلسات در( ره)امام نظامی مشاورین غیاب
77/2/1933 :9). 
 داشتند ایشان با که دیدارهایی طی در دفاع عالی شورای در( ره)امام نمایندگان پس این از

-می تکلیف کسب ایشان از جاری امور در و رساندندمی ایشان اطالع به را هاجبهه وضعیت

 1933 آبان دوم در دفاع عالی شورای عضو و( ره)امام نماینده ایخامنه سیدعلی اهللآیت. کردند
 همچنین و جنگ هایجبهه وضع مورد در( ره)امام دیدار این در و رفتند ایشان حضور به

 استحضار به را الزم هایگزارش که کردند سؤاالتی اسالمی جمهوری ارتش تحرک چگونگی
  .(9: 9/1/1933 کیهان، روزنامه). رساندند( ره)امام
 مجلس وقت رئیس-رفسنجانی اکبرعلی االسالمحجت نیز 1933 آبان چهارم تاریخ در

 به شورا دیگر عضو پرورش اکبرعلی همراه به -دفاع عالی شورای عضو و المیاس شورای
 در 1933 آبان سوم در که دفاع عالی شورای تصمیمات از گزارشی و رفتند( ره)امام حضور

 شهرهای در جنگ هایجبهه اخبار آخرین همراه به را بود داده جلسه تشکیل خوزستان
 روزنامه) .کردند مشورت و دهکر تکلیف کسب ایشان از و دادند ارائه را آبادان ورمشهر خ

 .است شده منتشر دوره آن هایروزنامه در دیدارها این گزارش. (9: 3/1/1933 اطالعات،
 .(9: 7/17/1918 کیهان، روزنامه)
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 بر جنگ فرماندهی در را مهمی نقش دفاع عالی شورای تحمیلی جنگ هایسال طی در
 :دادند انجام را ذیل اقدامات( ره)امام حمایت با و داشت عهده

 هایسال طی در الزم تدابیر اتخاذ و جنگ وضعیت بررسی جهت متعدد جلسات تشکیل .1
 ؛مقدس دفاع

 ؛جنگ تبلیغاتی سیاست هماهنگی منظور به دفاع عالی شورای تبلیغاتی ستاد تشکیل .7

 تصمیمات اتخاذ و کشورها برخی و المللیبین مجامع طرف از صلح پیشنهادهای بررسی .9
 ؛الزم

 کشورهای خصوصبه اروپایی و آسیایی کشورهای به تبلیغاتی و سیاسی هایهیئت اعزام .4
 ؛عراق تجاوز و جنگ اوضاع تشریح منظور به عربی

 ؛تهاجمی حالت به تدافعی حالت از جنگ سیاست تغییر و مختلف هایعملیات ریزیطرح .3

 ؛انایر اسالمی جمهوری ارتش بازسازی .1

 ؛جنگ پایان برای ایران نهایی شرایط اعالم .2
 ؛اسالمی انقالب پاسداران سپاه نظر زیر نامنظم هایجنگ ستاد تصویب .1

 و تجاوزگر خاک در متجاوز تعقیب استراتژی بر تأکید و تصویب متجاوز، تنبیه تصمیم اتخاذ .3
 ؛عراق کشور از خسارت گرفتن

 ؛فرانسه خصوصبه عثب رژیم حامی کشورهای به هشدار .18
 ؛جنگ معرکه از گیریکناره برای عراق حامی کوچک کشورهای به هشدار .17

 ؛ایران شرایط کامل تحقق تا جنگ ۀادام به تصمیم .19

-علی االسالمحجت معرفی و 1917 زمستان در( ص)االنبیاخاتم قرارگاه تشکیل و تصویب .14

 ؛جنگ عالی فرمانده سمت به رفسنجانی هاشمی اکبر

 ؛شهرها بمباران توقف به عراق حکومت کردن مجبور و «مثل به مقابله» به تصمیم .13

 ؛طرفه یک طور به عراقی معلول اسیران از تعدادی آزادی به تصمیم .11
 تشکیل بر مبنی( ره)خمینی امام فرمان اساس بر پاسداران سپاه تقویت به تصمیم .12

 ؛اسالمی انقالب پاسداران سپاه در ییدریا و هوایی زمینی، گانهسه نیروهای

 ؛عراق دریایی راه کردن مسدود و فارس خلیج تأمین برای تصمیماتی اتخاذ .11

 تقویت منظور به متعدد هایکاروان قالب در نیرو اعزام برای ریزیبرنامه و هاجبهه تقویت .13
 ؛هاجبهه

 .331 قطعنامه مورد در گیریتصمیم .78
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 ،دفاع عالی شورای کار بر نظارت برعالوه مقدس دفاع سال هشت طی در (ره)خمینی امام
 مورد را شورا این تصمیمات مختلف مقاطع در و پرداختمی نیز آن از حمایت و پشتیبانی به

 .کوشیدندمی آن تقویت در داشت امکان که جایی تا و دادندمی قرار تأیید
( ره)امام اطالع به دفاع عالی شورای هک است موضوعاتی دیگر از ارتش هاندفرمان انتصاب

-به ایخامنه اهللآیت 18/7/1917 تاریخ در جمله از. دکرمی تکلیف کسب ایشان از و رساندمی

 سمت به را حسینی اسفندیار یکم ناخدا دفاع عالی شورای رئیس و جمهور رئیس عنوان
 انقالب رهبر موافقت با که دهندمی پیشنهاد اسالمی جمهوری ارتش دریایی نیروی فرماندهی
 باالی رده فرماندهان سایر انتصاب .(478: 12لدج، 1917 خمینی، امام) .شودمی همراه اسالمی
 پس عالی شورای اعضای که زمانی دیگر طرف از. گرفتمی انجام صورت همین به نیز ارتش

 مشترک دستا رئیس نظر زیر اطالعات حفاظت اداره تشکیل به تصمیم الزم هایبررسی از
 .دندکر اعالم را خودشان موافقت ایشان و رساندند( ره)امام اطالع به را مراتب ،گرفتند ارتش

 .(771: 11لدج ،1917 ،خمینی امام)
 قوا کل فرمانده عنوانبه دفاع، عالی شورای تصمیمات از حمایت و نظارت کنار در( ره)امام

-می فرماندهان از و بیان دشمن با مقابله ةونح برابر در را خود نظرات صراحت با الزم مواقع در

 چهاردهم در که بیاناتی در ایشان آبادان حصر از پس جمله از ندکن عمل آن به تا خواستند
-می و شود شکسته باید آبادان حصر که کنندمی نشان خاطر مسلح نیروهای به 1933 آبادان

 قوای پاسداران، به دهممی[ هشدار] و. برود بین از آبادان حصر این که منتظرم من»: فرمایند
 آن، در نشود مسامحه بشود؛ شکسته حصر این باید که انتظامی قوای فرماندهان و انتظامی
 .(999: 19لدج ،1913امام خمینی، )« .بشود شکسته باید حتما 

 انفرمانده و اعدف الىع وراىش جلسه در دیگر بار صدربنی ابوالحسن عزل از پس ایشان
 شکسته مورد در آنان به خطاب قاطعیت و صراحت با شد، تشکیل انایش ورحض در هک ىنظام
 : فرمودند آبادان حصر شدن

 یک گفتمى و کردمى فردا و امروز همیشه هم صدربنى کنید؟ىنم لهحم راچ»
 را خودمان تکلیف ما تا بگویید بجنگید، خواهیدنمى اگر... داریم، طراحى دیگر ماه

 (41: 1919 ان،درودی) «.بدانیم

 صورت در و دندکرمی پیگیری عملیات شب همان در را هاعملیات اخبار همچنین( ره) امام
 حین در نیروهای به( ره)امام خیبر عملیات در جمله از ،دندکرمی صادر را دستوراتی الزم
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-144 ،1922 ،(ره)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه). کنند مقاومت تا دادند دستور عملیات
 .(73-97 ،1912 ،جنگ تحقیقات و مطالعات مرکز ؛149

 

  مسلح نیروهای در انسجام و هماهنگي ایجاد -4
 تهدیدات دفع و اسالمی حکومت تداوم جهت اسالمی انقالب پیروزی از پس که نکاتی از یکی
 اب( ره)امام. بود آنان تجهیز و مسلح نیروهای تقویت گرفت، قرار توجه مورد خارجی و داخلی
. بودند واقف کشور تامنی تأمین نیز و انقالب اهداف با راستا هم نیروی یک اهمیت به درایت
 سپاه بنابراین. کردمی تسهیل بسیار را وفادار نیروی این تشکیل رهبری عنوانبه ایشان جایگاه

 اسالمی جمهوری ارتش همراه به و گرفت شکل 1931 سال در نیز اسالمی انقالب پاسداران
 اسالمی جمهوری اساسی قانون در. گرفت عهده بر را اسالمی ایران مرزهای از دفاع ۀوظیف
-می رسمی ارگان دو ایران اسالمی جمهوری ارتش و اسالمی انقالب پاسداران سپاه ایران،

 در مهمی نقش و یکدیگرند مکمل اسالمی، نظام پیکر در قدرتمند بازوی دو عنوانبه که باشند
 به خارجی دشمن تهاجم صورت در و دارند عهده بر کشور امنیت ینتأم و حفاظت دفاع،

  کنند.دفاع می اسالمی مرزهای از کشور مرزهای
 و انسجام که دارد بستگی متعددی عوامل و علل به مسلح نیروهای توان افزایش و کارآیی
 در. است برخوردار بسیاری اهمیت از پایین تا باال هایرده از آن اجزا تمام میان هماهنگی

 زمانهم صورت به اسالمی جمهوری ارتش و پاسداران سپاه آنکه به توجه با نیز اسالمی ایران
 دورن در اول ۀمرتب در هاآن انسجام و هماهنگی روازاین دارند، عهده بر را کشور از دفاع

 اهمیت از ،جنگ زمان در چه و صلح زمان در چه ،یکدیگر با بعدی ۀمرتب در و خود سازمان
 این اهمیت. دارد کشور مسلح نیروهای توان افزایش در مهمی نقش و است برخوردار خاصی
 ارتش میان هماهنگی موضوع رضایی محسن پاسدار سرلشکر تا است شده سبب موضوع

 پیروزی از پس مهم موضوعات از یکی را اسالمی انقالب پاسداران سپاه و اسالمی جمهوری
 : کنند نشان خاطر و دانسته اسالمی انقالب

 آمد، وجود به پاسداران سپاه که ایران اسالمی انقالب پیروزی ابتدای همان از»
 کرد ایجاد هماهنگی شودمی چطور پاسداران سپاه و ارتش بین که بود بحث این
 (1/2/1914 اطالعات، روزنامه) «د؟کر حفظ را آن و

 اسالمی جمهوری گیریشکل ایابتد همان از اسالمی انقالب رهبر عنوانبه( ره)خمینی امام
 اصل یک عنوانبه را آن و است دهکر توجه مسلح نیروهای هماهنگی و انسجام موضوع به

 هشتم در که سخنانی در جمله از است؛ شده متذکر نظامی نیروهای و فرماندهان به مهم
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 ضوعمو به دارند، ارتش نیروهای و معلمین دولتی، کارکنان از بخشی جمع در 1931 شهریور
 : کنندمی اشاره کردستان اغتشاشات با مبارزه در مسلح نیروهای هماهنگی

 هماهنگ باشند؛ داشته تفاهم هم با که اندملزم پاسداران ژاندارمری، ارتش،»
 که اندموظف ارتش رؤسای. اندمجرم شوند؛می تأدیب نبودند، هماهنگ اگر. باشند
 آنها نکنند؛ َتعلُّل. کنند فراهم را ما رپاسدا برادرهای را، ما برادرهای جنگ اسباب

 این به مهلت. ب کَنَند را فساد هایریشه این فوریت با باید. کنند مجهز را
  (927: 3لدج ،1913 خمینی، امام« ).ندهند فساد هایریشه

-هم که کنندمی نشان خاطررا  موضوع این ،1933 اردیبهشت 71 در خود سخنان در ایشان

 ضامن را آن و است برخوردار بسیاری اهمیت از مسلح نیروهای هماهنگی و یپیمانهم زبانی،
 (734: 17لدج ،1913امام خمینی،) .کنندعرفی میم آنان پیروزی

 است حدی به( ره)امام منظر در مسلح نیروهای میان هماهنگی و انسجام موضوع   اهمیت
 در ،مختلف هایمناسبت در مسلح نیروهای برای موضوع این اهمیت بیان کنار در ایشان که
 ژاندارمری، ارتش، در خود جانب از را نمایندگانی ،1933 خردادهشتم وبیست در احکامی طی

 مسلح نیروهای امور بررسی جهت سازمانی تا کنندمی منصوب پاسداران سپاه و شهربانی
 سپاه و یژاندارمر و شهربانی و ارتش در که را آنچه بود موظف سازمان این .دهند تشکیل
 به را هفتگی هایگزارش و دهکر بررسی دقت کمال با و وجه بهترین به گذردمی پاسداران
( ره)امام به مسلح نیروهای امور بررسی (438-437: 1913امام خمینی، ). ندنک تقدیم ایشان
 و انسجام جهت الزم هایتصمیم مسلح نیروهای عملکرد رصد با تا دادمی را امکان این

 . بگیرند را نیروها بیشتر هرچه هماهنگی
 ایران کشور از دفاع ضرورت به توجه با تحمیلی جنگ شروع و ایران به عراق ۀحمل از پس
 در. گرفت قرار( ره)امام توجه مورد پیش از بیش مسلح نیروهای انسجام و هماهنگی ،اسالمی

 نیروهای هماهنگی و مانسجا سازنده اثرات بیان با سو یک از تا دندکر تالش ایشان مقطع این
 تسریع را کار این احکامی صدور با دیگر سوی از و ندکن دعوت مهم مرا این به را هاآن مسلح
 . بخشند

 اسالمی انقالب رهبر توجه مورد جنگ ابتدای همان از مسلح نیروهای هماهنگی و انسجام
 بهمن یکم در مسلح نیروهای وحدت و انسجام بیشتر هرچه تحقق راستای در و گرفت قرار

 تا خواهندمی آنان از جنگ امور و مسلح نیروهای ةدربار ایماده یازده اعالمیه صدور با ،1933
 در. ندنک حفظ آن بر پیروزی و دشمن با مبارزه جهت در را خود هماهنگی و انضباط نظم،
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 و توجه مسلح نیروهای هماهنگی و وحدت موضوع به اعالمیه این 18 و 3 ،9 ،7 ،1 بندهای
 :است آمده چنین

 حفظ دقیقا   را انضباط است الزم هستند که قشر هر از غیرنظامی و نظامی مسلح نیروهای. 1 
 عهده بر که بزرگی مسئولیت به و ندکن اجتناب ،است انضباط مخالف که کارهایی از و کرده
 .است بتعقی و مسئولیت موجب مطلوب   انضباط  از تخلف و ؛دهکر توجه است شده گذاشته آنان
 فرماندهان از مسلح نیروهای افراد تمام باید. است فرماندهان از اطاعت انضباط، ثمرات از .7 

 و نظامی قوای در چه فرمانده، اطاعت از سرپیچی. کنندمی بحمداهلل که کنند، اطاعت خود
 بتعقی موجب و دارد مسئولیت مردمی، نیروهای و بسیج چه و پاسداران سپاه در چه و انتظامی
 (777: 1913 تالنی،سه درویشی. )است

 عدم و نیست میسر پیروزی آن بدون که است سازسرنوشت مهم مسائل از فرماندهی وحدت. 9
 . اندمسئول ننهند سر بدان که کسانی و ؛است آفرین فاجعه آن مراعات

 در فرادیا یا و فرد اگر. است سازآینده مهمات از نظامی غیر و نظامی قوای جمیع هماهنگی. 4
 .گردند تسلیم دادگاه به تا شوند معرفی باید ،ایجاد کنند اخالل حیاتی مرا این
 غیر و نظامی مسلح نیروهای همه و بسیج و ژاندارمری و پاسداران سپاه و ارتش به دیگر بار. 3

 از که اختالف از و بتازید؛ دشمن بر بیشتر هرچه هماهنگی با که کنممی تأکید نظامی
 خدای به و کنید؛ اطاعت فرماندهان از و بپرهیزید؛ است شیاطین سود به و شیطان هایوسوسه
 به و دهید؛ نجات کلمه وحدت با شیاطین شرّ  از را خود کشور و د،کنی اتکال و اعتماد متعال

 کشور از دفاع و جنگ به اسالم، صدر سربازان همچون شکیبایی، و صبر و خاطر اطمینان
 بزرگ پروردگار خواست به شما و شماست پناه و پشت متعال خداوند که دهید ادامه عزیزمان
 (341-344: 19لدج، 1913 ،تالنیدرویشی سه). پیروزید
 پیروزی نیز کردند صادر( 1911فروردین 73) ارتش روز مناسبت به که پیامی در ایشان
 ،م خمینیاما). است دانسته مسلح قوای انسجام و وحدت از ناشی را هاجبهه در رزمندگان

 (787: 11لدج ،1913
 در تا خواهدمی هاآن از مسلح نیروهای در گراییگروه از جلوگیری جهت همچنین( ره)امام
 نیز 1911فروردین 73 پیام در ایشان تا شده سبب موضوع این اهمیت. نکنند دخالت سیاست

 :که کنند نشان خاطر و اشاره موضوع این به
 به آن از اغماض و کنند پیروی آن از مسلح نیروهای تمام باید که مهمی امور از»

 افراد از یک هیچ که است آن ام،داده تذکر هم باز و کرد تواننمی وجههیچ
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 عنوان و اسم هر با گروهی و حزب در پایین یا باال هایرده چه مسلح، نیروهای
 جمهوری به و اسالمی صددرصد گروه و حزب آن هرچند شوند، وارد نباید

 سپاه و ارتش از باید شد وارد گروه و حزب یک در هرکس و. باشند وفادار اسالمی
، 1913امام خمینی، ) «.شود خارج مسلح قوای و نظامی و انتظامی قوای سایر و

 (789: 11جلد

 جمهوری ارتش میان بیشتر هرچه هماهنگی ایجاد منظور به همچنین( ره)خمینی امام
 سیدعلی االسالمحجت ،1917 فروردین پانزدهم در اسالمی بانقال پاسداران سپاه و اسالمی
 از پس نیز 1912 خرداد17 در. دکننمی مهم این مأمور را وقت جمهور رئیس ایخامنه

-حجت انتصاب منظور به وقت جمهور رئیس ایخامنه سیدعلی االسالمحجت درخواست

 سمت این به را وی( ره)امام ،قوا کل فرماندهی جانشینی به رفسنجانی هاشمی االسالم
 دفاع هایزمینه تمامی در انتظامی نیروهای و بسیج سپاه، ارتش، کامل هماهنگی» و انتصاب
 ؛31-32: 71لدج ،1913 ،امام خمینی). کنندمی ذکر ایشان وظایف ذیل در را« اسالم مقدس
 (773: 1913 تالنی،سهدرویشی

 

 پشتیبانی از نیروهای مسلح در جنگ -5

 پیروزی بدو از کشور امنیت و استقالل ارضی، تمامیت حفظ در مسلح نیروهای قشن به توجه با
 از. دادند نشان توجه مسلح نیروهای از حمایت و پشتیبانی به( ره)خمینی امام اسالمی، انقالب
 نیروهای از را خود حمایت صراحت به دارند ایران مردم عموم به خطاب که پیامی طی، جمله
 : کنندمی خاطرنشان و اعالم کشور مسلح

 و شهربانی ژاندارمری، ارتش، انتظامی، قوای از را خود پشتیبانی اینجانب»
 به آنان تضعیف در قدمی یا قلم دهمنمی اجازه و کنم؛می اعالم انقالب پاسداران

 انقالبی هایدادگاه در توطئه احساس صورت در و مجرم؛ متخلفین. رود کار
 تضعیف حق مقامی هیچ و کسهیچ تاریخ این از و. شوندمی انقالبی محاکمه

  (911: 3لدج ،1913امام خمینی، )« .راندارد آنان

 به دادند، ادامه مسلح قوای از خود حمایت به همچنان( ره)امام تحمیلی جنگ شروع از پس
 حمایت این اعالم به دندکر صادر، 1918سال وللح مناسبت به که پیامی در که طوری
 مسلح نیروهای از( ره)امام قاطعانه حمایت این (713: 14لدج ،1913 ،مام خمینیا) .اندپرداخته

 طی در جنگ پایان از پس ایشان که طوری به ،داشته ادامه ایران علیه عراق جنگ پایان تا
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 به کنندمی صادر اسالمی انقالب پاسداران سپاه مسئوالن و فرماندهان به خطاب که پیامی
 :فرمایندمی و تأکید کشور مسلح ایقو از شانهمیشگی حمایت

 و بسیجیان و سپاهیان همه از تشکر و سپاس و دعاگویی اموظیفه که نم»
 تا که بدهم اطمینان شما به و کشور مسلح نیروهای همه به باید است، ارتشیان

 شما برای خیر دعای و حمایت از دارم جان و جسم در مقر تا و هستم زنده من
 همان و دانم؛می خود همراهان و عزیزان بهترین از را شما و کرد؛ نخواهم دریغ
 را ارادتم و محبت شما یکایک شاید و ام،بوده شما کنار در جنگ ایام در که گونه
 ،1913 ،امام خمینی) «.بود خواهم چنین نیز این از بعد اید،کرده احساس خود به
 (199: 71لدج

-به جامعه کلی طور به و نیروها با( ره)امام معنوی ارتباط نوع به توجه با هاحمایت گونهاین 

 مشروع بر ایمان نیز و رزمنده نیروهای برای مهم انگیزشی عامل انقالب معمار و رهبر عنوان
 .بود متجاوز دشمن برابر در دفاع بودن

 

 اسالمي انقالب پاسداران سپاه نظامي تشکیالت توسعه -6

 در اسالمی انقالب رهبر هدایت و انقالبی وهاینیر تالش با اسالمی، انقالب پیروزی از پس
 اساس بر. گرفت شکل رسمی صورت به اسالمی انقالب پاسداران سپاه ،1931 اردیبهشتدوم 
 عوامل اشغال و حمالت برابر در دفاع» نهاد این وظایف جمله از پاسدران سپاه اساسنامه اولین

 همین که است (اسالمی انفالب پاسداران هسپا اساسنامه اولین: به کنید نگاه) «بیگانه قوای یا
-می مشخص خارجی متجاوزین و داخلی گراناخالل با مقابله در را پاسداران سپاه ۀوظیف مرا

 . دکنن دفاع کشور مرزهای و داخلی امنیت از و آمده صحنه به الزم صورت در تا دکر
 در عراق ارتش بود، دادهن سازمان را خود نظامی هاییگان هنوز پاسداران سپاه که حالی در
 جنوبی و میانی شمالی، ۀجبه سه در و حمله ایران به رسمی طور به ،1933 شهریور یکموسی

 در. کند تصرف را ایران هایسرزمین از بخشی توانست و داد قرار تجاوز مورد را ایران مرزهای
 عهده بر را قوا کل هیفرماند صدربنی ابوالحسن آنکه به توجه با ایران به عراق ۀحمل ابتدای
 عنوان تحت کالسیک هایروش از استفاده ارتش، نیروهای بر اتکا با تا بود درصدد داشت،
 مناطق پاسداران سپاه و مردمی نیروهای نقش به توجه عدم و تخصصی و علمی هایروش

 هاییعملیات و گرفت انجام زمینه این در که هاییتالش حال این با. دکن آزاد را شده متصرف
 آزادسازی به موفق ایران کهاین بدون جنگ اول سال و نیامد دست به موفقیتی شد، اجرا که

 . رسید پایان به شود، اشاشغالی هایسرزمین
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 جهت الزم فرصت پاسداران سپاه نیروهای ،اسالمی انقالب رهبر توسط صدربنی عزل با
 بعد به زمان این از. آوردند دستبه را آینده هایعملیات برای ریزیطرح و نبرد ۀعرص به ورود
 مقدورات و توان با مطابق دشمن شناخت و گذشته تجارب گرفتن نظر در با پاسداران سپاه

-طرح به پاسداران سپاه و بسیج نیروهای از استفاده با کالسیک هایروش از فارغ و موجود

 انجام جهت الزم هایزمینه کردن آماده و تجربه کسب جهت محدود هایعملیات ریزی
 . پرداخت گسترده هایعملیات
 ریزیطرح هایزمینه و گرفت شکل تدریج به پاسداران سپاه دفاعی اندیشه ترتیب بدین
 پاسداران سپاه سرانجام. ساخت فراهم را اشغالی مناطق کلیه آزادسازی و گسترده عملیات
 و آغاز آبادان محاصره تنشکس هدف با ،1918 مهر پنجم تاریخ در را االئمه ثامن عملیات
 در پاسداران سپاه موفقیت. دهد پایان آبادان حصر به و، رسیده شده طرح اهداف به شد موفق
 رزم، سازمان گسترش موازات به و داده توسعه را خود رزم سازمان تا شد سبب عملیات این

 مناطق کلیه آزادسازی هدف با عملیات سلسله یک ریزیطرحبرای را اساسی و جدی اقدامات
 القدس،طریق آمیزموفقیت هایعملیات انجام به موفق راستا همین در که کند آغاز را اشغالی
. شد ایران هایسرزمین از مهمی بخش از دشمن راندن بیرون و المقدسبیت و المبینفتح
 (9و7 فصل: 1919 درودیان،)

 امکانات از پاسداران سپاه لحا این با مقطع این در پاسداران سپاه مؤثر اقدامات رغمعلی
 که وضعیتی در جنگ سوم سال در که ترتیب بدین ؛نبود برخوردار دشمن با مقابله برای الزم

 گردان 988 از آفندی عملیات با مقابله برای و داشت اختیار در پیاده نیروی گردان 338دشمن
 داشت؛ اختیار در جنگ روز 2 برای نیرو گردان 18 تنها پاسداران سپاه ،بود برخوردار آزاد نیروی
 جزایر مانند شده تصرف مناطق دفاعی خطوط در سپاه رزمی توان از بخشی کهاین ضمن
 سپاه رزم سازمان گسترش بنابراین (172 :1919 درودیان،). بود شده گیرزمین هور و مجنون
 ادامه ةونح مورد در که بود مهمی هایبحث از یکی آن امکانات و توان افزایش و پاسداران
 در( ره)خمینی امام مختلف، هاینشیب و فراز از پس راستا این در که شدمی مطرح جنگ
 زمینی، ۀگانسه نیروهای تشکیل دستور و زد جدیدی ابتکار به دست 1914 شهریور 71 تاریخ
 .دندکر صادر را هوایی و دریایی
 تشکیل با کشور والنمسئ از برخی که شد صادر حالی در( ره)خمینی امام جدید دستور 

 (ره)خمینی امام حال این با نبودند موافق ارتش از سپاه مستقل دریایی نیروی و هوایی نیروی
 و زمینی نیروهای تشکیل دستور، سپاه کل فرمانده به حکمی طی و اساسی قانون به استناد با
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 و «قوی» باید نیروها این که کردند تأکید آن در و فرمودند صادر را سپاه هوایی و دریایی
 فرمانده به خمینی سیداحمد فرزندشان طریق از منظور این به ایشان. دنشو تشکیل «سریع»

 .کند ارسال سپاه در گانهسه نیروهای تشکیل برای را درخواستی که دادند پیغام سپاه
 موافق کشور مسئوالن از بعضی فرمودند، صادر را حکم این (ره)خمینی امام آنکه از پس  
 صدور حال هر به. دانستندمی ارتش حساسیت موجب را آن و نبودند حکم این علنی ارانتش
 زمینی، نیروهای تشکیل و پاسداران سپاه قانونی ۀتوسع برای را راه (ره)خمینی امام حکم

 از نیروها این تشکیل مقدمات البته (111: 1932 همکار، و افضلی) .کرد باز هوایی و دریایی
 خود تشکیالت در را هوایی و دریایی زمینی، هاییگان سپاه و بود شده شتهبردا قبل هایسال
 با هماهنگی با سپاه کل ةفرماند (ره)امام حکم ابالغ از پس بالفاصله. بود آورده وجود به

 عالیی حسین زمینی، نیروی فرماندهی به را شمخانی علی آقایان ،قوا کل فرماندهی جانشین
 پس این از. برگزید هوایی نیروی فرماندهی به را رفان موسی و اییدری نیروی فرماندهی به را

 تخصصی ةحوز توانستند و شدند مستقل ۀبودج ردیف دارای پاسداران سپاه ۀگانسه نیروهای
 (173-197: 1931 عالیی،) .ندکن فعال را هوایی و دریایی زمینی،
 و جنگ زمان در ارانپاسد سپاه رزمی توان تقویت در مهمی نقش( ره)امام دستور این
 آن مهم دستاوردهای جمله از 1والفجر آمیزموفقیت عملیات که داشت آن دفاعی توان افزایش
 (193: 1913 درودیان،). است

 

 جنگ در مردمي نیروهای ظرفیت از استفاده  -7
 دخالت مردم، هایخواسته به توجه مستلزم حکومت بقای و دوام خمینی)ره( امام دیدگاه از

. است حکومت ارکان بر نظارت در آنها حق شناختن رسمیت به و حکومتی امور در انآن دادن
 بیاناتی در جمله از. کنندمی اشاره حکومت از مردم حمایتی نقش بر متعددی بیانات در روازاین
 یک پشتیبان مردم اگر»: فرمایندمی و کرده اشاره موضوع این به ،1931 تیردوازدهم  در که

 رژیم این. باشند رژیمی یک پشتیبان ملت یک اگر ندارد، سقوط حکومت این. باشند حکومتی
 (927: 1لدج ،1913 ،امام خمینی) «.رفت نخواهد بین از
 قائل اسالمی حکومت حفظ در مردم آحاد نقش برای( ره)خمینی امام که اهمیتی به توجه با

 و کشور از دفاع در مردم اهجایگ و نقش بر ایران به عراق ۀحمل ابتدای همان از ایشان؛ است
 مسئله این بر داشته نظامی ارشد فرماندهان و مردم جمع در که بیاناتی در و توجه متجاوز دفع
 در مردم نقش بهویژه  توجهبر  ناظر ،1933 مهر پنجم در که پیامی در جمله از. دندکر تأکید
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. ندکن آماده کشور کیان از عدفا برای را مردم خواهندمی ی کهیعلما و مسئولین کشور، از دفاع
 (749: 19لدج، 1913 ،امام خمینی)

 آنان وظیفه دنکر مشخص با و خوانده فرا کشور از دفاع به را مردم ،پیام این ۀادام در ایشان
 : فرمایندمی رابطه این در

 شهرهای به و کنند دفاع خود شهرهای از باید مردم تمام که است روزی امروز،»
 سربازان با است واجب ملت تمام بر که است زیرو امروز،. ایندنم کمک زدهجنگ

 است روزی امروز،. باشند داشته نزدیک و الزم همکاری ایران و اسالم پاسداران و
 روزی امروز،. نمایند دفاع باید کشورشان مرزهای از ما غیور و عزیز عشایر که

 به و گذاشته دلیر و نجیب ارتش و سپاه دست در دست باید ما ملت که است
 مسلح مردمی با تازه شدند، شهری وارد اگر محال فرض بر که بفهمانند دشمنان

امام ) «.نمایندمی دفاع شهرشان بوج به بوج از که شد خواهند مواجه جنگجو و
 .(744-749: 19لدج؛ 1913 ،خمینی

 با مبارزه به را مردم ،1933 مهر هفتموبیست در پیامی در همچنین اسالمی، انقالب رهبر 
 به ،پیام این ۀادام در ایشان( 727-721: 19لدج، 1913امام خمینی، ) .دنکنمی دعوت دشمن

 از دفاع جهت نیرو به نیاز صورت در که شوندمی متذکر دفاع عالی شورای و مسلح نیروهای
 آنان از نیز و ببرند بهره «هستند جهاد ةآماد» که «کشور سطح در پرشور جوانان» از کشور
-721: 19لدج، 1913امام خمینی، ) .بپردازند مردمی داوطلب نیروهای تسلیح به تا خواهندمی
727) 
 حال این با ،دشمن علیه جنگ در مردمی نیروهای کارگیریهب در( ره)امام ۀاندیش رغمعلی 
 بانقال رهبر نظریات از داشتند، عهده بر را قوا کل فرماندهی صدربنی ابوالحسن که زمانی تا

 نیروهایاز  استفاده از مانع «کالسیک جنگ» هایاندیشه از پیروی با و نکردند تبعیت اسالمی
 .(192-191: 1913 همکار، و جونیک احسان) .شدند جنگ در پاسداران سپاه و مردمی داوطلب

 صدربنی ابوالحسن زمان در اشغالی مناطق آزادسازی برای که هاییعملیات در مبنا همین بر
 . نشد استفاده مردمی نیروهای ظرفیت از درآمدند رااج به
 اسالمی انقالب پاسداران سپاه اسالمی، انقالب رهبر توسط صدربنی ابوالحسن عزل از پس 
 از یکی. گرفت دستبه اشغالی مناطق آزادسازی برای را عمل ابتکار جدید استراتژی طراحی با

 داوطلب نیروهای کارگیریبه در( ره)امام رمانف از تبعیت پاسداران سپاه استراتژی مهم اصول
 جذب بسیج قالب در که مردمی نیروهای به اتکا با سپاه اساس همین بر. بود جنگ در مردمی
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 سطح در مردمی نیروهای از استفاده دستاورد اولین. پرداخت خود رزم سازمان گسترش به ،دکر
 سطح در مردمی نیروهای عملیات نای در. داد نشان را خودش القدس طریق عملیات در وسیع

 رملی منطقه از عبور تاکتیک اجرای أمر همین که شدند گرفته کاربه و سازماندهی ایگسترده
  درودیان،) .نبود عملی تاکتیک این اجرای مردمی نیروهای به اتکا بدون زیرا کرد؛ میسر را

1913 :44-38). 
. داشت دنبال به سازنده دستاوردهای یتحمیل جنگ در رزمندگان و مردمی نیروهای حضور 

 نفع به غافلگیرانه شکلی به را موازنه جبهه، از پشتیبانی نیز و نبرد میدان در نیروها این بسیج
 دالیل از چمران شهید که است ایگونه به حضور این اهمیت. زد هم بر خودی نیروهای
 هاجبهه در مردم آحاد اهنگهم و داوطلبانه حضور محاسبه عدم را، جنگ در دشمن غافلگیرى

 : گویدمی و دانسته
 ما گجن اللخ در... دبودن ردهنک ابحس را ىمردم درتق ال اص او انارباب و دامص»

 دآینمى هاصحنه به شوق و شور با که جوانى هزار صدها و هاده که ایمبوده شاهد
. دارند شهادت ىآرزو و کنندمى خمپاره و گلوله سپر را خود سینه جانبازى هچ اب و

 که هستند اجازه خواستار التماس، و ریهگ اب ىگاه هک انزن و انجوان و رپی مردان
 از را نانش لقمه حتى که پیرزنانى یا آیند، نائل شهادت افتخار به و روندب جبهه به

 نامه)« .بفرستند جبهه به رزمندگان از پشتیبانى براى که گیرندمى خود فرزندان
 .(187: 1913 پارسادوست، ؛41: 1918 اسالمی، انقالب

 عراقى فرماندهان براى کابوسى به جبهه در را مردم هماهنگ حضور نیوزویک، امهنههفت
 هزار 488 از بیش آن در که تلخى و شدید جنگ از پس سال جپن: »نویسدمى و کندمى تعبیر
 اىهروهگ. داردن هبهج هب لبداوط روىنی زاماع راىب لىمشک هنوز ایران اند،شده کشته نفر
 شری ردانم و الس و نس مک اىههبچ و انجوان از ى،بسیج اىنیروه دهدهن لتشکی لفمخت
 به افرادى چنین به است نممک خارج جهان. است عراق براى تهدید ترینبزرگ نشانه ید،سف

 و رفت خواهند هاجبهه به همچنان هاآن لیکن کند، نگاه تعجب با شده گمراه افراد صورت
 هر براى کابوسى که بایستمى هاآن موجودیت فقط. دارد وجود وى مانند نفر هامیلیون جااین
 (93: 1913 انقالب، امید مجله)« .باشد عراقى فرماندهان از یک

-می شگفتی با پشتیبانی و رزم در مردم حضور گسترده ابعاد از نیز ژاپنی خبرنگار کونوشیو

 : گوید
-نمى فرار جنگ از تنهانه مردم... باشند قوى طور این مردم کردممىن رفک نم»

 که هستند مردم این و است مردمى نگج کی گ،جن نای[ دگفتنمى] که کردند
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... داد خواهند هادام گجن هب راق،ع دنران بیرون تا کنممى فکر و جنگندمى
 مبرای د،کننىم اعدف خود وطن از که دست به اسلحه هاىبچه دیدن همچنین

: گفتندمى همگى و بود حسینت ابلق ا واقع اشهره در ردمم هروحی...ودب لباج
 از را ام کموش و توپ وسیله به ما ترساندن با خواهدمى صدام هرچند

 تقویت را رزمندگان جبهه پشت در و ماند خواهیم ما ولى کند، بیرون رهایمانشه
 .(48-41: 1918 صف، ماهنامه) «.کرد خواهیم

 و رشه ره در» :است آمده هاجبهه به اقشار تمام اعزام مورد در نیز عربیا نامههفته در
 اههجبه هب نرفت براى که کنندمى اجتماع پاسداران سپاه دفاتر گرد به مردم ایران، روستاى

 و اههطلب ان،داوطلب اندر می. لعلی و صناق راداف ىحت و ودکک ر،پی وان،ج د؛کنن امن تثب
 .(3: 77/7/1913 اسالمی، جمهوری روزنامه) «.دهستن مه ونروحانی

 نیروی گردان 138 تعداد ،1911 سال در که بود حدی به دشمن با نبرد در مردم حضور
 138»: است آمده مورد این در اسالمی جمهوری روزنامه در. شدند هاجبهه عازم بسیجی

. شدند ردنب میادین عازم( ص)محمد حضرت سپاهیان قالب در تهران از سیجىب ردانگ
 و ادارات بسیج بسیج؛ کف بر جان نیروهاى از متشکل (ص)محمّد ضرتح مندوانت سپاهیان

 ایمان تبلور که باشکوه و عظیم راهپیمایى یک در رانته اناست ردمم اراقش دیگر و کارخانجات
 پیمان بر مجدد تأکید ضمن بودند، گذاشته نمایش معرض به اسالمى ایران گاهتجلّى در را

 هرگونه با مقابله براى را خود خراس زمع و ىآمادگ ى،اسالم البانق ىرهبر اب خود ستنىناگس
 روزنامه) «.داشتند اعالم نهایى پیروزى تا جنگ ادامه و اسالمى انقالب دشمنان توطئه

 مناطق سایر و نداشت تهران به اختصاص تنها آمار این (17: 11/3/1911 اسالمی، جمهوری
 نبرد میدان راهی داوطلبانه شاننیروهای از بخشی داشتند که جمعیتی با متناسب نیز کشور
 (1: 1/3/1911، اسالمی جمهوری روزنامه). شدندمی

 دفاع در اقشار تمام که دهدمی نشان تحمیلی جنگ اسراء و مجروحین شهدا، قشربندیآمار 
 میان این در که ،دانشده دشمن با مبارزه ۀعرص وارد و گفته لبیک خودشان رهبر به کشور از

. دارد جنگ در جامعه مختلف اقشار بدیل بی حضور از نشان بسیجی شهدای درصدی 49 آمار
  (14: 9/2/1923 کیهان، روزنامه)

 این در تا خواهندمی نیز بانوان از و ندانسته مردان به مختص را هاجبهه از پشتیبانی( ره)امام
 :دنفرمایمی و شوند عمل وارد عرصه
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 بر که طوریهمان که باشید داشته معنا این به توجه هازن شما ها،انمخ شما»
 در خارج، در هم شما باشند، قدمپیش و بروند جلو که است الزم جبهه در مردها
 یک -نخواسته خدای- چنانچه که بشوید مهیا و کنید کمک باید جبهه پشت
 دارد قدرت هرکس استثنا،بی ما همه یعنی، همه؛ بر شد واجب عمومی دفاع وقت
: 78لدج امام، صحیفه) «.دفاع برای از باشید مهیا شد، واجب او بر دفاع استثنا،بی
3) 

 اهمیت از بانوان نقش داشتند، هاجبهه از پشتیبانی در فعالی حضور که مختلف اقشار کنار در
 روانی و اطفیع حمایت به هاجبهه از مادی پشتیبانی کنار در آنان زیرا است؛ برخوردار ایویژه
 حضور برای خود عزیزان تشویق و صبر با و پرداختندمی نیز خود فرزندان و همسران پدران، از
 در فعالیت. شدندمی رزمندگان از جنگ میدان شدن خالی از مانع رزم ۀادام و هاجبهه در

 در درمانی خدمات انجام ها،جبهه به خود اندوخته و جواهرات اهدای پشتیبانی، ستادهای
 به ارسالی هایکمک رساندن مجروح، رزمندگان از پرستاری و جنگی مناطق هایبیمارستان

 زمینه این در بانوان اقدامات جمله از جبهه به رفتن برای خود عزیزان تشویق و هارزمنده دست
 .بود

 : فرمایندمی مقطع این در بانوان عاطفی و روحی نقش مورد در رهبری معظم مقام
 نبود، بیشتر مردها از اگر هاخانم نقش که کردیم مشاهده انقالب و گجن در ام»
-به هاخانه میان در را جنگ و سرودندنمى را جنگ ماسهح اهزن اگر. نبود ترکم

 را گجن دانمی هب نرفت زهانگی و اراده امرده کردند،نمى تلقى ارزش یک عنوان
 را بسیجى عظیم خیل تا ددهمى هم دست به دست عامل اهده. دردنکىنم داپی
-زن و همسرها روحیه هاعامل این ترینمهم از یکى کند، روانه جبهه سمت به

 (41: 1911 جاهد، غفاری ؛34: 1923 والیت، حدیث) «.هاست
 

 گیرینتیجه
 در جهاد و دفاع جایگاه شناخت  با را تحمیلی جنگ مدیریت در( ره)امام نظامی تدابیرموضوع 
 از بنابراین. داشت دفاعی ماهیتی( ره)امام اندیشه در جنگ. بازشناخت ایدب اسالمی اندیشه
 و مردم برای باطل و حق جبهه کردن  روشن با ایشان. پرداختند جنگ مدیریت به دیدگاه همین

 خودی نیروهای دفاع مشروعیت و فکری ۀپشتوان اسالمی سرزمین از دفاع ضروت و رزمندگان
 خداجو عارفی نیز و تقلید مرجع انقالب، رهبر و معمار عنوانبه( ره)امام جایگاه. کردند فراهم را

 در ظرفیت این. کردمی ایجاد ایشان مدیریت و فرماندهی شخصیتی ۀجنب برای خاص ظرفیتی
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 دوره در جامعه گوناگون اقشار آمدن صحنه به و انگیزشی ۀمقول رزمندگان، میان همدلی ایجاد
 در مردمی هایکمک و بانوان و عشایر گسترده حضور. بود مؤثر بسیار ساله هشت جنگ

 سیره. داشت ریشه باطل علیه حق نبرد در معنوی رهبری به رسانییاری در جنگ، از پشتیبانی
 زیردستان با رفتار از مناسبی الگوی نیز جنگ دوره فرماندهان برای( ره)امام عملی و نظری
 .گرفتمی سرچشمه اخالقی و عنویم هایارزش و اسالمی مکتب از که الگویی ؛بود

 نظر   از تحمیلی، جنگ پیشبرد در آن سهم و( ره)امام رهبری فردی هایویژگی از جدا
 دفاع عالی شورای راستا همین در. داشتند تأکید مشورت و تخصص به ایشان نظامی استراتژی
 کنترل و رتینظا شنق قوا کل فرمانده نبرد، میدان گزارش و مؤثر ارتباط با که شد تشکیل

 دفاعی سیاست و مشیخط تعیین. داشت جنگ بر غیرمستقیم ایگونه به را خود فرماندهی
 اهداف تحقق برای اجرایی هایدستگاه کارگیریبه نیز و تبلیغاتی هایسیاست ترسیم ایران،
 این جلسات  مهم  هایتصمیم. شدمی انجام متخصصان این توسط تحمیلی جنگ در ایران
 .شدمی داده گزارش( ره)امام به شورا اعضای سایر یا و( ره)امام ویژه نمایندگان سطتو شورا،
 انسجام و هماهنگی ایجاد ایران، اسالمی جمهوری در نظامی نیروهای ساختار به توجه با

 این در( ره)امام مدیریت نمودهای از یکی بنابراین. بخشیدمی ضرورت را نیروها این درونی
 و ژاندارمری پاسداران، سپاه ارتش، نیروهای بین در انسجام و هماهنگی ادایج در تالش دوره

 از را نظامی نیروهای و فرماندهان همواره خود رهنمودهای در ایشان. بود مردمی نیروهای
 .دادمی پرهیز تفرقه و گراییگروه
 سپاه دفاعی قدرت بر تکیه ،تحمیلی جنگ مدیریت و کنترل برای( ره)امام تدابیر جمله از

 برای الزم دستورات تحمیلی جنگ هایمیانه در نهاد، این بودن پا نو به توجه با. بود پاسداران
 دریایی و هوایی زمینی، ةحوز سه در نهاد این رزم سازمان تقویت و سپاه تشکیالت توسعه
 .داشت هاعملیات انجام در مهمی نقش موضوع این. شد اجرایی و صادر
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Military tactics of Imam Khomeini in confrontation with Iraq 

 

Mohammad Ali jodaki 1 

Roghaye keshavarz 9 

 

Abstract 

At the beginning of the imposed war in September    1221 , Iran entered 

the most important crisis after the Islamic revolution. Imam Khomeini, as 

the Islamic Revolution leader of Iran, took control of this war and 

managed the affairs. The purpose of this paper is to investigate Imam 

Khomeini's military tactics in confronting the invasion of Iraq in the 

eight-year period of holy defense. The main question of this research is 

that what was the role of Imam Khomeini in the management of imposed 

war. The hypothesis of this paper is that the management of imam has 

been made up of his valued framework as the political and spiritual 

leader of the Islamic Republic of Iran. Consultation and contribution of 

military experts and role of coordinator of political and public forces was 

a prominent feature of the revolution leader management. Using 

historical methods and documentary analysis, this query looking for that 

explains the military dimensions of imam’s tactics in the midst of the 

imposed war management. On the basis of the findings of this study, 

Imam Khomeini as the chief commander of all the forces from the early 

days of the invasion of Iraq to Iran, considered the war as a phenomenon 

that could threaten the Islamic Republic and the foundation of Islam. He 

managed the issue of war and defense against the enemy's invasion as an 

individual who was faithful to the principles and foundations of ideal 

goals. His military tactics was in the line of assigning professional tasks 

of the war to the military experts: Supervising the trend of war 

developments in defense fields, the role of Coordinator, the coordination 
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of armed forces and especially the ability to mobilize people's forces can 

be clarified. Efforts to strengthen the Revolutionary Guards and the use 

of combat and defensive power of this force were also the main military 

tactics of leader of the revolution. 

 

Key words: Imposed war, Imam Khomeini, military tactics, crisis 

management, coordination and harmony. 

 


